
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําแนะนําใน

ในสถานการ

เนื่องจากไวรั

ระยะเวลานา

แพร่กระจาย

ควรใช้สารที

ระยะเวลาสั้น

ชนิดที่ทําลาย

สารประกอบโ

ฟอกขาวความ

ออกไซด์ 0.5%

70% คําแนะ

ตั้งแต่ขั้นตอน

สะอาดเพื่อฆ

บริเวณพื้นผิว

ข้อควรระวัง ด

 

การทําความสะอาด

รณ์การระบาดของโ

2019  (COVI

ัสโคโรนาสามารถอ

าน 2 ชั่วโมง - 9

เชื้อโรคที่ปนเปื้อนอ

ที่มีประสิทธิภาพใ

น องค์การอนามัยโ

เชื้อไวรัสได้ภายใน

โซเดียมไฮโปคลอไ

มเข้มข้น 1000 p

% (5000 ppm) 

ะนําฉบับนี้ จึงแนะน

การเตรียมอุปกรณ์

ฆ่าเชื้อ การทําคว

ว การจัดการภายห

 ดังนี้ 

 

ด ทําลายและฆ่าเชื้

โรคติดเชื้อไวรัสโคโ

D-19) 

อยู่ในสิ่งแวดล้อมไ

 วัน เพื่อป้องกัน

อยู่ในสภาพแวดล้อ

ในการกําจัดเ ชื้อ

โลกให้คําแนะนําส

ระยะเวลา 1 นาที 

ไรท์ 0.1% (เช่น 

ppm) ไฮโดรเจน

 และ แอลกอฮอล์ 

นําวิธีการทําความส

ณ์ การเตรียมสารทํา

วามสะอาดและฆ่

หลังทําความสะอาด

้อโรค 

โรนา 

ได้เป็น

น การ

อม จึง

ได้ใน 

สาร 3 

 ได้แก่ 

 น้ํายา

นเปอร์ 

 62%-

สะอาด 

าความ

าเชื้อ 

ด และ

1. กา

1.1. อ

หรือน้ํ

ถังน้ํา 

1.2. อ

เสื้อผ้า

1.3. ก

ก. กร

แอลก

การเช็

ข. กร

ผลิตภั

ขาว) 

ค. ตร

ข้างขว

เลือกใ

   

รเตรียมอุปกรณ์  

อุปกรณ์ทําความสะ

น้ํายาฟอกขาว อุปก

 ไม้ถูพื้น ผ้าสําหรับ

อุปกรณ์ป้องกันร่าง

าที่จะนํามาเปลี่ยนห

การเลือกใช้ผลิตภัณ

รณีเป็นสิ่งของ อุปก

กอฮอล ์70%  หรือไ

ช็ดทําความสะอาด 

รณีเป็นพื้นที่ขนาดให

ภัณฑ์ที่มสีว่นผสม โ

 0.1% หรือไฮโดรเจ

รวจสอบองค์ประกอ

วดผลิตภัณฑ์ ควรต

ใช้ขึ้นกับชนิดพื้นผิว

ะอาด ได้แก่ น้ํายาทํ

กรณ์การตวง ถุงขยะ

บเช็ดทําความสะอา

กาย ได้แก่  ถุงมือ 

หลังทําความสะอาด

ณฑ์ทาํความสะอาดพ

รณ์ เครื่องใช้ แนะน

ไฮโดรเจนเปอร์ออก

   

หญ ่เช่น พื้นห้อง แ

ซเดียมไฮโปคลอไร

จนเปอร์ออกไซด์ 0

อบของน้ํายาทําควา

ตรวจสอบวัน หมดอ

ววัสดุ เช่น โลหะ ห

ทําความสะอาด

ะ      

ด  

 หน้ากากผ้า 

ด 

พื้นผิว   

นําให้ใช้

กไซด์     0.5% ใน

แนะนําให้ใช้

ท ์  (น้ํายาซักผ้า

.5%    

ามสะอาดบนฉลาก

อายุ  ทั้งนี้การ

นัง พลาสติก 

 

2. การเตรีย

   การเตรีย

ความเข้มข้น

ฆ่าเชื้อที่มสี่

“น้ํายาฟอก

เพื่อให้ได้คว

 - หากผลติ

(2.8 ช้อนโต๊

- หากผลิตภ

(1.2 ช้อนโต๊

- หากผลิตภ

(1.3 ช้อนโต๊

- หากผลิตภ

(1.1 ช้อนโต๊

หรืออาจใช้

ออกไซด์ โด

5000 ส่วนใ

- หากผลิตภ

ช้อนโต๊ะ) : 

ผสม 200 มิ

ยมสารทําความสะอ

ยมน้ํายาทําความสะ

นของสารที่เลือกใช้

สว่นผสมของโซเดียม

กขาว”) เนื่องจากห

วามเข้มข้น 0.1% ห

ตภัณฑ์มีความเข้มขน้

ต๊ะ) : น้ํา 1 ลิตร   

ภัณฑ์มีความเข้มขน้

ต๊ะ) : น้ํา 1 ลิตร   

ภัณฑ์มีความเข้มขน้

ต๊ะ) : น้ํา 1 ลิตร   

ภัณฑ์มีความเข้มขน้

ต๊ะ) : น้ํา 1 ลิตร    

้ผลติภัณฑ์ฆ่าเชื้อทีม่ี

ดยนํามาผสมกับน้ํา

ในล้านส่วน ดังนี้  

ภัณฑ์มีความเข้มขน้

 น้ํา 1 ลิตร - หากผ

มิลลิลิตร (13.5 ช้อน

อาดเพื่อฆ่าเชื้อ  

ะอาดเพื่อฆ่าเชื้อขึ้น

ช้  โดยแนะนําให้เลือ

มไฮโปคลอไรท์ (ซึ่ง

าได้ง่าย โดยนํามาผ

หรือ 1000 ส่วนในล

น 2.54% ให้ผสม 4

 

น 5.7%   ให้ผสม 1

 

น 5%      ให้ผสม 2

 

น 6%      ให้ผสม 1

   

มีส่วนผสมของไฮโด

เพื่อให้ได้ ความเข้ม

 

น 5% ให้ผสม 110 

ผลิตภัณฑ์มีความเข้

นโต๊ะ) : น้ํา 1 ลิตร

กับชนิดและ

อกใช้ผลิตภัณฑ์

รู้จักกันในชื่อ 

ผสมกับน้ํา

ล้านส่วน ดังนี้ 

40 มลิลลิิตร 

18 มิลลิลติร 

20 มลิลลิิตร 

17 มลิลลิิตร 

ดรเจนเปอร์

มข้น 0.5% หรือ 

 มิลลลิิตร (7.5 

้มข้น 3% ให้

ร  



 

3. การทําควา

- สวมอุปกรณ์

สะอาดและฆ่า

- เปิดประตู/ห

ระบายอากาศ

- หากพื้นผิวมี

ก่อน เช่น นําผ

ก่อนที่จะทําก

- ควรทําความ

บริเวณที่มักมี

ลูกบิดประตู ค

สําหรับเช็ดทาํ

ตามข้อ 2 หรื

ออกไซด์ 0.5%

4. การจัดการ

 - หลังทําควา

สะอาดและไม้

เชื้อ แล้วซักด้

ให้แห้ง  

 - บรรจุภัณฑ์

จากขยะทั่วไป

ขยะที่เหลือรว

ชั้นหรือถุงขยะ

ทิ้งร่วมกับขยะ

น้ํา หากเป็นไป

โดยเร็ว  

ามสะอาดและฆา่เชื้

ณ์ป้องกันตัวเองทุกค

าเชื้อ    

หน้าต่างขณะทําควา

ศ     

มคีวามสกปรก ควรท

ผ้าชุบน้ําเช็ดบริเวณ

ารใช้น้ํายาทําความ

มสะอาดและฆ่าเชื้อ

การสัมผัสหรือใช้งา

คอนโทรล ที่พักแขน

าความ สะอาดชุบน้ํ

อแอลกอฮอล์ 70%

%  เช็ดทําความสะ

รหลังทําความสะอา

ามสะอาดควรซักผ้า

มถู้พื้น ด้วยน้ําผสมผ

้วยน้ําสะอาดอีกครั้

ฑ์ใส่น้ํายาทําความสะ

ปในอาคาร และทิ้งใ

วบรวมและทิ้งขยะล

ะ มัดปากถุงให้แน่น

ะทั่วไป - ถอดถุงมือ

ปได้ควรชําระล้างร่

้อบริเวณพื้นผิว  

ครั้งเมื่อต้องทําความ

ามสะอาดเพื่อให้มกี

ทําความสะอาดเบื้อ

ณที่มีฝุ่นหรือ คราบส

มสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อ 

อทั่วทั้งบริเวณ และ

านร่วมกัน บ่อยๆ เช

น เบาะนั่ง โดยนําผ้

น้ํายาฟอกขาวที่เตรี

% หรือไฮโดรเจนเปอ

อาดและฆ่าเชื้อ   

าดและฆ่าเชื้อโรค 

าสําหรับเช็ดทําความ

ผงซักฟอกหรือ น้ําย

ั้ง และนําไปผึ่งตาก

ะอาด ควรคัดแยกอ

ในถังขยะ อันตราย 

ลงในถุงพลาสติกซ้อ

นและ นําไปทิ้งทันที

อแล้วล้างมือด้วยสบู

างกายและเปลี่ยนเ

ม

การ

องต้น

สกปรก  

  

เน้น

ช่น 

ผา้

ยมไว้

อร์

ม

ยาฆ่า

กแดด

ออก

  เศษ

อนสอง

ที โดย

บู่และ

เสื้อผ้า

5. ข้อ

- สาร

ก่อให้

เข้าต

- ไมค่

ส่วนผ

- หลกี

ให้เกิ

- เพื่อ

ความ

- ไมค่

นอกจ

แพร่ก

- หลกี

ขณะ

อควรระวัง  

รทีใ่ช้ฆ่าเชื้อส่วนใหญ

ห้เกิดการระคายเคอื

าหรือสัมผัสโดยตรง

ควรผสมน้ํายาฟอกข

ผสมของแอมโมเนีย

กเลี่ยงการใช้สเปรย

ดการแพร่กระจายข

อให้สารทาํความสะ

มสะอาดควรเตรียม

ควรนําถุงมือไปใช้ใน

จากการทําความสะ

กระจายของเชื้อโรค

กเลี่ยงการใช้มือสัม

สวมถุงมอืและระห

ญ่เป็นชนิดสารฟอก

องผิวหนัง เนื้อเยื่อ อ

ง  

ขาวกับสารทําความ

ย   

ย์ฉีดพ่นเพื่อฆ่าเชื้อ 

ของเชื้อโรค  

อาดมีประสิทธิภาพ

ก่อนการใช้งาน   

นการทํากิจกรรมปร

ะอาดเท่านั้น เพื่อ ป้

ค  

ผัสบริเวณใบหน้า ต

ว่างการทําความ ส

กขาว   ซึ่งอาจ

 อ่อนควรระวังไม่ให้

มสะอาดอื่นๆ ทีม่ี

 เนื่องจากอาจทํา

พสูงสุดในการทํา

ระเภทอื่นๆ 

ป้องกันการ

 ตา จมูก และปาก 

ะอาด        

ห้

 

 


