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คำแนะนำการใช้แอลกอฮอล์ในการทำความสะอาดและฆ่าเช้ือโรค 
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019  ทำให้ประชาชนตระหนักและให้
ความสำคัญกับการป้องกันตนเอง เจลล้างมือหรือสเปรย์ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้อย่าง
แพร่หลาย กรมอนามัยจึงแนะนำการเลือกใช้และวิธีการการใช้แอลกอฮอล์ในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค 
บนผิวหนัง และมีข้อควรระวัง ดังนี้ 
 
ข้อแนะนำในการเลือกใช้และเก็บรักษา 
1. สำหรับประเทศไทย กำหนดให้แอลกอฮอล์ที ่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื ้อโควิด 19 ต้องมีส่วนผสมของ

แอลกอฮอล์อย่างน้อยร้อยละ 70 โดยปริมาตร [1] 
2. เลือกใช้เจลแอลกอฮอล์หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ที่มีฉลากติดไว้ชัดเจน ไม่หมดอายุ เมื่อเปิดใช้มีกลิ่นเฉพาะของ

แอลกอฮอล์ 
3. ควรบีบเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ลงในฝ่ามือ แล้วลูบให้ทั่วฝ่ามือหลังมือและนิ้วมือ ทิ้งไว้ 20 -30 วินาที        

จนแอลกอฮอล์ระเหยแห้ง 
4. เก็บรักษาเจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ ไว้ในอุณหภูมิปกติ โดยปิดฝาภาชนะให้สนิท เพื ่อป้องกัน

แอลกอฮอล์ระเหย 

ข้อควรระวัง  

 ข้อควรระวัง ข้อมูลประกอบ 
1 ไม่ควรสเปรย์แอลกอฮอล์บริเวณท่ี

มีเปลวไฟ เนื่องจากแอลกอฮอล์
สามารถติดไฟได้  

แอลกอฮอล์ มีคุณสมบัติเป็นของเหลวไวไฟ มีจุดวาบไฟ 17 องศา
เซลเซียส [2][3] อย่างไรก็ตาม แอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70%         
จะลุกติดไฟเองเมื่ออุณหภูมิมากกว่า 363 องศาเซลเซียส [3]  
 

2 ไมค่วรแบ่งแอลกอฮอล์สำหรับการ
ฆ่าเชื้อ ใส่ในขวดน้ำ เพราะอาจมีผู้
เข้าใจผิดว่าเป็นน้ำดื่มได้  

แอลกอฮอล์มีลักษณะใสไม่มีสี เมื่อแบ่งบรรจุในขวดน้ำ อาจมีผู้
เข้าใจผิดว่าเป็นน้ำดื่มได้ และเนื่องจากแอลกอฮอล์สำหรับการฆ่า
เชื้อที่มีการจำหน่ายในท้องตลาดจะมีความเข้มข้น 70-90%         
ซึ่งเป็นปริมาณความเข้มข้นแบบบริสุทธิ์ซึ่งสูงกว่าที่พบในเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ทั่วไป ทำให้ผู้ดื่มมีภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษ และ      
อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้  
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 ข้อควรระวัง ข้อมูลประกอบ 
  3 ไมค่วรเก็บแอลกอฮอล์ไว้ในรถที่

จอดตากแดด เพราะในรถอุณหภูมิ
สูงจะทำให้แอลกอฮอล์ระเหยและ
ประสิทธิภาพลดลงจนไม่สามารถ
ฆ่าเชื้อโรคได้    

จากการทดสอบของ บริษัท นิสสันมอเตอร์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น 
พบว่า หากจอดรถไว้กลางแดด และอากาศข้างนอกรถอยู่ที่ 35 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิภายในห้องโดยสารรถยนต์จะสูงถึง 70 
องศาเซลเซียส [4] ซึ่งใกล้เคียงกับจุดเดือดของแอลกอฮอล์ 
(แอลกอฮอล์ 70% มีจุดเดือด 78.5 องศาเซลเซียส) จึงทำให้
แอลกอฮอล์ระเหย จนมีความเข้มข้นลดลง และทำให้ประสิทธิภาพ
ในการทำลายเชื้อโรคลดลงไปด้วย อย่างไรก็ตามการเก็บ
แอลกอฮอล์ในรถไม่สามารถทำให้แอลกอฮอล์ลุกติดไฟเองได้ 
(แอลกอฮอล์จะลุกติดไฟเองเมื่ออุณหภูมิมากกว่า 363 องศา
เซลเซียส) [3] 

4 ไม่ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ในที่แคบ แม้ว่าแอลกอฮอล์ 70 % จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำความสะอาดและ     
ฆ่าเชื้อโควิด19  ที่แนะนำให้ใช้กับผิวหนัง แต่การสเปรย์ในที่แคบ
เกินไปจะทำให้เกิดการฟุ้งของสเปรย์อาจฟุ้งโดนใบหน้า เข้าตา และ
หายใจเข้าไป จะทำให้เกิดการระคายเคือง และแสบร้อนบริเวณ
ดังกล่าวได้  

5 ไมค่วรใช้เจลหรือสเปรย์
แอลกอฮอล์บริเวณผิวบอบบาง 
เช่น ใบหน้า รอบดวงตา บริเวณท่ี
ผิวอักเสบหรือมีบาดแผล เพราะ
จะทำให้เกิดการระคายเคือง และ
แสบร้อนบริเวณดังกล่าวได้ 

แม้ว่าแอลกอฮอล์ จะเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อที่มีความ
ปลอดภัยและแนะนำให้ใช้กับผิวหนัง แต่บริเวณใบหน้า ดวงตา เยื่อ
บุจมูก เป็นผิวหนังที่มีความบอบบาง หากสัมผัสแอลกอฮอล์โดยตรง
จะทำให้เกิดระคายเคืองตา ผิวหนัง จมูก อาจเกิดการอักเสบได้  
นอกจากนี้ การสูดหายใจเข้าไปจะทำให้ระคายเคืองจมูกและลำคอ 

[5] [6] [7]  

คำสำคัญ: เจลแอลกอฮอล์, สเปรย์แอลกอฮอล์, การทำความสะอาดมือ, เจลล้างมือ, คำแนะนำ, กรมอนามัย, 
ป้องกันโควิด 19 
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