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น ำ้ยำฆ่ำเช้ือและท ำลำยเช้ือ 

( Antiseptics and Disinfectants ) 

1.Glutaraldehyde 

คุณสมบัติและข้อมูลทัว่ไป 

1.คุณสมบติัในการฆ่าเช้ือถึงระดบั Sterilization มีฤทธ์ิสปอร์ แต่ตอ้งใชเ้วลา 3-10 ชัว่โมง ในกรณีท่ี

ตอ้งการฆ่าเช้ือ TB ตอ้งใชเ้วลาถึง 1 ชัว่โมง  

2.ท่ีมีขายในทอ้งตลาดจะประกอบดว้ย 2%Glutaraldehyde solution และactivator เพราะ 

Glutaraldehyde สามารถออกฤทธ์ิไดดี้ในสภาพ pH ท่ีค่อนขา้งเป็นด่างแต่จะไม่คงตวั ดงันั้นจะผสมตอ้งระบุ

วนัผสม และวนัหมดอาย ุซ่ึงปัจจุบนัส่วนใหญ่หลงัผสมจะมีอาย ุ28 วนั ยกเวน้บางบริษทัจะมีอายุ 14 วนั ซ่ึง

ตอ้งศึกษาขอ้มูลของแต่ละบริษทัใหดี้ 

3.ถา้ผสมน ้ายากบั activator ไม่จ  าเป็นตอ้งผสมทีเดียวทั้งแกลลอน สามารถแบ่งผสมเท่าท่ีตอ้งการใช้

งาน เช่น ใชน้ ้ายาในแกลลอน 1000 cc. + activator20 cc.  

4.ระคายเคืองต่อเน้ือเยือ่ ตอ้งลา้งใหส้ะอาดดว้ยน ้าปราศจากเช้ือในกรณีท่ีตอ้งการ sterilization หรือ

ใชน้ ้าสะอาด ( น ้ากรองตม้ ) บริเวณท่ีผสมหรือแช่เคร่ืองมือตอ้งมีอากาศถ่ายเทสะดวก 

5.มีฤทธ์ิกดักร่อนโลหะอยูบ่า้ง ไม่ควรแช่เคร่ืองมือทิ้งไวน้าน 

6.ฤทธ์ิจะถูกยบัย ั้งเม่ือมีส่ิงสกปรกปะปนอยูม่าก ดงันั้น เคร่ืองมือควรขจดัคราบสกปรกออกและท า

ใหแ้หง้ก่อนแช่ในน ้ายา 

ข้อบ่งใช้ 

1. Sterilization : 2% Glutaraldehydeใชเ้วลา 3-10 ชัว่โมง 

2. Disinfection : 2% Glutaraldehydeใชเ้วลา 10-30 นาที 
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อำยุกำรใช้งำน 

 แมบ้ริษทัจะบอกวา่มีอาย ุ28 วนั หรือ 14 วนั หลงัผสม แต่กรณีท่ีมีการใชแ้ช่เคร่ืองมือบ่อยๆ และ/

หรือจ านวนมากๆ อาจมีผลท าใหค้วามเขม้ขน้ลดลง หรือท าใหส้กปรก ดงันั้นเคร่ืองมือท่ีจะแช่ตอ้งสะอาด

และแหง้จริงๆ และตอ้งเปล่ียนน ้ายาทุกคร้ังเม่ือน ้ายาเปล่ียนสีหรือขุ่น หรืออาจใชก้ระดาษทดสอบความ

เขม้ขน้ของน ้ายา ( Test Strip ) โดยใชจุ่้มลงในน ้ายาท่ีเปิดใช ้ทิ้งแผน่ทดสอบไวส้ัก 2-5 วนิาที แลว้สังเกตสี 

หากมีสีเหลืองสม ่าเสมอกนั แสดงวา่ความเขม้ขน้ของน ้ายาคงอยูร่ะดบัไม่ต ่ากวา่ 1.8% ซ่ึงยงัคงมี

ความสามารถในการท าลายเช้ือได ้

2. Ethyl Alcohol 

คุณสมบัติและข้อมูลทัว่ไป 

1.คุณสมบติัในการฆ่าเช้ือถึงระดบั Intermediate ไม่สามารถฆ่าสปอร์ แต่ฆ่า TB,virus และแบคทีเรีย

กรัมบวกกรัมลบได ้

2.Alcohol ท่ีซ้ือมาจากองคก์ารเภสัชกรรม หรือโรงงานสุรา จะมีความเขม้ขน้ 95%  ตอ้งน ามาเจือ

จางใหไ้ด ้70% เพื่อประสิทธิภาพการฆ่าเช้ือท่ีดีท่ีสุด 

3.ฆ่าเช้ือไดเ้ร็ว จึงนิยมใหเ้ช็ดผวิหนงัก่อนฉีดยา 

4.ระเหยไดง่้าย ภาชนะบรรจุตอ้งมิดชิด 

5. แทรกซึมไม่ได ้จึงใชก้บัพื้นผวิเรียบเท่านั้น 

6. ฤทธ์ิถูกยบัย ั้งดว้ยสารอินทรีย ์และส่ิงสกปรก ดงันั้นจะไม่ควรใชท้  าลายเช้ือในเคร่ืองมือเป้ือนหรือ

ท่ีใชแ้ลว้ 

7. ท าใหพ้ลาสติก ยาง ขุ่น หรือเส่ือมสภาพ จึงไม่ใชเ้ช็ดหรือแช่ท าลายเช้ือในเคร่ืองมือท่ีมี

ส่วนประกอบของยางและ/หรือพลาสติก 

8. ไม่ใชแ้ช่เคร่ืองมือโลหะไวเ้กิน 8 ชัว่โมง ตอ้งเติม 0.2-0.4% Sodium nitrite เพื่อป้องกนัสนิม 
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ข้อบ่งใช้ 

1. Antiseptic : 70% Alcohol ใชเ้ช็ดฆ่าเช้ือบริเวณผวิหนงัก่อนฉีดยา  

2. Disinfectant : ใชแ้ช่เคร่ืองมือท่ีหวงัฤทธ์ิฆ่าเช้ือถึงระดบั Intermediate เช่น ฆ่า TB,HIV และ 

HBV ใชเ้วลา 10 นาที 

อำยุกำรใช้งำน 

 1.ถา้ผสมเป็น 70% เก็บในภาชนะปิดมิดชิด ไม่ไดเ้ปิดใช ้จะมีอายอุยูไ่ดน้าน 

 2. ถา้มีการเปิดใชบ้่อยๆ ไม่ควรใชเ้กิน 7 วนั 

 3. เปล่ียนน ้ายาทุกคร้ังเม่ือขุ่น 

3.  Chlorine-releasing Compound 

คุณสมบัติและข้อมูลทัว่ไป 

 1.คุณสมบติัในการฆ่าเช้ืออยูใ่นระดบั Intermediate ไม่สามารถฆ่าสปอร์ไดแ้ต่ฆ่า TB แบคทีเรีย รา 

ไวรัสHBV HIV ไดดี้ 

 2. ฆ่าเช้ือไดเ้ร็ว 

 3. กดักร่อนโลหะ และเป็นสารฟอกสี ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ และเน้ือเยือ่ 

 4. ไม่คงตวัทั้ง Liquid form และ Solid form แต่ Solid form จะคงตวัไดม้ากกวา่ 

 5. ฤทธ์ิฆ่าเช้ือถูกยบัย ั้งโดยสารอินทรีย ์เลือด น ้าเหลือง 

6. น ้ากระดา้งไม่มีผลต่อการออกฤทธ์ิ ผสมน ้าประปาไดเ้ลย ยกเวน้ Solid form ของบางบริษทัอาจมี

ปัญหาเม่ือใชน้ ้าประปาผสม 

7. ท าปฏิกิริยากบั Chlorine ท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลาย มีทั้ง Solid และLiquid form  

9. ควรแช่ในเวลาท่ีก าหนดเท่านั้น เพราะมีฤทธ์ิ Oxidizing agent สูง ซ่ึงสามารถท าลายสภาพผา้  

              ยาง พลาสติกได ้

10. ท าใหเ้กิดการแพไ้ด ้
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4. Indine Compound 

คุณสมบัติและข้อมูลทัว่ไป 

 1.Iodine ในรูปของ Tincture มีฤทธ์ิฆ่าเช้ือถึงระดบัIntermediate เหมือนกลุ่ม Chlorineแต่ Iodine ใน

รูปของPovidone-iodine ฤทธ์ิฆ่าเช้ือจะอยูร่ะหวา่ง Low-Intermediate 

 2. ปัจจุบนั Tincture iodine ไม่ค่อยนิยมใชเ้พราะราคาแพง ระคายเคืองสูง แต่มีฤทธ์ิฆ่าเช้ือไดเ้ร็ว 

และมีประสิทธิภาพสูง อาจใชใ้นการฆ่าเช้ือในผิวหนงัก่อนเจาะหลงั หรือฉีดยาในผูป่้วยท่ีมีภูมิคุม้กนั

บกพร่อง 

 3. Povidone-iodine ท่ีมีขายอยูใ่นทอ้งตลาด จะอยูใ่นรูปแบบของ 10% Povidone-iodine scrub ใช้

ฟอกฆ่าเช้ือท่ีมือก่อนผา่ตดั หรือแผลสกปรก หรือมือท่ีเป้ือนส่ิงสกปรกจากผูป่้วย และ10% Povidone-iodine 

solution ใชใ้ส่แผลหรือ pack แผลสกปรก โดยไม่ท าใหแ้สบจึงไม่ควร dilute ก่อนใชง้าน 

 4. ไม่ควรใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีอายเุกิน 2 ปี 

 5. ภาชนะท่ีใส่ตอ้งป้องกนัแสง มีฝาปิดสนิท 

 6. กดักร่อนโลหะได ้จึงไม่นิยมใชเ้ป็น Disinfectant 

ข้อบ่งใช้ 

 ใชเ้ป็น Antiseptic 

อำยุกำรใช้งำน 

 ในภาชนะท่ีเปิดใชง้านบ่อยๆ ไม่ควรใชเ้กิน 7 วนั 

 

5. Chlorhexidne 

คุณสมบัติและข้อมูลทัว่ไป 

 1.คุณสมบติัในการฆ่าเช้ืออยูใ่นระดบั Low level ฆ่าสปอร์ และ TB ไวรัสHBV HIV ไดไ้ม่ดี ฆ่าเช้ือ

พวกกรัมบวก เช่น Streptococcus Spp. และ Staphylococcus Spp. ไดดี้มาก 
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 2. ฤทธ์ิอยูไ่ดน้าน ออกฤทธ์ิเร็ว จึงนิยมใชฟ้อกมือก่อนผา่ตดั หรือในหออภิบาลทารกแรกเกิด 

 3. ฤทธ์ิถูกยบัย ั้งโดยส่ิงสกปรก และน ้ากระดา้ง 

 4. พบเช้ือกรัมลบใน Chlorhexidine solution ท่ีมีน ้าเป็น diluent ไดบ้่อยๆ จึงตอ้งใชน้ ้ากลัน่ใหม่ๆ 

หรือน ้ากรองท่ีตม้แลว้ใหม่ๆ และเก็บไม่เกิน 7 วนั ในกรณีท่ีใชใ้นรูปของ 1:100 dilution ของ Chlorhexidine 

 

ข้อบ่งใช้ 

 ใชเ้ป็น Antiseptic : 4% Chlorhexidine scrub ใช ้Scrub ผวิหนงั มือก่อนผา่ตดั 1:100 Chlorhexidine 

in 70% Alcohol ใชเ้ช็ดฆ่าเช้ือท่ีผวิหนงัก่อนผา่ตดั 

อำยุกำรใช้งำน 

 หลงัแบ่งใส่ภาชนะแลว้น าไปใช ้ไม่ควรเก็บไวเ้กิน 7 วนั 

 

หมำยเหตุ  : การใช้น ้ ายาท าลายเช้ือควรเลือกใช้กรณีท่ีมีความจ าเป็น และใช้ตามขอ้บ่งช้ีอย่างเคร่งครัด                

ซ่ึงน ้ ายาท าลายเช้ือจะมีประสิทธิภาพดี  ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ เช่น  ระยะเวลาในการสัมผสัอุปกรณ์  

ความเขม้ขน้ของน ้ ายา  การปนเป้ือนสารอินทรียข์องอุปกรณ์ ควรใช้ตามขอ้บ่งใช้  อย่าใช้เพียงเพื่อความ

สบายใจของบุคลากรวา่อุปกรณ์เหล่านั้นผา่นการท าลายเช้ือแลว้ 


