แนวทางปฏิบัติสำหรับประชาชนในการจัดการดูแลที่พักอาศัย
ในสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ที่พักอาศัยเปนสถานที่ที่กลุมคนอาศัยอยูรวมกันเปนประจำ อาจประกอบดวยสมาชิกหลากหลายวัย
แตละคนมีภารกิจหรือกิจกรรมในแตละวันที่แตกตางกัน ซึ่งสมาชิกในครัวเรือนมีโอกาสเสี่ยงตอรับสัมผัสเชื้อไวรัส
โคโรนาจากการทำกิจกรรมนอกบาน และอาจแพรกระจายเชื้อโรคสูบุคคลที่พักอาศัยอยูรวมกัน ประกอบกับเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสามารถอยูในสิ่งแวดลอมไดเป นระยะเวลานานหลายชั่วโมงถึง หลายวัน ขึ้น กับชนิ ดของพื้น ผิ ว
อุณ หภูมิ ความชื้น ดังนั้น ที่พักอาศัยจึง จำเปนตองมีการทำความสะอาดเปนระยะ และระบายอากาศอยาง
เหมาะสม เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมอนามัย จึงแนะนำแนวทางปฏิบัติ
ในการจัดการดูแลที่พักอาศัย การปฏิบัตติ ัวในการอยูอาศัยรวมกัน และการทำความสะอาดที่พักอาศัย ดังนี้
1. การปฏิบัติตัวสำหรับผูพักอาศัย
1.1 ประเมินตนเองและบุคคลที่อาศัยอยูในครัวเรือนวา
- เปนกลุมเสี่ยงตอการติดเชื้อหรือหากติดเชื้อแลวจะมีอาการรุนแรงหรือไม เชน ผูสูงอายุ ผูปวยเรื้อรัง
- ในการทำงานหรือการใชชีวิตประจำวันมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อ เชน บุคลากรทางการแพทย
ผูปฏิบัติงานในสถานบันเทิง/สถานบริการตางๆ เปนตน
- ตนเองหรือบุคคลในครัวเรือนมีการเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ระบาดหรือไม
1.2 สังเกตอาการของตนเองและบุคคลที่อาศัยอยูรวมกัน หากพบวามีไข รวมกับไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ
จมูกไมไดกลิ่น ลิ้น ไมรับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอยางใดอยางหนึ่ง และอาจมีอาการ
ทองเสียรวมดวย ใหรีบไปพบแพทยทันที
1.3 ดูแลสุขอนามัยดวยการลางมือบอย ๆ ดวยน้ำและสบู หรือเจลแอลกอฮอล โดยเฉพาะกอนเตรียม
ปรุงอาหาร กอนรับประทานอาหาร หลังเขาหองน้ำ หลังหยิบจับสิ่งปกปรก หลังเยี่ยมผูปวยในสถานพยาบาล
หลังสัมผัสหรือเลนกับสัตวเลี้ยง และหลังกลับจากนอกบาน
1.4 รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม และใชชอนสวนตัว
1.5 ไมใชสิ่งของเครื่องใชสวนตัวรวมกัน เชน ผาเช็ดหนา ผาเช็ดตัว ชอน แกวน้ำ หลอดดูดน้ำ
1.6 เมื่อกลับจากการทำภารกิจหรือกิจกรรมนอกบาน ใหลางมือ ชำระรางกาย เปลี่ยนเครื่องแตงกายทันที
2. การดูแลดานความสะอาดของที่พักอาศัย
2.1. ใหประเมินวาในครัวเรือนมีจุดเสี่ยงหรืออุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชที่มีการใชงานรวมกันหลายคน
หรือไม เชน ลูกบิดประตู โตะ เกาอี้ โซฟา ตูเย็น สวิชตไฟ รีโมท ราวบัน ได หองน้ำหองสวม หากมีการใชงาน
รวมกัน ควรกำหนดใหมีการทำความสะอาดเปนระยะ เชน วันละครั้ง
2.2 จัดเตรียมอุปกรณทำความสะอาดใหพรอม ไดแก
- อุปกรณทำความสะอาด เชน น้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาฟอกขาว ถุง ขยะ ถังขยะมีฝาปด
ถังน้ำ ไมถูพื้น ผาสำหรับเช็ดทำความสะอาด
- อุปกรณสำหรับสวมใสเพื่อปองกันตนเอง เชน หนากาก ถุงมือยาง
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2.3 เลือกน้ำยาทำความสะอาดและอาจฆาเชื้อ โดยขึ้นกับชนิดและความเขมขนของสารที่เลือกใช ทั้งนี้
กอนใชงานควรตรวจสอบวันหมดอายุและวิธีการใชบนฉลากทุกครั้ง
- กรณีเปนสิ่งของ อุปกรณ เครื่องใช แนะนำใหใชแอลกอฮอล 70 % หรือไฮโดรเจนเปอรออกไซด
0.5 % ในการเช็ดทำความสะอาด
- กรณีเปนพื้นที่ขนาดใหญ เชน พื้นหอง แนะนำใหใชผลิตภัณฑที่มีสวนผสมโซเดียมไฮโปคลอไรท
(น้ำยาซักผาขาว) 0.1 % หรือไฮโดรเจนเปอรออกไซด 0.5 %
2.4 ใหทำความสะอาดที่พักอาศัยอยางสม่ำเสมอดังนี้
1) สวมใสอุปกรณปองกันตัวเอง เชน หนากาก ถุงมือยาง
2) ทำความสะอาดที่พักอาศัยทั่วทั้งบริเวณ พื้น และอุปกรณเครื่องใช โดยเนนบริเวณหรือจุดเสี่ยง
จุดที่มีการสัมผัสหรือใชงานรวมกันบอย ๆ ทัง้ นี้ ใหเปดประตู หนาตางขณะทำความสะอาด
3) นำผาชุบน้ำเช็ดบริเวณที่มีฝุนหรือคราบสกปรกกอนที่จะใชน้ำยาทำความสะอาดเพื่อฆาเชื้อ
สำหรับพื้น ใชไมถูพื้นชุบดวยน้ำยาฆาเชื้อ เริ่มถูพื้นจากมุมหนึ่งไปยังอีกมุมหนึ่ง ไมซ้ำรอยเดิมโดยเริ่มจากบริเวณ
ที่สกปรกนอยไปมาก
4) ทำความสะอาดหองน้ำ หองสวม ดวยน้ำยาลางหองน้ำอยางสม่ำเสมอ และอาจทำลายเชื้อดวย
น้ำยาฟอกขาว ทิ้ งไวอยางนอย 10 นาที เช็ดเน นบริเวณที่รองนั่ งโถสวม ฝาปดโถสวม ที่ กดชักโครก ราวจับ
ลูกบิดหรือกลอนประตู ที่แขวนกระดาษชำระ อางลางมือ กอกน้ำ ที่วางสบู ผนัง ซอกประตู
5) หลังทำความสะอาดควรซักผาสำหรับเช็ดทำความสะอาดและไมถูพื้น ดวยน้ำผสมผงซักฟอก
หรือน้ำยาฆาเชื้อ แลวซักดวยน้ำสะอาดอีกครั้ง และนำไปผึ่งตากแดดใหแหง
3. การระบายอากาศของที่พักอาศัย
3.1 ใหมีการระบายอากาศภายในที่พักอาศัยอยางเหมาะสม โดยเปดประตู หนาตาง เปนระยะ เพื่อให
อากาศถายเท และรับแสงแดดอยางทั่วถึง
3.2 กรณีที่มีการใชเครื่องปรับอากาศ ใหเปดประตู หนาตางเพื่อระบายอากาศอยางนอยวันละ 2 ครั้ง
และทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอยางสม่ำเสมอ เพื่อชวยลดการสะสมเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย
4. การจัดการขยะมูลฝอย
4.1 ขยะมูลฝอยทั่วไปให รวบรวมใสถุง ปด ปากถุง ใหมิ ดชิด แลวนำไปใสลงถัง เพื่อให อปท. เก็บขน
นำไปกำจัด
4.2 บรรจุภัณฑใสน้ำยาทำความสะอาด ควรคัดแยกออกจากขยะทั่วไป และทิ้งในถังขยะอันตราย เพื่อให
อปท. รวบรวมนำไปกำจัด
5. ขอควรระวัง
5.1 สารที่ใชฆาเชื้อสวนใหญเปนชนิดสารฟอกขาว ซึ่งอาจกอใหเกิดการระคายเคืองผิวหนัง เนื้อเยื่อออน
ควรระวังไมใหเขาตาหรือสัมผัสโดยตรง
5.2 ไมควรผสมน้ำยาฟอกขาวกับสารทำความสะอาดอื่น ๆ ที่มีสวนผสมของแอมโมเนีย
5.3 หลีกเลี่ยงการใชสเปรยฉีดพนเพื่อฆาเชื้อ เนื่องจากอาจทำใหเกิดการแพรกระจายของเชื้อโรค
5.4 ไม ค วรนำถุ ง มื อ ไปใช ใ นการทำกิ จ กรรมประเภทอื่ น ๆ นอกจากการทำความสะอาดเท า นั้ น
เพือ่ ปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรค
5.5 หลีกเลี่ยงการใชมือสัมผัสบริเวณใบหนา ตา จมูก และปาก ขณะทำความสะอาด
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