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คู่มือการปฏิบัติเพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-2019) 

กรณีเกิดการระบาดในสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
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สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

คู่มือการปฏิบัติเพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
กรณีเกิดการระบาดในสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

 

1. ขอบเขตการใช้งาน:  
มาตรการป้องกันฉบับนี้จัดท าขึ้นส าหรับเป็นแนวทางการสอบสวนและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อ

โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในระยะ 2 คือมีเหตุการณ์การระบาดจ านวนน้อย ส าหรับทีมสอบสวนโรคใช้ใน
การสอบสวนเหตุการณ์การระบาดในสถาบัน 

2. เป้าหมายของการสอบสวนและควบคุมการระบาด 
เพ่ือตัดวงจรการแพร่เชื้อ 

3.  นิยาม 
      3.1. นิยามเหตุการณ์การระบาด หมายถึง เมื่อพบผู้ป่วยยืนยันอย่างน้อย 1 ราย ที่คิดว่าอาจมีการแพร่เชื้อ
ในสถาบัน 

 3.2. ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ต้องสอบสวน (PUI) หมายถึง ผู้ที่มีประวัติไข้ หรือวัดอุณหภูมิร่างกายได้ตั้งแต่ 37.5 
องศาเซลเซียส ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง (ไอ น้ ามูก เจ็บคอ หายใจเร็วหรือหายใจเหนื่อย 
หรือหายใจล าบาก) และ มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันในช่วง 14 วันก่อนมีอาการ 

3.3. ผู้ป่วยยืนยัน หมายถึง ผู้ที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  

          3.4. ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง (High risk contact) หมายถึง ผู้สัมผัสใกล้ชิดตามลักษณะข้อ
ใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 

                  3.4.1. ผู้ที่เรียนร่วมห้อง, ผู้ที่นอนร่วมห้อง หรือเพ่ือนสนิทที่คลุกคลีกัน หรือ 

                  3.4.2. ผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือมีการพูดคุยกับผู้ป่วยในระยะ 1 เมตรนานกว่า 5 นาที หรือถูกไอ จาม รด
จากผู้ป่วย โดยไม่มีการป้องกัน เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัย 

3.4.3. ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ปิดไม่มีการถ่ายเทอากาศ เช่น ในรถปรับอากาศ ในห้องปรับอากาศ 
ร่วมกับผู้ป่วย และอยู่ห่างจากผู้ป่วยไม่เกิน 1 เมตร นานกว่า 15 นาที โดยไม่มีการป้องกัน 

       3.5. ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ า (Low risk contact) หมายถึง ผู้ที่ท ากิจกรรมอ่ืนๆ ร่วมกับ
ผู้ป่วย แต่ไม่เข้าเกณฑ์ความเสี่ยงสูง 

  3.6. ผู้ไม่ได้สัมผัส หมายถึง ผู้ที่อยู่ในสถาบันนแต่ไม่มีกิจกรรมหรือพบผู้ป่วยในช่วง 14 วันก่อนป่วย 

  3.7. ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรง (Underlying condition) หมายถึง ผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ า หรือมี
โรคประจ าตัว หรือผู้สูงอายุ 
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4. การแยกตัวอยู่บ้านของผู้สัมผัสไม่มีอาการ (High risk contact) 
4.1. วัดไข้ทุกวัน หากพบว่าอุณหภูมิร่างกาย สูงกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส ให้แจ้งเจ้าหน้าที่

สาธารณสุขในพ้ืนที่ 
4.2. แยกของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ า จาน ช้อน ออกจากผู้ร่วมหลังคาเรือน 
4.3. ให้ทุกคนในบ้านหมั่นล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะหลังเข้าห้องน้ าหรือจับสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน 
4.4. ห้ามออกจากบ้านเว้นแต่เหตุจ าเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 

5. การแยกตัวอยู่บ้านของผู้ป่วยสงสัย (PUI) ที่มีอาการน้อย 
5.1. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากมีผู้พักอาศัยอยู่ร่วมกัน 
5.2. วัดไข้ทุกวัน หากพบว่าไข้สูง ไอ เหนื่อย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ 
5.3. แยกของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ า จาน ช้อน ออกจากผู้ร่วมหลังคาเรือน 
5.4. ให้ทุกคนในบ้านล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะหลังเข้าห้องน้ า หรือจับสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน 
5.5. ควรแยกห้องนอน หรือจัดมุมนอนส่วนตัวที่อยู่ใต้ลมส าหรับตนเอง 
5.6. ควรแยกห้องน้ า หากไม่สามารถท าได้ควรเช็ดท าความสะอาดลูกบิดประตู ที่กดน้ า หัวก๊อกน้ า ด้วย

แอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังใช้ห้องน้ า 
6. การท าความสะอาดและจัดการสิ่งปนเปื้อน 

6.1. ของใช้ที่เป็นผ้า สามารถต้มด้วยความร้อนมากกว่า 65 องศาเซลเซียส หรือแช่ในน้ าละลายไฮเตอร์ 
1:10 โดยตวงน้ ายา 10 % โซเดียมไฮโปคลอไรด์ ปริมาณ 5 cc ผสมน้ าสะอาด 995 cc แช่นานอย่างน้อย 15 นาที 
จากนั้นจึงน าไปซักตามปกติ 

6.2. มูลฝอยที่คาดว่าจะมีการปนเปื้อนเชื้อ เช่น กระดาษทิชชู หน้ากากอนามัย ให้ทิ้งในถังที่มีน้ าสะอาด
ผสมสารละลายไฮโปคลอไรด์เข้มข้น โดยตวงน้ ายา 10% โซเดียมไฮโปคลอไรด์ ปริมาณ 50 cc ผสมน้ าสะอาด 950 
cc โดยก าจัดขยะและเปลี่ยนน้ าทุก 12 ชั่วโมง 

6.3. พ้ืนผิวที่ต้องใช้งานต่อเนื่อง เช่น โต๊ะ เตียง ลูกบิดประตู ให้เช็ดด้วยแอลกอฮอล์ 70 % โดยใช้พ่นฉีด
หรือใส่แอลกอฮอล์ลงบนผ้า จากนั้นน าผ้าไปเช็ดพ้ืนผิวอย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง 

6.4. พ้ืนห้อง 
     6.4.1. ห้องนอน ที่ไม่มีการปนเปื้อนสิ่งคัดหลั่ง เช็ดท าความสะอาดด้วยน้ าสะอาดผสมสารละลายไฮโป

คลอไรด์ โดยตวงน้ ายา 10 % โซเดียมไฮโปคลอไรด์ ปริมาณ 5 cc ผสมน้ าสะอาด 995 cc 

               6.4.2. ห้องน้ าหรือห้องที่มีการปนเปื้อนสิ่งคัดหลั่ง เช็ดท าความสะอาดด้วย น้ าสะอาดผสม
สารละลายไฮโปคลอไรด์ โดยตวงน้ ายา 10% โซเดียมไฮโปคลอไรด์ ปริมาณ 50 cc ผสมน้ าสะอาด 950 cc   
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7. การคัดกรองบุคลากรสถาบัน/นักศึกษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ที่มีภาวะเสี่ยงต่อ
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

    7.1. การส ารวจภาวะเสี่ยงของบุคลากร/นักศึกษา 

         ให้มีการตรวจสอบการลาป่วยของนักศึกษาและบุคลากรในสถาบัน หากพบว่ามีการลาป่วยมากผิดปกติ ให้
รายงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ทราบ 

    7.2. การคัดกรองเบื้องต้น โดยปฏิบัติดังนี้ 
          7.2.1. วัดอุณหภูมิร่างกายของบุคลากร นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานตามคู่สัญญา บุคคลภายนอกก่อนเข้า
สถาบัน และตดิสติ๊กเกอร์หากอุณหภูมิร่างกายต่ ากว่า 37.5 องศาเซลเซียส 
          7.2.2. บันทึกรายชื่อและอาการของบุคลากรและนักศึกษา ที่มีประวัติน่าสงสัยโดยพยาบาลประจ าสถาบัน 
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7.3 การแยกประเภทความเสี่ยงดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ติดต่อสอบถามคลินิกโรคอุบัติใหม่ ตึกจงกลนี วัฒนวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โทร 02-2565135 

ผูท้ี่มีความเสี่ยงสูง 

ประวัติในช่วง 14 วันก่อนป่วย
เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาด
หรือประเทศท่ีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 

ประวัติในช่วง 14 วันก่อนป่วย ไม่ได้
เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาด แต่
อยู่ใกล้ชิด กับผู้ติดเชื้อCOVID-19 โดยตรง 
หรือผู้ที่มีอาการ 

ทั้งกรณีที่มีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจ 
เช่น ไข้ ไอ น้ ามูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย 
และกรณีไม่มีอาการทางกาย แต่กังวลใจ
ว่าจะติดเชื้อCOVID-19 

ซักประวัติและสังเกตอาการต่อเนื่องกรณี
มีอาการ   

อาการสงสัย 

มีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น 
ไข้ ไอ น้ ามูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย 
หรือ หายใจล าบาก 

อาการสงสัย 

มีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น 
ไข้ ไอ น้ ามูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย 
หรือ หายใจล าบาก 

ประสานงานโรงพยาบาลจุฬาฯ เพื่อน า
ผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล  ติดต่อจุดคัดแยกผู้ป่วยตึกจงกลนี วัฒนวงศ์ 

ชั้น 1 เพื่อตรวจคัดกรองเชื้อ COVID-19   

Admit โรงพยาบาลเพ่ือเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ 
รอฟังผล และหยุดพักท่ีบ้าน 14 วัน สังเกต
อาการทางเดินหายใจและวัดอุณหภูมิทุกวัน 
หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ 

ประวัติในช่วง 14 วันก่อนป่วย ไม่ได้
เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาด 
ไม่ได้ใกล้ชิด กับผู้ติดเชื้อCOVID-19 

ผูท้ี่มีความเสี่ยงปานกลาง ผูท้ี่มีความเสี่ยงต่ า และปว่ยอื่นๆ  
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แบบบันทึกข้อมูลการเจ็บป่วยของบุคลากร/นักศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เพื่อเฝ้าระวัง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ล าดับ ว/ด/ป ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรติดต่อ ประวัติ/อาการที่
เกี่ยวข้อง 

ค าแนะน า/การ
ปฏิบัติตน การวินิจฉัยของ

แพทย์ 

 

หมายเหตุ 
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8. การด าเนินกิจกรรมเมื่อมีการระบาด 
    8.1. ปิดสถาบัน เพ่ือท าความสะอาดเป็นระยะเวลา 3 วัน ตามแนวทางการท าความสะอาดฆ่าเชื้อในสถานที่ที่
ไม่ใช่สถานพยาบาล โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยการจ้างบริษัท
ภายนอก  

8.2. หากพบผู้ป่วยที่ เข้าเกณฑ์ต้องสอบสวน (PUI) หรือผู้สัมผัสกลุ่ม high risk ให้ส่งตรวจคัดกรอง                 
ณ ตึกจงกลนี วัฒนวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

8.3.  ผู้สัมผัสกลุ่ม low risk ให้แยกตัวหยุดพักสังเกตอาการอยู่ที่บ้าน และรายงานอาการ ( self-report)           
กับเจ้าหน้าที่พยาบาลทุกวัน หากพบว่ามีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวน ให้ด าเนินการส่งตรวจคัดกรอง ณ ตึกจงกลนี     
วัฒนวงศ์                          

8.4. เมื่อสถาบันเปิดท าการ ให้มีการคัดกรองไข้ทุกวัน หากพบมีอาการเข้าได้กับผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ต้องสอบสวน 
(PUI) ให้ด าเนินการส่งตรวจคัดกรอง ณ ตึกจงกลนี วัฒนวงศ์                                                                                 

8.5. ทีมสอบสวนโรคท าการติดตามผู้สัมผัสทุกวัน จนครบก าหนด 
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รายชื่อผู้ประสานงาน/ผู้เกี่ยวข้อง และอาจารย์เวรรักษาการณ์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

ล าดับ หน่วยงาน/ต าแหน่ง เบอร์โทรติดต่อ 
1. อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย    02-2564092-9 ต่อ 1111,  

081-9298144, 081-9365049 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 02-2564092-9 ต่อ 1112 

089-7544194 
3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 02-2564092-9 ต่อ 1113 

086-6104607 
4. รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันสุขภาพ   02-2564092-9 ต่อ 1114 

089-8218015 
5. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  02-2564092-9 ต่อ 1115 

081-9172304 
6. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 02-2564092-9 ต่อ 1116 

081-9060228 
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 02-2564092-9 ต่อ 1117 

087-9108233 
8. คณบดีส านักวิชาบัณฑิตศึกษา 02-2564092-9 ต่อ 1118 

083-1911896 
9. คณบดีส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 02-2564092-9 ต่อ 1119 

083-6158910 
10. ผู้อ านวยการศูนย์บริการการพยาบาล 02-2564092-9 ต่อ 1120 

089-4952453 
11. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม 02-2564092-9 ต่อ 1121 

085-6462442 
12. ผู้อ านวยการส านักงานสถาบัน 02-2564092-9 ต่อ 1122 

081-7741865 
13. อาจารย์เวรรักษาการณ์ 081-9099972 
14. หัวหน้าหน่วยบริหารกายภาพและหอพัก 02-2564092-9 ต่อ 115 

081-4458425 
12. พยาบาลหน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา 085-6927439 
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รายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดและโรงพยาบาลที่ให้บริการตรวจเชื้อไวรัส      
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ล าดับ หน่วยงาน/ต าแหน่ง เบอร์โทรติดต่อ 
1. กรมควบคุมโรค สายด่วน 1422 
2. คลินิกโรคอุบัติใหม่ อาคารจงกลนี วัฒนวงศ์ ชั้น 3 โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
02-2565135 

3. โรงพยาบาลราชวิถี 02-3548108 
4. โรงพยาบาลรามาธิบดี 02-2011000 
5. โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 02-2657777 
6. โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์แนชั่นแนล 02-1099111 
7. โรงพยาบาลพญาไท 2 02-2716700 
8. โรงพยาบาลพญาไท 3 02-4671111 
9. โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 02-9989999 
10. โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ 02-4191000 
11. สถาบันบ าราชนราดูร 02-9511170 
12. โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 02-6259000 
13. โรงพยาบาลพระราม 9 02-2029999 
14. โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล 02-2797000 
15. โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลโชคชัย 4 02-25144140-9 
16. โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลสมุทรปราการ 02-3632000 
17. โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลรังสิต 02-5778111 
18. โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลเกษตร 02-1500900 
19. โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลพระประแดง 02-8189000 
20. บริษัทเอกเซป เอ็นไวรอนเมนท์ จ ากัด                                    

รับท าความสะอาดฆ่าเชื้อ เลขที่ 32/177 ม.8 แขวงท่าแร้ง  
เขตบางเขต กทม. 10230 

02-9459525 
02-9457744 
02-9458116 
086-3742227 
087-6995488 

21. บริษัท สเตท เซอร์วิส จ ากัด                                       
รับท าความสะอาดฆ่าเชื้อ เลขที่ 88 ซอยศูนย์วิจัย 14 ถนน
เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310 

02-3182846 

22. บริษัท พี แอนด์ พี เซอร์วิส โซลูชั่น จ ากัด                       
รับท าความสะอาดฆ่าเชื้อ เลขที่ 20 ซอย ลาดพร้าว-วังหิน 80 
แขวง/เขตตลาดพร้าว กทม. 10230 

ฝ่ายดูแลลูกค้า 096-9597055    
คุณฐานรัตน์    063-3241954  
คุณพิมพวรรณ   063-5632353
คุณณพัชฐสกุล  096-6329592 

 



แนวทางการทําความสะอาดฆ่าเชื้อในสถานท่ีท่ีไม่ใช่สถานพยาบาล 
โรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

    กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
27 กุมภาพันธ ์2563 

 

1. สารทําความสะอาดและน้ํายาฆ่าเชื้อ 
เน่ืองจากเช้ือไวรัสสามารถอยู่บนพ้ืนผิวของวัตถุต่าง ๆ เป็นเวลา 1 - 3 วัน พ้ืนผิวที่อาจสัมผัสปนเป้ือนเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 จึงต้องได้รับการความสะอาดและฆ่าเช้ือ โดยใช้นํ้ายาฆ่าเช้ือที่มีประสิทธิภาพในการทําลาย
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ที่หาได้ง่ายตามท้องตลาด ดังน้ี  

1) นํ้ายาฟอกขาวสามารถใช้สําหรับทําความสะอาดพ้ืนผิวได้ โดยผสมในอัตราส่วนดังน้ี 
a. พ้ืนผิวทั่วไป ใช้นํ้ายาฟอกขาวเจือจาง 1 ส่วนในนํ้า 99 ส่วน (ความเข้มข้น 0.05% หรือ

เท่ากับ 500 ppm)  
b. พ้ืนผิวที่มีนํ้ามูก นํ้าลาย เสมหะ สารคัดหลั่งของผู้ป่วย เช่น ห้องสุขา โถส้วม ใช้นํ้ายาฟอกขาว

เจือจาง 1 ส่วนในนํ้า 9 ส่วน (ความเข้มข้น 0.5%) ราดทิ้งไว้อย่างน้อย 15 นาที 
2) สําหรับพ้ืนผิวที่เป็นโลหะ สามารถใช้ 70% แอลกอฮอล์ทําความสะอาดได้ 
3) สิ่งแวดล้อมที่เป็นวัสดุผ้า ที่อาจปนเป้ือนด้วยเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เช่น เสื้อผ้า ผ้าม่าน ผ้าปูที่นอน 

ควรทําความสะอาดก่อนนํากลับมาใช้ใหม่ โดยใช้นํ้าที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสและผงซักฟอกใน
ครัวเรือนได้  
 

2. แนวทางการทําความสะอาดสําหรับพื้นที่สัมผัสเชื้อ COVID-19 ในสถานที่ที่ไม่ใช่สถานพยาบาล 
1) ควรปิดก้ันบริเวณพ้ืนที่หรือพ้ืนผิว ที่ปนเป้ือนเช้ือก่อนดําเนินการทําความสะอาดและฆ่าเช้ือ เพ่ือ

ป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่เก่ียวข้องสัมผัสกับเช้ือ 
2) ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสม ขณะทําความสะอาดพ้ืนที่หรือพ้ืนผิว ที่

ปนเป้ือนเช้ือ ระหว่างทําความสะอาด หากถุงมือชํารุดเสียหายมีรอยร่ัว ให้ถอดถุงมือออก และสวมถุง
มือคู่ใหม่ทันที ควรกําจัดและทิ้ง PPE แบบใช้แล้วทิ้งหลังจากทําความสะอาดเสร็จสิ้น ในกรณีที่ใช้
แว่นตา Goggles ควรทําการฆ่าเช้ือหลังการใช้แต่ละคร้ัง และควรล้างมือด้วยสบู่และน้ําทันทีหลังจาก
ถอด PPE  

3) เลือกใช้อุปกรณ์ทําความสะอาดที่มีด้ามจับ เพ่ือสัมผัสโดยตรงกับพ้ืนผิวให้น้อยที่สุด 
4) เปิดประตู หน้าต่าง เพ่ือการระบายอากาศ เมื่อใช้นํ้ายาฆ่าเช้ือหรือนํ้ายาฟอกขาว 
5) ทําความสะอาดพ้ืนด้วยนํ้ายาฆ่าเช้ือหรือนํ้ายาฟอกขาวที่เตรียมไว้ 
6) เช็ดทําความสะอาด บริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆ (เช่น ปุ่มกด, ราวจับ, ลูกบิดประตู, ที่วางแขน, พนัก

พิงที่น่ัง, โต๊ะ, รีโมท, คีย์บอร์ด, สวิตช์ไฟ, ฯลฯ ) เปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท  
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7) ทําความสะอาดห้องนํ้า รวมถึงสุขภัณฑ์ และพ้ืนผิวในห้องนํ้าโดยการราดนํ้ายาฟอกขาวทิ้งไว้อย่าง
น้อย 15 นาที แล้วล้างทําความสะอาดพ้ืนอีกคร้ังด้วยผงซักฟอกหรือนํ้ายาล้างห้องนํ้าตามปกติ 

8) เช็ดพ้ืนผิวทั้งหมดที่อาจปนเป้ือนด้วยนํ้ายาฟอกขาว หรือ 70% แอลกอฮอล์ ตามความเหมาะสมของ
วัสดุ 

9) ซักทําความสะอาด ผ้าม่าน / ผ้าห่ม กรณีที่ซักด้วยนํ้าร้อน ใช้ผงซักฟอกในนํ้าที่อุณหภูมิ 70 องศา
เซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย 25 นาที  

10) ทิ้งอุปกรณ์ทําความสะอาดที่ทําจากผ้าและวัสดุดูดซับ เช่น ผ้าถูพ้ืน ผ้าเช็ด หลังจากทําความสะอาด
และฆ่าเช้ือในแต่ละพ้ืนที่ โดยสวมถุงมือ และนําอุปกรณ์ทิ้งใส่ถุงขยะติดเช้ือ รัดปากถุงให้มิดชิด 

11) ทําการฆ่าเช้ืออุปกรณ์ทําความสะอาดที่ต้องนํากลับมาใช้ใหม่ โดยการแช่ในนํ้ายาฟอกขาว 
12) ทําความสะอาดถังถูพ้ืน โดยแช่ในนํ้ายาฟอกขาวหรือล้างในนํ้าร้อน 
13) การทําความสะอาดพ้ืนผิว ให้ใช้ผ้าชุบนํ้าหมาด ๆ ไม่ควรพ่นด้วยสเปรย์เนื่องจากจะเป็นการสร้าง

ละอองทําให้เสมหะ น้ํามูก น้ําลายที่ตกอยู่บนพื้นผิวฟุ้งกระจายขึ้นมาได้ ควรหลีกเลี่ยงการสร้าง
ละอองในระหว่างการทําความสะอาด ควรใช้วิธีการเช็ดอย่างต่อเน่ืองเมื่อทําความสะอาดพื้นหรือ
พ้ืนผิวในแนวนอนแทน  

14) เมื่อทําความสะอาดเรียบร้อยแล้ว หลีกเลี่ยงการใช้พ้ืนที่ในวันถัดไปเป็นเวลา 1 วัน 
15) ทําการกําจัดขยะติดเช้ืออย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 
3. อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) สําหรับผู้ที่ทําความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค 

1. ควรสวมถุงมือชนิดใช้แล้วทิ้ง ชุดกันเป้ือนแขนยาวพลาสติกชนิดใช้แล้วทิ้ง แว่นตากันลม หรือเคร่ือง
ป้องกันใบหน้า และหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 

2. ขณะทําความสะอาด หลีกเลี่ยงการสัมผัส ดวงตา จมูก และปาก  
3. ควรถอดถุงมือและทิ้งทันที หากชํารุดเสียหายมีรอยรั่ว และสวมถุงมือคู่ใหม่ 
4. ควรล้างมือด้วยสบู่และน้ําทันทีหลังจากถอด PPE แต่ละช้ินออกหลังจากทําความสะอาด 

 
เอกสารอ้างอิง 

 https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/coronavirus-SARS-CoV-2-
guidance-environmental-cleaning-non-healthcare-facilities.pdf 

 https://www.nea.gov.sg/our-services/public-cleanliness/environmental-cleaning-
guidelines/guidelines-for-environmental-cleaning-and-disinfection 
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