น้ํายาฆาเชื้อ รูกอนใช เขาใจกอนแชร
ผูช วยศาสตราจารย ดร. ภก. กฤษณ ถิรพันธุเมธี
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
โรคติดเชื้อเกิดจากการที่รางกายไดรับเชื้อกอโรคเขาสูรา งกายในปริมาณเพียงพอจนสามารถ
กอโรคได เชื้อกอโรคสามารถเขาสูรา งกายไดหลายทาง เชน การกลืนกิน การหายใจ หรือการสัมผัส
ผิวหนัง โดยหนึ่งในชองทางแพรเชื้อที่สําคัญ คือ การแพรผานตัวกลางที่ไมมีชีวิต ซึ่งสามารถปองกันได
ดวยการรักษาความสะอาดของสภาพแวดลอมดวยการใชน้ํายาฆาเชื้อเพื่อทําความสะอาดเปนการลด
ความเสี่ยงในการติดเชื้อจากสภาพแวดลอม
กอนอื่นตองขออธิบายถึงคําสําคัญสองคํา คือ Antiseptics และ. Disinfectants

Disinfectant (สารฆาเชื้อ) หมายถึง สารที่ใชกําจัดเชื้อจุลินทรียไดหลากหลาย ไม
เจาะจง แตมีความรุนแรงทําใหไมสามารถใชกับพื้นผิวสิ่งมีชีวิตไดเชนผิวหนัง จึง
เหมาะสําหรับใชกับพื้นผิวของสิ่งของตางๆ ที่ไมมีชีวิตเพื่อยับยั้งการแพรกระจายของ
เชื้อ

Antiseptic (สารระงับเชื้อ) หมายถึง สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อ และใชกําจัด
เชื้อจุลินทรียบนผิวหรือเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต
ซึ่งสารบางชนิดอาจเปนไดทั้ง
disinfectant และ antiseptic เมื่อความเขมขนเปลี่ยน เชน chlorhexidine ที่ความ
เขมขน 0.02% ใชเปนน้ํายาบวนปาก จัดเปน antiseptic แตเมื่อเพิ่มความเขมขนเปน
0.5% จะเปน disinfectant ใชทําความสะอาดพื้นผิวได
สําหรับบทความนี้จะกลาวถึงสารฆาเชื้อ หรือ Disinfectant เปนหลักเนื่องจากเปน
สารประกอบสําคัญที่ใชในผลิตภัณฑฆาเชื้อที่ใชในครัวเรือน นอกจากนั้นยังนิยมใชในสถานพยาบาลดวย
การเลือกใชน้ํายาฆาเชื้อชนิดใดนั้นควรพิจารณาถึงปจจัยตาง ๆ เหลานี้
1. คุณสมบัติทางเคมี
2. ประสิทธิภาพและระยะเวลาที่ใช
3. ความปลอดภัย ไมระคายเคืองและไมเปนพิษตอผูใช
4. ไมมีผลกับอุปกรณ เครื่องมือ รวมทั้งไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอม
5. อื่นๆ เชน ราคา ความคงตัว การเก็บรักษา

สารฆาเชื้อสามารถแบงตามประสิทธิภาพในการฆาเชื้อไดเปน 3 ระดับ คือ
1. สารฆาเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูง (high level disinfectants)
เปนกลุมที่มีฤทธิ์ในการทําลายเชื้อสูง สามารถฆาเชื้อไดทุกชนิด สวนมากใชทําความสะอาดอุปกรณ
ทางการแพทยที่ไมสามารถนึ่งฆาเชื้อได เชน formaldehyde, 30% hydrogen peroxide,
chlorinated compounds
2. สารฆาเชื้อที่มีประสิทธิภาพปานกลาง (intermediate level disinfectants)
สารในกลุมนี้สามารถทําลายแบคทีเรียและไวรัสไดเกือบทุกชนิด
นิยมใชในหองปฏิบัติการและ
โรงพยาบาล เชน sodium hypochlorite, ethyl alcohol, isopropyl alcohol
3. สารฆาเชื้อประสิทธิภาพต่ํา (low level disinfectants)
สามารถทําลายเชื้อแบคทีเรีย ไวรัสและเชื้อราไดบางชนิด เชน 3% hydrogen peroxide
สําหรับสารฆาเชื้อกลุมที่ใชกันอยางแพรหลาย ไดแก
 ฟนอลและอนุพันธ (Phenols and derivatives)
สารในกลุมนี้มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อดี ฆาเชื้อไดเร็ว และออกฤทธิ์ไดดีในสภาวะกรด แต
ไมมีผลตอสปอรของเชื้อ นอกจากนี้ฤทธิ์จะลดลงเมื่อมีสารอินทรีย เขน เลือดหรือหนอง อยูดวย รวมถึง
อาจระคายเคืองตอผิวหนังและเนื้อเยื่อ สงผลใหความนิยมในการใชสารกลุมนี้ลดลง สารฟนอลจะทําให
โปรตีนเสียสภาพ โดยทั่วไปจะใชในการฆาเชื้ออุปกรณ เชน โถปสสาวะผูปวย และเครื่องมือใน
หองปฏิบัติการ ปจจุบันมีการนําอนุพันธฟนอลชนิดที่ไมระคายเคือง เชน chloroxylenol ซึ่งเปน
สวนประกอบหลักใน Dettol และ Zurthol ที่นิยมใชในครัวเรือน นอกจากนั้นยังนิยมใชใน
สถานพยาบาลดวย เนื่องจากมีความคงตัวกวาและยังมีฤทธิ์ฆาเชื้อไดหลากหลาย แมมีสารอินทรียปะปน
นอกจากนี้ที่ความเขมขนต่ําๆ ยังสามารถใชเปนสารระงับเชื้อ (antiseptic) บนผิวหนังไดดวย
 ฮาโลเจน (Halogens)
สารในกลุมนี้ที่นํามาใชเปนสารฆาเชื้อมี 2 ชนิด คือ
o สารประกอบคลอรีน (Chlorine)
ความแรงของสารประกอบนี้จะแสดงในรูปของ available chlorine ดังตาราง
ที่ 1 โดยคลอรีนจะทําใหโปรตีนเสียสภาพโดยการจับกับโครงสรางโปรตีนสวนที่เปนอะมิโนอิสระ (free
amino group) มีการใชคลอรีนฆาเชื้อในน้ําประปา รวมถึงในสระวายน้ํา สารประกอบคลอรีนที่นิยมใช
เปนน้ํายาฆาเชื้อ คือ โซเดียมไฮโปคลอไรท (sodium hypochlorite) หรือน้ํายาฟอกขาวหรือคลอรีนน้ํา
ซึ่งใชเปนสารฆาเชื้อในผลิตภัณฑในครัวเรือนมีชื่อการคาหลายยี่หอเชน ไฮเตอร (Haiter®), คลอร็อกซ
(Clorox®) และผลิตภัณฑอื่นๆ โดยที่วางจําหนายสวนมากเปนชนิดเขมขนตองเจือจางใหมีความเขมขน
ของโซเดียมไฮโปคลอไรท เทากับ 0.5% โดยปริมาตร (v/v) ขอดีของคลอรีน คือมีฤทธิ์ฆาเชื้อสูงและ

รวดเร็ว แตก็มีขอเสียคือมีฤทธิ์กัดกรอน และประสิทธิภาพในการฆาเชื้อลดลงเมื่อมีสารอินทรียอื่นอยูดวย
นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑที่สามารถปลดปลอยคลอรีนออกมาอยางชาๆ (slow release) คืออยูในรูป
คลอราไมน (chloramines) ซึ่งจะแตกตัวอยางชาๆ ใหคลอรีนอิสระสูสารละลาย ใชในการทําความ
สะอาดและซักลาง รวมทั้งฆาเชื้อบนผิวหนังและเยื่อบุเนื้อเยื่อออน เนื่องจากไมกอความระคายเคือง
o สารประกอบไอโอดีน (Iodine)
มีคุณสมบัติในการฆาเชื้อเชนเดียวกับคลอรีน และหากเชื้อนั้นเปนราหรือ
แบคทีเรีย สารไอโอดีนสามารถทําลายสปอรของมันดวย โดยไอโอดีนจะจับกับกรดอะมิโนไทโรซีน
(tyrosine) ทําใหโปรตีนเสียสภาพ อยางไรก็ตาม เนื่องจากไอโอดีนละลายน้ําไดไมดีนัก ในการเตรียมเปน
สารละลายจึงตองใชตัวละลายอื่น เชน ไอโอดีน ละลายในเอทธานอล หรือเตรียมในรูปโปแตสเซียมไอโอ
ไดดในรูปทิงเจอรไอโอดีนใชฆาเชื้อบนผิวหนัง แตมีขอเสียคือ มีสีเปรอะเปอนและแสบ จึงไดมีการ
พัฒนาใหอยูในรูปที่คอยๆ ปลดปลอยไอโอดีนออกมา (iodophore) เมื่อใชทาแลวไมแสบและสามารถ
ลางออกไดแตเนื่องจากถูกปลดปลอยออกมาอยางชาๆ ฤทธิ์จึงไมรุนแรงเพียงพอที่จะทําลายสปอรของรา
หรือแบคทีเรียได เชน ผลิตภัณฑ ฺBetadine, Isodine
ตารางที่ 1 ความเขมขนของสารประกอบคลอรีนที่ใชทําความสะอาด (จาก WHO laboratory safety
guideline 3rd ed.)
พื้นที่สะอาด
พื้นที่สกปรก
ปริมาณคลอรีนที่ตองการ 0.1% (1 กรัม/ลิตร) 0.5% (5 กรัม/ลิตร)
- Sodium hypochlorite (5% available Cl)
20 มิลลิลิตร/ลิตร
100 มิลลิลิตร/ลิตร
- Calcium hypochlorite (70% available Cl)
1.4 กรัม/ลิตร
7.0 กรัม/ลิตร
- Sodium dichloroisocyanurate powder
1.7 กรัม/ลิตร
8.5 กรัม/ลิตร
(60% available Cl)
- Sodium dichloroisocyanurate tablet
1 เม็ด/ลิตร
4 เม็ด/ลิตร
(1.5 g available Cl/ tab)
- Chloramine (25% available Cl)
20 กรัม/ลิตร
20 กรัม/ลิตร
 แอลกอฮอล (Alcohols)
สารกลุมนี้มีฤทธิ์ตานเชื้อที่ดีตอทั้งแบคทีเรีย รา ไวรัส และมีผลตอเชื้อวัณโรค
(Mycobacterium) แตไมสามารถทําลายสปอรของราหรือแบคทีเรียไดและความสามารถในการแทรก
ซึมผานสารอินทรียต่ํามาก
ออกฤทธิ์โดยการทําใหโปรตีนเสียสภาพและทําลายผนังเซลลของเชื้อ

แอลกอฮอลที่นิยมใชเปนยาฆาเชื้อคือ ethanol และ isopropanol ซึ่งระเหยได จึงเหมาะกับการฆาเชื้อ
บนผิวหนังกอนฉีดยา โดยทั่วไปแลว ethanol ที่ความเขมขน 60-80% โดยปริมาตร (v/v) สามารถฆา
เชื้อไวรัสที่มีเปลือกหุม (envelope) และไวรัสที่ไมมีเปลือกหุมบางชนิดได แตที่ความเขมขน 70% โดย
ปริมาตร (v/v) จะมีประสิทธิภาพดีที่สุดและเปนความเขมขนที่แนะนําใหใช ความสามารถในการฆา
เชื้อของแอลกอฮอลจะแปรผันกับจํานวนองคประกอบคารบอนที่มี
หากมีคารบอนมากจะมี
ความสามารถฆาเชื้อไดดีแตก็กอใหเกิดพิษมากตามไปดวยเชนกัน
 สารลดแรงตึงผิว (Surface active agents)
สารในกลุมนี้มีทั้งที่เปนประจุลบ (anionic) หรือประจุบวก (cationic) หรืออาจมี
ทั้งสองประจุในโมเลกุลเดียวกัน (amphoteric) และบางชนิดไมมีประจุ (non-ionic) สารในกลุมนี้มี
ฤทธิ์ในการชะลางดวย โดยชนิด anionic และ non-ionic มีฤทธิ์ชะลางสูงแตมฤี ทธิ์ฆาเชื้อต่ํา จึงไมนิยม
ใชเปนสารฆาเชื้อ สวนชนิด amphoteric สามารถแตกตัวให cation anion และ zwitter ion (มี ขั้วบวก
และขั้วลบเทาๆ กันบนโมเลกุลเดียว) จึงมีคุณสมบัติทั้งเปนสิ่งชะลางและสารฆาเชื้อ สําหรับสาร
cationic ที่สําคัญในการใชเปนสารฆาเชื้อ เชน cetrimide และ benzalkonium chloride ซึ่งมีผลตอ
แบคทีเรียแกรมบวก แกรมลบ และรา แตไมมีผลตอสปอร สารกลุมนี้มีฤทธิ์ฆาเชื้อดี ไมมีสี กลิ่น รส มี
ความคงตัวสูงสามารถใชกับผิวหนัง หรือบริเวณเนื้อเยื่อออนไดเนื่องจากไมระคายเคือง จึงนิยมใชใน
งานผาตัด สูตินรีเวช แตมีขอเสียคือเกิดฟองและฤทธิ์ฆาเชื้อจะลดลงเมื่อมีสารอินทรียอยู
 อัลดีไฮด (Aldehydes)
สารในกลุม aldehydes ที่ใชเปนสารฆาเชื้อมีอยู 2 ตัวคือ formaldehyde และ
glutaraldehyde
สารนี้จะไปสรางแรงยึดเกาะกับโปรตีนทําใหโปรตีนไมสามารถทํางานได
formaldehyde มีฤทธิ์ทําลายเชื้อไดทั้งในรูปสารละลายและแกส แตกอใหเกิดความระคายเคืองและ
เกิดผลขางเคียงอื่นๆ จึงไมนิยมใชเปนสารฆาเชื้อ ยกเวนใชเปนสารกันเสียในการดองอวัยวะตางๆ สวน
glutaraldehyde มีความระคายเคืองนอยกวาและมีประสิทธิภาพในการฆาเชื้อดีกวา glutaraldehyde
เปนหนึ่งในสารเคมีไมกี่ชนิดที่ใชเปน sterilizing agent โดยจะใชในรูปสารละลายตั้งแต 2% มีผลฆาทั้ง
แบคทีเรีย Mycobacterium ราและไวรัสภายใน 10 นาที สามารถฆาสปอรไดแตใชเวลานานกวาปกติ
ปจจุบันใชเปนสารฆาเชื้อสําหรับอุปกรณการแพทยในโรงพยาบาล
นอกเหนือจากคุณสมบัติเฉพาะตัวของสารฆาเชื้อ ยังมีปจจัยที่อื่นมีผลตอประสิทธิภาพของการ
กําจัดเชื้อ ไดแก
1. ปริมาณจุลินทรียเริ่มตน ถามีปริมาณจุลินทรียเริ่มตนมาก ก็จะสงผลใหใชเวลานานในการ
กําจัดเชื้อ
2. ประเภทของจุลินทรีย
เชื้อแตละชนิดมีความไวตอกระบวนการฆาเชื้อแตกตางกัน

แบคทีเรียที่มีชีวิต (vegetative form) จะไวตอวิธีการตางๆ มากกวาสปอร
3. สภาพแวดลอม สารอินทรียตางๆ เชน เลือด หนอง มีผลตอการออกฤทธิ์ของสารฆาเชื้อ
เนื่องจากสารเหลานั้นจะดูดซับสารเอาไวทําใหความเขมขนของสารฆาเชื้อที่ไปถึงตัวเชื้อ
ลดลง
4. ระยะเวลา สารฆาเชื้อทุกชนิดตองอาศัยเวลาในการฆาเชื้อ (contact time) ดังนั้น
หลังจากเช็ดหรือถูพื้นผิวดวยน้ํายาฆาเชื้อแลวควรปลอยทิ้งไวสักระยะหนึ่งไมควรลางออก
ทันที โดยทั่วไป เวลาที่ใชในการฆาเชื้อนานกวาจะฆาเชื้อไดมากกวา
5. ความเขมขนของสารฆาเชื้อ สารฆาเชื้อบางชนิดที่ความเขมขนต่ํามีฤทธิ์เพียงยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชื้อหรือจัดเปน
microbistatic
แตที่ความเขมขนสูงมีฤทธิ์เปน
microbicidal คือ ทําลายเชื้อได
การเลือกใชน้ํายาฆาเชื้อในกรณีของไวรัสโคโรนา COVID-19 ทาง Centers for Disease
Control and Prevention (CDC) ของสหรัฐอเมริกาและองคการอนามัยโลก (WHO) ไดแนะนําใหใช
ethyl alcohol (ethanol) ที่ความเขมขนอยางนอย 70% โดยปริมาตร (v/v) หรือ sodium
hypochlorite เขมขน 0.5% ในการทําความสะอาดพื้นผิว นอกจากนี้ทาง National
Environmental Agency (NEA) ของประเทศสิงคโปร ไดแนะนําชนิดของสารฆาเชื้อที่สามารถใชกับ
Coronavirus สายพันธุที่เคยมีการศึกษามากอนไวหลายชนิด แตเนื่องจากเชื้อ COVID-19 เปนเชื้อสาย
พันธุใหม จึงยังไมมีขอมูลการศึกษา ขอมูลตางๆ จึงเปนขอมูลที่ไดจากการศึกษากับ Coronavirus ที่เคย
มีรายงานไวเทานั้น ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สารฆาเชื้อและความเขมขนที่สามารถฆาเชื้อ coronavirus ได (% โดยปริมาตร v/v)
น้ํายาฆาเชื้อ
ความเขมขน
Accelerated hydrogen peroxide
0.5%
Benzalkonium chloride
0.05%
(alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride)
Chloroxylenol
0.12%
Ethyl alcohol
70%
Iodine in iodophor
50 ppm
Isopropanol
50%
Povidone-iodine
1% iodine
Sodium hypochlorite
0.05 – 0.5%
Sodium chlorite
0.23%

แตสารฆาเชื้อบางชนิดอาจหาซื้อไดยาก ทาง NEA ไดแนะนําสารฆาเชื้อที่ใชตามบานเรือนและ
สามารถฆาเชื้อ Coronavirus ไดไว 5 ชนิด ไดแก benzalkonium chloride, chloroxylenol, ethyl
alcohol, isopropyl alcohol, และ sodium hypochlorite
สารฆาเชื้อในปจจุบันสวนมากจะจําหนายในรูปแบบความเขมขนสูง ดังนั้นกอนใชผูบริโภคตอง
นํามาเจือจางดวยน้ําใหมีความเขมขนไมนอยกวาความเขมขนต่ําที่สุดที่สามารถฆาเชื้อได ตามตารางที่ 2
ตัวอยางเชน โซเดียมไฮโปคลอไรท เปนสารประกอบหลักในผลิตภัณฑหลายยี่หอ ผูใชตองอานฉลากขาง
ขวดวาแตละยี่หอมีโซเดียมไฮโปคลอไรทอยูเทาไหร เชน Haiter และ Clorox มีโซเดียมไฮโปคลอไรท
ในรูปของ available Chlorine 6% w/w ซึ่งหมายความวาในผลิตภัณฑ 100 กรัม จะมี available
Chlorine อยู 6 กรัม จากนั้นจึงเจือจางใหไดความเขมขนตามที่เหมาะสม เชน อาจใช Clorox 1
สวนผสมกับน้ํา 11 สวน ก็จะไดความเขมขนโดยประมาณ 0.5% สําหรับสารฆาเชื้ออื่น ๆ เชน
chloroxylenol หรือ benzalkonium chloride ก็ตองเจือจางกอนใชเชนกัน
อีกสิ่งที่ตองระวังก็คือบางบริษัทผลิตสารฆาเชื้อหลายชนิดภายใตยี่หอเดียวกัน เชน Dettol
Hygiene Multi-Use Disinfectant กับ Dettol Antiseptic Disinfectant ซึ่งมีสารออกฤทธิ์ที่แตกตาง
กัน โดยชื่อแรกมีสารออกฤทธิ์เปน alkyl dimethyl benzoyl ammonium chloride เขมขน
2.4%w/w ซึ่งไมสามารถใชกับผิวหนังได สวนชื่อที่สองสารออกฤทธิ์เปน chloroxylenol เขมขน 4.8%
(สังเกตโดยการดูที่ขวดจะมีมงกุฎสีฟาบนฉลาก) ซึ่งใชไดกับผิวหนัง โดยความเขมขนที่แนะนําใหใชทํา
หรับทําความสะอาดพื้นผิวคือ 0.12% ทําการเจือจางโดยการผสมกับน้ําในอัตราสวน 1:40 (น้ํายา 1 สวน
ผสมน้ํา 39 สวน) สวนการใชกับผิวหนังตองทําการเจือจางลงใหอยูในความเขมขนที่เหมาะสม เชน ทํา
ความสะอาดบาดแผล ใหเจือจางน้ํายาในอัตราสวน 1:20 หรือถาใชเพื่ออนามัยของรางกายใหเจือจาง
1:40
สําหรับสารฆาเชื้อและความเขมขนที่ระบุในตารางที่ 2 เปนสารที่ใชกับพื้นผิวสิ่งไมมีชีวิต
เทานั้น เนื่องจากบางชนิดมีความรุนแรงไมสามารถใชกับสิ่งมีชีวิตได สําหรับน้ํายาฆาเชื้อที่ใชทําความ
สะอาดผิวหนังเพื่อปองกันเชื้อ COVID-19 นั้นทางกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยแนะนําใหใช
ethyl alcohol ความเขมขนอยางนอย 70% ในการทําความสะอาด
จะเห็นไดวาสารฆาเชื้อมีใหเลือกใชหลายชนิด
ทางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) ของประเทศไทยไดใหคําแนะนําในการเลือกซื้อผลิตภัณฑที่มีประสิทธิภาพควรสังเกตจุดสําคัญ 3
จุด คือ ตองมีขอความระบุวาสามารถ “ฆาเชื้อโรค” “ฆาเชื้อแบคทีเรีย” หรือ “ฆาเชื้อไวรัส” ตองมี
สารสําคัญเปนสารฆาเชื้อ และมีเลขทะเบียน อย. ซึ่งการตรวจสอบวาผลิตภัณฑใดไดรบั การขึ้นทะเบียน
จากอย. สามารถดูไดที่ เวปไซต www.fda.moph.go.th หัวขอ “ตรวจสอบผลิตภัณฑ” และตองใชตาม
คําแนะนําบนฉลากอยางเครงครัด
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