
การท าความสะอาดอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม
ในสถานการณ์ COVID - 19

โกเมธ นาควรรณกิจ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล



เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID – 19)

ช่องทางการแพร่ของเชือ้
• ละอองเสมหะ (Droplet) เป็น ช่องทางหลัก
• เชื้อขับออกทางอุจจาระได้(ประมาณ 9 – 14 วัน)
• การขยี้ตา (เชื้อผ่านเยื่อบุตา) สัมผัสใบหน้าและปาก
การคงอยู่ของเชื้อ..นานแคไ่หน
• พื้นผิว: โลหะ แก้ว ไม้ หรือพลาสติก ได้นาน 

ประมาณ 4-5 วัน (ณ อุณหภูมิห้อง) 
• อุณหภูมิ: 4 องศา ประมาณ 28 วัน ถ้า > 30 องศา 

อายุจะสั้นลง
• ความชื้น: > 50% จะมีชีวิตอยู่ได้ดี กว่าท่ี 30%

ที่มา : DDC, MOPH-Thailand

สารท าความสะอาดและน้ ายาฆ่าเชือ้
• 70-95% Alcohol (ประมาณ 30 วินาที)
• 0.5% Hydrogen peroxide (ประมาณ1 นาท)ี 
• 0.01% Na hypochlorite (ประมาณ1 นาท)ี 
• 0.23-0.47% Povidine (ประมาณ15 วินาที -

1 นาท)ี
• ความร้อน > 56 องศาอย่างน้อย 20 นาที (65 

องศา นาน 5 นาท)ี
• UV-C จากหลอดแสงจันทร์ หรือหลอดไฟไอ

ปรอท ระยะ 3 cm นาน 15 นาที
• กรด < 5 หรือ เบส > 9 (สบู่)



การแต่งกายของผู้ท าความสะอาดห้องคัดกรอง/ห้องผู้ป่วย/หอผู้ป่วย

• เสื้อคลุมกันน้ าแขนยาวรัดข้อมือ 
• หน้ากากอนามัย (surgical mask) (กรณีที่ผู้ป่วยมีหัตถการที่ เกิด

ละอองฝอย เช่นพ่นยา ดูดเสมหะ ใส่-ถอดท่อช่วยหายใจฯ ให้ใส่
หน้ากากกรองอนุภาค เช่น N95, N100) 

• แว่นป้องกันตา/กระจังกันใบหน้า ถุงมือ 1–2 ชั้น โดยชั้นนอกสุดเป็น
ถุงมือแม่บ้านอย่างหนา 

• สวมรองเท้าบูท (กรณีมีสิ่งคัดหลัง่ปนเปื้อนพื้นเป็นจ านวนมาก ให้ใส่
Leg cover ก่อนใส่รองเท้าบูท)

ที่มา: ส านักงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล สถาบันบ าราศนราดูร





การท าความสะอาดอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ COVID - 19

• การท าความสะอาดอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
• การจัดเตรียม การท าความสะอาดอุปกรณ์และรถพยาบาล  
• การท าความสะอาดผ้าที่ใช้กับผู้ป่วย
• การท าความสะอาดอุปกรณ์ทีน่ ากลับมาใช้ใหม่ได้
• การจัดการขยะติดเชื้อ และการจัดการน้ าเสยี
• การท าความสะอาดสถานทีท่ี่ไม่ใช่สถานพยาบาล



การท าความสะอาดอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล

การท าความสะอาดพื้นทีท่ั่วไป
• ก าหนดท าความสะอาดในพื้นที่ที่มีคนจ านวนมาก เช่น การถูพื้นท าความสะอาด 

และเพิ่มการท าความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ เช่น ราวบันได มือจับประตู ปุ่มกดลิฟต์ 
ทุก 1 - 2 ชั่วโมงหรือเร็วขึ้น เช่น ทุก 30 นาที ด้วยการใช้ 70% แอลกอฮอล์มาเช็ด
ท าความสะอาด

การท าความสะอาดห้องคัดกรอง/ห้องผู้ป่วย/หอผู้ป่วย
• ท าความสะอาดเป็นประจ าอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง โดยเน้นพื้นผิวแนวระนาบ 

(horizontal Surface) โดยเฉพาะบริเวณใกล้ผู้ป่วย อุปกรณ์ที่ผู้ป่วยจับต้องบ่อย 
ๆ ด้วย 70 % Alcohol เช็ดท าความสะอาด

• การท าความสะอาดห้องน้ าของผู้ป่วยใช้น้ ายาท าความสะอาดพื้นปกติหรือใช้
โซเดียมไฮโปรคลอไรต์ 0.05% ราดทิ้งไว้ 30 นาทีแล้วท าความสะอาดตามปกติ



การท าความสะอาดอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล

การท าความสะอาดห้องคดักรอง/ห้องผู้ป่วย/หอผู้ป่วย
• หากมีเลือดหรือสารคัดหลั่งเปรอะเปื้อนชัดเจนให้เช็ดออกให้มากที่สุดด้วยกระดาษ

ช าระ แล้วใช้สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.5 %. ราดทิ้งไว้ 15 นาที แล้วจึงเช็ด
ถูด้วยน้ าผสมผงซักฟอกท าความสะอาดตามปกติ หลังจากเช็ดแห้งแล้วให้ใช้ 70% 
แอลกอฮอลล์สเปรย์บริเวณที่เปื้อนซ้ าอีกครั้ง 

• การท าความสะอาดห้องเมื่อจ าหน่ายผู้ป่วย (Terminal cleaning) ในกรณีของห้อง 
AIIR  ซึ่งมีการถ่ายเทอากาศมากกว่าหรือเท่ากับ 12 ACH และใช้ตัวกรองชนิด 
HEPA Filter ให้เริ่มท าความสะอาดหลัง จ าหน่ายผู้ป่วยไปแล้ว 35 นาที โดยขณะที่
ท าความสะอาดยังคงเปิดระบบการท างานของห้องไว้ตลอดเวลา ตั้งแต่จ าหน่าย
ผู้ป่วย ขณะท าความสะอาดและเปิดระบบห้องหลังท าความสะอาดเสร็จต่อไปอีก 35
นาที จึงจะรับผู้ป่วยรายต่อไปได้



การท าความสะอาดอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล

การท าความสะอาดห้องคดักรอง/ห้องผู้ป่วย/หอผู้ป่วย
• การท าความสะอาดในห้องผู้ป่วยพนักงานควรเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนเข้าห้อง

ผู้ป่วยควรเข้าปฏิบัติในคราวเดียว เช่นการท าความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย เก็บ
เสื้อผ้า/เครื่องผ้าผู้ป่วย

ที่มา: ส านักงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล สถาบันบ าราศนราดูร



การจัดเตรียมรถพยาบาลกรณีรับ-ส่งต่อ

• ประเมินและเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจของตนเองก่อนออกปฏิบัติงาน การ
พักผ่อน 

• การเตรียมความพร้อมใช้ของรถพยาบาลทั้งภายนอกและภายใน โดยเฉพาะการระบาย
อากาศภายในรถ เช่น กระจกรถ พัดลมระบายอากาศ เป็นต้น รวมทั้งความสะอาดและ
ความพร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในรถ 

• จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือ ผ้าปิดปากและจมูก แว่นตา ผ้า
กันเปื้อน รองเท้าบูทหรือรองเท้าหุ้มส้น ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

• จัดให้มีอุปกรณ์ภายในรถเท่าที่จ าเป็นต้องใช้ ควรเลือกอุปกรณ์ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ส าหรับ
อุปกรณ์ที่ต้องใช้ซ้ า เช่น แว่นครอบตา (Goggle) หรือ กระบังหน้า (Face shield) ต้อง
ท าความสะอาดหลังจากใช้แล้ว



การท าความสะอาดรถพยาบาล

• เมื่อถึงโรงจอดรถให้ท าความสะอาดรถทันที โดยเปิดประตู หน้าต่าง และท้ายรถขณะท า
ความสะอาด

• พนักงานผู้ท าความสะอาดรถให้สวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลที่เหมาะสม ได้แก่ 
เสื้อคลุมกันน้ าแขนยาว รองเท้าบูท (หากไม่มีบูทสามารถสวมรองเท้าที่สวมไปรับผู้ป่วย
และใส่ shoes cover ทับ) ใส่หน้ากากที่ใช้สวมขณะผ่าตัด (surgical mask) กรณีมี
เลือด อุจจาระ หรือสารคัดหลั่งปนเปื้อน ต้องใส่หน้ากาก N95 ใส่แว่นป้องกันตา และใส่
ถุงมือ 1-2 ชั้น

• เลือกใช้อุปกรณ์ท าความสะอาดท่ีมีด้ามจับ เพ่ือสัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวให้น้อยที่สุด
• การท าความสะอาดห้องโดยสาร และบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ เช่น ปุ่มกด ราวจับ 

ฯลฯ ด้วยน้ าผสมผงซักฟอก ท าความสะอาดปกติ บริเวณเตียงและพ้ืนผิวแนวระนาบให้
ใช้น้ ายาที่มีส่วนผสมของ Sodium hypochlorite 0.05 % เช็ดโดยใช้ผ้าอย่างน้อย 
10–12 ผืน (ไม่ใช้ผ้าผืนเดิมเช็ดและซักผ้าในถังน้ ายาท าลายเชื้อ) ผ้าที่ใช้เช็ดแล้วให้ทิ้ง
เป็นมูลฝอยติดเชื้อ



การท าความสะอาดรถพยาบาล

• การท าความสะอาดบริเวณที่เปื้อนสารคัดหลั่งของผู้ป่วย 
• ให้ใช้ผ้าหรือกระดาษเช็ดออกให้มากที่สุด แล้วเช็ดซ้ าด้วยน้ าผสมผงซักฟอก และเช็ด

อีกครั้งด้วยน้ ายาท าลายเชื้อ 0.1% โซเดียมไฮโปคลอไรท์ แล้วทิ้งขยะลงถุงขยะติดเชื้อ 
• ท าความสะอาดอุปกรณ์ทั่วพื้นผิวด้วยน้ ายาท าลายเชื้อ 0.1% โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 

ทิ้งไว้ 1 นาทีแล้วเช็ดตามด้วยน้ า หากไม่มีให้ใช้ 70% Alcohol ทดแทนก่อนเป็นการ
ชั่วคราว โดยทิ้งไว้นาน 30 นาที แล้วเช็ดถูตามปกติ 

• กระดาษช าระหรือผ้าที่ใช้เช็ดท าความสะอาดแล้ว ให้ทิ้งเป็นขยะติดเชื้อ เมื่อก าจัดสาร
คัดหลั่งหมดแล้ว ให้ล้างมือด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อหลายๆ ครั้ง

• ระบายอากาศภายในรถ เพ่ือขจัดเชื้อจุลชีพที่อาจปนเปื้อนอยู่ในอากาศภายในรถ โดยเปิด
กระจกรถหรือเปิดประตูรถทิ้งไว้นานอย่างน้อย 30 นาที ก่อนเก็บรถเข้าที่ เพ่ือรอรับผู้ป่วย
รายต่อไป



การท าความสะอาดอุปกรณ์ในรถพยาบาล

1. อุปกรณ์ที่เปรอะเปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่งจ านวนมาก น าออกมาท าความสะอาดและ
ท าลายเชื้อในบริเวณที่จัดเตรียมไว้โดยเฉพาะ โดยก่อนการท าลายเชื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องล้าง
สิ่งที่เปรอะเปื้อนบนอุปกรณ์ออกให้หมดจด เช็ดอุปกรณ์ให้แห้ง แล้วจึงแช่อุปกรณ์ในน้ ายา
ท าลายเชื้อหรือเช็ดด้วยน้ ายาท าลายเชื้อ คือ 70% แอลกอฮอล์หรือ 0.5% โซเดียมไฮโปคลอ
ไรท์
2. อุปกรณ์ที่ใช้ยึดตรึงผู้ป่วยและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่ง ควรบรรจุในถุง
แดง เมื่อกลับถึงหน่วยงานควรท าความสะอาดทันที โดยใช้สารขัดล้างที่เหมาะสม และท าให้
แห้งและเช็ดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ
3. ชุดปฏิบัติงานต้องซักทุกวัน โดยแยกซักจากเสื้อผ้าทั่วไป ไม่ว่าจะเปรอะเปื้อนเลือด 
อุจจาระ ปัสสาวะอาเจียนหรือเสมหะหรือไม่ ไม่ควรน าชุดที่ใส่ปฏิบัติงานแล้ว มาแขวนไว้เพื่อ
ใช้ซ้ า อุปกรณ์ป้องกันตนเองที่สามารถน ากลับมาใช้ซ้ าได้ เช่น แว่นตา รองเท้า โดยล้างท า
ความสะอาดด้วยน้ าและผงซักฟอกแล้ว ผึ่งให้แห้ง



การท าความสะอาดผ้าที่ใช้กับผู้ป่วย

• ก าหนดเวลาในการขนย้ายผ้าเปื้อนติดเชื้อ คนละรอบกับผ้าเปื้อนติดเชื้อปกติ
• วิธีการขนย้ายผ้าเปื้อน

• เปิดถังผ้าเปื้อนติดเชื้อ รัดปากถุงด้วยอุปกรณ์รัดปากถุง จากนั้นใช้ 70% แอ
ลกอฮอลล์สเปรย์บนผ้าสะอาดเช็ดโดยรอบปากถุงพลาสติก ปิดฝาถังให้รอบ
ถังผ้าเปื้อนด้วยเทป - น า 70% แอลกอฮอลล์สเปรย์บนผ้าผืนใหม่เช็ดรอบๆ 
ถังผ้าเปื้อนให้ทั่ว (ผ้าที่ใช้เช็ดเสร็จแล้ว ให้ทิ้งเป็นขยะติดเชื้อ

• น า 70% แอลกอฮอลล์สเปรย์ให้ทั่วถังผ้าก่อนน าออกจากห้องผู้ป่วย เข็นผ้า
ออกมาที่ Waste Way เพ่ือรอให้แผนกซักฟอกมารับผ้าไปท าความสะอาด

• แผนกซักฟอกที่มาถึงก็ให้ใช้ 70% แอลกอฮอลล์สเปรย์ รอบๆ ถังผ้าอีกครั้ง
ก่อนการขนย้าย ผ้าเปื้อนติดเชื้อ แล้วให้น าส่งโรงซักฟอกทันที



การท าความสะอาดผ้าที่ใช้กับผู้ป่วย

• การท าความสะอาดผ้า
• ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการจัดการผ้าเปื้อน ในเรื่องผ้าเปื้อนติดเชื้อ อย่าง

เคร่งครัด ผ้าเปื้อนของผู้ป่วย ให้บรรจุในถุงข้าวโพดที่สามารถส่งเข้าเครื่องซักผ้า
โดยไม่ต้องแกะถุงออก หากไม่มีสามารถใส่ผ้าในถุงแดงได้ การซักผ้าควรซักด้วย
อุณหภูมิ 71 องศาเซลเซียสขึ้นไป นาน 25 นาที

• ขณะปฏิบัติงานสวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล ได้แก่ เสื้อคลุมแขนยาว    
รัดข้อ  หน้ากากกรอง อนุภาค N 95 แว่นป้องกันตา/กระจังกันใบหน้า ปิดทับ
ด้วยผ้ากันเปื้อนพลาสติกอย่างหนา ถุงมือแม่บ้านยาว อย่างหนา และรองเท้าบูท 

• หลังถอดถุงมือให้ล้างมือด้วยAlcohol hand rub แต่หากสัมผัสสารคัดหลั่งของ
ผู้ป่วยต้องล้างด้วยสบูและน้ าก่อน เช็ดมือให้แห้งแล้วจึงล้างด้วยAlcohol hand 
rub ซ้ าอีกครั้ง



การท าความสะอาดอุปกรณ์ที่น ากลับมาใช้ใหม่ได้

• อุปกรณ์การแพทย์ที่น ากลับมาใช้ใหม่ได้ (reusable medical equipment) 
แช่ในสารละลายโซเดียมไฮโปรคลอไรด์ 0.1%(1,000 ppm) นาน 30 นาที 
หรือตามค าแนะน าเฉพาะ 

• อุปกรณ์ที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งปริมาณมาก เช่น เลือด อุจจาระ ท าความสะอาด
ด้วยสารละลายโซเดียมไฮโปรคลอไรด์ 0.5% ทิ้งไว้ 15 นาที ก่อนล้างทิ้ง

• อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล (PPE) ที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ ได้แก่ 
แว่นตา (Safety glass หรือ goggle) กระจังกันใบหน้า (Face Shield) 
รองเท้าบูท โดยการท าความสะอาด แช่ด้วย โซเดียมไฮโปคลอไรด์ เข้มข้น
0.05%. นาน 30 นาที หรือล้างด้วยน้ าผสม detergent เช็ดให้แห้ง และเช็ด
ซ้ าด้วย 70% แอลกอฮอลล



การจัดการขยะติดเชื้อ

• ควรจัดเตรียมถังขยะติดเชื้อ 1 ใบ ถุงขยะติดเชื้อ 2 ถุง((ถุงชั้นในสุดให้พับปลาย
ถุงไว้ข้างในถังชั้นใน ถุงมูลฝอยสีแดงใบนอกให้พับปลายถุงไว้ข้างนอกถังมูลฝอย) 
ในห้องผู้ป่วย 1 ห้องควรมีถังขยะติดเชื้อแบบใช้เท้าเปิดจ านวน 3 ที่ คือในห้องน้ า
, ในห้องผู้ป่วย และข้างเตียง

• การเก็บมูลฝอยในห้องผู้ป่วยโดยใช้เท้าเปิดฝาถังมูลฝอยและท าความสะอาดถุง
มูลฝอยด้านนอกโดยใช้ 70% แอลกอฮอลล์สเปรย์ลงบนผ้า เช็ดปากถุงชั้นแรก
ก่อน (กรณีในห้องผู้ป่วยมีถัง มูลฝอย 3 ถัง) น าปากถุงชั้นที่สองมาผูกด้วย
อุปกรณ์ผูกปากถุง และใช้ 70% แอลกอฮอลล์ สเปรย์รอบๆถุงมูลฝอย ก่อนน าไป
ใส่ในถังมูลฝอยเพื่อเตรียมให้พนักงานขนย้ายมูลฝอยน าไปจัดการเผาตาม
มาตรฐานขยะติดเชื้อ

• ก าหนดเวลาในการขนย้ายขยะติดเชื้อ COVID - 19 คนละรอบกับขยะติดเชื้อ
ปกติ



• การท าความสะอาดและฆ่าเชื้อภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อ 
(ถังแดง) ให้เคลื่อนย้ายมาที่จุดท าความสะอาด แล้วฉีดพ่นด้วย
สารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ที่ความเขม้ข้น 0.5 % ทิ้งไว้ 30 นาที 
ท าความสะอาดด้วยสารท าความสะอาดและน้ าเปล่า แล้วผึ่งให้
แห้ง 

• ท าความสะอาดและ ฆ่าเชื้อบริเวณพืน้ที่รับภาชนะรองรบัมูล
ฝอยติดเชื้อ (ถังแดง) โดยเทราดด้วยสารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 
ที่ความเข้มข้น 0.5 % ทิ้งไว้ 30 นาที จากนั้นท าความสะอาด
ด้วยสารท าความสะอาดแล้วผึง่ให้แห้งเชน่เดียวกัน 

การท าความสะอาดถังขยะติดเชื้อ



การจัดการน้ าเสีย

• ให้มีการดูแลบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสียอย่างต่อเนื่อง
• กรณีที่มีการจัดต้ังโรงพยาบาลสนาม หรือโรงพยาบาลเฉพาะกิจที่ดัดแปลง

จากที่พักอาศัย ควรปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสียให้ได้มาตรฐานตามระบบ
บ าบัดน้ าเสียในโรงพยาบาล

• มีการตรวจติดตามคุณภาพน้ าที่ผ่านการบ าบัดตามมาตรฐานของระบบอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งการตรวจประจ าวัน ประจ าสัปดาห์และส่งตรวจภายนอก

• ในการตรวจประจ าวันควรเน้นให้ความส าคัญกับค่าคลอรีนอิสระในน้ าที่ผ่าน
การบ าบัดก่อนปล่อยออก(0.5 – 1.00 ppm) และควรเพ่ิมความถี่ในการ
ตรวจประจ าวัน



การท าความสะอาดสถานที่ที่ไม่ใช่สถานพยาบาล



การท าความสะอาดสถานที่ที่ไม่ใช่สถานพยาบาล

• ควรปิดกั้นบริเวณพ้ืนที่หรือพื้นผิวที่ปนเปื้อนเชื้อก่อนด าเนินการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ เพ่ือ ป้องกันไม่ให้
บุคคลที่ไม่เก่ียวข้องสัมผัสกับเชื้อ

• ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสม ขณะท าความสะอาดพื้นที่หรือพื้นผิว ที่ปนเปื้อนเชื้อ 
ระหว่างท าความสะอาด

• เลือกใช้อุปกรณ์ท าความสะอาดที่มีด้ามจับ เพ่ือสัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวให้น้อยที่สุด
• เปิดประตูหน้าต่าง เพ่ือการระบายอากาศ เม่ือใช้น้ ายาฆ่าเชื้อหรือน้ ายาฟอกขาว
• เช็ดท าความสะอาด บริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆ (เช่น ปุ่มกด, ราวจับ, ลูกบิดประต,ู ที่วางแขน, พนักพิงท่ีนั่ง, 

โต๊ะ, รีโมท, คีย์บอร์ด, สวิตช์ไฟ, ฯลฯ ) เปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท
• ท าความสะอาดห้องน้ า รวมถึงสุขภัณฑ์ และพ้ืนผิวในห้องน้ าโดยการราดน้ ายาฟอกขาวทิ้งไว้อย่างน้อย 15 นาที 

แล้วล้างท าความสะอาดพื้นอีกครั้งด้วยผงซักฟอกหรือน้ ายาล้างห้องน้ าตามปกติ
• เช็ดพ้ืนผิวท้ังหมดท่ีอาจปนเปื้อนด้วยน้ ายาฟอกขาว หรือ 70% แอลกอฮอล์ ตามความเหมาะสมของวัสดุ



การท าความสะอาดสถานที่ที่ไม่ใช่สถานพยาบาล

• ซักท าความสะอาด ผ้าม่าน / ผ้าห่ม กรณีที่ซักด้วยน้ าร้อน ใช้ผงซักฟอกในน้ าที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็น
เวลาอย่างน้อย 25 นาที

• ทิ้งอุปกรณ์ท าความสะอาดท่ีท าจากผ้าและวัสดุดูดซับ เช่น ผ้าถูพื้น ผ้าเช็ด หลังจากท าความสะอาดและฆ่าเชื้อใน
แต่ละพ้ืนที่ โดยสวมถุงมือ และน าอุปกรณ์ทิ้งใส่ถุงขยะติดเชื้อ รัดปากถุงให้มิดชิด

• ท าการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ท าความสะอาดที่ต้องน ากลับมาใช้ใหม่ โดยการแช่ในน้ ายาฟอกขาว
• ท าความสะอาดถังถูพ้ืน โดยแช่ในน้ ายาฟอกขาวหรือล้างในน้ าร้อน
• การท าความสะอาดพื้นผิว ให้ใช้ผ้าชุบน้ าหมาด ๆ ไม่ควรพ่นด้วยสเปรย์เนื่องจากจะเป็นการสร้างละอองท าให้

เสมหะ น้ ามูก น้ าลายที่ตกอยู่บนพื้นผิวฟุ้งกระจายขึ้นมาได้ ควรหลีกเลี่ยงการสร้างละอองในระหว่างการท าความ
สะอาด ควรใช้วิธีการเช็ดอย่างต่อเนื่องเมื่อท าความสะอาดพ้ืนหรือพื้นผิวในแนวนอนแทน

• เมื่อท าความสะอาดเรียบร้อยแล้ว หลีกเลี่ยงการใช้พื้นที่ในวันถัดไปเป็นเวลา 1 วัน


