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 โรคติดเชื้อเกิดจากการที่รางกายไดรับเชื้อกอโรคเขาสูรางกายในปริมาณเพียงพอจนสามารถกอโรคได 
โดยเขาสูรางกายไดหลายทาง เชน การกลืนกิน การหายใจ หรอืการสัมผัสผิวหนัง โดยหนึ่งในชองทางแพรเชื้อ
ที่สําคัญ คือ การแพรผานตัวกลางท่ีไมมีชีวิต ซึ่งสามารถปองกันไดดวยการรักษาความสะอาดของสภาพแวดล
อมดวยการใชน้ํายาฆาเชื้อเพื่อทําความสะอาดเปนการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากสภาพแวดลอม1  

ผลิตภัณฑฆาเชื้อโรคเปนผลิตภัณฑที่มีการนํามาใชอยางแพรหลายในชีวิตประจําวัน เชน ผลิตภัณฑทํา
ความสะอาดฆาเชื้อโรค พ้ืน ฝาผนัง เคร่ืองสุขภัณฑ โถสุขภัณฑของอาคารบานเรือนทั่วไปและโรงพยาบาลตาม
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สารเคมีท่ีใชในผลิตภัณฑฆาเชื้อโรคสามารถแบงเปน กลุ
มได 5 กลุม2 ดังน้ี  

1. สารในกลุม aldehydes ไดแก formaldehyde, paraformaldehyde, glutaraldehyde  
2. สารในกลุ ม chlorine และ chlorine releasing substances ไดแก calcium hypochlorite, 

1,3-dichloro-5,5-dimethylhydantoin, dichloroisocyanuric acid และในรูปเกลือตาง ๆ 
เชน sodium dichloroisocyanurate, sodium hypochlorite, trichloroisocyanuric acid และ
ในรูปเกลือ, chloramine โดยเมื่อใชสารกลุมนี้ละลายน้ําแลวจะให hypochlorous acid และ 
available chlorine ซึ่งออกฤทธ์ิในการฆาเชื้อโรค 

3. สารในกลุม chlorhexidine salts ไดแก chlorhexidine gluconate, chlorhexidine acetate  
4. สาร ในกลุ  ม  phenols และ phenolic compounds ได  แก   phenol, cresols, diphenyl 

compound  
5. สารในกลุม cationic surfactants ไดแก quaternary ammonium chloride (QAC) โดยตัวที่

นิยมใช คือ benzalkonium chloride  
 จากสถานการณการระบาดของเชื้อ Corona virus (COVID-19) ทําใหมีความตองการผลิตภัณฑฆา
เชื้อโรคเพ่ิมข้ึนในทุกภาคสวน และมีผลิตภัณฑใหม ๆ ผลิตและจําหนายเปนจํานวนมาก บางคร้ังการควบคุม
และตรวจสอบคุณภาพจากหนวยงานที่เกี่ยวของทําไดไมท่ัวถึง ทําใหเกิดความเสี่ยงตอผูบริโภค มูลนิธิอาจารย
เกษม ปงศรีวงศ รวมกับภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดทําโครงการ การ
วิเคราะหปริมาณสารสําคัญในผลิตภัณฑฆาเชื้อโรคเพ่ือสํารวจคุณภาพของผลิตภัณฑท่ีขายอยูในประเทศไทย
จากแหลงจําหนายทั่วไป และแหลงจําหนายแบบออนไลน โดยไดทําการเก็บตัวอยางผลิตภัณฑฆาเชื้อทั้งหมด
จํานวน 105 ตัวอยาง แบงเปน benzalkonium chloride 14 ตัวอยาง chloroxylenol 4 ตัวอยาง 
hydrogen peroxide 9 ตัวอยาง และแอลกอฮอลซึ่งรวมทั้งเอทิลแอลกอฮอลและไอโซโพรพานอลจํานวน 78 
ตัวอยาง จากนั้นทําการวิเคราะหหาปริมาณสารสําคัญดวยวิธีท่ีเหมาะสมท้ังท่ีระบุในเภสัชตํารับและวิธีท่ี
พัฒนาขึ้นเอง โดยไดผลการวิเคราะหดังน้ี 
 
 



1. การวิเคราะหปริมาณ benzalkonium chloride  
 การวิเคราะหหาปริมาณ benzalkonium chloride ในผลิตภัณฑใชวิธี redox titration ซึ่งเปนวิธีที่
ระบุในเภสัชตํารับของประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Pharmacopoeia; USP) ป 20213 เนื่องจาก
ผลิตภัณฑที่ จําหนายสวนมากจะจําหนายในรูปสารละลายเขมขน ในการศึกษานี่จึงไดทําการเจือจาง 
benzylkonium chloride ใหไดความเขมขน 0.05% ซึ่งเปนความเขมขนที่มีฤทธ์ิฆาเชื้อโรคกอนแลวทําการ
หาปริมาณ พบวาผลิตภัณฑ 4 จาก 14 ตัวอยาง คิดเปน 28.6% เม่ือเจือจางในอัตราสวนที่แนะนําบนฉลาก
ผลิตภัณฑจะมีความเขมขนของ benzalkonium chloride ต่ํากวา 0.05% ซึ่งเปนความเขมขนที่มีฤทธ์ิฆาเชื้อ
โรคได (รูปที่ 1) 
 

 
รูปที่ 1 แผนภูมิแสดงผลการตรวจสอบปริมาณ benzalkonium chloride (BKC) ในผลิตภัณฑท้ังหมด 

2. การวิเคราะหปริมาณ chloroxylenol 
 ทําการวิเคราะหหาปริมาณ chloroxylenol ดวยวิธี high performance liquid chromatography 
(HPLC) ที่พัฒนาโดย Abdelwahab NS และคณะ4 ซึ่ง chloroxylenol ที่จําหนายจะอยูในรปูสารละลาย
เขมขน จึงทําการเจือจางใหไดความเขมขน 0.12% ซึ่งเปนความเขมขนที่สามารถฆาเชื้อได จากผลการ
วิเคราะหพบวาผลิตภัณฑทั้ง 4 ตัวอยาง เมื่อเจือจางในอัตราสวนท่ีแนะนําบนฉลากผลิตภัณฑจะมีความเขมขน
ของ chloroxylenol มากกวาหรือเทากับ 0.12% W/V   

3. การวิเคราะหปริมาณ hydrogen peroxide 
 ทําการตรวจวิเคราะหโดยใชวิธี redox titration ซึ่งเปนวิธีมาตรฐานที่ระบุใน USP 20215 พบวา
ผลิตภัณฑทั้ง 9 ตัวอยางทั้งที่ไมไดเจือจาง หรือเจือจางตามอัตรสวนที่แนะนําบนฉลากจะมีความเขมขนของ 
hydrogen perpxide ในชวย 2.5-3.5 กรัมตอ 100 มิลลิลิตร ซึ่งเปนความเขมขนที่สามารถฆาเชื้อได 
 
 
 

ปริมาณ benzalkonium chloride ในผลิตภัณฑ

BKC > 0.05% BKC < 0.05%



4. การวิเคราะหปริมาณแอลกอฮอลท้ัง ethyl alcohol และ isopropyl alcohol 
 ทําการวิเคราะหหาปริมาณแอลกอฮอลดวยวิธี gas chromatography ที่รายงานโดยเมนะกาและ
คณะ (2563)6 จากการตรวจวิเคราะหปรมิาณแอลกอฮอลทั้งเอทานอลและไอโซโพรพานอลพบวามีผลิตภัณฑ
จํานวน 65 จาก 78 ตัวอยางที่มีความเขมขนของแอลกอฮอลมากกวารอยละ 70% โดยปริมาตรซึ่งเปนความ
เขมขนที่เปนไปตามกําหนดของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดลักษณะของเครื่องสําอางที่มี
สวนผสมของเเอลกอฮอลเพ่ือสุขอนามัยสําหรับมือที่หามผลิต นําเขา หรือขาย พ.ศ.2563 และมีผลิตภัณฑ
จํานวน 8 ตัวอยางจาก 78 คิดเปนรอยละ 10.3 ที่มีความเขมขนของแอลกอฮอลอยูระหวาง 60-70% ซึ่งมี
ฤทธ์ิฆาเชื้อโรคไดบางแตประสิทธิอาจลดลงจึงหามการผลิต นําเขา หรือขายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ป พ.ศ.2563 ขณะที่ผลิตภัณฑจํานวน 5  จาก 78 ตัวอยางมีความเขมขนของแอลกอฮอลต่ํากวารอยละ 
60% โดยปริมาตร (รปูท่ี 2) 

 
 

รูปท่ี 2 แผนภูมิแสดงผลการตรวจสอบปริมาณแอลกอฮอลท้ัง ethanol และ isopropyl alcohol ในผลิต
ภัณฑท้ังหมด 

 นอกจากนี้จากการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑแอลกอฮอลทําความสะอาดทั้งหมด 78 ตัวอยางที่ซื้อมา
จากชองทางตางๆ เชนรานยา หางสรรพสินคา และรานคาออนไลน พบวาผลิตภัณฑสวนใหญรอยละ 91.0 มี
ขอมูลระบุเลขทะเบียนผลิตภัณฑ วันผลิต วันหมดอายุ ผูผลิตและผูจัดจําหนาย บนฉลาก 
 ผลิตภัณฑแอลกอฮอลสําหรับทําความสะอาดฆาเชื้อโรค ที่จําหนายในประเทศไทยปจจุบันมีเลข
ทะเบียน 2 ประเภทคือ 

1. ผลิตภัณฑที่ข้ึนทะเบียนเปนยาแผนปจจุบัน ตัวอยางเลขทะเบียนเชน 1A xxx/xx 
2. ผลิตภัณฑที่ข้ึนทะเบียนเปนเคร่ืองสําอาง ผลิตภัณฑกลุมนี้จะมีเลขที่จดแจงอยูบนฉลาก ตัวอยาง

เลขที่จดแจงเชน 10-1-63000xxxxx 
 ผลิตภัณฑที่มีขายในชองทางตางๆ สวนใหญจะจดแจงเปนเครื่องสําอางซึ่งข้ันตอนการจดแจงเพ่ือใหได
หมายเลขจดแจงไมยุงยากเทาการข้ึนทะเบียนเปนยาแผนปจจุบัน หลักเกณฑการพิจารณาการจดแจง
เครื่องสําอางโดยทั่วไปจะพิจารณาจากเอกสารขอมูลสวนประกอบของผลิตภัณฑ และตองไมมีสวนประกอบที่

ความเขมขนของแอลกอฮอลในผลิตภัณฑ

<60%V/V 60-70%V/V >70% V/V



เปนสารที่หามใช โดยไมมีการตรวจสอบดานคุณภาพของผลิตภัณฑ ทั้งน้ีเปนความรับผิดชอบของผูผลิตท่ีตอง
ผลิตสินคาใหเปนไปตามขอมูลที่จดแจงไว 
 สําหรับกลุมผลิตภัณฑที่ขึ้นทะเบียนเปนยาแผนปจจุบัน ผลิตภัณฑจะผานกระบวนการผลิตที่มี
มาตรฐานและมีขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพกอนออกจําหนาย จึงพบวาปริมาณสาระสําคัญคือ ethanol 
และ isopropanol ในผลิตภัณฑเปนไปตามมาตรฐานมีปริมาณแอลกอฮอลสอดคลองกับความเขมขนที่แจงบน
ฉลากผลิตภัณฑน้ัน ในโครงการนี้มี 4 จาก 78 ผลิตภัณฑท่ีขึ้นทะเบียนเปนยาแผนปจจุบันโดยทั้ง 4 ผลิตภัณฑ
มีปริมาณแอลกอฮอลมากกวา 70% โดยปรมิาตร 
 ผลิตภัณฑ 13 จาก 78 ตัวอยางที่ตรวจพบวามีปริมาณแอลกอฮอลไมถึง 70% โดยปริมาตรนั้น ทุก
ผลิตภัณฑจดแจงเปนเครื่องสําอางที่ผลิตจากบริษัทผลิตเครื่องสําอางหรือจากผูผลิตรายยอย และ 3 จาก 13 
ผลิตภัณฑพบขอมูลจาก application Oryor (อย. ตรวจเลข) วามีการยกเลิกแลว และมี 1 ตัวอยางที่พบวา
ขอมูลบนฉลากไมตรงกับขอมูลที่แจงไวกับ อย. 
 กระทรวงสาธารณสุขมีความพยายามในการที่จะควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑแอลกอฮอลที่ใชทําความ
สะอาดมือแทนการลางมือโดยการออกประกาศในป พ.ศ.2562 ใหผลิตภัณฑแอลกอฮอลดังกลาวเปน
เคร่ืองมือแพทยแตดวยสถานการณโรคระบาดทําใหผลิตภัณฑแอลกอฮอลขาดตลาดและมีราคาแพงข้ึน 
ประชาชนมีความตองการซื้อเพ่ิมข้ึน เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนจึงไดมีการยกเลิกประกาศดังกลาวในป พ.ศ.
2563 และอนุญาตใหขอจดแจงเปนเครื่องสําอางไดตามเดิม ทําใหบริษัทผลิตเครื่องสําอางรวมทั้งผูผลิตราย
ยอยที่อาจมีสถานที่ผลิตไมเหมาะสมสามารถผลิตผลิตภัณฑออกมาจําหนายได 
 จากขอมูลท้ังหมดนี้สามารถสรุปไดวาผูบริโภคหรือประชาชนทั่วไปที่ตองการซื้อผลิตภัณฑฆาเชื้อโรค
เชนผลิตภัณฑแอลกอฮอลเจลหรือสเปรยมาใช ควรตองตรวจสอบดังนี้ 

1. ฉลาก มฉีลากชัดเจน ชื่อผลติภัณฑและชื่อการคา ประเภทชนิดของผลิตภัณฑ สวนผสม วิธีใช ชื่อ
และที่ตั้งของผูผลิต ปริมาณสุทธิ ครั้งที่ผลิต เดือนปที่ผลิตและควรแสดงวันหมดอายุชัดเจน คํา
เตือน เลขที่ใบรับจดแจง 

2. บรรจุในภาชนะที่ปดสนิทปองกันการระเหยของแอลกอฮอล ทําใหเจลมีความหนืดเหมาะสม และ
ไมเกิดการแยกชั้น 

3. ผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานและไมหมดอายุเมื่อเปดใชจะมีกลิ่นเฉพาะของแอลกอฮอล ตองไมแยก
ชั้น เปลี่ยนส ีจับเปนกอน ตกตะกอน 

4. ตรวจสอบเลขที่ใบรับจดแจงเลขที่ใบรับจดแจง 10 หลัก (จดแจงเดิมจนถึงป 2560) หรือ 13 
หลัก (จดแจงตั้งแตป 2561 – ปจจุบัน) ของผลิตภัณฑเจลแอลกอฮอลวามีขอมูลตรงกับฉลาก 
เพื่อปองกันการสวมเลขที่ใบรับจดแจงและจดแจงไมตรงตามฉลากที่แสดง สามารถตรวจสอบเลข
รับจดแจงไดท่ีเว็บไซต อย. (https://oryor.com/oryor2015/check_product.php) 
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