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วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูอานทราบคุณสมบัติ ระยะฟกตัว อาการ และชองทางการแพรกระจายเชื้อของไวรัสโคโรนา
2019 อันจะนำไปสูการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเพื่อปองกันโรค ลดการแพรกระจายเชื้อ
2. เพื่อใหผูอานทราบกลไกการออกฤทธิ์ของสารฆาเชื้อที่สามารถกำจัดเชื้อไวรัสโคโรนาได
3. เพื่อใหผูอานสามารถเลือกใชสารฆาเชื้อ สามารถเตรียมใชไดถูกตอง รวมถึงวิธีการฆาเชื้ออื่นๆ เพื่อ
กำจัดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
บทนำ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 เปนโรคอุบัติใหม ไดเกิดการระบาดไปหลายประเทศทั่วโลก
อยางรวดเร็ว ทำใหมีผูติดเชื้อและลมตายเปนจำนวนมาก ปจจุบันประเทศตางๆลวนพยายามหามาตรการที่จะ
หยุดยั้งโรคระบาดนี้ ซึ่งวิธีปองกันที่ดีที่สุดคือการดูแลสุขภาพตนเอง การปฏิบัติตนใหถูกตองตามสุขลักษณะที่
เหมาะสม และการหาวิธีจัดการทำลายเชื้อเพื่อชวยหยุดยั้งการแพรระบาดอยางรวดเร็วได
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ไวรัสโคโรนา (Coronavirus) อยูในวงศ (Family) Coronaviridae แบงเปน 4 สกุล (Genus) ไดแก
Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Gammacoronavirus และ Deltacoronavirus ซึ่งพบเปนสาเหตุของ
โรคตั้งแตไขหวัดธรรมดาจนถึงการกอโรครุนแรง ไวรัสโคโรนามีสารพันธุกรรมเปนอารเอ็นเอ มีโปรตีนเปนเปลือก
หุมดานนอก และมีกลุมคารโบไฮเดรตเปนปุม (spikes) ยื่นออกจากอนุภาคไวรัส เมื่อสองดูดวยกลองจุลทรรศน
อิเลคตรอนจะเห็นมีลักษณะคลายมงกุฎลอมรอบ จึงไดชื่อวา Corona เปนภาษาละติน แปลวา มงกุฎ (crown)
เชื้อไวรัสโคโรนา 6 ชนิด ที่มีรายงานกอโรคในคน ไดแก 229E, OC43, NL63, และ HKU1 กอโรคระบบทางเดิน
หายใจในคนซึ่งมีอาการไมรุนแรง สวนเชื้อ MERS-CoV และ SARS-CoV พบวามีการแพรระบาดขามสายพันธุ
จากสัตวไปสูคน และมักกอใหเกิดโรครุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต โดยไวรัส SARS-CoV เปนสาเหตุการระบาดของโรค
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SARS (Severe acute respiratory syndrome) เมื่อป พ.ศ. 2545-2546 (ค.ศ. 2002-2003) ในมณฑลกวางดง
สาธารณรัฐประชาชนจีน และไวรัส MERS-CoV เปนสาเหตุการระบาดของโรคทางเดินหายใจรุนแรง MERS
(Middle East respiratory syndrome) เมื่อป พ.ศ. 2557 (ค.ศ.2012) ในประเทศซาอุดิอาระเบีย1, 2
องคการอนามัยโลก (The World Health Organization, WHO) เรียกโรคระบาดนี้วา โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุใหม 2019 หรือ novel coronavirus 2019 (2019-nCoV) อาจเรียกโรคโคโรนาไวรัส 2019
(2019nCoV disease; Coronavirus disease 2019, COVID-19) ข ณ ะ ที่ The International Committee
on Taxonomy of Viruses (ICTV) ตั้งชื่อไวรัสชนิดนี้วา SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome
coronavirus 2) ซึ่งพบรายงานยืนยันผูติดเชื้อ Coronavirus Disease 2019 ครั้งแรกที่สาธารณรัฐประชาชนจีน
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 20193 และไดระบาดไปทั่วโลกอยางรวดเร็ว ขณะนี้มีหลักฐานการระบาดติดตอจากคน
สูคน ทำใหมีผูติดเชื้อและลมตายเปนจำนวนมาก กอใหเกิดผลกระทบดานตางๆ เชน สุขภาพ เศรษฐกิจ การเมือง
ซึ่งเปนไปอยางรุนแรงและกวางขวาง
ไวรัส SARS-CoV-2 มีพันธุกรรมใกลชิดกับไวรัสโคโรนาที่ทำใหเกิดโรค SARS-CoV ซึ่งไวรัสโคโรนาแตละ
ชนิดมีพันธุกรรมบางอยางคลายกัน แตก็ถือเปนไวรัสตางชนิดกัน 5 เพราะการมีคุณสมบัติและลักษณะบางอยาง
คลายกัน แตบางอยางก็อาจแตกตางกัน
ระยะฟกตัว หมายถึง ระยะเวลาที่มีการติดเชื้อจนถึงระยะที่เริ่มมีการแสดงอาการของโรค โดยที่ระยะ
ฟกตัวของ seasonal human coronavirus โดยเฉลี่ย 2 วัน (12 ชั่วโมง - 5 วัน) ระยะฟกตัวของ SARS-CoV
โดยเฉลี่ย 4-5 วัน (2 -10 วัน) MERS-CoV โดยเฉลี่ย 5 วัน (2 -14 วัน)2 สวน SARS-CoV-2 อาจมีระยะฟกตัว
นานกวา โดยมีรายงานวาพบผูปวยที่มีระยะเวลาฟกตัวนานสุด 24 วัน 1, 6 แตผูปวยมากกวารอยละ 98 จะมี
อาการภายใน 14 วัน มีระยะฟกตัวโดยเฉลี่ย 5.2 วัน (95%CI = 4.1 -7.0)3 เห็นไดวาไวรัสโคโรนาแตละชนิดมี
ระยะฟกตัวแตกตางกัน
ผูที่ติดเชื้อบางรายอาจไมแสดงอาการ ผูปวยยืนยันโรคติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทย มีอาการและ
อาการแสดงสำคัญ ไดแก ไข (83%) ไอ (70%) ปวดเมื่อยกลามเนื้อ (40%) เจ็บคอ (40%) ปวดศีรษะ (30%)3
แนนจมูก น้ำมูกไหล หายใจลำบาก ออนเพลีย อุจจาระรวง เม็ดเลือดขาวต่ำลง สูญเสียการรับกลิ่น -รส ในกรณีที่
รุนแรงมากขึ้น อาจพบโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง ปอดอักเสบ ทำใหหายใจเร็ว หอบ หมดสติ จนถึงการ
หายใจลมเหลว ไตวาย จนถึงขั้นเสียชีวิต1-4, 6
การแพรกระจายเชื้อ และการปองกันโรค
เชื้อไวรัสโคโรนาจะแพรผานละอองฝอย (Droplet transmission) ทั้งจากการสัมผัสทางตรง-ทางออม
เชน น้ำลาย ละอองฝอยจากการไอ จาม ซึ่งติดอยูตามสิ่งของเครื่องใชตางๆ และมีความเปนไปไดวาอาจเกิดการ
แพรเชื้อผานทางอุจจาระ (fecal-oral transmission)2 เนื่องจากมีรายงานพบเชื้อไวรัสโคโรนาในอุจจาระได
ขณะที่ยังไมพบรายงานเกี่ยวกับการแพรกระจายเชื้อ ทางรกและทางน้ำนม (mother to child transmission)
ซึ่งในอนาคตอาจมีการยืนยันชองทางการแพรกระจายเชื้อไดเพิ่มเติมจากนี้1, 3, 4
การไดรับเชื้อไวรัสผานทางละอองฝอยที่มีขนาดเล็กกวา 2.5 ไมครอน (Air-borne transmission) ซึ่ง
ลอยผานชองทางเดินหายใจจนเขาสูปอด โดยจับกับ angiotensin-converting enzyme-2 (ACE2) receptors
ที่ผิวเซลลเยื่อบุทางเดินหลอดลมสวนลาง การเจ็บปวยรุนแรงจะขึ้นอยูกับความลึก ความรวดเร็ว และจำนวน
ละอองฝอยที่มีเชื้อที่สามารถเขาถึงเนื้อปอดได ถาเชื้อเขาถึงไดงายก็จะกอโรคไดมากและรวดเร็ว จำนวนเชื้อที่เขา
ไปถึงเนื้อปอดพรอมกันในเวลาเดียวกันหรือใกลเคียงกัน หากมีจำนวนมากและเขาถึงพรอมกันจะทำใหปวยเปน
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ปอดอักเสบไดมากและรุนแรงมากจนรางกายสรางภูมิตานทานไมทัน ผูที่มีเนื้อปอดปกติ ไมมีโรคปอดเรื้อรังจะทน
ตอโรคติดเชื้อไดนานกวา ดังนั้นการใสหนากากอนามัยจะปองกันหรือลดจำนวนเชื้อที่จะเขาสูปอดได6
เนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 เปนโรคอุบัติใหม จึงยังไมมีขอมูลวิจัยเกี่ยวกับไวรัส
SARS-CoV-2 เพราะขั้นตอนวิจัยตองใชเวลาและศึกษาในผูปวยจำนวนมากพอ จึงจะสรุปเปนขอมูลที่นาเชื่อถือ
ไดชัดเจน ขอมูลตางๆ ที่ใชเปนแนวทางการรักษาและปองกันโรคในขณะนี้ จึงอนุโลมใชขอมูลวิจัยของโรคที่เกิด
จากกลุมไวรัสโคโรนาใกลเคียงกันที่พบมากอนหนานี้ เชน SARS, MERS มาใชเปนแนวทางปฏิบัติไปกอน
การผลิตวัคซีนปองกันโคโรนาไวรัส 2019 อยูระหวางการทดลอง เพื่อให ใชไดอยางมีประสิทธิผล และ
ปลอดภัยในมนุษย คาดวาจะผานการรับรองใหใชไดทั่วไปอยางเร็วที่สุดในป พ.ศ 2564 ดังนั้น วิธีที่ดีที่สุดใน
ปจจุบัน คือ การปองกันไมใหเจ็บปวยดวยการหลีกเลี่ยงการรับเชื้อ
คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวัน1, 3, 4, 7-10 เพื่อชวยปองกันการแพรกระจายเชื้อโรคผาน
ระบบทางเดินหายใจ ไดแก :
- อยูในบริเวณที่มีอากาศถายเทสะดวก และอยูหางกันอยางนอย 2 เมตร
- หลีกเลี่ยงการใชมือสัมผัส บริเวณดวงตา จมูก และปาก เพื่อลดโอกาสนำเชื้อโรคเขาสูรางกายตนเอง
- อยูบาน โดยเฉพาะเมื่อมีอาการไข ไอ จาม น้ำมูก เจ็บคอ
- ไมบวนน้ำลายหรือเสมหะในที่สาธารณะ เนื่องจากอาจทำใหเกิดการแพรกระจายเชื้อโรค
- ทำความสะอาด และฆาเชื้อวัสดุ/พื้นผิวที่สัมผัสบอยๆ
- การใสหนากาก เพื่อปองกันตนเองจากโรคระบบทางเดินหายใจ/โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม
2019 โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย และผูปวยที่มีอาการไอ จาม จะชวยลดการแพรกระจายเชื้อไปสูผูอื่น
- การลางมือบอยๆ นานอยางนอย 40-60 วินาที ดวยสบูและน้ำ โดยเฉพาะภายหลังการจับ หรือใชของ
สาธารณะรวมกัน กอนรับประทานอาหาร และหลังจากการสั่งน้ำมูก ไอ หรือจาม
- หากไมมสี บูและน้ำ ใหใชผลิตภัณฑแอลกอฮอลเจล ถูทำความสะอาดมือใหทั่วจนกวาจะแหง เปนระยะ
เวลา 20-30 วินาที
โดยสรุปแลว พฤติกรรมสุขภาพที่ตองปฏิบัติโดยเครงครัด สามารถปองกันการติดเชื้อ ได คือ การลางมือ
บอยๆ และกอน-หลังสัมผัสสิ่งของที่ใชรวมกับผูอื่น การใสหนากากอนามัย การเวนระยะหาง (physical/social
distancing) อยางนอย 1-2 เมตร เพื่อใหพนระยะการสัมผัสละอองฝอย หลีกเลี่ยงการเขาไปในพื้นที่แออัดหรือ
ชุมนุมชน ทานของรอน ใชชอนสวนตัว การสรางสุขลักษณะนิสัยเหลานี้เปนสิ่งที่ควรถือปฏิบัติเพื่อสุขอนามัย
สามารถปองกันโรคติดเชื้อไดอีกหลายชนิด
การทำลายเชือ้ 8
ไวรัสมีความสามารถในการทนทานตอสารเคมีไดดีกวาแบคทีเรีย เนื่องจากโครงสรางมีเพียงสาย RNA ที่
หุมดวยโปรตีนที่เรียกวา capsid อยางแข็งแรง โดยเฉพาะไวรัสชนิดที่ไมมี lipid เปนองคประกอบหุมอยูภ ายนอก
จะทนทานมาก แตก็สามารถกำจัดไดถาใช disinfectant ที่ทำปฏิกิริยาไดอยางรุนแรง เชน กลุม halogen กลุม
oxidise ที่รุนแรง กรด-เบสแก รวมไปถึง aldehyde บางชนิดก็อาจกำจัดไวรัสได สวนไวรัสที่มีองคประกอบเปน
lipid หุมอยูภายนอกสามารถกำจัดไดงายกวา โดยใช disinfectant ประเภท lipophilic ได
การฆาเชื้อมีหลากหลายวิธี ซึ่งแตละวิธีมีความเหมาะสมตอการใชงานที่แตกตางกัน โดยอาจแบงเปน 2
ประเภทหลัก คือ การฆาเชื้อดวยวิธีทางกายภาพ เชน การใชความรอน (ที่อุณหภูมิ > 56°C อยางนอย 20 นาที
หรือที่ 65°C นาน 5 นาที สามารถฆาเชื้อ SARS ได) การใชรังสี (UV-C ระยะ 3 cm นาน 15 นาทีสามารถฆา
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เชื้อ SARS ได)3 และการฆาเชื้อดวยวิธีทางเคมี เชน การใชสารฆาเชื้อ บางครั้งอาจใชทั้งวิธีทางกายภาพและเคมี
รวมกัน เชน การใชผงซักฟอกทำความสะอาดเสื้อผาโดยใชน้ำรอนอุณหภูมิ 60-90°C
การฆาเชื้อดวยวิธีทางเคมีเปนที่นิยมใชในบานเรือนและในชีวิตประจำวัน เพราะเปนวิธีที่สะดวก รวดเร็ว
ไมมีกระบวนการที่ยุงยาก แตสารฆาเชื้อเหลานี้เปนสารพิษ จึงจำเปนตองระมัดระวังในการใช ควบคุมชนิดและ
ปริมาณของสารเหลานี้เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดอันตรายตอสิ่งมีชีวิต
สารฆาเชื้อ (disinfectant) หมายถึง สารที่ใชกำจัดเชื้อจุลินทรียไดหลากหลาย และไม จำเพาะเจาะจง
ใชกำจัดเชื้อจุลินทรียบนพื้นผิวสิ่งของตางๆ ที่ไมมีชีวิต เพื่อยับยั้งการแพรกระจายของเชื้อ โดยที่ สารระงับเชื้อ
(antiseptic) หมายถึง สารที่ใชกำจัดเชื้อจุลินทรียบนผิวหรือเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต เชน ใชฆาเชื้อในระหวางการ
ผาตัด ดังนั้น disinfectant บางชนิดที่ไมมีพิษตอคนก็สามารถใชเปน antiseptic ไดดวย ซึ่งในบทความนี้จะเนน
กลาวถึงสารฆาเชื้อที่นำมาใชในชีวิตประจำวันที่หาซื้อไดและใชงาย
โดยปกติแลว สารประกอบหลักที่ใชในผลิตภัณฑฆาเชื้อ หรือทำความสะอาดที่ใชในบานเรือนหรือทาง
สาธารณสุข จัดเปนวัตถุอันตรายที่อยูในการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในที่นี้จะ
กลาวถึงสารฆาเชื้อที่แนะนำใหใชสำหรับฆาเชื้อไวรัสโคโรนา ไดแก
1. Alcohol
สารกลุมนี้เปนไดทั้ง disinfectant และ antiseptic มีฤทธิต์ อทั้งแบคทีเรีย ไวรัสบางชนิด เชื้อรา และ
เชื้อวัณโรค แตไมมีผลทำลายสปอรของราหรือแบคทีเรียได ไมมีฤทธิ์กัดกรอน แตดวยคุณสมบัติระเหยไดงาย จึง
ไมสามารถติดบนพื้นผิวและออกฤทธิ์เปนระยะเวลานานได
แอลกอฮอลบริสุทธิ์จะทำใหโปรตีนดานนอกของเยื่อหุมเซลลเสียสภาพไดอยางเดียวเทานั้น ไมสามารถ
เขาเซลลได และเมื่อผสมกับน้ำจะสามารถแพรผานเยื่อหุมเซลลไดดีขึ้น ทำใหโปรตีนเสียสภาพ (protein
denaturant) และเยื่อหุมเซลลแตกแลว ยังสามารถรบกวนระบบ metabolism ของเชื้อจุลินทรียไดดวย
แอลกอฮอลเปนที่นิยมใช เพราะใชงาย ราคาถูก แตระคายเคืองผิวหนัง ระเหยเร็ว จุดเดือดต่ำ ติดไฟงาย
ทำใหโลหะเปนสนิม เลนสมวั พลาสติกแข็งหรือพองตัว มีความนิยมใช ethanol และ isopropanol กันอยาง
แพรหลาย แตไมใช methanol เพราะถาไดรับเขาสูรางกายเกิน 10 mL จะมีผลทำลายประสาทตาจนตาบอด
ถาวรได และถาไดรับเกิน 30 mL อาจถึงตายได
1.1 Ethanol เปนที่นิยมใชกันอยางกวางขวาง และออกฤทธิ์ตอไวรัสไดดีกวา
isopropanol สามารถฆาเชื้อวัณโรค และไวรัสพวก herpes, influenza, rabies ได
ขณะที่ยังไมมีหลักฐานแนชัดในการออกฤทธิ์ตอไวรัสตับอักเสบหรือเชื้อ HIV ไมควร
นำมาใชแชเครื่องมือ เพราะจะทำใหเปนสนิม และมีความสามารถการแทรกซึมผาน
สารอินทรียต่ำมาก
1.2 Isopropanol (2−propanol หรื อ sec−propanol) สามารถออกฤทธิ ์ ต อ
แบคทีเรียไดดีกวา ethanol เนื่องจากมีความเปน hydrophobic ที่สูงกวา จึงเขา
รวมกับ lipid ไดดีกวา
2. Phenolic
สารกลุมฟนอลนี้สามารถทำลายเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก แกรมลบ เชื้อวัณโรค เชื้อรา และไวรัส แตไมมี
ผลตอสปอรของเชื้อ ฤทธิ์จะลดลงเมื่อมีสารอินทรียอยูดวย กลิ่นฉุน มีฤทธิ์กัดกรอน อาจระคายเคืองผิวหนังและ
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เนื้อเยื่อ นิยมใชเปน disinfectant สำหรับใชในครัวเรือน เพราะราคาถูก ไมสลายงายเมื่อถูกความรอน อาจพบ
เปนสวนประกอบของ antiseptic จำพวกน้ำยาบวนปาก สบูฆาเชื้อ และน้ำยาลางมือ
2.1 chloroxylenol เปนทั้ง disinfectant และ antiseptic ที่นิยมใชในครัวเรือน
และสถานพยาบาล ออกฤทธิ์โดยการรบกวนเยื่อหุมเซลล การออกฤทธิ์จะลดลงในน้ำ
กระดาง ไมมีพิษตอมนุษยและสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ำนม แตอาจกอใหเกิดการแพตอ
ผิวหนังไดบางในบางราย
2.2 cresol เปน disinfectant ที่ใชในบานเรือน ออกฤทธิ์โดยการรบกวนโครง
สรางเยื่อหุมเซลลและทำใหโปรตีนเสียสภาพได การผสม cresol กับสารกลุมสบูเพื่อ
นำไปใชในรูปสารละลายที่เรียกวา lysol ใชฆาเชื้อไดหลากหลาย แตไมทำลายสปอร
มีความเปนพิษนอย ราคาถูก มีกลิ่นแรง
3. Oxidant
สารกลุมนี้ทำงานโดยการ oxidise เยื่อหุมเซลล ทำใหโครงสรางเยื่อหุมเซลลถูก ทำลาย เซลลจึงแตก
และยังทำใหเกิดการสลายตัวของโปรตีนไดดวย
3.1 Hydrogen peroxide (H2O2) สามารถทำลายเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก แกรม
ลบ วัณโรค และรา ทำลายสปอรของเชื้อ anthrax และกำจัดไวรัสไขหวัดนก (avian
influenza virus) ได และกอใหเกิดอาการแพไดนอยกวา disinfectant ชนิดอื่นๆ
เมื่อ H2O2 สลายตัวจะไดน้ำและกาซออกซิเจน จึงไมมีสารพิษตกคางจากการใชงาน
ปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม
H2O2 เปนทั้ง antiseptic และ disinfectant ได โดย free radical มีผลตอ
ไขมันที่เยื่อหุมเซลลและที่องคประกอบอื่นของเซลล สามารถนำเอาไอระเหยของ
H2O2 มาใชกำจัดเชื้อในหอง และทำสภาวะปลอดเชื้อทางการแพทย ได แตไอสารนี้
เปนอันตรายตอดวงตาและระบบทางเดินหายใจ จึง จำเปนตองสวมใสเครื่องปองกัน
ใหเรียบรอย
การใช H2O2 รวมกับสารลดแรงตึงผิวและกรดอินทรีย จะสามารถเขาสูเซลล
ไดดีขึ้น ทำใหมีประสิทธิภาพการฆาเชื้อเพิ่มขึ้น เรียกสารผสมนี้วา accelerated
hydrogen peroxide โดยสารละลายชนิ ด นี ้ ท ี ่ ค วามเข ม ข น 2% สามารถกำจั ด
เชื้อจุลินทรียไดระดับสูงภายใน 5 นาที เหมาะกับการฆาเชื้อ สำหรับอุปกรณทาง
การแพทยที่ทำจากพลาสติกแข็ง เชน กลองสำหรับสอดเขาตรวจอวัยวะภายใน
H2O2 จะสลายตัวไดงาย เมื่อโดนแสง ความรอน หรือเมื่อมี สารอินทรีย โดย
H2O2 เกิดปฏิกิริยา oxidizing กับเอนไซม catalase ปฏิกิริยา oxidation ที่เกิดขึ้น
ทำใหมีประสิทธิภาพลดลง จึงตองเก็บ H2O2 ไวในขวดสีชา หรือ ภาชนะปดสนิท
ปองกันแสงที่อุณหภูมิ 15-30°C
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3.2 Iodophor
iodophor เปนสารประกอบเชิงซอนระหวาง iodine กับสารที่ชวยใหละลาย
ในน้ำได (carrier) เชน สารลดแรงตึงผิว หรือ povidone เพื่อแกไขปญหาคุณสมบัติ
ของสารไอโอดีนที่ละลายน้ำไดไมดีนัก
การพัฒนาไอโอดีนเปน รูป iodophor เพื่อใหคอยๆปลดปลอย free iodine
ออกสูสารละลายชา ๆ การเกิดปฏิกิริยา iodination กับลิปด และ oxidation กับ
สารประกอบใน cytoplasm และเยื ่ อ หุ  ม เซลล โดย iodine สามารถรบกวน
กระบวนการ electron transport ไดโดยทำปฏิกิริยากับเอนไซมในระบบการหายใจ
ระดับเซลล ซึ่งประสิทธิภาพของการฆาเชื้อจะขึ้นอยูกับปริมาณ free iodine ที่
ปลดปลอยออกมา และการปลดปลอย iodine อยางชาๆ มีผลทำใหความเปนพิษตอ
สัตวเลี้ยงลูกดวยน้ำนมอยูในระดับต่ำมาก
iodophor สามารถทำลายแบคทีเรียแกรมบวก แกรมลบ วัณโรค เชื้อรา และ
ไวรัส แตมีฤทธิ์ไมรุนแรงพอตอการทำลายสปอร มีราคาถูก ที่สภาวะ pH ประมาณ
2−5 จะมีประสิทธิภาพดีที่สุด และออกฤทธิ์ไดกวางถึง pH 7 แตคอนขางไมคงตัว ไม
ทนความรอน เพราะ iodine สามารถกลายเปนไอออนไดที่อุณหภูมิสูงกวา 50 °C อีก
ทั้งอินทรียวัตถุและน้ำกระดางมีผลลดประสิทธิภาพลง มีฤทธิ์กัดกรอนพื้นผิวโลหะ
ติดสี ทิ้งคราบตกคาง เพื่อประสิทธิภาพดีที่สุดจึงควรเตรียมใหมทุกวัน
povidone−iodine (PVP−I) เป น สารเชิ ง ซ อ นระหว า ง povidone และ
iodine เปน antiseptic ที่ใชกันอยางแพรหลายมาก มีความสามารถในการตานเชื้อ
แบคทีเรีย ใชกับคนไดผลดีกวาสารอื่นในกลุมที่ปลอย iodine เหมือนกัน เปนพิษตอ
คนน อ ยกว า tincture of iodine แต ไ ม เ หมาะที ่ จ ะใช เ ป น disinfectant สำหรั บ
โลหะเพราะ PVP−I ทำปฏิกิริยากับ H2O2, Ag, โปรตีนหรือเอนไซมได และสามารถ
เกิดปฏิกิริยากับโลหะไดหลายชนิด มีใชหลากหลายทั้งในรูปสารละลาย และสเปรย
PVP−I
4. Chlorine
chlorine สามารถทำลายเชื้อแบคทีเรียไดทั้งแกรมบวก แกรมลบ เชื้อรา ไวรัส และสปอรได โดย
chlorine เองมีคา electronegativity (EN) สูงมากจนสามารถ oxidise สาย peptide ได กอใหเกิดปฏิกิริยา
oxidation ไดรุนแรง ทำใหโปรตีนเสียสภาพ โดยการจับกับโครงสรางสวนที่เปน free amino group นิยมใชใน
รูปของเกลือ เพราะ chlorine เปนกาซพิษ ใชยาก
4.1 hypochlorite เปน disinfectant ที่นิยมใชมากที่สุดชนิดหนึ่ง เชน sodium
hypochlorite (NaOCl) ซึ่งเปนสารฟอกขาวที่ใชทั่วไปตามบานเรือนในการซักผา
ขาว เปนสารไมมีสี ใชเปนสารทำความสะอาดพื้น ฆาเชื้อภายในโถสุขภัณฑ หากใชใน
รูปสารละลายที่เจือจางก็สามารถใชฆาเชื้อ ในสระวายน้ำ และเพื่อทำความสะอาดน้ำ
ดื่มได โดยเกลือ hypochlorite (ClO−) จะเปลี่ยนเปน hypochloric acid ในน้ำแลว
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สลายตั ว ให chlorine ซึ ่ ง สามารถทำปฏิ ก ิ ร ิ ย ากั บ thiol ได ด  ว ย sodium
hypochlorite สามารถฆาเชื้อวัณโรคได แตไมมีผลทำลายสปอร
sodium hypochlorite สามารถใช เ ป น ทั ้ ง antiseptic และ disinfectant
ขึ ้ น กั บ ความเข ม ข น ที ่ ใ ช โดยความเข ม ข น จะแสดงเป น ร อ ยละของ sodium
hypochlorite ห ร ื อ ppm ข อ ง available chlorine โ ด ย 1% sodium
hypochlorite เทากับ 10,000 ppm available chlorine โดยที่ความเขมขน 0.100.25 ppm จะสามารถฆาเชื้อแบคทีเรียไดใน 15-30 วินาที และที่ความเขมขน 0.51% สามารถทำลาย HTLV-3 (AIDS) และ HB virus ไดหมด
sodium hypochlorite มีความสามารถในการทำปฏิกิริยากับสารอินทรียได
เร็ว จึงทำใหสูญเสียฤทธิ์ในการฆาเชื้อไดงาย รวมทั้งอินทรียวัตถุมีผลลดประสิทธิภาพ
การฆาเชื้อของ sodium hypochlorite ดวยคุณสมบัติที่ไมคงตัว จึงตองเตรียมใหม
ทุกวัน กลิ่นฉุน ฤทธิ์กัดกรอนสูงมาก หากสัมผัสถูกผิวหนังจะทำใหเกิดอาการปวด
แสบปวดรอนบริเวณที่สัมผัส และสามารถทำลายพื้นผิว stainless ได
5. Surfactant
สารลดแรงตึงผิวมักใชเปนสารชะลาง เพราะสามารถละลายไดทั้งในน้ำและไขมัน โมเลกุลสารลดแรงตึง
ผิว (surfactant) ประกอบดวยสวนที่มีขั้วสูงและสวนที่ไมมีขั้วอยูรวมกันภายในโมเลกุลเดียวเรียกไดวาเปน
amphiphilic molecule เหมือนกับ phospholipid ซึ่งเปนสวนประกอบหลักของเยื่อหุมเซลล จึงทำลายหรือ
รบกวนการทำงานของเยื่อหุมเซลล ทำใหเซลลรั่วได
สารกลุมนี้มีทั้งที่เปนประจุลบ (anionic) ประจุบวก (cationic) หรืออาจมีทั้งสองประจุในโมเลกุล
เดียวกัน (amphoteric) และบางชนิดไมมีประจุ (non-ionic) โดยที่ชนิด amphoteric โมเลกุลจะสามารถแตก
ตัวใหประจุไดทั้งบวก-ลบไดพอๆกัน ชนิดประจุลบและชนิดไมมีประจุจะมีฤทธิ์ชะลางสูงแตมีฤทธิ์ฆาเชื้อต่ำ จึงไม
นิยมใชเพื่อเปนสารฆาเชื้อ ชนิดประจุบวกจะมีฤทธิ์ฆาเชื้อดี ความคงตัวสูง ไมมีสี กลิ่น รส ไมระคายเคืองผิวหนัง
และเนื้อเยื่อ สารชนิดนี้ที่นิยมใช ไดแก benzalkonium chloride และ cetrimide แตมีขอจำกัดคือเกิดฟอง
และเมื่อมีอินทรียวัตถุจะมีประสิทธิภาพลดลง

สวนที่มีขั้ว
hydrophilic
lipophobic

สวนที่ไมมีขั้ว
hydrophobic
lipophilic
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ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการฆาเชื้อ5, 8, 11
การพิจารณาประสิทธิภาพของสารฆาเชื้อ ตองพิจารณาจากขอมูลประกอบหลายดาน และการนำ
ผลการวิจัยมาใชตองพิจารณาเงื่อนไขการทดลองประสิทธิภาพของสารฆาเชื้อประกอบดวยเสมอ ไดแก
1) ชนิดของเชื้อจุลินทรีย เชื้อแตละชนิดมีความไวตอการฆาเชื้อแตกตางกัน เนื่องจากขอมูลการวิจัยที่มี
ในปจจุบันไดจากการวิจัยในกลุมไวรัสโคโรนาหลากหลายชนิด แมจะเปนเชื้อไวรัสกลุมโคโรนาเหมือนกัน แตหาก
เปนคนละชนิดกัน หรือแมเปนชนิดเดียวกัน แตตางสายพันธุกัน การตอบสนองตอสารฆาเชื้อก็อาจแตกตางกัน
2) สภาพแวดลอม หรือความสกปรกของวัสดุที่จะทำความสะอาด เพราะสิ่งสกปรกสามารถปกปดเชื้อ
รวมถึงสารอินทรีย เชน เลือด หนอง จะดูดซับสารเอาไวทำใหความเขมขนของสารฆาเชื้อที่ไปถึงตัวเชื้อลดลง มี
ผลลดประสิทธิภาพการทำลายเชื้อได ดังนั้นจึงตองทำความสะอาดกอนการใชงานสารฆาเชื้อ
3) ความเขมขนของสารฆาเชื้อ ตัวอยางเชนกรณีของแอลกอฮอล 100% มีประสิทธิภาพการฆาเชื้อต่ำ
กวาแอลกอฮอล 95% และ 70% ขณะที่สารฆาเชื้อบางชนิดที่ความเขมขนต่ำมีฤทธิ์เพียงยับยั้งการเจริญเติบโต
ของเชื้อ (microbistatic) แตที่ความเขมขนสูงมีฤทธิ์ทำลายเชื้อ (microbicidal) เชน hydrogen peroxide
4) ระยะเวลาสัมผัส โดยทั่วไปแลวภายหลังการเช็ดถูทำความสะอาดดวยสารฆาเชื้อ ควรปลอยทิ้งไว
ระยะหนึ่ง ไมควรลางออกทันที เพื่อใหมีระยะเวลาทำลายเชื้อไดมากกวา อีกทั้งเกณฑพิจารณาความสามารถของ
สารฆาเชื้อในแตละประเทศอาจแตกตางกัน เชน ประเทศสหรัฐอเมริกาถือวาสารฆาเชื้อใชไดผลเมื่อลดเชื้อไวรัส
ไดสูงกวา 3 log10 (ลดเชื้อแลวเหลือเชื้อนอยกวา 0.1% ของปริมาณที่มีอยูเดิม ) ขณะที่ขอกำหนดของประเทศ
แถบยุโรปถือวาใชไดผลเมื่อลดเชื้อไวรัสสูงกวา 4 log10 (ลดเชื้อแลวเหลือเชื้อนอยกวา 0.01% ของปริมาณที่มีอยู
เดิม) ซึ่งการวิจัยสวนใหญถือวาหากเชื้อไวรัสสัมผัสสารฆาเชื้อไมเกิน 1 นาทีแลวปริมาณเชื้อลดลงตามเกณฑ
มาตรฐานจะถือวาสารฆาเชื้อนั้นใชไดผล
5) ความเปนกรด-ดาง เชื้อไวรัสกลุมโคโรนามีชีวิตอยูไดดีที่ pH เปนกรดเล็กนอย (pH 6-6.5) และ pH
ที่เปนดาง (pH 8) หากน้ำยาฆาเชื้อมี pH < 5 หรือ pH > 9 เชื้อจะตายไดงายขึ้น3
ตารางที่ 1 แสดงปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการฆาเชื้อของ disinfectant8
Disinfectant
Alcohol
Chlorine
Iodophor
Oxidant
Phenolic compound

สารอินทรีย

pH

+
+
+
+
+/-

+
+
+

ความชืน้ สบู/การซักลาง น้ำกระดาง
-

หมายเหตุ: + หมายถึง ปจจัยนั้นมีผลตอความสามารถในการฆาเชื้อของ disinfectant
+/- หมายถึง ปจจัยนั้นอาจมีผลตอความสามารถในการฆาเชื้อของ disinfectant
หมายถึง ปจจัยนั้นไมมีผลตอความสามารถในการฆาเชื้อของ disinfectant

8

-

+/+/+/-

บทความวิชาการเพื่อการศึกษาตอเนือ
่ งทางเภสัชศาสตร

กรมวิทยาศาสตรการแพทย

การนำไปใช และการคำนวณความเขมขน
การเลือกใชสารฆาเชื้อ ควรพิจารณาปจจัยตางๆ เหลานี้ ไดแก คุณสมบัติทางเคมี ความปลอดภัย ไม
ระคายเคือง และไมเปนพิษตอผูใช ไมมีผลตออุปกรณ เครื่องมือ รวมทั้งไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอม ราคา ความคง
ตัว การเก็บรักษา ความยากงายในการหาซื้อ เปนตน
นอกจากนี้ เงื่อนไขการทดลองสารฆาเชื้อในแตละงานวิจัยมีความหลากหลาย และประสิทธิภาพการ
กำจัดเชื้อของสารฆาเชื้อขึ้นกับหลายปจจัย เชน ชนิดของเชื้อไวรัสที่ใชในการวิจัย การนำผลวิจัยมาใชจำเปนตอง
พิจารณาอยางรอบคอบ เนื่องจากยังไมมีขอมูลการวิจัยเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 นี้ ขอมูลตางๆ เปน
ขอมูลที่ไดจากการศึกษากับ Coronavirus ที่เคยมีรายงานไวเทานั้น ซึ่งในอนาคตขอเท็จจริงอาจแตกตางจากนี้
National Environment Agency (NEA) ของประเทศสิงคโปร ไดแนะนำสารฆาเชื้อที่ใชตามบานเรือน
และสามารถฆาเชื้อไวรัสโคโรนาไว 12 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สารฆาเชื้อและความเขมขน (% โดยปริมาตร, v/v) ทีส่ ามารถฆาเชื้อไวรัสโคโรนาได
สารฆาเชื้อ
Accelerated hydrogen peroxide
Benzalkonium chloride
(alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride)
Chloroxylenol
Ethyl alcohol
Iodine in iodophor
Isopropanol
Povidone-Iodine
Sodium hypochlorite
Sodium Chlorite

ความเขมขน
0.5%
0.05%

ระยะเวลาสัมผัส (นาที)
1
10

0.12%
70%
50 ppm
50%
1% iodine
0.05 – 0.5%
0.23%

10
10
10
10
1
5
10

อยางไรก็ตาม สารฆาเชื้อที่มีจำหนายในทองตลาดสวนมากจะมีรูปแบบความเขมขนสูง ดังนั้นกอนการ
นำมาใชตองเจือจางดวยน้ำใหมีความเขมขนไมนอยกวาความเขมขนต่ำสุดที่สามารถฆาเชื้อได ตัวอยางเชน
ผลิตภัณฑ A มีโซเดียมไฮโปคลอไรทใ นรูปของ available chlorine 6% w/w หมายความวาในผลิตภั ณ ฑ
ดังกลาว 100 กรัมจะมี available chlorine 6 กรัม จึงนำมาเจือจางเพื่อใหไดความเขมขนที่เหมาะสม โดยการ
เจือจางผลิตภัณฑโซเดียมไฮโปคลอไรท 1 สวน ผสมกับน้ำ 11 สวน จะไดความเขมขน 0.5% โดยประมาณ
การเตรียมสารฆาเชื้อใหมีความเขมขนตามตองการ เมื่อทราบความเขมขนหรือปริมาณของสารฆาเชื้อตั้ง
5
ตน มีสูตรการคำนวณ ดังนี้
C1V1 = C2V2
C1 คือ ความเขมขน (v/v) ของสารฆาเชื้อตั้งตน
V1 คือ ปริมาตร (หนวย mL) ของสารฆาเชื้อตั้งตน
C2 คือ ความเขมขน (v/v) ของสารฆาเชื้อที่ตองการ
V2 คือ ปริมาตร (หนวย mL) ของสารฆาเชื้อที่ตองการ
9
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ดังนั้น NaOCl 6% x V1
V1

=
NaOCl 0.5% x 1000 mL
=
(NaOCl 0.5% x 1000 mL) / NaOCl 6%
=
83.33 mL
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ของสหรัฐอเมริกา 10 และองคการอนามัย
โลก แนะนำใหใชสารฆาเชื้อสำหรับไวรัส SARS-CoV-2 เปน ethyl alcohol (ethanol) ที่มีความเขมขนอยาง
นอย 70% โดยปริมาตร (v/v)11 หรือสารละลายคลอรีนเจือจางที่มีความเขมขน 0.05% ในการทำความสะอาด
มือเมื่อไมสามารถหาสบูหรือ ผลิตภัณฑแอลกอฮอลได แตอาจมีความเสี่ยงระคายเคืองผิวหนังได การทำความ
สะอาดพื้นผิวทั่วไป กำจัดสิ่งปนเปอนในสภาพแวดลอม ควรทำความสะอาดดวยสารชำระลางแลวจึงใชคลอรีน
ความเขมขน 0.5% เพื่อประสิทธิผลที่ดยี ิ่งขึ้น4
ผลิตภัณฑแอลกอฮอลตา งๆ
การแนะนำใหใชผลิตภัณฑแอลกอฮอล ความเขมขน 60 - 95% โดยปริมาตร เปนไปตามผลการวิจัย
สวนใหญที่ศึกษาเกี่ยวกับการใชแอลกอฮอลเพื่อฆาเชื้อแบคทีเรีย ตางๆ และไวรัส ซึ่งเปนขอมูลการวิจัยในไวรัส
กลุมโคโรนาชนิดอื่นที่พบในคนและสัตวกอนหนานี้ แตดวย ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 9 มีนาคม
พ.ศ. 2563 เรื่อง “กำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่มีสวนผสมของแอลกอฮอลเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือที่หาม
ผลิต นำเขา หรือขาย พ.ศ. 2563” โดยกำหนดให “เครื่องสำอางที่มีสวนผสมของแอลกอฮอลเพื่อสุขอนามัย
สำหรับมือ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทำความสะอาดมือโดยไมใชน้ำ ซึ่งมีความเขมขนของเอทิลแอลกอฮอล ไอโซ
โพรพิลแอลกอฮอล หรือ เอ็น -โพรพานอล เพียงสารเดียวหรือผสมรวมกันอยูต่ำกวารอยละ 70 โดยปริมาตร
(volume by volume) เปนเครื่องสำอางที่หามผลิต นำเขา หรือขาย” จะเห็นวากฎหมายกำหนดใหแอลกอฮอล
ที่สามารถใชเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑไดเพียง 2 ชนิด ไดแก เอทิลแอลกอฮอล (ethyl alcohol) และไอโซ
โพรพิลแอลกอฮอล (isopropyl alcohol) และตองมีความเขมขนของแอลกอฮอลไมนอยกวา 70% โดยปริมาตร
เพราะมีวัตถุประสงคเพื่อใหสามารถครอบคลุมการกำจัดเชื้ออื่นๆ และเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ดวย5
ความเขมขนของแอลกอฮอล มี รูปแบบการระบุทั้งโดยปริมาตร/ปริมาตร (volume by volume, v/v)
และแบบน้ำหนัก/น้ำหนัก (weight by weight, w/w) ซึ่งจะมีปริมาณแอลกอฮอลแตกตางกัน อางอิงไดจาก
ตำรายาของยุโรป (European Pharmacopoeia, 2011)13 เทียบเอทานอล 70% v/v เทากับ 62.4% w/w
แนวทางการทําความสะอาดวัสดุตางๆ
เนื่องดวยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถคงอยูในสิ่งแวดลอมหรือพื้นผิวทั่วไปเปนเวลานานหลายชั่วโมง
หรือหลายวัน ขึ้นอยูกับอุณหภูมิ ความชื้น และปริมาณเชื้อโรค1, 3 การทำความสะอาดจึงเปนวิธีปองกันการแพร
กระจายเชื้อโรคที่ปนเปอนอยูในสภาพแวดลอม ควรเลือกใชวิธีการ/สารที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อไดใน
ระยะเวลาสั้น อยางไรก็ตาม การนำนวัตกรรมที่ยังไมมีการรับรองประสิทธิภาพ หรือขอมูลองคความรูที่ยังไมมี
ขอสรุปที่แนนอนมาใชเพื่อกำจัดไวรัสโคโรนา 2019 จำเปนตองสื่อสารเกี่ยวกับแนวทางการฆาเชื้อ ที่เหมาะสม
เพราะอาจกอใหเกิดความเขาใจผิดและเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชนได ตัวอยางเชน แม รังสี UV-C
สามารถฆาเชื้อโรคไดโดยการทำลาย RNA เหมาะกับการฆาเชื้ออุปกรณทางการแพทย การนำรังสี UV-C มาใชใน
การฆาเชื้อโรค ตองทำเปนระบบปด เพื่อปองกันรังสียูวีที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอกระจกตา เลนสตา ผิวหนัง มี
ความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งผิวหนัง อีกทั้งกอใหเกิดกาซโอโซนขณะใชงานได รวมทั้งยังไมมีงานวิจัยที่รับรองวา
การอบโอโซนสามารถฆาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได7
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บทความวิชาการเพื่อการศึกษาตอเนือ
่ งทางเภสัชศาสตร

กรมวิทยาศาสตรการแพทย

ตารางที่ 3 การทำลายเชื้อไวรัสโคโรนาบนพื้นผิว อุปกรณ วัสดุตางๆ14
ชนิดพืน้ ผิว
- พื้นผิวทั่วไป พื้นผิวที่
เปนโลหะ
- สิ่งของ อุปกรณ พื้นที่
ขนาดเล็ก เชน ลูกบิด
ประตู
- พื้นผิววัสดุแข็ง ไมมีรู
พรุน เชน พื้นกระเบื้อง
เซรามิก สแตนเลส แตไม
เหมาะกับโลหะชนิดอื่น

ชนิดสารฆาเชือ้
แอลกอฮอล
(เอทานอลหรือ
เอธิลแอลกอฮอล)

ความเขมขนที่ใช
70%

ระยะเวลา
วิธีการเตรียม
10 นาที - ใช 95% เอทานอล
3 สวน ผสมกับน้ำ 1
สวน เพื่อใหได 70%
เอทานอล

พื้นผิวทั่วไป:
โซเดียมไฮโปคลอ
ไรท เชน น้ำยาฟอก 500-1000 ppm,
0.05-0.1%
ขาว

5-10 นาที เมื่อผลิตภัณฑมีความ
เขมขน 5% จะใช
น้ำยา 1 สวน ตอน้ำ
49 สวน เพื่อใหได
ความเขมขน 0.1%
5-10 นาที เมื่อผลิตภัณฑมีความ
เขมขน 5% จะใช
น้ำยา 1 สวน ตอน้ำ
9 สวน
1 นาที เมื่อผลิตภัณฑที่ใชมี
ความเขมขน 3% จะ
ใชน้ำยา 1 สวน ตอ
น้ำ 5 สวน
10 นาที - ใชผลิตภัณฑ 4.8%
chloroxylenol 1
สวน ตอน้ำ 39 สวน
10 นาที - ผสมน้ำรอน 70°C

พื้นผิวที่ปนเปอน:
5000 ppm,
0.5%
- พื้นผิวทั่วไป (ไมใชโลหะ ไฮโดรเจนเปอร
หรือผลิตภัณฑที่มีการ
ออกไซด
เคลือบสี)
- วัสดุที่เปนผา หรือ
สิ่งแวดลอมทั่วไป

- คลอโรไซลินอล
(แชทิ้งไวกอนซัก)

0.5%

0.12% w/v

- ผงซักฟอก

-

สรุป
การเลือกใชสารฆาเชื้อหรือนวัตกรรมในการกำจัดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ควรคำนึงถึงประสิทธิภาพ
การฆาเชื้อ ลักษณะการใชงานที่เหมาะสม ไมวาจะเปนผิวหนัง หรือพื้นผิววัสดุทั่วไป (surface) เชน โลหะ
กระเบื้อง ความเปนพิษ หรือผลกระทบตอสุขภาพ ปริมาณ ความเขมขน ระยะเวลาสัมผัส (contact time)
และคาใชจาย โดยพิจารณาจากองคความรู หรือมีงานวิจัยรองรับวาสามารถฆาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได และ
ควรเปนสารฆาเชื้อที่ไดรับการจดทะเบียนรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแลวเทานั้น
อยางไรก็ตาม ไมแนะนำวิธีการฉีดพน (spray) ตามรางกายหรือพื้นที่สาธารณะทั่วไป เชน การอบหรือ
รมควัน (fumigation) ควรทำในหอง อาคาร หรือพื้นที่ปด และปลอดคน เพื่อไมใหเกิดการแพรกระจายของ
เชื้อโรค ตองสวมอุปกรณปองกันตัวเองทุกครั้งเมื่อตองทำความสะอาดและฆาเชื้อ เนื่องจากสารเคมีที่ใชในการ
ฆาเชื้อสวนใหญมีฤทธิ์กัดกรอน ระคายเคืองผิวหนัง เนื้อเยื่อออน เนื้อเยื่อทางเดินหายใจ จึงตองระวังไมใหเขา
ตาหรือสัมผัสโดยตรง ขณะทำความสะอาดใหเปดประตู หนาตาง เพื่อระบายอากาศ หากพื้นผิวมีความสกปรก
ควรทำความสะอาดเบื้องตนกอน การเช็ดทำความสะอาดใหทำทั่วทั้งบริเวณ เนนจุดที่มักมีการสัมผัสหรือใช
งานรวมกันบอยๆ ทุก 2-4 ชั่วโมง ใหเช็ดถูจากมุมหนึ่งไปยังอีกมุมหนึ่ง ไม ซ้ำรอยเดิม และเริ่มจากบริเวณที่
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สกปรกนอยไปมาก ตองทิ้งระยะเวลาไวใหไดเกิดการฆาเชื้อ ควรเตรียมใหมกอนใชงานเพื่อใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุด อีกทั้งไมควรผสมน้ำยาฟอกขาวกับสารทำความสะอาดที่มีสวนผสมของแอมโมเนีย และวัสดุปนเปอน
ปสสาวะ เพราะจะเกิดกาซคลอรามีน (chloramine) ซึ่งมีความเปนพิษได นอกจากนีไ้ มควรผสมน้ำยาฟอกขาว
กับผลิตภัณฑที่มีกรดเปนองคประกอบ เชน น้ำยาลางหองน้ำบางชนิด เพราะกรดจะทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮ
โปคลอไรทเกิดกาซคลอรีน ซึ่งมีความเปนพิษ ระคายเคืองทางเดินหายใจ และทำใหประสิทธิภาพในการขจัด
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