
  

 

 

 

 
 พ้ืนผิวทั่วไป ใชนํ้ายาฟอกขาวเจือจาง 1 สวนในนํ้า 99 สวน 

 พ้ืนผิวท่ีมีนํ้ามูก นํ้าลาย เสมหะ สารคัดหลั่งของผูปวย 

เชน หองสุขา โถสวม ใชนํ้ายาฟอกขาวเจือจาง 1 สวนในนํ้า 9 สวน 

ราดทิ้งไวอยางนอย 15 นาที 

 สําหรับพ้ืนผิวที่เปนโลหะ สามารถใช 70% แอลกอฮอลทํา

ความสะอาดได 

 

 
> เปดประตู หนาตาง เพ่ือการระบายอากาศ เมื่อใชนํ้ายาฆาเช้ือ 

หรือนํ้ายาฟอกขาว  

> ใสถุงมือ เช็ดทําความสะอาด บริเวณที่มีการสัมผัสบอยๆ 

เชน ปุมกด ราวจับ ลูกบิดประตู ฯลฯ ดวยนํ้ายาฟอกขาว 

หรือ 70% แอลกอฮอล ตามความเหมาะสมของพ้ืนผิว  

> วัสดุที่เปนผา เชน มาน ผาหม ใชผงซักฟอก ซักดวยนํ้ารอน 

ที่อุณหภูมิ 70°C เปนเวลาอยางนอย 25 นาที 

> การทําความสะอาดพ้ืนผิว ใหใชผาชุบนํ้าหมาดๆ ไมควรพน

ดวยสเปรยเน่ืองจากจะเปนการสรางละอองทําใหเสมหะ 

นํ้ามูก นํ้าลาย ที่ตกอยูบนพ้ืนผิวฟุงกระจายข้ึนมาได 

> ทิ้งอุปกรณทําความสะอาดที่ทําจากผาและวัสดุดูดซับ เชน 

ผาถูพ้ืน ผาเช็ด หลังจากทําความสะอาดโดยสวมถุงมือ และ

นําอุปกรณ ทิ้งใสถุงขยะติดเช้ือ รัดปากถุงใหมิดชิด 

 

 

  

◊ อยูบานใหมากที่สุด  

◊ เวนระยะหางจากผูอื่นอยางนอย 1-2 เมตร เพ่ือลดโอกาส

การรับและแพรกระจายเช้ือโรค 

◊ ไมไปในสถานที่มีผูคนแออัด หากจําเปนใหสวมหนากากอนามัย

ทุกคร้ัง  

◊ ระวังการใชสิ่งของสาธารณะรวมกัน เชน ราวบันได ลูกบิด 

มือจับประตู ปุมกดลิฟต ลางมือทุกคร้ัง หลังสัมผัส  

 

ขอขอบคุณ 

ภาพและขอมูลจาก กรมควบคุมโรค 

                      โรงพยาบาลเจาพระยา 

การปองกัน 

การแพรระบาด 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
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สํานักปลัด  

องคการบริหารสวนตําบลหวยโจด 

โทร 037-247-669 

แนวทางการทําความสะอาด 

ฆาเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 

สารทําความสะอาดและน้ํายาฆาเช้ือ 

แนวทางการทําความสะอาด 

สําหรับพ้ืนท่ีสัมผัสเช้ือ 

เวนระยะหางทางสังคม 

Social Distancing 



  

 

   ไวรัสโคโรนา เปนกลุมของเช้ือโรคที่สามารถ

กอใหเกิดโรคระบบทางเดินหายใจในคน ซึ่งไวรัสที่อยูในกลุมน้ี 

มีหลายสายพันธุ สวนใหญทําใหเกิดอาการไม รุนแรง คือ     

เปนไขหวัดธรรมดา ในขณะที่บางสายพันธุอาจกอใหเกิดอาการ

รุนแรงเปนปอดอักเสบได เชน โรคติดเช้ือไวรัสทางเดินหายใจ

ตะวันออกกลาง (เมอรส) หรือโรคซาร (SARS) ซึ่งเคยมีการ

ระบาดในอดีตที่ผานมา 

  

 

 

   ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019  คือ 

ไวรัสกลุมโคโรนาที่เพ่ิงมีการคนพบใหม (ไมเคยมีการพบเช้ือน้ีใน

คนมากอน )  โดยพบคร้ังแรกที่ เมืองอู ฮ่ัน มณฑลหูเปย 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ในชวงปลายป 2019 

 

  

 

   ไวรัส สามารถแพรกระจายจากคนสูคนไดโดยผาน

ทางการไอ จาม สัมผัสนํ้ามูก นํ้าลาย ดังน้ัน จึงตองระมัดระวัง

ไม ใหผูปวยที่มีอาการทางเดินหายใจ หรือสงสัยติดเช้ือ       

ไวรัสโคโรนา ไปสัมผัสใกลชิด หรือใชสิ่งของรวมกันกับผูอื่น 

เพ่ือลดความเสี่ยงในการแพรกระจายเช้ือ  

 

 

จะมีอาการ ไข หรือไอ จาม เจ็บคอ มีนํ้ามูก หายใจ

เหน่ือยหอบ (โดยเฉพาะผูสูงอายุและเด็ก จะมีอาการรุนแรง) 

และมีประวัติเดินทางมาจากพ้ืนท่ีเสี่ยง ที่มีการประกาศเปน

พ้ืนท่ีระบาด หรือใกลชิดกับผูปวย ภายใน 14 วัน กอนเร่ิมมี

อาการปวย 

 

 

> ผูสูงอายุ (อายุมากกวา 60 ป)  

> ผูปวยโรคเร้ือรัง เชน โรคเบาหวาน โรคไตเร้ือรัง โรคตับแข็ง 

โรคปอดเร้ือรัง โรคถุงลมโปงพอง โรคหลอดเลือดสมอง ฯลฯ   

> คนอวน 

> ผูที่ภูมิคุมกันบกพรอง 

 

  

 

หากมีอาการไข ไอ เจ็บคอ นํ้ามูกไหล หายใจเหน่ือย ภายใน 

14 วัน หลังกลับมาจากพ้ืนที่เสี่ยง หรือสัมผัสผูปวย โปรด    

ไปพบแพทย พรอมแจงประวัติโดยละเอียด ไมปกปดขอมูล

เพ่ือการควบคุมโรคไดทันทวงที  

 

 

  

     เปนการลางเอาเช้ือโรคที่ติดอยูบนมือ ซอกเล็บ งามน้ิว 

ซึ่งเกิดจากการสัมผัสสิ่งของที่มีเช้ือโรค การลางมืออยางถูกวิธี

ตองลางดวยนํ้าและสบู ใชเวลาในการฟอกมือนานประมาณ 

20 วินาที 

     ลางมือดวยเจลแอลกอฮอล ใชกรณีรีบดวน ไมสะดวกใน

การลางมือดวยนํ้าและมือไมปนเปอนสิ่งสกปรก หรือสารคัดหลั่ง 

จากผูปวย 

 

 

ใสหนากากอนามัยที่ถูกตอง ควรใหดานสีเขมออกดานนอก

เสมอ คลุมใหปดจมูก ปาก คาง คลองหูขยับใหพอดีกับใบหนา 

กดลวดขอบบนใหสนิทกับสันจมูก โดยเปลี่ยนทุกวันและทิ้งลง

ในภาชนะที่มีฝาปด เพ่ือปองกันการติดเช้ือ ทองจากตนเอง

และผูอื่น 

ไวรัสโคโรนา คืออะไร? 

ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 

2019 คืออะไร? 

  

การติดตอ 

อาการ 

กลุมเส่ียงที่อาจจะมีอาการ

รุนแรง 

การปองกันโรค 

ลางมือบอยๆ 

สวมใสหนากากอนามัย 
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