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สวสัดีครบัในฉบบันีจ้ะขออธบิายถึงการตรวจสอบประสทิธภิาพของนํา้ยาฆ่าเชือ้วา่จะตอ้งใชอ้ตัราสว่นเทา่ไหร ่

เพ่ือนําอตัราสว่นที่ไดไ้ประบใุนฉลากสินคา้ การตรวจสอบน้ันจะใชว้ิธตีามที่ระบใุน Official Methods of  

Analysis of  AOAC International โดยการทดสอบจะทาํ 2 วิธ ี คือ  

1. การหาค่า Phenol coefficient (P.C.) 

2. Use dilution method 

ซึง่เม่ือทดสอบผ่านก็จะสามารถกาํหนด dilutionตามที่ทดสอบได ้

1. การหาค่า Phenol coefficient หรือ ค่าสมัประสิทธิฟี์นอล 

  คา่ที่ไดนี้ห้มายถึงความสามารถในการฆ่าเชือ้ของนํา้ยาฆ่าเชือ้ที่มีตอ่เชือ้ที่ใชท้ดสอบ โดยเปรียบเทียบ 

กบัสารละลาย phenol ภายใตส้ภาวะมาตรฐานเดียวกนั  

  หลกัการหาคา่ P.C. คือ เตรียมความเขม้ขน้ของนํา้ยาฆ่าเชือ้และสารละลาย phenol หลายๆ ความ

เขม้ขน้ จากน้ันเพาะเชือ้ทดสอบสายพนัธุม์าตรฐานลงไป จบัเวลาตามที่กาํหนด คือ 5, 10 และ 15 นาที เม่ือ

ครบกาํหนดเวลา ใหท้าํการ subculture เชือ้ในนํา้ยาฆ่าเชือ้ลงในอาหารเลีย้งเชือ้ชนิดนํา้ (broth medium) 

แลว้นําไปบ่มเพาะเลีย้งเชือ้เพ่ือดผูลการฆ่าเชือ้วา่เกิดจากความเขม้ขน้น้ันๆ ที่เวลาใด นําผลที่ไดไ้ปคาํนวณหา  

คา่ P.C. โดยใชส้ตูรคาํนวณ คือ 

 
 P.C.  =   ความเขม้ขน้ตํา่สุดของน้ํายาฆ่าเชือ้ซึง่ฆ่าเชือ้ท่ี 10 นาที แตไ่ม่ฆ่าเชือ้ท่ี 5 นาที 

          ความเขม้ขน้ตํา่สุดของ phenol ซึง่ฆ่าเชือ้ท่ี 10 นาที แตไ่ม่ฆ่าเชือ้ท่ี 5 นาที 

 
    *** คา่ P.C. ที่ไดเ้ป็นจํานวนเท่า ไม่มีหน่วย โดยถือวา่อํานาจการฆ่าเชือ้ของ phenol เท่ากบั 1 

 

 ประโยชนข์องการหาค่า P.C. 

1. ) เปรียบเทียบอาํนาจการฆ่าเชือ้ (germicidal activity) ของ disinfectants หรือ antiseptics กบั phenol  

2. ) เปรียบเทียบประสิทธภิาพการฆ่าเชือ้ (relative germicidal efficiency) ของ phenol-like compounds 

ชนิดตา่งๆ เพ่ือดวูา่สารใดดีและมีประโยชนท์ี่สุด 

3. ) เพ่ือชีใ้หเ้ห็นถึงคณุสมบติัในการฆ่าเชือ้ของ disinfectants หรือ antiseptics โดยใชค้า่ตวัเลข 

4. ) เพ่ือใชเ้ป็นตวักลางในการคาํนวณหาความเขม้ขน้สาํหรบัใชใ้นทางปฏิบติั (effective dilution) 
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ระยะท่ีสอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 ขดีจาํกดัของค่า P.C. 

คา่ P.C. เป็นการเปรียบเทียบ toxicity ของนํา้ยาฆ่าเชือ้ตอ่จลุินทรีย ์ แตไ่ม่ไดบ้่งหรือแสดงผล (effect) 

ตอ่ living tissue 

  
     สภาวะท่ีมีผลกระทบในการทดสอบหาค่า P.C. 
 

1. ระยะเวลาที่ใชใ้นการฆ่าเชือ้ และอณุหภมิูที่ทดลอง :โดยปกติอาํนาจการฆ่าเชือ้จะเพ่ิมขึน้ตามระยะเวลา
และอณุหภมิู สภาวะเหลา่นีอ้าจมีผลตอ่นํา้ยาฆ่าเชือ้แตล่ะชนิดไม่เทา่กนั เชน่ iodine มีอาํนาจการฆ่าเชือ้ที่

แรงและจะมีปฏิกิริยาทนัทีเม่ือสมัผสักบัแบคทีเรียเพราะ iodine เป็น oxidizing agent 
2. สารอินทรีย ์ (organic matter) : สารอินทรีย ์ เชน่ protein, amino acid มีผลทาํใหอ้าํนาจการฆ่าเชือ้

ลดลง ซึง่นํา้ยาฆ่าเชือ้แตล่ะชนิดจะไวตอ่สารเหลา่นีแ้ตกตา่งกนั 
3. จลุินทรียท์ี่ใชท้ดสอบ (test organism) : อาํนาจการฆ่าเชือ้ของนํา้ยาฆ่าเชือ้จะแตกตา่งกนัไปเม่ือใช ้

จลุินทรียต์า่งกนั บางชนิดใหผ้ลฆ่าแบคทีเรียกรมับวกไดดี้กวา่แบคทีเรียกรมัลบ หรืออาจใหผ้ลใกลเ้คียงกนั 
ดงัน้ันในการทดสอบตอ้งระบุชือ่จลุินทรียท์ี่ใชท้ดสอบดว้ย 

4. อายขุองจลุินทรียท์ี่ใชท้ดสอบ (age of culture) : จลุินทรียท์ี่มีอายมุาก (old culture) จะมีความทน
ตอ่สภาวะแวดลอ้มที่เปลี่ยนแปลงไดน้อ้ยกวา่จลุินทรียท์ี่มีอาย ุ 24 ช ัว่โมง 

5. สว่นประกอบของอาหารเลีย้งเชือ้ : สว่นประกอบอาหารเลีย้งเชือ้ และ pH ของอาหารที่เปลี่ยนแปลงจะมี
ผลตอ่อาํนาจการฆ่าเชือ้ 

6. อตัราสว่นของความเขม้ขน้ของนํา้ยาฆ่าเชือ้ตอ่ปริมาณเชือ้ : จาํนวนของจลุินทรียท์ี่ใชใ้นการทดสอบ 
และจาํนวนท่ีนอ้ยที่สดุของนํ้ายาฆ่าเชือ้ที่ใชก็้จะเพ่ิมขึน้หรือลดลงเชน่เดียวกนั 

7. อณุหภมิูและระยะเวลาในการบ่มเชือ้ที่ subculture หลงัจากเชือ้สมัผสักบันํา้ยาฆ่าเชือ้แลว้ 
 
 

2. การทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชือ้ดว้ยวิธี Use dilution  ขออธบิายหลกัการครา่วๆ คือ  
 

- เชือ้ที่ทดสอบ คือ Staphylococcus aureus, Salmonella Choleraesuis, และ 
Pseudomonas aeruginosa 

 
วิธ ี Use dilution เป็นการทดสอบตามอตัราสว่นที่ฉลากระบุ โดยใชผ้ลิตภณัฑฆ่์าเชือ้ละลายในนํา้ 

หรือ กรณีผลิตภณัฑไ์ม่กาํหนดอตัราสว่นการใช ้ ใหท้าํการทดสอบหาคา่สมัประสิทธิฟี์นอล (P.C.) กอ่น เม่ือได ้
คา่P.C. แลว้นําตวัเลข 20 มาคณู (เน่ืองจาก Phenol ที่ระดบัความเจือจาง 1 : 20 จดัเป็นระดบัความเจือจาง
มาตรฐานในการนําไปใชข้องนํา้ยาฆ่าเชือ้) ตวัเลขที่ไดจ้ะเป็นคา่ dilution ประมาณการณเ์พ่ือนําไปทดสอบ 
และใช ้ Stainless steel cylinder เป็นตวัแทนพืน้ผิวโดยใสเ่ชือ้และนํา้ยาฆ่าเชือ้ตาม dilution ในหลอด
ทดสอบ 60 หลอด นําไปทดสอบตามวิธกีารแลว้ดวูา่มีเชือ้เจริญหรือไม่ เกณฑก์ารยอมรบัคือ ตอ้งมีเชือ้เจริญ
ไดไ้ม่เกิน 1 หลอดทดสอบภายในเวลา 10 นาที จึงจะถือวา่ dilution น้ันผ่าน 
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