
 

ผลิตภัณฑแอลกอฮอล ทางเลือกเพื่อสุขอนามัยสําหรับคุณ 
     รศ.ดร.ภญ. ดวงดาว ฉันทศาสตร 

ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผศ.ดร.ภก. จตุรงค ประเทืองเดชกุล 

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

จากสถานการณปจจุบัน เกิดการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 

2019, COVID-2019) ที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา SARS-CoV-2 ซึ่งระบาดครั้งแรกที่เมืองอูฮั่น มณฑล

หูเปย ประเทศจีน จากนั้นแพรระบาดไปหลายพ้ืนที่ในประเทศจีนและประเทศอ่ืนๆ รวมถึงประเทศไทยดวย การติด

เชื้อไวรัสดังกลาวในระบบทางเดินหายใจสงผลใหเกิดโรคปอดอักเสบและพบรายงานผูปวยเสียชีวิตจากการติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 นี้ ทําใหประชาชนตื่นตัวในดานการดูแลสุขภาพเบื้องตน กรมอนามยั กระทรวง

สาธารณสุข แนะนําใหประชาชนยึดหลัก “กินรอน ชอนกลาง ลางมือ สรางสุขอนามัยที่ดี” นั่นคือ การลางมือดวย

น้ําและสบูอยางถูกวิธีนับเปนวิธีการทําความสะอาดที่ดีที่สุด  อยางไรก็ตามการทํางานนอกบาน การเดินทางดวย

ระบบขนสงสาธารณะ และกิจกรรมตางๆ ในสถานที่สาธารณะ วิธีการลางมือดังกลาวอาจไมสะดวก ดังนั้นการใช

แอลกอฮอลเจลหรือแอลกอฮอลสเปรยทําความสะอาดมือ เปนทางเลือกในกรณีที่ไมสามารถลางมือไดเพ่ือลดความ

เสี่ยงของการติดเชื้อโรคจากการหยิบจับและสัมผัสได 

แอลกอฮอลที่ใชสําหรับฆาเชื้อโรคโดยทั่วไปมีกี่ชนิด ? 

แอลกอฮอลที่ใชสําหรับฆาเชื้อโรคโดยทั่วไปมี 2 ชนิด คือ เอทิลแอลกอฮอล (ethyl alcohol) และ ไอโซโพ

รพลิ แอลกอฮอล (isopropyl alcohol)  แอลกอฮอลทั้ง 2 ชนิดเปนของเหลวใส ไมมีสี ระเหยไดงายที่อุณหภูมิหอง 

แอลกอฮอลมีฤทธ์ิในการทําลายเชื้อแบคทีเรีย เชื้อวัณโรค เชื้อรา และเชื้อไวรัส แตไมสามารถทําลายสปอรของเชื้อ

แบคทีเรียได แอลกอฮอลจัดเปนสารฆาเชื้อที่มีประสิทธิภาพและฤทธิ์ในการทําลายเชื้อของแอลกอฮอลจะลดลง

มากหากความเขมขนของแอลกอฮอลลดต่ําลง 

 ทั้งนี้พึงระลึกเสมอวาหามใช "เมทิลแอลกอฮอล (methyl alcohol)" โดยเด็ดขาด เนื่องจาก 

เมทิลแอลกอฮอล เปนของเหลวใส ไมมีสี ระเหยงาย เปนผลพลอยไดจากกระบวนการกลั่นทางปโตรเคม ีที่นิยมใช

เปนตัวทําละลายในอุตสาหกรรมการทําเฟอรนิเจอร เชน สีทาไม น้ํามันเคลือบเงา ยาลอกสี ฯลฯ และใชเปน

เชื้อเพลิงในธรรมชาติ ความเปนพิษมากตอรางกาย โดยเมทิลแอลกอฮอลสามารถดูดซึมไดทางผิวหนัง ลมหายใจ ผู

ที่สูดดมเขาไปจะกอใหเกิดการระคายเคืองตอทางเดินหายใจ ทําใหหลอดลมอักเสบ มกีารระคายเคืองตอเยื่อบุตา 

ทําใหเย่ือบุตาอักเสบ อาจรุนแรงถึงข้ันตาบอดและตายไดถาดื่มเขาไป 



  

 

ความเขมขนเทาไรของแอลกอฮอลที่เหมาะสมในการฆาเช้ือโรค ? 

เอทิลแอลกอฮอล และไอโซโพรพิลแอลกอฮอล มีประสิทธิภาพในการทําลายเชื้อไดดีเมื่อมีความเขมขน 

60-90% โดยปริมาตรในน้ํา (%v/v)  และประสิทธิภาพการฆาเชื้อจะลดลงอยางชัดเจนเมื่อความเขมขนต่ํากวา 

50% โดยปริมาตร ซึ่งความเขมขนที่มีประสิทธิภาพนั้นมีแอลกอฮอลและน้ําผสมกันดวยสัดสวนที่เหมาะสม สงผล

ตอกลไกการออกฤทธิ์โดยการแพรผานเยื่อหุมเซลลของเชื้อโรคได จึงทําใหโปรตีนเสียสภาพและทําใหเยื่อหุมเซลล

ของเชื้อโรคแตก  ในกรณีของเชื้อไวรัสพบวาเอทิลแอลกอฮอลที่ความเขมขน 60-80 % โดยปริมาตร ทําลายเชื้อ

ไวรัสชนิดที่มีชั้นไขมันหุม (Lipohilic viruses)  เชน ไวรัสไขหวัดใหญ (Influenza virus) ไวรัสเริม (Herpes virus) 

ไวรัสเอชไอวี (HIV) รวมถึง ไวรัสโคโรนา SARS-CoV-2 ที่ทําใหเกิดโรค COVID-2019 นี้ดวย นอกจากนี้

เอทิลแอลกอฮอลยังทําลายไวรัสชนิดที่ไมมีชั้นไขมันหุม (Hydrophilic virus) หรือไวรัสเปลือย (Naked virus) ได

หลายชนิด เชน เชื้ออะดีโนไวรัส (Adenovirus) เอนเทอโรไวรัส (Enterovirus) ไรโนไวรัส (Rhinovirus) โรตาไวรัส 

(Rotaviruses) และไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B virus) แตจะไมทําลายไวรัสตับอักเสบเอ (Hepatitis A virus) 

และโปลิโอไวรัส (Poliovirus) สวนไอโซโพรพิลแอลกอฮอลนั้นทําลายไวรัสชนิดท่ีมีชั้นไขมันหุม แตจะไมทําลายเอน

เทอโรไวรัสซึ่งไมมีชั้นไขมันหุม 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข กําหนดใหผลิตภัณฑที่มีแอลกอฮอลเปน

สวนประกอบเพื่อสุขอนามัยสําหรับมือ เชน เจลลางมือแอลกอฮอล ท่ีมีจําหนายในทองตลาดตองประกอบดวย

เอทิลแอลกอฮอล หรือไอโซโพรพิลแอลกอฮอล ตั้งแต 70% โดยปริมาตรขึ้นไป และเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและ

ความปลอดภัยสูงสุด ไดออกมาตรการเรงดวนในการหามผลิต นําเขาหรือขายแอลกอฮอลเจลที่มีความเขมขนของ

แอลกอฮอลนอยกวา 70% โดยปริมาตรในทองตลาด อีกทั้งยังมีประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เรื่อง วิธีการทดสอบและเกณฑตัดสินผลการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑที่มีแอลกอฮอลเปนสวนประกอบ

เพื่อสุขอนามัยสําหรับมือ พ.ศ. 2562 ใหใชวิธีทดสอบตามมาตรฐานสหภาพยุโรปวาดวยมาตรฐานสารเคมี ฆาเชื้อ

บนพ้ืนผิวและภายนอกรางกายของสิ่งมีชีวิต (EN 1276: 2009 Chemical disinfectants and antiseptics) และ

ปรับปรุงเพื่อความเหมาะสมสําหรับประเทศไทยในเรื่องอุณหภูมิการทดสอบ ชนิดเชื้อแบคทีเรียที่ใชทดสอบและ

สภาวะการทดสอบ โดยกําหนดเกณฑการตัดสินผลเพื่อดูถึงประสิทธิภาพในการลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียของ

ผลิตภัณฑที่มีแอลกอฮอลเปนสวนประกอบเพื่อสุขอนามัยสําหรับมือไวอยางชัดเจน ในกรณีที่ตองการอางบนฉลาก

วาลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียตองมีผลทดสอบประสิทธิภาพดังกลาว 

 

 

 



 

ถาฉลากผลิตภัณฑระบุความเขมขนของแอลกอฮอลเปน % โดยน้ําหนัก (%w/w) จะทราบไดอยางไรวาฆา

เชื้อโรคได ? 

แอลกอฮอลเขมขน 60-90% โดยปริมาตรในน้ํา (%v/v) เทียบเทากับ แอลกอฮอลความเขมขน 52.1– 

85.8% โดยน้ําหนักในน้ํา (%w/w)  ดังตาราง  ดังนั้นความเขมขนของแอลกอฮอลที่มีประสิทธิภาพและถูกตอง

สอดคลองกับประกาศตามที่กลาวขางตนคือ  แอลกอฮอลเขมขน 70 -90% โดยปริมาตรในน้ําซึ่งเทียบเทากับ 

แอลกอฮอลเขมขน 62.4 -85.8 % โดยน้ําหนักในน้ํา 

 

 ตารางเปรียบเทียบความเขมขน % โดยปริมาตรในน้ํา และ % โดยน้ําหนักในน้ํา ของเอทิลแอลกอฮอล 

ความเขมขนของเอทิลแอลกอฮอล 

(% โดยปรมิาตรในน้าํ, % v/v) 

ความเขมขนของเอทิลแอลกอฮอล 

(% โดยน้าํหนักในน้าํ, % w/w) 

60.0%v/v 52.1%w/w 

62.0%v/v 54.1%w/w 

67.7%v/v 60.0%w/w 

68.7%v/v  61.01%w/w 

70.0%v/v 62.4%w/w 

72.4%v/v 65.0%w/w 

77.0%v/v 70.0%w/w 

80.0%v/v 73.5%w/w 

81.3%v/v 75.0%w/w 

85.5%v/v 80.0%w/w 

89.5%v/v 85.0%w/w 

92.5%v/v 89.0%w/w 
 

เอกสารอางอิง European Pharmacopoeia 7.0, 2011 

หมายเหตุ   

 เอทิลแอลกอฮอลเขมขน 70 % โดยปริมาตรในน้ํา (%v/v) เทียบเทากับเอทิลแอลกอฮอลเขมขน 62.4 % 

โดยน้ําหนักในน้ํา (%w/w) 

 เอทิลแอลกอฮอลเขมขน 70 % โดยปริมาตรในน้ํา (%v/v) คือ  เอทิลแอลกอฮอลปริมาตร 70 มิลลิลิตรผสม

กับน้ําจนไดปริมาตรรวม 100 มิลลิลิตร 



 เอทิลแอลกอฮอลเขมขน 62.4 % โดยน้ําหนักในน้ํา (%w/w) คือ  เอทิลแอลกอฮอลน้ําหนัก 62.4 กรัมผสม

กับน้ําจนไดน้ําหนักรวม 100 กรัม  

แอลกอฮอล 95% ใหผลฆาเชื้อโรคดีกวาแอลกอฮอล 70% หรือไม 

แอลกอฮอล 95% โดยปริมาตรในน้ํา เชน  denature ethyl alcohol 95% (DEB 95) มีปริมาณของ

แอลกอฮอลสูงมาก จึงระเหยรวดเร็วมากกวาแอลกอฮอล 70% โดยปริมาตรในน้ํา และมปีริมาณน้ําในสวนผสมไม

เพียงพอที่จะดูดซึมผานเย่ือหุมผนังเซลลของเชื้อโรค จึงไมใชแอลกอฮอล 95% โดยปริมาตรในน้ําในการฆาเชื้อโรค  

นอกจากนี้ความเขมขนของแอลกอฮอลที่สูงนี้จะชะลางปริมาณไขมันบนผิวทําใหผิวแหง และระคายเคืองได 

ใชแอลกอฮอลเจลเปนทางเลือกเดียวของการลางมือเทานั้นหรือ ?  

แอลกอฮอลเจลใชเปนทางเลือกในกรณีที่ไมสามารถลางมือได เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโรค  

อยางไรก็ตามวิธีการลางมือดวยน้ําและสบูอยางถูกวิธี นับเปนวิธีทาํความสะอาดที่ดีที่สุด  นอกจากแอลกอฮอลเจล

แลวยังสามารถใชแอลกอฮอลสเปรยแทนได  ที่สําคัญคือ ความเขมขนของเอทิลแอลกอฮอลและไอโซโพรพิล 

แอลกอฮอลในแอลกอฮอลเจล และแอลกอฮอลสเปรยตองอยูในชวง 70 -90% โดยปริมาตรในน้ํา จึงจะมี

ประสิทธิภาพในการฆาเชื้อโรค  ทั้งนี้ในสูตรตํารับของแอลกอฮอลเจล และแอลกอฮอลสเปรยควรมีสารใหความชุม

ชื้น เชน glycerin ประมาณ 3-5% ซึ่งชวยทําใหผิวไมแหงภายหลังการทําความสะอาด 

โดยสรุป แอลกอฮอลเขมขน 70-90%โดยปริมาตรในน้ํา (62.4– 85.8% โดยน้ําหนักในน้ํา) เปนสารฆา

เชื้อที่มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยสูง ราคาไมแพง ไมมีสี ไมมีกลิ่น และไมตกคาง ไมวาจะเลือกใชแอลกอฮอล

เจล หรือแอลกอฮอลสเปรยควรระมัดระวังความถ่ีในการใช เพราะอาจทําใหผิวแหง และควรระวังในเรื่องการ

จัดเก็บใหพนแสงสวางและความรอน เพราะแอลกอฮอลสามารถติดไฟได อยางไรก็ตามผลิตภัณฑแอลกอฮอลท่ีมี

จําหนายในปจจุบัน ผูผลิตอาจเติมสี  แตงกลิ่นในตํารับ เชน เตรียมเปนสารละลายใสหรือเจลสีฟา   เพ่ือให

ผูบริโภคตระหนักวาผลิตภัณฑดงักลาวเปนผลิตภัณฑสําหรับใชภายนอกเทานั้น หามรับประทาน 
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    http://www.fda.moph.go.th/sites/Medical/SitePages/H1News.aspx เขาถึงเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 

3. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง วิธีการทดสอบและเกณฑตัดสินผลการทดสอบ

ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑที่มีแอลกอฮอลเปนสวนประกอบเพ่ือสุขอนามยัสําหรับมือ พ.ศ. 2562  

4. Interim Guidance for Preventing the Spread of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Homes 

and Residential Communities https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-

prevent-spread.html เขาถึงเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 

 

 

 

 


