ชนิดและคุณสมบัติของสารฆ่าเชือ้
สารฆ่าเชือ้ แบ่งตามระดับประสิทธิภาพการทาลายได้ 3 ระดับ คือ
1. สารฆ่าเชือ้ ที่มีประสิทธิภาพระดับสูง (high-level disinfectant)

สามารถทาลายเชือ้ จุลชีพได้เกือบทุกชนิด
รวมถึงสปอร์ของเชือ้ แบคทีเรีย โดยมีระดับประสิทธิภาพในการทาลายเชือ้ คล้ายกับกระบวนการทาให้ปราศจากเชือ้ ใช้
สาหรับการทาลายเชือ้ ในอุปกรณ์ทางการแพทย์ซ่งึ ต้องการให้มกี ารทาลายเชือ้ ในระดับสูง แต่ไม่สามารถใช้กระบวนการ
sterilization ได้ เช่นเครื่องมือผ่าตัดบางชนิดที่ไม่สามารถทนความร้อนสูงหรือความชืน
้ และเครื่องมือที่มีขนาดใหญ่
มาก รวมถึงสามารถใช้ทาความสะอาดสถานที่ซ่งึ มีความเสี่ยงในการปนเปื ้อนเชือ้ ก่อโรคสูง เช่น ในโรงพยาบาลสัตว์ การ
ใช้ปัจจัยในกลุ่มนีเ้ พื่อทาลายเชือ้ จะได้ประสิทธิภาพดีหากมีการทาความสะอาดเบือ้ งต้นก่อนเพื่อกาจัดสารอินทรียท์ ่อี าจมี
ฤทธิ์ขดั ขวางการออกฤทธิ์ตวั อย่างในกลุ่มนีไ้ ด้แก่
1.1 สารประกอบกลุม
่ aldehyde สารที่นิยมใช้ คือ glutaraldehyde เข้มข้น 1.5 - 2.5 %

ปั จจุบนั นีพ้ บว่า
ortho-phthalaldehyde ที่ความเข้มข้น 0.21-0.55% มีประสิทธิภาพสูงกว่า ใช้เวลาทาลายเชือ้ น้อยกว่า และระคาย
เคืองน้อยกว่า glutaraldehyde สามารถทาลายเชือ้ และสปอร์ท่ดี ือ้ ต่อ glutaraldehyde ได้ดว้ ย
1.2 สารในกลุ่ม peroxygen เช่น กรด peracetic และ hydrogen peroxide ซึ่งมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นสาร oxidant

สาร hydrogen peroxide ที่ความเข้มข้น 3-6% สามารถออกฤทธิ์ทาลายเชือ้ แบคทีเรียส่วนใหญ่ ส่วนที่ความเข้มข้นสูง
10-25% สามารถทาลายเชือ้ ได้ทกุ ชนิดรวมถึงสปอร์ของแบคทีเรีย สารกลุ่มนีอ้ าจทาให้เกิดการระคายเคืองของตาและ
ผิวหนังได้ รวมถึงสามารถทาให้เกิดการสึกกร่อนของวัสดุโลหะบางชนิด
1.3 สารฮาโลเจน (halogen) สารสาคัญที่ใช้ในการทาลายเชือ้ ได้แก่ สารที่มีส่วนประกอบของธาตุไอโอดีนหรือ

คลอรีน สารประกอบไอโอดีนเป็ นสารฮาโลเจนที่มีประสิทธิภาพในการทาลายเชือ้ จุลชีพได้สงู สุดและรวดเร็วกว่าสารอื่น
สามารถใช้ทาลายเชือ้ ได้เกือบทุกชนิดรวมถึงเชือ้ ที่มีความทนทานสูงเช่น เชือ้ แบคทีเรียที่สร้างสปอร์และเชือ้
Mycobacterium โดยระดับความเข้มข้นและระดับความเป็ นกรดด่างไม่มีผลต่อฤทธิใ์ นการทาลายเชือ้ อย่างไรก็ตาม
การออกฤทธิ์ของสารประกอบไอโอดีนสามารถถูกยับยัง้ ได้โดยสารอินทรียแ์ ละสารอนินทรียห์ ลายชนิด รวมถึงอุจจาระ
ปั สสาวะ เสมหะ และสารคัดหลั่งของร่างกาย สารประกอบคลอรีนเป็ นสารที่ใช้บ่อยในการทาลายเชือ้ จุลชีพ ปั จจุบนั ใช้
ในรูปสารละลายนา้ เช่น ธาตุคลอรีน (Cl2), กรด hypochlorous (HOCL) และ Sodium hypochlorite (NaOCl2)
เชื่อว่าธาตุคลอรีนมีกลไกการออกฤทธิ์โดยทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหมู่ sulhydryl อย่างถาวรของเอนไซม์ท่ี
สาคัญในการดารงชีวิตของเซลล์โดยกระบวนการ oxidation ส่วนกรด hypochlorous และ sodium hypochlorite
นัน้ เชื่อว่าออกฤทธิ์โดยการทาปฏิกิรยิ ากับส่วนประกอบของเยื่อหุม้ เซลล์ ทาให้เกิดสารพิษที่ยบั ยัง้ กระบวนการเมตาบอลิ
ซึมของเซลล์ ประสิทธิภาพของสารประกอบคลอรีนเพิ่มสูงขึน้ เมื่อมีระดับความเข้มข้นสูงขึน้ ระดับความเป็ นกรดเพิ่ม
สูงขึน้ หรือระดับอุณหภูมิสงู ขึน้ สารอินทรียห์ รือสภาพที่เป็ นด่างทาให้ประสิทธิภาพการทาลายเชือ้ ลดลง โดยทั่วไปใน
กระบวนการทาลายเชือ้ ใช้สารประกอบคลอรีนที่มีส่วนผสมของอนุภาพคลอรีนอิสระ 100-1000 ส่วนใน 1 ล้านส่วน

สารฆ่าเชือ้ ที่มีประสิทธิภาพระดับปานกลาง (intermediate-level disinfectant) กลุม่ นีส้ ามารถกาจัด
เชือ้ จุลชีพได้เป็ นส่วนใหญ่ ยกเว้นเชือ้ บางชนิดที่มีความทนทานสูงและสปอร์ของแบคทีเรีย สารเคมีท่จี ดั อยูใ่ นกลุ่มนี ้
ได้แก่ formaldehyde เข้มข้น 3-8%, alcohol เข้มข้น 70-95 %, สารประกอบ phenol เข้มข้น 0.4-5 % และ
สารประกอบไอโอดีน (iodophor) ที่มีส่วนประกอบของอนุภาคไอโอดีนอิสระ 30 - 50 ppm (part per million หรือ
ส่วนในล้านส่วน) เป็ นต้น สารประกอบ phenol ออกฤทธิ์โดยการทาลายเยื่อหุม้ เซลล์ท่มี ีส่วนประกอบของสารไขมัน
ดังนัน้ จึงใช้ได้ผลดีกบั เชือ้ แบคทีเรีย โดยเฉพาะเชือ้ Mycobacterium ที่มีสารไขมันเป็ นส่วนประกอบของเยื่อหุม้ เซลล์
ในปริมาณสูง แต่มีประสิทธิภาพต่าต่อเชือ้ ไวรัสที่ไม่มีสารไขมันในส่วนของผนังหุม้ อนุภาค และไม่สามารถทาลายสปอร์
ของแบคทีเรีย ประสิทธิภาพในการออกฤทธิจ์ ะลดลงเมื่อสัมผัสกับความเป็ นด่าง
2.

สารฆ่าเชือ้ ที่มีประสิทธิภาพระดับต่า (low-level disinfectant) สารในกลุ่มนีม้ ีความสามารถในการ
ทาลายเชือ้ จุลชีพต่าและไม่สามารถทาลายเชือ้ หลายชนิดรวมถึงสปอร์ของแบคทีเรีย เช่น สารในกลุ่ม quaternary
ammonium compound (QACs), benzalkonium chloride (BKC) และ cetylpyridinium chloride ซึ่งออก
ฤทธิ์ทาลายเยื่อหุม้ เซลล์ โดยที่ระดับความเข้มข้นต่ามีฤทธิ์ยบั ยัง้ การเจริญของเชือ้ แบคทีเรีย (bacteriostatic) และที่
ระดับความเข้มข้นสูงมีฤทธิ์ฆา่ เชือ้ แบคทีเรีย (bacteriocidal)
3.
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