คำแนะนำสำหรับประชำชนในกำรทำควำมสะอำด ทำลำยและฆ่ำเชื้อโรค ในสถำนกำรณ์
กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
เนื่องจากไวรัสโคโรนาสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้เป็นระยะเวลานาน 2 ชั่วโมง - 9 วัน เพื่อป้องกัน
การแพร่กระจายเชื้อโรคที่ปนเปื้อนอยู่ในสภาพแวดล้อม จึงควรใช้ สารที่มีประสิทธิภาพในการกาจัดเชื้อได้ใน
ระยะเวลาสั้น องค์การอนามัยโลกให้คาแนะนาสาร 3 ชนิดที่ทาลายเชื้อไวรัส ได้ภายในระยะเวลา 1 นาที ได้แก่
สารประกอบโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% (เช่น น้ายาฟอกขาวความเข้ม ข้น 1000 ppm) ไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ 0.5% (5000 ppm) และ แอลกอฮอล์ 62%-70% คาแนะนาฉบับนี้ จึงแนะนาวิธีการทาความสะอาด
ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ การเตรียมสารทาความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อ การทาความสะอาดและฆ่าเชื้อ
บริเวณพื้นผิว การจัดการภายหลังทาความสะอาด และข้อควรระวัง ดังนี้
1. กำรเตรียมอุปกรณ์
1.1. อุปกรณ์ท าความสะอาด ได้แก่ น้ายาท าความสะอาดหรือน้ายาฟอกขาว อุป กรณ์การตวง ถุงขยะ
ถังน้า ไม้ถูพื้น ผ้าสาหรับเช็ดทาความสะอาด
1.2. อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย ได้แก่ ถุงมือ หน้ากากผ้า เสื้อผ้าที่จะนามาเปลี่ยนหลังทาความสะอาด
1.3. การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดพื้นผิว
ก. กรณีเป็นสิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องใช้ แนะนาให้ใช้แอลกอฮอล์ 70% หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
0.5% ในการเช็ดทาความสะอาด
ข. กรณีเป็นพื้นที่ ขนาดใหญ่ เช่น พื้นห้อง แนะนาให้ใช้ ผ ลิตภัณ ฑ์ที่ มี ส่วนผสม โซเดียมไฮโปคลอไรท์
(น้ายาซักผ้าขาว) 0.1% หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5%
ค. ตรวจสอบองค์ประกอบของน้ายาทาความสะอาดบนฉลากข้างขวดผลิตภัณฑ์ ควรตรวจสอบวัน
หมดอายุ ทั้งนี้การเลือกใช้ขึ้นกับชนิดพื้นผิววัสดุ เช่น โลหะ หนัง พลาสติก
2. กำรเตรียมสำรทำควำมสะอำดเพื่อฆ่ำเชื้อ
การเตรียมน้ายาทาความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อขึ้นกับชนิดและความเข้มข้นของสารที่เลือกใช้ โดยแนะนา
ให้ เลือ กใช้ ผ ลิต ภัณ ฑ์ ฆ่าเชื้อ ที่ มี ส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (ซึ่ ง รู้จัก กั นในชื่อ “น้ ายาฟอกขาว”)
เนื่องจากหาได้ง่าย โดยนามาผสมกับน้าเพื่อให้ได้ความเข้มข้น 0.1% หรือ 1000 ส่วนในล้านส่วน ดังนี้
- หากผลิตภัณฑ์มีความเข้มข้น 2.54% ให้ผสม 40 มิลลิลิตร (2.8 ช้อนโต๊ะ) : น้า 1 ลิตร
- หากผลิตภัณฑ์มีความเข้มข้น 5.7% ให้ผสม 18 มิลลิลิตร (1.2 ช้อนโต๊ะ) : น้า 1 ลิตร
- หากผลิตภัณฑ์มีความเข้มข้น 5% ให้ผสม 20 มิลลิลิตร (1.3 ช้อนโต๊ะ) : น้า 1 ลิตร
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- หากผลิตภัณฑ์มีความเข้มข้น 6% ให้ผสม 17 มิลลิลิตร (1.1 ช้อนโต๊ะ) : น้า 1 ลิตร
หรืออาจใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ โดยนามาผสมกับน้าเพื่อให้ได้
ความเข้มข้น 0.5% หรือ 5000 ส่วนในล้านส่วน ดังนี้
- หากผลิตภัณฑ์มีความเข้มข้น 5% ให้ผสม 110 มิลลิลิตร (7.5 ช้อนโต๊ะ) : น้า 1 ลิตร
- หากผลิตภัณฑ์มีความเข้มข้น 3% ให้ผสม 200 มิลลิลิตร (13.5 ช้อนโต๊ะ) : น้า 1 ลิตร
3. กำรทำควำมสะอำดและฆ่ำเชื้อบริเวณพื้นผิว
- สวมอุปกรณ์ป้องกันตัวเองทุกครั้งเมื่อต้องทาความสะอาดและฆ่าเชื้อ
- เปิดประตู/หน้าต่างขณะทาความสะอาดเพื่อให้มีการระบายอากาศ
- หากพื้นผิวมีความสกปรก ควรทาความสะอาดเบื้องต้นก่อน เช่น นาผ้าชุบน้าเช็ดบริเวณที่มีฝุ่นหรือ
คราบสกปรก ก่อนที่จะทาการใช้น้ายาทาความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อ
- ควรท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ ทั่วทั้งบริเวณ และเน้นบริเวณที่มั กมีการสัมผัสหรือใช้งานร่วมกั น
บ่อยๆ เช่น ลูกบิดประตู รีโมทคอนโทรล ปุ่มกดลิฟท์ ซึ่งเป็นพื้นผิวขนาดเล็ก โดยนาผ้าสาหรับเช็ดทาความ
สะอาดชุบ น้ายาฟอกขาวที่ เตรียมไว้ตามข้อ 2 หรือแอลกอฮอล์ 70% หรือไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ 0.5%
เช็ดทาความสะอาดและฆ่าเชื้อ
- สาหรับ พื้น ใช้ไม้ถูพื้นชุบด้วยน้ายาฆ่าเชื้อที่เตรียมไว้ตามข้อ 2 เริ่ม ถูพื้นจากมุ มหนึ่งไปยังอีกมุ ม
หนึ่ง ไม่ซ้ารอยเดิม โดยเริ่มจากบริเวณที่สกปรกน้อยไปมาก
- การทาความสะอาดห้องน้า ห้องส้วม ด้วยน้ายาทาความสะอาดทั่วไป พื้นห้องส้วมให้ฆ่าเชื้อโดยราด
น้ายาฟอกขาวที่เตรียมไว้ตามข้อ 2 ทิ้งไว้อย่างน้อย 10 นาที เช็ดเน้นบริเวณที่รองนั่งโถส้วม ฝาปิดโถส้วม ที่
กดชัก โครก ราวจับ ลู ก บิ ด หรือ กลอนประตู ที่ แขวนกระดาษชาระ อ่า งล้า งมื อ ก๊ อ กน้ า ที่ วางสบู่ ผนั ง
ซอกประตู ด้วยผ้าชุบน้ายาฟอกขาวที่เตรียมไว้ตามข้อ 2 หรือแอลกอฮอล์ 70% หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
0.5%
-หากเป็นการทาความสะอาดโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก อาคารสานักงาน ร้านอาหาร ซึ่งไม่มีคนพักค้างคืน
แนะนาให้ปิดพื้นที่ที่มีผู้ป่วยเข้าไปสัมผัสหรือใช้งานไว้ 24 ชั่วโมงก่อนเริ่มทาความสะอาดและฆ่าเชื้อ เพื่อลด
โอกาสในการสัมผัสละอองเชื้อโรคที่ติดตามบริเวณต่างๆ
4. กำรจัดกำรหลังทำควำมสะอำดและฆ่ำเชื้อโรค
- หลังทาความสะอาดควรซักผ้าสาหรับเช็ดทาความสะอาดและไม้ถูพื้น ด้วยน้าผสมผงซักฟอกหรือ
น้ายาฆ่าเชื้อ แล้วซักด้วยน้าสะอาดอีกครั้ง และนาไปผึ่งตากแดดให้แห้ง
- บรรจุภัณฑ์ใส่น้ายาทาความสะอาด ควรคัดแยกออกจากขยะทั่วไปในครัวเรือน และทิ้งในถังขยะ
อันตราย เศษขยะที่เหลือรวบรวมและทิ้งขยะลงในถุงพลาสติกซ้อนสองชั้นหรือถุงขยะ มัดปากถุงให้แน่นและ
นาไปทิ้งทันทีโดยทิ้งร่วมกับขยะทั่วไป
- ถอดถุงมือแล้วล้างมือด้วยสบู่และน้า หากเป็นไปได้ควรชาระล้างร่างกายและเปลี่ยนเสื้อผ้าโดยเร็ว
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5. ข้อควรระวัง
- สารที่ใช้ฆ่าเชื้อส่วนใหญ่เป็นชนิดสารฟอกขาว ซึ่งอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง เนื้อเยื่อ
อ่อนควรระวังไม่ให้เข้าตาหรือสัมผัสโดยตรง
- ไม่ควรผสมน้ายาฟอกขาวกับสารทาความสะอาดอื่นๆ ที่มีส่วนผสมของแอมโมเนีย
- หลีกเลี่ยงการใช้สเปรย์ฉีดพ่นเพื่อฆ่าเชื้อ เนื่องจากอาจทาให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค
- เพื่อให้สารทาความสะอาดมีประสิทธิภาพสูงสุดในการทาความสะอาดควรเตรียมก่อนการใช้งาน
- ไม่ควรนาถุง มื อ ไปใช้ในการท ากิ จกรรมประเภทอื่นๆ นอกจากการท าความสะอาดเท่ านั้น เพื่ อ
ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
- หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสบริเวณใบหน้า ตา จมูก และปาก ขณะสวมถุงมือและระหว่างการทาความ
สะอาด
**********************************
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563
เอกสำรประกอบคำแนะนำสำหรับประชำชนในกำรทำควำมสะอำด ทำลำยและฆ่ำเชื้อโรค
ในสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
โคโรนาไวรัสสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้เป็นระยะเวลานาน 2 ชั่วโมง ถึง 9 วัน หลักการในการทาลาย
เชื้อจะต้องใช้ในปริมาณที่สามารถฆ่าเชื้อได้ในเวลาสั้น องค์การอนามัยโลกแนะนาสารที่มีประสิทธิภาพในการ
กาจัดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ได้แก่ แอลกอฮอล์ 62-70% โซเดียมไฮโปคลอไรท์
0.1% และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5% โดยมีคาแนะนาความเข้มข้นสาหรับพื้นผิวต่างๆ ดังนี้
ชนิดสำรฆ่ำเชื้อ
กำรใช้งำน
แอลกอฮอล์
สาหรับพื้นผิวที่เป็นโลหะ
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ - ใช้กับพื้นผิววัสดุแข็ง ไม่มรี ูพรุน เช่น เซรามิก สแตนเลส
(น้ายาฟอกขาว)
แต่ไม่เหมาะกับพื้นผิวโลหะ
- สาหรับพื้นผิวทั่วไปควรใช้ความเข้มข้น 500-1000 ppm
- สาหรับพื้นผิวที่มกี ารปนเปือ้ นน้ามูก น้าลาย เสมหะ
อาเจียน ควรใช้ความเข้มข้น 5000 ppm
ไฮโดรเจนเปอร์
ไม่เหมาะกับโลหะและผลิตภัณฑ์ที่มีการเคลือบสี
ออกไซด์
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ข้อควรระวัง
ติดไฟง่าย
ห้ามผสมกับ
ผลิตภัณฑ์
แอมโมเนีย

-ห้ามผสมกับ
คลอรีน
-มีความเป็นกรดสูง
มีฤทธิ์กัดกร่อน

กรมอนามัยจัดทารายการตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีจาหน่ายในประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ใน
ฉลากผลิตภัณฑ์มาอ้างอิงดังตารางด้านล่าง ทั้งนี้ กรมอนามัยไม่ได้รับรองผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและไม่ มีส่วนได้
ส่วนเสียกับผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสารเคมีที่มีอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จึงควรใช้ใน
ปริมาณที่เหมาะสม
1. เอทิลแอลกอฮอล์1,2,3 ควำมเข้มข้นที่แนะนำ 70%
ชื่อสินค้ำในตลำด
จีพีโอ แอลกอฮอล์

รูปภำพผลิตภัณฑ์

ควำมเข้มข้น
70%

2.โซเดียมไฮโปคลอไรท์1,2,3 ควำมเข้มข้นที่แนะนำคือ 0.1% (1000 ppm)
ชื่อสินค้ำในตลำด

รูปภำพผลิตภัณฑ์

ควำมเข้มข้น

ไฮเตอร์ ซักผ้าขาว (ขวดสีฟ้า)
ขนาดบรรจุ 250 มล./600 มล.

โซเดียมไฮโปคลอไรท์
6%

ไฮเตอร์ ซักผ้าขาว (ขวดสีฟ้า)
ขนาด 1,500 มล./2,500 มล.
1 ฝา = 20 มิลลิลิตร

โซเดียมไฮโปคลอไรท์
6%

ไฮเตอร์ ซักผ้าขาว ผสมน้าหอม
(ขวดชมพู) ขนาดบรรจุ 250
มิลลิลิตร / 600 มิลลิลิตร

โซเดียมไฮโปคลอไรท์
6%

ไฮเตอร์ ซักผ้าขาว ผสมน้าหอม
(ขวดชมพู)
ขนาด 1,500 มล./2,500 มล.
1 ฝา = 20 มิลลิลิตร

โซเดียมไฮโปคลอไรท์
6%
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วิธีใช้ตำมฉลำกผลิตภัณฑ์

วิธีใช้เพื่อให้ได้
ควำมเข้มข้น 1000 ppm
ผสมผลิตภัณฑ์ 20 มิลลิลิตร (2 ผสมผลิตภัณฑ์ 20 มิลลิลิตร
ฝา) ต่อน้า 2 ลิตร ได้ความ
(2 ฝา) ต่อน้า 1 ลิตร
เข้มข้น 600 ppm ซึ่งน้อยกว่า
ความเข้มข้นที่แนะนา

ผสมผลิตภัณฑ์ 20 มิลลิลิตร (1
ฝา) ต่อน้า 2 ลิตร ได้ความ
เข้มข้น 600 ppm ซึ่งน้อยกว่า
ความเข้มข้นที่แนะนา
ผสมผลิตภัณฑ์ 20 มิลลิลิตร (2
ฝา) ต่อน้า 2 ลิตร ได้ความ
เข้มข้น 600 ppm ซึ่งน้อยกว่า
ความเข้มข้นที่แนะนา

ผสมผลิตภัณฑ์ 20 มิลลิลิตร
(1 ฝา) ต่อน้า 1 ลิตร

ผสมผลิตภัณฑ์ 20 มิลลิลิตร
(2 ฝา) ต่อน้า 1 ลิตร

ผสมผลิตภัณฑ์ 20 มิลลิลิตร (1 ผสมผลิตภัณฑ์ 20 มิลลิลิตร
ฝา) ต่อน้า 2 ลิตร ได้ความ
(1 ฝา) ต่อน้าสะอาด 1 ลิตร
เข้มข้น 600 ppm ซึ่งน้อยกว่า
ความเข้มข้นที่แนะนา

ชื่อสินค้ำในตลำด

รูปภำพผลิตภัณฑ์

ควำมเข้มข้น

วิธีใช้ตำมฉลำกผลิตภัณฑ์

วิธีใช้เพื่อให้ได้
ควำมเข้มข้น 1000 ppm
ผสมผลิตภัณฑ์ 20 มิลลิลิตร (2 ผสมผลิตภัณฑ์ 20 มิลลิลิตร
ฝา) ต่อน้า 2 ลิตร ได้ความ
(2 ฝา) ต่อน้า 1 ลิตร
เข้มข้น600 ppm ซึ่งน้อยกว่า
ความเข้มข้นที่แนะนา

ไฮเตอร์ ซักผ้าขาว กลิ่นเฟรช
(ขวดเหลือง) ขนาดบรรจุ 250
มิลลิลิตร / 600 มิลลิลิตร

โซเดียมไฮโปคลอไรท์
6%

ไฮเตอร์ ซักผ้าขาว กลิ่นเฟรช
(ขวดเหลือง)
ขนาด 1,500 มล./2,500 มล.
1 ฝา = 20 มิลลิลิตร

โซเดียมไฮโปคลอไรท์
6%

ผสมผลิตภัณฑ์ 20 มิลลิลิตร (1 ผสมผลิตภัณฑ์ 20 มิลลิลิตร
ฝา) ต่อน้า 2 ลิตร ได้ความ
(1 ฝา) ต่อน้า 1 ลิตร
เข้มข้น 600 ppm ซึ่งน้อยกว่า
ความเข้มข้นที่แนะนา

ไฮยีน ซักผ้าขาว
ขนาดบรรจุ 250 มิลลิลิตร / 600
มิลลิลิตร

โซเดียมไฮโปคลอไรท์
6%

ผสมผลิตภัณฑ์ 15 มิลลิลิตร (1 ผสมผลิตภัณฑ์ 15 มิลลิลิตร
ฝา) ต่อน้า 150 มิลลิลิตร ได้ (1 ฝา) ต่อน้า 1 ลิตร
ความเข้มข้น 6,000 ppm ซึ่ง
มากกว่าความเข้มข้นที่แนะนา

ไฮยีน ซักผ้าขาว กลิน่ ไวท์ฟลอรัล

โซเดียมไฮโปคลอไรท์
6%

ผสมผลิตภัณฑ์ 15 มิลลิลิตร (1 ผสมผลิตภัณฑ์ 18 มิลลิลิตร
ฝา) ต่อน้า 150 มิลลิลิตร ได้ ต่อน้า 1 ลิตร
ความเข้มข้น 6,000 ppm ซึ่ง
มากกว่าความเข้มข้นที่แนะนา

มาร์วิน ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว

โซเดียมไฮโปคลอไรท์
5.2%

ผสมตามคาแนะนาในฉลาก

คลอร็อกซ์ เร็กกูลาร์ บลีช

โซเดียมไฮโปคลอไรท์
5.7%

ผสมผลิตภัณฑ์ 20 มิลลิลิตร
ต่อน้า 1 ลิตร ได้ความเข้มข้น
1,040 ppm ซึ่งใกล้เคียงกับ
ความเข้มข้นที่แนะนา
ผสมผลิตภัณฑ์ 180 มิลลิลิตร
ต่อน้า 4 ลิตร ได้ความเข้มข้น
2,565 ppm ซึ่งมากกว่าความ
เข้มข้นที่แนะนา

โปรแมกซ์ กลิ่นพิงค์พาวเวอร์

โซเดียมไฮโปคลอไรท์
3%

-ฉีดบริเวณที่ต้องการทาความ
สะอาด ทิ้งไว้ 20 นาที เช็ด
หรือล้างออกด้วยน้าสะอาด
- ความเข้มข้น 30000 ppm
ซึ่งมากกว่าความเข้มข้นที่
แนะนา

ผสมผลิตภัณฑ์ 33.5 มิลลิลิตร
ต่อน้า 1 ลิตร
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ผสมผลิตภัณฑ์ 18 มิลลิลิตร
ต่อน้า 1 ลิตร

ชื่อสินค้ำในตลำด

รูปภำพผลิตภัณฑ์

โปรแมกซ์ กลิ่นแอคทีฟบลู

ควำมเข้มข้น

วิธีใช้ตำมฉลำกผลิตภัณฑ์

โซเดียมไฮโปคลอไรท์
3%

-ฉีดบริเวณที่ต้องการทาความ
สะอาด ทิ้งไว้ 20 นาที เช็ด
หรือล้างออกด้วยน้าสะอาด
- ความเข้มข้น 30000 ppm
ซึ่งมากกว่าความเข้มข้นที่
แนะนา

วิธีใช้เพื่อให้ได้
ควำมเข้มข้น 1000 ppm
ผสมผลิตภัณฑ์ 33.5 มิลลิลิตร
ต่อน้า 1 ลิตร

3. ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ควำมเข้มข้นที่แนะนำ 0.5%1,2 (5,000 ppm)
ชื่อสินค้ำในตลำด

รูปภำพผลิตภัณฑ์

ควำมเข้มข้น

วิธีใช้ตำมฉลำกผลิตภัณฑ์

ไฮเตอร์ คัลเลอร์ ชนิดน้า
กลิ่นสวีท ฟลอรัล
-ขนาด 500 มล.

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 5% ผสมผลิตภัณฑ์ 80 มิลลิลิตร (2 ฝา)

ไฮเตอร์ คัลเลอร์ ชนิดน้า
กลิ่นโรซี่ พิงก์
ขนาด 1000 มล.

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 5% ผสมผลิตภัณฑ์ 80 มิลลิลิตร (2 ฝา)

ไฮเตอร์ คัลเลอร์ ฆ่าเชื้อ
แบคทีเรีย และ ขจัดกลิ่น
พลัส ชนิดน้า
ขนาด 1000 มล.
แวนิช ชนิดน้า
ขนาด 500 มล

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 3% ผสมผลิตภัณฑ์ 40 มิลลิลิตร (1 ฝา)

ไฮโดรเย่น เพอร์อ๊อกไซด์

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 3%
ไฮโดรเจน

ต่อน้า 2 ลิตร ได้ความเข้มข้น 2,000
ppm ซึ่งน้อยกว่าความเข้มข้นที่
แนะนา

ต่อน้า 2 ลิตร ได้ความเข้มข้น 2,000
ppm ซึ่งน้อยกว่าความเข้มข้นที่
แนะนา

คำแนะนำ ให้ได้ควำม
เข้มข้นประมำณ
5000 ppm
ผสมผลิตภัณฑ์ 200
มิลลิลิตร (5 ฝา) ต่อ
น้า 2 ลิตร

ผสมผลิตภัณฑ์ 200
มิลลิลิตร (5 ฝา) ต่อ
น้า 2 ลิตร

ผสมผลิตภัณฑ์ 200
มล. (5 ฝา) ต่อน้า 1
ลิตร

ต่อน้า 1 ลิตร ได้ความเข้มข้น 1,200
ppm ซึ่งน้อยกว่าความเข้มข้นที่
แนะนา
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 3% ผสมผลิตภัณฑ์ 40 มิลลิลิตร ต่อน้า 3 ผสมผลิตภัณฑ์ 200
ลิตร ได้ความเข้มข้น 400 ซึ่งน้อยกว่า มิลลิลิตร ต่อน้า 1
ความเข้มข้นที่แนะนา
ลิตร
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ผสมผลิตภัณฑ์ 1 ส่วน
ต่อน้าสะอาด 5 ส่วน
หรือผสมผลิตภัณฑ์
200 มล. ต่อน้า 1
ลิตร

1.https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2590088920300081?token=4885AD16624C397E3897A8750C7EF37424838863D6C

FEB0D2751114D8307F944E546476DA1DF295BE1845A05CBE60763
2 National Environmental Agency, Singapore: https://www.nea.gov.sg/our-services/public-cleanliness/environmentalcleaning-guidelines/guidelines/interim-list-of-household-products-and-active-ingredients-for-disinfection-of-covid-19
3.European Center for Disease Prevention and Control,2020 Interim guidance for Environmental Cleaning for non-health care
facilities exposed to SARS-COV-2
รูปภาพประกอบจาก : บิ๊กซีช้อปปิ้งออนไลน์, เจดี เซ็นทรัล, Shopee, Tops
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