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คำานำา

  สถ�นก�รณ์โรคโควดิ-19 ในปัจจุบนั มกี�รแพร่ระบ�ดจ�กคนสูค่น ผ่�นฝอยละออง

ที่ออกม�จ�กป�กและจมูกของผู้ติดเชื้อไปสู่คนใกล้ชิด  ส่งผลให้มีผู้ป่วยและผู้เสี่ยงสัมผัสเชื้อโรค

จำ�นวนม�ก และโรคนี้จะมีคว�มรุนแรงม�กเป็นพิเศษในผู้สูงอ�ยุและผู้มีโรคประจำ�ตัว ดังนั้น  

ก�รดูแลสุขอน�มัยส่วนบุคคลและสุขลักษณะสถ�นที่ที่อ�จเสี่ยงต่อก�รรับสัมผัสเชื้อโรค  

ถือว่�เป็นม�ตรก�รที่สำ�คัญม�ก ที่จะช่วยป้องกันก�รแพร่ระบ�ดของโรคได้ 

  คู ่มือแนวท�งฯ นี้ จัดทำ�ขึ้นสำ�หรับเจ้�หน้�ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

โดยคณะผู้จัดทำ�ได้ประมวลคว�มรู้เกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นอน�มัยสิ่งแวดล้อม และคำ�แนะนำ� 

ด้�นอน�มัยสิ่งแวดล้อมเพื่อก�รป้องกันก�รแพร่ระบ�ดของโรคโควิด-19 เพ่ือให้ใช้ประโยชน์ 

ได้สะดวก แบ่งเนื้อห�เป็น 3 ส่วน โดยส่วนที่ 1 กล่�วถึงคว�มสำ�คัญและเนื้อห�เกี่ยวกับระบบ

ปฏิบตักิ�รอน�มยัสิง่แวดล้อม ส่วนที ่2 เป็นเนือ้ห�ต�มคำ�แนะนำ�และแนวท�งปฏบิตัด้ิ�นอน�มยั

สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับบทบ�ทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต�มพระร�ชบัญญัติก�ร

ส�ธ�รณสุข พ.ศ. 2535  และพระร�ชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และส่วนที่ 3 เป็นก�ร

รวบรวมคำ�แนะนำ�สำ�หรับประช�ชนในรูปของอินโฟกร�ฟิกที่เข้�ใจง่�ย 

  หวังเป็นอย่�งย่ิงว่� เอกส�รฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์สำ�หรับท้องถ่ินและชุมชน  

ในก�รป้องกนัก�รแพร่กระจ�ยของเชือ้โรค และก�รดำ�เนนิง�นในระยะฟ้ืนฟู ภ�ยหลังสถ�นก�รณ์

โรคคลี่คล�ยลง เพื่อให้ประช�ชนส�ม�รถกลับม�ใช้ชีวิตและประกอบอ�ชีพได้อย่�งมั่นใจ  

กลับเข้�สู ่สุขภ�วะและอน�มัยสิ่งแวดล้อมชุมชนที่ดี และเกิดภูมิคุ ้มกันต่อก�รระบ�ดซำ้�  

คณะผู้จัดทำ�ขอขอบพระคุณผู้บริห�ร นักวิช�ก�รและทีมง�นทุกท่�นท่ีได้สนับสนุนแนวท�ง 

ก�รดำ�เนินง�น คำ�แนะนำ�ท�งวิช�ก�ร และสื่อคว�มรู้ ที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในเอกส�รฉบับนี้   

ไว้ ณ โอก�สนี้ 

      กรมอน�มัย  

                กระทรวงส�ธ�รณสุข
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1.	 สถานการณ์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)

  สถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน� 2019 (COVID-19)  หรอืโรคโควิด-19 

ทั้งในประเทศไทยและท่ัวโลกทำ�ให้จำ�นวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพ่ิมขึ้นอย่�งต่อเนื่อง เนื่องจ�ก 

โรคดังกล่�วส�ม�รถติดต่อได้ง่�ย  ผ่�นท�งก�รไอ จ�ม ก�รสัมผัสโดยตรงกับส�รคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ 

โดยองค์ก�รอน�มัยโลกได้ประก�ศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� 2019 เป็นภ�วะฉุกเฉินท�งส�ธ�รณสุข

ระหว่�งประเทศ (Public Health Emergency of International Concern) และแนะนำ�ทกุประเทศ

ให้เร่งรัดก�รเฝ้�ระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค อย่�งเข้มข้น   

  อย่�งไรกต็�ม สถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคในประเทศต่�ง ๆ  ทัว่โลก รวมทัง้ประเทศไทย 

มีแนวโน้มจำ�นวนผู ้ป ่วยเพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง ก�รแก้ไขปัญห�ต้องเกิดจ�กคว�มร่วมมือ 

ของทุกหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคว�มร่วมมือจ�กประช�ชน ชุมชน และท้องถิ่น ทั้งเพื่อลดคว�ม

เสีย่งต่อสขุภ�พประช�ชน ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ และช่วยให้ประช�ชนส�ม�รถประกอบ

อ�ชีพที่จำ�เป็นต่อก�รดำ�รงชีวิตประจำ�วันได้ ในสถ�นก�รณ์ดังกล่�ว ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรน� 2019 (COVID-19) นับเป็นสถ�นก�รณ์ซึง่อ�จกล่�วได้ว่�เป็นประสบก�รณ์ใหม่ของประเทศไทย

และประเทศต่�ง ๆ ทั่วโลก ที่ต้องประยุกต์คว�มรู้ที่ผ่�นม�และเร่งพัฒน�ม�ตรก�ร เพื่อแก้ไขปัญห�

อย่�งต่อเนื่อง ท้ังม�ตรก�รท�งกฎหม�ยและม�ตรก�รท�งสังคม และม�ตรก�รด้�นส�ธ�รณสุข  

จำ�เป็นต้องขย�ยเชื่อมไปถึงม�ตรก�รท�งสังคมและก�รสร้�งคว�มร่วมมือของทุกองค�พยพในสังคม 

จึงจะมีโอก�สลดผลกระทบต่�ง ๆ ได้ 

  หลักก�รจัดก�รอน�มัยสิ่งแวดล้อม ต้องมีก�รดำ�เนินง�นอย่�งครอบคลุม เพื่อตัดวงจร 

ก�รเกดิโรค ตัง้แต่ แหล่งกำ�เนดิ ช่องท�งก�รรบัสมัผสั และก�รดูแลผู้รบัสมัผสั  โดยยดึหลกัก�รป้องกนั

ไว้ก่อน ภ�ยใต้ก�รเสริมสร้�งสุขอน�มัยส่วนบุคคล และก�รจัดก�รอน�มัยส่ิงแวดล้อมในสถ�นที ่

ต่�ง ๆ  อย่�งเหม�ะสม ครอบคลุมทุกลักษณะคว�มเสี่ยงของสิ่งแวดล้อม  เพื่อลดและหลีกเลี่ยงก�รรับ

สัมผัสและปนเปื้อนเชื้อโรค โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประมวลข้อมูลแนวท�งคำ�แนะนำ�ก�รดำ�เนินง�น 

ด้�นอน�มัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนก�รป้องกันก�รแพร่ระบ�ดของโรคโควิด-19 สำ�หรับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ที่ส�ม�รถเข้�ถึงและใช้ประโยชน์ได้ มีขอบเขต ครอบคลุม  

ทั้งก�รดำ�เนินง�นระยะเกิดก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อสู่ชุมชน และก�รจัดก�รเพื่อลดผลกระทบ 

และก�รฟื้นฟูด้�นอน�มัยสิ่งแวดล้อมชุมชน ท้องถิ่น เพื่อคืนสู่สภ�พปกติ เมื่อสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ด

ของโรคคลี่คล�ยลง
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2.			 บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำาเนินงานเกี่ยวกับ

	 โรค	COVID-19

  ต�มพระร�ชบัญญัติโรคติดต่อ 2558 กำ�หนดให้มีคณะกรรมก�รโรคติดต่อจังหวัด 

หรอืคณะกรรมก�รโรคตดิต่อกรงุเทพมห�นคร ทีม่ผีูว่้�ร�ชก�รจงัหวัดหรอืผูว่้�ร�ชก�รกรงุเทพมห�นคร 

เป็นประธ�นกรรมก�รและมีน�ยแพทย์ส�ธ�รณสุขจังหวัด หรือผู ้อำ�นวยก�รสำ�นักอน�มัย 

กรุง เทพมห�นคร เป ็นกรรมก�รและเลข�นุก�ร และมีประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข  

เรือ่ง แต่งตัง้เจ้�พนกัง�นควบคมุโรคตดิต่อต�มพระร�ชบญัญติัโรคตดิต่อ 2558  (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2563 

โดยที่กำ�หนดให้ข้�ร�ชก�รสังกัดองค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัด เทศบ�ล และองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล

ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งต่อไปนี้ 

  (1)  น�ยกองค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัด

  (2) น�ยกเทศมนตรี 

  (3)  น�ยกองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล 

  (4) ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักก�รส�ธ�รณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบ�ล 

  (5)  ผู้อำ�นวยก�รกองส�ธ�รณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบ�ล 

  (6)  หัวหน้�กองหรือหัวหน้�ฝ่�ยส�ธ�รณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบ�ล

  (7)  ผู้อำ�นวยก�รกองส�ธ�รณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล 

  (8)  หัวหน้�กองหรือหัวหน้�ฝ่�ยส�ธ�รณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล

หรือตำ�แหน่งท่ีคล้�ยคลึงกัน เป็นเจ้�พนักง�นควบคุมโรคติดต่อ และมีอำ�น�จหน้�ที่ในก�รเฝ้�ระวัง 

ควบคุมป้องกันโรคติดต่อต�มพระร�ชบัญญัติโรคติดต่อ 2558 โดยให้อำ�น�จเจ้�พนักง�น 

ควบคุมโรคติดต่อในก�รดำ�เนินก�รเองหรือออกเป็นคำ�สั่ง ให้เจ้�ของ ผู้ครอบครอง หรือผู้พักอ�ศัย 

ในบ ้�น โรงเรือน สถ�นที่  หรือพ�หนะที่มี โรคติดต ่ออันตร�ย หรือโรคระบ�ดเกิดขึ้น  

กำ�จัดคว�มติดโรคหรือทำ�ล�ยสิ่งใด ๆ ที่มีเชื้อโรคติดต่อ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่�มีเชื้อโรคติดต่อ  

หรอืแก้ไขปรบัปรงุก�รสขุ�ภบิ�ลให้ถกูสขุลักษณะ เพ่ือก�รควบคมุและป้องกนัก�รแพร่ระบ�ดของโรค 

ทั้งน้ีผู ้ที่ได้รับคำ�สั่งต้องดำ�เนินก�รต�มคำ�ส่ังดังกล่�ว จนกว่�เจ้�พนักง�นควบคุมโรคติดต่อ  

จะมีคำ�สั่งยกเลิก (ต�มม�ตร� 34 (4)) 
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  ซึง่แนวท�งดงักล่�วมคีว�มสอดคล้องกบัเจตน�รมณ์ของพระร�ชบญัญตักิ�รส�ธ�รณสขุ 

พ.ศ. 2535 ที่ให้อำ�น�จแก่ร�ชก�รท้องถิ่นในก�รดำ�เนินก�ร อันได้แก่ 

  1. เรื่องก�รจัดก�รมูลฝอย (ต�มม�ตร� 20) 

  2. เรื่องก�รกำ�หนดกิจก�รที่ เป ็นอันตร�ยต่อสุขภ�พที่ต ้องควบคุมในท้องถิ่น  

และหลักเกณฑ์ทั่วไปต�ม (ม�ตร� 32)

  3. เรื่องสุขลักษณะของตล�ด (ต�มม�ตร� 35)

  4. เรื่องสุขลักษณะของสถ�นที่จำ�หน่�ยอ�ห�รและสถ�นที่สะสมอ�ห�ร (ต�มม�ตร� 40)

  5. เรื่องสุขลักษณะของก�รจำ�หน่�ยสินค้�ในที่หรือท�งส�ธ�รณะ (ต�มม�ตร� 43)

ดงันัน้ เพือ่สนบัสนนุก�รดำ�เนนิง�นด้�นอน�มยัสิง่แวดล้อม และก�รควบคมุป้องกนัโรคในสถ�นก�รณ์

ก�รแพร่ระบ�ดของโรคโควดิ-19  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในก�รควบคมุกำ�กบัก�รดำ�เนนิง�น

ต�มพระร�ชบัญญัติก�รส�ธ�รณสุข พ.ศ. 2535 กรมอน�มัยจึงได้ออกแบบระบบปฏิบัติก�ร 

อน�มัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Operation System) สำ�หรับองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นกรอบกระบวนก�รและขั้นตอนก�รทำ�ง�นที่ครอบคลุมทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิด

ระบบก�รทำ�ง�นที่มีประสิทธิภ�พและส�ม�รถประยุกต์ใช้ได้ทั้งก�รดำ�เนินง�นในระยะก�รระบ�ด 

ของโรค และเมื่อสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคคล่ีคล�ย แต่ยังต้องมีก�รเฝ้�ระวังอย่�งต่อเนื่อง   

ดังจะกล่�วถึงในหัวข้อถัดไป

3.			 ระบบปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม	 
 (Environmental	Health	Operation	System)	
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ระบบปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม
(Environmental Health Operation System)

 

3.  ระบบปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดลอ้ม (Environmental Health Operation System)  
        การบัญชาการเหตุการณ์และมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure) เป็น
กลไกและเครื่องมือส าคัญส าหรับการเตรียมความพร้อมและรับมือส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือช่วยเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการ ส่ังการ ควบคุม ประสานและการปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ ข้อปฏิบัต ิ รายละเอียด มีการด าเนินการ 
ใช่ ไม่ใช่ 

1 มีทีมหรือผูร้ับผิดชอบในการด าเนนิงาน 
กรณีโควิด-19  

2 
 
 

วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินความเสี่ยง 
เตรียมการรับมือ เช่น ข้อมูลผู้ป่วย ข้อมูล
กลุ่มเสี่ยง ข้อมูลพื้นที่เสี่ยง สถานที่เสี่ยง 
จุดเสีย่ง ฯลฯ 

3  
ก าหนดแผนและมาตรการป้องกันและลด
ความเสี่ยงโควิด-19 ในหมู่บ้านและชุมชน
 

4 
 
 
 

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการตามมาตรการ
ป้องกัน เช่น คณะกรรมการโรคตดิต่อ
จังหวัด สถานประกอบการ สถานบริการ 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เป็นต้น 
 

5  ควบคุม ก ากับ ดูแลตามมาตรการ
อย่างเคร่งครัด  

 สื่อสารให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ
ให้กับผู้ประกอบการ ประชาชน ฯลฯ  

 ติดตามผลการด าเนินงานและปรับ
มาตรการตามสถานการณ์ในพื้นที ่
หรือเมื่อสถานการณ์คลีค่ลายลง 

6  
 
 
 
 

สรุปและประเมินผลการด าเนินงานเพื่อ
พิจารณา ทบทวน หรือปรับมาตรการใน
การป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 

 ก าหนดผูร้ับผดิชอบ 

ด าเนินการ 
ตามมาตรการป้องกนั 

สรุปผลการด าเนินงานตาม
ระยะการระบาดของโรคหรือ
เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง 

  

วิเคราะห์ข้อมูล และ
ประเมินความเสี่ยง 

วางแผนและก าหนด
มาตรการป้องกัน 

 

ประสานความร่วมมือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ด าเนินการตามมาตรการ 

ตดิตามประเมนิผลและสรุปผล

การด�าเนินงานตามระยะ

การระบาดของโรคหรือเมื่อ

สถานการณ์คลี่คลายลง

ตดิตามประเมินผลและสรปุการด�าเนินงาน

เสนอต่อผู้บริการ เพื่อ พิจารณา ทบทวน 

หรอืปรบัมาตรการด้านอนามยัสิง่แวดล้อม

ในการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19
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รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบ  

มีค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหรือหนังสือมอบหมายผู้รับผิดชอบเป็นรายบุคคล หรือคณะท างาน มีการ
ก าหนดทีมในการด าเนินงาน โดยพิจารณาให้มีทีมดังต่อไปนี้  

 
 
 
 
 
 
 

 
2.  วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินความเสี่ยง 

ทีมวิชาการ เป็นหัวหน้าทีมผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลในพ้ืนที่รับผิดชอบเพ่ือ
ประเมินความเสี่ยงและเตรียมการรับมือ เช่น ข้อมูลประชากร ข้อมูลความเสี่ยงต่อการรับสัมผัสโรค ข้อมูลกลุ่ม
เสี่ยง ข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยง สถานที่เสี่ยง จุดเสี่ยง ฯลฯ ควรพิจารณาครอบคลุม แหล่งที่อาจก่อให้เกิดการแพร่กระจาย
โรค การติดต่อและเส้นทางการรับสัมผัสโรค และกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากโรค   (Source-
Pathway-Receptor) เพ่ือน าไปก าหนดแนวทางในการปฏิบัติหรือมาตรการในการจัดการ  

 
 
 
 
 

 

ทีม บทบาทหน้าที่ 
1. ทีมบัญชาการ ผู้บริหารที่มีอ านาจในการตัดสินใจ 
2. ทีมวิชาการ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ภายในพ้ืนที่ และข้อมูลวิชาการท่ี

เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การก าหนดมาตรการและแผนการด าเนินงาน 
3. ทีมสื่อสาร สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นท่ี และเป็นหน่วยในการประสาน

ข้อมูลและสื่อสารการด าเนินงานระดับพ้ืนที่ 
4. ทีมปฏิบัติการ ด าเนินการตามมาตรการในพ้ืนที่ ประสานหน่วยงานและภาคีเครือข่ายในการ

ป้องกันควบคุมโรค เช่น ตรวจให้ค าแนะน าสถานประกอบการ/สถานบริการ 
การดูแลประชาชน การจัดการมูลฝอย และการท าความสะอาด เป็นต้น 

5. ทีมอ านวยการหรือ
ทีมสนับสนุน 

บริหารจัดการและสนับสนุนทรัพยากร เช่น วัสดุ อุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
และงบประมาณ เป็นต้น 

(Receptor)
ผู้ที่เสี่ยงต่อ
การติดเชื้อ

(Pathway)
การติดต่อ
ของโรค

(Source)
แหล่งก าเนิด
สถานที่เสี่ยง

ทีมบัญชาการ

ทีมวิชาการ ทีมสื่อสาร ทีมปฏิบัติการ ทีมอ านวยการ
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รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบ  

มีค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหรือหนังสือมอบหมายผู้รับผิดชอบเป็นรายบุคคล หรือคณะท างาน มีการ
ก าหนดทีมในการด าเนินงาน โดยพิจารณาให้มีทีมดังต่อไปนี้  

 
 
 
 
 
 
 

 
2.  วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินความเสี่ยง 

ทีมวิชาการ เป็นหัวหน้าทีมผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลในพ้ืนที่รับผิดชอบเพ่ือ
ประเมินความเสี่ยงและเตรียมการรับมือ เช่น ข้อมูลประชากร ข้อมูลความเสี่ยงต่อการรับสัมผัสโรค ข้อมูลกลุ่ม
เสี่ยง ข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยง สถานที่เสี่ยง จุดเสี่ยง ฯลฯ ควรพิจารณาครอบคลุม แหล่งที่อาจก่อให้เกิดการแพร่กระจาย
โรค การติดต่อและเส้นทางการรับสัมผัสโรค และกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากโรค   (Source-
Pathway-Receptor) เพ่ือน าไปก าหนดแนวทางในการปฏิบัติหรือมาตรการในการจัดการ  

 
 
 
 
 

 

ทีม บทบาทหน้าที่ 
1. ทีมบัญชาการ ผู้บริหารที่มีอ านาจในการตัดสินใจ 
2. ทีมวิชาการ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ภายในพ้ืนที่ และข้อมูลวิชาการท่ี

เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การก าหนดมาตรการและแผนการด าเนินงาน 
3. ทีมสื่อสาร สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นท่ี และเป็นหน่วยในการประสาน

ข้อมูลและสื่อสารการด าเนินงานระดับพ้ืนที่ 
4. ทีมปฏิบัติการ ด าเนินการตามมาตรการในพ้ืนที่ ประสานหน่วยงานและภาคีเครือข่ายในการ

ป้องกันควบคุมโรค เช่น ตรวจให้ค าแนะน าสถานประกอบการ/สถานบริการ 
การดูแลประชาชน การจัดการมูลฝอย และการท าความสะอาด เป็นต้น 

5. ทีมอ านวยการหรือ
ทีมสนับสนุน 

บริหารจัดการและสนับสนุนทรัพยากร เช่น วัสดุ อุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
และงบประมาณ เป็นต้น 

(Receptor)
ผู้ที่เสี่ยงต่อ
การติดเชื้อ

(Pathway)
การติดต่อ
ของโรค

(Source)
แหล่งก าเนิด
สถานที่เสี่ยง

ทีมบัญชาการ

ทีมวิชาการ ทีมสื่อสาร ทีมปฏิบัติการ ทีมอ านวยการ

2.	 วิเคราะห์ข้อมูล	และประเมินความเสี่ยง
   ทีมวิช�ก�ร เป็นหัวหน้�ทีมผู้รับผิดชอบในก�รรวบรวมข้อมูล และวิเคร�ะห์ข้อมูล 

ในพ้ืนทีร่บัผดิชอบเพือ่ประเมนิคว�มเสีย่งและเตรยีมก�รรบัมอื เช่น ข้อมลูประช�กร ข้อมลูคว�มเสีย่ง

ต่อก�รรับสัมผัสโรค ข้อมูลกลุ่มเสี่ยง ข้อมูลพื้นที่เสี่ยง สถ�นที่เสี่ยง จุดเสี่ยง ฯลฯ ควรพิจ�รณ�

ครอบคลุม แหล่งที่อ�จก่อให้เกิดก�รแพร่กระจ�ยโรค ก�รติดต่อและเส้นท�งก�รรับสัมผัสโรค  

และกลุ่มผู้ที่มีคว�มเสี่ยงได้รับผลกระทบจ�กโรค (Source-Pathway-Receptor) เพื่อนำ�ไปกำ�หนด 

แนวท�งในก�รปฏิบัติหรือม�ตรก�รในก�รจัดก�ร 

รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1.		 กำาหนดผู้รับผิดชอบ	
   มีคำ�สั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหรือหนังสือมอบหม�ยผู้รับผิดชอบเป็นร�ยบุคคล หรือ

คณะทำ�ง�น มีก�รกำ�หนดทีมในก�รดำ�เนินง�น โดยพิจ�รณ�ให้มีทีมดังต่อไปนี้ 



คู่มือ การดำาเนินงานระบบปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-198
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แนวทางการประเมินความเสี่ยงพิจารณา ดังนี้  

แนวทางการประเมินความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 
เสี่ยงสูง เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงต่ า 

1. การประเมินสถานที่/พ้ืนที่เสี่ยง  มีการเปิดให้บริการสถาน
ประกอบการ สถานที่

ราชการ สถานบริการที่มี
คนแออัดเบียดเสียด มี

การรวมตัวหรือชุมนุมกัน
 

มีการเปิดให้บริการสถาน
ประกอบการ สถาน
บริการบางส่วน เช่น 

ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า
ที่เปิดให้บริการเฉพาะโซน

จ าหน่ายอาหาร 
 

มีการปิดให้บริการ
สถานประกอบการ 

สถานบริการ 
สถาบันการศึกษา  

เป็นต้น 

2. ประชาชน/กลุ่มเสี่ยง มีบุคคลที่ป่วยหรือสงสัย
ว่าป่วย หรือบุคคลที่
สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย 

มีบุคคลที่เดินทางมาจาก
ต่างประเทศและพ้ืนที่
เสี่ยง ประชาชนกลุ่ม
เปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ 
เด็กเล็ก ผู้ที่มีโรค
ประจ าตัว เช่น ความดัน 
เบาหวาน ระบบทางเดิน
หายใจ เป็นต้น 

 

ประชาชนทั่วไปที่พัก
อาศัยอยู่ที่บ้านไม่ได้
ออกไปในที่ชุมชน 

หรือกลุ่มท่ีท างานที่
บ้าน (Work Form 
Home) เป็นต้น 

 

 
3. วางแผนและก าหนดมาตรการป้องกัน 
 ทีมอ านวยการท าหน้าที่ในการบริหารจัดการและสนับสนุนทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณ         
และร่วมกับทีมบัญชาการวางแผนการด าเนินงานโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากทีมวิชาการประเมินความเสี่ยงภายในพ้ืนที่ 
รวมทั้ง ค าสั่งจังหวัด ค าแนะน าจากหน่วยงานต่างๆ ก าหนดเป็นมาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยอาจพิจารณาก าหนดมาตรการหลักๆ ดังนี้ 

1. มาตรการควบคุม ก ากับ การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดการ
ระบบประปา การจัดการมูลฝอย เป็นต้น 

2. มาตรการควบคุม ก ากับ ดูแลสถานประกอบการ กิจการ สถานบริการ สถานที่สาธารณะ (สามารถ
พิจารณาจากค าสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดกรณีที่มีค าสั่งปิด) 

3. มาตรการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีศักยภาพในการดูแลและป้องกัน
ตนเองได้  และการสร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและติดตามผู้สงสัย หรือมีความเสี่ยงสัมผัสเชื้อโรคในชุมชน 
  
 
 
 

แนวทางการประเมินความเสี่ยงพิจารณา	ดังนี้	

3.		 วางแผนและกำาหนดมาตรการป้องกัน
  ทีมอำ�นวยก�รทำ�หน้�ที่ในก�รบริห�รจัดก�รและสนับสนุนทรัพย�กร วัสดุ อุปกรณ์  

งบประม�ณ และร่วมกบัทีมบัญช�ก�รว�งแผนก�รดำ�เนนิง�นโดยใช้ข้อมลูทีไ่ด้จ�กทมีวชิ�ก�รประเมนิ

คว�มเสี่ยงภ�ยในพื้นที่ รวมทั้ง คำ�สั่งจังหวัด คำ�แนะนำ�จ�กหน่วยง�นต่�ง ๆ กำ�หนดเป็นม�ตรก�ร

ป้องกนัและแนวท�งปฏบิตัเิพือ่ป้องกนัก�รแพร่ระบ�ดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน� 2019 (COVID-19) 

โดยอ�จพิจ�รณ�กำ�หนดม�ตรก�รหลัก ๆ ดังนี้

  1.  ม�ตรก�รควบคุม กำ�กับ ก�รจัดบริก�รส�ธ�รณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เช่น ก�รจัดก�รระบบประป� ก�รจัดก�รมูลฝอย เป็นต้น

  2.  ม�ตรก�รควบคุม กำ�กับดูแลสถ�นประกอบก�ร กิจก�ร สถ�นบริก�ร สถ�นที่

ส�ธ�รณะ (ส�ม�รถพิจ�รณ�จ�กคำ�สั่งคณะกรรมก�รควบคุมโรคจังหวัดกรณีที่มีคำ�สั่งปิด)

  3.  ม�ตรก�รส่งเสริมคว�มรู้ คว�มเข้�ใจให้ประช�ชนและภ�คีเครือข่�ยมีศักยภ�พ 

ในก�รดูแลและป้องกันตนเองได้ และก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วมในก�รเฝ้�ระวังและติดต�มผู้สงสัย  

หรือมีคว�มเสี่ยงสัมผัสเชื้อโรคในชุมชน



คู่มือ การดำาเนินงานระบบปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-199

4.		 ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดำาเนินงานกับหน่วยงาน
	 และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
  ทีมสื่อส�รประส�นคว�มร่วมมือกับหน่วยง�นท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อดำ�เนินก�ร 

ต�มม�ตรก�รป้องกัน เช่น คณะกรรมก�รโรคติดต่อจังหวัด องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัด สำ�นักง�น

ส�ธ�รณสุขอำ�เภอ โรงพย�บ�ล โรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บล ผู้ประกอบก�ร ส่วนร�ชก�รอื่น ๆ  

กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้�น แกนนำ�หมู่บ้�น อ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขประจำ�หมู่บ้�น ชมรม อ�ส�สมัครอื่น ๆ  

ในพ้ืนที่ ร่วมดำ�เนินก�รในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังมีก�รสร้�งช่องท�งในก�รส่ือส�รให้ข้อมูล 

ระหว่�งกันเพื่อให้เกิดคว�มรวดเร็วในก�รปฏิบัติง�น เช่น กลุ่มไลน์ เสียงต�มส�ย ป้�ยประช�สัมพันธ์  

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน เป็นต้น 

5.	 ดำาเนินการตามมาตรการป้องกัน
  ดำ�เนินก�รต�มแผนหรือม�ตรก�รก�รป้องกันที่กำ�หนดไว้ ดังนี้

  1.  ทีมสื่อส�รให้คว�มรู้ สร้�งคว�มเข้�ใจให้กับทีมผู้รับผิดชอบ เครือข่�ยในพื้นที่  

ในก�รปฏิบัติง�น รวมถึงสื่อส�รคว�มรู้คว�มเข้�ใจให้กับประช�ชน ผู้ประกอบก�รในพ้ืนท่ีในก�รให้

คว�มร่วมมือและสนับสนุน มีช่องท�งก�รสื่อส�รเพื่อใช้ในก�รติดต่อประส�นง�น แจ้งข้อมูล  

ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น หรือสอบถ�มข้อมูลต่�ง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

  2.  ทมีปฏบิตักิ�ร ควบคมุ กำ�กบั ดำ�เนนิก�รต�มม�ตรก�รทีก่ำ�หนด คำ�สัง่คณะกรรมก�ร

ควบคุมโรคติดต่อจังหวัด คำ�สั่งกระทรวงมห�ดไทย และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง อย่�งเคร่งครัด

  3.  ทีมปฏิบัติก�รติดต�มผลก�รดำ�เนินง�น ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น และข้อเสนอ 

ต่อก�รปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกก�รดำ�เนินก�ร

6.	 สรุปผลการดำาเนินงานตามระยะการระบาดของโรค	หรือเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง
  สรุปผลก�รดำ�เนินง�นและประเมินผลก�รดำ�เนินง�น เสนอต่อผู้บริห�ร เพื่อพิจ�รณ� 

ทบทวน หรอืปรบัปรงุม�ตรก�รในก�รควบคมุป้องกนัก�รแพร่ระบ�ดโรคโควดิ-19 โดยกำ�หนดคว�มถี่

ในก�รร�ยง�นต�มคว�มเหม�ะสม และสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคในแต่ละพื้นที่



คู่มือ การดำาเนินงานระบบปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-1911

คำาแนะนำา

และแนวทางปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

 

ส่วนที่	
2



คู่มือ การดำาเนินงานระบบปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-1913

คำาแนะนำาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)

       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐ�นะหน่วยง�นระดับพ้ืนท่ี ซ่ึงมีอำ�น�จต�มกฎหม�ย  
ทั้งพระร�ชบัญญัติก�รส�ธ�รณสุข พ.ศ. 2535 และพระร�ชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  
ถือเป็นหน่วยง�นที่มีบทบ�ทสำ�คัญม�กในสถ�นก�รณ์เช่นนี้ ที่จะช่วยดูแลสุขภ�พประช�ชนและ 
ป้องกันก�รแพร่กระจ�ยของเชื้อโรค ทั้งในระยะก�รระบ�ดของโรคฯ และในอน�คตเมื่อสถ�นก�รณ์
คลี่คล�ยลง ท้องถิ่นก็จะยิ่งมีบทบ�ทในก�รฟื้นฟู ดูแล ก�รเปิดพื้นที่เมืองและชุมชน เพื่อให้ประช�ชน
ส�ม�รถใช้ชีวิตและประกอบอ�ชีพต�มเดิม ได้อย่�งมั่นใจ 
  โดยเฉพ�ะก�รควบคุมกำ�กับดูแลสถ�นประกอบก�รและกิจก�ร สถ�นที่ส�ธ�รณะ 
ในชุมชน ก�รจัดก�รมูลฝอยที่จะมีม�กขึ้น รวมถึงก�รให้คว�มรู้และก�รดูแลประช�ชนในพื้นที่  
เพื่อป้องกันก�รแพร่กระจ�ยของเชื้อโควิด-19 และสร้�งคว�มมั่นใจให้กับชุมชน  ดังนี้
  ✥	 ก�รควบคมุ กำ�กบั ดแูลสขุลักษณะ สถ�นประกอบก�รและกจิก�ร สถ�นท่ีส�ธ�รณะ 

ในพืน้ทีร่บัผดิชอบ ต�มพระร�ชบญัญตักิ�รส�ธ�รณสขุ พ.ศ. 2535 และต�มประก�ศ
คำ�สั่งจังหวัด โดยดำ�เนินก�รควบคุม กำ�กับ ก�รดูแลรักษ�คว�มสะอ�ดป้องกัน 
ก�รแพร่ระบ�ดเชื้อโรคอย่�งเคร่งครัด ภ�ยในสถ�นประกอบก�รและกิจก�ร  
โดยจัดเตรียมอุปกรณ์ในก�รดูแลสุขอน�มัยส่วนบุคคล และก�รป้องกันตนเองสำ�หรับ 
ผู้ประกอบก�ร และผู้ม�รับบริก�รต�มม�ตรก�รป้องกันคว�มเสี่ยงจ�กโรคติดเชื้อ 
โควิด-19 รวมถึง ก�รดูแลสถ�นที่ส�ธ�รณะในชุมชน อ�ทิ ศ�สนสถ�น สถ�นีขนส่ง
โดยส�ร ตล�ดนัด เป็นต้น โดยควบคุมกำ�กับผู้ประกอบก�รให้จัดจุดล้�งมือด้วยนำ้�
และสบู ่หรอืเจลแอลกอฮอล์ และทำ�คว�มสะอ�ดพ้ืนท่ีอย่�งท่ัวถึง โดยเฉพ�ะบริเวณ
ทีเ่ป็นจดุเสีย่ง เช่น จดุให้บริก�รนำ�้ด่ืมในสถ�นท่ีส�ธ�รณะ และห้องนำ�้ส�ธ�รณะ เป็นต้น

  ✥		 ก�รจัดก�รมูลฝอยเพื่อป้องกันก�รแพร่กระจ�ยของเชื้อโควิด-19 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ กำ�หนดให้มกี�รคดัแยกมลูฝอย และจัดจุดรวบรวมมลูฝอย พร้อมภ�ชนะ
รองรับที่มีฝ�ปิดอย่�งเพียงพอและทั่วถึง กรณี มูลฝอยที่ปนเปื้อนนำ้�มูก นำ้�ล�ย  
ส�รคัดหลั่ง เช่น หน้�ก�กอน�มัย กระด�ษทิชชู ต้องใส่ถุงขยะ 2 ชั้น โดยถุงขยะ 
ใบแรกที่บรรจุมูลฝอยแล้วให้ร�ดด้วยนำ้�ย�ฆ่�เชื้อหรือนำ้�ย�ฟอกข�ว มัดป�กถุง 
ให้แน่นและซ้อนด้วยถุงขยะอีก 1 ชั้น มัดป�กถุงให้แน่น นำ�ไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไป 
หรือจัดเก็บรวบรวมแยกไว้เฉพ�ะต�มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำ�หนด

	 	 ✥	 ก�รสือ่ส�รให้คว�มรูค้ำ�แนะนำ�กบัประช�ชน ในก�รดูแลรักษ�คว�มสะอ�ดบ้�นเรือน 
รวมถึง ขอคว�มร่วมมือให้ประช�ชนและชุมชนมีก�รเฝ้�ระวังสุขภ�พของตนเอง 
สม�ชิกในครอบครัว และเพื่อนบ้�นในชุมชน ห�กพบคนในชุมชนที่มีอ�ก�รไข้ ไอ 
หรือเหนื่อยหอบ หรือมีประวัติเดินท�งม�จ�กพ้ืนท่ีเส่ียง ให้ติดต่อเจ้�หน้�ท่ี
ส�ธ�รณสุขหรืออ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขประจำ�หมู่บ้�น (อสม.) กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้�น 
พร้อมแจ้งประวัติก�รเดินท�งทันที เพื่อรับก�รตรวจวินิจฉัยต�มขั้นตอนต่อไป



คู่มือ การดำาเนินงานระบบปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-1914
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แผนภาพแสดงการควบคุม ก ากับ ดูแล สถานประกอบการและกิจการ สถานที่สาธารณะ
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และการให้ความรู้กับประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การควบคุมก ากับดูแลสุขลักษณะ
สถานประกอบการและกิจการ

สถานที่สาธารณะในพื้นที่ 
 

การจัดการมูลฝอยกรณีที่มี 
ความเสี่ยงจากการปนเปื้อนเชื้อโรค การสื่อสารให้ความรู้ประชาชน 

ก าหนดแนวทางการด าเนินงานโดย
ครอบคลุมสถานที่ดังต่อไปน้ี 

 สถานประกอบการ/สถานบริการ 
(ท้ังกรณีที่ปิดและเปิดให้บริการ
รวมถึงการกลับมาเปดิให้บริการ) 

 สถานท่ีสาธารณะ สถานท่ีมีการ  
ชุมนุมของประชาชน 

 สถานประกอบการ/สถานบริการที่
เปิดให้บริการส าหรับประชาชน 
ได้แก่ ตลาด สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร 
สถานท่ีสะสมอาหาร 

 

 

ก าหนดมาตรการและแนวทาง 
ในการจัดการมูลฝอย 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 

ที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
ตามค าแนะน าการจดัการมูลฝอยส าหรับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
สถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกันการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 

2019  
(COVID-19) ส าหรับประชาชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด าเนินการดังน้ี 

 ควบคุมการด าเนินการตามค าสั่ง
ของจังหวัดอย่างเคร่งครัด 

 ก าหนดมาตรการจัดการตาม 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการ
ป้องกันความเสี่ยงจากโรคตดิเช้ือ 
COVID-19 

 เพิ่มมาตรการดูแลรักษาความ
สะอาดในพ้ืนท่ีสาธารณะและ
สถานท่ีมีความเสี่ยง 

 จัดเตรียมความพร้อมส าหรับการ
ป้องกันเช้ือโรคในสถานการณ์
ระบาดและเมื่อสถานการณ์
คลี่คลายลง 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด าเนินการดังน้ี 

 ก าหนดให้มีการคัดแยก และ
รวบรวมมลูฝอยที่มีการปนเปื้อน 
น้ ามูก น้ าลาย สารคดัหลั่ง เป็นต้น 

 จัดให้มีจุดรวบรวมมูลฝอย พร้อม
ภาชนะรองรับที่มฝีาปิดอยา่ง
เพียงพอและทั่วถึง 

 ควบคุมก ากับให้ผู้ปฏิบัติงานเก็บขน 
หรือก าจัดมลูฝอยปฏิบตัิงานด้วย
ความปลอดภัย และจัดเตรยีม
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย  

 ควบคุมก ากับหรือด าเนินการ     
น ามูลฝอยไปก าจัดให้ถูกต้องตาม
ประเภทของมูลฝอย 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด าเนินการดังน้ี 

จัดให้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อ
สร้างความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที ่ 
 การป้องกันตนเอง การดูแล

สุขอนามัยของตนเองและบุคคล
ในครอบครัว 

 การแจ้งข้อมูลเจ้าหน้าที่ทาง
ราชการ กรณ ีพบผู้ที่มีความ
เสี่ยงต่อการแพร่เช้ือ 

 แจ้งมาตรการก าหนดในพื้นที่ 
เช่น การปิดสถานประกอบการ/
สถานท่ีมีความเสี่ยง การงดหรือ
หลีกเลี่ยงกิจกรรมชุมนุม  
เป็นต้น 

 

แผนภาพแสดงการควบคุม	กำากับ	ดูแล	สถานประกอบการและกิจการ	สถานที่สาธารณะ
สำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และการให้ความรู้กับประชาชน

กำ�กบัดแูลก�รดำ�เนนิก�รต�มคำ�สัง่

ของจังหวัดอย่�งเคร่งครัด



คู่มือ การดำาเนินงานระบบปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-1915

1.		 การควบคุม	กำากับ	ดูแลสุขลักษณะสถานที่หน่วยงานต่าง	ๆ	ในพื้นที่	
  สำ�หรบัคำ�แนะนำ�ในก�รป้องกันโรคในสถ�นท่ีต่�ง ๆ  ทีย่งัเปิดให้บริก�รนี ้ให้คว�มสำ�คญั

กับก�รจัดก�รเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้�สู่ร่�งก�ย ซึ่งในสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรน� 2019 (COVID-19) จำ�เป็นอย่�งยิง่ทีต้่องมกี�รจดัก�รดแูลสถ�นทีเ่หล่�นัน้ ได้แก่ ร้�นจำ�หน่�ย

อ�ห�ร ตล�ดสด ร้�นสะดวกซื้อ รถเร่จำ�หน่�ยอ�ห�ร บริก�รส่งสินค้�และอ�ห�รต�มสั่ง  

(Delivery Online) ก�รให้บริก�รขนส่งผู้โดยส�ร ศ�สนสถ�น สถ�นที่ร�ชก�ร ธน�ค�ร ร้�นข�ยย�  

โดยมีคำ�แนะนำ�ดังนี้

 

14 
 

1. การควบคุม ก ากับ ดูแลสุขลักษณะสถานที่ต่างๆ ในพ้ืนที ่ 
 
ส าหรับค าแนะน าในการป้องกันโรคในสถานที่ต่างๆ ที่ยังเปิดให้บริการนี้ ให้ความส าคัญกับการจัดการเพ่ือ

ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019 (COVID-19) 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดการดูแลสถานที่เหล่านั้น ได้แก่ ร้านจ าหน่ายอาหาร ตลาดสด ร้านสะดวกซื้อ รถเร่
จ าหน่ายอาหาร บริการส่งสินค้าและอาหารตามสั่ง (Delivery Online) การให้บริการขนส่งผู้โดยสาร ศาสนสถาน 
สถานที่ราชการ ธนาคาร ร้านขายยา โดยมีค าแนะน าดังนี้ 

  
สถานที่เปิดให้บริการ ค าแนะน า 

ร้านจ าหน่ายอาหาร  ดูแลสถานที่ปรุงประกอบอาหารให้สะอาด อย่างสม่ าเสมอและบ่อยครั้ง  
 ผู้ปรุงประกอบอาหารสวมผ้ากันเปื้อน ถุงมือ และสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือ

หน้ากากผ้าระหว่างปฏิบัติงานตลอดเวลา เพ่ือป้องกันตนเองและไอ จาม 
ปนเปื้อนอาหาร 

 อาหารปรุงส าเร็จ ให้มีการปกปิดอาหาร ใช้อุปกรณ์ส าหรับหยิบจับ หรือตัก
อาหาร เช่น ช้อน ที่คีบ ฯลฯ ระมัดระวังไม่ให้ส่วนของด้ามจับ ตก หล่นหรือ
สัมผัสกับอาหาร เพราะอาจเกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคได้   

ตลาดสด  ท าความสะอาดบริเวณพ้ืน ทางเดิน แผงจ าหน่ายสินค้า อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง  
 ท าความสะอาดหองน้ า หองสวมที่ใชในตลาด โดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยง เช่น ที่จับ

สายฉีดช าระ ที่รองนั่งโถสวม ที่กดโถสวม โถปสสาวะ ที่เปดกอก อางลางมือ 
เป็นต้น รวมทั้ง ท าความสะอาดกอกน้ าท่ีใช้ภายในตลาด โดยใชน้ ายาท าความ
สะอาดและลางดวยน้ าใหสะอาด 

 ผู้ปฏิบัติงานที่ดูแลความสะอาดและเก็บขนขยะ ให้ใช้หน้ากากผ้า สวมถุงมือยาง 
ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง และใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิด น าไป
รวบรวมไว้ที่พักขยะ แล้วล้างมือให้สะอาดทุกครั้งภายหลังปฏิบัติงาน  

ร้านสะดวกซื้อ  
(ซุปเปอร์มาเก็ต/ 

มินิมาร์ท/ร้านขายของช า) 

 พนักงานดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากาก
อนามัยป้องกันตนเอง ลดความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อโรคระหว่างปฏิบัติงาน  

 ควรท าความสะอาดร้านเป็นประจ าทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้งหรือทุกรอบที่
เปลี่ยนพนักงาน โดยเฉพาะบริเวณท่ีจับตะกร้า/รถเข็นใส่สินค้า  

 กรณีมีบริเวณที่มีการปรุงประกอบอาหาร/เครื่องดื่ม ต้องสะอาด และท าความ
สะอาด ด้วยน้ าและน้ ายาท าความสะอาดเป็นประจ าทุกวัน 

สถานที่เปิดให้บริการ ค�าแนะน�า

อ�ห�รปรุงสำ�เร็จ ให ้มีก�รปกปิดอ�ห�ร ใช ้อุปกรณ์สำ�หรับหยิบจับ  

หรือตักอ�ห�ร เช่น ช้อน ที่คีบ ฯลฯ ระมัดระวังไม่ให้ส่วนของด้�มจับ ตก หล่น

หรือสัมผัสกับอ�ห�ร เพร�ะอ�จเกิดก�รปนเปื้อนของเชื้อโรคได้   

ทำ�คว�มสะอ�ดบริเวณพื้น ท�งเดิน แผงจำ�หน่�ยสินค้� อย่�งน้อยวันละ 1 ครั้ง 

ทำ�คว�มสะอ�ดห้องนำ้� ห้องส้วมที่ใช้ในตล�ด โดยเน้นบริเวณจุดเส่ียง เช่น  

ทีจ่บัส�ยฉดีชำ�ระ ทีร่องนัง่โถส้วม ทีก่ดโถส้วม โถปัสส�วะ ทีเ่ปิดกอก อ่�งล้�งมอื 

เป็นต้น รวมทั้ง ทำ�คว�มสะอ�ดกอกนำ้�ที่ใช ้ภ�ยในตล�ด โดยใช้นำ้�ย� 

ทำ�คว�มสะอ�ดและล้�งด้วยนำ้�ให้สะอ�ด

ผู้ปฏิบัติง�นที่ดูแลคว�มสะอ�ดและเก็บขนขยะ ให้ใช้หน้�ก�กผ้� สวมถุงมือย�ง 

ผ้�ย�งกันเปื้อน รองเท้�พื้นย�งหุ้มแข้ง และใส่ถุงขยะปิดป�กถุงให้มิดชิด  

นำ�ไปรวบรวมไว้ที่พักขยะ แล้วล้�งมือให้สะอ�ดทุกครั้งภ�ยหลังปฏิบัติง�น 

ควรทำ�คว�มสะอ�ดร้�นเป็นประจำ�ทุกวัน อย่�งน้อยวันละ 2 ครั้งหรือทุกรอบ 

ที่เปลี่ยนพนักง�น โดยเฉพ�ะบริเวณที่จับตะกร้�/รถเข็นใส่สินค้� 

ร้านสะดวกซื้อ

(ซูเปอร์มาร์เก็ต

มินิมาร์ท/ร้านขายของช�า)
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 ท าความสะอาดจุดเสี่ยง เช่น ห้องครัว อุปกรณ์ปรุง/ประกอบอาหาร โต๊ะอาหาร 
เก้าอ้ี ด้วยน้ ายาท าความสะอาดทั่วไป รวมถึง ล้างภาชนะอุปกรณ์หรือสิ่งของ
เครื่องใช้ให้สะอาดเป็นประจ าทุกวัน 

 หากมีพระภิกษุสงฆ์ สามเณร แม่ชี บาทหลวง อิหม่าม หรือผู้ประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา รวมทั้ง  ผู้ที่อาศัยอยู่ในศาสนสถาน มีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ 
จาม มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ หรือกลับจากพ้ืนที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกัน  
ให้งดร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในศาสนสถานและไปพบแพทย์  

 
สถานที่ราชการ  จัดให้มีจุดคัดกรองผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้อยู่อาศัยในอาคาร  อาจพิจารณา

ให้มีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิกาย จัดไว้ที่เคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่ด้านล่างเพ่ือตรวจวัด
อุณหภูมิผู้ที่เข้ามาในอาคาร 

 ดูแลสุขลักษณะอาคาร อุปกรณ์สิ่ งของเครื่องใช้ให้สะอาด ไม่ เป็นแหล่ง
แพร่กระจายเชื้อโรคด้วยการท าความสะอาดพ้ืนที่โดยรอบ อุปกรณ์ เครื่องใช้ 
และจุดที่มีการใช้ร่วมกัน โดยเฉพาะบริเวณกลอนหรือลูกบิดประตู ราวจับหรือ
ราวบันได จุดประชาสัมพันธ์ สวิตช์ไฟ ปุ่มกดลิฟต ์เป็นต้น 

 กรณีที่เป็นร้านอาหารหรือมีการจ าหน่ายอาหารหรือโรงอาหาร ต้องด าเนินการ
ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยเฉพาะจุดเสี่ยงหลัก ได้แก่ จุดปรุงประกอบ
อาหาร โต๊ะ เก้าอ้ี พื้น สุขอนามัยของผู้สัมผัสอาหารและผู้ใช้บริการ และจัดให้มี
ระยะห่างระหว่างที่รอซื้ออาหาร อย่างน้อย 1 - 2 เมตร 

ธนาคาร  จัดให้มีการคัดกรองเบื้องต้น โดยสังเกตผู้ที่มีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มี
น้ ามูก หรือหายใจเหนื่อยหอบ ให้งดใช้บริการ แนะน าให้ลูกค้าสวมหน้ากากและ
รีบไปพบแพทย์ หากเป็นไปได้ควรจัดบริการให้ผู้สูงอายุก่อน   

 ท าความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ ที่มีการสัมผัสของลูกค้าร่วมกันภายใน
ส านักงาน อาจเป็นจุดเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรค เช่น ที่จับประตู เก้าอ้ี 
เคาน์เตอร์ โต๊ะให้บริการ ปุ่มเครื่องกดบัตรคิว ตู้เอทีเอ็ม เป็นต้น 

 ก าหนดบริเวณส าหรับให้ลูกค้ากดบัตรคิวและรอคิว โดยจ ากัดจ านวนลูกค้าที่มา
ใช้บริการในส านักงานแต่ละครั้ง เพ่ือไม่แออัดจนเกินไป และจัดแถวที่รอคอย
ไม่ให้ลูกค้ายืนหรือ นั่ง ชิดกันเกินไป โดยค านึงถึงพ้ืนที่ในธนาคาร ที่สามารถจัด
ระยะห่างระหว่างพนักงานธนาคาร ผู้ที่มาใช้บริการ และผู้รอใช้บริการคนถัดไป 
เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร 

จัดให้มีก�รคัดกรองเบื้องต้น โดยสังเกตผู้ที่มีอ�ก�รเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จ�ม  

มีนำ้�มูก หรือห�ยใจเหนื่อยหอบ ให้งดใช้บริก�ร แนะนำ�ให้ลูกค้�สวมหน้�ก�ก

และรีบไปพบแพทย์ ห�กเป็นไปได้ควรจัดบริก�รให้ผู้สูงอ�ยุก่อน  

ทำ�คว�มสะอ�ดวัสดุ อุปกรณ์ สถ�นท่ี ที่มีก�รสัมผัสของลูกค้�ร ่วมกัน 

ภ�ยในสำ�นักง�น อ�จเป็นจุดเสี่ยงต่อก�รแพร่กระจ�ยเชื้อโรค เช่น ที่จับประตู 

เก้�อี้ เค�น์เตอร์ โตะให้บริก�ร ปุ่มเครื่องกดบัตรคิว ตู้เอทีเอ็ม เป็นต้น

กำ�หนดบริเวณสำ�หรับให้ลูกค้�กดบัตรคิวและรอคิว โดยจำ�กัดจำ�นวนลูกค้� 

ทีม่�ใช้บรกิ�รในสำ�นกัง�นแต่ละครัง้ เพือ่ไม่แออดัจนเกนิไป และจดัแถวทีร่อคอย

ไม่ให้ลูกค้�ยืนหรือ นั่ง ชิดกันเกินไป โดยคำ�นึงถึงพื้นที่ในธน�ค�ร ที่ส�ม�รถ 

จัดระยะห่�งระหว่�งพนักง�นธน�ค�ร ผู้ที่ม�ใช้บริก�ร และผู้รอใช้บริก�ร 

คนถัดไป เว้นระยะห่�งอย่�งน้อย 1 - 2 เมตร
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ร้านขายยา  เภสัชกรและเจ้าหน้าที่ผู้ขายในร้าน และจุดช าระเงิน ต้องสวมหน้ากาก ขณะขาย
สินค้า หรือให้ค าปรึกษาแก่ลูกค้าทุกครั้ง และท าความสะอาดมือด้วยเจล
แอลกอฮอล์ ก่อน-หลังให้บริการลูกค้าแต่ละราย 

 จ ากัดจ านวนลูกค้าที่เข้าในร้านแต่ละครั้ง หรือจัดคิวการเข้าร้าน โดยค านึงถึง
พ้ืนที่ในร้านที่สามารถจัดระยะห่างระหว่างผู้ขาย กับลูกค้าที่ก าลังให้บริการ และ
ลูกค้าคนถัดไป 1-2 เมตร หรือ หากเป็นไปได้ ควรจัดให้มีพ้ืนที่และช่องทางการ
แจ้งความประสงค์ซ้ือ และรับยาหรือเวชภัณฑ์ จากภายนอกร้าน 

 ท าความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ ที่มีการสัมผัสของผู้ใช้บริการร่วมกัน
ภายในร้าน ที่อาจเป็นจุดเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรค เช่น ลูกบิด หรือที่จับ
ประตู เก้าอ้ี เคาน์เตอร์ ชั้นวางยา และเวชภัณฑ์ เป็นต้น 

 

2. การจัดการมูลฝอยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อ COVID-19   
 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายในการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยที่เกิดขึ้น ในพ้ืนที่

อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้เกิดข้ึนใน
หลายพ้ืนที่ทั่วประเทศ ก่อให้เกิดมูลฝอยซึ่งเกิดจากมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นจ านวนมาก และมูลฝอยเหล่านี้จ าเป็นต้องได้รับ การจัดการอย่างถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ เพ่ือลดและป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงเพ่ือความปลอดภัยของ
ผู้ปฎิบัติงานที่เก่ียวข้องและประชาชน จึงมีค าแนะน าในการจัดการมูลฝอย ดังนี้ 

1. ก าหนดมาตรการและแนวทางในการจัดการมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่รับผิดชอบตั้งแต่การคัดแยก
ระดับครัวเรือน การเก็บรวบรวม การขน และการก าจัด รวมถึ งวางแผนการจัดการมูลฝอยโดย
พิจารณาตามประเภทความเสี่ยงของมูลฝอย   

2. การคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด จัดให้มีมาตรการเพ่ือให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอย ทั้งนี้ กรณีมูล
ฝอยที่ปนเปื้อนน้ ามูก น้ าลาย สารคัดหลั่งของผู้ที่แยกสังเกตอาการที่บ้าน เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษ
ทิชชู เป็นต้น ควรแนะน าให้ประชาชนแยกจัดการ โดยในแต่ละวันให้เก็บรวบรวมและท าลายเชื้อโดย
ใส่ถุงขยะ 2 ชั้น โดยถุงขยะใบแรกที่บรรจุมูลฝอยแล้วให้ราดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อหรือน้ ายาฟอกขาว 
จากนั้นมัดปากถุงให้แน่น แล้วซ้อนด้วยถุงขยะอีก 1 ชั้น มัดปากถุงให้แน่นอีกครั้ง น าไปทิ้งรวมกับ
มูลฝอยทั่วไป หรือเก็บรวบรวมแยกไว้เฉพาะตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

3. จัดให้มีจุดรวบรวมมูลฝอย พร้อมภาชนะรองรับที่มีฝาปิดอย่างเพียงพอและทั่วถึง ทั้งนี้ อาจ
ก าหนดจุดรวบรวมเฉพาะส าหรับชุมชน หรือครัวเรือน หรือบ้านที่มีผู้ที่แยกสังเกตอาการท่ีบ้าน 

2.		 การจัดการมูลฝอยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ	COVID-19		

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมบีทบ�ทหน้�ทีต่�มกฎหม�ยในก�รเกบ็ ขน และกำ�จดัมลูฝอย

ที่เกิดขึ้น ในพื้นท่ีอย่�งถูกต้อง โดยเฉพ�ะในสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� 

2019 (COVID-19) ได้เกิดขึ้นในหล�ยพื้นที่ทั่วประเทศ ก่อให้เกิดมูลฝอยซึ่งเกิดจ�กม�ตรก�รควบคุม

และป้องกันก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� 2019 (COVID-19) เป็นจำ�นวนม�ก  

และมูลฝอยเหล่�น้ีจำ�เป็นต้องได้รับ ก�รจัดก�รอย่�งถูกต้องและมีประสิทธิภ�พ เพื่อลดและป้องกัน 

ก�รแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� 2019 รวมถึงเพื่อคว�มปลอดภัยของผู้ปฎิบัติง�นที่เกี่ยวข้อง 

และประช�ชน จึงมีคำ�แนะนำ�ในก�รจัดก�รมูลฝอย ดังนี้

 	 1.	 ก�าหนดมาตรการและแนวทางในการจัดการมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ

ตั้งแต่ก�รคัดแยกระดับครัวเรือน ก�รเก็บรวบรวม ก�รขน และก�รกำ�จัด  

รวมถึงว�งแผนก�รจัดก�รมูลฝอยโดยพิจ�รณ�ต�มประเภทคว�มเสี่ยงของมูลฝอย  

 	 2.	 การคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งก�าเนิด จัดให้มีม�ตรก�รเพื่อให้ประช�ชนคัดแยก

มูลฝอย ทั้งนี้ กรณีมูลฝอยที่ปนเปื้อนนำ้�มูก นำ้�ล�ย ส�รคัดหลั่งของผู้ที่แยกสังเกต

อ�ก�รที่บ้�น เช่น หน้�ก�กอน�มัย กระด�ษทิชชู เป็นต้น ควรแนะนำ�ให้ประช�ชน

แยกจัดก�ร โดยในแต่ละวันให้เก็บรวบรวมและทำ�ล�ยเชื้อโดยใส่ถุงขยะ 2 ชั้น  

โดยถุงขยะใบแรกท่ีบรรจุมูลฝอยแล้วให้ร�ดด้วยนำ้�ย�ฆ่�เช้ือหรือนำ้�ย�ฟอกข�ว  

จ�กนั้นมัดป�กถุงให้แน่น แล้วซ้อนด้วยถุงขยะอีก 1 ชั้น มัดป�กถุงให้แน่นอีกครั้ง  

นำ�ไปท้ิงรวมกับมูลฝอยทั่วไป หรือเก็บรวบรวมแยกไว้เฉพ�ะต�มที่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นกำ�หนด

เภสัชกรและเจ้�หน้�ที่ผู ้ข�ยในร้�น และจุดชำ�ระเงิน ต้องสวมหน้�ก�ก  

ขณะข�ยสินค้� หรือให้คำ�ปรึกษ�แก่ลูกค้�ทุกครั้ง และทำ�คว�มสะอ�ดมือ 

ด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อน-หลังให้บริก�รลูกค้�แต่ละร�ย

จำ�กัดจำ�นวนลูกค้�ที่เข้�ในร้�นแต่ละครั้ง หรือจัดคิวก�รเข้�ร้�น โดยคำ�นึง 

ถึงพื้นที่ในร้�นที่ส�ม�รถจัดระยะห่�งระหว่�งผู้ข�ย กับลูกค้�ที่กำ�ลังให้บริก�ร 

และลูกค้�คนถัดไป 1-2 เมตร หรือ ห�กเป็นไปได้ ควรจัดให้มีพื้นที่และ 

ช่องท�งก�รแจ้งคว�มประสงค์ซื้อ และรับย�หรือเวชภัณฑ์ จ�กภ�ยนอกร้�น
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 	 3.	 จัดให้มีจุดรวบรวมมูลฝอย	 พร้อมภ�ชนะรองรับที่มีฝ�ปิดอย่�งเพียงพอและ 

ทั่วถึง ทั้งนี้ อ�จกำ�หนดจุดรวบรวมเฉพ�ะสำ�หรับชุมชน หรือครัวเรือน หรือบ้�น 

ที่มีผู้ที่แยกสังเกตอ�ก�รที่บ้�น

 	 4.	 การเก็บรวบรวมและการขนมูลฝอย	ต้องควบคุมกำ�กับให้ผู้ปฏิบัติง�นเก็บขน หรือ

กำ�จัดมูลฝอยปฏิบัติง�นด้วยคว�มปลอดภัย และจัดเตรียมคว�มพร้อมสำ�หรับ 

ผู้ปฏิบัติง�นเก็บขน หรือกำ�จัดมูลฝอยโดยให้คว�มรู้หรือคำ�แนะนำ�แก่ผู้ปฏิบัติง�น 

ในหลักคว�มปลอดภัยในก�รปฏิบัติง�น ดังนี้

   ✥ จดัให้มกี�รคดักรองเบือ้งต้น โดยสังเกตอ�ก�รป่วยของผู้ปฏบิติัง�นเก็บขน หรือ

กำ�จัดมูลฝอย หรือก�รตรวจวัดอุณหภูมิร่�งก�ย ห�กพบผู้ปฏิบัติง�นมีอ�ก�ร

เจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จ�ม มีนำ้�มูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติง�นและ 

พบแพทย์ทันที

   ✥ จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตร�ยส่วนบุคคลที่เหม�ะสมและเพียงพอ ได้แก่ 

หน้�ก�กผ้�หรือหน้�ก�กอน�มยั ถงุมอืย�งหน� ผ้�ย�งกนัเป้ือน รองเท้�พืน้ย�ง

หุ้มแข้ง แว่นป้องกันต� เป็นต้น รวมทั้งกำ�ชับให้ผู้ปฏิบัติง�นเก็บขน หรือกำ�จัด

มลูฝอยสวมใส่อปุกรณ์ป้องกนัอนัตร�ยส่วนบุคคลขณะปฏบิติัง�นอย่�งเคร่งครัด 

   ✥ จัดให้มีอุปกรณ์สำ�หรับทำ�คว�มสะอ�ดมือ เช่น สบู่ เจลแอลกอฮอล์ 

   ✥ จัดเตรียมอุปกรณ์ทำ�คว�มสะอ�ด ส�รทำ�คว�มสะอ�ด และส�รฆ่�เชื้อ สำ�หรับ

ทำ�คว�มสะอ�ดย�นพ�หนะขนมูลฝอย อุปกรณ์ป้องกันอันตร�ยส่วนบุคคลให้

เพียงพอ เช่น ผงซักฟอก นำ้�ย�ที่มีส่วนประกอบของคลอรีน หรือส�รโซเดียม 

ไฮโปคลอไรท์ เป็นต้น

   ✥  ควบคุมกำ�กับให้ผู้ปฏิบัติง�นเก็บขน หรือกำ�จัดมูลฝอยปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�

สำ�หรับผู้ปฏิบัติง�นโดยเคร่งครัด

 	 5.	 การก�าจัดมูลฝอย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควบคุมกำ�กับหรือดำ�เนินก�ร 

นำ�มูลฝอยไปกำ�จัด ให้ถูกต้องต�มประเภทของมูลฝอย กรณีก�รจัดก�รมูลฝอย 

ตดิเชือ้ห�กใช้ในสถ�นพย�บ�ล ถอืเป็นมลูฝอยติดเชือ้ ต้องเกบ็ ขนและกำ�จัดให้เป็น

ไปต�มกฎกระทรวงว่�ด้วยก�รกำ�จัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 
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3.		 การสื่อสารให้ความรู้คำาแนะนำากับประชาชน		

  แนวท�งปฏิบัติสำ�หรับท้ังประช�ชนทั่วไปและประช�ชนกลุ ่มเสี่ยงต่อก�รติดเชื้อ 

โรคโควิด-19 ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ กลุ่มเด็กเล็กที่มีอ�ยุตำ่�กว่� 5 ปีลงม� ผู้สูงอ�ยุ และคนที่มี 

โรคประจำ�ตัว เช่น โรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่�ง ๆ เช่น โรคเบ�หว�น โรคคว�มดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือด

หัวใจและสมอง โรคระบบท�งเดินห�ยใจ โรคภูมิแพ้ โดยมีแนวท�งก�รปฏิบัติตนเพื่อป้องกันตนเอง 

ดังนี้  

	 	 3.1		การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล	ด้วยหลักการ	3	ล.	“ลด	เลี่ยง	ดูแล”

    1.  ลดสัมผัส	

	 	 	 	  ล้�งมอืให้สะอ�ดด้วยสบูแ่ละนำ�้ หรอืเจลแอลกอฮอล์ทกุครัง้ ก่อนรบัประท�น

อ�ห�ร หลงัใช้ส้วม หรอืหลงัจ�กไอ จ�ม หรอืหลงัสมัผสัจดุเสีย่งทีม่ผีูใ้ช้ง�น

ร่วมกันในที่ส�ธ�รณะ เช่น กลอนหรือลูกบิดประตู ร�วจับหรือร�วบันได 

เป็นต้น 

	 	 	 	  ลดก�รปนเปื ้อนและแพร่กระจ�ยเช้ือโรค โดยเฉพ�ะเมื่อไอหรือจ�ม  

ควรใช้ผ้� หรือกระด�ษทิชชู ปิดป�ก จมูก แล้วนำ�ไปทิ้งในถังขยะที่มีฝ�ปิด  

ห�กไม่มี ให้จ�มใส่ข้อศอก โดยยกแขนข้�งใดข้�งหนึ่งม�จับไหล่ตัวเอง 

ฝั่งตรงข้�ม และยกมุมข้อศอกปิดป�กและจมูกตนเองก่อน ไอ จ�มทุกครั้ง  

เมื่อเจ็บป่วยให้ใช้หน้�ก�กอน�มัย 

   2.  เลี่ยงจุดเสี่ยง	

	 	 	 	  หลีกเลี่ยงก�รเข ้�ไปในพื้นที่ที่มีคนหน�แน่น แออัด หรือพื้นที่ป ิด  

โดยเฉพ�ะผู้สูงอ�ยุ เด็ก และสตรีตั้งครรภ์ ห�กจำ�เป็นให้ใส่หน้�ก�ก 

ต�มคว�มเหม�ะสม เช่น หน้�ก�กผ้� 

	 	 	 	  หลีกเลี่ยง หรืออยู ่ห ่�งจ�กผู ้ที่มีอ�ก�รไอ จ�ม และมีคว�มเส่ียง 

ว่�จะติดเชื้อระบบท�งเดินห�ยใจ อย่�งน้อย 1 เมตร 

	 	 	 	  หลีกเลี่ยงก�รใช้มือสัมผัสใบหน้� ต� ป�ก จมูก โดยไม่จำ�เป็น 

	 	 	 	  ผูท้ีเ่ป็นกลุม่เสีย่ง ผู้สูงอ�ยทุีอ่�ยมุ�กกว่� 70 ปี ผู้มโีรคเร้ือรัง เช่น เบ�หว�น 

โรคหัวใจ โรคคว�มดันโลหิตสูง โรคปอด และเด็กอ�ยุตำ่�กว่� 5 ปี  

ให้เลี่ยงก�รออกนอกบ้�น เว้นแต่จำ�เป็น ให้ออกนอกบ้�นน้อยท่ีสุด  

ในระยะเวล�สั้นที่สุด

   3.  ดูแลสุขภาพตนเองและสังคม	

	 	 	 	  ดแูลตวัเองด้วยก�รเลือกท�นอ�ห�รท่ีร้อนหรือปรุงสุกใหม่ ๆ  ออกกำ�ลังก�ย

สมำ่�เสมอและพักผ่อนให้เพียงพอ 
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	 	 	 	  ห�กเดินท�งกลับจ�กประเทศหรือพื้นที่ที่มีก�รแพร่ระบ�ดของเชื้อ 

ไวรัสโควิด-19 ควรกักตัวเองท่ีบ�้น 14 วัน และปฏิบัติต�มประก�ศของ

กระทรวงส�ธ�รณสุข

	 	 	 	  รักษ�ระยะห่�งท�งสังคม ด้วยก�รอยู่ท่ีบ้�นหรือเลือกทำ�ง�นท่ีบ้�น  

ห�กออกนอกบ้�นให้รักษ�ระยะห่�งระหว่�งบุคคลไม่น้อยกว่� 1 - 2 เมตร 

ในทุกที่ทุกเวล�

	 	 3.2		การใช้หน้ากากป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา	(COVID-19)

    จ�กสถ�นก�รณ์ประช�ชนมีคว�มต่ืนตัวในก�รป้องกันตนเองจ�กเชื้อไวรัส 

โคโรน� 2019 (COVID-19) ที่กำ�ลังระบ�ด นอกจ�กก�ร “กินร้อน ช้อนกล�ง ล้�งมือ” แล้ว หน้�ก�ก

เป็นแนวท�งหน่ึงในก�รป้องกันละอองที่อ�จปนเปื้อนเชื้อโรคเข้�สู่ร่�งก�ยได้ หน้�ก�กเป็นอุปกรณ์

ป้องกันอย่�งหนึ่งที่ใช้ป้องกันระบบท�งเดินห�ยใจจ�กมลพิษ ส�รคัดหลั่ง และเชื้อโรคต่�ง ๆ  

ทั้งนี้  หน้�ก�กมีหล�ยประเภท ตั้งแต ่หน้�ก�กกรองอ�ก�ศชนิด N95 หน้�ก�กอน�มัย  

และหน้�ก�กผ้� ซึ่งมีวัตถุประสงค์ วิธีก�รใช้ง�นที่แตกต่�งกัน ดังนี้ 

 	 	 1.	กลุ่มที่ต้องใช้หน้ากาก	 N95	 คือ บุคล�กรท�งก�รแพทย์ที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย 

ตดิเชือ้ ได้แก่ แพทย์ พย�บ�ลในรถส่งต่อ เจ้�หน้�ทีเ่กบ็ตวัอย่�ง พย�บ�ลทีด่แูล

ผู ้ป่วย พนักง�นแปล พนักง�นทำ�คว�มสะอ�ดในห้องผู้ป่วย เจ้�หน้�ท่ี 

ห้องปฏิบัติก�ร เป็นต้น

  	 2.	กลุ่มท่ีต้องใช้หน้ากากอนามัย	 คือ บุคล�กรท�งก�รแพทย์ในสถ�นบริก�ร 

ก�รส�ธ�รณสุขที่ไม่ได้สัมผัสเชื้อโดยตรง ผู้ท่ีถูกแยกสังเกตอ�ก�ร (Home  

Quarantine) อ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขประจำ�หมู่บ้�น (อสม.) ที่ไปเยี่ยมผู้ที่ถูก

กักกันที่บ้�น (Home Quarantine) ผู้ที่เป็นไข้หวัดธรรมด�หรือผู้ที่ต้องดูแล 

ผู้ที่มีอ�ก�รดังกล่�ว

  	 3.	กลุ่มที่ต้องใช้หน้ากากผ้า	 คือ ประช�ชนท่ีไม่ป่วย สุขภ�พแข็งแรง กรณีต้อง

เข้�ไปในพืน้ท่ีเสีย่ง/อ�ค�รปิดทีม่คีนแออดั/อยู่ในรถส�ธ�รณะท่ีมคีนจำ�นวนม�ก  

ท้ังน้ี ห�กไม่อยูใ่นพืน้ท่ีเสีย่ง ไม่จำ�เป็นต้องสวมหน้�ก�ก รวมถงึ อสม. เค�ะประตู

เยี่ยมบ้�น
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ที่ไปเยี่ยมผู้ที่ถูกกักกันที่บ้าน (Home Quarantine) ผู้ที่เป็นไข้หวัดธรรมดาหรือผู้ที่ต้องดูแลผู้ที่มีอาการ
ดังกล่าว 

3. กลุ่มที่ต้องใช้หน้ากากผ้า คือ ประชาชนที่ไม่ป่วย สุขภาพแข็งแรง กรณีต้องเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง/อาคาร
ปิดที่มีคนแออัด/อยู่ในรถสาธารณะที่มีคนจ านวนมาก ทั้งนี้ หากไม่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยง ไม่จ าเป็นต้องสวม
หน้ากาก รวมถึง อสม. เคาะประตูเยี่ยมบ้าน 
 

แผนภาพสรุปหลักการใช้หน้ากาก 

 

 

 

 

 
 

3.3 วิธีการท าความสะอาดเพื่อป้องกันและฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 
เนื่องจากไวรัสโคโรนาสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้เป็นระยะเวลานาน 2 ชั่วโมง - 9 วัน เพ่ือป้องกันการ

แพร่กระจายเชื้อโรคที่ปนเปื้อนอยู่ในสภาพแวดล้อม จึงควรใช้สารที่มีประสิทธิภาพในการก าจัดเชื้อได้ ในระยะเวลา
สั้น ชนิดที่ท าลายเชื้อไวรัสได้ภายในระยะเวลา 1 นาที ได้แก่ สารประกอบโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% (เช่น น้ ายา
ฟอกขาวความเข้มข้น 1000 ppm) ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5% (5000 ppm) และแอลกอฮอล์ 70% โดยมี
วิธีการท าความสะอาด ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ การท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ การจัดการภายหลังท า
ความสะอาด และข้อควรระวัง ดังนี้ 

1. การเตรียมอุปกรณ์ 
1.1. อุปกรณ์ท าความสะอาด ได้แก่ น้ ายาท าความสะอาดหรือน้ ายาฟอกขาว ถุงขยะ ถังน้ า ไม้ถูพ้ืน 

ผ้าส าหรับเช็ดท าความสะอาด 
1.2. อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย ได้แก่  ถุงมือ หน้ากากผ้า เสื้อผ้าที่จะน ามาเปลี่ยนหลังท าความสะอาด 
1.3. การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดพ้ืนผิว กรณี เป็นสิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องใช้ แนะน าให้ใช้

แอลกอฮอล์ 70%  ในการเช็ดท าความสะอาด กรณีเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น พ้ืนห้อง แนะน าให้
ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ ายาซักผ้าขาว) 0.1% หรือไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ 0.5%  โดยตรวจสอบองค์ประกอบของน้ ายาท าความสะอาดบนฉลากข้างขวด

กลุ่มที่ 1 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 

1.2 อสม. 

ดูแลผู้ติดเชื้อ 
รุนแรง 

กลุ่มที่ 2 ประชาชน 

1.1 แพทย์และสาธารณสุข 

ปฏิบัติงาน
ทั่วไป 

สังเกต
บ้าน HQ. 

เคาะเยี่ยม
บ้าน 

2.1 กลุ่มเสี่ยง 

ไม่ป่วย/ต้องเข้า
ไปในพท.แออัด 

 

2.2 กลุ่มปกติ 

ถูกแยกสังเกต
อาการ HQ. 

เป็นหวัด/ผู้ทีต่้อง
ดูแลผู้ที่มีอาการ 

แผนภาพสรุปหลักการใช้หน้ากาก

 	 3.3		วิธีการท�าความสะอาดเพื่อป้องกันและฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา	(COVID-19)

    เนื่องจ�กไวรัสโคโรน�ส�ม�รถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้เป็นระยะเวล�น�น 2 ชั่วโมง - 9 วัน 

เพื่อป้องกันก�รแพร่กระจ�ยเชื้อโรคที่ปนเปื้อนอยู่ในสภ�พแวดล้อม จึงควรใช้ส�รที่มีประสิทธิภ�พ 

ในก�รกำ�จัดเช้ือได้ ในระยะเวล�สั้น ชนิดท่ีทำ�ล�ยเช้ือไวรัสได้ภ�ยในระยะเวล� 1 น�ท ี

ได้แก่ ส�รประกอบโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% (เช่น นำ้�ย�ฟอกข�วคว�มเข้มข้น 1000 ppm) 

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5% (5000 ppm) และแอลกอฮอล์ 70% โดยมีวิธีก�รทำ�คว�มสะอ�ด  

ตั้งแต่ขั้นตอนก�รเตรียมอุปกรณ์ ก�รทำ�คว�มสะอ�ดและฆ่�เชื้อ ก�รจัดก�รภ�ยหลังทำ�คว�มสะอ�ด  

และข้อควรระวัง ดังนี้

 	 1.	 การเตรียมอุปกรณ์

   1.1. อุปกรณ์ทำ�คว�มสะอ�ด ได้แก่ นำ้�ย�ทำ�คว�มสะอ�ดหรือนำ้�ย�ฟอกข�ว  

ถุงขยะ ถังนำ้� ไม้ถูพื้น ผ้�สำ�หรับเช็ดทำ�คว�มสะอ�ด

   1.2. อุปกรณ์ป้องกันร่�งก�ย ได้แก่  ถุงมือ หน้�ก�กผ้� เสื้อผ้�ที่จะนำ�ม�เปลี่ยน

หลังทำ�คว�มสะอ�ด

   1.3. ก�รเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำ�คว�มสะอ�ดพื้นผิว กรณี เป็นสิ่งของอุปกรณ์  

เครื่องใช้ แนะนำ�ให้ใช้แอลกอฮอล์ 70% ในก�รเช็ดทำ�คว�มสะอ�ด  

กรณีเป ็นพื้น ท่ีขน�ดใหญ่ เช ่น พื้นห ้อง แนะนำ�ให ้ ใช ้ผลิตภัณฑ ์ 

ท่ีมีส่วนผสมโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (นำ้�ย�ซักผ้�ข�ว) 0.1% หรือไฮโดรเจน

เปอร์ออกไซด์ 0.5% โดยตรวจสอบองค์ประกอบของนำ้�ย�ทำ�คว�มสะอ�ด

บนฉล�กข้�งขวดผลิตภัณฑ์ ควรตรวจสอบวันหมดอ�ยุ ทั้งนี้ ก�รเลือกใช้ขึ้น

กับชนิดพื้นผิววัสดุ เช่น โลหะ หนัง พล�สติก     

	 	 2.		 การท�าความสะอาดและฆ่าเชื้อ

   2.1  ผูท้ีท่ำ�คว�มสะอ�ด แนะนำ�ให้สวมใส่ชดุป้องกนัร่�งก�ย ได้แก่ หน้�ก�กอน�มยั 

หมวกคลุมผม แว่นต�กันลม ถุงมือย�ง รองเท้�บูท และผ้�กันเปื้อนพล�สติก



คู่มือ การดำาเนินงานระบบปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-1922

   2.2  ในขณะทำ�คว�มสะอ�ดควรเปิดประตู/หน้�ต่�ง เพื่อให้มีก�รระบ�ยอ�ก�ศ  
   2.3 ห�กพื้นผิวมีคว�มสกปรก ควรทำ�คว�มสะอ�ดเบื้องต้นก่อน เช่น นำ�ผ้�ชุบนำ้�

เช็ดบริเวณที่มีฝุ่นหรือคร�บสกปรกก่อนที่จะทำ�ก�รใช้นำ้�ย�ทำ�คว�มสะอ�ด
เพื่อฆ่�เชื้อ

   2.4  ทำ�คว�มสะอ�ดพ้ืนบริเวณท่ีพักอ�ศัยและอุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น บริเวณ 
ที่มีก�รสัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ และจุดเสี่ยงอื่น ๆ 

   2.5  ก�รทำ�คว�มสะอ�ดห้องนำ้� ห้องส้วม ด้วยนำ้�ย�ทำ�คว�มสะอ�ดท่ัวไป  
พ้ืนห้องส้วมให้ฆ่�เช้ือโดยร�ดนำ้�ย�ทำ�คว�มสะอ�ดทิ้งไว้อย่�งน้อย 10 น�ที  
เช็ดเน้นบริเวณที่รองนั่งโถส้วม ฝ�ปิดโถส้วม ที่กดชักโครก ร�วจับ ลูกบิดหรือ
กลอนประตู ที่แขวนกระด�ษชำ�ระ อ่�งล้�งมือ กอกนำ้� ที่ว�งสบู่ ผนัง ซอกประตู  

  หมายเหตุ	:	 ห�กเป็นก�รทำ�คว�มสะอ�ดโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก อ�ค�รสำ�นักง�น  
ร ้�นอ�ห�ร ซึ่ งไม ่มีคนพักค ้�งคืน แนะนำ�ให ้ป ิดพื้นที่ที่มีผู ้ป ่วย 
เข้�ไปสัมผัสหรือใช้ง�นไว้ 24 ชั่วโมงก่อนเร่ิมทำ�คว�มสะอ�ดและฆ่�เชื้อ 

เพื่อลดโอก�สในก�รสัมผัสละอองเชื้อโรคที่ติดต�มบริเวณต่�ง ๆ

 	 3.		 การจัดการหลังท�าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค
   3.1 หลังทำ�คว�มสะอ�ดควรซักผ้�สำ�หรับเช็ดทำ�คว�มสะอ�ดและไม้ถูพ้ืน  

ด้วยนำ้�ผสมผงซักฟอกหรือนำ้�ย�ฆ่�เชื้อ แล้วซักด้วยนำ้�สะอ�ดอีกคร้ัง และ 
นำ�ไปผึ่งแดดให้แห้ง 

   3.2  บรรจภุณัฑ์ใส่นำ�้ย�ทำ�คว�มสะอ�ด ควรคดัแยกออกจ�กขยะทัว่ไปในครวัเรอืน 
และ ท้ิง ในถังขยะอันตร�ย เศษขยะที่ เห ลือรวบรวมและทิ้ งขยะ 
ลงในถุงพล�สตกิซ้อนสองชัน้หรอืถงุขยะ มดัป�กถงุให้แน่นและนำ�ไปทิง้ทนัที
โดยทิ้งร่วมกับขยะทั่วไป

   3.3  ถอดถงุมอืแล้วล้�งมอืด้วยสบูแ่ละนำ�้ ห�กเป็นไปได้ควรชำ�ระล้�งร่�งก�ยและ

เปลี่ยนเสื้อผ้�โดยเร็ว

	 	 4.		 ข้อควรระวัง
   4.1  ส�รที่ใช้ฆ่�เชื้อส่วนใหญ่เป็นชนิดส�รฟอกข�ว ซึ่งอ�จก่อให้เกิดก�รระค�ยเคือง

ผิวหนัง เนื้อเยื่ออ่อนควรระวังไม่ให้เข้�ต�หรือสัมผัสโดยตรง 
   4.2  ไม่ควรผสมนำ�้ย�ฟอกข�วกบัส�รทำ�คว�มสะอ�ดอืน่ ๆ  ทีม่ส่ีวนผสมของแอมโมเนยี 
   4.3  หลกีเลีย่งก�รใช้สเปรย์ฉดีพ่นเพือ่ฆ่�เชือ้ เนือ่งจ�กอ�จทำ�ให้เกดิก�รแพร่กระจ�ย

ของเชื้อโรค
   4.4  เพื่อให้ส�รทำ�คว�มสะอ�ดมีประสิทธิภ�พสูงสุดในก�รทำ�คว�มสะอ�ด 

ควรเตรียมก่อนก�รใช้ง�น 
   4.5 ไม่ควรนำ�ถุงมือไปใช้ในก�รทำ�กิจกรรมประเภทอื่น ๆ นอกจ�กก�รทำ�คว�ม

สะอ�ดเท่�นั้น เพื่อป้องกันก�รแพร่กระจ�ยของเชื้อโรค  

ส่วนที่	
3



คู่มือ การดำาเนินงานระบบปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-1923

ส่วนที่	
3

รูปแบบ Info-graphic 

เพื่อการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

และให้ความรู้สำาหรับประชาชน



คู่มือ การดำาเนินงานระบบปฏิบัตการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-1925
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การจัดบริการสาธารณะและสาธารณูปโภคส าหรับท้องถิ่น 

ค าแนะน าส าหรับการจัดการมูลฝอยส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

 

  

การจัดบริการสาธารณะและสาธารณูปโภคสำาหรับท้องถิ่น
คำาแนะนำาสำาหรับการจัดการมูลฝอยสำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)

คู่มือ ก�รดำ�เนินง�นระบบปฏิบัติก�รอน�มัยสิ่งแวดล้อม สำ�หรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคโควิด-1925



คู่มือ การดำาเนินงานระบบปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-1926

 

24 
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คู่มือ การดำาเนินงานระบบปฏิบัตการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-1927
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ค าแนะน าส าหรับการจัดบริการระบบผลติน้ าประปาส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

คำาแนะนำาสำาหรับการจัดบริการระบบผลิตน้ำาประปาสำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)



คู่มือ การดำาเนินงานระบบปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-1928

 

26 
 

  



คู่มือ การดำาเนินงานระบบปฏิบัตการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-1929
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ค าแนะน าในการดูแล บ ารุงรักษา ตู้น้ าหยอดเหรียญ 
ในสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

  

คำาแนะนำาในการดูแล	บำารุงรักษา	ตู้น้ำาหยอดเหรียญ
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)



คู่มือ การดำาเนินงานระบบปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-1930
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การจัดการสุขลักษณะในสถานที่ต่าง ๆ 
ค าแนะน าส าหรับร้านอาหาร 

ในสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

 
  

การจัดการสุขลักษณะในสถานที่ต่าง	ๆ	
คำาแนะนำาสำาหรับร้านอาหาร	

ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)



คู่มือ การดำาเนินงานระบบปฏิบัตการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-1931
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ค าแนะน าส าหรับตลาด 
ในสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
 
 

  

คำาแนะนำาสำาหรับตลาด
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)



คู่มือ การดำาเนินงานระบบปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-1932

คำาแนะนำาสำาหรับร้านสะดวกซื้อ	(ซุปเปอร์มาเก็ต/มินิมาร์ท/ร้านขายของชำา)
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)

 

30 
 

ค าแนะน าส าหรับร้านสะดวกซื้อ (ซุปเปอรม์าเก็ต/มินิมาร์ท/ร้านขายของช า) 
ในสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
 

  



คู่มือ การดำาเนินงานระบบปฏิบัตการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-1933

คำาแนะนำาสำาหรับรถเร่จำาหน่ายอาหาร
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)
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ค าแนะน าส าหรับรถเรจ่ าหน่ายอาหาร 
ในสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
  



คู่มือ การดำาเนินงานระบบปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-1934
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คู่มือ การดำาเนินงานระบบปฏิบัตการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-1935
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ค าแนะน าส าหรับการจัดบริการอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่ (Delivery) 
ในสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
 
  

คำาแนะนำาสำาหรับการจัดบริการอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่	(Delivery)
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)



คู่มือ การดำาเนินงานระบบปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-1936
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ค าแนะน าส าหรับร้านขายยา 
ในสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

              

  

คำาแนะนำาสำาหรับร้านขายยา
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)



คู่มือ การดำาเนินงานระบบปฏิบัตการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-1937
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ค าแนะน าส าหรับการให้บริการขนส่งผู้โดยสารสาธารณะ 
ในสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
 

  

คำาแนะนำาสำาหรับการให้บริการขนส่งผู้โดยสารสาธารณะ
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)



คู่มือ การดำาเนินงานระบบปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-1938
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ค าแนะน าส าหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ในสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
  

คำาแนะนำาสำาหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)



คู่มือ การดำาเนินงานระบบปฏิบัตการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-1939
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ค าแนะน าส าหรับศาสนสถาน  
ในสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
  

คำาแนะนำาสำาหรับศาสนสถาน	
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)



คู่มือ การดำาเนินงานระบบปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-1940

 

38 
 

 

  

คำาแนะนำาสำาหรับร้านขายยา
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)



คู่มือ การดำาเนินงานระบบปฏิบัตการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-1941
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ค าแนะน าส าหรับโรงทาน 
ในสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
 

  

คำาแนะนำาสำาหรับโรงทาน
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)



คู่มือ การดำาเนินงานระบบปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-1942

 

40 
 

การดูแลและให้ความรู้ประชาชน 
ค าแนะน า “3ล. ลด เลีย่ง ดูแล ปอ้งกัน โควิด-19” 

ในสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

การดูแลและให้ความรู้ประชาชน
คำาแนะนำา	“3ล.	ลด	เลี่ยง	ดูแล	ป้องกัน	โควิด-19”

ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)



คู่มือ การดำาเนินงานระบบปฏิบัตการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-1943
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ค าแนะน า “เมื่อต้องออกจากบ้าน” 
ในสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

คำาแนะนำา	“เมื่อต้องออกจากบ้าน”
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)



คู่มือ การดำาเนินงานระบบปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-1944
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ค าแนะน า “เมื่อกลับมาถึงบ้าน” 
ในสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
  

คำาแนะนำา	“เมื่อกลับมาถึงบ้าน”
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)



คู่มือ การดำาเนินงานระบบปฏิบัตการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-1945
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ค าแนะน าการท าความสะอาดบ้าน 
ในสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) คำาแนะนำาการทำาความสะอาดบ้าน

ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)



คู่มือ การดำาเนินงานระบบปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-1946
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ค าแนะน าวิธีปฏิบัติส าหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง 
ในสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

 
  

คำาแนะนำาวิธีปฏิบัติสำาหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)



คู่มือ การดำาเนินงานระบบปฏิบัตการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-1947

 

45 
 

  



คู่มือ การดำาเนินงานระบบปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-1948
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ค าแนะน าการแยกสังเกตอาการที่บ้าน (Home Quarantine) 
ในสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
 

  

คำาแนะนำาการแยกสังเกตอาการที่บ้าน	(Home	Quarantine)
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)



คู่มือ การดำาเนินงานระบบปฏิบัตการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-1949
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ค าแนะน าส าหรับผู้ท่ีอาศัยในอาคารชุด (หอพัก คอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนท)์ 
ในสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
 
  

คำาแนะนำาสำาหรับผู้ที่อาศัยในอาคารชุด	(หอพัก	คอนโดมิเนียม	อะพาร์ตเมนต์)
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)



คู่มือ การดำาเนินงานระบบปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-1950
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ค าแนะน าการใช้หน้ากากป้องกันเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 
ในสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

คำาแนะนำาการใช้หน้ากากป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า	(COVID-19)
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)



คู่มือ การดำาเนินงานระบบปฏิบัตการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-1951

กรมควบคุมโรค 

1.  หลักเกณฑ์ลักษณะและแนวท�งจัดก�รสถ�นที่ควบคุมเพื่อสังเกตก�รเริ่มป่วย (Quarantine) 

 กรณีผู้เดินท�งจำ�นวนม�กกลับจ�กพื้นที่เสี่ยงสูง 

 https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/g_other/G_other_01_2.pdf 

2.  แนวท�งปฏิบัติด้�นส�ธ�รณสุขเพื่อก�รจัดก�รภ�วะระบ�ดของโรคโควิด-19 

 ในข้อกำ�หนดออกต�มคว�มในม�ตร� 9 แห่งพระร�ชกำ�หนดก�รบริห�รร�ชก�รในสถ�นก�รณ์

ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ส่วนที่ 4.1 4.2 และ 4.5

 https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/g_other/g_other02.pdf  

3.  นิย�มผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรน� 2019 ที่เข้�เกณฑ์สอบสวนโรค 

 (Patient Under Investigation : PUI) 7 เมษ�ยน 2563 

 https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/g_srrt/g_srrt_070463n.pdf  

4. ร�ยง�นสถ�นก�รณ์ประจำ�วัน https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/situation.php

5. แนวท�งก�รดำ�เนินง�น https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/g_menu2.php

ข้อมูล COVID-19 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ		กองสุขศึกษา

1. ผลการเฝ้าระวัง HL HB การป้องกันโรคโควิด-19

2. คลังความรู้สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข



คู่มือ การดำาเนินงานระบบปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-1952

ที่ปรึกษา 

 1. แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุล�กร   อธิบดีกรมอน�มัย

 2. น�ยแพทย์ดนัย  ธีวันด�   รองอธิบดีกรมอน�มัย

 3. น�ยแพทย์อรรถพล  แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอน�มัย

 4. น�ยแพทย์สร�วุธ  บุญสุข รองอธิบดีกรมอน�มัย

 5. น�งส�วสิริวรรณ  จันทนจุลกะ นกัวชิ�ก�รส�ธ�รณสุขผู้ทรงคณุวฒิุ (ด้�นอน�มยัส่ิงแวดล้อม)

 6. น�ยสมช�ย  ตู้แก้ว ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักอน�มัยสิ่งแวดล้อม 

ผู้ร่วมจัดทำา 
 1. น�งส�วดรรชนี  มห�ช�นิกะ นักวิช�ก�รส�ธ�รณสุขชำ�น�ญก�รพิเศษ
 2. น�งณีรนุช  อ�ภ�จรัส นักวิช�ก�รส�ธ�รณสุขชำ�น�ญก�รพิเศษ
 3. น�งส�วปรียนิตย์  ใหม่เจริญศรี นักวิช�ก�รส�ธ�รณสุขชำ�น�ญก�รพิเศษ
 4. น�งส�วชไมพร  เป็นสุข นักวิช�ก�รส�ธ�รณสุขชำ�น�ญก�ร
 5. น�งส�วสัจม�น  ตรันเจริญ นักวิช�ก�รส�ธ�รณสุขชำ�น�ญก�ร
 6. น�งพรสุด�  ศิริ นักวิช�ก�รส�ธ�รณสุขชำ�น�ญก�ร
 7. น�งส�วณัฐวดี  แมนเมธี นักวิช�ก�รส�ธ�รณสุขชำ�น�ญก�ร
 8. น�งส�วมลฤดี  ตรีวัย นักวิช�ก�รส�ธ�รณสุขชำ�น�ญก�ร
 9. น�ยเชิดศักดิ์  โกศัลวัฒน์ นักวิช�ก�รส�ธ�รณสุขชำ�น�ญก�ร
 10. น�งส�วรัตน�  เฒ่�อุดม นักวิช�ก�รส�ธ�รณสุขปฏิบัติก�ร
 11. น�งส�วนวรัตน์  อภิชัยนันท์ นักวิช�ก�รส�ธ�รณสุขปฏิบัติก�ร
 12. น�งส�วป�ริช�ติ  จำ�นงก�ร นักวิช�ก�รส�ธ�รณสุขปฏิบัติก�ร
 13. น�งส�วภัทย�  พิมพ�สีด� นักวิช�ก�รส�ธ�รณสุขปฏิบัติก�ร
 14. น�ยเอกร�ช  บัวทอง นักวิช�ก�รส�ธ�รณสุขปฏิบัติก�ร
 15. น�งส�วปวริศ�  ดิษย�ว�นิช    นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนปฏิบัติก�ร   
 16. น�งส�วนภัสวรรณ  สนธินอก นักวิช�ก�รส�ธ�รณสุขปฏิบัติก�ร
 17. น�งส�วพรรนิก�ญจน  วังกุ่ม นักวิช�ก�รส�ธ�รณสุข
 18. น�งส�วอุไรพร  ถินสถิตย์ นักวิช�ก�รส�ธ�รณสุข
 19. น�งส�วฐิติพร  ผ�สอน นักวิช�ก�รส�ธ�รณสุข
 20. น�งส�วกัลยลักษณ์  ทับทิมใส นักวิช�ก�รส�ธ�รณสุข
 21. น�งส�วสิริย�ภรณ์  บุญล�ด ผู้ประส�นง�นโครงก�ร

คณะผู้จัดทำา




