
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ  

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 

ຄ ູ່ມແືນະນ າ ຫ ກັການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືືືື້ອ  

ເພືືືື່ອປອ້ງກັນ ພະຍາດໂຄວດິ - 19 ( COVID-19 ) 

ສະບັບ ເດືອນ ພຶດສະພາ 2021 

 ກົມອະນາໄມ ແລະ ສົົົົ່ງເສມີສຸຂະພາບ, ກະຊວງສາທາລະນະສກຸ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ຫ ກັການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືືື້ອ 

1.  ວທິກີານອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືືື້ອ 
 ການອະນາໄມ ແມູ່ນເລີືື້ມແຕູ່ບູ່ອນທີືື່ເປ ື້ອນນ້ອຍ ຫາບູ່ອນເປ ື້ອນຫ າຍ,ຈາກບູ່ອນສ ງຫາບູ່ອນຕ ່າ ເພືືື່ອໃຫ້ຂີືື້
ເຫຍືືື້ອ ຕົກລົງພືືື້ນ ແລະ ອະນາໄມເທືືື່ອສຸດທ້າຍຢ່າງເປັນລະບົບ. ໃຫ້ໃຊ້ຜ້າສະອາດສ າລັບການອະນາໄມທຸກຄັືື້ງ ສ າລັບ
ພືືື້ນທີືື່ພິຈາລະນາແລ້ວວູ່າມີຄວາມສູ່ຽງຕ ໍ່ການປົນເປ ື້ອນເຊືືື້ອພະຍາດ COVID-19.   
 ອຸປະກອນສ າລັບການອະນາໄມພືືື້ນທີືື່ ທີືື່ມີຄວາມສູ່ຽງ ແລະ ພືືື້ນທີືື່ມີການຕິດເຊືືື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕ້ອງໄດ້ 
ແຍກ, ເກັບມ້ຽນ ແລະ ຮັກສາເປັນຢ່າງດີ. ນ ໍ້າຢາເຮັດຄວາມສະອາດ  ຫ ື ນ ໍ້າຢາຂ້າເຊືືື້ອ ຖ້າມີການປົນເປ ື້ອນ ແລະ ໃຊ້
ແລ້ວຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນນ ໍ້າຢາໃໝູ່ທັນທີ, ຫ ັງຈາກອະນາໄມແລ້ວຕ້ອງລ້າງຖັງດ້ວຍນ  ້າແຟັບ ແລະ ໄລດ້ວຍນ ໍ້າສະອາດ, ຕາກ
ໃຫ້ແຫ້ງແລ້ວນ າກັບໄປໃຊ້ຕາມປົກກະຕິ. 
2. ຜະລດິຕະພນັ ສ າລບັການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືືື້ອ  

2.1. ຜະລດິຕະພນັ ການອະນາໄມ: 

1. ສະບ ຝຸ່ນ(ແຟັບ) 
2. ສະບ ກ້ອນ/ສະບ ແຫ ວ 

3. ນ ໍ້າສະອາດ 
 

 

 

 

2.2. ຜະລດິຕະພນັ ການຂາ້ເຊືືື້ອ: 

2.2.1. ສານໄຮໂປຄ  ລາຍ (Hypochlorite)ມ ີ2 ຊະນດິຄ:ື 

- Sodium Hypochlorite (ຊະນິດນ ືື້າ) ຕົວຢ່າງ: ໄຮເຕີ, ເດັດຕອນ...... 

- Calcium Hypochlorite (ຊະນິດຝຸ່ນ) ຕົວຢ່າງ: ຝຸ່ນກ  ລີນ 65 - 70% 

 

 

 

 

 

 
ສານກ  ລິນຊະນິດຝຸ່ນ 



ຜະລິດຕະພັນທີືື່ມີສູ່ວນປະສົມຂອງສານຄ  ລີນ ( Chlorine ) ຊະນິດນ ໍ້າ ( Sodium Hypochlorite ) ແລະ 

ເປັນຝຸ່ນ ເຊິືື່ງຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ສ ດປະສົມນ ໍ້າ ( Calcium Hypochlorite ) ບັນດາສານເຫ ົົົ່ານີືື້ ແມູ່ນຕ້ອງໄດ້ລະລາຍໃນນ ໍ້າ 
ຕາມສ ດຄິດໄລູ່ປະລິມານຂອງສານລະລາຍທີືື່ມີປະສິດທິພາບໃນການຕ ໍ່ຕ້ານເຊືືື້ອພະຍາດທົົົ່ວໄປຫ າຍຊະນິດໃນລະດັບຄວາມ
ເຂັືື້ມຂຸ້ນຕູ່າງໆ ເຊັົົ່ນ : ຕ້ານຕ ໍ່ເຊືືື້ອໄວຣັສໄດ້ໃນຄວາມເຂັືື້ມຂຸ້ນຂອງຢາຂ້າເຊືືື້ອແມູ່ນ  0.05% (500 ppm) ເຊືືື້ອພະຍາດ 

ບາງຊະນິດຕ້ອງນ າໃຊ້ຢາຂ້າເຊືືື້ອ ທີືື່ມີຄວາມເຂັືື້ມຂຸ້ນສ ງເຖິງ  0.5% (5.000 ppm) 

 ສ າລັບວຽກງານການປ້ອງກັນການລະບາດ  COVID-19 ແມູ່ນແນະນ າໃຫ້ໃຊ້ນ ໍ້າຂ້າເຊືືື້ອ ທີືື່ມີຄວາມເຂັືື້ມຂຸ້ນ

0.1% (1,000 ppm) ເຊິືື່ງຈະສາມາດຢັບຢັື້ງເຊືືື້ອພະຍາດອືືື່ນ ໄດ້ເຊັົົ່ນກັນ, ສະລັບ ກ ລະນີທີືື່ມີການຕົກເຮູ່ຍ ຫ ື ການຮົົົ່ວ

ໄຫ ຂອງແຫ ວຈາກຮູ່າງກາຍ ແມູ່ນໃຫ້ໃຊ້ຢາຂ້າເຊືືື້ອທີືື່ມີຄວາມເຂັືື້ມຂຸ້ນ 0.5% (5.000 ppm) 

 
ການປະສມົນ ໍ້າຢາຂາ້ເຊືືື້ອ  
ສ ດຄດິໄລູ່ ທ ີ1 ຮ ບແບບນ ໍ້າ : Sodium Hypochlorite concentrations  :  

ເປີເຊັນ(%)ຂອງChlorine ໃນ Sodium Hypochlorite ຫານ (%)ຄວາມເຂັືື້ມຂອງChlorine ທີືື່ຕ້ອງການ - 1 

= ສັດສູ່ວນຂອງນ ໍ້າ ຕ ໍ່ 1 ສູ່ວນ ຂອງ Sodium Hypochlorite.  

ຕວົຢາ່ງ: 65% ໃນນ ໍ້າ Sodium Hypochlorite  

       0.5% ຂອງChlorineທີືື່ຕ້ອງການ -1 = 9 ຂອງນ ໍ້າຕ ໍ່ 1 ສູ່ວນຂອງSodium Hypochlorite 

 

ສ ດຄດິໄລູ່ ທ ີ2 ຮ ບແບບເປນັຜງົ : Calcium Hypochlorite Concentrations  

ເປີເຊັນ(%)Calcium Chlorine ຊະນິດຜົງຫານໃຫ້(%)ນ ໍ້າຢາຂ້າເຊືືື້ອທີືື່ຕ້ອງການ-1= ສັດສູ່ວນຂອງນ ໍ້າ.  

ຕວົຢາ່ງ: 70% Calcium Chlorine ຊະນິດຜົງ  

0,1% ນ ໍ້າຢາຂ້າເຊືືື້ອທີືື່ຕ້ອງການ - 1= 699 ສູ່ວນຂອງນ ໍ້າ 

Chlorine 1ສູ່ວນ (1ບູ່ວງ)=15 ml/ນ ໍ້າ 699 ສູ່ວນ   

1/699 ກ  ລີນ 70% 1ບູ່ວງແກງ (15ml) x 699 = 10,485 ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ຕາຕະລາງການປະສມົນ ໍ້າຢາຂາ້ເຊືືື້ອ 
 

ປະເພດຜະລດິຕະພນັ ປະລມິານ ປະລມິານນ ໍ້າສະອາດ ຄວາມເຂັືື້ມຂຸນ້ 

ຝຸ່ນຄ  ລນີ 70%  1 ບູ່ວງແກງ (15 ml) 1 ລດິ 1% 

ຝຸ່ນຄ  ລນີ 70%  1 ບູ່ວງແກງ (15 ml) 2 ລດິ 0,5% 

ຝຸ່ນຄ  ລນີ 70%  1 ບູ່ວງແກງ (15 ml) 10 ລິດ 0,1% 

ນ ໍ້າຢາຊັກຜ້າຂາວ (ໄຮເຕີ) 5 - 6 % 1 ສູ່ວນ ນ ໍ້າ 4 ສູ່ວນ 1% 

ນ ໍ້າຢາຊັກຜ້າຂາວ (ໄຮເຕີ) 5 - 6% 1 ສູ່ວນ ນ ໍ້າ 9 ສູ່ວນ 0,5% 

ນ ໍ້າຢາຊັກຜ້າຂາວ (ໄຮເຕີ) 5 - 6 % 1 ສູ່ວນ ນ ໍ້າ 49 ສູ່ວນ 0,1% 

ນ ໍ້າຢາເດັດຕອນ 5 - 6 % 1 ສູ່ວນ ນ ໍ້າ 4 ສູ່ວນ 1% 

ນ ໍ້າຢາເດັດຕອນ 5 - 6 % 1 ສູ່ວນ ນ ໍ້າ 9 ສູ່ວນ 0,5% 

ນ ໍ້າຢາເດັດຕອນ 5 - 6 % 1 ສູ່ວນ ນ ໍ້າ 49 ສູ່ວນ 0,1% 

1. ຜນົກະທບົຕ ໍ່ສຂຸະພາບຂອງສານຄ  ລນີ (Chlorine) ມດີັົົ່ງນີືື້ : 

- ຜົນກະທົບຕ ໍ່ລະບົບລະລາຍ: ຫາກກືນເຂົືື້າໄປໃນຮູ່າງກາຍຈະມີອາການເຈັບອອກຮ້ອນກະເພາະ, ຖອກທ້ອງ 

ວີນຫົວ ແລະ ຮາກ; 

- ຜົນກະທົບຕ ໍ່ຕາ: ເຮັດໃຫ້ມີ ອາການ ແສບຕາ, ຕາແດງ ແລະ ເຈັບຕາ; 

- ຜົນກະທົບຕ ໍ່ ຜິວໜັງ ເຮັດໃຫ້ເປັນຜືືື່ນຄັນຕ ໍ່ຜິວໜັງ. 

2. ການເກບັຮກັສາ  
- ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນພາຊະນະທີືື່ມີຝາປິດ ແລະ ຕ້ອງເປັນພາຊະນະທີືື່ແສງບ ໍ່ສາມາດຜູ່ານເຂົືື້າໄດ້, ເກັບມ້ຽນ

ໃຫ້ຫູ່າງຈາກວັດຖຸໄວໄຟ ແລະ ໃຫ້ຫູ່າງໄກຈາກ ເດັກນ້ອຍ; 
- ສ າລັບນ ໍ້າຢາຂ້າເຊືືື້ອທີືື່ໄດ້ປະສົມແລ້ວແມູ່ນມີອາຍຸນ າໃຊ້ 2 ຊົົົ່ວໂມງ. ສະນັືື້ນ, ປະລິມານນ ໍ້າຢາທີືື່ປະສົມ

ແມູ່ນໃຫ້ຄິດໄລູ່ຕາມເນືືື້ອທີືື່ຈະນ າໃຊ້ ຫ ັງຈາກປະສົມແລ້ວ ໃຫ້ເກັບໄວ້ໃນພາຊະນະທີືື່ມີຝາປິດ ແລະ ຕ້ອງ
ເປັນພາຊະນະທີືື່ແສງບ ໍ່ສາມາດ ຜູ່ານເຂົືື້າໄດ້, ເກັບມ້ຽນໃຫ້ຫູ່າງຈາກວັດຖຸໄວໄຟ ແລະ ໃຫ້ຫູ່າງໄກຈາກ 
ເດັກນ້ອຍ ຖ້າກາຍ 2 ຊົົົ່ວໂມງແມູ່ນໃຫ້ຖອກຖີືື້ມ. 

3. ຂ ຫ້າ້ມ 
- ຫ້າມດືືື່ມ, ກ ລະນີຫ ົງດຶືື່ມເຂົືື້າໄປ ຕ້ອງໄດດ້ຶືື່ມນ ໍ້າໃຫ້ຫ າຍ, ໄປຫາແພດ 

- ປ້ອງກັນບ ໍ່ໃຫ້ສ າພັດກັບຜິວໜັງ, ຕາ (ຖ້າເຂົືື້າຕາ, ຖືກຜິວໜັງ ຕ້ອງລ້າງດ້ວຍນ ໍ້າສະອາດທັນທ,ີ ໄປພົບ

ແພດ)  

 



2.2.2. ເຫ ົືື້າ 70% ມ ີ2 ຊະນດິຄ:ື 

ເຫ ົືື້າທີືື່ໃຊ້ຂ້າເຊືືື້ອ ມີ 2 ຊະນິດ ຄື ເອຕີນອານໂກນ ( Ethyl alcohol ) ແລະ ອີໂຊໂປຣນປີນອານໂກນ ( 

Isopropyl alcohol ) ທັງສອງຊະນິດແມູ່ນເປັນນ ໍ້າ, ບ ໍ່ມີສີ ລະເຫີຍອາຍໄດ້ງູ່າຍ ຢ ່ໃນອຸນຫະພ ມຫ້ອງ, ໃຊ້ເຮັດຄວາມສະ

ອາດ, ຂ້າເຊືືື້ອວັດຖຸ, ອຸປະກອນທີືື່ເປັນໂລຫະ, ຢາງ, ໄມ້, ໜັງ, ສະແຕນເລດ ບ ໍ່ມີການຕົກຄ້າງ ແລະ ປອດໄພ. ເຫ ົືື້າ ທັງ 2 

ຊະນິດ ມີລິດໃນການທ າລາຍເຊືືື້ອຈຸລິນຊີ, ວັນນະໂລກ, ເຊືືື້ອເຫັດ ແລະ ເຊືືື້ອຈຸລະໂລກ ແຕູ່ບ ໍ່ສາມາດທ າລາຍ ສະປ  Spore 

( ປ ້ ຂອງເຊືືື້ອຈຸລິນຊີໄດ)້. 

 ເຫ ົືື້ືື້າ 70% ໄດ້ກ ານົດເປັນຜະລິດຕະພັນ ອະນາໄມ ແລະ ຂ້າເຊືືື້ອສະຖານທີືື່ຕູ່າງໆ ນອກຈາກນີືື້ຍັງໃຊ້ຂ້າເຊືືື້ອມືໂດຍ

ກົງ ແລະ ເປັນສູ່ວນປະສົມໃນເຈວ ຂ້າເຊືືື້ອມື ເຊິືື່ງມີຂາຍຕາມຕະຫ າດທົົົ່ວໄປ. 

 ເຫ ົືື້ືື້າ 90% - 95% ແມູ່ນ ມີຄວາມເຂັືື້ມຂຸ້ນຂອງທາດເຫ ົືື້ືື້າສ ງ ຈະເຮັດໃຫ້ ການລະເຫີຍອາຍໄວ ໂດຍທີືື່ບ ໍ່ທັນ

ດ ດຊືມຜູ່ານ ເຍືືື່ອຫຸ້ມຈຸລັງຂອງເຊືືື້ອພະຍາດ, ນອກຈາກນີືື້ ຍັງເຮັດໃຫ້ຜິວແຫ້ງ ແລະ ຄັນໄດ້, ຈິືື່ງບ ໍ່ໃຫ້ໃຊ້ ເຫ ົືື້າ 90%-

95% ຂ້າເຊືືື້ອພະຍາດ. 

 ຂ ້ຄວນລະວັງສ າລັບການນ າໃຊ້ເຫ ົືື້ືື້າຂ້າເຊືືື້ອ ຄວນຄ ານຶງເຖິງຄວາມຖີືື່ຂອງການນ າໃຊ້ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ ຜິວແຫ້ງ, 
ການ ເກັບຮັກສາ ແມູ່ນຫ ີກລູ່ຽງແສງແດດ ແລະ ຄວາມຮ້ອນ ເພາະ ເຫ ົືື້າສາມາດຕິດໄຟຟ້າໄດ້ ແລະ ເປັນຜະລິດຕະພັນທີືື່ໃຊ້
ສ າລັບ ພາຍນອກ. 

 

 
 

2.2.3. ຫ ອດໄຟ UV 

- UVGI Disinfection Chamber ເປັນລັກສະນະ ຄືກັບຕ ້ອົບ ແມູ່ນໃຊ້ສ າລັບຂ້າເຊືືື້ອອຸປະກອນ ທີືື່ສາມາດ

ຊັກ ແລະ ທ າຄວາມສະອາດໄດ້ ; 

- ເປັນຫ ອດໄຟ UV ທີືື່ສາມາດເຄືືື່ອນຍ້າຍໄປມາໄດ້ ເໝາະສ າລັບຂ້າເຊືືື້ອພະຍາດ ທີືື່ມີຄວາມສູ່ຽງຕ ໍ່ການແຜູ່ລະບາດ

ຂອງ COVID-19 ເປັນຕົືື້ນຫ້ອງທີືື່ມີຄວາມດັນລົບ, ໃນເວລາເປີດໄຟ UV ແມູ່ນບ ໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຄົນຢ ່ໃນຫ້ອງ

ດັົົ່ງກູ່າວ; 

ລັງສີທີືື່ຫ ອດໄຟປ່ອຍອອກມາໃນລະຫວູ່າງ 200nm - 313nm ( ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ CIE, 

DIN, IESNA ) ແຕູ່ຈະມີປະສິດທິພາບໄດ້ດີທີືື່ສຸດ ຖ້າມີຄວາມຍາວຄືືື້ນຢ ່ປະມານ 265 nm ແມູ່ນສາມາດ

ທ າລາຍເຊືືື້ອພະຍາດເຊັົົ່ນ : ຈຸລິນຊີ, ເຊືືື້ອເຫັດ, ເຊືືື້ອລາ ແລະ ນອກນີືື້ ຍັງສາມາດທ າລາຍເຊືືື້ອຈຸລະໂລກ (ໄວຣັສ) 



ໄດ້ອີກ. ເຊິືື່ງແສງລັງສີນີືື້ຈະໄປທ າລາຍຕູ່ອງໂສ້ຂອງ DNA-RNA ເຊັົົ່ນ :ຂອງ ໄວຣັສ COVID-19 ແລະ ຈະ

ສາມາດໄປຢັບຢັື້ງການຂະຫຍາຍພັນຂອງເຊືືື້ອຈຸລິນຊີ ແລະ ໄວຣັສ.  

- ການນ າໃຊ້ ແສງ UV ແມູ່ນໃຫ້ຄ ານຶງເຖິງເປົື້າໝາຍໃຫ້ເໝາະສົມກັບ ຈຸດປະສົງທີືື່ເຮົາຕ້ອງການຂ້າເຊືືື້ອເຊັົົ່ນ :  

UVGI Disinfection Chamber ເປັນລັກສະນະ ຄືກັບຕ ້ອົບ ແມູ່ນໃຊ້ສ າລັບ ຂ້າເຊືືື້ອອຸປະກອນ ທີືື່ສາມາດ

ຊັກ ແລະ ທ າຄວາມສະອາດໄດ້ ; 

 

 

 

- Moveable UVGI Air and Sureface  ເປັນຫ ອດໄຟ UV ທີືື່ສາມາດເຄືືື່ອນຍ້າຍໄປມາໄດ້ ເໝາະສ າລັບ

ຂ້າເຊືືື້ອພະ ຍາດ ທີືື່ມີຄວາມສູ່ຽງຕ ໍ່ການແຜູ່ລະບາດຂອງ COVID-19 ເປັນຕົືື້ນຫ້ອງທີືື່ມີຄວາມດັນລົບ, ໃນເວລາ

ເປີດໄຟ UV ແມູ່ນບ ໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ ມີຄົນຢ ່ໃນຫ້ອງດັົົ່ງກູ່າວ; 

 

 

 

 

- Handheld UVGI  Surface Disinfection Equipment ເປັນຊະນິດນຶືື່ງທີືື່ຕ້ອງການນ າໃຊ້ຂ້າເຊືືື້ອ ຢ ່ 

ອຸປະກອນ ທີືື່ໃຊ້ຮູ່ວມກັນກັບຄົນອືືື່ນ ເຊັົົ່ນ: ຄີບອດຄອມພິວເຕີືື້ລວມ, ລ ກບິດປະຕ ຫ້ອງນ ໍ້າ. 

ຜນົກະທບົຈາກລງັສ ີUV ຕ ໍ່ອະໄວຍະວະຂອງຄນົ ເຊັົົ່ນ :  

- ຕ ໍ່ຕາ ຈະເຮັດໃຫ້ມີອັນຕະລາຍຕ ໍ່ກະຈົກຕາ ແລະ ເລນຕາໄດ ້; 

- ຕ ໍ່ຜິວໜັງ ຈະເຮັດໃຫ້ຜິວໜັງໄໝ້, ແດງ, ແສບຜິວ ແລະອາດຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກີດມະເຮັງໄດ້; 

- ຕ ໍ່ລະບົບຫາຍໃຈ :  ລັງສີທີືື່ປ່ອຍອອກມາ ຖ້າຄືືື້ນຍາວກູ່ວາ 240 nm ສາມາດຜະລິດ ແກສໂອໂຊນທີືື່ເປັນພິດຕ ໍ່

ລະບົບຫາຍໃຈໄດ້. 
 

 

 

 

 



2.2.4 ການຂາ້ເຊືືື້ອດວ້ຍຄວາມຮອ້ນ: (Pasteurization) 
ການຂ້າເຊືືື້ອດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ ແລະ ອຸນຫະພ ມຂອງນ ໍ້າຮ້ອນ 100 ອົງສາເຊ ເວລາ 30 ນາທີຂຶືື້ນໄປແມູ່ນ 

ສາມາດຂ້າເຊືືື້ອພະຍາດໄດ້ ເຊິືື່ງວິທີນີືື້ເປນັການຂ້າເຊືືື້ອທີືື່ມີປະສິດທິພາບສ ງ 

3. ຫ ກັການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືືື້ອ 
1.1. ຂັືື້ນຕອນທ ີ1 ກູ່ອນການອະນາໄມ ແລະ ການຂາ້ເຊືືື້ອ 

1.1.1. ຜ ້ຈະເຮັດອະນາໄມ ແລະ ຂ້າເຊືືື້ອ ຕ້ອງອະນາໄມ ແລະ ອະເຊືືື້ອມ ື 
ການອະນາໄມມືທີືື່ຖືກຕ້ອງຈະສາມາດຫ ຸດຜູ່ອນເຊືືື້ອພະຍາດທີືື່ປົນເປ ື້ອນໃນຂະນະທີືື່ປະຕິບັດກິດຈະກ າຕູ່າງໆ 

ເຊັົົ່ນ: ເລືອດ, ນ ໍ້າມ ກ, ຂີືື້ກະເທີືື່, ນ ໍ້າລາຍ, ນ ໍ້າຍູ່ຽວ, ອາຈົມ ຕູ່າງໆ ຫ ື ຈັບບາຍກັບ ອຸປະກອນ, ສິືື່ງແວດລ້ອມອ້ອມຕົວ
ຄົນເຈັບ, ພະນັກງານອະນາໄມ ແລະ ຂ້າເຊືືື້ອ ຄວນອະນາໄມ ແລະ ຂ້າເຊືືື້ອມືກູ່ອນ ແລະ ຫ ັງເຮັດວຽກ. 

 ການລ້າງມືຕ້ອງໃຊ້ນ ໍ້າສະອາດລ້າງ, ໃສູ່ສະບ , ໄລດ້ວຍນ ໍ້າສະອາດ, ໃຊ້ເວລາໃນການລ້າງມືປະມານ 40-60 
ວິນາທີ ເຊັດດ້ວຍຜ້າເຊັດມືທີືື່ສະອາດ ແລະ ໃຊ້ເທືືື່ອດຽວ ຫ ື ເຈ້ຍເຊັດມືໃຫ້ແຫ້ງ ເພາະວູ່າການລ້າງມືພຽງແຕູ່ເຮັດໃຫ້
ເຊືືື້ອພະຍາດສູ່ວນໃດສູ່ວນນຶືື່ງອອກເທົົົ່ານັືື້ນ ແລະ ເຊືືື້ອພະຍາດສາມາດຂະຫຍາຍ ຫ ື ຈະເລີນເຕີບໂຕໃນຄວາມຊຸູ່ມ ແລະ 
ບູ່ອນປຽກໄດ້ດີ, ດັົົ່ງນັືື້ນ ຫ ັງຈາກລ້າງມືແລ້ວ ຕ້ອງໃຊ້ເຫ ົືື້າ ຫ ື ເຈວອະນາໄມມືທີືື່ມີສູ່ວນປະສົມທາດເຫ ົືື້າ 70% ອະເຊືືື້ອ
ມື ເຊິືື່ງຂັືື້ນຕອນການອະນາໄມມືດ້ວຍສະບ  ຫ ື ດ້ວຍເຈວຂ້າເຊືືື້ອມື ທີືື່ມີທາດເຫ ົືື້າ ຕ້ອງປະຕິບັດດັົົ່ງລຸູ່ມນີືື້ : 

- ຂັືື້ນຕອນທ ີ1 : ຝາມືຖູຝາມືແລ້ວສອດນິືື້ວມືປະສານກັນ 

- ຂັືື້ນຕອນທ ີ2 : ຝາມືເບືືື້ອງຂວາຖູຝາມືເບືືື້ອງຊ້າຍ ແລະ ສອດນິືື້ວມືປະສານກັນ ເພືືື່ອອະນາໄມຕາມຮູ່ອງນິືື້ວມື  
          ແລະ ສະຫ ັບຂ້າງກັນ 

- ຂັືື້ນຕອນທ ີ3 : ກ າມືເຂົືື້າ ແລ້ວເອົາສັນມືຖູຝາມື 

- ຂັືື້ນຕອນທີ 4 : ຖູອ້ອມໂປ້ມືຂວາ ແລະ ຊ້າຍສະຫ ັບກັນ 

- ຂັືື້ນຕອນທ ີ5 : ເອົາປາຍນິືື້ວມືຖູຝາມືໄປມາ ສະຫ ັບກັນຊ້າຍ ແລະ ຂວາ 

 
 



1.1.2. ການໃສູ່ເຄືືື່ອງປ້ອງກັນຕົນເອງ :  
 ຜ ້ອະນາໄມ ແລະ ຂ້າເຊືືື້ອ ຕ້ອງໄດ້ໃສູ່ເຄືືື່ອງປ້ອງກັນຕົນເອງ ຕະຫ ອດເວລາໃນເວລາປະຕິບັດໜ້າທີືື່ ເພືືື່ອປ້ອງ
ກັນບ ໍ່ໃຫ້ພະຍາດ ຕິດແປດໃສູ່ມື, ຕາ, ຜົມ, ເສືືື້ອຜ້າ ແລະ ເກີບ ແລະ ປ້ອງກັນບ ໍ່ໃຫ້ຕິດເຊືືື້ອໃສູ່ຄົນອືືື່ນ ເຊິືື່ງມີດັົົ່ງນີືື້ : 

 

1. ຖົງມືຊະນິດບາງ 
2. ຖົງມືຊະນິດຢາງຍາວໜາ; 

3. ແວູ່ນປ້ອງກັນຕາ; 

4. ຜ້າອັດປາກ ແລະ ດັງ ຊະນິດປ້ອງກັນເຄມີ; 

5. ຜ້າຢາງກັນເປ ື້ອນ; 

6. ເສືືື້ອຄຸມ ( ເສືືື້ອກາວ) 

7. ເກີບໂບກ 
8. ໝວກ ຫ ື ຖົງປົກຜົມ 

 

 
  

ຫ ັກການໃສູ່ເຄືືື່ອງປ້ອງກັນຕົນເອງ ແມູ່ນເພືືື່ອຫ ຸດຜູ່ອນຄວາມສູ່ຽງຕ ໍ່ການຕິດເຊືືື້ອ ແລະ ປ້ອງກັນເຄມີເຂົືື້າສ ູ່

ຮູ່າງກາຍ, ແຕູ່ບ ໍ່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ທັງໝົດ. ການໃສູ່ເຄືືື່ອງປ້ອງກັນຕົນເອງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ຖືກວິທີ ຕ້ອງປະຕິບັດ

ຕາມຂັືື້ນຕອນ ດັົົ່ງລຸູ່ມນີືື້ : 

1. ອະນາໄມ ແລະ ຂ້າເຊືືື້ອມື 
2. ໃສູ່ຜ້າອັດປາກ-ດັງ ( ຊະນິດປ້ອງກັນເຄມີ ແລະ ເຊືືື້ອພະຍາດ )  
3. ໃສູ່ເສືືື້ອຄຸມ ( ເສືືື້ອກາວ) 

 



4. ໃສູ່ແວູ່ນປ້ອງກັນຕາ 
5. ໃສູ່ໝວກປົກກວມຜົມ 
6. ໃສູ່ຜ້າຢາງກັນເປ ື້ອນ 
7. ໃສູ່ເກີບໂບກ  
8. ໃສູ່ຖົງມືຢາງຊະນິດບາງ 
9. ໃສູ່ຖົງມືຢາງຊະນິດໜາຍາວ  
10. ຕ້ອງມີຜ ້ຊູ່ວຍເບິືື່ງຄວາມຮຽບຮ້ອຍ 

 

- ຫ ີກເວັືື້ນການສ າພັດກັບເຄືືື່ອງປ້ອງກັນຕົນເອງທີືື່ຖືກນ າໃຊ້ແລ້ວ ແລະ ປົນເປ ື້ອນກັບສິືື່ງຂັບຫ ັົົ່ງອອກຈາກຮູ່າງກາຍ; 
- ຫ້າມບ ໍ່ໃຫ້ໃສູ່ເຄືືື່ອງປ້ອງກັນຕົນເອງຊ້ອນກັນເພາະບ ໍ່ສາມາດປ້ອງກັນພະຍາດໄດ້ເພີືື້ມຕືືື່ມ ເຊິືື່ງຈະເປັນການສິືື້ນເປ ອງ 

ພ້ອມທັງເຮັດວຽກບ ໍ່ສະດວກສະບາຍ; 

- ບ ໍ່ໃຫ້ໃສູ່ເຄືືື່ອງປ້ອງກັນຕົນເອງຮູ່ວມກັນ. 
 ສະນັືື້ນ, ຈິືື່ງມີຄວາມຈ າເປັນໃຫ້ມີເຄືືື່ອງປ້ອງກັນຕົນເອງທີືື່ພຽງພ  ມີໃຊ້ຕະຫ ອດເວລາ ພ້ອມທັງຝຶກອົບຮົມການ
ນ າໃຊ້ເຄືືື່ອງປ້ອງກັນຕົນເອງ ໃຫ້ພະນັກງານອະນາໄມ - ຂ້າເຊືືື້ອ ຢ່າງທົົົ່ວເຖິງ ແລະ ທັນກັບສະພາບການ. ພະນັກງານ

ອະນາໄມ ແລະ ຂ້າເຊືືື້ອ ທຸກຄົນຕ້ອງຮ ້ວິທີ ແລະ ຫ ັກການໃສູ່ເຄືືື່ອງປ້ອງກັນຕົນເອງໃຫ້ຖືກຕ້ອງ. 

 

 ຂ ຄ້ວນລະວັງ  
- ຫ ີກລຽ້ງການສ າພັດກັບດ້ານໜ້າຂອງຊຸດທີືື່ປົນເປ ື້ອນໃນເວລາກ າຈັດ; 
- ການຖອດແວູ່ນປ້ອງກັນຕາ, ເກີບໂບກ ແລະ ອຸປະກອນອືືື່ນໆທີືື່ສາມາດນ າໃຊ້ໄດຫ້ າຍຄັືື້ງຕ້ອງຖອດທັນທແີລ້ວ

ນ າໄປແຊູ່ນ ໍ້າຢາຂ້າເຊືືື້ອ; ສູ່ວນອຸປະກອນທີືື່ນ າໃຊ້ຄັືື້ງດຽວຄວນຖີືື້ມໄວ້ໃນຖົງ ແລ້ວນ າໄປຖີືື້ມໃສູ່ໃນຖັງຂີືື້ເຫຍືືື້ອສີ
ເຫ ືອງທີືື່ຖີືື້ມອຸປະກອນການແພດເພືືື່ອນ າໄປກ າຈັດ; 

- ການຖອດອຸປະກອນປ້ອງກັນ ແຕູ່ລະຂັືື້ນຕອນຕ້ອງຂ້າເຊືືື້ອມືທຸກຄັືື້ງດ້ວຍເຫ ົືື້າ70% ເມືືື່ອຖອດອຸປະກອນທັງໝົດ
ອອກແລ້ວຕ້ອງລ້າງມືດ້ວຍສະບ , ໄລດ້ວຍນ ໍ້າສະອາດ ແລະ ຂ້າເຊືືື້ອມື; 

- ສ າລັບອຸປະກອນທີືື່ສາມາດນ າໃຊ້ຄືນແມູ່ນໃຫ້ຂ້າເຊືືື້ອດ້ວຍນ ໍ້າຢາຄ  ລີນທີືື່ມີຄວາມເຂັືື້ມຂຸ້ນ 0,5%; 
- ການປະສົມຢາຂ້າເຊືືື້ອຕ້ອງຢ ່ສະຖານທີືື່ມີການລະບາຍອາກາດໄດ້ດີ; 
- ລະມັດລະວັງ ແລະ ຫ ີກລ້ຽງການສ າພັດໂດຍກົງກັບນ ໍ້າຢາຂ້າເຊືືື້ອ; 
- ປະສົມຢາຂ້າເຊືືື້ອ ແມູ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມອັດຕາສູ່ວນຢ ່ໃນຄ ູ່ມືແນະນ າສະບັບນີືື້ຢ່າງເຄັົົ່ງຄັດ. 

 

1.2.  ຂັືື້ນຕອນທີ 2 ການອະນາໄມ ແລະ ການຂ້າເຊືືື້ອ: 
- ຕ້ອງເປີດປະຕ , ປ່ອງຢ້ຽມ ເພືືື່ອລະບາຍອາກາດ; 
- ບ ໍ່ໃຫ້ມີຄົນຢ ່ໃນຫ້ອງທີືື່ຈະເຮັດອະນາໄມ ແລະ ຂ້າເຊືືື້ອ; 
- ອະນາໄມ ແລະ ຂ້າເຊືືື້ອທຸກພືືື້ນທີືື່ ທີືື່ມີຄວາມສູ່ຽງໃນການຕິດເຊືືື້ອ ໂດຍການໃຊ້ແພຈຸບນ ໍ້າຢາທີືື່ກຽມໄວ້ ຫ ື ສີດນ ໍ້າ

ຢາໃສູ່ບ ລິເວນທີືື່ຈະອະນາໄມ ແລະ ຂ້າເຊືືື້ອ ແລ້ວໃຊ້ຜ້າເຊັດຖູຄວນເລີືື່ມຈາກ ບູ່ອນທີືື່ເປ ື້ອນໜ້ອຍໄປຫາບູ່ອນ

ເປ ື້ອນຫ າຍ, ຈາກບູ່ອນສ ງ ຫາ ບູ່ອນຕ ່າ, ຈາກດ້ານໃນຫາດ້ານນອກ ເຊັົົ່ນ: ຊູ່ອງລະບາຍອາກາດ, ເຄືືື່ອງປັບອາກາດ 
 



ເຄືືື່ອງໃຊ້ພາຍໃນຫ້ອງ, ລ ກບິດປະຕ , ຮາວຂັືື້ນໄດ, ປຸ່ມກົດລິບ, ຫ້ອງນ ໍ້າ, ບູ່ອນເກັບມ້ຽນຂີືື້ເຫຍືືື້ອ, ສິືື່ງເສດເຫ ືອ ແລະ 
ອືືື່ນໆ... 
1.3. ຂັືື້ນຕອນທີ 3 ຫ ັງຈາກການອະນາໄມ ແລະ ຂ້າເຊືືື້ອແລ້ວ  
 ຫ ັງຈາກສ າເລັດການອະນາໄມຂ້າເຊືືື້ອແລ້ວໃຫ້ຜ ້ອະນາໄມ ຖອດເຄືືື່ອງປ້ອງກັນຕົນເອງຢ່າງລະມັດ ລະວັງຕາມ
ຂັືື້ນຕອນດັົົ່ງລຸູ່ມນີືື້ : 

1. ລ້າງມືດ້ວຍສະບ , ໄລດ້ວຍນ ໍ້າສະອາດ ແລະ ຂ້າເຊືືື້ອມື ດ້ວຍເຫ ົືື້າ 70% ຫ ື ເຈວຂ້າເຊືືື້ອ; 
2. ຖອດຖົງມືຍາວ ລ້າງມືດ້ວຍສະບ  ແລະ ນ ໍ້າສະອາດ ແລ້ວຂ້າເຊືືື້ອ ດ້ວຍເຫ ົືື້າ70% ຫ ື ເຈວຂ້າເຊືືື້ອ; 
3. ຖອດຜ້າກັນເປ ື້ອນອອກລ້າງມືດ້ວຍເຫ ົືື້າ70% ຫ ື ເຈວຂ້າເຊືືື້ອ; 
4. ປົດໝວກອອກໄປດ້ານຫ ັງ ລ້າງມືດ້ວຍເຫ ົືື້າ70% ຫ ື ເຈວຂ້າເຊືືື້ອ;  
5. ແກ້ເສືືື້ອຄຸມໂດຍການມ້ວນອອກ ລ້າງມືດ້ວຍເຫ ົືື້າ70% ຫ ື ເຈວຂ້າເຊືືື້ອ; 
6. ຖອດເກີບໂບກອອກແລ້ວລ້າງມືດ້ວຍເຫ ົືື້າ70% ຫ ື ເຈວຂ້າເຊືືື້ອ;  
7. ຖອດຖົງມືຢາງຊະນິດບາງ ແລ້ວລ້າງມືດ້ວຍເຫ ົືື້າ70% ຫ ື ເຈວຂ້າເຊືືື້ອ; 
8. ຖອດແວູ່ນປ້ອງກັນຕາອອກ ລ້າງມືດ້ວຍເຫ ົືື້າ70% ຫ ື ເຈວຂ້າເຊືືື້ອ; 
9. ຖອດຜ້າອັດປາກ-ດັງອອກ ແລ້ວລ້າງດ້ວຍເຫ ົືື້າ70% ຫ ື ເຈວຂ້າເຊືືື້ອ;  
10.  ລ້າງມືດ້ວຍສະບ , ໄລດ້ວຍນ ໍ້າທີືື່ສະອາດ, ເຊັດມືໃຫ້ແຫ້ງດ້ວຍຜ້າທີືື່ສະອາດ ຫ ື ເຈັືື້ຍອະນາໄມ;  

11.  ອະນາໄມມືດ້ວຍເຈວຂ້າເຊືືື້ອ ທີືື່ມີທາດເຫ ົືື້າ 70%; 

12.  ອາບນ ໍ້າ ອະນາໄມຮູ່າງກາຍປ່ຽນເຄືືື່ອງນຸູ່ງໃຫ້ສະອາດຢ ່ສະເໜີ. 
 
 ຫ ັງຈາກສ າເລັດການອະນາໄມ-ຂ້າເຊືືື້ອ ແລ້ວໃຫ້ມີການອະນາໄມຮູ່າງກາຍດ້ວຍສະບ , ນ ໍ້າສະອາດ. ສ າລັບ
ອຸປະກອນ, ເສືືື້ອຜ້າຕູ່າງໆ ແມູ່ນໃຫ້ແຊູ່ດ້ວຍຢາຂ້າເຊືືື້ອທີືື່ມີສູ່ວນປະສົມຂອງສານ Chlorine 0.1% (1.000 mg/l) 
ຖ້າສະຖານທີືື່ມີຄວາມສູ່ຽງ ແລະ ມີການຕິດເຊືືື້ອ ແມູ່ນແຊູ່ດ້ວຍນ ໍ້າຢາຂ້າເຊືືື້ອທີືື່ມີຄວາມເຂັືື້ມຂຸ້ນ 0,5 - 1% ປະໄວ້ 
30 ນາທີ ແລ້ວຊັກ, ຕາກໃຫ້ແຫ້ງດີ. 

ຜ ້ເຮັດອະນາໄມຄວນສັງເກດຕົນເອງ ຫາກມີອາການເຈັບປ່ວຍທີືື່ມີຄວາມສູ່ຽງ ເຊັົົ່ນ: ໄອ, ຈາມ, ມີນ ໍ້າມ ກ, ມີໄຂ້ 
ຫ ື ອາການຫາຍໃຈຍາກ ໃຫ້ຕິດຕ ໍ່ໂທລະສັບສາຍດູ່ວນ 165 - 166 ເພືືື່ອຂ ຄ າແນະນ າ. 

 

ສິືື່ງທີືື່ຄວນເອາົໃຈໃສູ່ 

ການຂ້າເຊືືື້ອໃນແຕູ່ລະສະຖານທີືື່ຄວນຢ ່ພາຍໃຕ້ການຊີືື້ນ າຂອງໜູ່ວຍງານສາທາລະນະສຸກໃນແຕູ່ລະທ້ອງຖິືື່ນ, 
ດ າເນີນໂດຍໜູ່ວຍງານທີືື່ກູ່ຽວຂ້ອງຢ່າງທັນເວລາ. ການອະນາໄມ ແລະ ຂ້າເຊື ືື້ອທຸກຄັ ືື້ງ ໃນສະຖານທີບ ລິການ
ສາທາລະນະສຸກຄວນແມູ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານແພດ ແລະ ໜູ່ວຍງານອະນາໄມ, ຕ້ອງມີການແນະນ າ
ອົບຮົມດ້ານເຕັກນິກໃຫ້ແກູ່ທີມງານຈາກໜູ່ວຍງານອະນາໄມ ແລະ ຂ້າເຊືືື້ອ ໃນທ້ອງຖິືື່ນກູ່ອນ, ການເກັບຮັກສາຢາຂ້າ
ເຊືືື້ອຕ້ອງເກັບໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຫ ັກການຂ້າງເທິງ. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


