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ฉบับที่ 1 ปี ที่ 5

ฉบับ เดือน มกราคม 2553

สว ัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2553 สําหรับท่านทีท
่ ํางานหนั กในชว่ งปี ทผ
ี่ า่ นมา คงได ้พักผ่อนกันมา
หลายวันแล ้วนะครับ เราคงต ้องมาเริม
่ ทํางานกันต่อ ครัง้ นีผ
้ มขอเริม
่ ด ้วยการแนะนํ าเว็บไซด์ ของ บริษัท
มิกซเ์ วลล์ มาร์เก็ตติง้ จํากัด ซงึ่ ทุกๆท่านสามารถแวะเข ้าไปเยีย
่ มชมได ้แล ้วที่ www.mixwell.co.th และ
สามารถคลิกเข ้าไปอ่าน mixwell’s news ย ้อนหลังรวมถึงค ้นหาข ้อมูลอืน
่ ๆทีน
่ ่าสนใจได ้ในเว็บไซด์นี้
สว่ น mixwell’s news ฉบับหน ้า และฉบับถัดๆไปจะหาอ่านได ้ในเว็บไซด์เท่านัน
้
ื้ อีกกลุม
ื่ อืน
ในฉบับนีจ
้ ะขอกล่าวถึงยาฆ่าเชอ
่ หนึง่ คือ Peracetic acid หรือในชอ
่ ๆ ทีเ่ รียกกัน
่ Peroxyacetic acid หรือ (PAA), Acetic peroxide, Acetyl hydroperoxide ซงึ่ ใชกั้ นมากใน Food
เชน
Industry, Medical facilities, Bathrooms, Dairy /cheese processing plants and pasteurizers in
ั ว์จงึ นิยมนํ ามา
breweries, Wineness, Beverage plants ซงึ่ จะเห็นว่ามีความปลอดภัย ในวงการปศุสต
้ าเชอ
ื้ ในฟาร์ม / ในตู ้อบ / ห ้องฟั กไข่ ตลอดจนใชกํ้ าจัด Biofilm ในระบบท่อนํ้ า เพราะ PAA มี
ใชฆ่
ื้ ซงึ่ สามารถออกฤทธิอ
ื้ แบคทีเรีย
คุณสมบัตเิ ป็ นทัง้ สารทําความสะอาดและยาฆ่าเชอ
์ ย่างกว ้างขวางทัง้ เชอ
ื้ รา และไวรัส ดังตัวอย่างในตารางที่ 1
เชอ
ตารางที่ 1 Antimicrobial Activity of Peracetic Acid toward Bacteria, Yeasts,
Fungi and Virus (pH = 7, 20°C)
Organisms

Concentration (ppm.)

Reference

Pseudomonas aeruginosa
Escherichia coli

250

Greenspan and Mackellar,1951

Bacteria
200

”

”

Yeasts

Saccharomyces cerevisiae

83

Baldry, 1983

500

Greenspan and Mackellar,1951

400

Kline and Hull, 1960

NCYC 762
Fungi

Aspergillus niger
Virus
Poliovirus 1
Adenovirus 3,4,7

1,280

”

”

Herpes simplex

1,280

”

”

Enteric viruses

2,000

”

”

ระยะที่สอ
PAA เป็ นปฏิกริ ย
ิ าระหว่าง acetic acid และ hydrogen peroxide ดังสมการ
CH3CO2H
Acetic acid

+
H 2 O2
hydrogen peroxide

CH3CO3H
+ H2O
peracetic acid

มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ น Strong oxidizing โดยออกฤทธิท
์ ําปฏิกริ ย
ิ า Oxidize กับ Outer cell membrane
ื้ ” ได ้ดีกว่าคลอรีน และคลอรีนไดออกไซด์ ดังตารางที่ 2
ของ “เชอ
ตารางที่ 2 Oxidation capacity of various disinfectants
Disinfectant
Ozone
Peracetic acid
Chlorine dioxide
Sodium hypochloride

EV ( Electro volts )
2.07
1.81
1.57
1.36

้
ั ว์นํ้า โดยสามารถใชฆ่
้ าเชอ
ื้ โรคไวรัสทอร่า
นอกจากนี้ Peracetic acid ยังใชในวงการส
ต
(Taura syndrome virus) ทีเ่ ป็ นในกุ ้งขาวแวนาไม (Litopenaeus vannamei) โดยมีผลการทดลอง
ื้ คือ ใช ้ PAA ความเข ้มข ้น 4 มิลลิกรัม/ลิตร สามารถฆ่าเชอ
ื้ ไวรัสทอร่า ในนํ้ าความเค็ม 5 พีพท
ฆ่าเชอ
ี ี
้
และ 15 พีพท
ี ี ได ้หมดภายใน 24 ชวั่ โมง และทีค
่ วามเค็ม 30 พีพท
ี ี ต ้องใชความเข
้มข ้น 8 มิลลิกรัม/
ื้ ได ้
ลิตร จึงจะฆ่าเชอ
่ ประสท
ิ ธิภาพใน
จะเห็นว่า PAA มีคณ
ุ สมบัตท
ิ ด
ี่ อ
ี ยูม
่ ากมายแต่ก็มข
ี ้อควรระวังอยูบ
่ ้าง เชน
การออกฤทธิ์ ที่ pH ต่างๆ จะไม่เหมือนกัน ดังตัวอย่างในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 Effect of pH on the Cidal Activity of Peracetic Acid on Yeasts
o
o
(ppm for complete kill in less than 5 minutes at 25 C and 4 C)

Saccharom yces cerevisiae NCYC 762
pH
5.0
6.5
8.0

o

25 C
83
83
415

o

4C
830
415
830

Baldry, M.C.G. 1983. The Bactericidal, Fungicidal and Sporicidal properties of hydrogen
peroxide and peracetic acid. J.Appl. Bacteriol., 54, 417-423

นอกจากนี้ PAA ทั่วไปอยูใ่ นรูปของเหลวมีฤทธิเ์ ป็ นกรด กัดกร่อน ระเหยง่าย อีกทัง้
ไม่เสถียร แต่ในปั จจุบันได ้มีววิ ฒ
ั นาการสร ้างสารใหม่ซงึ่ เป็ นรูปผง แต่เมือ
่ นํ าไปละลายนํ้ าจะทํา
ปฏิกริ ย
ิ าให ้เกิด PAA ออกมา ทําให ้ลดปั ญหาทีเ่ กิดจาก PAA รูปของเหลวทั่วๆไปทีใ่ ชกั้ นอยู่ และ
ยังสะดวกในการเก็บรักษา อีกทัง้ สะดวกในการนํ าไปใช ้ ซงึ่ สารตัวใหม่นจ
ี้ ะนํ าเสนอให ้ทราบใน
โอกาสต่อๆไป แล ้วพบกันใหม่ในเว็บไซด์นะครับ
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