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    พบกนัอีกครัง้นะครบั เน่ืองจากในฉบบัแรกๆ ผมเคยพูดถึงกลุม่ยาฆ่าเชือ้หลกัๆ ที่ใชก้นัมากในวงการเลีย้ง
สตัวไ์ปแลว้ ในฉบบันีจ้ะขอพูดถึงกลุม่ยาฆ่าเชือ้อีกครัง้แตจ่ะพูดถึงกลุม่ทัว่ๆ ไปอยา่งกวา้งๆ เพราะในปัจจบุนัเริ่ม    
มีใชก้นับา้งในหลายๆ กลุม่ จึงขอนําเสนอแบบครา่วๆ เพ่ือใหคุ้น้เคยกนัไวก้อ่น 
 
ชนิดของยาฆ่าเชือ้ในกลุ่มตา่งๆ 
1. กรด (Acid)  

o กรดอินทรีย ์ (Organic acid) เชน่ กรดซิตริค (Citric acid)  
o กรดอนินทรีย ์(Inorganic acid) เชน่ กรดไฮโดรคลอริค (Hydrochloric acid) 

2. แอลกอฮอล ์ (Alcohol)  
o เอทธิล แอลกอฮอล ์ (Ethyl alcohol)  
o ไอโซโปรปิล แอลกอฮอล ์ (Isopropyl alcohol) 

3. อลัดีไฮด ์ (Aldehyde)  
o ฟอรม์าลดีไฮด ์ (Formaldehyde)  
o ไกลออ๊กซอล (Glyoxal) 
o กลูตารอ์ลัดีไฮด ์(Glutaraldehyde) 

4. ดา่ง (Alkaline)  
o โซดาไฟ (Sodium hydroxide) 

5. ไดกวัไนด ์ (Diguanide)  
o คลอเฮกซิดีน (Chlorhexidine) 

6. สียอ้ม (Dye compound) 
o เจนเชียน ไวโอเล็ท (Gentian violet) 

7. ฮาโลเจน (Halogen) 
o คลอรีน (Chlorine) 
o ไอโอดีน (Iodine) 

8. สารออ๊กซิไดซ ์ (Oxidizing agent) 
o ไฮโดรเจน เปอรอ์อ๊กไซด ์ (Hydrogen Peroxide) 
o ดา่งทบัทิม (Potassium permanganate) 

9. อนุพนัธข์องฟีนอล (Phenol derivative) 
o ครีซอล (Cresol) 
o ครีไซลิค (Cresylic acid)  
o คลอโรไซลีนอล (Chloroxylenol) 

10.  สารลดแรงตึงผิว (Surface active agents) 
o กลุ่มท่ีใหป้ระจบุวก (Cat-ionic surfactive agent) หรือ ควอเทอรน์าร่ี แอมโมเนียม คอมปาวด ์

(Quaternary ammonium compounds) เชน่ เบ็นซาลโคเน่ียมคลอไรด ์ (Benzalkonium chloride), เซท็ทริ
ไมด ์ (Cetrimide) 

o กลุ่มท่ีใหป้ระจลุบ (An-ionic surfactive agent) เชน่ สบู่ (Soap), Linear alkyl benzene 
sulphonates, Sodium lauryl ether sulphates 

o กลุ่มท่ีไม่ใหป้ระจ ุ(Non-ionic surfactive agent) เชน่ ทวีน(Tween), Nonyl phenol 
ethoxylated (NPE), Alcohol ethoxylated, Polyethoxylated propoxylated alkyl alcohol 
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คณุสมบติัของยาฆ่าเชือ้แตล่ะชนิด 
 
1. กรด (Acid)     -  กดักรอ่นโลหะ / อนัตรายตอ่ผูใ้ชแ้ละสตัวเ์ลีย้ง 

 
2. แอลกอฮอล ์ (Alcohol)   -   ราคาแพง /  

- ไม่เหมาะที่จะใชเ้ด่ียวๆ ในวงการปศุสตัว ์มกัใชร้ว่มกบัตวัอื่น 
 

3. อลัดีไฮด ์ (Aldehyde)  
o ฟอรม์าลดีไฮด ์ (Formaldehyde)  :      มีกลิ่นฉุนรนุแรงมาก / ใชเ้วลาในการฆ่าเชือ้โรค  
             (Contact time) นาน / ทาํลายเชือ้โรคไดห้ลายชนิด 
o กลูตารอ์ลัดีไฮด ์(Glutaraldehyde)  :      มีกลิ่นไม่ฉุนรนุแรง / ใชเ้วลาในการฆ่าเชือ้โรค  
             (Contact time) นอ้ย / ทาํลายเชือ้โรคไดห้ลายชนิด 

 
4. ดา่ง (Alkaline)    - กดักรอ่นโลหะ / อนัตรายตอ่ผูใ้ชแ้ละสตัวเ์ลีย้ง 

 
5. ไดกวัไนด ์ (Diguanide)  - เหมาะที่จะใชเ้ป็น Antiseptic / ไม่กดักรอ่นโลหะ 

 
6. สียอ้ม (Dye compound)  - ทาํลายเชือ้ไดน้อ้ย 

 
7. ฮาโลเจน (Halogen) 

o คลอรีน (Chlorine)    :  ใชเ้วลาในการทาํลายเชือ้โรคนานกวา่ไอโอดีน/  
  มีความเป็นพิษตอ่ผูใ้ชแ้ละสตัวเ์ลีย้ง 
 

o ไอโอดีน (Iodine)    :   มีประสิทธภิาพในการทาํลายเชือ้โรคไดร้วดเร็ว/ 
      ระคายเคืองตอ่ผิวหนัง / กดักรอ่นโลหะ 

 
8. สารออ๊กซิไดซ ์ (Oxidizing agent)  -  ออกฤทธิโ์ดยปลอ่ยแกส๊ออกซเิจนเขา้รวมตวักบั 

          เอนไซมบ์างชนิดในโปรโตพลาสของจลุชพี 
 

9. อนุพนัธข์องฟีนอล (Phenol derivative) - มีกลิ่นฉุนรนุแรง / กดักรอ่นโลหะ 
 

10.  สารลดแรงตึงผิว (Surface active agents) - ทาํลายเชือ้โรคไดน้อ้ย 
 

ขอ้ควรพิจารณาบางประการเกี่ยวกบัยาฆ่าเชือ้ 
 
1. ยาฆ่าเชือ้ท่ีมีส่วนประกอบของตวัยาออกฤทธิ ์ ต ัง้แต ่ 2 ชนิดขึน้ไป 

 ควรมีคุณสมบติัท่ีสอดคลอ้งกนั ออกฤทธิไ์ดดี้ในสภาพแวดลอ้มเดียวกนั เชน่ Glutaraldehyde และ B.K.C. 
 ออกฤทธิไ์ดดี้ท่ี pH เป็นดา่งเหมือนกนั เป็นตน้ มีการเสริมฤทธิ ์ หรือ ออกฤทธิร์ว่มกนั 
 

2. ควรมีส่วนประกอบอืน่ๆ ท่ีชว่ยรกัษาคุณภาพของตวัยาท่ีออกฤทธิ ์ หรือ เสริมประสิทธิภาพในการทําลายเชือ้โรค 
 

3. ส่วนประกอบอืน่ๆ ท่ีเสริมเขา้ไป (Additive) ตอ้งมีคณุสมบติัท่ีรวมกนัไดท้ ัง้ทางกายภาพและทางเคมี  
( Physical and chemical compatibility ) กบัตวัยาออกฤทธิ ์และกบัสารท่ีเป็นส่วนประกอบอื่นๆ เชน่  
มีความคงตวัไม่เสือ่มสลาย ง่ายในการเก็บรกัษา, ไม่เกิดปฏิกิริยาต่อกนั ท่ีจะทําใหนํ้้ายาฆ่าเชือ้สูญเสียประสิทธิภาพ,  
ไม่เกิดการตกตะกอน, ไม่เกิดการแยกช ัน้, ละลายเป็นเนื้อเดียวกนัไดดี้, ทําใหก้ลิน่ดีขึน้, ละลายนํ้าไดง่้ายและรวดเร็ว 
การเลือกใชส้ารส่วนประกอบตวัใด นบัว่ามีความสําคญั แตจ่ะถูกมองขา้มเพราะคณุสมบติับางอย่างไม่
สามารถมองเหน็ได ้
 

4. วตัถดิุบท่ีดีมีคณุภาพ จากประเทศผูผ้ลิตช ัน้นําของโลก เชน่ ยุโรป อเมริกา ฯ. 
 

5. ผลิตจากโรงงานท่ีเชือ่ถือได ้มีมาตรฐาน และประสบการณท่ี์ยาวนาน 
 

”แลว้พบกนัใหม่นะครบั สวสัดีครบั” ^^ 
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