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ข้อแนะน ำกำรใช้น ้ำยำท ำควำมสะอำดส ำหรบัอุตสำหกรรมกำรท ำควำมสะอำด กำรฟื้นฟูและรับมือตอ่ 

SARS-CoV-2 (COVID-19) 

 

ส ำนักงำนปกป้องส่ิงแวดล้อม (EPA) มีค ำแนะน ำเพ่ือรับมือกับไวรัส COVID-19 หลังจำกศูนย์ควบคุมโรค

ของสหรัฐอเมริกำ (CDC) ได้แนะน ำให้ฆ่ำเช้ือพ้ืนผิวสัมผัสเพ่ือช่วยควบคุมกำรแพร่กระจำย ซ่ึง EPA ได้มี

ประสำนงำนกับ CDC เพ่ือติดตำมกำรพัฒนำเพ่ือรับมืออย่ำงใกล้ชิด 

 

ในปี 2559 บริษัทที่จดทะเบยีนผลิตภัณฑ์ฆ่ำเช้ือกับ EPA ภำยใต้กฎหมำยควบคุมกำรใช้สำรเคมีก ำจัด

ศัตรพืูชของสหรัฐ (FIFRA) สำมำรถน ำผลิตภัณฑ์เหล่ำนั้นมำเพ่ือใช้กับเช้ือโรคอบุัติใหม่ เช่น COVID-19 

 

โดยทัว่ไป ผลิตภัณฑ์ฆ่ำเช้ือแบคทีเรยีหรอืไวรัสเฉพำะ จะต้องส่งข้อมูลกำรทดสอบของ EPA ที่แสดงว่ำ

ผลิตภัณฑ์นั้นมีประสิทธิภำพในกำรยับยั้งแบคทีเรียหรือไวรัส 

 

“เช้ือโรคอุบัติใหม่หรือเช้ือโรคท่ีท ำให้เกิดโรคบำงชนิดสำมำรถอยู่บนพ้ืนผิวสัมผัสซึ่งท ำให้มีกำรแพร่

เช้ือโรคสู่มนุษย์ได้ ข้อมูลจำก EPA Office of Pesticide Programs เม่ือวันท่ี 29 มกรำคม 

2563” 

 

ค ำแนะน ำส ำหรับบริษัททีต่้องกำรแก้ไขฉลำกกับ EPA 

 

• ขั้นแรก ผู้ลงทะเบียนยืน่ค ำร้องตอ่ EPA เพ่ือขอแก้ไขฉลำก เพ่ิมค ำช้ีแจงประสิทธิภำพในกำรต่อต้ำนเช้ือ

ก่อโรคไวรัสอบุัติใหม่ หำกผลิตภณัฑ์มีคุณสมบัติตรงตำมเกณฑ์ ตำมรำยละเอียดในเอกสำร ทำง

หน่วยงำนจะท ำกำรอนุมตัิกำรแก้ไข 

• ขั้นตอนที่สอง เมือ่เกิดกำรระบำดของเช้ือโรคอุบัติใหม่ เช่น ไวรัส COVID-19 ผู้ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่มี

กำรแก้ไขฉลำก “เช้ือโรคอุบัติใหม่” อำจประกำศไปยังสำธำรณะว่ำผลิตภัณฑ์ของตนสำมำรถใช้ต่อต้ำนเช้ือ

โรคที่เพ่ิงเกิดขึน้ใหม่ได ้

 

 บริษัทผู้ลงทะเบยีนควรท ำงำนอย่ำงใกล้ชิดกับ EPA เพ่ือให้แน่ใจว่ำก ำลังปฏิบัติตำมค ำแนะน ำ 

 

บริษัทผู้ลงทะเบียนสำมำรถรวบรวมเอกสำรข้อมูลเก่ียวกับประสิทธิภำพในกำรต่อต้ำนเช้ือโรค เผยแพร่ไปยัง

สถำนพยำบำล เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข เว็บไซต์ บริกำรข้อมูลผูบ้ริโภค และส่ือโซเชียลมีเดีย 

 

หำกมีค ำถำมเก่ียวกับน ้ำยำฆ่ำเช้ือที่ใช้ สำมำรถเข้ำไปดูเว็บไซต์ของผู้ผลิต เพ่ือดูว่ำมีกำรอ้ำงอิงถึงเช้ือไวรัส

สำยพันธ์ุใหม่หรือไม ่
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แต่ละประเทศจะมีขอ้ก ำหนดส ำหรบัน ้ำยำฆ่ำเช้ือ COVID-19 ใหต้รวจสอบข้อก ำหนดและกำรอนุมัติกำรใช้

ผลิตภัณฑ์ฆ่ำเช้ือในประเทศของคุณ 

 

Refer to ISSA/GBAC Tip Sheet 2 - Recommendations for RISK ASSESSMENT for the 

Cleaning and Forensic Restoration Industry, when preparing to clean, sanitize, and 

disinfect spaces. 

 

Below are links to sites with more information on SARS-CoV-2, including, ISSA, 

WHO, CDC, EPA, and www.InfectionControl.tips: 

 

• https://www.issa.com/education/cleaning-for-infection-

prevention/coronavirus-prevention-and- control-for-the-cleaning-industry 

• https://www.kelleygreenlawblog.com/2020/01/coronavirus-activates-epa-

emerging-pathogens-rapid- response/ (source material) 

• https://www.cdc.gov/coronavirus/index.html 

• https://www.epa.gov/pesticide-registration/emerging-viral-pathogen-

guidance-antimicrobial- pesticides 

• https://infectioncontrol.tips/ 

 

Previous Tip Sheets: 

View the GBAC Tip Sheet on using personal protective 

equipment here. View the GBAC Tip Sheet on risk 

assessment here. 

 

Other links of interest: 
• Coronavirus: Prevention and Control for the Cleaning Industry 

• U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 2019 Novel Coronavirus 

Situation Summary 

• World Health Organization (WHO) Novel Coronavirus Coverage 

 

VISIT THE GBAC TRAINING AND EVENTS PAGE 
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