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1.ค าแนะน าการจัดการด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมส าหรับเรือนจ า 

 เรือนจ าเป็นสถานที่ท่ีใช้เพ่ือการควบคุม กักกัน ผู้ ต้องขัง ซ่ึงปัจจุบันเรือนจ า แต่ละแห่งมี ผู้ ต้องขัง
จ านวนมาก มีความแออัด รวมทั้ง ช่วงเวลาที่ให้ผู้ต้องขังได้ท างานภายนอกหรือช่วงญาติมาเยี่ยม จึงมี โอกาส
แพร่กระจายเชื้อโรคได้ ดังนั้น จึงควรมีการดูแลเพ่ือป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคใน บริเวณพ้ืนที่
ต่าง ๆ โดยเฉพาะจุดเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อโรค ระหว่างญาติ ผู้มาติดต่อ และผู้ ต้อ งขัง รวมทั้ง เจ้าหน้าที่
เรือนจ า ได้แก่ อาคาร อุปกรณ์ สิ่งของ หรือเครื่องใช้ที่มีการใช้งานร่วมกันของผู้ ต้อ งขังหรือเจ้าหน้าที่ โดย
ค าแนะน านี้ สามารถใช้ได้กับทุกประเภทของเรือนจ า ดังนี้ 
 1. การเย่ียมญาติของผู้ต้องขัง 
 1.1 จัดให้มีจุดคัดกรองญาติผู้ต้องขังที่เข้ามาเยี่ยม กรณีพบผู้ที่ เข้าข่ายมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ า มูก 
หายใจเหนื่อยหอบหรือมีประวัติไปในพ้ืนที่เสี่ยง ให้งดการเข้าเยี่ยมผู้ ต้องขัง และแนะน า ให้พบเจ้าหน้าที่ 
สาธารณสุข 
 1.2 จัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจลส าหรับท าความสะอาดมือบริเวณจุดเสี่ยงต่าง ๆ เช่น บริเวณจุด 
ที่ญาติผู้ต้องขังหรือเจ้าหน้าที่มีโอกาสสัมผัส จุดที่มีการใช้ร่วมกัน เป็นต้น เพ่ือป้องกันและลดการแพร่กระจาย 
ของเชื้อโรค 
 1.3 การเยี่ยมผู้ต้องขัง ก าหนดให้ญาติ รวมทั้งผู้ต้องขัง ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ที่ 
เข้ามาเยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจ า ตามเวลาที่เรือนจ าก าหนด 
 2. การดูแลอาคารสถานท่ี 
 อาคารสถานท่ี 
 1. ท าความสะอาดบริเวณพ้ืนที่โดยรอบอาคาร จุดเสี่ยงที่มีการใช้ร่วมกัน เช่น บริเวณกลอนหรือลูกบิด 
ประตู ราวจับ ราวบันได จุดประชาสัมพันธ์ จุดช าระเงิน สวิตช์ไฟ ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น โดยบริเวณพ้ืนผิวที่ เป็น 
โลหะ สามารถใช้แอลกอฮอล์ 70% บริเวณพ้ืนผิวท่ัวไป ใช้น้ ายาฟอกขาวเจือจาง 1 ส่วนในน้ า 99 ส่วน (ความ 
เข้มข้น 0.05%) 
 2. จัดให้มีน้ า สบู่ ส าหรับการล้างมือหรือแอลกอฮอล์เจล ในบริเวณที่มีการอยู่ร่วมกัน เช่น เรือนนอน 
โรงอาหาร ลานกิจกรรม พ้ืนที่หรือบริเวณเยี่ยมญาติ เป็นต้น 
 3. ห้อง หรือสถานที่ ที่มีการใช้บริการร่วมกัน ควรดูแลให้มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ หากมี 
เครื่องปรับอากาศให้ท าความสะอาดระบบระบายอากาศอย่างสม่ าเสมอ  
 ห้องส้วม ท่ีอาบน้ า 
 1. ท าความสะอาดบริเวณห้องส้วมที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ได้แก่ กลอนหรือลูกบิดประตู สามารถใช้ 
แอลกอฮอล์ 70% ส าหรับพ้ืนห้องส้วม โถส้วม ที่กดชักโครกหรือโถปัสสาวะ สายฉีดช า ระ ฝารองนั่ง ก๊อกน้ า 
อ่างล้างมือ ใช้น้ ายาฟอกขาวเจือจาง 1 ส่วนในน้ า 9 ส่วน (ความเข้มข้น 0.5%) ราดทิ้งไว้อย่างน้อย 15 นาที 

แล้วล้างด้วยน้ าสะอาด ส าหรับอ่างที่ใส่น้ าอาบของผู้ต้องขัง ให้ท าความสะอาดทุกวัน 
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 2. ท าความสะอาดอุปกรณ์ท าความสะอาดที่ต้องน ากลับมาใช้ใหม่ เช่น ไม้ถู พ้ืน ผ้าถู พ้ืน  โดยซักด้วย 

ผงซักฟอก หรือแช่น้ ายาฟอกขาว แล้วซักด้วยน้ าสะอาดอีกครั้ง และน าไปตากแดดให้แห้ง 

 3. สุขอนามัยส่วนบุคคลผู้ต้องขัง 

 1. ซักท าความสะอาดเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และตากแดดเป็นประจ าทุกวัน  

 2. จัดให้มีภาชนะและของใช้ส่วนบุคคลส าหรับผู้ต้องขัง และดูแลให้สะอาดเสมอ เช่น แก้วน้ าด่ืม 

 3. จัดให้มีสถานที่ และน้ าส าหรับล้างมือ พร้อมสบู่ ที่สามารถใช้ได้ตลอดเวลา ทั้งก่อนรับประทาน 

อาหาร หลังการใช้ส้วม หรือหลังจากไอ จาม หรือหลังจากการท ากิจกรรมที่มีโอกาสสัมผัสกับเชื้อโรค 

 4. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ าเป็น เพ่ือป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย  

 5. ดูแลตัวเองด้วยการออกก าลังกายสม่ าเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ 

 6. หม่ันสังเกตตนเอง หากพบมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้แจ้งผู้ คุม เพ่ือรับการ 

ตรวจวินิจฉัยและรักษาต่อไป 
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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 จึงควรใช้สารที่มีประสิทธิภาพในการกก าจัดเชื้อได้ใน 

ระยะเวลาสั้น องค์การอนามัยโลกให้ค าแนะน าสาร 3 ชนิดที่ท าลายเชื้อไวรัสได้ภายในระยะเวลา 1 นาที ได้แก่ 

สารประกอบโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% (เช่น น้ ายาฟอกขาวความเข้มข้น 1000 ppm) ไฮโดรเจนเปอร์ 

ออกไซด์ 0.5% (5000 ppm) และ แอลกอฮอล์ 62%-70% ค าแนะน าฉบับนี้ จึงแนะน าวิธีการท าความสะอาด 

ต้ังแต่ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ การเตรียมสารท าความสะอาดเพ่ือฆ่าเชื้อ การท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ 

บริเวณพ้ืนผิว การจัดการภายหลังท าความสะอาด และข้อควรระวัง ดังนี้ 

 

1. การ เตร ียมอุปกรณ์  

1.1. อุปกรณ์ท าความสะอาด ได้แก่ น้ ายาท าความสะอาดหรือน้ ายาฟอกขาว อุปกรณ์การตวง ถุงขยะ 

ถังน้ า ไม้ถูพ้ืน ผ้าส าหรับเช็ดท าความสะอาด  

1.2. อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย ได้แก่ ถุงมือ หน้ากากผ้า เสื้อผ้าที่จะน ามาเปลี่ยนหลังท าความสะอาด  

1.3. การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดพ้ืนผิว 

ก. กรณีเป็นสิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องใช้ แนะน าให้ใช้แอลกอฮอล์ 70% หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 

0.5% ในการเช็ดท าความสะอาด  

ข. กรณีเป็นพ้ืนที่ขนาดใหญ่ เช่น พ้ืนห้อง แนะน าให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ มีส่วนผสม โ ซเดียมไฮโปคลอ

ไรท์ (น้ ายาซักผ้าขาว) 0.1% หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5% ค. ตรวจสอบองค์ประกอบของ

น้ ายาท าความสะอาดบนฉลากข้างขวดผลิตภัณฑ์ ควรตรวจสอบวัน หมดอายุ ทั้งนี้การเลือกใช้

ขึ้นกับชนิดพ้ืนผิววัสดุ เช่น โลหะ หนัง พลาสติก 

 

2. การ เตร ียมสารท าความสะอาดเพื่อฆ่าเช ื้อ 

 การเตรียมน้ ายาท าความสะอาดเพ่ือฆ่าเชื้อขึ้นกับชนิดและความเข้มข้นของสารที่เลือกใช้ โดยแนะน า ให้

เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (ซ่ึงรู้จักกันในชื่อ “น้ ายาฟอกขาว”) เนื่องจาก

หาได้ง่าย โดยน ามาผสมกับน้ าเพ่ือให้ได้ความเข้มข้น 0.1% หรือ 1000 ส่วนในล้านส่วน ดังนี้ 

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

- หากผลิตภัณฑ์มีความเข้มข้น 5.7% ให้ผสม 18 มิลลิลิตร (1.2 ช้อนโต๊ะ) : น้ า 1 ลิตร 
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- หากผลิตภัณฑ์มีความเข้มข้น 5% ให้ผสม 20 มิลลิลิตร (1.3 ช้อนโต๊ะ) : น้ า 1 ลิตร 

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

 หรืออาจใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ โดยน ามาผสมกับน้ า เพ่ือให้ได้ 

ความเข้มข้น 0.5% หรือ 5000 ส่วนในล้านส่วน ดังนี้ 

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

- หากผลิตภัณฑ์มีความเข้มข้น 3% ให้ผสม 200 มิลลิลิตร (13.5 ช้อนโต๊ะ) :น้ า1 ลิตร 

 

3. การท าความสะอาดและฆ่าเช ื้อบร ิเวณพื้นผิว  

- สวมอุปกรณ์ป้องกันตัวเองทุกครั้งเม่ือต้องท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ - เปิดประตู/หน้าต่างขณะท าความ

สะอาดเพ่ือให้มีการระบายอากาศ 

- หากพ้ืนผิวมีความสกปรก ควรท าความสะอาดเบื้องต้นก่อน เช่น น าผ้าชุบน้ า เช็ดบริเวณที่มีฝุ่นหรือ

คราบสกปรก ก่อนที่จะท าการใช้น้ ายาท าความสะอาดเพ่ือฆ่าเชื้อ 

- ควรท าความสะอาดและฆ่าเชื้อทั่วทั้งบริเวณ และเน้นบริ เวณที่มักมีการสัมผัสหรือใช้งานร่วมกัน 

บ่อยๆ เช่น ลูกบิดประตู รีโมทคอนโทรล ปุ่มกดลิฟท์ ซ่ึงเป็นพ้ืนผิวขนาดเล็ก โดยน าผ้าส าหรับเช็ดท าความ 

สะอาดชุบน้ ายาฟอกขาวท่ีเตรียมไว้ตามข้อ 2 หรือแอลกอฮอล์ 70% หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5% เช็ด

ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ 

- ส าหรับพ้ืน ใช้ไม้ถูพ้ืนชุบด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อที่เตรียมไว้ตามข้อ 2 เริ่มถู พ้ืนจากมุมหนึ่งไปยังอีกมุมหนึ่ง  

ไม่ซ้ ารอยเดิม โดยเริ่มจากบริเวณที่สกปรกน้อยไปมาก 

- การท าความสะอาดห้องน้ า ห้องส้วม ด้วยน้ ายาท าความสะอาดทั่วไป พ้ืนห้องส้วมให้ฆ่าเชื้อโดยราด 

น้ ายาฟอกขาวท่ีเตรียมไว้ตามข้อ 2 ทิ้งไว้อย่างน้อย 10 นาที เช็ดเน้นบริเวณที่รองนั่งโถส้วม ฝาปิดโถส้วม ที่ชัก

โครก ราวจับ ลูกบิดหรือกลอนประตู ที่แขวนกระดาษช าระ อ่างล้างมือ ก๊อกน้ า ที่วางสบู่ ผนัง ซอกประตู ด้วย

ผ้าชุบน้ ายาฟอกขาวท่ีเตรียมไว้ตามข้อ 2 หรือแอลกอฮอล์ 70% หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5% 

- หากเป็นการท าความสะอาดโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก อาคารส านักงาน ร้านอาหาร ซ่ึงไม่มีคนพักค้างคืน 

แนะน าให้ปิดพ้ืนที่ท่ีมีผู้ป่วยเข้าไปสัมผัสหรือใช้งานไว้ 24 ชั่วโมงก่อนเริ่มท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ เพ่ือลด 

โอกาสในการสัมผัสละอองเชื้อโรคที่ติดตามบริเวณต่างๆ 
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4. การจัดการหลังท าความสะอาดและฆ่าเช ื้อโรค  

- หลังท าความสะอาดควรซักผ้าส าหรับเช็ดท าความสะอาดและไม้ถู พ้ืน ด้วยน้ าผสมผงซักฟอกหรือ 

น้ ายาฆ่าเชื้อ แล้วซักด้วยน้ าสะอาดอีกครั้ง และน าไปฝั่งตากแดดให้แห้ง 

- บรรจุภัณฑ์ใส่น้ ายาท าความสะอาด ควรคัดแยกออกจากขยะทั่ วไปในครัวเรือน และทิ้งในถังขยะ 

อันตราย เศษขยะที่เหลือรวบรวมและทิ้งขยะลงในถุงพลาสติกซ้อนสองชั้นหรือถุงขยะ มัดปากถุงให้แน่นและ 

น าไปทิ้งทันทีโดยทิ้งร่วมกับขยะทั่วไป 

- ถอดถุงมือแล้วล้างมือด้วยสบู่และน้ า หากเป็นไปได้ควรช าระล้างร่างกายและเปลี่ยนเสื้อผ้าโดยเร็ว 

 

5. ข้อควรระวัง 

- สารที่ใช้ฆ่าเชื้อส่วนใหญ่เป็นชนิดสารฟอกขาว ซ่ึงอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง เนื้อเยื่อ อ่อน

ควรระวังไม่ให้เข้าตาหรือสัมผัสโดยตรง 

- ไม่ควรผสมน้ ายาฟอกขาวกับสารท าความสะอาดอ่ืนๆ ที่มีส่วนผสมของแอมโมเนีย  

- หลีกเลี่ยงการใช้สเปรย์ฉีดพ่นเพ่ือฆ่าเชื้อ เนื่องจากอาจท าให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค 

- เพ่ือให้สารท าความสะอาดมีประสิทธิภาพสูงสุดในการท าความสะอาดควรเตรียมก่อนการใช้งาน 

- ไม่ควรน าถุงมือไปใช้ในการท ากิจกรรมประเภทอ่ืนๆ นอกจากการท าความสะอาดเท่านั้น เพ่ือ ป้องกัน

การแพร่กระจายของเชื้อโรค 

- หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสบริเวณใบหน้า ตา จมูก และปาก ขณะสวมถุงมือและระหว่างการท าความ

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

ท าลาย เชื้อจะต้องใช้ในปริมาณที่สามารถฆ่าเชื้อได้ในเวลาสั้น องค์การอนามัยโลกแน ะน าสารที่มี

ประสิทธิภาพในการ ก าจัดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ได้แก่ แอลกอฮอล์ 62-

70% โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.19% และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5% โดยมีค าแนะน าความเข้มข้น

ส าหรับพ้ืนผิวต่างๆ ดังนี้ 

ชนิดสารฆ่าเช ื้อ การ ใช ้งาน ข้อควรระวัง 

แอลกอฮอล์ ส าหรับพ้ืนผิวท่ีเป็นโลหะ ติดไฟง่าย 

โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 
(น้ ายาฟอกขาว) 

- ใช้กับพ้ืนผิววัสดุแข็ง ไม่มีรูพรุน เช่น เซรามิก 
สแตนเลส แต่ไม่เหมาะกับพ้ืนผิวโลหะ 

- ส าหรับพ้ืนผิวทั่วไปควรใช้ความเข้มข้น 500-
1000 ppm 

- ส าหรับพ้ืนผิวที่ มีการปนเปื้อนน้ า มูก น้ าลา ย 
เสมหะ อาเจียน ควรใช้ความเข้มข้น 5000 ppm 

ห้ามผสมกับ 
ผลิตภัณฑ์ 

แอมโมเนีย 

ไฮโดรเจนเปอร์  
ออกไซต์ 

- ไม่เหมาะกับโลหะและผลิตภัณฑ์ที่มีการเคลือบสี -ห้ามผสมกับคลอรีน  
-มีความเป็นกรดสูง  

มีฤทธิ์กัดกร่อน 

 
 กรมอนามัยจัดท ารายการตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีจ าหน่ายในประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ใน 

ฉลากผลิตภัณฑ์มาอ้างอิงดังตารางด้านล่าง ทั้งนี้ กรมอนามัยไม่ได้รับรองผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและไม่มีส่วน
ได้ส่วน เสียกับผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสารเคมีที่มีอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จึง
ควรใช้ใน ปริมาณที่เหมาะสม 

  เอทิลแอลกอฮอล์      ความเข้มข้นที่แนะน า 70% 

ชื่อสินค ้าในตลาด ร ูปภาพผลิตภัณฑ ์ ความเข้มข้น 

จีพีโอ แอลกอฮอล์ 

 

70% 
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2. โซเดียมไฮโปคลอไรท์      ความเข้มข้นที่แนะน าคือ 0.1% (1000 ppm) 

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) ต่อน้ า 2 
ลิตร ได้ความเข้มข้น 600 
ppm ซ่ึงน้อยกว่า ความ
เข้มข้นท่ีแนะน า 

ผสม ผ ลิตภัณฑ์  2 0 
มิลลิลิตร (2 ฝา) ต่อ
น้ า 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
น้ า 2 ลิตร ได้ความ 

เข้มข้น 600 ppm ซ่ึง
น้อยกว่า ความเข้มข้น

ที่แนะน า 

ผสมผลิตภัณฑ์ 20 
มิลลิลิ ตร  (1 ฝา ) 
ต่อน้ า 1 ลิตร 

ไฮเตอร์ ซักผ้าขาว 
ผสมน้ าหอม (ขวด
ชมพู) ขนาดบรรจุ 

250 มิลลิลิตร / 
600 มิลลิลิตร 

 

 

 

โซเดียมไฮโปคลอ
ไรท์ 6% 

ผสมผ ลิ ตภั ณฑ์  20 
มิลลิลิตร (2  ผสม 
ฝา) ต่อน้ า 2 ลิตร ได้

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

ความเข้มข้นที่แนะน า 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  20 
มิลลิ ลิ ตร  (2  ฝา ) 
ต่อน้ า 1 ลิตร 

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

 

 

โซเดียมไฮโปคลอ

ไรท์ 6% 

ผสมผลิ ตภัณฑ์  2 0 

มิลลิลิตร (1 ฝา) ต่อ
น้ า  2 ลิตร ไ ด้ควา ม 
เข้มข้น 600 ppm ซ่ึง

น้อยกว่า ความเข้มข้น
ที่แนะน า 

ผสมผลิตภัณฑ์ 20 

มิลลิลิตร  
 (1  ฝ า )  ต่ อ น้ 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
น้ า 2 ลิตร ได้ความ 

เข้มข้น 600 ppm ซ่ึง
น้อยกว่า ความเข้มข้น
ที่แนะน า 

ผสมผลิตภัณฑ์ 20 
มิลลิลิตร 1 (2 ฝา) 
ต่อน้ า 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

น้ า 2 ลิตร ได้ เข้มข้น 
600 ppm ซ่ึงน้อย

กว่า ความเข้มข้นที่
แนะน า 

 ผสมผลิตภัณฑ์ 20 
มิลลิลิตร ความ  (1 

ฝา) ต่อน้ า 1 ลิตร 
 

ไฮยีน ซักผ้าขาว 
ขนาดบรรจุ 250 

มิลลิลิตร / 600 
มิลลิลิตร 

 

 

 

โซเดียมไฮโปคลอ
ไรท ์

6% 

 

ผสมผลิตภัณฑ์ 15 
มิลลิลิตร (1 ฝา) ต่อ

น้ า 150 มิลลิลิตร ได้ 
ความเข้มข้น 6,000 

ppm ซ่ึง มากกว่า
ความเข้มข้นที่แนะน า 

ผสมผลิตภัณฑ์ 15 
มิลลิลิตร  (1 ฝา) 

ต่อน้ า 1 ลิตร 

ไฮยีน ซักผ้าขาว 
กลิ่นไวท์ฟลอรัล 

 

โซเดียมไฮโปคลอ
ไรท์ 6% 

 

ผสมผลิตภัณฑ์ 15 
มิลลิลิตร (1 มิลลิลิตร 
ฝา) ต่อน้ า 150 

มิลลิลิตร ได้  ความ
เข้มข้น 6,000 ppm 

ซ่ึง มากกว่าความ
เข้มข้นที่แนะน า 

ผสมผลิตภัณฑ์ 18
ต่อน้ า1 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 
มิลลิลิตรต่อน้ า1 ลิตร 
ได้ความเข้มข้น 1,040 

ppm ซ่ึงใกล้เคียงกับ 
ความเข้มข้นที่แนะน า 

ผสมตามค าแนะน า
ในฉลาก 

คลอร็อกซ์ เร็กกู
ลาร์ บลีช 

 

 

โซเดียมไฮโปคลอ
ไรท์ 5.79% 

 

ผสมผลิตภัณฑ์ 180 
มิลลิลิตร ต่อน้ า 4 

ลิตร ได้ความเข้มข้น 
1 2,565 ppm ซ่ึง

มากกว่าความ เข้มข้น
ที่แนะน า 

ผสมผลิตภัณฑ์ 18 
มิลลิลิตร ต่อน้ า 1 

ลิตร 

โปรแมกซ์ กลิ่นพิงค์
พาวเวอร์ 

 

 

โซเดียมไฮโปคลอ
ไรท ์3% 

ฉีดบริเวณที่ต้องการ
ท าความ สะอาด ทิ้ง

ไว้ 20 นาที 

 เช็ดหรือล้างออกด้วย
น้ าสะอาด 

 - ความเข้มข้น 
30000 ppm ซ่ึง

มากกว่าความเข้มข้น
ทีแ่นะน า 

ผสมผลิตภัณฑ์ 
33.5 มิลลิลิตร ต่อ

น้ า 1 ลิตร 

 

โปรแมกซ์ กลิ่นแอค
ทีฟบลู 

 

 

 

โซเดียมไฮโปคลอ
ไรท ์3% 

ฉีดบริเวณที่ต้องกา ร
ท าความสะอาด ทิ้งไว้ 

20 นาที เช็ด หรือล้าง
ออกด้วยน้ าสะอาด 

- ความเข้มข้น 30000 
ppm ซ่ึ งม า ก กว่ า
ความเข้มข้นที่แนะน า 

ผสมผลิตภัณฑ์ 
33.5 มิลลิลิตร ต่อ

น้ า 1 ลิตร 
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3 ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์       ความเข้มข้นที่แนะน า 0.5% (5,000 ppm) 

ชื่อสินค ้าในตลาด 
 

ร ูปภาพผลิตภัณฑ ์ ความเข้มข้น  วิธ ีใช ้ตามฉลาก
ผลิตภัณฑ ์ 

ค  าแนะน า ให้ได้
ความเข้มข้น

ประมาณ 5000 
ppm 

ไฮเตอร์ คัลเลอร์ 

ชนิดน้ า กลิ่นสวีท 
ฟลอรัล  
-ขนาด 500 มล.  

 

 

 

ไฮโดรเจนเปอร์

ออกไซด์ 5% 

ผสมผลิตภัณฑ์ 80 

มิลลิลิตร (2 ฝา) 
ต่อน้ า 2 ลิตร ได้ความ
เข้มข้น 2,000 ppm 

ซ่ึงน้อยกว่าความ
เข้มข้นที่ แนะน า 

ผสมผลิตภัณฑ์ 200 

มิลลิลิตร (5 ฝา) 
ต่อ น้ า 2 ลิตร 

ไฮเตอร์ คัลเลอร์ 
ชนิดน้ า กลิ่นโรซ่ี 

พิงก์ ขนาด 1000 
มล. 

  

 

 

ไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ 5% 

ผสมผลิตภัณฑ์ 80 
มิลลิลิตร (2 ฝา) 

ต่อน้ า 2 ลิตร ได้ความ
เข้มข้น 2,000 ppm 
ซ่ึงน้อยกว่าความ

เข้มข้นที่ แนะน า 

ผสมผลิตภัณฑ์ 200 
มิลลิลิตร (5 ฝา) 

ต่อ น้ า2 ลิตร 
 

ไฮเตอร์ คัลเลอร์ 

ฆ่าเชื้อ แบคทีเรีย 
และ ขจัดกลิ่น 

พลัส ชนิดน้ า 
ขนาด 1000 มล. 

 

 

 

ไฮโดรเจนเปอร์

ออกไซต์ 3% 

ผสมผลิตภัณฑ์ 40 

มิลลิลิตร (1 ฝา) ต่อ
น้ า1 ลิตร ได้ความ

เข้มข้น 1,200 ppm 
ซ่ึงน้อยกว่าความ
เข้มข้นที่ แนะน า 

ผสมผลิตภัณฑ์ 200 

มล. (5 ฝา) ต่อน้ า 
1 ลิตร 

 

แวนิช ชนิดน้ า  
ขนาด 500 มล 

 

 

ไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ 3% 

 

ผสมผลิตภัณฑ์ 40 
มิลลิลิตร ต่อน้ า 3 

ลิตร ได้ความเข้มข้น 
400 ซ่ึงน้อยกว่า 
ความเข้มข้นที่แนะน า 

ผสมผลิตภัณฑ์ 200 
มิลลิลิตร  ต่อน้ า 1 
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ไฮโดรเย่น เพอร์
ออกไซด์ 

 

 

ไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ 3% 
ไฮโดรเจน 

 

 ผสมผลิตภัณฑ์ 1 
ส่วน ต่อน้ าสะอาด 
5 ส่วน หรือผสม

ผลิตภัณฑ์ 200 มล. 
ต่อน้ า 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 
 

 


