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  ผลิตภณัฑกลุมนี้เปนผลิตภณัฑประเภท
หนึ่งที่มกีารนํามาใชอยางแพรหลายในชวีิตประจาํวนั  
เชน  ผลิตภัณฑทําความสะอาดฆาเชื้อโรค พื้น ฝาผนัง 
เครื่องสุขภัณฑ โถสุขภัณฑของอาคารบานเรือนทั่วไป
และโรงพยาบาล 
   
  สารเคมีที่ใชในผลิตภัณฑฆาเชื้อโรค  
สามารถแบงเปนกลุมได  5  กลุมดังนี ้

1. สารในกลุม  Aldehydes  ไดแก  
Formaldehyde, Paraformaldehyde, 
Glutaraldehyde 

2. สารในกลุม Chlorine และ Chlorine 
releasing substances ไดแก Calcium Hypochlorite, 1,3-
Dichloro-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 ซ่ึง
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)  ซ่ึงตัวที่
นิยมใชคือ Benzalkonium Chloride 

 
 โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ

วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ไดมีการออกประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมเรื่องบัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย  พ.ศ. 2546  
กําหนดกลุมของสารเคมี  ช่ือสารเคมีและกลุมผลิตภัณฑ 

 
 
 
ที่ใชในบานเรือน หรือทางสาธารณสุข  ใชเพื่อประโยชน
แกการฆาเชื้อโรค  พื้น  ฝาผนัง  เครื่องสุขภัณฑ  และ
วัสดุอ่ืนๆ จัดเปนวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ซ่ึงสามารถ
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 และวัสดุอ่ืนๆ 

14. ผลิตภัณฑที่ใชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุข 
เพื่อประโยชนในการซักผาขาว  การฆาเชื้อโรค หรือ
กําจัดกลิน่ในสระวายน้ํา 

 

 อาการเกิดพิษของสารเคมีในกลุมนี้มีไดตั้งแต
เกิดการระคายเคืองผิวหนังเมื่อสัมผัส  ระคายเคืองตา  
อาการเกิดพิษจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับบริเวณที่รับ
สัมผัส  ความเขมขนของสาร  และระยะเวลาที่รับสัมผัส  
หากเปนผลิตภัณฑที่มีความเปนกรดและดางมาก  จะมี
ฤทธิ์กัดกรอน  ทําใหเกิดอาการปวดรอน  ระคายเคือง 
ไหม  หากรับประทานเขาไป   จะมีอาการปวดรอน
ภายในปาก คอ กระเพาะอาหารและลําไสอักเสบ  

ผลิตภัณฑฆาเชื้อโรค 



กลุมควบคุมวัตถุอันตราย                       สํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย                     สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

Fact Sheet No. …/… 

อาเจียน  อุจจาระรวงถายเปนเลือด  ความดันโลหิตลดลง
อยางรวดเร็ว  ไตถูกทําลาย  และในรายที่อาการรุนแรง
อาจตายไดเนื่องจากการอุดตันของทางเดินหายใจ  หาก
สูดดมไอควัน จะมีอาการไอ  สําลัก ปวดศีรษะ หนามืด 
ออนเพลียและแนนหนาอก หากถูกผิวหนังจะมีอาการ
ปวดรอนและไหม  หากเขาตาจะมีอาการระคายเคือง  
ปวดรอนและน้ําตาไหล 
 

การวินิจฉัย  ผลิตภัณฑฆาเชือ้โรค  ที่จัดเปน
วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

ดูจากวัตถุประสงคการใช 
1. คําวา “ในบานเรือนหรือทางสาธารณสุข

ทางสาธารณสุข” ไดมีการตีความกวาง  
หมายถึ ง  ฆา เชื้ อในบ าน เรือน   สถาน
ป ร ะ ก อ บ ก า ร   โ ร ง ง า น   โ ร ง แ ร ม  
โรงพยาบาล 

2. คําวา พื้น  ฝาผนัง  เครื่องสุขภัณฑ”  คงไมมี
ปญหาในการตีความ   

3. คําวา “วัสดุอ่ืนๆ” นั้น ไดมีการตีความ
รวมถึงวัสดุอุปกรณที่ใชในขบวนผลิต
อาหารในโรงงานอุตสาหกรรม แตไม
รวมถึงผลิตภัณฑที่ใสลงในน้ําเพื่อฆาเชื้อ
หรือลดเชื้อน้ําในระบบพลาสเจอรไรซ  
ระบบคูลล่ิง  เพาเวอร และเครื่องมือแพทย 

 
การจัดชนิดของวัตถุอันตราย พิจารณาตาม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองบัญชีรายชื่อวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2546 จะเห็นวา  ผลิตภัณฑฆาเชื้อโรคที่
อยู ในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยานั้นแบงได  เปนวัตถุอันตราย  ชนิดที่ 1 
วัตถุอันตราย ชนิดที่ 2 หรือ วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 

กําหนดใหผูประกอบการผลิต/นําเขา  มีหนาท่ี 
- วัตถุอันตรายชนิดท่ี   1 ขอแจงขอเท็จจริง
เก่ียวกับวัตถุอันตราย ชนดิ 1 

- วัตถุอันตรายชนิดท่ี   2 ขอขึ้นทะเบียน    และ   
ขอแจงดําเนนิการผลิต/นําเขา 
- วัตถุอันตรายชนิดท่ี   3 ขอขึ้นทะเบียน    
และ  ขออนุญาตผลิต/นําเขา 
 
การพิจารณาวาผลิตภัณฑสามารถฆาเชื้อโรคได
หรือไม 

  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได
ออกประกาศหลั ก เกณฑการทดสอบประสิทธิภาพ 
ผลิตภัณฑฆาเชื้อโรคบนพื้นแข็งท่ีไมมีรูพรุน   2   ฉบับ   คือ  
ชนิดของเหลวและชนิดฉีดพนธรรมดา  หรือฉีดพนอัดกาซ  
วิธีทดสอบตาม   AOAC   (Analysis of  the Association 
of Official Analytical Chemists)  
การทดสอบประสิทธิภาพการฆาเชื้อแบคทีเรีย สําหรับการใชใน
โรงพยาบาล ใหทดสอบกับจุลินทรีย  3  ชนิด คือ  
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

ประสิทธิภาพการฆาเชื้อรา  ใหทดสอบกับ Trichophyton 

mentagrophytes 
 

  กรณีอางการฆาเชื้อโรคบนพื้นผิวบนพื้นแข็ง
ที่มีรูพรุน ฆาเชื้อโรคบนพื้นผิวอ่ืน ๆ หรือฆาเชื้อ 
โรคชนิดอื่น นอกจากขางตน ตองสงผลทดสอบ  ตาม
การกลาวอาง 
 
เอกสารอางอิง 

1. พิณทิพย  พงษเพ็ชร. Chemical 
Disinfectants. เอกสารประกอบการบรรยาย
ในการอบรม  เร่ืองการอบรมความรู
พื้นฐานวิชาการ ณ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา, 2540. 
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2. สมชาย  ปรีชาทวีกิจ.  การควบคุมกํากับ
ดูแลผลิตภัณฑที่ใชในบานเรอืนหรือทาง
สาธารณสุขเพื่อประโยชนในการฆาเชื้อ
โรค ทําความสะอาดพื้น  ฝาพนัง  เครื่อง
สุขภัณฑ และวัสดุอ่ืนๆ 

3. เนาวรัตน  รังสีภาณุรัตน.  แนวทางในการ
วินิจฉยัและกํากับดูแลผลิตภณัฑฆาเชื้อที่
จัดเปนวัตถุอันตราย 

4. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
5. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ืองบัญชี

รายช่ือวัตถุอันตราย พ.ศ.2546 
6. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา  เร่ืองหลักเกณฑการทดสอบ
ประสิทธิภาพการฆาเชื้อโรคบนพื้นแข็งที่
ไมมีรูพรุนของผลิตภัณฑฆาเชื้อโรค  ชนิด
ของเหลว 

7. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา   เ ร่ื องหลัก เกณฑการทดสอบ
ประสิทธิภาพการ 
 ฆาเชื้อโรคบนพื้นแข็งที่ไมมี รูพรุนของ
ผลิตภัณฑฆาเชื้อโรค ชนดิฉีดพนธรรมดาหรือ
ฉีดพนอัดกาซ 

 

----------------------------------------- 
 
 

 
  


