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ฉบับที่ 4 ปี ที่ 6

ฉบับ เดือนตุลาคม 2554

สว ัสดีครับ ในฉบับที่แล้ว ได้นําเรื่องไอโอดีนมาให้อ่านกัน ในฉบับนี ้ ขอนํ าเรื่องนี ้ มาเสนอ
ให้อ่านก ันต่อนะครับ
ประสิทธิภาพในการทําลายสปอร ์ (Activity against Spores)
์
่
ฤทธิในการทํ
าลายสปอร ์ ของ ไอโอดีน จะคล ้ายๆ กันมาก ซึงพบได
้จากการทดลองหลายครัง้
- Wyss & Standskov (1945) ทดลองพบว่า สารละลายไอโอดีน 40 ppm. สามารถทําลายสปอร ์ของ
B. metiens ได ้ในเวลา 2.5-5 นาที
Allawalk & Riegelman (1953) ทดลองพบว่า สารละลายไอโอดีน 288 ppm. สามารถทําลายสปอร ์
ของ B.metiens ได ้ แต่ใช ้เวลาถึง 5 นาที, ขนาด 67 ppm. ใช ้เวลา 18 นาที และ 35 ppm. ใช ้เวลาถึง 33 นาที
้ ผลต่อสารละลายไอโอดีนในการ
การทดลองต่อมาของ Gershenfeld & Witlin (1949) พบว่า ความชืนมี
้ สท
ทําลายสปอร ์ โดยการใช ้สารละลายไอโอดีน 2 % ในนํ าบริ
ุ ธิ ์ สามารถทําลายสปอร ์ของเชือ้ B. Subtilis,
่
่
่ใช ้
B. anthracis, B. merentericus & Clostridium tetani ได ้ในเวลา 90 นาที ถึง 5.5 ชัวโมง
ซึงการทดลองที
้ และการทดลองที่ใช ้เวลานานที่สุดนั้น กระทําบน
เวลาน้อยนั้น ทําในภาวะที่ชุม
่ ชืน้ (ทดลองบนใบมีดโกนที่มีหยดนํ า)
้ วที่แห ้ง (บนใบมีดโกนที่แหง้ )
พืนผิ
ประสิทธิภาพในการทําลายไวรัส
-

Knight & Stanley (1944) พบว่าสารละลายไอโอดีน 60 ppm. ทําลายเชือ้ Influenza ได ้

-

Chang & Morris (1953) พบว่าสารละลายไอโอดีน 2-3 ppm. สามารถทําลาย ไวรัสโปลิโอ ได ้ใน
เวลา 5-10 นาที

-

Gershenfeld (1955) พบว่าสารละลายไอโอดีน 2-3 ppm. สามารถทําลาย ไวรัสโปลิโอ ได ้ในเวลา
เพียง 1 นาที

ระยะที่สอ
สารประกอบของไอโอดีน (Compounds of Iodine)
้
Iodoform (CHI3) ใช ้เพื่อป้ องกันการติดเชือในโรงพยาบาล
(Antiseptic) ในสมัยก่อน พบว่าใน
์
่
ห ้องทดลองออกฤทธิทําลายได ้ดีมากแต่เมือใช ้กับผิวหนังจะลดลงเนื่ องจากสารคัดหลังจากผิ
วหนัง
Iodine Trichloride (ICI3) เป็ นสูตรของ Mackie (1928) แนะนํ าใหใ้ ช ้สําหรับภายนอกเท่านั้นที่ 1%
่
Iodonium compounds สูตรทัวๆไป
คือ R2 IX, R คือ สารอินทรีย ์, X คือ สารพวก an-ion
การใช ้ต ้องใช ้ร่วมกับ Activator เช่น Thiosulphates เพื่อทําใหเ้ กิด ไอโอดีน อิสระ (Free Iodine)
่ ประสิทธิภาพทําลายแบคทีเรียและเชือราได
้
ซึงมี
้ดี ตัวอย่างสารประกอบนี ้ เช่น
-

bis-p-chlorophenyliodonium sulphate
diphenyl iodonium chloride
bis-p-bromophenyliodonium iodide

้
่อใช ้ไอโอดีนในการฆ่าเชือ้ ที่ใช ้กันมากในวงการเลียง
้
Iodophors เป็ นรูปแบบที่ได ้รับการพัฒนาขึนมาเพื
สัตว ์ และการจัดการด ้านสุขลักษณะอนามัยที่สามารถทําได ้ทุกๆวันมีการพัฒนาและนิ ยมกันมาก จริงๆแล ้ว
Iodophors ไม่ใช่เป็ นสารประกอบของ Iodine แต่เป็ นการรวมตัวกันอย่างง่ายๆ ของ Iodine และสาร
จําพวกลดแรงตึงผิวทุกชนิ ดที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นตัวนํ าพาและเป็ นตัวทําละลายต่อไอโอดีน
้
่
สารละลาย ของ Iodophors จะมีคณ
ุ ลักษณะของการฆ่าเชือเหมื
อน Iodine อื่นๆ ทัวไป
ข ้อดีของสารละลาย Iodophors คือ ไม่ต ้องถูกจํากัด ด ้วยเงื่อนไขของไอโอดีน เพราะไม่ต ้องสูญเสีย
ประสิทธิภาพของไอโอดีน เมื่อเกี่ยวข ้องกับ Triiodide (I- 3) ดังรายงานของ Gershenfeld & Witlin
(1955) ทดลองกับเชือ้ Stap. aureus และ Salmonella typhimurium สามารถทําลายได ้ ใน 5 นาที
เมื่อใช ้สารละลายของไอโอดีนถึง 25 ppm. ในขณะที่ใช ้ Iodophors ที่มีในท ้องตลาด 2 ชนิ ด ก็สามารถ
้ ได
้ ้ใน 5 นาที ด ้วยความเข ้มข ้นเพียง 6 ppm.
ทําลายเชือนี
Iodophors มีความหมายมาจาก Iodo = Iodine และ Phor = Carrier เป็ นสารประกอบที่รวมตัวกัน
้
อย่างง่ายๆ ของไอโอดีนและสารละลาย หรือตัวนํ าพาเป็ นลักษณะของสารประกอบที่ละลายนํ าแล
้วจะให ้
ไอโอดีนอิสระ (Free iodine = I2) ออกมาอย่างช ้าๆ
รู ปแบบของ Iodophors


NPE-Iodine ประกอบด ้วย ไอโอดีน และ Nonyl phenol ethoxylated



PVP-Iodine เป็ น Iodophor ชนิ ดหนึ่ งที่คงสภาพอยูไ่ ด ้นานมาก ประกอบไปด ้วยไอโอดีนและ

่ นตัวทําละลายสําหรับไอโอดีน รวมกันแล ้วจะได ้เป็ น
PVP = Polyvinyl pyrrolidone (Plasdone) ซึงเป็
้
สารประกอบ PVP-Iodine สามารถละลายนํ าได
้ดี และจะใหไ้ อโอดีนอิสระออกมาอย่างช ้าๆ
แล ้วพบกันใหม่นะครับ 
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