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ผลิตภัณฑฆาเชื้อโรค
ผลิตภัณฑกลุมนี้เปนผลิตภัณฑประเภท
หนึ่งที่มกี ารนํามาใชอยางแพรหลายในชีวิตประจําวัน
เชน ผลิตภัณฑทําความสะอาดฆาเชื้อโรค พื้น ฝาผนัง
เครื่องสุขภัณฑ โถสุขภัณฑของอาคารบานเรือนทั่วไป
และโรงพยาบาล
สารเคมีที่ใชในผลิตภัณฑฆา เชื้อโรค
สามารถแบงเปนกลุมได 5 กลุมดังนี้
1. สารในกลุ ม Aldehydes
ไดแ ก
Formaldehyde,
Paraformaldehyde,
Glutaraldehyde
2. สารในกลุ ม Chlorine
และ Chlorine
releasing substances ไดแก Calcium Hypochlorite, 1,3Dichloro-5,5-Dimethylhydantoin, Dichloroisocyanuric
Acid and its salts (เชน Sodium Dichloroisocyanurate),
Sodium Hypochlorite, Trichloroisocyanuric acid and its
salts, Chloramine โดยเมื่อใชสารกลุมนี้ละลายน้ําแลว
จะให Hypochlorous acid และ available Chlorine ซึ่ง
ออกฤทธิ์ในการฆาเชื้อโรค
3. สารในกลุม Chlorhexidine salts ไดแก
Chlorhexidine Gluconate, Chlorhexidine Acetate
4. สารในกลุม Phenols
และ Phenolic
compounds ไดแก Phenol, Cresols, Diphenyl compound
5. สารในกลุม Cationic surfactants ไดแก
Quaternary Ammonium Choloride (QACs) ซึ่งตัวที่
นิยมใชคือ Benzalkonium Chloride
โดยอาศั ย อํ า นาจตามพระราชบั ญ ญั ติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ไดมีการออกประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมเรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2546
กําหนดกลุมของสารเคมี ชื่อสารเคมีและกลุมผลิตภัณฑ

ที่ใชในบานเรือน หรือทางสาธารณสุข ใชเพื่อประโยชน
แกการฆาเชื้อโรค พื้น ฝาผนัง เครื่องสุขภัณฑ และ
วัสดุอื่นๆ จัดเปนวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่ ง สามารถ
จําแนกได ดังนี้
1. ACIDS
2. ALKALIS
3. ALDEHYDES
4. CHLORINE and chlorine releasing substances
5. CALCIUM HYPOCHLORITE
6. 1,3-DICHLORO-5,5-DIMETHYLHYDANTOIN
7. DICHLOROISOCYANURIC ACID and it salts
8. SODIUM HYPOCHLORITE
9. TRICHLOROISOCYANURIC ACID and its salts
10. CHLORHEXIDINE SALTS
11. PHENOLS and phenolic compounds
12. SURFACTANTS (นิยมใช Cationic Surfactants)
13. ผลิตภัณฑที่ใชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุข
เพื่อประโยชนแกการฆาเชื้อโรค ทําความสะอาด
พื้น ฝาผนัง เครื่องสุขภัณฑ และวัสดุอนื่ ๆ
14. ผลิตภัณฑที่ใชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุข
เพื่อประโยชนในการซักผาขาว การฆาเชื้อโรค หรือ
กําจัดกลิน่ ในสระวายน้ํา
อาการเกิดพิษของสารเคมีในกลุมนี้มีไดตั้งแต
เกิดการระคายเคืองผิวหนั งเมื่อสัมผัส ระคายเคืองตา
อาการเกิ ด พิ ษ จะมากหรื อ น อ ยขึ้ น อยู กั บ บริ เ วณที่ รั บ
สัมผัส ความเขมขนของสาร และระยะเวลาที่รับสัมผัส
หากเปนผลิตภัณฑที่มีความเปนกรดและดางมาก จะมี
ฤทธิ์กัดกรอน ทําใหเกิดอาการปวดรอน ระคายเคือง
ไหม หากรั บ ประทานเข า ไป จะมี อ าการปวดร อ น
ภายในปาก คอ กระเพาะอาหารและลํ าไสอักเสบ
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อาเจียน อุจจาระรวงถายเปนเลือด ความดันโลหิตลดลง
อยางรวดเร็ว ไตถูกทําลาย และในรายที่อาการรุนแรง
อาจตายไดเนื่องจากการอุดตันของทางเดินหายใจ หาก
สูดดมไอควัน จะมีอาการไอ สําลัก ปวดศีรษะ หนามืด
ออนเพลียและแนนหนาอก หากถูกผิวหนังจะมีอาการ
ปวดรอ นและไหม หากเข า ตาจะมี อ าการระคายเคือ ง
ปวดรอนและน้ําตาไหล
การวินิจฉัย ผลิตภัณฑฆาเชือ้ โรค ที่จัดเปน
วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
ดูจากวัตถุประสงคการใช
1. คํ า ว า “ในบ า นเรื อ นหรื อ ทางสาธารณสุ ข
ทางสาธารณสุข” ไดมีการตีความกวาง
หมายถึ ง ฆ า เชื้ อ ในบ า นเรื อ น สถาน
ประกอบการ โรงงาน โรงแรม
โรงพยาบาล
2. คําวา พื้น ฝาผนัง เครื่องสุขภัณฑ” คงไมมี
ปญหาในการตีความ
3. คําวา “วัสดุอื่นๆ” นั้น ไดมีการตีความ
รวมถึงวัสดุอปุ กรณที่ใชในขบวนผลิต
อาหารในโรงงานอุตสาหกรรม แตไม
รวมถึงผลิตภัณฑที่ใสลงในน้ําเพื่อฆาเชื้อ
หรือลดเชื้อน้ําในระบบพลาสเจอรไรซ
ระบบคูลลิ่ง เพาเวอร และเครื่องมือแพทย
การจัดชนิดของวัตถุอันตราย พิจารณาตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2546 จะเห็นวา ผลิตภัณฑฆาเชื้อโรคที่
อยูใ นความรับ ผิด ชอบของสํา นัก งานคณะกรรมการ
อาหารและยานั้น แบง ได เปนวัตถุอันตราย ชนิดที่ 1
วัตถุอันตราย ชนิดที่ 2 หรือ วัตถุอันตรายชนิดที่ 3
กําหนดใหผปู ระกอบการผลิต/นําเขา มีหนาที่
- วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ขอแจงขอเท็จจริง
เกี่ยวกับวัตถุอันตราย ชนิด 1
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- วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ขอขึ้นทะเบียน และ
ขอแจงดําเนินการผลิต/นําเขา
- วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ขอขึ้นทะเบียน
และ ขออนุญาตผลิต/นําเขา
การพิจารณาวาผลิตภัณฑสามารถฆาเชื้อโรคได
หรือไม
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได
ออกประกาศหลั ก เกณฑ ก ารทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพ
ผลิตภัณฑฆาเชื้อโรคบนพื้นแข็งที่ไมมีรูพรุน 2 ฉบับ คือ
ชนิดของเหลวและชนิดฉีดพนธรรมดา หรือฉีดพนอัดกาซ
วิธีทดสอบตาม AOAC (Analysis of the Association
of Official Analytical Chemists)
การทดสอบประสิทธิภาพการฆาเชื้อแบคทีเรีย สําหรับการใชใน
ชนิด คือ
โรงพยาบาล ใหทดสอบกับจุลินทรีย 3
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa และ
Salmonella choleraesuis หรือ Salmonella typhi สําหรับ
การใชในบานเรือนและสถานที่อื่น ใหทดสอบกับ จุลินทรีย
2 ชนิด คือ Staphyloclccus aureus และ Salmonella
choleraesuis หรือ Salmonella typhi
การทดสอบ
ประสิ ท ธิภ าพการฆ า เชื้ อรา ใหท ดสอบกับ Trichophyton
mentagrophytes

กรณีอางการฆาเชื้อโรคบนพื้นผิวบนพื้นแข็ง
ที่มีรูพรุน ฆาเชื้อโรคบนพื้นผิวอื่น ๆ หรือฆาเชื้อ
โรคชนิดอื่น นอกจากขางตน ตองสงผลทดสอบ ตาม
การกลาวอาง
เอกสารอางอิง
1. พิณทิพย พงษเพ็ชร. Chemical
Disinfectants. เอกสารประกอบการบรรยาย
ในการอบรม เรื่องการอบรมความรู
พื้นฐานวิชาการ ณ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา, 2540.
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2. สมชาย ปรีชาทวีกิจ. การควบคุมกํากับ
ดูแลผลิตภัณฑที่ใชในบานเรือนหรือทาง
สาธารณสุขเพื่อประโยชนในการฆาเชื้อ
โรค ทําความสะอาดพื้น ฝาพนัง เครื่อง
สุขภัณฑ และวัสดุอื่นๆ
3. เนาวรัตน รังสีภาณุรัตน. แนวทางในการ
วินิจฉัยและกํากับดูแลผลิตภัณฑฆาเชื้อที่
จัดเปนวัตถุอันตราย
4. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
5. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชี
รายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ.2546
6. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา เรื่องหลักเกณฑการทดสอบ
ประสิทธิภาพการฆาเชื้อโรคบนพื้นแข็งที่
ไมมีรูพรุนของผลิตภัณฑฆาเชื้อโรค ชนิด
ของเหลว
7. ประกาศสํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหาร
และยา เรื่ อ งหลั ก เกณฑ ก ารทดสอบ
ประสิทธิภาพการ
ฆ า เชื้ อ โรคบนพื้ น แข็ ง ที่ ไ ม มี รู พ รุ น ของ
ผลิตภัณฑฆาเชื้อโรค ชนิดฉีดพนธรรมดาหรือ
ฉีดพนอัดกาซ
-----------------------------------------
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