
 
 

 
 

 
ปภัสสร  ผลโพธิ์ 

กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค 
 

จากเหตุการณน้ําทวมครั้งใหญของประเทศไทย ทําใหพ้ืนท่ีในหลายจังหวัดจมอยูใตน้ํานาน
นับเดือน ไมเวนแมแตบานเรือนท่ีอยูอาศัยก็ยังเปนท่ีกักเก็บน้ําจนกลายเปนแหลงเพาะพันธุของเชื้อรา 
ซ่ึงเชื้อราจะปลอยละอองสารบางอยางลองลอยในอากาศ ทําใหเกิดอาการระคายเคืองตา จมูก ภูมิแพ 
หรือโรคระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะกับผูท่ีรางกายออนแอ และเพ่ือความปลอดภัยในการทํา
ความสะอาดบานหลังน้ําลด  เราควรปฏิบัติตามคําแนะนําดังนี้  
 

เร่ิมตน....ทําความสะอาดเช้ือรา  
 

หลังน้ําทวม เรามักพบพ้ืนผิววัสดุตาง ๆ ท่ีถูกน้ําทวมเกิด
ราข้ึนตาม ผนัง ฝาเพดาน พ้ืนไม ใตพรม ตูเสื้อผา เตียง หมอน 
เฟอรนิ เจอร เปนตน  วิธีการทําความสะอาดเพ่ือปองกัน     
การแพรกระจายเชื้อรานั้น ทําไดดังนี้ 

 
  1. เปดประตู หนาตางเพ่ือระบายอากาศ ภายในบาน โดยไมเปดพัดลมหรือ
เครื่องปรับอากาศเพราะจะทําใหสปอรราฟุงกระจาย 
  2 .  ส ว ม อุปกรณ ป อ ง กั น อันต ร ายส ว นบุ ค คล  ไ ด แ ก  หน า ก ากอนา มั ย                 
แวนชนิดครอบตา  ถุงมือยางและรองเทายาง 
  3. วัสดุท่ีเคลื่อนท่ีได ควรนําออกไปทําความสะอาดนอกอาคาร 
  4. วัสดุท่ียากแกการทําความสะอาด มีเชื้อรามาก เชน ท่ีนอน หมอน ใหคัดแยก  
วัสดุนั้นท้ิงไปโดยหอดวยพลาสติกกันการฟุงกระจายของสปอรราดวย 
  5. การเช็ดพ้ืนหรือวัสดุท่ีข้ึนรา 
   5.1 เช็ดครั้งท่ี 1 กรณีพ้ืนผิววัสดุท่ีข้ึนรา มีสภาพแหง และรา มีลักษณะฟู 
เห็นเสนใยโผลออกมา หามใชผาแหงเช็ด ใหใชกระดาษทิชชูแผนหนาและขนาดใหญพรมน้ําใหเปยก
เล็กนอย (หรือใชกระดาษหนังสือพิมพก็ได) ชุบน้ําพอหมาด ๆ เช็ดพ้ืนผิวโดยเช็ดไปทางเดียวกัน
เทานั้น หามเช็ดยอนไปยอนมา เช็ดแลวท้ิงเลยในถุงขยะขนาดใหญ โดยขยับปากถุงเปด-ปดเบาๆ เม่ือ
เต็มแลวใหมัดปดปากถุงใหแนน  
   5.2 เช็ดครั้งท่ี 2 ผสมน้ํากับสบู แลวเช็ดแบบเดิมอีก 
   5.3 เช็ดครั้งท่ี 3 ใหผสมน้ํายาฆาเชื้อราเช็ดดวยกระดาษดีกวาผา เพราะจะ
ไดไมตองซัก จะเช็ดซํ้าไปซํ้ามาก็ได 
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  6. นําวัสดุท่ีทําความสะอาดแลวไปตากแดด เพ่ือใหแหงสนิทและฆาเชื้อราไดอีกดวย 
  7. เฝาระวังการเกิดราใหมเสมอ ทําซํ้าหากผลยังไมเปนท่ีพอใจ และตองลดกิจกรรม
ใด ๆ ท่ีจะทําใหมีความชื้นอยูในอากาศนาน ๆ เชน การตากผาในบาน การตมน้ําทํากับขาวภายใน
บาน การปดเครื่องปรับอากาศแลวเปดหนาตางทันที เปนตน  
 

ทําความรูจักกับผลิตภัณฑทําความสะอาดและฆาเช้ือในบานเรือน 
 

ผลิตภัณฑทําความสะอาด และฆาเชื้อโรค ท่ีพ้ืน ฝาผนัง และเครื่องสุขภัณฑท่ีตองขออนุญาต
จาก อย. แบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ ไดแก 

1. ผลิตภัณฑทําความสะอาดท่ัวไปท่ีประกอบดวยสารลดแรงตึงผิว (surfactant) 
หรือกรด หรือดาง หรือสารเหลานี้ผสมกัน 

2. ผลิตภัณฑทําความสะอาดและฆาเชื้อโรค ท่ีมีสวนผสมของสารฆาเชื้อโรค กรด 
หรือดาง ผลิตภัณฑประเภทนี้ มีท้ังประเภทฆาเชื้อแบคทีเรียอยางเดียว หรือฆาเชื้อแบคทีเรียและเชื้อ
รา หรือเชื้ออ่ืนๆ ข้ึนอยูกับสูตร สวนประกอบของผลิตภัณฑ และอัตราการใช โดยจะตองทําการ
ทดสอบประสิทธิภาพกับเชื้อนั้น โดยนําเอกสารหลักฐานมาแสดงประกอบการข้ึนทะเบียน หากเชื่อถือ
ได อย. จึงจะรับข้ึนทะเบียน 
 
 
 
 
 
 

ในปจจุบันผลิตภัณฑวัตถุอันตรายท่ีใชในบานเรือนประเภททําความสะอาดท่ีอางสรรพคุณใน

การฆาเชื้อราดวยท่ีไดรับอนุญาตจาก อย. มีประมาณ 6 รายการ เชน 

1. มิสเตอรมัสเซิล ผลิตภัณฑทําความสะอาดและฆาเชื้ออเนกประสงค 

2. เทสโกผลิตภัณฑฆาเข้ืออเนกประสงค 

3. ไฮโปรสูตรเขมขน 

4. ครูว ไลม แอนด สเกล รีมูฟเวอร 

5. เปด รา-คิลเลอร 2 

6. มิสเตอรมัสเซิล สเปรยขจัดคราบราและจุดดางดําบนพ้ืนผิว 

นอกจากผลิตภัณฑท้ัง 6 รายการดังกลาว ยังมีผลิตภัณฑอ่ืนท่ีอยูระหวางการขออนุญาตดวย 
ผลิตภัณฑเหลานี้มีหลากหลายสูตรสวนประกอบ เชน สูตรท่ีประกอบดวยสารลดแรงตึงผิวกับกรด 
สารลดแรงตึงผิวกับสารกลุมคลอรีน สารลดแรงตึงผิวผสมสารฆาเชื้อ หรืออาจประกอบดวยสารฆาเชื้อ 
เพียงอยางเดียว เชน Chloroxylenol การสังเกตวาผลิตภัณฑใดสามารถฆาเชื้อรา จะมีการระบุ
สรรพคุณบนฉลาก ซ่ึงการอางสรรพคุณในการฆาเชื้อราได ผูประกอบการจะตองสงผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพในการฆาเชื้อราให อย. พิจารณาดวย ดังนั้น การเลือกซ้ือผลิตภัณฑจึงตองสังเกตเลข
ทะเบียน วอส. ในกรอบเครื่องหมาย อย.  
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การใชผลิตภัณฑวัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือนอยางปลอดภัย 
 

การใชผลิตภัณฑวัตถุอันตรายท่ีใชในบานเรือนเพ่ือใหไดประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย
ควรใชตามคําแนะนําบนฉลากอยางเครงครัด โดยเฉพาะถาเปนผลิตภัณฑท่ีมีฤทธิ์กัดกรอน เชน กรด 
ดาง หรือสารกลุมคลอรีน ควรสวมถุงมือยาง รองเทายาง สวมผาปดปาก ปดจมูก เพ่ือปองกันการ
สัมผัส หรือสูดไอระเหยของสาร และระหวางการทําความสะอาดควรหยุดพัก และออกไปบริเวณนอก
บานในท่ีท่ีมีอากาศถายเทดีเปนระยะ เพ่ือหลีกเลี่ยงการสูดสารเคมี หรือละอองเชื้อโรคท่ีลอยอยูใน
อากาศ ท้ังนี้ ผลิตภัณฑวัตถุอันตรายท่ีใชในบานเรือน จัดเปนวัตถุอันตราย ดังนั้น ผูผลิตจึงตองแสดง
ชื่อและปริมาณสารสําคัญ เลขทะเบียน อย. วอส.......... วิธีใช คําเตือน วิธีการเก็บรักษา อาการเกิด
พิษ วิธีแกพิษเบื้องตน ชื่อท่ีตั้งและหมายเลขโทรศัพทของผูผลิต นําเขา หรือจัดจําหนาย เปนตน 
แสดงไวท่ีฉลาก เพ่ือเปนขอมูลประกอบใหผูบริโภคเลือกซ้ือเลือกใชไดอยางปลอดภัยและเหมาะสม  
 

อันตรายจากผลิตภัณฑวัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือน 
 

อันตรายท่ีเกิดจากการใชผลิตภัณฑเหลานี้มีไดตั้งแตเกิดการระคายเคืองผิวหนัง ระคายเคือง
ตา อาการเกิดพิษจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับบริเวณท่ีสัมผัส ความเขมขนของสาร และระยะเวลาท่ี
สัมผัส ผลิตภัณฑท่ีประกอบดวยสารลดแรงตึงผิวเพียงอยางเดียว อาจกอใหเกิดการระคายเคืองไดบาง
เล็กนอย หากเปนผลิตภัณฑท่ีมีความเปนกรดหรือดางมาก หรือสารกลุมคลอรีน จะมีฤทธิ์กัดกรอน
มาก ทําใหเกิดอาการระคายเคืองอยางรุนแรง ทําใหเกิดอาการปวดรอน หากสูดดมไอควัน จะมี
อาการไอ สําลัก ปวดศีรษะ หนามืด ออนเพลีย แนนหนาอก  
 

ถึงแมผลิตภัณฑวัตถุอันตรายท่ีใชในบานเรือนประเภทท่ี
ใชทําความสะอาด ฆาเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อราในบานเรือน      
มีประสิทธิภาพในการทําความสะอาดบานใหปราศจากเชื้อโรค  
ไดดีก็ตาม  แตผูใชก็ยังควรมีความระมัดระวังในการใชเปนพิเศษ 
และปฏิบัติตามขอควรปฏิบัติท่ีระบุไวบนฉลากอยางเครงครัด
เ นื่ อ ง จ า ก จั ด เ ป น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ วั ต ถุ อั น ต ร า ย  ท้ั ง นี้ ท้ั ง นั้ น               
จะทําบานเรือนใหสะอาด หลังนองน้ําจากไป ก็อยาลืมหวงใย
สุขภาพของตนเองกันดวยนะคะ 
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