
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเป�นมา 
ไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19)  คือโรคติดเช้ือในระบบทางเดนิ

หายใจท่ีเกิดจากไวรสั SARS-COV-2 (ไวรสั COVID-19) ไวรัสโควิด 

19 แพรกระจายผานการสมัผสัใกลชิดและฝอยละอองขนาดใหญ 

(droplet) จากทางเดินหายใจเปนหลัก และอาจแพรกระจายทาง

อากาศไดระหวางการทําหัตถการทางการแพทยท่ีกอใหเกิดฝอย

ละอองขนาดเล็ก (aerosol)1 ณ เวลาท่ีแนวทางปฏิบัติฉบับน้ีไดรบั

การตีพิมพ ยังไมมีการศึกษาใดใหขอสรุปชัดเจนวาไวรัสโควิด-19 

แพรกระจายผานพ้ืนผิวท่ัวไปท่ีปนเปอนเช้ือไวรัสได อยางไรก็ตาม 

แนวทางปฏิบัติเฉพาะกาลฉบับน้ีไดรับการจัดทําข้ึนโดยอางอิงจาก

ขอมูลการปนเปอนบนพ้ืนผิวท่ีพบในสถานพยาบาล2 และ

ประสบการณในอดีตวาดวยการปนเปอนบนพ้ืนผิวตาง ๆ ซึ่งสัมพันธ

กับการแพรกระจายของไวรสัโคโรนาสายพันธุอ่ืน ๆ วัตถุประสงค

ของแนวทางปฏิบัติฉบับน้ีคือการลดโอกาสท่ีขาวของเครื่องใชจะเปน

พาหะวัตถุ (fomites) ในการแพรเช้ือโควิด-19 ท้ังในสถานพยาบาล3 

และสถานท่ีท่ีไมใชสถานพยาบาล4  

พ้ืนผิวท่ัวไปในสถานพยาบาลหมายถึงเครื่องเรือนและสิ่งตาง ๆ ท่ี

ติดตั้งถาวรท้ังภายในและภายนอกหองผูปวย รวมถึงหองนํ้า เชน 

โตะ เกาอ้ี ผนัง สวิตชไฟและอุปกรณเสรมิของคอมพิวเตอร อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส อางลางมือ โถสวม รวมถึงพ้ืนผิวของเครื่องมือแพทย

ท่ีเสี่ยงตอการติดเช้ือต่ํา (non-critical medical equipment) เชน 

ปลอกแขนของเครื่องวัดความดันโลหิต หูฟงแพทย รถเข็น และตูอบ
5 ในกรณีนอกสถานพยาบาล พ้ืนผิวท่ัวไปรวมถึง อางลางมือและโถ

สวม อุปกรณอิเล็กทรอนิกส (หนาจอทัชสกรีนและปุมควบคุม) 

เครื่องเรือน และวัสดุอุปกรณตาง ๆ ท่ีติดตั้งไวถาวร เชน เคานเตอร

ตาง ๆ ราวบันได พ้ืน และผนัง 

พ้ืนผิวท่ัวไปภายในสถานพยาบาลซึ่งมีการทําหัตถการทางการแพทย
บางประเภท6-8 มีแนวโนมท่ีจะปนเปอนดวยไวรัสโควิด 19 มากเปน
พิเศษ จึงตองทําความสะอาดและฆาเช้ือพ้ืนผิวเหลาน้ีใหเหมาะสม 

 

*สถานที่ซ่ึงไมใชสถานพยาบาลในแนวทางปฏิบัติเฉพาะกาล และคําแนะนําในการทํา

ความสะอาดและฆาเชื้อ ของ WHO  ฉบับนี้ รวมถึง สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา
12 สถานทีสํ่าหรับประกอบพิธีศพ13 สถานทีท่ํางาน14 ภาคธรุกิจอาหาร14 ภาคธรุกจิที่

พักอาศัยและโรงแรม16 ภาคธุรกิจการบิน17 ภาคธุรกจิการเดนิเรือ18 โรงเรียน19  

 
 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีการดูแลผูปวยโควิด 19 ในสถานท่ีดังกลาว

เพ่ือปองกันการแพรกระจายของไวรัส และควรนําแนวทางปฏิบัติ

ฉบับน้ีไปใชในสถานท่ีอ่ืนใดซึ่งใชแยกผูปวยโควิด 19 ท่ีมีอาการปวย

ไมรุนแรงและไมมีอาการแทรกซอน อันรวมถึงท่ีพักอาศัยและ

สถานพยาบาลช่ัวคราวดวย9  

การแพรกระจายของไวรสัโควิด 19 สัมพันธกับการสัมผัสใกลชิด
ระหวางบุคคลในสถานท่ีปด เชน ท่ีพักอาศัย สถานพยาบาล สถาน
พักฟน และสถานท่ีอ่ืนใดท่ีมีผูพักอาศัยรวมกัน10 นอกจากน้ีสถานท่ี
ชุมนุมชนซึ่งไมใชสถานพยาบาลท่ีสุมเสี่ยงตอการแพรกระจายของ
ไวรัสโควิด 19 ยังรวมถึงอาคารสาธารณะ ศูนยประกอบกิจกรรมทาง
ศาสนา ตลาด ระบบขนสงมวลชน และสถานประกอบการตาง ๆ
10,11 แมจะยังไมทราบแนชัดวาการแพรกระจายเช้ือผานพาหะวัตถุ 
(fomite transmission) และการฆาเช้ือนอกสถานพยาบาลมี
บทบาทและความจําเปนมากนอยเพียงใด เอกสารฉบับน้ีก็ไดนํา
หลักการปองกันและควบคุมการตดิเช้ือท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือลดการ
แพรกระจายของเช้ือโรคในสถานพยาบาลมาประยุกตใช ซึ่งรวมถึง
วิธีการทําความสะอาดและการฆาเช้ือ มาใชในสถานท่ีท่ีไมใช
สถานพยาบาลได* ไมวาจะอยูในสถานท่ีใด รวมถึงสถานท่ีซึ่งไม
สามารถทําความสะอาดและฆาเช้ือเปนประจําไดเน่ืองจากขอจํากัด
ดานทรัพยากร ก็ควรถือเอาการลางมือบอย ๆ และหลีกเลีย่งการ
สัมผสัใบหนาเปนมาตรการปองกันหลักเพ่ือลดโอกาสท่ีเช้ือจะ
แพรกระจายเน่ืองจากการสัมผัสพ้ืนผิวท่ีปนเปอน21† 

เชนเดียวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุอ่ืน ๆ  SARS-CoV-2 เปนไวรสัท่ีมี
เปลือกหุม (envelope) เปนช้ันไขมันอันเปราะบางซึ่งไวตอสารฆา
เช้ือมากกวาไวรสัท่ีไมมีเปลือกหุม เชน rotavirus, norovirus และ 
poliovirus22 มีการศึกษาหลายช้ินเพ่ือประเมินความสามารถในการ
คงอยูของไวรัสโควิด 19 บนพ้ืนผิวตางชนิดกัน โดยการศึกษาช้ินหน่ึง
พบวาไวรัสโควิด 19 มีชีวิตอยูไดนานสูงสุด 1 วันบนผาและไม นาน
สูงสุด 2 วันบนกระจก นานสูงสดุ 4 วันบนสแตนเลสและพลาสตกิ 
และนานสูงสุด 7 วันบนวัสดช้ัุนนอกของหนากากทางการแพทย23 
อีกการศึกษาหน่ึงพบวาไวรสัโควิด 19 มีชีวิตอยูได 4 ช่ัวโมงบน
ทองแดง 24 ช่ัวโมงบนกระดาษแข็ง และนานสงูสุด 72 ช่ัวโมงบน
พลาสติกและสแตนเลส24 ไวรัสโควิด 19 ยังมีชีวิตไดในชวงคาความ
เปนกรด-ดางและอุณหภูมิท่ีกวาง แตก็ไวตอความรอนและวิธีการฆา
เช้ือมาตรฐานท่ีใชท่ัวไป23 อยางไรก็ดี การศึกษาเหลาน้ีดําเนินการใน
สภาวะแวดลอมของหองปฏิบัติการโดยไมมีการทําความสะอาดและ
การฆาเช้ือโรคใด ๆ จึงควรตีความผลการศึกษาดวยความระมดัระวัง
เมื่อนํามาใชในสภาพแวดลอมจริง 

 
 

เรือนจํา19 และสถานที่คุมขังอื่น ๆ23 
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หลักการในการทําความสะอาดและฆ่าเชื� อสภาวะ
แวดล้อมภายในสถานที่ 
การทําความสะอาดสามารถกําจัดหรือลดเช้ือโรคบนพ้ืนผิวท่ี

ปนเปอนไดอยางมีนัยสําคัญ และถือเปนข้ันตอนแรกท่ีขาดไมไดใน

กระบวนการฆาเช้ือใด ๆ การทําความสะอาดดวยนํ้าสบู (หรือ

ผงซักฟอกท่ีมีฤทธ์ิเปนกลาง) และการใชแรงกระทํา (การแปรงหรือ

การขัด) จะชวยขจัดและลดสิ่งสกปรก เศษซาก และสารอินทรียอ่ืน 

ๆ เชน เลือด สารคดัหลั่ง และสิ่งปฏิกูล แตไมสามารถฆาจลุชีพได25 

สารอินทรียอาจทําใหสารฆาเช้ือไมอาจสัมผัสพ้ืนผิวไดโดยตรงและ

หักลางคุณสมบัติในการฆาเช้ือหรอืการออกฤทธ์ิของสารฆาเช้ือหลาย

ชนิด นอกจากวิธีฆาเช้ือท่ีเลือกใชแลว ความเขมขนและเวลาท่ีสารฆา

เช้ือสัมผสักับวัตถุยังสงผลตอประสิทธิภาพในการฆาเช้ือโรคบนพ้ืนผวิ

อยางยิ่ง ดังน้ันหลังทําความสะอาดแลว จึงตองใชสารเคมท่ีีมีฤทธ์ิฆา

เช้ือ เชน คลอรีนหรือแอลกอฮอลเพ่ือฆาจุลชีพท่ีหลงเหลืออยูใหหมด 

การเตรียมและใชงานนํ้ายาฆาเช้ือตองเปนไปตามคําแนะนําของ

ผูผลิตท้ังดานปริมาณและเวลาท่ีนํ้ายาสัมผัสกับวัตถุ นํ้ายาท่ีเจือจาง

ไมถูกตอง (มีความเขมขนสูงหรอืต่ําเกินไป) อาจมีประสิทธิภาพ

ลดลง ความเขมขนท่ีสูงทําใหผูใชตองสัมผสัสารเคมีมากข้ึนและอาจ

ทําใหพ้ืนผิวเสียหาย ตองใชนํ้ายาฆาเช้ือในปริมาณท่ีเพียงพอและท้ิง

ใหพ้ืนผิวชุมนํ้ายานานพอตามคําแนะนําของผูผลิตเพ่ือใหนํ้ายาฆา

เช้ือยับยั้งเช้ือโรคได 
 

การอบรมภายในสถานพยาบาล 

การทําความสะอาดสภาวะแวดลอมถือเปนมาตรการควบคุมและ

ปองกันการติดเช้ือท่ีซับซอนซึ่งตองใชหลายวิธีรวมกัน ซึ่งอาจรวมถึง

การฝกอบรม การเฝาตดิตาม การตรวจสอบ และการใหการ

ฝกอบรมพนักงานทําความสะอาดควรเปนไปตามนโยบายและ

ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน (SOP) ของสถานพยาบาลและแนวทางปฏิบัติ

ของประเทศ โดยควรจะเปนข้ันเปนตอน มีกลุมเปาหมายชัดเจน 

และนําเสนอดวยวิธีท่ีเหมาะสม (เชน เนนการมีสวนรวม และให

สอดคลองกับระดับการศึกษาของผูเรยีน) และควรนับเปนการอบรม

ภาคบังคับในการปฐมนิเทศพนักงาน หลักสูตรฝกอบรมควรกลาวถึง

วิธีประเมินความเสี่ยง และใหผูเขาอบรมแสดงใหเห็นถึงทักษะในการ 
 

และ Best practices for environmental cleaning in healthcare facilities in 

resource- limited settings.26โดย The joint U.S. Centers for Disease Control 

and Prevention & Infection Control Africa Network’s แนวทางปฏิบัติฉบับนี้

ไมไดกลาวถึงขั้นตอนการฆาเชื้ออุปกรณการแพทยที่เสียงตอการติดเชื้อปานกลางและ

สูง (semi-critical and critical) ซ่ึงระบุไวใน Decontamination and 

เตรียมนํ้ายาฆาเช้ืออยางปลอดภัย ทําความสะอาดโดยใชแรงและใช

อุปกรณตาง ๆ หลักปองกันการแพรกระจายของเช้ือตามมาตรฐาน 

(standard precaution) และหลักปองกันการแพรกระจายของเช้ือ

ตามวิถีการแพรกระจายเช้ือ (transmission-based precaution) 

ควรมีหลักสูตรทบทวนเพ่ือเนนย้ําและสงเสรมิการปฏิบัติท่ีดี ภายใน

สถานพยาบาลและอาคารสาธารณะควรมีโปสเตอรหรือเอกสาร

แนะนําอ่ืน ๆ ติดไวในตําแหนงท่ีพนักงานทํางานสะอาดและเจาหนาท่ี

ทุกคนมองเห็นชัดเจน เพ่ือเปนแนวทางและย้ําถึงข้ันตอนในการเตรยีม

และใชนํ้ายาฆาเช้ือท่ีเหมาะสม 

 
วิธีและอุปกรณท์ี่ใช�ในการทาํความสะอาด 
การทําความสะอาดควรไลจากบริเวณท่ีเปอนนอยท่ีสุด (สะอาด

ท่ีสุด) ไปยังบรเิวณท่ีเปอนมากท่ีสดุ (สกปรกท่ีสดุ) และจากท่ีสูงลงสู

ท่ีต่ําเพ่ือใหเศษซากตาง ๆ ตกลงบนพ้ืนและทําความสะอาดเปน

ลําดับสุดทายอยางเปนระบบเพ่ือปองกันการลืมทําความสะอาด

บริเวณใด ๆ เปลี่ยนผาใหมเมื่อเริ่มทําความสะอาดในแตละรอบ 

(เชน เมื่อเริ่มทําความสะอาดหอผูปวยท่ัวไปในแตละวัน) เปลี่ยนผาท่ี

ไมซับนํ้ายาแลว สําหรับพ้ืนท่ีท่ีพิจารณาแลววามีความเสี่ยงสูงตอการ

ปนเปอนไวรสัโควิด19 ใหเปลี่ยนผาใหมหน่ึงผืนตอเตยีงผูปวยหน่ึง

เตียง ทําความสะอาดผาท่ีใชแลวตามหลักการท่ีถูกตองเหมาะสม

หลังการใชงานแตละครั้ง และกําหนดความถ่ีในการเปลีย่นผาไวใน 

SOP ใหชัดเจน 

 อุปกรณทําความสะอาด (เชน ถังนํ้า) ตองไดรับการดูแลอยางดีควร

กําหนดสเีฉพาะสาํหรับอุปกรณท่ีใชสําหรับหอแยกผูปวยโควิด 19 

และแยกเก็บไวใหหางจากอุปกรณชุดอ่ืน ๆ นํ้ายาซักลางหรือนํ้ายา

ฆาเช้ือจะปนเปอนและมีประสิทธิภาพลดลงเมื่อปริมาณสารอินทรีย

ท่ีปนเปอนอยูสูงเกินไป ดังน้ันการใชนํ้ายาถังเดิมตอเน่ืองอาจทําให

เช้ือจุลินทรียแพรกระจายไปยังพ้ืนผิวอ่ืน ได จึงตองท้ิงนํ้ายาซักลาง

และ/หรือนํ้ายาฆาเช้ือหลังการใชงานในแผนกท่ีมีผูปวยตองสงสัย/

ยืนยันแลววาตดิเช้ือโควิด 19 ทุกครั้ง แนะนําใหเตรียมนํ้ายาใหมทุก

วันหรือทุกรอบการทําความสะอาด ควรลางถังนํ้าดวยนํ้ายาซักลาง 

ลางนํ้าเปลา ผึ่ง และควํ่าเก็บไวใหแนใจวาแหงสนิทเมื่อไมใชงาน28
 

 
 
 

 
reprocessing of medical devices for health-care facilities.27 ที่จัดทําโดย

องคการอนามัยโลก 

‡ USA Environmental Protection Agency (EPA) ปรับปรุงรายชื่อน้ํายาฆาเชื้อที่ใชกับ

เชื้อไวรสัโควิด 19 อยางตอเนือ่งพรอมคําเตอืนแนบทายวา การบรรจุน้ํายาฆาเชือ้ใด ๆ 

เขาไปในรายชื่อดงักลาวไมไดแปลวา EPA รบัรองน้ํายาฆาเชือ้นัน้ ๆ29 
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ผลิตภัณฑท์ี่ใช�ทําความสะอาดและฆ่าเชื� อสภาวะ
แวดล้อม 
ปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิตเพ่ือใหแนใจวาการเตรยีมและใชนํ้ายา

ฆาเช้ือเปนไปอยางปลอดภัย สวมอุปกรณปองกันสวนบุคคล (PPE) ท่ี

เหมาะสม เพ่ือหลีกเลี่ยงการสัมผสัสารเคมี26 

การเลือกใชนํ้ายาฆาเช้ือตองคํานึงถึงจุลชีพเปาหมาย รวมท้ังความ

เขมขนและเวลาท่ีสารตองสัมผัสพ้ืนผิว ความเขากันไดของสารฆา

เช้ือท่ีใชและพ้ืนผิว ความเปนพิษ ความสะดวกในการใชงานและ

ความคงตัวของผลติภณัฑ สารฆาเช้ือท่ีเลือกใชควรสอดคลองกับ

ขอกําหนดท่ีหนวยงานในประเทศใชพิจารณากอนอนุญาตใหวาง

จําหนาย ซึ่งรวมถึงกฎระเบียบท่ีบังคับใชในภาคสวนท่ีเก่ียวของ เชน 

หนวยงานสาธารณสุข และอุตสาหกรรมอาหาร‡ 

 
การใชผลิตภัณฑท่ีมคีลอรีนเปนสวนประกอบ 

ผลิตภณัฑท่ีมีไฮโปคลอไรตเปนสวนประกอบมีท้ังในรูปแบบ

ของเหลว (sodium hypochlorite) ของแข็ง และผง (calcium 

hypochlorite) ซึ่งเมื่อละลายนํ้าจะไดสารละลายเจือจางของ

คลอรีนในนํ้าท่ีมี undissociated hypochlorous acid (HOCl) 

เปนสารตานจลุชีพออกฤทธ์ิ ไฮโปคลอไรตมีฤทธ์ิตานจลุชีพท่ีกวาง 

(broad spectrum) และฤทธ์ิในการฆาเช้ือโรคท่ีพบไดบอยหลาย

ชนิดท่ีความเขมขนตาง ๆ กัน ตัวอยางเชน  ไฮโปคลอไรตมี

ประสิทธิภาพตอ rotavirus ท่ีความเขมขน 0.05% (500 ppm) แต

ตองใชความเขมขนท่ีสูงกวาคือ 0.5% (5000 ppm) เพ่ือฆาเช้ือโรค

ดื้อยาในสถานพยาบาล เชน C. auris และC. difficile30,31 

ความเขมขน 0.1 % (1000 ppm) ท่ีแนะนําใหใชในบริบทของไวรัส 

โควิด 19 น้ันเปนความเขมขนโดยท่ัวไปซึ่งสามารถยับยั้งเช้ือสวนใหญ

ท่ีพบในสถานพยาบาลได อยางไรก็ตาม ในกรณีของเลือดและ

ของเหลวปริมาณมาก (หมายถึงมากกวา 10 มิลลิลติร) แนะนําใหใชท่ี

ความเขมขน 0.5 % (5000 ppm)26 

สารอินทรียทําใหไฮโปคลอไรตหมดฤทธ์ิไดอยางรวดเร็ว ดังน้ันไมวา

จะใชท่ีความเขมขนเทาใดก็ตาม ตองทําความสะอาดพ้ืนผิวดวยสบู

กับนํ้าหรือดวยนํ้ายาซักลางพรอมออกแรงขัดหรือถูใหหมดจดกอน

ทุกครั้ง นอกเหนือจากผลขางเคยีงท่ีอาจเกิดข้ึนจากกลิ่นคลอรีนในผู

ท่ีมีความเสี่ยง เชน ผูท่ีเปนโรคหอบหืด32 คลอรีนเขมขนสูงยังอาจกัด

กรอนโลหะและระคายผิวหนังหรอืเยื่อเมือกอีกดวย 

 

ผลิตภณัฑโซเดียมไฮโปคลอไรตชนิดพรอมใชท่ีวางจําหนายท่ัวไปในแต

ละประเทศอาจมีความเขมขนตางกันไป ความเขมขนของคลอรนีใน

ผลิตภณัฑท่ีวางจําหนายท่ัวไปในยโุรปและอเมริกาเหนือมตีั้งแต 4–

6%34 นอกจากน้ีความเขมขนอาจแตกตางกันไปตามขอบังคับของแตละ

ประเทศและสูตรตํารับของผูผลติ การเตรียม sodium hypochlorite 

ใหไดความเขมขนท่ีตองการ ทําไดโดยนําสารละลายนํ้าตั้งตนไปเจอืจาง

ดวยนํ้าท่ีสะอาดและใส จนกวาจะไดความเขมขนสุดทายท่ีตองการ 

(ตารางท่ี 1)34 

 
ตารางท่ี 1. วิธีคํานวณความเขมขนของ sodium hypochlorite 

 
หลายประเทศมีไฮโปคลอไรตในรปูแบบของแข็ง (ผงหรือเมด็) ให

เลือกใชเชนกัน โดยอาจอยูในรูปของ high-test hypochlorite (HTH) 

เขมขน (65-70%) หรือ ผงคลอรีนหรือ calcium hypochlorite 

(35%) ตารางท่ี 2 แสดงการคํานวณนํ้าหนักของ calcium 

hypochlorite ท่ีตองใชตอนํ้าหน่ึงลิตร เพ่ือใหไดความเขมขนท่ีตองการ 

ตารางท่ี 2 วิธีคํานวณเมื่อเตรียมน้ํายาคลอรีนจาก calcium 

hypochlorite 

 

 

คลอรีนในสายละลายสลายตัวอยางรวดเร็ว โดยข้ึนอยูกับแหลงท่ีมา

ของคลอรีนและสภาพแวดลอม เชน อุณหภูมิแวดลอม หรือการสมัผัส

กับรังสียูวี ควรเก็บสารละลายคลอรีนไวในภาชนะทึบแสง ในบรเิวณท่ี

อากาศถายเทไดดีและแสงแดดสองไมถึง35สารละลายคลอรีนคงตัว

[% ของคลอรนีในน้ํายา sodium hypochlorite / % ของ

คลอรนีทีต่อ้งการ] – 1 = สดัสว่นของน้ําต่อ sodium 

hypochlorite หน่ึงสว่น  

เช่น [คลอรนี 5 % ในน้ํายา sodium hypochlorite / ตอ้งการ

คลอรนี 0.5 % ] – 1 = น้ํา 9 สว่นต่อ  sodium hypochlorite 

หน่ึงสว่น 

[ % ของคลอรีนท่ีตองการ / % ของคลอรีนในผงหรือเม็ด 

hypochlorite] x 1,000 = นํ้าหนักเปนกรัมของผง calcium 

hypochlorite ท่ีตองใชตอนํ้าหน่ึงลิตร 

เชน [ตองการคลอรีนเขมขน 0.5 % / ผง hypochlorite มี

คลอรีน 35 %] x 1,000 = 0.0143 x 1,000 = 14.3 

ดังน้ัน ตองละลายผง calcium hypochlorite 14.3 กรัมตอนํ้า

หน่ึงลิตร เพ่ือใหไดสารละลายคลอรีนเขมขน 0.5 % 
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ท่ีสุดท่ีคาความเปนกรด-ดางสูง (pH > 9) แตฤทธ์ิฆาเช้ือของคลอรนีจะ

แรงท่ีสุดเมื่อคาความเปนกรด-ดางต่ํากวาน้ัน (pH <8) มีหลักฐานวา

สารละลายคลอรีนความเขมขน 0.5 % และ 0.05 % คงตัวไดนานเกิน 

30 วันท่ีอุณหภูมิ 25-35 องศาเซลเซยีส เมื่อคาความเปนกรด-ดางสูง

กวา 9 (pH > 9) อยางไรก็ตามสารละลายคลอรีนท่ีคาความเปนกรด-

ดางต่ํากวาน้ันจะมีอายุการเก็บรักษาท่ีสั้นกวามาก36 ดังน้ันจึงควร

เตรียมสารละลายคลอรีนใหมทุกวัน ในกรณีไมสามารถทําไดและตองใช

สารละลายคลอรีนตอเน่ืองหลายวัน ควรทดสอบทุกวันเพ่ือใหแนใจวา

คลอรีนยังมีความเขมขนเทาเดมิ มีวิธีทดสอบความเขมขนของคลอรีน

อยูหลายวิธี ไมวาจะเปน การไตเตรทดวยสารเคม ี การวัดสเปคตรัม 

(spectrometry) หรือวัดคาสี (colorimetry) การทดสอบดวยวงลอสี

หรือแถบทดสอบ ซึ่งแตละวิธีมีความแมนยําลดหลั่นลงมาตามลําดบั37 

การฉีดพ่นสารฆ่าเชื� อและวิธีอ่ืน ๆ ที่ปราศจากการสมัผสั
โดยตรง 
ไมแนะนําใหพนหรือฉีด (หรือรมควันหรืออบ) พ้ืนผิวท่ัวไปภายใน

อาคารดวยสารฆาเช้ือเปนประจําเพ่ือฆาเช้ือโควิด 19 งานวิจัยช้ินหน่ึง

แสดงใหเห็นวาการใชวิธีฉีดพนเปนวิธีหลักในการฆาเช้ือน้ันไมสามารถ

กําจัดสิ่งปนเปอนท่ีอยูนอกบรเิวณซึ่งถูกฉีดพนโดยตรงไดอยางมี

ประสิทธิภาพ38 นอกจากน้ีการฉีดพนสารฆาเช้ือยังทําใหดวงตา 

ทางเดินหายใจ และผิวหนังเสี่ยงตอการระคายเคือง และผลตอสุขภาพ

ท่ีตามมา39 ไมแนะนําใหฉีดหรือพนสารเคมีบางชนิด เชน ฟอรมัลดไีฮด 

สารท่ีมีคลอรีนเปนองคประกอบ หรือสารประกอบควอเตอรนารี

แอมโมเนีย เน่ืองจากผลเสียตอสขุภาพท่ีพบในพนักงานของโรงงานท่ีใช

วิธีเหลาน้ี40,41 การฉีดพนสารฆาเช้ือตามพ้ืนผิวท่ัวไปในสถานพยาบาล

และนอกสถานพยาบาล เชน บานเรือนของผูปวย อาจไมสามารถกําจัด

สารอินทรียไดอยางมีประสิทธิภาพและเขาไมถึงพ้ืนผิวท่ีมีวัตถุบังอยู 

รอยพับของผา หรือพ้ืนผิวท่ีมลีวดลายซับซอน หากตองการใชนํ้ายาฆา

เช้ือ ควรใชผาหรือกระดาษชุบนํ้ายาฆาเช้ือเช็ดพ้ืนผิว 

บางประเทศอนุญาตใหใชเทคโนโลยีนําสงสารเคมีท่ีใชในการฆาเช้ือ

โดยปราศจากการสัมผสัโดยตรง (เชน ไอของไฮโดรเจนเปอรออกไซด) 

ในสถานพยาบาล เชน เครื่องพนไอระเหย42 นอกจากน้ียังมอุีปกรณแผ

รังสียูวีท่ีออกแบบข้ึนเพ่ือใชในสถานพยาบาล อยางไรก็ดี ปจจยัหลาย

อยางอาจสงผลตอประสิทธิภาพของเครื่องฉายรังสียูวี ไมวาจะเปน 

ระยะหางจากอุปกรณ ปริมาณรงัส ี ความยาวคลื่นและเวลาท่ีสัมผัส

รังส ี ตําแหนงของหลอดรังสี อายหุลอดรังสี และระยะเวลาการใชงาน 

ปจจัยอ่ืน ๆ ไดแก พ้ืนผิวน้ัน ๆ อยูในระยะท่ีมองเห็นอุปกรณได 

 

 

โดยตรงหรือไม ขนาดและรูปรางของหอง ความเขมขน และการสะทอน5 

ท่ีสําคัญก็คือเทคโนโลยีเหลาน้ีถูกพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใชทําความสะอาด

หลังจําหนายผูปวย (การทําความสะอาดหองหลังผูปวยกลับบานหรอื

ยายหอง) ขณะท่ีหองยังวางอยูเพ่ือความปลอดภัยของเจาหนาท่ีและ

ผูปวย เทคโนโลยเีหลาน้ีเปนเพียงสวนเสรมิ และไมอาจทดแทนการทํา

ความสะอาดดวยการสมัผสัโดยตรง44 หากจะใชเทคโนโลยีฆาเช้ือแบบ

ไมสมัผสัโดยตรง ตองทําความสะอาดพ้ืนผิวท่ัวไปดวยการสัมผัสโดยตรง

กอน โดยการแปรงหรือขัดถูเพ่ือกําจัดสารอินทรีย44 

ไมแนะนําใหใชวิธีฉีดหรือพนควันเพ่ือฆาไวรสัโควิด 19 หรือเช้ือโรคอ่ืน 

ๆ ในพ้ืนท่ีกลางแจง เชน ถนนหรือตลาด เน่ืองจากสิ่งสกปรกและฝุน

ละอองตาง ๆ จะขัดขวางการทํางานของสารฆาเช้ือ และยังไมมีวิธีใดท่ี

สามารถกําจัดสารอินทรยีใหหมดไปจากพ้ืนท่ีกลางแจงได นอกจากน้ี

การพนสารฆาเช้ือลงบนพ้ืนผิวท่ีมรีูพรุน เชน ทางเทาและทางเดินท่ี

ไมไดปูคอนกรตี ก็ยิ่งมีประสิทธิภาพนอยลงไปอีก และแมจะไมมี

สารอินทรียในพ้ืนท่ีดังกลาว สารเคมท่ีีฉีดพนก็ไมอาจเคลือบพ้ืนผวิตาง 

ๆ ไดนานพอจะฆาเช้ือโรคได ยิ่งไปกวาน้ันถนนและทางเทายังไมใช

แหลงสะสมเช้ือโควิด 19 แตอยางใด นอกจากน้ีการฉีดพนสารฆาเช้ือ 

แมจะกระทํากลางแจง ก็อาจเปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษย 

ไมแนะนําใหฉีดพนสารฆาเชื้อไปยังตัวบุคคลโดยตรง (เชนการใช

อุโมงค ตู หรือหองพน) โดยเด็ดขาด การกระทําดังกลาวอาจกอใหเกิด

อันตรายตอท้ังรางกายและจติใจ ท้ังยังไมสามารถลดโอกาสท่ีผูตดิเช้ือ

จะแพรไวรัสผานทางฝอยละอองหรือการสมัผสัแตอยางใด ยิ่งไปกวา

น้ัน การฉีดพนคลอรีนและสารเคมีเปนพิษอ่ืน ๆ ใสตัวบุคคล อาจ

กอใหเกิดการระคายเคืองตาและผวิหนัง หลอดลมหดเกร็งจากการสูด

ดม และอาการในทางเดินลําไส เชน คลื่นไสและอาเจียน40, 45 

 
 
คําแนะนาํสําหรับสถานพยาบาล 
การทําความสะอาดและฆาเช้ือภายในสถานพยาบาลช่ัวคราวซึ่งรวมถึง

บานพักอาศัยท่ีใชดูแลผูปวย ควรเปนไปตาม SOP ท่ีกําหนดผูมีหนาท่ี

รับผิดชอบ (เชน แมบาน หรือ เจาหนาท่ีผูใหการรักษา) และระบุ

ประเภทของพ้ืนผิวกับความถ่ีในการทําความสะอาดไวชัดเจน (ตารางท่ี 

3) ควรใสใจกับการทําความสะอาดพ้ืนผิวและวัตถุท่ีมีการสัมผัสบอย ๆ 

เปนพิเศษ เชน สวิตชไฟ ราวเตียง มือจับประต ูปมใหยาทางหลอดเลือด

ดํา โตะ เหยือกนํ้า/เครื่องดื่ม ถาด รถเข็น ราวจับ และอางลางมือ  

รวมถึงทําความสะอาดใหบอยครั้ง แตก็ตองไมลืมทําความสะอาดและ

ฆาเช้ือพ้ืนผิวอ่ืน ๆ ท่ีอาจถูกสัมผัสท้ังหมดหมั่นสังเกตกรรมวิธีการทํา

ความสะอาดและความสะอาดของพ้ืนท่ีเปนประจํา จัดหาพนักงานทํา
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ความสะอาดใหเพียงพอเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทําความสะอาดให

สูงสุด บุคลากรทางการแพทยควรทราบตารางการทําความสะอาด

และเวลาทําความสะอาดเสร็จสิ้น เน่ืองจากขอมูลดังกลาวจะม ี

ประโยชนตอการประเมินความเสีย่งเมื่อตองสัมผัสพ้ืนผิวและ

อุปกรณตาง ๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงการทําใหมือหรืออุปกรณปนเปอน

ระหวางการดูแลผูปวย46
 

 
ตารางท่ี 3 สถานพยาบาล: ความถี่ท่ีแนะนําในการทําความสะอาดพ้ืนผิวท่ัวไป จําแนกตามพ้ืนท่ีใหบริการผูปวยตองสงสัย / ผูปวยยืนยันวา

ติดเชือ้โควิด 19

 

พ้ืนท่ีใหบริการผูปวย ความถี่ก คําแนะนําเพ่ิมเติม 

พ้ืนท่ีคัดกรอง / คัดแยกผูปวย อยางนอยวันละสองครั้ง • เนนพ้ืนผิวท่ีสัมผัสบอย ตามดวยพ้ืน (สุดทาย) 

หองพักผูปวยเดี่ยว / รวม – ท่ีมี

ผูปวย 

อยางนอยวันละสองครั้ง วันละสามครั้งจะดี

ท่ีสุด โดยเฉพาะพ้ืนผิวท่ีสัมผัสบอย 

• เนนพ้ืนผิวท่ีสัมผัสบอย เริ่มจากพ้ืนผิวท่ีใชรวมกัน ตามดวย

แตละเตียง เปลี่ยนผาผืนใหมทุกเตยีงหากทําได ตามดวยพ้ืน 

(สุดทาย) 

หองพักผูปวย – ท่ีไมมีผูปวย (หลัง

จําหนายผูปวย [terminal 

cleaning]) 

เมื่อผูปวยกลับบาน / ยายออก • พ้ืนผิวท่ีสัมผัสไมบอย พ้ืนผิวท่ีสัมผัสบอย พ้ืน (เรยีง

ตามลาํดับ) ท้ิงขยะและเปลีย่นผาปูท่ีนอน ทําความสะอาด

และฆาเช้ือเตียงใหท่ัวทุกซอกทุกมมุ  

หองตรวจ/หองหัตถการผูปวยนอก  หลังการใชงานทุกครั้ง (โดยเฉพาะพ้ืนผิวท่ี

สัมผสับอย) และทําความสะอาดเหมือนเมื่อ

จําหนายผูปวยวันละครั้ง 

• ฆาเช้ือพ้ืนผิวท่ีสัมผัสบอยหลังใชงานแตละครั้ง 

• พ้ืนผิวท่ีสัมผัสไมบอย พ้ืนผิวท่ีสัมผัสบอย พ้ืน (เรยีง

ตามลาํดับ) ท้ิงขยะและเปลีย่นผาปูท่ีนอน ทําความสะอาด

และฆาเช้ือเตียงตรวจโรคใหท่ัวทุกซอกทุกมุม วันละครั้ง 

ทางเดิน / หองโถง อยางนอยวันละสองครั้งข • พ้ืนผิวท่ีสัมผัสบอย รวมถึงราวจับและอุปกรณตาง ๆ ตาม

ทางเดิน จากน้ันจึงทําความสะอาดพ้ืน (สุดทาย) 

หองนํ้า / หองสุขาสําหรับผูปวย หองนํ้าสวนตัวของผูปวย: อยางนอยวันละ

สองครั้ง 

หองนํ้าท่ีใชรวมกัน: อยางนอยวันละสาม

ครั้ง 

• พ้ืนผิวท่ีสัมผัสบอย รวมถึงมือจับประต ูสวิตชไฟ เคานเตอร 

กอกนํ้า ตามดวยอางลางมือ โถสวม และพ้ืนเปนอันดบั

สุดทาย (เรียงตามลําดับ)  

• หลีกเลี่ยงการใหเจาหนาท่ีใชหองนํ้ารวมกับผูปวย 
กควรทําความสะอาดและฆาเช้ือเมือ่พ้ืนท่ีสกปรกอยางเห็นไดชัดหรือเมื่อเปอนสารคัดหลั่ง (เชนเลือด); ขอาจทําความสะอาดวันละครั้งหากไมไดมกีาร
ใชโถงทางเดินน้ันบอย ๆ 

การเลือกผลติภณัฑฆาเช้ือสําหรับพ้ืนผิวท่ัวไปในสถานพยาบาลควร

พิจารณาวาสารดังกลาวลดไวรสัโควิด 19 และเช้ือโรคอ่ืน ๆ ท่ีพบใน

สถานพยาบาลซึ่งรวมถึงเช้ือ Staphylococcus aureus, 

Salmonella sp, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter 

baumannii และไวรัสตับอักเสบ A และ B ไดมากนอยเพียงใดใน

สเกลลอการิธึม (ลําดับของขนาดการยกกําลังสิบ) ในบางบริบทอาจ

ตองพิจารณาถึงเช้ือบางตัวท่ีพบไดท่ัวไปในสิ่งแวดลอม เชน 

Clostridioides difficile และ Candida auris ซึ่งดื้อตอยาฆาเช้ือ

บางชนิดดวย ดังน้ันการเลือกสารฆาเช้ือท่ีใชในสถานพยาบาลจึงตอง

เปนไปอยางรอบคอบเพ่ือใหไดสารฆาเช้ือท่ีเหมาะสม47 

หลังจากทําความสะอาดแลว สามารถใชนํ้ายาฆาเช้ือเหลาน้ีตาม

ความเขมขนท่ีระบุเพ่ือลดจํานวนโคโรนาไวรัสท่ีพบในมนุษย33 ใหได 

มากกวา 3 log reduction (3 log10) และนํ้ายาฆาเช้ือตอไปน้ียังมี

ประสิทธิภาพในการลดจํานวนเช้ือโรคท่ีมีความสําคญัทางคลินิกซึ่งพบใน

สถานพยาบาลไดอีกดวย22 

ผลิตภณัฑท่ีมีคลอรีนเปนสวนประกอบ (เชน ไฮโปคลอไรต) 0.1 % 

(1,000 ppm) สําหรับฆาเช้ือบนพ้ืนผิวท่ัวไป หรือ 0.5% (5,000 

ppm) เมื่อเปอนเลือดหรือสารคดัหลั่ง 

• เอธานอล 70-90% 

• ผลิตภณัฑท่ีมีคลอรีนเปนสวนประกอบ (เชน ไฮโปคลอไรต) 0.1 

% (1,000 ppm) สําหรับฆาเช้ือบนพ้ืนผิวท่ัวไป หรือ 0.5% 

(5,000 ppm) เมื่อเปอนเลือดหรือสารคดัหลั่งปริมาณมาก (ดู

เพ่ิมเตมิ: การใชผลติภณัฑท่ีมีคลอรีนเปนสวนประกอบ) 

•  ไฮโดรเจนเปอรออกไซด ≥ 0.5% 
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ท้ิงใหสารฆาเช้ือเหลาน้ีสัมผัสพ้ืนผวิอยางนอย 1 นาที21 หรือตาม

คําแนะนําของผูผลิต และอาจเลอืกใชสารฆาเช้ือท่ีนอกเหนือไปจาก

น้ี หากผูผลิตแนะนําวาสารเหลาน้ันใชกับจุลชีพเปาหมายได โดย

โดยเฉพาะไวรัสท่ีมเีปลือกหอหุม ขณะเตรียม เจือจาง หรือใชสารฆา

เช้ือควรปฏิบัตติามคําแนะนําของผูผลิตเพ่ือการใชงานท่ีปลอดภัย

และหลีกเลีย่งการผสมสารฆาเช้ือหลายชนิดเขาดวยกัน 

 
คําแนะนาํสาํหรับสถานที่ที่ไม่ใช่สถานพยาบาล 
ไมมีหลักฐานใด ๆ บงช้ีวาความเสีย่งของการแพรเช้ือไวรัส     โควิด 

19 ผานพาหะวัตถุ (fomite) ภายนอกสถานพยาบาลเทียบเทากับ

ความเสีย่งภายในสถานพยาบาล อยางไรก็ตาม การลดโอกาสท่ีเช้ือ

ไวรัสโควิด 19 จะปนเปอนพ้ืนผิวตาง ๆ นอกสถานพยาบาลก็ยังมี

ความสําคญัอยางยิ่ง ไมวาจะเปนท่ีบาน สํานักงาน โรงเรยีน ฟตเนส 

หรือรานอาหาร ควรระบุพ้ืนผิวท่ีสมัผัสบอยในสถานท่ีเหลาน้ีและฆา

เช้ือโรคใหท่ัว พ้ืนผิวดังกลาวรวมถึงมือจับประตูและหนาตาง พ้ืนท่ี

เตรียมอาหารและครัว เคานเตอรตาง ๆ พ้ืนผิวในหองนํ้า โถสวมและ

กอกนํ้า อุปกรณทัชสกรีน แปนคอมพิวเตอรสวนบุคลล และโตะ

ทํางาน ควรเลือกสารฆาเช้ือและความเขมขนท่ีใชอยางระมัดระวัง

เพ่ือไมใหพ้ืนผิวตาง ๆ ถูกทําลาย และเพ่ือหลีกเลีย่งหรือลดความ

เปนพิษตอในสมาชิกครัวเรือนหรือผูใชพ้ืนท่ีสาธารณะใหมากท่ีสุด 

ปฏิบัติตามหลักการและวิธีการทําความสะอาดพ้ืนผิวท่ัวไปให

เครงครดัท่ีสุดเทาท่ีทําได เริม่จากการความสะอาดดวยสบูกับนํ้า

หรือนํ้ายาซักผาเพ่ือกําจัดสารอินทรียกอนเสมอ จากน้ันจึงตามดวย

การฆาเช้ือ สําหรับสถานท่ีซึ่งไมใชสถานพยาบาล อาจใช sodium 

hypochlorite (สารฟอกขาว) ท่ีความเขมขนท่ีแนะนําคือ 0.1% 

(1,000ppm)5 หรือแอลกอฮอลท่ีเขมขน 70-90% ก็ได  

 

ความปลอดภัยส่วนบุคคลในการเตรียมและใช�สารฆ่า
เชื� อ 
ผูทําความสะอาดควรสวมใสอุปกรณปองกันสวนบุคคล (PPE) ท่ี

เพียงพอ และผานการฝกอบรมวิธีใชอยางปลอดภัย หากตองทํางาน

ในพ้ืนท่ีท่ีมีผูปวยตองสงสัยหรือผูปวยยืนยันวาติดเช้ือโควิด 19 หรือ

พ้ืนท่ีคัดกรอง คัดแยก และตรวจผูปวย ผูทําความสะอาด ควรสวมใส 

PPE ดังตอไปน้ี เสื้อคลุม ถุงมือชนิดหนา หนากากทางการแพทย 

อุปกรณปองกันดวงตา (หากมีความเสี่ยงท่ีสารอินทรียหรือสารเคมี

จะกระเด็นเขาตา) และรองเทาบูทหรือรองเทาหุมสนหัวปด48 

การเตรียมนํ้ายาฆาเช้ือตองทําในพ้ืนท่ีท่ีอากาศถายเทไดดีเสมอ 

หลีกเลี่ยงการผสมสารฆาเช้ือหลายชนิดเขาดวยกัน ท้ังในข้ันตอนการ

เตรียมและการใชงาน เน่ืองจากสวนผสมดังกลาวจะระคายเคืองระบบ

ทางเดินหายใจและอาจปลอยกาซท่ีเปนพิษถึงแกชีวิตได โดยเฉพาะ

เมื่อผสมกับสารละลายไฮโปคลอไรต 

บุคลากรท่ีเตรียมหรือใชยาฆาเช้ือในสถานพยาบาลตองสวม PPE 

เฉพาะ เน่ืองจากสารฆาเช้ือท่ีใชในสถานท่ีเหลาน้ีมีความเขมขนสูง ท้ัง

ยังตองสัมผสัสารเปนเวลานานในระหวางวัน49 ดังน้ัน PPE สําหรับการ

เตรียมหรือใชสารฆาเช้ือในสถานพยาบาลจะประกอบดวย เครื่องแบบ

แขนยาว รองเทาทํางานหุมสนหัวปด เสื้อกาวน และ/หรือผากันเปอน

กันนํ้า ถุงมือยาง หนากากทางการแพทย และอุปกรณปองกันดวงตา 

(เลือกใชกระจังหนาหากเปนไปได)§ 

เมื่อตองเตรียมและใชสารฆาเช้ือในสถานท่ีท่ีไมใชสถานพยาบาลและ

ไมมีทรัพยากรเพียงพอ อุปกรณ PPE ข้ันต่ําท่ีแนะนําคือ ถุงมือยาง 

ผากันเปอนแบบกันนํ้า และรองเทาหุมสนหัวปด34 นอกจากน้ี ยังอาจ

ตองสวมอุปกรณปองกันดวงตาและหนากากทางการแพทยเพ่ือ

ปองกันตนเองจากสารเคมีในขณะท่ีใชงานหรือหากมีความเสี่ยงท่ีสาร
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