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ฉบับที่ 3

ปี ที่ 1

ฉบับ เดือน กรกฎาคม 2549

ในฉบับนี้ขอกล่ าวถึงคุณสมบัติของยาฆ่ าเชื้อกลุ่มหลักๆ ที่ใช้ กันมาก เพื่อเป็ นแนวทางในการพิจารณานําไปใช้ ดังนี้
1. กลุ่ม Quaternary Ammonium Compounds (QACs)
• ที่เราพบในตลาดจะมี 2 กลุม่ ย่อยหลักๆ คือ
1.1 กลุม่ Benzalkonium Chloride
(Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride)
1.2 กลุม่ Twin Chain
(Dialkyl Dimethyl Ammonium Chloride)

•
•
•
•
•
•
•
•

คุณสมบัติของกลุ่ม (QACs)
ส่วนใหญ่เน้ นฆ่าเชื ้อแบคทีเรี ยมากกว่า ฆ่าเชื ้อไวรัสได้
บ้ าง ขึ ้นกับความเข้ มข้ น และชนิดของ QACs
ปลอดภัยสูง ไม่ระคายเคือง สัมผัสผิวหนังได้ และมี
กลิน่ หอม
มีคณ
ุ สมบัติเป็ นสารลดแรงตึงผิว (Surfactant) ด้ วย จึง
มีฤทธิ์ในการแทรกซึมได้ ดี
ออกฤทธิ์ได้ ดีที่ pH เป็ นกลาง หรื อเป็ นด่าง
ประสิทธิภาพจะลดลงในนํ ้ากระด้ าง**
ประสิทธิภาพจะลดลงในนํ ้าที่มีสารอินทรี ย์ปนเปื อ้ น **
ประสิทธิภาพจะลดลงในนํ ้าที่มีสารทีมีประจุลบ **
ไม่ทําลายสิง่ แวดล้ อม
(** ขึ้นกับชนิดของ QACs ด้ วย )

2. กลุ่ม Iodophor
• ฆ่าเชื ้อโรคได้ ครอบคลุม ทังแบคที
้
เรี ย เชื ้อรา และไวรัส
(แต่มีข้อจํากัดบ้ างในไวรัสบางตัว)
• ระคายเคืองบ้ าง, กัดกร่อนโลหะบ้ าง
• ออกฤทธิ์ได้ ดีที่ pH เป็ นกรด
• ประสิทธิภาพจะลดลงในนํ ้ากระด้ าง และมี
สารอินทรี ย์ปนเปื อ้ น
• ไม่ทําลายสิง่ แวดล้ อม
3. กลุ่ม Phenol
• ฆ่าเชื ้อโรคได้ ครอบคลุมทังแบคที
้
เรี ย เชื ้อรา และไวรัส
แต่ไม่สามารถทําลายแบคทีเรี ยที่มีสปอร์ และไวรัส
บางชนิดได้
• ทนต่อสารอินทรี ย์และนํ ้ากระด้ างได้
• มีกลิน่ เหม็นฉุน, ระคายเคือง และกัดกร่อนโลหะ
• ละลายนํ ้าได้ ไม่ดี มีสงิ่ หลงเหลือตกค้ าง
• สลายตัวยากจึงเกิดปั ญหามลพิษได้
4. กลุ่ม Glutaraldehyde
• ฆ่าเชื ้อโรคได้ ครอบคลุมทังแบคที
้
เรี ย เชื ้อรา และไวรัส
• ทนต่อสารอินทรี ย์และนํ ้ากระด้ างได้ ดี
• มีกลิน่ ฉุนบ้ าง
• ละลายนํ ้าได้ ดี
• ออกฤทธิ์ได้ ดีที่ pH เป็ นกลาง หรื อเป็ นด่าง
• ไม่ทําลายสิง่ แวดล้ อม

5. กลุ่ม Glutaraldehyde + QACs
• ฆ่าเชื ้อโรคได้ ครอบคลุมทังแบคที
้
เรี ย เชื ้อรา และไวรัส
• ประสิทธิภาพการฆ่าเชื ้อจะเร็ ว และใช้ ความเข้ มข้ นน้ อยกว่า Glutaraldehyde เดี่ยวๆ
• มีคณ
ุ สมบัติในการเป็ นสารลดแรงตึงผิวของ QACs มาร่ วม ทําให้ มีฤทธิ์ในการแทรกซึม และฆ่าเชื ้อได้ ดีขึ ้น
• กลิ่นฉุนน้ อยกว่า Glutaraldehyde เดี่ยวๆ
• ออกฤทธิ์ได้ ดีที่ pH เป็ นกลาง หรื อเป็ นด่าง
• ไม่ทําลายสิ่งแวดล้ อม
ยาฆ่าเชื อ้ ที ด่ ีนอกจากตัวยาที อ่ อกฤทธิ์ แล้ว ยังมี ส่วนประกอบอืน่ ๆที มีส่วนสําคัญ ดังที เ่ คยกล่าวไว้แล้วใน
MIXWELL’ news ฉบับที่ 1 ขอขยายความเพิ่ มเติ ม ดังนี ้
1)

สารลดแรงตึงผิว (Surfactant)
• ใช้ เพื่อช่วยเพิ่มการแทรกซึม จึงช่วยในการทําความสะอาดได้ ดีขึ ้น ทําให้ ยาฆ่าเชื ้อออกฤทธิ์ได้ ดีขึ ้น
• ตัวอย่างสารที่พบบ่อยที่นิยมใช้ กนั คือ กลุม่ Nonyl Phenol Ethoxylate (NPE), Alcohol Ethoxylate
เป็ นต้ น

2)

สารป้องกันการกัดกร่ อน
• ยาฆ่าเชื ้อหลายชนิดมีฤทธิ์กดั กร่ อน จึงใส่สารนี ้เพื่อช่วยลดการกัดกร่ อนลงบ้ าง

3)

สารทําละลาย
• เพื่อช่วยให้ การผสมกันของยาฆ่าเชื ้อได้ ดีขึ ้น และละลายนํ ้าได้ ดีขึ ้น ทําให้ การกระจายตัวได้ ดี จึงมีผลให้
ประสิทธิภาพของยาฆ่าเชื ้อออกฤทธิ์ได้ สมํ่าเสมอ

นอกจากนี ้ยังมีสารอื่นๆที่ใส่ลงไปอีกมากเช่น สารลดความกระด้ างของนํ ้า, สารปรับ pH และอื่นๆ
ซึง่ จะเห็นได้ วา่ ประสิทธิภาพของยาฆ่าเชื ้อนอกจากตัวยาที่ออกฤทธิ์แล้ ว ยังขึ ้นกับปั จจัยอื่นๆ อีกมากมาย
ทําให้ ยาฆ่าเชื ้อที่มีสตู รตัวยาที่ออกฤทธิ์เดียวกัน มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื ้อไม่เหมือนกัน
ทาง บริ ษัท มิกซ์เวลล์ มาร์ เก็ตติ ้ง จํากัด ตระหนักดี ในเรื่ องนี ้จึงพยายามรักษาคุณภาพ และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ ยาฆ่าเชื ้อที่ผลิตออกมามีประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ได้ เต็มที่
ฉบับหน้าคอยพบกับเรื ่องราวอืน่ อีกมากมาย เกี ย่ วกับยาฆ่าเชื อ้ นะครับ
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