
แนวปฏิบัติการท าความสะอาดของศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ส าหรับพื้นที่สัมผัสเชื้อ COVID-19 

 
1. แนวทางการท าความสะอาดส าหรับพื้นที่สัมผัสเชื้อ COVID-19  

1.1 ปิดกั้นบริเวณพื้นที่หรือพื้นผิว ที่ปนเปื้อนเชื้อก่อนดําเนินการทําความสะอาดและฆ่าเชื้อเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องสัมผัสกับเชื้อ 

1.2 สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ขณะทําความสะอาดพ้ืนที่หรือพ้ืนผิวที่ปนเปื้อนเชื้อ
ระหว่างทําความสะอาด  
- หากถุงมือชํารุดเสียหายมีรอยรั่ว ให้ถอดถุงมือออกและสวมถุงมือคู่ใหม่ทันที  
- ควรกําจัดและทิ้ง PPE แบบใช้แล้วทิ้งหลังจากทําความสะอาดเสร็จสิ้น  
- ในกรณีที่ใช้แว่นตา Goggles ควรทําการฆ่าเชื้อหลังการใช้แต่ละครั้ง และควรล้างมือด้วยสบู่

และนํ้าทันทีหลังจากถอด PPE 
1.3 เลือกใช้อุปกรณ์ท าความสะอาดที่มีด้ามจับ เพ่ือสัมผัสโดยตรงกับพ้ืนผิวให้น้อยที่สุด 
1.4 เปิดประตู หน้าต่าง เพ่ือการระบายอากาศ เมื่อใช้น้ํายาฆ่าเชื้อหรือน้ํายาฟอกขาว 
1.5 เช็ดท าความสะอาด บริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆ (เช่น ปุ่มกด, ราวจับ, ลูกบิดประตู, ที่วางแขน, 

พนักพิงทีน่ั่ง, โต๊ะ, รีโมท, คีย์บอร์ด, สวิตช์ไฟ, ฯลฯ) เปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท 
1.6 เช็ดพื้นผิวทั้งหมดที่อาจปนเปื้อนด้วยน้ ายาฟอกขาวหรือแอลกอฮอล์ 70% ตามความเหมาะสม

ของวัสดุ 
1.7 ท าความสะอาดพื้นด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อ(เดทตอล 5%) หรือน้ํายาฟอกขาว ที่เตรียมไว้ โดยเริ่มต้นจาก

บริเวณสกปรกน้อยไปมาก เริ่มถูพ้ืนจากมุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่ง ไม่ซ้ํารอยเดิม 
1.8 การท าความสะอาดพื้นผิว ให้ใช้ผ้าชุบน้ ายาหมาด ๆ ไม่ควรพ่นด้วยสเปรย์เนื่องจากจะเป็นการ

สร้าง ละอองทําให้เสมหะ นํ้ามูก น้ําลายที่ตกอยู่บนพ้ืนผิวฟุ้งกระจายขึ้นมาได้ ควรหลีกเลี่ยงการ
สร้าง ละอองในระหว่างการทําความสะอาด ควรใช้วิธีการเช็ดอย่างต่อเนื่องเมื่อทําความสะอาดพ้ืน
หรือ พืน้ผิวในแนวนอนแทน 

1.9 ท าความสะอาดห้องน้ า รวมถึงสุขภัณฑ์ และพื้นผิวในห้องน้ าโดยการราดน้ํายาฟอกขาวทิ้งไว้อย่าง
น้อย 15 นาที เช็ดเน้นบริเวณที่รองนั่งโถส้วม ฝาปิด โถส้วม ที่กดชักโครก ราวจับ ลูกบิดหรือกลอน
ประตู ที่แขวนกระดาษชําระ อ่างล้างมือ ก๊อกน้ํา ที่วางสบู่ ผนังซอกประตู ด้วยผ้าชุบน้ํายาฟอกขาวที่
เตรียมไว้หรือแอลกอฮอล์ 70% แล้วล้างทําความสะอาดพ้ืนอีกครั้งด้วยผงซักฟอกหรือน้ํายาล้าง
ห้องน้ําตามปกต ิ

1.10 เมื่อทําความสะอาดเรียบร้อยแล้ว หลีกเลี่ยงการใช้พื้นที่ตามประกาศศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เรื่อง  แนวปฏิบัติการใช้ห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กรณีสถานการณ์ไม่ปกติ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

1.11 ท าการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ท าความสะอาดที่ต้องน ากลับมาใช้ใหม่ โดยการแช่ในน้ํายาฟอกขาว 
1.12 ท าความสะอาดถังถูพ้ืนโดยแช่ในน้ํายาฟอกขาวหรือล้างในน้ําร้อน 



1.13 ควรซักผ้าที่ใช้ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อและไม้ถูพื้นทันทีที่เลิกใช้งาน ด้วยผงซักฟอกหรือน้ํายา
ฆ่าเชื้อแล้วซักด้วยน้ําสะอาดอีกครั้งและนําไปผึ่งตากแดดให้แห้ง  

1.14 ท าการก าจัดขยะติดเชื้ออย่างถูกต้องและเหมาะสมตามขั้นตอนการดําเนินงาน การจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อของห้องปฏิบัติการ (P-504-08) โดยติดต่อการทิ้งมูลฝอยติดเชื้อได้ที่หัวหน้างานจัดการ
สารเคมี (คุณนพดล   พริ้งเพราะ) ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เบอร์โทรศัพท์ 
044-223268, 093-6729789 

 
2. อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ส าหรับผู้ที่ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค  

2.1 ถุงมือชนิดใช้แล้วทิ้ง  
2.2 ชุดกันเปื้อนแขนยาวพลาสติกชนิดใช้แล้วทิ้ง  
2.3 แว่นตากันลม หรือเครื่องป้องกันใบหน้า  
2.4 หน้ากากอนามัยทางการแพทย์  
2.5 ขณะทําความสะอาด หลีกเลี่ยงการสัมผัส ดวงตา จมูก และปาก  
2.6 ควรถอดถุงมือและท้ิงทันทีหากชํารุดเสียหายมีรอยรั่ว และสวมถุงมือคู่ใหม่  
2.7 ควรล้างมือด้วยสบู่และน้ําทันทีหลังจากถอด PPE แต่ละชิ้นออกหลังจากทําความสะอาด 

โดยสามารถเบิกอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลได้ที่งานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมห้องปฏิบัติการ              
(คุณจิราภรณ์ ชาจันทึก) ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ 
เบอร์โทรศัพท ์044-223396, 081-8796132  

 
3. สารท าความสะอาดและน้ ายาฆ่าเชื้อ 

3.1 แอลกอฮอล์ 70%  
สําหรับทําความสะอาดพ้ืนผิวโลหะ หรือ สิ่งของเครื่องใช้ที่สัมผัสบ่อย เช่น โทรศัพท์มือถือ  แท็บเล็ต 

ลูกปิดประตู ข้อครระวัง ระคายเคืองผิวหนัง ทําให้โลหะเป็นสนิม 
3.2 น้ ายาท าความสะอาดฆ่าเชื้อเดทตอล 5% 

โดยสามารถเบิกน้ํายาทําความสะอาดฆ่าเชื้อเดทตอลได้ที่หัวหน้างานจัดการสารเคมี (คุณนพดล พริ้งเพราะ) 
ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เบอร์โทรศัพท์ 044-223268, 093-6729789 

 
 
 

อัตราส่วนผสม การท าความสะอาด ข้อครระวัง 
เดทตอล น้ า แอลกอฮอล์ 70 % 

50 มล. 2 ลิตร - สําหรับเช็ดพ้ืนผิวทั่วไป ระคายเคืองผิวหนัง 
เกิดอาการแพ้ 100 มล. - 190 มล. สํ าหรั บทํ า คว ามสะอาดข้ า วของ

เครื่องใช้ เฟอร์นิเจอร์ และพ้ืนผิวโลหะ 



3.3 น้ ายาฟอกขาว 

โดยสามารถเบิกน้ํายาฟอกขาว (สําหรับใช้ในการทําความสะอาดห้องน้ํา) ได้ทีผู่้ควบคุมงานบริษัทจ้างเหมากลุ่ม

อาคารเครื่องมือ (คุณมาลี กลิ่นจันทร์) เบอร์โทรศัพท ์0923534419  
 

เอกสารอ้างอิง  

- แนวทางการทําความสะอาดฆ่าเชื้อในสถานที่ที่ไม่ใช่สถานพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019          
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

- การทําความสะอาดและฆ่าเชื้อพ้ืนผิวในสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19             
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

- http://www.khonkaenram.com/th/services/health-information/health-articles/health/ 
clean-covid-19 

อัตราส่วนผสม การท าความสะอาด ข้อครระวัง 
น้ ายาฟอกขาว น้ า 

ขนาดขวดบรรจุ จํานวน(ฝา) 
250/600 มล. 5 ฝา 1 ลิตร พ้ืนผิวทั่วไปโดยเช็ดที่พ้ืนผิวให้

เปียก ทิ้งไว้อย่างน้อย 1 นาที 
แล้วเช็ดอีกครั้งด้วยน้ํา 1-2 รอบ 

มีกลิ่นฉุน มีฤทธิ์กัดกร่อน
สูงมากและสามารถ
ทําลายพื้นผิวสแตนเลส
ได้ด้วยหากสัมผัสถูก
ผิวหนังจะทําให้เกิด
อาการปวดแสบปวดร้อน 
บริเวณท่ีสัมผัสได้ 

1500/2500 มล. 2.5 ฝา 

250/600 มล. 1 ฝา 50 มล. พ้ืนผิวที่มนี้ํามูก น้ําลาย เสมหะ 
สารคัดหลั่งเช่น ห้องสุขา โถส้วม 
ราดทิ้งไว้อย่างน้อย 15 นาที 

1500/2500 มล. 0.5 ฝา 

http://www.khonkaenram.com/th/services/health-information/health-articles/health/

