厚生労働省 HP から

ノロウイルス โนโรไวรัส
โนโรไวรัสนันเป็
้ นสาเหตุให้ เกิดอาการท้ องเสียตังแต่
้ เด็กและผู้ใหญ่ เป็ นการติดเชื ้อแบบไวรัส
ส่วนใหญ่จะเกิดระบาดหนักในฤดูหนาวตังแต่
้ เดือนตุลาคมจนถึงประมาณเดือนธันวาคมหรือมกราคมจะเป็ นช่วงที่ระบาดมากทีส่ ดุ
แต่การระบาดนันสามารถเกิ
้
ดได้ ทงปี
ั ้ ซึง่ อาจทาให้ เกิดปั ญหาทางสุขอนามัยในสถานทีล่ ี ้ภัยฉุกเฉินได้
ไวรัสชนิดนี ้จะเติบโตในลาไส้ คนเท่านันแต่
้ ก็สามารถทนความแห้ งได้ อีกทังยั
้ งสามารถมีชีวิตอยู่ในของเหลวเป็ นระยะเวลานาน
อีกทังยั
้ งแสดงการอย่างรุ นแรงได้ ด้วยไวรัสปริ มาณเพียงน้ อยนิด(10-100ตัว)
ไม่ใช่เพียงแต่ต้องการป้องกันการแพร่กระจายทางอาหารเท่านันแต่
้ ยงั รวมไปถึงการแพร่ จากคนสูค๋ น ร้ านค้ า แหล่งจ่ายอาหารและเครื่ องดื่ม พัก สถานเลี ้ยงดูเด็ก
สถานดูแลคนชรา โรงพยาบาล และสถานที่อื่น ๆ ที่มีผ้ จู านวนมากมารวมตัวกันอีกด้ วย

การป้องกันอาการเป็ นพิษที่เกิดจากโนโรไวรัส

สาหรับคนทาอาหาร
ดูแลสุขภาพ

ก่อนเริ่ มทา

เครื่ องครัว
ล้ างมือ

สารฆ่าเชื ้อคลอรี น

○

ดูแลใส่ใจทางด้ านอาหารและสุขภาพขอ
งเรา
○

ถ้ าเกิดอาการของโรคให้ หลีกเลีย่ งการสัม
ผัสอาหารโดยตรง
○

ถ้ าได้ ข่าวขของการติดเชื ้อให้ สร้ างเครื อข่
ายและคนบริ หารจัดการเพื่อรายงานสถา
นการณ์

ฆ่าเชื ้อโรค

○ช่วงที่ต้องล้ างคือ
◎หลังจากเข้ าห้ องน ้า

ฆ่าเชื ้อด้ วยน ้ายาล้ างต่าง
ๆแล้ วจุ่มลงในสารละลายโซเดียม

◎ก่อนเข้ าสถานที่ปรุ งอาหาร
◎ก่อนจะตักอาหารแบ่งจาน

ไฮโปคลอไรต์ที่มีความเข้มข้

◎ก่อนที่ทาการปรุงครัง้ ต่อไป
○ ที่สกปรกง่ายต้ องดูแลเป็ นพิเศษ
◎ปลายนื ้ว, ง่ามนิ ้ว, ซอกเล็บ,

รอบนิ ้วโป้ง, ข้ อมือ

นของคลอรีน
200ppmแล้ วเช็ดให้ แห้ ง。
＊
การใช้ เอทานอลหรื อสบูน่ นไม่
ั ้ ค่อยได้ ผลเท่าที่ค
วร แต่ถ้าใช้ น ้ายาล้ างต่าง ๆ ล้ างให้ สะอาดแล้ ว
ลวกในน ้าร้ อนก็ได้ ผลเช่นกัน
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วิธีป้องกันไม่ให้ โนโรไวรัสเกิดระบาด

การฆ่าเชื ้อในภาชนะสาหรบรับประทานอาหาร・สถานที・
่ ผ้ าลินินชนิดต่างๆ

◎ให้ แยกชามที่ผ้ ปู ่ วยใช้ หรื อของที่เปรอะเปื อ้ นอาเจียนของผู้ป่วยออกมาแล้ วทาการฆ่าเชื ้อ
◎

ภาชนะสาหรบรับประทานอาหารนันหลั
้ งรับประทานอาหารเสร็จให้ จมุ่ ลงโซเดียมไฮโปคลอไรต์เพื่อฆ่าเชื้อก่อนส่
งเข้าครัว
◎ผ้ าม่าน、เสื ้อผ้ า、ลูกบิดและอื่น ๆ ก็ทาการฆ่าเชื ้อด้ วยเช่นกัน
◎การซักผ้ านันให้
้ คอ่ ย ๆ ขยี ้ผ้ าในน ้าผสมสารซักฟอกแล้ วล้ างน ้า
・ซักผ้ าด้ วยน ้าร้ อน 85℃นาน
1นาทีขึ ้นไปแล้ วค่อยจุ่มลงในสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์จะทาให้ได้ผลดีขึ้น
・ใช้ เครื่ องปั่ นผ้ าแห้ งด้ วยอุณภูมิสงู ก็ยงิ่ ทาให้ ฆ่าเชื ้อได้ ดีขึ ้นด้ วย

การจัดการกับอาเจียน
◎อาเจียน ผ้ าอ้ อมของผู้ป่วยให้ จดั การด้ วยวิธีตอ่ ไปนี ้ให้ เร็ วที่สดุ เพื่อการป้องกันการแพร่ กระจาย

โนโรไวรัสนันเมื
้ ่อของเหล่านันแห้
้ งก็จะลอยในอากาศและเมื่อเข้ าปากแล้ วจะทาให้ มีโอกาสติดเชื ้อได้
・สวมใส่ถงุ มือ หน้ ากาก และเสื ้อกาวน์แบบใช้ แล้ วทิ ้ง
・ใช้ กระดาษทิชชู่คอ่ ย ๆ เช็ดแล้ วใช้ สารฆ่าเชื ้อคลอรี น หลังจากฆ่าเชื ้อเสร็ จให้ ใช้ น ้าเช็ดอีกครัง้
・หลังจากเช็ดเสร็ จแล้ วให้ ทิ ้งกระดาษถุงมือและอื่น ๆ ลงในถุงพลาสติก

แล้ วก่อนทาการปิ ดถุงนันให้
้ ใส่สารฆ่าเชื ้อคลอรี น1000ppmลงในถุงปิ ดให้ แน่นหนาแล้ วทิ ้ง
・พยายามอย่าสูดหายใจเอาละอองเข้ าไป แล้ วเมื่อเสร็ จเรี ยบร้ อนให้ ล้างมือให้ สะอาด

วิธีการผสมน ้ายาฆ่าเชื ้อ

ใช้ โซเดียมไฮโปคลอไรต์ในการผสมน ้ายาฆ่าเชื ้อ

โซเดียมไฮโปคลอไรต์นนจะผสมอยู
ั้
่ในน ้ายาฟอกขาวที่ใช้ สาหรับซักเสื ้อผ้ าและล้ างห้ องครัวประเภทคลอรี นซึง่ สามารถหาซื ้อได้ จากร้ านค้ า
ทัว่ ไป ซึง่ จะใช้ แบบสาหรับซักผ้ าหรื อสาหรับล้ างครัวก็ได้
น ้ายาฟอกขาวประเภทคลอรี นนันจะมี
้ โซเดียมไฮโปคลอไรต์ผสมอยู่ประมาณ 5%
ซึ่งจะเจือจางด้วยน้าตามวัตถุประสงค์ของการใช้
ในร้านค้านั้นจะมีน้ายาฟอกขาวแบบคลอรีนและออกซิเจนซึง่ สองแบบรี แ้ ตกต่างกัน ยี่ห้อไฮเตอร์
และคิชเช่นไฮเตอร์ นนนั
ั ้ นจะเป็
้
นสารฟอกขาวประเภทคลอรี น ส่วนไวด์ไฮเตอร์ นนจะเป็
ั้
นแบบสารฟอกขาวออกซิเจนซึง่ ไม่สามารถใช้ ได้
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【ของที่ต้องเตรี ยม】

วิธีผสมยาฆ่าเชื ้อ

ถ้ าจะต้ องการทาความสะอาดอาเจียนให้ ผสมน ้ายาฟอกขาวชนิดคลอรีนในอัตราส่วนน ้ายาต่อน ้า 1:50

■

ขวดPETขนาด500cc（ล้ างสะอาด）

（โซเดียมไฮโปคลอไรต์เข้ มข้น 1000 ppm）

■

สารฟอกขาวประเภทคลอรี น

①

■

กรวยกรอกน ้า（ห้ ามใช้ โลหะ）

นั ้นเท่ากับฝาขวดน ้ายาฟอกขาวประมาณครึ่งฝา (ถึงแต่ละยี่ห้อจะขนาดไม่เท่ากันแต่โดยทัว่ ไปแล้ วจะอยู่ที่ 22-25 cc)

■

ถุงมือยางหรื อถุงมือไวนิล

ถ้ าใช้ ฝาขวดPET ให้ ใช้ ประมาณ2ฝา(1ฝา ประมาณ 5 cc)
②

ใส่น ้าลงในขวดPETขนาด500ccเล็กน้ อยแล้ วนากรวยมาใช้ กรอกสารฟอกขาวปริ มาณ10cc。10cc

แล้ วใส่น ้าจนเต็มขวด
ปิ ดฝาขวดน ้าให้ แน่นแล้ วเขย่าให้ เข้ ากัน

แหล่งของเชื ้อ

อาการ

《จากอาหาร》

《ระยะฟั กตัว》

・อาหารที่ทาจากคนที่ตดิ เชื ้อ

24ถึง48ชัว่ โมงตังแต่
้ มีการติดเชื ้อ

・หอยสองฝาที่เป็ นพาหะซึง่ ทาให้ ไม่สกุ พอ

《อาการโดยทัว่ ไป》

《จากคน》

・อาเจียน คลื่นไส้ ท้ องเสีย ปวดท้ อง ตัวร้ อนจะเกิดประมาณ 2 วัน

อุจจาระและอาเจียนของผู้ป่วย

ถึงจะไม่ได้ ตดิ เชื ้อประเภทนี ้ก็มีโอกาสเป็ นอาการเช่นนี ้ได้ เช่นกัน。

จากบ้ านหรื อสถานที่ที่มีการแพร่ กระจายของละอองของเชื ้อไวรัส

เด็กอ่อนและคนชราโปรดระวังโรคปอดบวมและสาลักที่เกิดจากการสูดกลืนอ้ วก

ノロウイルスによる感染について

