
แนวปฏิบัติในการ
ทำ าความสะอาด 
แบบพิเศษของ 
Airbnb
คู่มือเร่ิมต้นสำ �หรับ 5 
ข้ันตอนในก�รทำ �คว�ม
สะอ�ด



ความสะอาดเป็น
ส่ิงสำ าคัญ

สวมหน้�ก�กและถุงมือ ถึง
เวล� ทำ �คว�มสะอ�ดอย่�ง
จริงจัง

เร�ร่วมกับผู้เช่ียวช�ญช้ันนำ �ด้�น
สุขภ�พและสุขอน�มัยในก�รสร้�ง 5 
ข้ันตอนในทำ �คว�มสะอ�ด เพ่ือช่วย
คุณทำ �คว�มสะอ�ดและลดเช้ือในท่ีพัก
อย่�งท่ัวถึง

เผ่ือเวล�ทำ �คว�มสะอ�ดให้เพียงพอ 
ประม�ณ 45 น�ทีต่อห้อง 



วิธีใช้

คู่มือเร่ิมต้นน้ีเป็นภ�พสรุป 5 ข้ันตอนในก�รทำ �คว�ม
สะอ�ดและลดเช้ือในท่ีพัก เข้�ถึงได้สะดวก เพียงบันทึกไว้
ในโทรศััพท์ 

ห�กต้องก�รพิมพ์คำ �แนะนำ �ทีละข้ันตอนไว้ดูเองและ/
หรือมอบให้ทีมทำ �คว�มสะอ�ด โปรดด�วน์โหลดคู่มือ 

https://www.airbnb.com/cleaning/handbook


1. เตรียมพร้อม
2. ทำ �คว�มสะอ�ด
3. ลดเช้ือ
4. ตรวจสอบ
5. รีเซ็ต

5 ข้ันตอน



ข้ันตอนท่ี 1: เตรียมพร้อม
สำ �หรับก�รทำ �คว�มสะอ�ด 
ท่ีปลอดภัยย่ิงข้ึน



ข้ันตอนท่ี 1: เตรียมพร้อม

        รอต�มระยะเวล�ท่ีแนะนำ �ก่อนเข้�
ท่ีพัก (เช็คคำ �แนะนำ �ของเมืองซ่ึง
ท่ีพักต้ังอยู่)

        ล้�งมือด้วยสบู่และนำ ้�อุ่น 
อย่�งน้อย 20 วิน�ที

        ก่อนเข้�ไปทำ �คว�มสะอ�ด ให้สวม
หน้�ก�ก ผ้�กันเป้้อน ถุงมือ และ 
ถุงคลุมรองเท้� (แนะนำ �)

        ระบ�ยอ�ก�ศัด้วยก�ร 
เปิดหน้�ต่�งและพัดลม

        เตรียมอุปกรณ์ท่ีจำ�เป็น เช่น เคร่ือง
ดูดฝุุ่่น ไม้ถูพ้ืน ฯลฯ 

        เตรียมอุปกรณ์ทำ �คว�มสะอ�ดท่ี
ระบุไว้ รวมถึงนำ ้�ย�ฆ่่�เช้ือท่ีได้รับ
ก�รรับรองจ�กหน่วยง�นกำ �กับ
ดูแล

ปลอดภัยไว้ก่อน โปรดอ่�นคำ �แนะนำ �เก่ียวกับส�รเคมีท่ีจะใช้

https://www.airbnb.com/help/topic/272/responsible-hosting
https://www.airbnb.com/help/topic/272/responsible-hosting


ทำ าความสะอาดก่อน 
แล้วค่อยลดเช้ือ

การทำ าความสะอาดเป็นก�ร
กำ �จัดเช้ือโรคและส่ิงสกปรกออก
จ�กพ้ืนผิว เช่น ใช้ฟองนำ ้�ชุบสบู่
เช็ดทำ �คว�มสะอ�ดพ้ืนผิวด้�นบน
เค�น์เตอร์ครัวหรือเต�

การลดเช้ือเป็นก�รใช้ส�รเคมีในก�ร
ลดจำ�นวนเช้ือโรคและแบคทีเรีย เช่น
 พ่นนำ ้�ย�ฆ่่�เช้ือบนพ้ืนผิวท่ีสัมผัส
บ่อยอย่�งลูกบิดประตู



ข้ันตอนท่ี 2: ทำ าความสะอาด
ฝุุ่่นและขยะ



ข้ันตอนท่ี 2: ทำ าความสะอาด

ท้ิงขยะในถังท้ังหมดและรองด้วย
ถุงใบใหม่

ซักผ้�ท้ังหมดโดยต้ังอุณหภูมินำ ้�
สูงสุดต�มท่ีแนะนำ �

ล้�งจ�นช�มท้ังหมดและนำ �ออก 
จ�กเคร่ืองล้�งจ�นหรือซิงค์ให้
หมด

เช็ด ปัดกว�ด หรือดูดฝุุ่่น 
พ้ืนห้องทุกจุด 

ทำ �คว�มสะอ�ดพ้ืนผิวท่ีแข็ง
ท้ังหมดด้วยสบู่และนำ ้�

ทำ �ต�มคำ �แนะนำ �ของผู้ผลิต 
ในก�รทำ �คว�มสะอ�ด 
พ้ืนผิวอ่อนนุ่ม

ไม่สัมผัสหน้�ระหว่�งทำ �คว�มสะอ�ด



ข้ันตอนท่ี 3: ลดเช้ือ



ข้ันตอนท่ี 3: ลดเช้ือ

เม่ือพ้ืนผิวสะอ�ดแล้ว ให้พ่นหรือ
เช็ดด้วยนำ ้�ย�ฆ่่�เช้ือท่ีได้รับก�ร
รับรอง 

ท้ิงนำ ้�ย�ฆ่่�เช้ือไว้บนพ้ืนผิวต�ม
ระยะเวล�ท่ีผู้ผลิตระบุไว้บนฉล�ก 

ปล่อยให้แห้ง

เวล�ใช้กระด�ษเปียกทำ �คว�ม
สะอ�ด ให้ใช้ 1 แผ่นสำ �หรับพ้ืนผิว
แต่ละจุด

แม้นำ ้�ส้มส�ยชูจะมีฤทธิิ์�แรง แต่เช้ือโรคแข็งแรงกว่� นำ ้�ย�ฆ่่�เช้ือธิ์รรมช�ติ
ยังไม่ได้รับก�รรับรองจ�กหน่วยง�นกำ �กับดูแล 



ข้ันตอนท่ี 4: ตรวจสอบ
พ้ืนผิวท่ีสัมผัสบ่อย



ข้ันตอนท่ี 4: ตรวจสอบ

ตรวจสอบอีกคร้ังว่�พ้ืนผิวท่ีสัมผัส
บ่อยได้รับก�รทำ �คว�มสะอ�ดเพ่ือ
ลดเช้ือ (ดูร�ยก�รด้�นล่�ง)

ทบทวนวิธีิ์ทำ �คว�มสะอ�ดห้อง
ต่�งๆ 

จดร�ยก�รท่ีต้องบำ �รุงรักษ� เช่น 
หลอดไฟท่ีต้องเปล่ียน

จดร�ยก�รผลิตภัณฑ์์ทำ �คว�ม
สะอ�ดหรือนำ ้�ย�ฆ่่�เช้ือท่ีต้องเติม



ข้ันตอนท่ี 5: รีเซ็ต
ห้อง



ผู้เข้�พักบอกเร�ว่�ต้องก�รอุปกรณ์ทำ �คว�มสะอ�ดไว้ใช้ระหว่�งเข้�พัก
 ขอแนะนำ �ให้เตรียมชุดผลิตภัณฑ์์ทำ �คว�มสะอ�ดท่ีคุณไว้ใจไว้ให้ผู้เข้�พัก 
และระบุในประก�ศัท่ีพักด้วยว่�ท่ีพักคุณมีส่ิงเหล่�น้ีให้บริก�ร 

ข้ันตอนท่ี 5: รีเซ็ต

ล้�งมือและสวมถุงมือท่ีสะอ�ด 
ก่อนจัดเตรียมของใช้ ผ้�เช็ดตัว  
หรือผ้�ปูท่ีนอน สำ �หรับผู้เข้�พัก

ปิดประตู ฆ่่�เช้ือโรคท่ีลูกบิดประตู
และห้�มเข้�ท่ีพักหลังจ�กทำ �คว�ม
สะอ�ดเพ่ือลดเช้ือแล้ว  

ซักอุปกรณ์ทำ �คว�มสะอ�ดและ
อุปกรณ์ป้องกัน หรือกำ �จัดท้ิง
อย่�งถูกวิธีิ์

ว�งชุดอุปกรณ์ทำ �คว�มสะอ�ดท่ีมี
ส่ิงของ เช่น กระด�ษทิชชู่ นำ ้�ย�ฆ่่�
เช้ือ และสบู่ล้�งมือ ไว้ให้ผู้เข้�พัก 

พิมพ์สรุปก�รทำ �คว�มสะอ�ดไว้ให้
ผู้เข้�พัก 

อย่�ลืมช่ืนชมผลง�นของคุณ 
หลังจ�กทำ �คว�มสะอ�ดอย่�งหนัก 

https://s3.amazonaws.com/assets.airbnb.com/help/cleaning-resources/cleaning_summary/p3_p4/CleaningChecklist_TH-TH.pdf


ทำ าได้แน่นอน

พ้ืนผิวท่ีสัมผัสบ่อย
•  ลูกบิดประตูและมือจับ 
•  สวิตช์ไฟ
•  รีโมทคอนโทรล
•  โต๊ะ
•  พัดลม
•  โคมไฟ
•  ขอบหน้�ต่�งและมือจับหน้�ต่�ง
•  กุญแจและกล่องล็อค
•  ร�วบันได
•  ถังขยะและถังขยะรีไซเคิล
•  อ่�งล้�งมือ

•  เคร่ืองใช้ไฟฟ้�
•  ท่ีบดเกลือและพริกไทย 
•  เคร่ืองครัว
•  เก้�อ้ี
•  โถสุขภัณฑ์์
•  ฝัุ่กบัวและอ่�งอ�บนำ ้�
•  ม่�นอ�บนำ ้�และประตูห้องอ�บนำ ้�
•  แชมพู ครีมนวด และ สบู่ล้�งมือ
•  ท่ีเป่�ผม 
•  หนังสือต้อนรับสู่ Airbnb ของคุณ



ทำ าได้แน่นอน

เตรียมส่ิงของเหล่�น้ีไว้ให้
พร้อม
•  นำ ้�ย�ทำ �คว�มสะอ�ดหล�ยพ้ืนผิว
•  นำ ้�ย�ฆ่่�เช้ือหล�ยพ้ืนผิว
•  นำ ้�ย�เช็ดกระจก
•  นำ ้�ย�ฟอกข�ว
•  นำ ้�ย�ซักผ้�
•  นำ ้�ย�ขจัดคร�บบนเส้ือผ้�
•  นำ ้�ย�ล้�งจ�น
•  นำ ้�ย�ทำ �คว�มสะอ�ดพรม
•  นำ ้�ย�ทำ �คว�มสะอ�ดพ้ืน
•  นำ ้�ย�เคลือบเง�สำ �หรับ 

เฟอร์นิเจอร์/ไม้

•  นำ ้�ย�ทำ �คว�มสะอ�ดเต�อบ
•  นำ ้�ย�ขจัดคร�บมันสำ �หรับเต�อบ
•  นำ ้�ย�ขจัดเช้ือร� (ห�กจำ�เป็น)



คู่มือเร่ิมต้นฉบับน้ีเป็นสรุปคู่มืออย่�งง่�ย เน้ือห�ไม่ครอบคลุม
 และไม่มีวัตถุประสงค์ให้ใช้ง�นโดยไม่อ่�นคู่มือฉบับเต็มท้ังหมด
ก่อน ซ่ึงรวมถึงข้อมูลเพ่ิมเติมท่ีสำ �คัญเก่ียวกับก�รทำ �คว�ม
สะอ�ด แนวปฏิบัติในก�รทำ �คว�มสะอ�ดแบบพิเศัษของ Airbnb 
และคำ �ช้ีแจงอ่ืนๆ ของ Airbnb โปรดศึักษ�คำ �แนะนำ �ของรัฐบ�ล
ห�กมี ไม่รับประกันว่�เน้ือห�จะครอบคลุม มีประสิทธิิ์ภ�พ หรือ
เป็นอ่ืน ห�กคุณตัดสินใจปฏิบัติต�มแนวปฏิบัติในก�รทำ �คว�ม
สะอ�ดแบบพิเศัษของ Airbnb คุณยอมรับว่�อ�จต้องดำ �เนิน
ก�รเพ่ิมเติมเพ่ือปกป้องตัวเอง ทีมง�น และผู้เข้�พักของคุณ และ
คุณหรือผู้เข้�พักอ�จยังมีโอก�สสัมผัสและ/หรือติดโรคติดต่อ
 รวมถึง COVID-19 แม้จะปฏิบัติต�มข้ันตอนในคู่มือฉบับน้ีแล้ว
ก็ต�ม Airbnb ไม่รับผิดชอบต่อก�รบ�ดเจ็บหรือโรคท่ีเกิดจ�ก
ก�รปฏิบัติต�มคำ �แนะนำ �ในท่ีน้ี 


