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แนวทางสำหรับผูประกอบการโรงแรม หอพัก รีสอรท 
เรื่อง การจัดบริการหองพักและการอำนวยความสะดวกใหกับผูเขาพักกรณีกักกันหรือคุมไวสังเกต 

เพ่ือการปองกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
 

 การกักกันเพ่ือสังเกตอาการในโรงแรม หอพัก รีสอรท (Quarantine) และการคุมไวสังเกตเปนการแยกผู
เขาพักท่ีมีสุขภาพดี แตเปนผูเดินทางท่ีมาจากทองท่ีหรือเมืองทานอกราชอาณาจักรท่ีเปนเขตติดโรคติดตออันตราย 
หรือมาจากพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดตอเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ตามรายงานของ
องคการอนามัยโลก โดยยังไมพนระยะเวลา 14 วัน รวมถึงผูท่ีมีประวัติสัมผัสใกลชิดกับผูปวยโรคโควิด-19 ในชวงท่ี
มีการแพรเชื้อ จึงจำเปนท่ีตองเฝาสังเกตอาการผูสัมผัส เปนเวลา 14 วัน เพ่ือใหแนใจวาผูสัมผัสไมติดเชื้อ หรือ ถามี
อาการปวย จะไดสงไปตรวจรักษาท่ีโรงพยาบาลไดอยางรวดเร็วและปลอดภัย ลดการแพรกระจายเชื้อสูผูอ่ืน  

เม่ือมีผูเดินทาง นักทองเท่ียว หรือประชาชนท่ีเปนผูสัมผัสโรค และจำเปนตองกักกันเพ่ือสังเกตอาการ
อยางนอย 14 วัน ตามมาตรการท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนด มาใชบริการโรงแรม หอพัก รีสอรทของทานในการ
กักกันตนเอง หรือผูเขาพักท่ีหนวยปฏิบัติการควบคุมโรคติดตอ สืบทราบภายหลังวาเปนผูสัมผัสโรค ขอให
ดำเนินการตามแนวทางสำหรับผูประกอบการโรงแรม หอพัก รีสอรท เพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดบริการ
หองพักและการอำนวยความสะดวกใหกับกลุมผูเขาพักเพ่ือกักกันและสังเกตอาการ ดังนี้ 
 
นิยาม ผูสัมผัสโควิด-19  

1. ผูสัมผัสในครัวเรือน  
1.1) สมาชิกในครอบครัว ญาติ และผูท่ีดูแลผูปวยโรคโควิด-19 ขณะท่ีมีอาการปวย  
1.2) ผูท่ีอยูในบานเดียวกับผูปวยโรคโควิด-19 

2. ผูสัมผัสในยานพาหนะ 
2.1) ในกรณีท่ีผูปวยโรคโควิด-19 เดินทางโดยเครื่องบิน ในขณะท่ีมีอาการ ผูท่ีรวมเดินทางโดยเครื่องบิน
ดังกลาวกับผูปวย ผูโดยสารท่ีนั่งใกลผูปวยในแถวเดียวกัน และในระยะ 2 แถวหนา และ 2 แถวหลังถัด
จากท่ีนั่งของผูปวย 
2.2) พนักงานบริการบนเครื่องบินทุกรายในโซนท่ีผูปวยนั่ง 
2.3) ผูท่ีรวมกลุมเดินทางเดียวกัน เชน กลุมทัวรเดียวกัน 
2.4) ในกรณีท่ีผูปวยโรคโควิด-19 เดินทางโดยยานพาหนะอ่ืน ๆ ในขณะท่ีมีอาการ ไดแก ผูท่ีรวมเดินทาง
กับผูปวย ผูโดยสารหรือพนักงานท่ีสัมผัสสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ หรือโดนไอ จาม จากผูปวย และ
ผูโดยสารท่ีอยูในระยะหางไมเกิน 1 เมตรจากผูปวย 

     3.   ผูสัมผัสในโรงเรียน/ ท่ีทำงาน และในชุมชน 
3.1) นักเรียนหรือผูรวมงาน ไดแก กลุมเพ่ือนท่ีพบปะกับผูปวยโรคโควิด-19 ในขณะมีอาการ และมีประวัติ
อาจสัมผัสสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ หรือโดนไอ จาม จากผูปวยโรคโควิด-19 
3.2)     ผูท่ีอยูในชุมชนเดียวกันกับผูปวยโรคโควิด-19 หรือในชุมชนอ่ืน ๆ และสัมผัสสารคัดหลั่งจาก
ทางเดินหายใจ หรือโดน ไอ จาม จากผูปวย 
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1. การจัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ 
 1.1 ควรแยกพ้ืนท่ีรองรับผูเขาพักท่ีตองกักกันตนเองออกจากแขกท่ัวไป โดยกำหนดตึกหรือชั้นท่ีพักใหชัดเจน 
และตองมีหองน้ำสวนตัวไมใชรวมกันผูเขาพักอ่ืนๆ 
 1.2 แจงเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอหรือเจาหนาท่ีสาธารณสุขในพ้ืนท่ีใหทราบวามีผูเขาพักท่ีเขาเกณฑตอง
กักกันตนเอง 
 1.3 ใหผูเขาพักท่ีตองกักกันตนเองอยูแตในหองพักตลอดระยะเวลาท่ีเขาพัก หากผูเขาพักดังกลาวประสงคจะ
ออกจากท่ีพัก ตองแจงเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอหรือเจาหนาท่ีสาธารณสุขในพ้ืนท่ีทราบลวงหนา 
 1.4 หามใหผูเขาพักท่ีตองกักกันตนเองใชพ้ืนท่ีสวนกลาง เชน ลิฟท บันได ยกเวนขณะลงทะเบียนเขาท่ีพัก หรือ
กรณีท่ีมีความจำเปนจริงๆ โดยใหกำหนดพ้ืนท่ีท่ีชัดเจนแยกเฉพาะสำหรับกลุมผูเขาพักดังกลาว โดยตองเช็ดทำ
ความสะอาดพ้ืนท่ีสวนกลางสำหรับผูเขาพัก ดวยน้ำยาฆาเชื้อทุก 1 – 2 ชั่วโมง 

1.5 จัดเตรียมอุปกรณสำหรับตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย เชน เครื่องวัดอุณหภูมิรางกายแบบมือถือ (Hand-Held 
Thermometer) หรือเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เปนตน โดยกำหนดใหมีจุดคัดกรองอุณหภูมิรางกายแกผูเขาพัก
และพนักงานทุกคน เม่ือจะเขาท่ีพักหรือเขาทำงานในแตละวัน  

1.6 กำหนดจุดเช็ดทำความสะอาดหรือทำลายเชื้อบนกระเปาเดินทางหรือของใชตางๆ ของผูเขาพัก กอนเขามา
ในตัวอาคาร โดยเช็ดดวยน้ำยาฟอกขาวผสมน้ำ (น้ำยาฟอกขาว 1 สวน ตอ น้ำสะอาด 99 สวน) 

1.6 จัดเตรียมหนากากผาหรือหนากากอนามัย และติดตั้งเครื่องจายแอลกอฮอลเจลลางมือไวในบริเวณพ้ืนท่ี
สวนกลาง เชน ประตูทางเขาออก ล็อบบี้ โตะลงทะเบียน หนาลิฟท รานอาหาร และบันได และกระจายตามหนา
หองพักตางๆ เปนตน เพ่ือใหบริการแกผูเขาพักและพนักงาน เพ่ือชวยลดความเสี่ยงในการแพรกระจายเชื้อระหวาง
บุคคล 
 1.7 ภายในหองพัก ควรมีเอกสารอธิบายตารางเวลาและวิธีการทำความสะอาดหองพัก รวมถึงการใชบริการซักรีด 
และการบริการอาหารของท่ีพัก เพ่ือใหผูเขาพักรับทราบแนวทางท่ีท่ีพักกำหนด โดยบริการรับซักรีด ควรมีการ
จัดเตรียมถุงหรือภาชนะท่ีปดมิดชิดใหเรียบรอย พรอมระบุเบอรหองท่ีถุงหรือภาชนะเพ่ือปองกันความสับสน ใน
กรณีท่ีผูเขาพัก ตองการซักผาดวยตนเอง ควรมีผงซักฟอกใหบริการ และแนะนำใหผูเขาพัก แชผาในผงซักฟอกท่ี
เจือจาง ผงซักฟอก 1 สวน กับน้ำ 99 สวน แลวแชท้ิงไวเปนเวลา 30 นาที กอนซักปกติ และการบริการอาหาร 
ควรมีการใหบริการถึงหองพักทุกม้ือเพ่ือใหแขกไดรับความสะดวกสบาย และลดการออกนอกหองพัก ตลอดจน
สถานท่ีท่ีกำหนดไว หากมีความจำเปนใหแจงเจาหนาท่ีผูดูแลท่ีพักทราบ 
 1.8 จัดเตรียมถุงขยะในแตละหอง พรอมหนังยางรัดปากถุงใหเพียงพอ โดยใหผูเขาพักพับปากถุงขยะลงและมัด
ปากถุงใหแนนดวยตนเอง กำหนดเวลาท่ีใหผูเขาพักนำมาวางไวหนาหองในแตละวัน เพ่ือใหพนักงานทำความ
สะอาดเก็บไปกำจัด 
 1.9 จัดเอกสารท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติตัวของผูเขาพัก 
 1.10 จัดเตรียมแนวทางในการสื่อสารกับเจาพนักงานควบคุมโรคในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ เชน ชื่อเจาพนักงาน
ควบคุมโรค เบอรโทรติดตอ เพ่ือใหสามารถดำเนินการในกรณีดังตอไปนี้ ไดอยางทันทวงที 1) กรณีผูเขาพัก
ตองการออกจากสถานท่ีกอนกำหนด 2) กรณีท่ีผูเขาพักมีอาการปวย หรือมีภาวะฉุกเฉินดานการแพทย 3) กรณีท่ี
ตองสงตอไปท่ีโรงพยาบาล 4) กรณีท่ีมีผูเสียชีวิต 5) กรณีท่ีสงสัยมีการแพรระบาด หรือ พบพนักงานหรือผูเขาพัก
อ่ืนๆ ท่ีไมใชผูท่ีตองกักกันมีอาการปวย 
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2. ขอกำหนดท่ีควรปฏิบัตสิำหรับผูท่ีเขาพักเพ่ือกักกันตนเอง 
    2.1 ใหความรวมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิรางกายท่ีหองพัก และการสอบถามอาการ พรอมบันทึกขอมูล
สุขภาพของผูเขาพักเปนประจำทุกวัน โดยเจาหนาท่ีโรงแรม หอพัก รีสอรท หรือเจาหนาท่ีสาธารณสุขท่ีไดรับ
มอบหมาย ตามขอแนะนำในขอ 5.1 
   2.2 ไมใหผูเขาพักออกมาใชพ้ืนท่ีสวนกลางท่ีไมไดกำหนดไว หลังจากเขาหองพักเพ่ือกักตนเองแลวเปนเวลาอยาง
นอย 14 วัน หามบวนน้ำลาย เสมหะ สั่งน้ำมูก ลงบนพ้ืนหองหรือพ้ืนท่ีสวนกลาง 
   2.3 ไมอนุญาตใหบุคคลอ่ืน รวมถึงครอบครัว หรือญาติของผูเขาพัก นอกเหนือจากพนักงานบริการท่ีเก่ียวของ
เทานั้น เขามาในพ้ืนท่ีท่ีแยกจัดไวสำหรับการกักกันตนเองของผูเขาพัก 
   2.4 ทำความเขาใจขอกำหนดตางๆ รวมถึงตารางเวลาและวิธีการทำความสะอาดหองพัก การใชบริการซักรีด
และการบริการอาหารของท่ีพัก เพ่ือใหผูเขาพักรับทราบและปฏิบัติตนไดถูกตองตามขอกำหนดของท่ีพัก 
   2.5 ใหผูเขาพักทำความสะอาดหองดวยตนเองทุกวัน ถามีหนาตาง ควรเปดหนาตาง ใหแสงแดดสอง รวบรวม
ขยะใสในถุงขยะ พับปากถุงลงและมัดปากถุงใหแนน วางไวบริเวณหนาหองพักตามเวลาท่ีท่ีพักกำหนด ลดการทำ
ความสะอาดของพนักงานเปนรายสัปดาห รวมท้ังการเปลี่ยนผาปูท่ีนอน หมอน ผาหม เพ่ือลดเวลาการสัมผัส
ใกลชิดผูกักกันตนเอง รวมถึงใหผูเขาพักสวมใสหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลาท่ีมีพนักงานไปทำความ
สะอาด และอยูหางจากพนักงานทำความสะอาดใหมากท่ีสุด 
   
3. การปฏิบัติตัวของพนักงาน 
 3.1 ใหพนักงานบริการทุกคนสวมอุปกรณปองกันตนเองขณะปฏิบัติงาน เชน หนากากผาหรือหนากากอนามัย 
และสำหรับพนักงานท่ีจำเปนตองสวมถุงมือในการปฏิบัติงาน เชน พนักงานทำความสะอาด หรือพนักงานยก
สัมภาระ ควรใชถุงมือยางประเภทใชแลวท้ิง เพ่ือลดความเสี่ยงในการปนเปอนเชื้อ และหม่ันลางมือใหสะอาดอยู
เสมอดวยน้ำและสบู หรือแอลกอฮอลเจลลางมือ ไมนำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก นอกจากนี้ควรรักษารางกายให
อบอุนอยูเสมอ นอนหลับพักผอนใหเพียงพอ หากมีอาการปวย ใหหยุดงานและรีบไปโรงพยาบาลท่ีอยูใกล พรอม
แจงประวัติการสัมผัสคลุกคลีกับผูเขาพักใหเจาหนาท่ีทราบเพ่ือรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาตอไป 
 3.2 ระมัดระวังการสัมผัสใกลชิดขณะปฏิบัติหนาท่ี โดยเวนระยะหางในการติดตอกับผูรับบริการและพนักงาน
ดวยกันเอง อยางนอย 1 เมตร  
   3.3 ลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อโดยการหลีกเลี่ยงการเขาไปในท่ีชุมชนแออัด รวมถึงกิจกรรมท่ีมีคนรวมกัน
จำนวนมากกวา 10 คนข้ึนไป หลีกเลี่ยงการเดินทางไปทำงานหรือทำธุระในชั่วโมงเรงดวนในสถานท่ีท่ีมีคนใช
บริการจำนวนมาก เชน รถสาธารณะ รานอาหาร หรือรานสะดวกซ้ือ เปนตน หากจำเปนใหรักษาระยะหางจาก
ผูอ่ืนๆ อยางนอย 1 เมตร และใสหนากากผาหรือหนากากอนามัย 
 
4. การทำความสะอาดและการทำลายขยะ 
 4.1 มีตารางเวลาทำความสะอาดภายในหองพัก และพ้ืนสวนกลางใหชัดเจน และแจงใหผูเขาพักทราบ 

4.2 ทำความสะอาดบริเวณท่ีมีคนเดินผานบอยๆ รวมถึงบริเวณท่ีมีคนสัมผัสรวมกัน เชน ลูกบิดประตู โตะ
ประชาสัมพันธ ราวบันได อางลางมือ หองน้ำ โตะ เกาอ้ีมีพนักพิง รวมถึงอุปกรณตางๆ ท่ีใชในการทำงาน ดวยน้ำ
ผสมผงซักฟอก น้ำยาฟอกขาวผสมน้ำ (น้ำยาฟอกขาว 1 สวน ตอ น้ำสะอาด 99 สวน) หรือ น้ำยาฆาเชื้อ เชน 
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แอลกอฮอล 70% โดยใชการเช็ดถู ไมแนะนำใหพนยาฆาเชื้อ เนื่องจากการฉีดพนน้ำยาฆาเชื้อแบบละอองฝอย 
หากทำไดไมถูกวิธี รวมถึงไมมีการใสอุปกรณปองกันตนเอง จะกอใหเกิดความเสี่ยงติดเชื้อแกผูทำความสะอาด  
 4.3 ใชถุงขยะ ทึบแสง ทนทานตอสารเคมี และการรับน้ำหนัก ไมฉีกขาดงาย กันน้ำไดไมรัว่ซึม และบรรจุมูล
ฝอยไมเกิน 2 ใน 3 ของความจุภาชนะ จัดหาหนังยางเพ่ือใหผูเขาพักเปนผูพับและมัดปากถุงดวยหนงยางใหแนน
ดวยตนเอง  
 4.4 ตรวจสอบถุงขยะกอนเคลื่อนยายวาถุงไมรั่ว ปากถุงผูกมัดใหเรียบรอย ยก และวางอยางนุมนวล โดยการ
จับคอถุง และไมอุมถุง เม่ือมีขยะตกหลนหามหยิบดวยมือเปลา ใหใชคีมเหล็กคีบ หรือใสถุงมือยางหนากอนหยิบ
ขยะท่ีตกหลนท้ิง หากพบสารน้ำหกอยูตามพ้ืนใหซับดวยกระดาษชำระแลวท้ิงกระดาษชำระลงถุงบรรจุมูลฝอย 
แลวจึงราดดวยน้ำยาทำลายเชื้อ เชน sodium hypochlorite 0.5% หรือ น้ำยาฟอกขาวผสมน้ำ (น้ำยาฟอกขาว 
1 สวน ตอ น้ำสะอาด 9 สวน) ท้ิงไว 30 นาที กอนทำการเช็ดถูตามปกติ  
 4.5 เคลื่อนยายขยะทุกวันตามตารางท่ีกำหนด โดยใชรถเข็นสำหรับเคลื่อนยายถุงขยะ และใชเสนทางท่ีกำหนด
เฉพาะแยกจากเสนทางอ่ืน ๆ  
 4.6 มีลานสำหรับลางรถเข็นท่ีบรรจุขยะอยูไมไกลจากบริเวณท่ีพักขยะ 
  
5. การดำเนินการเม่ือพบผูกักกันมีอาการปวย 
 5.1 กรณีพบผูกักกันมีอาการไข และอาการระบบทางเดินหายใจอยางใดอยางหนึ่ง ไดแก ไอ เจ็บคอ หายใจ
ลำบาก แจงเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอหรือเจาหนาท่ีสาธารณสุขในพ้ืนท่ี ภายใน 3 ชั่วโมง  
 5.2 กรณีสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมในการปองกันโรคในโรงแรม โทรสายดวนกรมควบคุมโรค 1422 
 5.3 กรณีตองการสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม เก่ียวกับมาตรการในการเดินทาง ไดท่ี งานเวชศาสตรการเดินทาง 
กองโรคติดตอท่ัวไป โทร 08 5328 5432 
 

 


