
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประก

ในสถานการ

2019 (C

สิ่งแวดล้อมได

หลักการในกา

ฆ่าเชื้อได้ในเ

ประสิทธิภาพ

ภายในระยะเ

โซเดียมไฮโปค

0.5%  โดย

ดังนี้ 

             

กอบคําแนะนําสําหร

และฆ่าเชื้อ

รณ์การระบาดของ

COVID-19)  โค

ด้เป็นระยะเวลานา

ารทําลาย เชื้อจะต้

เวลาสั้น องค์การอ

พในการ กําจัดเชื้อไ

เวลา 1 นาที ได้

คลอไรท์ 0.1% แล

ยมีคําแนะนําความ

 

รับทําความสะอาด 

อโรค 

งโรคติดเชื้อไวรัสโ

คโรนาไวรัสสามาร

าน 2 ชั่วโมง ถึง 

ต้องใช้ในปริมาณที่ส

อนามัยโลกแนะนํา

ไวรัสโคโรนา 2019

ด้แก่ แอลกอฮอล์ 6

ละไฮโดรเจนเปอร์อ

เข้มข้นสําหรับพื้นผิ

 

 ทําลาย

โคโรนา 

รถอยู่ใน

 9 วัน 

สามารถ

สารที่มี
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62-70% 

ออกไซด์ 

ผิวต่างๆ 
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การใช้งาน 
สาํหรับพื้นผิวที่เป็น
โลหะ 
ใช้กับพื้นผิววัสดุแข็
ไม่มีรูพรุนเช่นเซรามิ
สแตนเลส แต่ไม่
หมาะกับพื้นผิวโลห
- สําหรับพื้นผวิทั่วไ
ควรใช้ความเข้มข้น 
500-1000 ppm  
 สําหรับพื้นผิวที่มี
การปนเปื้อนน้ํามูก 
น้ําลาย เสมหะ 
อาเจียน ควรใช้ควา
ข้มข้น 5000 ppm
ไม่เหมาะกับโลหะแล
ผลิตภัณฑ์ที่มีการ
คลือบส ี

ข้อควรระวัง 
ติดไฟง่าย 
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ห้ามผสมกับ
ผลิตภัณฑ์ 
แอมโมเนีย 

ละ -ห้ามผสมกับ
คลอรีน  
-มีความเป็น
กรดสูง มีฤทธิ
กัดกร่อน 

 

 

ธิ์

   ผู้ปฏิบัติ

 - พลขับท

เหนื่อยหอ

แพทย์ทัน

กระทรวง

คําแนะนํา

 - ผู้ปฏิบัต

ล้างมือด้ว

การใช้มอื

หากทํางา

ผ้าเพื่อป้อ

 - พลขับ 

แอลกอฮอ

สวมถุงมือ

 - ผู้ปฏิบัต

ให้ใช้หน้า

ยางหุ้มแข้

ปิดปากถุง

สะอาดทกุ

ใบหน้า ต

ในแต่ละวั

ติงาน  

ที่มีอาการเจ็บป่วย 

อบ ให้หยุด ปฏิบัติง

นท ีหรือหากเคยไปใ

งสาธารณสุข หรืออ

าของ เจ้าหน้าที่สาธ

ัติงาน ต้องดูแลสุขอ

วยสบู่และน้ําหรือ เ

อสัมผสัใบหน้า ตา ป

านในบริเวณที่มีคนอ

องกันตนเอง   

 ให้ลา้งมืออย่างสม่ํ

อล์ ก่อน การสัมผสั

อ รวมทั้ง ควรสวมห

ัติงานที่ดูแลความส

ากากผ้า สวมถุงมือย

ข้ง และใช้ปากคีบด้

งให้มิดชิด นําไปรว

กครั้งภายหลัง ปฏิบ

ตา ปาก จมูก โดยไม

วัน หากเป็นไปได้คว

 เช่น มีไข้ ไอ จาม มี

งาน แจ้งหัวหน้างาน

ในประเทศเสี่ยงตาม

อยู่ในช่วงกักกัน ให้ป

ธารณสุขอย่างเคร่ง

อนามัย มีการป้องกั

จลแอลกอฮอล  ์รวม

 ปาก จมูก โดยไม่จํา

อยู่จํานวนมาก อาจ

าเสมอด้วยสบู่และน

สอาหารและอุปกรณ

หน้ากากผ้าเพื่อป้อง

ะอาดและผู้ปฏิบัติง

ยาง ผ้ายางกันเปื้อน

้ามยาวเก็บขยะ แล

บรวมไว้ที่พักขยะ แ

บัติงาน หลีกเลี่ยงก

มจ่ําเป็น และเมือ่ ป

วรอาบน้ําและเปลี่ย

 มีน้ํามูก หรอื

น และพบ

ม ประกาศ

ปฏิบัติตัวตาม

ครัด  

กันตนเอง โดย

มทั้งหลีกเลีย่ง

าเป็น และ 

จสวมหน้ากาก

น้ําหรือเจล

ณ์ต่างๆ และ

งกันตนเอง    

งานเก็บขยะ 

น รองเท้าพื้น

ละใส่ถุงขยะ  

 แล้วล้างมือให้

ารใช้มือสัมผัส

ปฏิบัติงานเสร็จ

ยนเสื้อผ้าทนัท ี    



 

 

ตัวยานพาหนะ   

- ทําความสะอาดบริเวณที่ผู้โดยสารสัมผสับ่อย เช่น ที่พักแขน 

พนักพิง ราวจับ เบาะนั่ง และให้ระบายอากาศภายในรถ  

- ห้องส้วมในรถ ใหท้ําความสะอาดด้วยน้ํายาทําความสะอาด

ทุกรอบที่ให้บรกิาร และหาก การเดินทางระยะยาว ควรเพิ่ม

ความถี่ในการทําความสะอาดและเน้นในจดุสําคัญที่ 

ผู้โดยสารสัมผสับ่อย เช่น ที่จบัประตู ที่กดชักโครก สายฉีด

ชําระ ก๊อกน้ํา เป็นต้น จัดให้มี สบู่สําหรับลา้งมือ หรือเจล

แอลกอฮอล์ และกระดาษเช็ดมือในห้องน้ําให้เพียงพอ  

คําแนะนําสําหรับผู้โดยสาร  

- หากมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ํามกู หรือเหนื่อย

หอบ ควรงดเดินทาง   

- ผู้โดยสารอาจจัดเตรียมหน้ากากผ้า และเจลแอลกอฮอล ์

เพื่อใช้ระหว่างการเดินทาง และหลีกเลี่ยงไม ่อยู่ใกล้ชิดผู้ทีม่ี

อาการหวัด มีไข้ ไอ จาม มีน้ํามูก  

 - หากเป็นไปได้ให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ํา หรือเจล

แอลกอฮอล์ หลังจากให้บริการแก่ผู้มีความเสี่ยง ก่อน

รับประทานอาหาร และหลังใช้ส้วม รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้

มือสัมผสัใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่ จําเป็น 

การทําความสะอาดแบ่งตามประเภทยานพาหนะดังนี้รถโดยสาร 

ทั้งแบบปรับอากาศและไม่ปรบัอากาศ   

 - ให้ทําความสะอาดในจุดสําคัญที่ผู้โดยสารสัมผสับ่อย เช่น 

ราวจับบริเวณประตู ที่จับเหนือหัวผู้โดยสาร เบาะนั่งและ

พนักพิงทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เป็นต้น ด้วยน้ํายาทําความ

สะอาดทุกรอบที่ให้บริการ และใหร้ะบายอากาศภายในรถ อย่าง

น้อยวันละ 2 ครั้ง    

รถยนต์โดยสารใหญ่ปรับอากาศ ที่มีห้องน้ํา  

- ใหท้ําความสะอาดในจุดสําคัญทีผู่้โดยสารสัมผสับ่อย (เช่น 

ราวจับบริเวณประตู ที่จับเหนือหัวผู้โดยสาร เบาะนั่งและ

พนักพิงทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ที่พักแขน ไฟและช่องแอร์

เหนือผู้โดยสาร เป็นต้น) และ อุปกรณ์ในการให้บริการอื่นๆ 

(เช่น ที่วางแก้ว ปุ่มปรับระดับ เป็นต้น) ด้วยน้ํายาทําความ

สะอาดทุกรอบที่ให้บริการ กรณีที่มีการเปลี่ยน ผู้โดยสาร

ระหว่างทางควรเพิ่มความถี่ในการทําความสะอาดให้มากขึ้น 

และใหม้ีการระบายอากาศ ภายในรถ อย่างน้อยวันละ 2 

ครั้ง   

- สําหรับห้องน้ําในรถ ให้ทําความสะอาดด้วยน้ํายาทําความ

สะอาดทุกรอบที่ให้บริการ  และเน้นใน จุดสาํคัญที่ผู้โดยสาร

สัมผสับ่อย เช่น ที่จับประตูห้องน้ํา โถส้วม ที่กดชักโครก เป็น

ต้น และจัดใหม้ีสบู่ สําหรับลา้งมือ หรือเจลแอลกอฮอล์ และ

กระดาษเช็ดมือในห้องน้ําให้เพียงพอ 

รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก   

 - ให้ทําความสะอาดในจุดสําคัญที่ผู้โดยสารสัมผสับ่อย (เช่น 

ที่จับเปิดประตูด้านในและด้านนอก ที่จับ เหนือหัวผู้โดยสาร 

กระจกภายในรถ เบาะนั่งและพนักพิงทั้งด้านหน้าและ

ด้านหลัง ที่พักแขน ที่ปรับ ระดับเบาะ ช่องแอร์ คอนโซล

หน้ารถ เป็นต้น) ด้วยน้ํายาทําความสะอาดทุกรอบที่

ให้บริการ และให้มี การระบายอากาศภายในรถ อย่างน้อย

วันละ 2 ครั้ง   

- ทําความสะอาดจุดที่อาจมีการสะสมเชื้อโรคเป็นประจํา 

เช่น ผ้าม่าน  

การทําความสะอาดรถหลังจาก รับ ส่ง ผูท้ีม่ีความเสี่ยง

ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID 19) 

 

 
๑.ใช้แอลกอฮอล์ หรือ ไฮเตอร์  ๕๐ มล. ผสมน้ํา ๑ 

ลิตรเช็ดทําความสะอาดภายในรถ 

๒.นําเสื้อผ้าใสถุ่งคัดแยกและทําความสะอาด โดยหาต้ม

อย่างน้อย ๒๐ นาที่ 

         
๓.หน้ากาก ถุงมือที่ใช้แล้ว ใหท้ิ้งในถุงแดง และทําลาย

ทิ้ง ฝากโรงพยาบาลทําลาย                                    

                   
 


