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ประกาศกรมอนามัย
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID– 19)) สาหรับสถานที่ราชการ สถานที่ทางานเอกชน
และสถานประกอบกิ จ การ
พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่ เ ป็ น การสมควรกาหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และมาตรการป้ อ งกั น ความเสี่ ย ง
จากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน ลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อ ลดโอกาส
การรับสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้ผู้มีหน้าที่สามารถดาเนินการอย่างถูกสุขลักษณะ มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้อาคารและการประกอบกิจการนี้ด้วย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ อธิบดีกรมอนามัย จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ประกาศนี้ เรี ยกว่ า “ประกาศกรมอนามั ย เรื่ อง หลั กเกณฑ์ วิ ธี การ และมาตรการ
การป้ องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID– 19))
สาหรับสถานที่ราชการ สถานที่ทางานเอกชน และสถานประกอบกิ จ การ พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“สถานที่ ราชการ” หมายความว่า สถานที่ ตั้ งอั นเป็ นที่ ปฏิ บั ติ งานของราชการหรือข้ าราชการ
ตามปกติ หรือสถานที่ซึ่งใช้สาหรับปฏิบัติราชการตามปกติ
“สถานที่ทางานเอกชน” หมายความว่า สถานที่ตั้งอันเป็นที่ปฏิบัติงานของเอกชน
“สถานประกอบกิ จ การ” หมายความว่ า กิ จ การตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
เรื่อ ง กิจ การที่เ ป็น อัน ตรายต่อ สุข ภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ นอกเหนือ ข้อ ๓ ของ ๙ กิจ การที่เกี่ย วกับ การ
บริการ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗) (๑๘) (๑๙) (๒๐)
ข้อ ๓ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ประกอบกิจการ ควรพึงปฏิบัติ ดังนี้
(๑) การควบคุมเกี่ยวกับสุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร
(ก) ทาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบอย่างสม่าเสมอ เช่น พื้น ผนัง ประตู เป็นต้น
(ข) ทาความสะอาดจุดหรือบริเวณที่มีการใช้ร่วมกัน เช่น กลอนหรือลูกบิดประตู ราวจับ
หรือราวบันได จุดประชาสัมพันธ์ จุดชาระเงิน สวิตช์ไฟ ปุ่มกดลิฟต์ รีโมท โทรศัพท์ ด้วยน้ายาทาความสะอาด
อย่างสม่าเสมอ
(ค) มีระบบการระบายอากาศและถ่ายเทอากาศภายในอาคารที่เหมาะสม และทาความสะอาด
ระบบระบายอากาศและถ่ายเทอากาศอย่างสม่าเสมอ
(ง) กรณีสถานที่ทางานหรือสถานประกอบกิจการ มีการจาหน่ายอาหารหรือโรงอาหาร
ต้องทาความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ เช่น โต๊ะอาหาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการปรุง ประกอบอาหาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
รับประทานอาหาร รวมถึงอุปกรณ์ทาความสะอาดอื่นด้วยน้ายาทาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ

๒
(จ) การทาความสะอาดบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนหรือบริเวณที่มีการสัมผัส บ่อย ๆ
ซึ่ง อาจเป็นแหล่งที่มีการแพร่กระจายเชื้อโรค ได้แก่ โถส้วม ที่กดชักโครกหรือโถปัสสาวะ สายฉีดชาระ กลอน
หรือลูกบิดประตู ฝารองนั่ง ฝาปิดชักโครก ก๊อกน้าอ่างล้างมือ ด้วยน้ายาทาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ
(2) การจัดอุปกรณ์ทาความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค
(ก) จั ดเตรี ยมแอลกอฮอล์ เ จลท าความสะอาดมื อ ไว้ ใ นบริ เ วณ พื้ น ที่ ส่ ว นกลาง
เช่น จุดประชาสัมพันธ์ ห้องอาหาร ห้องออกกาลังกาย ประตูทางเข้าออก หรือหน้าลิฟท์ เป็นต้น
(ข) บริเวณอ่างล้างมือและห้องสุขาต้องสะอาด และจัดให้มีสบู่ล้างมืออย่างเพียงพอ
(ค) จั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์ แ ละน้ายาทาความสะอาดอาคารอุ ป กรณ์ สิ่ ง ของเครื่ อ งใช้
เช่น น้ายาทาความสะอาดพื้น น้ายาล้างห้องน้า และเหล็กคีบด้ามยาวสาหรับเก็บมูลฝอย เป็นต้น
(3) การป้องกันสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
(ก) ผู้ป ฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับสัมผัส เช่น พนักงานต้อนรับ ประชาสั มพันธ์
พนักงานยกกระเป๋า ลูกค้าสัมพันธ์ รวมถึงพนักงานทาความสะอาด เป็นต้น ต้องมีการป้องกันตนเอง โดยอาจ
ใช้ห น้า กากผ้า ทาความสะอาดมือ บ่อ ยๆ หลีก เลี่ย งการใช้มือ สัม ผัส ใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จาเป็น
และพนักงานทาความสะอาดต้องสวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน
(ข) หากผู้ป ฏิบ ัติง านมีอ าการเจ็บ ป่ว ย เช่น มีไ ข้ ไอ จาม เจ็บ คอ มีน้ามูก เหนื่อ ย
หอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและเข้ารับการรักษาตัวในสถานบริการสาธารณสุข
(ค) พนักงานเก็บมูลฝอยที่ปนเปื้อนเสมหะ น้ามูก น้าลาย เช่น กระดาษเช็ดปาก กระดาษชาระ
ในห้องส้วมต้องมีการป้องกันตนเอง โดยใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือยางและใช้เหล็กคีบด้ามยาว
เก็บมูลฝอยใส่ถุงบรรจุมูลฝอยปิดปากถุงให้มิดชิด นาไปรวบรวมไว้ที่พักมูลฝอยและล้างมือหลังปฏิบัติงานทุกครั้ง
(4) การให้ความรู้ คาแนะนา และสื่อสารประชาสัมพันธ์
เจ้ า ของหรื อ ผู้ ค รอบครองอาคารหรื อ ผู้ ป ระกอบการ ควรจั ด หาสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์
หรือช่องทางให้ความรู้ในการป้องกันและการลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID– 19)) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานและผู้บริการ เช่น วิธีการสังเกตผู้สงสัย
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID– 19)) คาแนะนาการปฏิบัติตัว
ที่ถูกวิธี
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พรรณพิมล วิปุลากร
อธิบดีกรมอนามัย
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