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1. ค  าแนะน าด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมส าหร ับการขนส่งสาธารณะ  

 ระบบขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ ได้แก่ รถโดยสารประจําทาง รถทัวร์ รถตู้ รถไฟ เป็นต้น มีทั้ง 
ผู้ปฏิบัติงานในรถ (เช่น พนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสาร พนักงานบริการเสิร์ฟอาหารบนรถ เป็นต้น) 

ผู้ใช้บริการจํานวนมากใช้บริการในการเดินทางร่วมกัน และมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย 
ดังนั้น ควรมีการป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในบริเวณต่างๆ ในสถานีขนส่งผู้โดยสาร และ 
ยานพาหนะ จึงให้คําแนะนํา ดังนี้ 

 
1. ค  าแนะน าส าหรบัผู้จดัการหรอืผูร้บัผิดชอบอาคารสถานีขนสง่ผูโ้ดยสาร (หรอืผูป้ระกอบการรถโดยสาร
สาธารณะ)  

 1) จัดให้มีการคัดกรองผู้โดยสาร ด้วยการดูจากอาการในเบื้องต้นหรือใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย
พร้อมทําสัญลักษณ์ผู้ที่ผ่านการคัดกรอง เช่น ติดสติกเกอร์ ตราปั้ม หรืออ่ืนๆ ตามความเหมาะสม  

 2) อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร  ทําความสะอาดโดยรอบบริเวณสถานีขนส่งเป็นประจําทุกวันและ
บริเวณที่เป็นจุดหรือบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกัน เช่น เคาท์เตอร์จําหน่ายต๋ัวโดยสาร ปุ่มกดตู้ จํา หน่ายต๋ัว 
ปุ่มกดตู้จําหน่ายเครื่องด่ืม มือจับประตู ลูกบิดประตู ราวบันได เป็นต้น ทุก 2 ชั่วโมงด้วยน้ํายาทําความสะอาด 

 3) กรณีที่มีร ้านอาหาร  หร ือมีการจ าหน่ายอาหาร  กํากับดูแล 
 - ให้สถานที่จําหน่ายอาหารสะอาด 

 - หากผู้สัมผัสอาหารมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบให้หยุดงาน และพบ
แพทย์ทันที  
 -ดูแลให้ผู้สัมผัสอาหารปฏิบัติตัวให้ถูกสุขลักษณะ ด้วยการล้างมือด้วยสบู่และน้ํา ให้สะอาด ก่อนหยิบ

หรือจับอาหาร สวมหมวกคลุมผม สวมหน้ากากขณะปฏิบัติงาน ไม่ใช้มือหยิบจับ อาหารที่พร้อมรับประทาน
โดยตรง 

 -บริการน้ําด่ืมที่สะอาด ไม่ใช้แก้วน้ําร่วมกัน  
 -ปกปิดอาหารด้วยภาชนะหรือวัสดุที่สะอาด  
 -จัดให้มีช้อนกลางเม่ือเสิร์ฟอาหารที่ต้องรับประทานร่วมกัน  

 -ล้างภาชนะอุปกรณ์หรือสิ่งของเครื่องใช้ด้วยน้ํายาล้างจานให้สะอาด ทําความสะอาด โต๊ะ อาหาร 
ด้วยน้ํายาทําความสะอาดทุกครั้งหลังมีผู้มาใช้บริการ และฆ่าเชื้อ โดยแช่ภาชนะใน น้ําร้อน 80 องศาเป็นเวลา 

30 วินาที หรือแช่โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ํายาฟอกขาว) เข้มข้น 100 ส่วนในล้านส่วน (ใช้โซเดียมไฮโปคลอ
ไรท์ 69% ในอัตราส่วน ครึ่งช้อนชาต่อน้ํา 1 ลิตร) แล้วล้างน้ําให้สะอาด เช็ดหรือพ่ึงให้แห้งก่อนใช้ใส่อาหาร  
 4) ห้องส้วม 

 -ดูแลความสะอาดบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนหรือบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆ ได้แก่ พ้ืนห้องส้วม โถ
ส้วม ทีก่ดชักโครกหรือโถปัสสาวะ สายฉีดชําระ กลอนหรือลูกบิดประตูฝารองนั่ง ฝาปิดชักโครก ก๊อกน้ํา อ่าง

ล้างมือ ด้วยน้ํายาทําความสะอาด  
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 5) การจัดการขยะ 
 - จัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดและให้มีการเก็บรวบรวมขยะเป็นประจํา  และดูแลความสะอาด บริเวณ

โดยรอบเป็นประจําทุกวัน 
 - สําหรับขยะที่เก็บรวบรวมได้ ให้จัดเก็บไว้ท่ีพักขยะเพ่ือรอการเก็บขนไปกําจัดต่อไป ทั้งนี้ 

ที่พักขยะต้องสามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนําโรคได้  
 6) ผู้ปฏ ิบัติงาน 
 - ผู้ปฏิบัติงานที่มีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุด ปฏิบัติงาน แจ้ง

หัวหน้างาน และพบแพทย์ทันที หรือหากเคยไปในประเทศเสียงตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรืออยู่
ในช่วงกักกัน ให้ปฏิบัติตัวตามคําแนะนําของ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  

 - ผู้ปฏิบัติงาน ต้องดูแลสุขอนามัย มีการป้องกันตนเอง โดยล้างมือด้วยสบู่และน้ํา  หรือ เจล
แอลกอฮอล์ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จําเป็น และ หากทํางานในบริเวณที่
มีคนอยู่จํานวนมาก อาจสวมหน้ากากผ้าเพ่ือป้องกันตนเอง  

 - พนักงานต้อนรับในรถ ให้ล้างมืออย่างสมํ่าเสมอด้วยสบู่และน้ําหรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อน การสัมผัส
อาหารและอุปกรณ์ต่างๆ และสวมถุงมือขณะเสริฟอาหารและเครื่องด่ืม รวมทั้งดูแลความสะอาดของรถเข็น

หรือถาดใส่อาหาร ควรสวมหน้ากากผ้าเพ่ือป้องกันตนเอง  
 - ผู้ปฏิบัติงานที่ดูแลความสะอาดและผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะ ให้ใช้หน้ากากผ้า สวมถุงมือยาง ผ้ายางกัน
เปื้อน รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง และใช้ปากคีบด้ามยาวเก็บขยะ และใส่ถุงขยะ ปิดปากถุงให้มิดชิด นําไปรวบรวม

ไว้ท่ีพักขยะ แล้วล้างมือให้สะอาดทุกครั้งภายหลัง ปฏิบัติงาน หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก 
โดยไม่จําเป็น และเม่ือปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน หากเป็นไปได้ควรอาบน้ําและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที  
 7) เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงจากการสัมผัสอย่างใกล้ชิด ในกรณีที่มีผู้โดยสารจํานวนมากอาจพิจารณา

เพ่ิมช่องจําหน่ายต๋ัวโดยสาร และควบคุมไม่ให้รับผู้โดยสารเกินจํานวนที่นั่งอย่างเคร่งครัด  
 8) ในกรณีที่ผู้ประกอบการรถโดยสาร สามารถจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ได้ ควรจัดเตรียมไว้บริการ  

แก่ผู้โดยสารเพ่ือเป็นการสร้างความม่ันใจในการใช้บริการ  
 9) ตัวยานพาหนะ 
 - ทําความสะอาดบริเวณที่ผู้โดยสารสัมผัสบ่อย เช่น ที่พักแขน พนักพิง ราวจับ เบาะนั่ง และให้ระบาย

อากาศภายในรถ  
 - การจัดบริการอาหารในรถ ให้เลือกผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขาภิบาล อาหารและ

งดเสิร์ฟอาหารเสี่ยง ได้แก่ อาหารที่ไม่ผ่านความร้อน (เช่น แซนวิซ สลัด เป็นต้น)  
 - ห้องส้วมในรถ ให้ทําความสะอาดด้วยน้ํายาทําความสะอาดทุกรอบที่ให้บริการ และหาก การ
เดินทางระยะยาว ควรเพ่ิมความถี่ในการทําความสะอาดและเน้นในจุดสําคัญที่ ผู้โดยสารสัมผัสบ่อย เช่น ที่จับ

ประตู ที่กดชักโครก สายฉีดชําระ ก๊อกน้ํา  เป็นต้น จัดให้มี สบู่สําหรับล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์ และ
กระดาษเช็ดมือในห้องน้ําให้เพียงพอ  
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 - อุปกรณ์อํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ เช่น ผ้าห่ม ปลอกหมอน เป็นต้น ต้องเปลี่ยนทุกรอบที่ ให้บริการ 
และนําไปซักให้สะอาด 

2. ค  าแนะน าส าหร ับผู้โดยสาร  

 - หากมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ ควรงดเดินทาง 

 - ผู้โดยสารอาจจัดเตรียมหน้ากากผ้า และเจลแอลกอฮอล์ เพ่ือใช้ระหว่างการเดินทาง และหลีกเลี่ยง
ไม่ อยู่ใกล้ชิดผู้ที่ มีอาการหวัด มีไข้ ไอ จาม มีน้ํา มูก หากเป็นไปได้ให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ํา  หรือเจล
แอลกอฮอล์ หลังจากใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ก่อนรับประทานอาหาร และหลังใช้ส้วม รวมทั้งหลีกเลี่ยง

การใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่ จําเป็น 

 

ภาคผนวก 

 การทําความสะอาดแบ่งตามประเภทยานพาหนะดังนี้  

• รถโดยสาร ทั้งแบบปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ 

  - ให้ทําความสะอาดในจุดสําคัญที่ผู้โดยสารสัมผัสบ่อย เช่น ราวจับบริเวณประตู ที่จับเหนือ

หัวผู้โดยสารเบาะนั่งและพนักพิงทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เป็นต้น ด้วยน้ํายาทําความสะอาดทุกรอบที่
ให้บริการและให้ระบายอากาศภายในรถ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง รถทัวร์ แบบปรับอากาศ ที่ มีห้องน้ํา

ให้ทําความสะอาดในจุดสํา คัญที่ผู้ โดยสารสัมผัสบ่อย (เช่น ราวจับบริเวณประตู ที่จับเหนือหัว
ผู้โดยสาร เบาะนั่งและพนักพิงทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ที่พักแขน ไฟและช่องแอร์เหนือผู้โดยสาร 
เป็นต้น) และ อุปกรณ์ในการให้บริการอ่ืนๆ เช่น ที่วางแก้ว ถาดรองวางอาหาร ปุ่มปรับระดับเบาะ

ปุ่มกดนวดไฟฟ้า หน้าจอทีวีหลังเบาะ หูฟัง เป็นต้น) ด้วยน้ํา ยาทําความสะอาดทุกรอบที่ให้บริการ 
กรณีที่มีการเปลี่ยน ผู้โดยสารระหว่างทางควรเพ่ิมความถี่ในการทําความสะอาดให้มากขึ้น และให้มี

การระบายอากาศภายในรถ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 
  - กรณีที่มีอุปกรณ์อํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ เช่น ผ้าห่ม ปลอกหมอน เป็นต้น ต้องเปลี่ยนทุก
รอบที่ให้บริการ และนําไปซักให้สะอาด  

  - สําหรับห้องน้ําในรถ ให้ทําความสะอาดด้วยน้ํายาทําความสะอาดทุกรอบที่ให้บริการ และ
เน้นใน จุดสําคัญที่ผู้โดยสารสัมผัสบ่อย เช่น ที่จับประตูห้องน้ํา โถส้วม ที่กดชักโครก เป็นต้น และจัด

ให้มีสบู่สําหรับล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์ และกระดาษเช็ดมือในห้องน้ําให้เพียงพอ  
  - กรณีที่มีการจัดบริการอาหารในรถ ให้เลือกผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้าน
สุขาภิบาล อาหารและงดเสริฟอาหารเสี่ยง ได้แก่ อาหารที่ไม่ผ่านความร้อน (เช่น แซนวิซ สลัด เป็น

ต้น)  
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• รถไฟ ที่มีห้องน้ํา 
  - ให้ทําความสะอาดในจุดสําคัญที่ผู้โดยสารสัมผัสบ่อย (เช่น ราวจับบริเวณประตู ที่จับเหนือ

หัวผู้โดยสารเบาะนั่งและพนักพิงทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ที่พักแขน เป็นต้น) และอุปกรณ์ในการ
ให้บริการอ่ืนๆ (เช่น ที่วางแก้ว ถาดรองวางอาหาร ปุ่มปรับระดับเบาะ ชั้นวางสัมภาระเหนือศีรษะ 

เป็นต้น) ด้วยน้ํายา ทําความสะอาดทุกรอบที่ให้บริการ กรณีที่มีการเปลี่ยนผู้โดยสารระหว่างทางควร
เพ่ิมความถี่ในการทํา ความสะอาดให้มากขึ้น และให้มีการระบายอากาศภายในรถ อย่างน้อยวันละ 2 
ครั้ง  

  -กรณีที่มีผู้นอน และมีอุปกรณ์อํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ เช่น ผ้าห่ม ปลอกหมอน เป็นต้น 
ต้องเปลี่ยน ทุกรอบที่ให้บริการ และนําไปซักให้สะอาด  

  -สําหรับห้องน้ําในรถไฟ ให้ทําความสะอาดด้วยน้ํายาทําความสะอาดทุกรอบที่ให้บริการ และ
เน้นใน จุดสําคัญที่ผู้โดยสารสัมผัสบ่อย เช่น ที่จับประตูห้องน้ํา โถส้วม ที่กดชักโครก เป็นต้น และจัด
ให้มีสบู่ สําหรับล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์ และกระดาษเช็ดมือในห้องน้ําให้เพียงพอ 

  -กรณีที่มีการจัดบริการอาหารในรถ ให้เลือกผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้าน
สุขาภิบาล อาหารและงดเสริฟอาหารเสี่ยง ได้แก่ อาหารที่ไม่ผ่านความร้อน (เช่น แซนวิซ สลัด เป็น

ต้น) 
•รถตู้ 
  - ให้ทําความสะอาดในจุดสําคัญที่ผู้โดยสารสัมผัสบ่อย (เช่น ที่จับเปิดประตูด้านในและด้าน

นอก ที่จับเหนือหัวผู้โดยสาร กระจกภายในรถ เบาะนั่งและพนักพิงทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ที่พั ก
แขน ที่ปรับ ระดับเบาะ ช่องแอร์ คอนโซลหน้ารถ เป็นต้น) ด้วยน้ํา ยาทําความสะอาดทุกรอบที่
ให้บริการ และให้มี การระบายอากาศภายในรถ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 

  -ซักทําความสะอาดจุดที่อาจมีการสะสมเชื้อโรคเป็นประจํา เช่น ผ้าม่าน  
•รถแท็กซ่ี 

  -ให้ทําความสะอาดในจุดสําคัญที่ผู้โดยสารสัมผัสบ่อย (เช่น ที่จับเปิดประตูด้านในและด้าน
นอก ที่จับเหนือหัวผู้โดยสาร กระจกภายในรถ เบาะนั่งและพนักพิงทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ที่พัก
แขน ที่ปรับ ระดับเบาะ คอนโซลหน้ารถ สายรัดเข็มขัดนิรภัย เป็นต้น) ด้วยน้ํายาทําความสะอาดทุก

รอบที่ให้บริการ  
  -ก่อนและหลังให้บริการผู้โดยสารในแต่ละครั้ง ควรมีการเปิดหน้าต่างเพ่ือการถ่ายเท ระบาย

อากาศภายในรถออก  
  - ซักทําความสะอาดจุดที่อาจมีการสะสมเชื้อโรคเป็นประจํา เช่น ผ้าม่าน พรมหรือยางปูพ้ืน
รถ 
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ค  าแนะน าในการท าความสะอาด ท าลายและฆ่าเช ื้อโรค  

ในสถานการณ์การระบาดของโรค ติดเช ื้อไวร ัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 เนื่องจากไวรัสโคโรนาสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้เป็นระยะเวลานาน 2 ชั่วโมง - 9 วัน เพ่ือป้องกัน 

การแพร่กระจายเชื้อโรคที่ปนเปื้อนอยู่ในสภาพแวดล้อม จึงควรใช้สารที่มีประสิทธิภาพในการกกําจัดเชื้อได้ใน 

ระยะเวลาสั้น องค์การอนามัยโลกให้คําแนะนําสาร 3 ชนิดที่ทําลายเชื้อไวรัสได้ภายในระยะเวลา 1 นาที ได้แก่ 

สารประกอบโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% (เช่น น้ํายาฟอกขาวความเข้มข้น 1000 ppm) ไฮโดรเจนเปอร์ 

ออกไซด์ 0.5% (5000 ppm) และ แอลกอฮอล์ 62%-70% คําแนะนําฉบับนี้ จึงแนะนําวิธีการทําความสะอาด 

ต้ังแต่ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ การเตรียมสารทําความสะอาดเพ่ือฆ่าเชื้อ การทําความสะอาดและฆ่าเชื้อ 

บริเวณพ้ืนผิว การจัดการภายหลังทําความสะอาด และข้อควรระวัง ดังนี้ 

 

1. การ เตร ียมอุปกรณ์  

1.1. อุปกรณ์ทําความสะอาด ได้แก่ น้ํายาทําความสะอาดหรือน้ํายาฟอกขาว อุปกรณ์การตวง ถุงขยะ 

ถังน้ํา ไม้ถูพ้ืน ผ้าสําหรับเช็ดทําความสะอาด  

1.2. อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย ได้แก่ ถุงมือ หน้ากากผ้า เสื้อผ้าที่จะนํามาเปลี่ยนหลังทําความสะอาด  

1.3. การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดพ้ืนผิว 

ก. กรณีเป็นสิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องใช้ แนะนําให้ใช้แอลกอฮอล์ 70% หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 

0.5% ในการเช็ดทําความสะอาด  

ข. กรณีเป็นพ้ืนที่ขนาดใหญ่ เช่น พ้ืนห้อง แนะนําให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ มีส่วนผสม โซเดียมไฮโปคลอ

ไรท์ (น้ํายาซักผ้าขาว) 0.1% หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5% ค. ตรวจสอบองค์ประกอบของ

น้ํายาทําความสะอาดบนฉลากข้างขวดผลิตภัณฑ์ ควรตรวจสอบวัน หมดอายุ ทั้งนี้การเลือกใช้

ขึ้นกับชนิดพ้ืนผิววัสดุ เช่น โลหะ หนัง พลาสติก 

 

2. การ เตร ียมสารท าความสะอาดเพื่อฆ่าเช ื้อ  

 การเตรียมน้ํายาทําความสะอาดเพ่ือฆ่าเชื้อขึ้นกับชนิดและความเข้มข้นของสารที่เลือกใช้ โดยแนะนํา ให้

เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (ซ่ึงรู้จักกันในชื่อ “น้ํายาฟอกขาว”) เนื่องจาก

หาได้ง่าย โดยนํามาผสมกับน้ําเพ่ือให้ได้ความเข้มข้น 0.1% หรือ 1000 ส่วนในล้านส่วน ดังนี้ 

- หากผลิตภัณฑ์มีความเข้มข้น 2.54% ให้ผสม 40 มิลลิลิตร (2.8 ช้อนโต๊ะ) : น้ํา 1 ลิตร  

- หากผลิตภัณฑ์มีความเข้มข้น 5.7% ให้ผสม 18 มิลลิลิตร (1.2 ช้อนโต๊ะ) : น้ํา 1 ลิตร 



6 
 

- หากผลิตภัณฑ์มีความเข้มข้น 5% ให้ผสม 20 มิลลิลิตร (1.3 ช้อนโต๊ะ) : น้ํา 1 ลิตร 

- หากผลิตภัณฑ์มีความเข้มข้น 6% ให้ผสม 17 มิลลิลิตร (1.1 ช้อนโต๊ะ) : น้ํา 1 ลิตร 

 หรืออาจใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ โดยนํามาผสมกับน้ํา เพ่ือให้ได้ 

ความเข้มข้น 0.5% หรือ 5000 ส่วนในล้านส่วน ดังนี้ 

- หากผลิตภัณฑ์มีความเข้มข้น 5% ให้ผสม 110 มิลลิลิตร (7.5 ช้อนโต๊ะ) : น้ํา 1 ลิตร  

- หากผลิตภัณฑ์มีความเข้มข้น 3% ให้ผสม 200 มิลลิลิตร (13.5 ช้อนโต๊ะ) :น้ํา1 ลิตร 

 

3. การท าความสะอาดและฆ่าเช ื้อบร ิเวณพื้นผิว  

- สวมอุปกรณ์ป้องกันตัวเองทุกครั้งเม่ือต้องทําความสะอาดและฆ่าเชื้อ - เปิดประตู/หน้าต่างขณะทําความ

สะอาดเพ่ือให้มีการระบายอากาศ 

- หากพ้ืนผิวมีความสกปรก ควรทําความสะอาดเบื้องต้นก่อน เช่น นําผ้าชุบน้ํา เช็ดบริเวณที่มีฝุ่นหรือ

คราบสกปรก ก่อนที่จะทําการใช้น้ํายาทําความสะอาดเพ่ือฆ่าเชื้อ 

- ควรทําความสะอาดและฆ่าเชื้อทั่วทั้งบริเวณ และเน้นบริเวณที่มักมีการสัมผัสหรือใช้งานร่วมกัน 

บ่อยๆ เช่น ลูกบิดประตู รีโมทคอนโทรล ปุ่มกดลิฟท์ ซ่ึงเป็นพ้ืนผิวขนาดเล็ก โดย นําผ้าสําหรับเช็ดทําความ 

สะอาดชุบน้ํายาฟอกขาวท่ีเตรียมไว้ตามข้อ 2 หรือแอลกอฮอล์ 70% หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5% เช็ด

ทําความสะอาดและฆ่าเชื้อ 

- สําหรับพ้ืน ใช้ไม้ถูพ้ืนชุบด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อที่เตรียมไว้ตามข้อ 2 เริ่มถู พ้ืนจากมุมหนึ่งไปยังอีกมุมหนึ่ง  

ไม่ซํ้ารอยเดิม โดยเริ่มจากบริเวณที่สกปรกน้อยไปมาก 

- การทําความสะอาดห้องน้ํา ห้องส้วม ด้วยน้ํายาทําความสะอาดทั่วไป พ้ืนห้องส้วมให้ฆ่าเชื้อโดยราด 

น้ํายาฟอกขาวท่ีเตรียมไว้ตามข้อ 2 ทิ้งไว้อย่างน้อย 10 นาที เช็ดเน้นบริเวณที่รองนั่งโถส้วม ฝาปิดโถส้วม ที่ชัก

โครก ราวจับ ลูกบิดหรือกลอนประตู ที่แขวนกระดาษชําระ อ่างล้างมือ ก๊อกน้ํา ที่วางสบู่ ผนัง ซอกประตู ด้วย

ผ้าชุบน้ํายาฟอกขาวท่ีเตรียมไว้ตามข้อ 2 หรือแอลกอฮอล์ 70% หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5% 

- หากเป็นการทําความสะอาดโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก อาคารสํานักงาน ร้านอาหาร ซ่ึงไม่มีคนพักค้างคืน 

แนะนําให้ปิดพ้ืนที่ท่ีมีผู้ป่วยเข้าไปสัมผัสหรือใช้งานไว้ 24 ชั่วโมงก่อนเริ่มทําความสะอาดและฆ่าเชื้อ เพ่ือลด 

โอกาสในการสัมผัสละอองเชื้อโรคที่ติดตามบริเวณต่างๆ 
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4. การจัดการหลังท าความสะอาดและฆ่าเช ื้อโรค  

- หลังทําความสะอาดควรซักผ้าสําหรับเช็ดทําความสะอาดและไม้ถู พ้ืน ด้วยน้ําผสมผงซักฟอกหรือ 

น้ํายาฆ่าเชื้อ แล้วซักด้วยน้ําสะอาดอีกครั้ง และนําไปฝั่งตากแดดให้แห้ง 

- บรรจุภัณฑ์ใส่น้ํายาทําความสะอาด ควรคัดแยกออกจากขยะทั่วไปในครัวเรือน และทิ้งในถังขยะ 

อันตราย เศษขยะที่เหลือรวบรวมและทิ้งขยะลงในถุงพลาสติกซ้อนสองชั้นหรือถุงขยะ มัดปากถุงให้แน่นและ 

นําไปทิ้งทันทีโดยทิ้งร่วมกับขยะทั่วไป 

- ถอดถุงมือแล้วล้างมือด้วยสบู่และน้ํา หากเป็นไปได้ควรชําระล้างร่างกายและเปลี่ยนเสื้อผ้าโดยเร็ว 

 

5. ข้อควรระวัง 

- สารที่ใช้ฆ่าเชื้อส่วนใหญ่เป็นชนิดสารฟอกขาว ซ่ึงอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง เนื้อเยื่อ อ่ อน

ควรระวังไม่ให้เข้าตาหรือสัมผัสโดยตรง 

- ไม่ควรผสมน้ํายาฟอกขาวกับสารทําความสะอาดอ่ืนๆ ที่มีส่วนผสมของแอมโมเนีย  

- หลีกเลี่ยงการใช้สเปรย์ฉีดพ่นเพ่ือฆ่าเชื้อ เนื่องจากอาจทําให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค 

- เพ่ือให้สารทําความสะอาดมีประสิทธิภาพสูงสุดในการทําความสะอาดควรเตรียมก่อนการใช้งาน 

- ไม่ควรนําถุงมือไปใช้ในการทํากิจกรรมประเภทอ่ืนๆ นอกจากการทําความสะอาดเท่านั้น เพ่ือ ป้องกัน

การแพร่กระจายของเชื้อโรค 

- หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสบริเวณใบหน้า ตา จมูก และปาก ขณะสวมถุงมือและระหว่างการทําความ

สะอาด 
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ค  าแนะน าส าหร ับประชาชนในการท าความสะอาด ท าลายและฆ่าเช ื้อโรค  

ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช ื้อไวร ัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 โคโรนาไวรัสสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้เป็นระยะเวลานาน 2 ชั่วโมง ถึง 9 วัน หลักการในการ

ทําลาย เชื้อจะต้องใช้ในปริมาณที่สามารถฆ่าเชื้อได้ในเวลาสั้น องค์การอนามัยโลกแนะนําสารที่มีประสิทธิภาพ

ในการ กําจัดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ได้แก่ แอลกอฮอล์ 62-70% โซเดียมไฮโป

คลอไรท์ 0.19% และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5% โดยมีคําแนะนําความเข้มข้นสําหรับพ้ืนผิวต่างๆ ดังนี้ 

ชนิดสารฆ่าเช ื้อ การ ใช ้งาน ข้อควรระวัง 

แอลกอฮอล์ สําหรับพ้ืนผิวท่ีเป็นโลหะ ติดไฟง่าย 

โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 

(น้ํายาฟอกขาว) 

- ใช้กับพ้ืนผิววัสดุแข็ง ไม่มีรูพรุน เช่น เซรามิก 

สแตนเลส แต่ไม่เหมาะกับพ้ืนผิวโลหะ 
- สําหรับพ้ืนผิวทั่วไปควรใช้ความเข้มข้น 500-

1000 ppm 
- สําหรับพ้ืนผิวที่ มีการปนเปื้อนน้ํา มูก น้ําลา ย 
เสมหะ อาเจียน ควรใช้ความเข้มข้น 5000 ppm 

ห้ามผสมกับ 

ผลิตภัณฑ์ 
แอมโมเนีย 

ไฮโดรเจนเปอร์  

ออกไซต์ 

- ไม่เหมาะกับโลหะและผลิตภัณฑ์ที่มีการเคลือบสี -ห้ามผสมกับคลอรีน  

-มีความเป็นกรดสูง  
มีฤทธิ์กัดกร่อน 

 

 กรมอนามัยจัดทํารายการตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีจําหน่ายในประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ใน 
ฉลากผลิตภัณฑ์มาอ้างอิงดังตารางด้านล่าง ทั้งนี้ กรมอนามัยไม่ได้รับรองผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและไม่มีส่วน
ได้ส่วน เสียกับผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสารเคมีที่มีอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จึง

ควรใช้ใน ปริมาณที่เหมาะสม 

  เอทิลแอลกอฮอล์      ความเข้มข้นที่แนะนํา 70% 

ชื่อสินค ้าในตลาด ร ูปภาพผลิตภัณฑ ์ ความเข้มข้น 

จีพีโอ แอลกอฮอล์ 

 

70% 
 

 

2. โซเดียมไฮโปคลอไรท์      ความเข้มข้นที่แนะนําคือ 0.1% (1000 ppm) 
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ชื่อสินค ้าในตลาด 
 

ร ูปภาพผลิตภัณฑ ์ ความเข้มข้น  วิธ ีใช ้ตามฉลาก
ผลิตภัณฑ ์ 

วิธ ีใช ้เพื่อให้ได้ 
ความเข้มข้น 
1000 ppm 

ไฮเตอร์ ซักผ้าขาว 
(ขวดสีฟ้า) ขนาดบรรจุ 
250 มล./600 มล. 

 

 

โซเดียมไฮโปคลอ
ไรท์  6% 
 

ผ ส ม ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  20 
มิลลิลิตร (2 ฝา) ต่อน้ํา 2 
ลิตร ได้ความเข้มข้น 600 
ppm ซ่ึงน้อยกว่า ความ
เข้มข้นท่ีแนะนํา 

ผสม ผ ลิตภัณฑ์  2 0 
มิลลิลิตร (2 ฝา) ต่อ
น้ํา 1 ลิตร 

ไฮเตอร์ ซักผ้าขาว 

(ขวดสีฟ้า) ขนาด 
1,500 มล./2,500 
มล. 1 ฝา = 20 

มิลลิลิตร 

 

 
 

โซเดียมไฮโปคลอ

ไรท ์6% 
 

ผสมผลิตภัณฑ์ 20 

มิลลิลิตร (1 ฝา) ต่อ
น้ํา 2 ลิตร ได้ความ 
เข้มข้น 600 ppm ซ่ึง

น้อยกว่า ความเข้มข้น
ที่แนะนํา 

ผสมผลิตภัณฑ์ 20 

มิลลิลิ ตร  (1 ฝา ) 
ต่อน้ํา 1 ลิตร 

ไฮเตอร์ ซักผ้าขาว 

ผสมน้ําหอม (ขวด
ชมพู) ขนาดบรรจุ 

250 มิลลิลิตร / 
600 มิลลิลิตร 

 

 

 

โซเดียมไฮโปคลอ

ไรท์ 6% 

ผสมผ ลิ ตภั ณฑ์  20 

มิลลิลิตร (2  ผสม 
ฝา) ต่อน้ํา 2 ลิตร ได้

ควา มเข้ มข้ น  6 0 0 
ppm ซ่ึ งน้ อยกว่ า 
ความเข้มข้นที่แนะนํา 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  20 

มิลลิ ลิ ตร  (2  ฝา ) 
ต่อน้ํา 1 ลิตร 

ไฮเตอร์ ซักผ้าขาว 
ผสมน้ําหอม (ขวด
ชมพู) ขนาด 1,500 
มล./2,500 มล. 1 ฝา 
= 20 มิลลิลิตร 

 

 

โซเดียมไฮโปคลอ
ไรท์ 6% 

ผสมผลิ ตภัณฑ์  2 0 
มิลลิลิตร (1 ฝา) ต่อ
น้ํา  2 ลิตร ไ ด้ควา ม 

เข้มข้น 600 ppm ซ่ึง
น้อยกว่า ความเข้มข้น

ที่แนะนํา 

ผสมผลิตภัณฑ์ 20 
มิลลิลิตร  
 (1  ฝ า )  ต่ อ น้ํ า

สะอาด 1 ลิตร 
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ชื่อสินค ้าในตลาด 
 

ร ูปภาพผลิตภัณฑ ์ ความเข้มข้น  วิธ ีใช ้ตามฉลาก
ผลิตภัณฑ ์ 

วิธ ีใช ้เพื่อให้ได้ 
ความเข้มข้น 
1000 ppm 

ไฮเตอร์ ซักผ้าขาว 
กล่ินเฟรช (ขวด
เหลือง) ขนาดบรรจุ 
250 มิลลิลิตร / 600 
มิลลิลิตร 

 
 

 

โซเดียมไฮโปคลอ
ไรท์ 6% 

ผสมผลิตภัณฑ์ 20 
มิลลิลิตร (2  ฝา) ต่อ
น้ํา 2 ลิตร ได้ความ 

เข้มข้น 600 ppm ซ่ึง
น้อยกว่า ความเข้มข้น
ที่แนะนํา 

ผสมผลิตภัณฑ์ 20 
มิลลิลิตร 1 (2 ฝา) 
ต่อน้ํา 1 ลิตร 

ไฮเตอร์ ซักผ้าขาว 
กลิ่นเฟรช (ขวด
เหลือง) ขนาด 

1,500 มล./2,500 
มล. 1 ฝา = 20 

มิลลิลิตร  

โซเดียมไฮโปคลอ
ไรท์ 6% 
 

ผสมผลิตภัณฑ์ 20 
มิลลิลิตร (1 ฝา) ต่อ
น้ํา 2 ลิตร ได้ เข้มข้น 

600 ppm ซ่ึงน้อย
กว่า ความเข้มข้นที่

แนะนํา 

 ผสมผลิตภัณฑ์ 20 
มิลลิลิตร ความ  (1 
ฝา) ต่อน้ํา 1 ลิตร 

 

ไฮยีน ซักผ้าขาว 
ขนาดบรรจุ 250 
มิลลิลิตร / 600 

มิลลิลิตร 

 

 

 

โซเดียมไฮโปคลอ
ไรท ์

6% 

 

ผสมผลิตภัณฑ์ 15 
มิลลิลิตร (1 ฝา) ต่อ
น้ํา 150 มิลลิลิตร ได้ 

ความเข้มข้น 6,000 
ppm ซ่ึง มากกว่า

ความเข้มข้นที่แนะนํา 

ผสมผลิตภัณฑ์ 15 
มิลลิลิตร  (1 ฝา) 
ต่อน้ํา 1 ลิตร 

ไฮยีน ซักผ้าขาว 
กลิ่นไวท์ฟลอรัล 

 

โซเดียมไฮโปคลอ
ไรท์ 6% 

 

ผสมผลิตภัณฑ์ 15 
มิลลิลิตร (1 มิลลิลิตร 
ฝา) ต่อน้ํา 150 

มิลลิลิตร ได้  ความ
เข้มข้น 6,000 ppm 

ซ่ึง มากกว่าความ
เข้มข้นที่แนะนํา 

ผสมผลิตภัณฑ์ 18
ต่อน้ํา1 ลิตร 
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ชื่อสินค ้าในตลาด 
 

ร ูปภาพผลิตภัณฑ ์ ความเข้มข้น  วิธ ีใช ้ตามฉลาก
ผลิตภัณฑ ์ 

วิธ ีใช ้เพื่อให้ได้ 
ความเข้มข้น 
1000 ppm 

มาร์วิน ผลิตภัณฑ์
ซักผ้าขาว 

 

 

 

โซเดียมไฮโปคลอ
ไรท์ 5.2% 

 

ผสมผลิตภัณฑ์ 20 
มิลลิลิตรต่อน้ํา1 ลิตร 
ได้ความเข้มข้น 1,040 

ppm ซ่ึงใกล้เคียงกับ 
ความเข้มข้นที่แนะนํา 

ผสมตามคําแนะนํา
ในฉลาก 

คลอร็อกซ์ เร็กกู

ลาร์ บลีช 

 

 

โซเดียมไฮโปคลอ

ไรท์ 5.79% 

 

ผสมผลิตภัณฑ์ 180 

มิลลิลิตร ต่อน้ํา 4 
ลิตร ได้ความเข้มข้น 

1 2,565 ppm ซ่ึง
มากกว่าความ เข้มข้น
ที่แนะนํา 

ผสมผลิตภัณฑ์ 18 

มิลลิลิตร ต่อน้ํา 1 
ลิตร 

โปรแมกซ์ กลิ่นพิงค์

พาวเวอร์ 

 

 

โซเดียมไฮโปคลอ

ไรท ์3% 

ฉีดบริเวณที่ต้องการ

ทําความ สะอาด ทิ้ง
ไว้ 20 นาที 

 เช็ดหรือล้างออกด้วย
น้ําสะอาด 

 - ความเข้มข้น 

30000 ppm ซ่ึง
มากกว่าความเข้มข้น

ทีแ่นะนํา 

ผสมผลิตภัณฑ์ 

33.5 มิลลิลิตร ต่อ
น้ํา 1 ลิตร 

 

โปรแมกซ์ กลิ่นแอค

ทีฟบลู 

 

 

 

โซเดียมไฮโปคลอ

ไรท ์3% 

ฉีดบริเวณที่ต้องกา ร

ทําความสะอาด ทิ้งไว้ 
20 นาที เช็ด หรือล้าง

ออกด้วยน้ําสะอาด 
- ความเข้มข้น 30000 
ppm ซ่ึ งม า ก กว่ า

ความเข้มข้นที่แนะนํา 

ผสมผลิตภัณฑ์ 

33.5 มิลลิลิตร ต่อ
น้ํา 1 ลิตร 
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3 ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์       ความเข้มข้นที่แนะนํา 0.5% (5,000 ppm) 

ชื่อสินค ้าในตลาด 
 

ร ูปภาพผลิตภัณฑ ์ ความเข้มข้น  วิธ ีใช ้ตามฉลาก
ผลิตภัณฑ ์ 

ค  าแนะน า ให้ได้
ความเข้มข้น

ประมาณ 5000 
ppm 

ไฮเตอร์ คัลเลอร์ 

ชนิดน้ํา กลิ่นสวีท 
ฟลอรัล  
-ขนาด 500 มล.  

 

 

 

ไฮโดรเจนเปอร์

ออกไซด์ 5% 

ผสมผลิตภัณฑ์ 80 

มิลลิลิตร (2 ฝา) 
ต่อน้ํา 2 ลิตร ได้ความ
เข้มข้น 2,000 ppm 

ซ่ึงน้อยกว่าความ
เข้มข้นที่ แนะนํา 

ผสมผลิตภัณฑ์ 200 

มิลลิลิตร (5 ฝา) 
ต่อ น้ํา 2 ลิตร 

ไฮเตอร์ คัลเลอร์ 
ชนิดน้ํา กลิ่นโรซ่ี 

พิงก์ ขนาด 1000 
มล. 

  

 

 

ไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ 5% 

ผสมผลิตภัณฑ์ 80 
มิลลิลิตร (2 ฝา) 

ต่อน้ํา 2 ลิตร ได้ความ
เข้มข้น 2,000 ppm 
ซ่ึงน้อยกว่าความ

เข้มข้นที่ แนะนํา 

ผสมผลิตภัณฑ์ 200 
มิลลิลิตร (5 ฝา) 

ต่อ น้ํา2 ลิตร 
 

ไฮเตอร์ คัลเลอร์ 

ฆ่าเชื้อ แบคทีเรีย 
และ ขจัดกลิ่น 
พลัส ชนิดน้ํา 

ขนาด 1000 มล. 

 

 

 

ไฮโดรเจนเปอร์

ออกไซต์ 3% 

ผสมผลิตภัณฑ์ 40 

มิลลิลิตร (1 ฝา) ต่อ
น้ํา1 ลิตร ได้ความ
เข้มข้น 1,200 ppm 

ซ่ึงน้อยกว่าความ
เข้มข้นที่ แนะนํา 

ผสมผลิตภัณฑ์ 200 

มล. (5 ฝา) ต่อน้ํา 

1 ลิตร 

 

แวนิช ชนิดน้ํา  
ขนาด 500 มล 

 

 

ไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ 3% 

 

ผสมผลิตภัณฑ์ 40 
มิลลิลิตร ต่อน้ํา 3 
ลิตร ได้ความเข้มข้น 

400 ซ่ึงน้อยกว่า 
ความเข้มข้นที่แนะนํา 

ผสมผลิตภัณฑ์ 200 
มิลลิลิตร  ต่อน้ํา 1 
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ไฮโดรเย่น เพอร์
ออกไซด์ 

 

 

ไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ 3% 
ไฮโดรเจน 

 

 ผสมผลิตภัณฑ์ 1 
ส่วน ต่อน้ําสะอาด 
5 ส่วน หรือผสม

ผลิตภัณฑ์ 200 มล. 
ต่อน้ํา 1 ลิตร 

 

“https://reader.elsevier.com/reader/sd/pi/S2590088920300081?token=4885AD16624C397E38

97A8750C7EF37424838863D6CF 
EBOD2751114D8307F944E546476DA1DF295BE1845A05CBE60763 

National Environmental Agency, Singapore: https://www.nea.gov.sg/our-services/public-
cleanliness/environmental-cleaningguidelines/guidelines/interim-list-of-household-products-
and-active-ingredients-for-disinfection-of-covid-19 

European Center for Disease Prevention and Control,2020 Interim guidance for 
Environmental Cleaning for non-health care facilities exposed to SARS-COV-2 รูปภาพประกอบ

จาก : บิกซีช้อปปิ้งออนไลน์, เจดี เซ็นทรัล, Shopee, Tops 
 

 

 

 

 

 


