
COVID19 
ก ำจัดยังไง ?

รีวิว by Dr Pubsy คนเดิม



โควิด19 สำมำรถติดได้ทำง

1. ละออง น้ ำลำย สำรคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ กระเด็นใส่
หน้ำโดยตรง

2. สัมผัสกับผู้ติดเชื้อโดยตรง

3. สัมผัสกับพ้ืนผิวที่มีเช้ือโควิด19 ติดอยู่ 

ข้อ 1 & 2 หลีกเลี่ยงผู้ติดเชื้อ และใส่หน้ำกำกอนำมัยที่
ถูกต้อง

ข้อ 3 ล้ำงมือสม่ ำเสมอหลังสัมผัสพื้นผิวต่ำงๆและท ำควำม
สะอำดพื้นผิวต่ำงๆ



ล้ำงมือ
• ล้ำงด้วยสบู่กับน้ ำประปำ

• อเมริกำ (CDC) แนะอย่ำงน้อยฟอกให้ทั่ว
มือเป็นเวลำ 20 วินำที (ท ำให้มือแห้ง 10 
วินำที)

• WHO แนะใช้เวลำรวมทั้งหมด 40-60 
วินำที

• 20 วินำที คือร้องเพลง แฮปป้ีเบิร์ทเดย์
หรือเพลงช้ำงช้ำงช้ำง 2 รอบ

• ตำมง่ำมมือและซอกเล็บและลำยมือมักจะ
ล้ำงไม่สะอำด

• ท ำให้แห้งหลังล้ำงถึงจะได้ผลดีที่สุด



ก่อนล้ำง ล้ำงน้ ำเปล่ำ
เร็วๆ

ล้ำงน้ ำเปล่ำ
6 วินำที

ล้ำงด้วยสบู่
6 วินำที

ล้ำงด้วยสบู่
15 วินำที

ล้ำงด้วยสบู่
30 วินำที



บริเวณที่มักจะล้ำงได้ไม่สะอำด



สบู่ธรรมดำสำมำรถต่อต้ำน COVID 19 ไวรัสได้ เพรำะ

ชั้นเปลือกไขมัน

• เนื่องจำกเปลือกนอกของไวรัสเป็นช้ันไขมันซึ่งไม่ถูกกับน้ ำสบู่ กำรล้ำง
มือฟอกสบู่จะท ำให้ไวรัสและสิ่งสกปรกที่ติออยู่กับมือหลุดออก



ข้อควรรู้เกี่ยวกับกำรล้ำงมือ

• ล้ำงน้ ำอุ่นหรือน้ ำร้อนไม่ช่วยให้สะอำดขึ้น

• สบู่ฆ่ำเชื้อไม่ช่วยให้สะอำดขึ้น และอำจท ำให้แพ้

• สบู่ฆ่ำเชื้ออำจท ำให้เชื้อดื้อยำเกิดขึ้นในมือได้



แล้วท่ีหมอผ่ำตัดใช้ก่อนผ่ำตัดล่ะ ?

• สบู่ที่ใช้ก่อนผ่ำตัดคือ

• Povidone-Iodine (สีน้ ำตำล)
• ฆ่ำไวรัสได้ดี

• ระคำยผิวหนังถ้ำใช้บ่อย

• ผิวหนังมีโอกำสแพ้ 

• Chlorhexidine (สีชมพ)ู
• ฆ่ำ COVID19 ไม่ได้ !!!

อันนึงแรงไปไม่เหมำะใช้บ่อยๆ 
อีกอันไม่ฆ่ำไวรัส ไม่ต่ำงกับใช้สบู่



น้ ำยำท ำควำมสะอำดมือ Hand Sanitizers



น้ ำยำท ำควำมสะอำดมือมี 2 ชนิด

• Alcohol Base (ใส่แอลกอฮอลล์)
• มีส่วนประกอบของ แอลกอฮอล์ ซึ่งมี 3 ชนิดคือ (ethyl alcohol, isopropyl alcohol และ n-

propyl alcohol)

• ปัจจุบันโรงงำนเครื่องส ำอำงค์สำมำรถแอลกอฮอลล์เจลท่ีมีควำมเข้มข้น 70% ขึ้นไปได้

• แอลกอฮอล์เจลที่ผลิตโดยโรงงำนเครื่องส ำอำงค์ก่อน 11 มีค จะมีควำมเข้มข้นน้อยกว่ำ 70% 
เพรำะกฎหมำยบังคับ 

• 70% ขึ้นไปสำมำรถฆ่ำ COVID19 ไวรัส ได้ 

• Alcohol free (ไม่ใส่แอลกอฮอล์)
• มีส่วนประกอบของ quaternary ammonium compounds (benzalkonium chloride หรือ

Zephiran Chloride) 

• สำมำรถฆ่ำ COVID19 ไวรัสได้เช่นกันแต่ไม่ดีเท่ำแอลกอฮอลล์

• กรมควบคุมโรคติดต่อ USA ไม่แนะน ำ



Alcohol Base  (แบบมีแอลกอฮอลล)์

• ปรกติ 60-95% สำมำรถฆ่ำไวรัสได้ในกำรทดลอง อย่ำงไรก็ตำม สถำบันต่ำงๆแนะน ำ
ให้ใช้ตั้งแต่ 70% ขึ้นไป

• แอลกอฮอลล์ 70% จะระเหยช้ำกว่ำ 90% จึงมีระยะเวลำกำรสัมผัสพื้นผิวนำนกว่ำ ท ำ
ให้ฆ่ำไวรัสได้มำกกว่ำ

• แอลกอฮอลล์ 90% ขึ้นไป จะท ำให้โปรตีนที่ผิวไวรัสแข็งตัวทันทีแล้วอำจจะกลำยเป็นชั้นที่
กันแอลกอฮอลล์เข้ำไปท ำลำยไงรัสตัวอ่ืน

• แอลกอฮอลล์ ยิ่งเข้มข้นยิ่งท ำลำยไขมันท่ีผิวหนังท ำให้มือแห้งมำก

• 70% ขึ้นไปติดไฟได้ ยิ่ง % สูงยิ่งติดง่ำย

• ไม่แนะน ำให้ล้ำงมือด้วย 90% ขึ้นไป



V/V กับ W/W คืออะไร ?

• V/V ย่อมำจำก volume solute/volume solution 
(ปริมำตรสำรในปริมำตรรวม)

• W/W ย่อมำจำก weight solute/weight solution 
(น้ ำหนักสำรต่อน้ ำหนักรวม)

• 70% ขึ้นไปหมำยถึง V/V 



Alcohol Base  (แบบมีแอลกอฮอลล)์

• มีวันหมดอำยุ ส่วนใหญ่ 2-3 ปี แต่ถ้ำเปิดทิ้งไว้ 
แอลกอฮอลล์จะระเหยท ำให้ % ลดลง

• มีทั้งแบบเจลและสเปรย์

• เจลมักจะรำคำถูกกว่ำและสำมำรถถูให้เข้ำถึงทุก
จุดของมือได้ดีกว่ำ

• สเปรย์เวลำฉีดส่วนหน่ึงจะฟุ้งเสียในอำกำศ 
ควรฉีดเข้ำในอุ้งมือจนเปียกแล้วถูมือทั้งสองข้ำง
เหมือนเวลำใช้เจลหรือฟอกมือ



วิธีท ำควำมสะอำดมือด้วยแอลกอฮอลล์เจลรึน้ ำ

บีบหรือฉีดน้ ำยำให้
เต็มอุ้งมือข้ำงนึง

จุ่มนิ้วของมืออีกด้ำนแล้วถูให้
ถึงในฝ่ำมือที่มีน้ ำยำ

เทน้ ำยำที่เหลือมำ
ในอีกมือนึง

ใช้นิ้วมือถูฝ่ำมือที่มีน้ ำยำให้
ทั่วฝ่ำมือ ถูมือทั้งสองให้น้ ำยำสมัผัสทุกพื้นผิวของมือ รวมทั้ง

ด้ำนหลังของมือ นิ้วแต่ละนิ้ว จนน้ ำยำแห้งไป ใช้เวลำ 20-30 วินำที



มือจะต้องไม่เลอะอะไรก่อนจะใช้แอลกอฮอลล์เจลหรือสเปรย์
นี่คือข้อด้อยเมื่อเทียบกับสบู่



Alcohol free (ไม่ใส่แอลกอฮอล์)

• มักจะเขียนว่ำ “ออแกนิค ไม่มีแอลกอฮอลล์”

• มีส่วนประกอบของ quaternary ammonium compounds (benzalkonium chloride 
หรือ Zephiran Chloride)

• บำงผลิตภัณฑ์ใช้ Triclosan แต่เน่ืองจำกมีข้อเสียในระยะยำวเช่นท ำให้เกิดเช้ือดื้อยำ ท ำ
ให้ภูมิคุ้มกันผิดปรกติ อำจเกิดมะเร็ง จึงได้ถูกห้ำมใช้ในหลำยประเทศ

• ส่วนผสมของ benzalkonium chloride คือ 0.1% W/W

• ผ้ำเช็ดฆ่ำเชื้อแบบเปียก มีควำมเข้มข้น 0.4%

• สำมำรถฆ่ำไวรัสได้แต่หลำยสถำบันยังไม่แนะน ำให้ใช้ท ำ

ควำมสะอำดมือ



ตัวอย่ำง Alcohol free (ไม่ใส่แอลกอฮอล)์

ถ้ำไม่ระบุว่ำมี Benzakonium
chloride 0.1% ไม่ควรใช้ !!!!

สำรสกัดจำกธรรมชำติอื่นไม่ฆ่ำไวรัส !!!



COVID19 ไวรัส อยู่ข้ำงนอกได้นำนแค่ไหน ?



แต่งำนวิจัยล่ำสุดพบว่ำ COVID19 
ไวรัส อยู่ได้นำนกว่ำนั้น

3 ชม.ในละอองน้ ำในอำกำศ 24 ชม.บนกระดำษ

2-3 วันบนพลำสติคและโลหะ



อีกงำนวิจัยบอกว่ำอยู่ได้ถึง 9 วัน !!!!



กำรติดเชื้อจำกกำรสัมผัสพื้นผิวทีม่ีเชื้อโรค
เป็นอันที่น่ำกลัวที่สุด

เพรำะผู้ที่ติดโรคสำมำรถ
ทิ้งเชื้อไว้บนพื้นผิวมำหลำยวันแล้ว



กำรท ำควำมสะอำดและฆ่ำเชื้อโรคพื้นผิวจึงมีควำมส ำคัญใน
กำรลดกำรแพร่กระจำยและกำรระบำดของ COVID19 !!!



จริงๆแล้ว ไวรัสแบบ 
COVID19 นั้นฆ่ำได้ไม่ยำก

ฆ่ำง่ำยกว่ำยีสต์ วัณโรค เชื้อรำ 
เชื้อแบคทีเรียที่มีสปอร์



ชนิดของน้ ำยำฆ่ำเชื้อที่ใช้กัน
• แอลกอฮอลล์ (Alcohol)

• ฟีนอลและอนุพันธ์ (Phenols and derivatives)

• สำรประกอบคลอรีน (Chlorine)

• Quaternary Ammonium Compounds

• อัลดิไฮด์ Aldehydes

• ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen Peroxide)

• กรดเปอร์อะซีติค (Peracetic Acid) 

• ครีซอล (Cresol)

• Biguanides

• สำรประกอบไอโอดีน (Iodine)



แอลกอฮอลล์ (Alcohol)

• มี 2 แบบ 

• Ethanol (Ethyl Alcohol) และ Isopropanol (2-Propanol)

• ควำมเข้มข้นควรจะอย่ำงน้อย 70%



ฟีนอลและอนุพันธ์ (Phenols and derivatives)

• โดยทั่วไปจะใช้ในกำรฆ่ำเช้ืออุปกรณ์ เช่น 
โถปัสสำวะผู้ป่วย และเครื่องมือใน
ห้องปฏิบัติกำร 

• ปัจจุบันมีกำรน ำอนุพันธ์ฟีนอลชนิดที่ไม่
ระคำยเคือง เช่น chloroxylenol ซึ่งเป็น
ส่วนประกอบหลักใน Dettol® และ 
Zurthol®

• บริษัท Dettol แถลงว่ำน้ ำยำฆ่ำ corona 
ไวรัสที่ท ำให้เป็นหวัดได้แต่ยังไม่ได้ทดสอบ
กับ COVID 19 ไวรัส ****



สำรประกอบคลอรีน (Chlorine)

• สำรประกอบคลอรีนที่นิยมใช้เป็นน้ ำยำฆ่ำเชื้อ คือ 
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (sodium hypochlorite) หรือน้ ำยำ
ฟอกขำวหรือคลอรีนน้ ำ

• ไฮเตอร์ (Haiter®), คลอร็อกซ์ (Clorox®)

• ควำมเข้มข้นของโซเดียมไฮโปคลอไรท์ เท่ำกับ 0.5-1% 
(v/v) ฆ่ำไวรัสได้ดี

• ที่วำงขำยมีควำมเข้มข้นสูงกว่ำสำมำรถเจือน้ ำได้ (เช่นไฮ
เตอร์มีควำมเข้มข้น 6%)

• รำคำถูก หำง่ำย ฆ่ำได้ดี



Quaternary Ammonium Compounds
QUAT

• เป็นน้ ำยำท ำลำยเชื้อระดับต่ ำแต่ฆ่ำ 
COVID19 ได้ 

• ที่ใช้กันมำกคือ Benzalkonium 
chloride 0.05% - 2%

• ตรวจดูควำมเข้มข้นให้ดี



อัลดิไฮด์ Aldehydes

• ที่ใช้ในปัจจุบัน คือ Formaldehyde และ Glutaraldehyde

• ใช้ฆ่ำเชื้อในเครื่องมือทำงกำรแพทย์ เช่น อุปกรณ์ผ่ำตัด และ 
เครื่องส่องตรวจภำยใน

• 2% glutaraldehyde และ0.7- 4% Formaldehyde สำมำรถฆ่ำ 
corona virus ได้

• ผลิตภัณฑ์ใช้ในบ้ำนมีน้อยมำก



ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen Peroxide)

• นิยมใช้เพรำะก่อให้เกิดอำกำรแพ้ได้น้อยกว่ำ  
disinfectant ชนิดอ่ืน ๆ 

• สลำยตัวให้น้ ำและก๊ำซออกซิเจนเท่ำนั้น จึงไม่มีสำรพิษ
ตกค้ำง 

• มำในควำมเข้มข้น 3% แต่สำมำรถเจือน้ ำเป็น 0.5% ซึ่ง
ยังสำมำรถฆ่ำ corona virus ได้

• ทิ้งไว้ 1 นำทีก่อนจะล้ำงออก

• ต้องเก็บในภำชนะปิดสนิทไม่โดนแสง



กรดเปอร์อะซีติค (Peracetic Acid) 

• ใช้กันมำกในอุตสำหกรรมอำหำร เครื่องดื่ม ปศุสัตว์ ในกำรฆ่ำเช้ือเคร่ืองมือ
แพทย์ศัลยกรรมและทันตกรรมเคมี

• สำมำรถฆ่ำ corona ไวรัสได้



ครีซอล (Cresol)

• ในอดีตใช้มำกในโรงพยำบำล ท ำให้มี”กลิ่นโรงพยำบำล”

• ส่วนผสมของน้ ำยำถูพื้น Lysol

• Cresol ปัจจุบันใช้กันน้อยลง และไม่ได้รับกำรรับรองส ำหรับ
ใช้ฆ่ำ corona virus

• ปัจจุบัน Lysol มีหลำยแบบหลำยส่วนผสม ต้องดูฉลำกให้ดี
ก่อนซ้ือ



Biguanides
• ได้แก่ chlorhexidine และ polyhexamethylene biguanide

• Polyhexamethylene biguanide
• นิยมใช้ ส ำหรับท ำควำมสะอำด contact lenses หรือเป็น
ส่วนผสมของสเปรย์ระงับกลิ่นกำยได้

• งำนวิจัยพบว่ำสำมำรถฆ่ำ Corona virus ได้แต่ไม่ได้รับ
กำรรับรองในกรมควบคุมโรคติดต่อทั้งไทยและ ตปท.

• Chlorhexidine ใช้ฟอกมือ ท ำควำมสะอำดผิวหนังก่อน
ผ่ำตัด

• Chlorhexidine ไม่สำมำรถฆ่ำไวรัสได้ polyhexamethylene biguanide



สำรประกอบไอโอดีน (Iodine)

• Iodophor (สำรผสมของ iodine และ povidone เรียกว่ำ 
povidone-iodine)

• ใช้ในกำรใส่แผล ไม่ใช้ในกำรท ำควำมสะอำดพื้นผิวเพรำะ
มีสีเข้มและท ำปฏิกริยำกับโลหะ

• สำมำรถฆ่ำไวรัสได้

• ใช้ฟอกมือและทำผิวหนังก่อนท ำหัตถกำร



น้ ำยำฆ่ำเชื้อแบบผสม

• เป็นกำรผสมน้ ำยำฆ่ำเชื้อ 2 หรือเพิ่มสำร
ที่ช่วยให้ออกฤทธิ์ดีขึ้นหรือช่วยในด้ำนอ่ืน
เช่นกลิ่น 

• มักจะมีตัวหลักเป็น active ingredient

• ตัวอย่ำงเช่น

• Ethanol+2-Propanol

• Quaternary ammonium + Ethanol

• Hydrogen Peroxide + Peroxyacetic 
Acid





สรุป

• ท ำควำมสะอำดพื้นผิวจะช่วยลดหรือหยุดกำรกระจำยของโรค

• น้ ำยำส่วนใหญ่สำมำรถฆ่ำเช้ือ Corona virus 

• กรมควบคุมโรคติดต่อ USA แนะ 70% แอลกอฮอลล์ 0.5% sodium 
hypochlorite และ 0.5% Hydrogen Peroxide ในกำรท ำควำมสะอำดพื้นผิว

• น้ ำยำจะต้องมีเวลำสัมผัสพื้นผิวนำนพอถึงจะฆ่ำได้หมด



สิ่งควรระวัง

•น้ ำยำที่จะใช้ต้องระบุ active ingredient ชัดเจน

• ไม่ควรใช้น้ ำยำที่ไม่มีส่วนประกอบที่ฆำ่เชื้อได้เช่นเขียนว่ำ ออกำนิค 
สำรธรรมชำติ 

•น้ ำยำส่วนใหญ่ที่บอกว่ำฆ่ำได้ 99.99% ไม่เป็นควำมจริง



UV light แสงอัลตร้ำไวโอเล็ต ฆ่ำไวรัสได้หรือไม่???



UV light คืออะไร ???

• UV (Ultraviolet) แสงยูวี หรือที่เรำรู้จักว่ำ แสง UV นั้นมำจำกแสงของดวง
อำทิตย์

• เป็นช่วงแสงที่เรำไม่สำมำรถมองเห็นได้ด้วยตำเปล่ำ

• สำมำรถส่องทะลุผ่ำนผิววัตถุได้ง่ำยกว่ำแสงที่เรำเห็นทั่วๆไป

• ช่วงควำมยำวคลื่น 100-400 nanometers



แล้วมีแสงแบบอื่นมั้ย

แสง UV อินฟำเรดแสงที่มองเห็น ไมโครเวฟ คล่ืนวิทยุเอกซ์เรย์แกมม่ำคอสมิก



ช่วงที่เรำมองเห็นมันแค่ 400-700 นำโนเมตร



ในแสงอำทิตย์ ประกอบด้วย รังสี ultraviolet 4 ชนิด 

1. UVA (ultraviolet A) มีควำมยำวคลื่น 320 -
400 nm ในแสงแดดจะมี UVA มำกถึง 95% 

2. UVB (ultraviolet B) มีควำมยำวคลื่น 290 -
320 nm มีประมำณ 5%

3. UVC (ultraviolet C) มีควำมยำวคลื่น 200 -
290 nm รังสีชนิดน้ี ไม่ลงมำยังผิวโลก

4. Vacuum UV มีควำมยำวคลื่น 100 – 200 nm
รังสีชนิดนี้ไม่ลงมำผิวโลกเช่นกัน เพรำะโดน
บล๊อคโดยแก๊สในอำกำศ งำนน ำไปใช้จะต้องใช้
กับเครื่องดูดสูญญำกำศ (Vacuum)  



ถัดจำก Vacuum UV ก็ X-rays แล้ว



UVA กับ UVB

• UVA ไม่มีอันตรำย มีอยู่ 95% ในแสงแดด Black light หรือหลอดนีออนเรืองแสงก็เป็น 
UVA เหมือนกัน 
• ท ำให้ผิวแก่ก่อนวัย เหี่ยวย่น เกิดจุดด่ำงด ำ 

• ไม่สำมำรถฆ่ำเชื้อโรคได้ ดังนั้นไปยืนตำกแดดไม่ได้ช่วยฆ่ำไวรัส แต่อำจจะท ำให้ควำมชื้นตำมผิว
ลดลง

• UVB ทะลุผ่ำนโอโซนมำได้บ้ำง มีอยู่ 5% ในแสงแดด 
• เป็นสำเหตุให้เกิดผิวไหม้แดด เกรียมแดด เมื่อเรำออกไปอยู่กลำงแจ้ง

• สำมำรถส่งผลอันตรำยต่อผิวหนังและตำได้



พระเอกของเรำ UVC

• เป็นแสงที่มีควำมยำวคลื่นสั้นสุด แต่กลับมีพลังงำนสูงสุด ซึ่งมีประสิทธิภำพในกำรฆ่ำ
เชื้อมำกที่สุด

• ปัจจุบันมีเครื่องสังเครำะห์ UVC เรียกว่ำ ระบบ “UVGI” (Ultraviolet Germicidal 
Irradiation)



กำรฆ่ำเชื้อด้วยระบบ UVGI  แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

• กำรฆ่ำเชื้อโรคในอำกำศ (Air Disinfection)
• ฆ่ำเชื้อที่ลอยในอำกำศ ใช้ในท่ีมีคนจ ำนวนมำกเช่น โรงภำพยนต์ โรงพยำบำล ฟิตเนส

• ฆ่ำเชื้อโรคในของเหลว (Liquid Disinfection)
• กำรฆ่ำเชื้อโรคในของเหลว เช่น น้ ำดื่มฆ่ำด้วยด้วยแสงอัลตรำไวโอเลต หรือในอุตสำหกรรมบ ำบัด
น้ ำเสียฆ่ำเชื้อโรคในน้ ำก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ ำ เป็นต้น

• ฆ่ำเชื้อโรคที่พื้นผิวของวัตถุ (Surface Disinfection)
• ใช้ฆ่ำเชื้อบนพ้ืนผิวโดยใช้แสง UVC เช่น ฆ่ำเชื้อบนรำวจับรถเข็น ฆ่ำเชื้อภำชนะ ฆ่ำเชื้อแปรงสีฟัน



UVC สำมำรถฆ่ำ coronavirus ได้
ในกำรทดลองนี้ต้องฉำยนำน 15,30 นำที



ควำมสำมำรถในกำรฆ่ำเชื้อข้ึนนอกจำกเวลำแล้วก็ขึ้นกับ
ควำมแรง (Energy dose)



UVC ฆ่ำเชื้อโรคได้จึงเป็นอันตรำยต่อผิวหนังมำกที่สุดถึงขั้นรุนแรง

หัวเชื่อมโลหะ (Welding Torch) จะมีท้ัง UVB และ UVC จึงจ ำเป็นต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันขณะใช้



เครื่องสังเครำะห์ UVC ส ำหรับฆ่ำเชื้อโรค  

• ปัจจุบันมีวำงขำยส ำหรับใช้เองอย่ำงหลำกหลำย 

• ถ้ำจะซื้อมำใช้เองต้องเป็นอุปกรณ์เครื่องมือที่ได้มำตรฐำน มีกำรรับรอง

• มิฉนั้นอำจจะได้ black light มำแทน 

• เพรำะสำยตำไม่สำมำรถแยกได้ว่ำเป็น UV ชนิดไหน

• ระยะเวลำที่ใช้ขึ้นกับควำมแรงของ UVC 



ตัวอย่ำงเครื่องสังเครำะห์ UVC ที่มีขำยทั่วไป

กล่องอบโทรศัพท์มือถือ ไม้ฉำย UVC แบบพกพำ ท่ีล้ำงมือด้วยรังสี UVC ????



แล้วมันฆ่ำเชื้อไวรัสได้จริง ??

มีคนท ำกำรศึกษำประสิทธิภำพของ UVC แบบพกพำในกำรฆ่ำเชื้อโรค



พบว่ำแบคทีเรียมีสปอร์ใช้เวลำเฉลี่ย 40 วินำที ส่วน แบคทีเรียไม่มีสปอร์ใช้เวลำ 5 วินำที

แบคทีเรียมีสปอร์เฉล่ีย 40 วินำที แบคทีเรียไม่มีสปอร์เฉล่ีย 40 วินำที



UVC ใช้ฆ่ำเช้ือกันอยู่แล้วในโรงพยำบำล โรงภำพยนต์



เครื่องสังเครำะห์ UVC 
ที่ไม่ได้รับกำรทดสอบวิจัยนั้นมีอยู่มำกเช่นกัน 

• ในปี 2015 บริษัทขำย portable UVC 2 บริษัทถูกปรับเนื่องจำกไม่มี
งำนวิจัยรองรบัว่ำฆ่ำได้ 99.99% จริง

• ดังนั้นกำรใช้เครื่องสังเครำะห์ UVC จะต้องระวังว่ำจะได้เครื่องที่ไม่ได้มี
งำนวิจัยทดสอบรองรับ ซึ่งอำจจะไม่สำมำรถฆ่ำเช้ือไวรัสได้หรือได้ไม่เท่ำที่
โฆษณำ

เกินควำมจริง !!!



Far UVC

• คลื่นช่วง 207–222 nm
• สำมำรถฆ่ำเช้ือโรคได้แต่ไม่เป็น

อันตรำยต่อผิวหนัง
• ยังค่อนข้ำงใหม่
• กำรศึกษำวิจัยพบว่ำฆ่ำไวรัสได้ถึง 

95%
• มีกำรมำใช้ในที่สำธำรณะเพื่อฆ่ำเชื้อ

ในอำกำศ
• ยังไม่มีแบบพกพำ



Far UVC



UVC ส่งผลเสียต่อผิวหนังและตำ
ห้ำมใช้กับผิวหนังใดๆ ห้ำมใช้แทนล้ำงมือ



สรุป

•UVC light แสงอัลตร้ำไวโอเล็ต ซี สำมำรถฆ่ำเชื้อ
โรครวมทั้ง corona ไวรัสได้

•UVC เป็นอันตรำยต่อผิวหนังท ำให้ระคำย หรือเป็น
มะเร็ง และท ำให้เกิดต้อได้

•ยังสู้กำรใช้น้ ำยำฆ่ำเชื้อโรคไม่ได้

•อำจจะใช้ในบริเวณที่ท ำควำมสะอำดยำกเช่น 
โทรศัพท์มือถือ คีย์บอร์ด



เรำสำมำรถลดกำรระบำดของ 
COVID 19 ได้โดย

1. อยู่ห่ำงคนที่ป่วย หลีกเลี่ยงที่
แออัด

2. ปิดปำกปิดจมูกเวลำไอจำม
3. ไม่เอำมือส ำผัสหน้ำ จมูก ปำก
4. ล้ำงท ำควำมสะอำดพื้นผิว
5. อยู่บ้ำนถ้ำป่วยหรือเสี่ยง
6. ล้ำงมือสม่ ำเสมอ


