
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
คณุสมบติัการต่อต้านจลุชีพในวสัดอุาคาร 
 
บทน า 

จุลนิทรยีส์ามารถด ารงชวีติอยูใ่นพืน้ผวิและสภาพแวดลอ้มทุกรปูแบบทีเ่ราพบเหน็ในทุกวนัน้ี สิง่มชีวีติอนัน่าพศิวงนี้มจี านวนมากกว่าเรา
ในทุกแห่งหน ในความเป็นจรงิแลว้ ในร่างกายมนุษยม์จี านวนจุลนิทรยีท์ีอ่าศยัอยู่มากกว่าจ านวนเซลลข์องเราถงึ 10 เท่า สิง่มชีวีติทีม่อง
ไม่เหน็น้ีมบีทบาทส าคญัทัง้ต่อสขุภาพพลานามยัของเราและของโลก แต่เมื่อมคีุณอนนัตก์ย็่อมมโีทษมหนัตไ์ดเ้ช่นกนั 

 

แบคทเีรยีและเชือ้ราสายพนัธุด์จีะสามารถย่อยสลายโมเลกุลทีซ่บัซอ้นใหเ้ป็นแหล่งพลงังานทีม่ปีระโยชน์ไดใ้นทนัท ีซึง่กระบวนการนี้จะ
เกดิขึน้เมื่อจุลนิทรยีย์่อยสลายตน้ไมท้ีโ่ค่นลงใหก้ลายเป็นดนิ และปล่อยอนุภาคคารบ์อนและไนโตรเจนกลบัคนืสูส่ ิง่แวดลอ้มเพื่อใหพ้ชืพนัธุ์
อื่น ๆ น าไปใชใ้นการเจรญิเตบิโตต่อไป นอกจากน้ี จุลนิทรยีย์งัมบีทบาทส าคญัในการรกัษาสขุภาพของเราใหแ้ขง็แรงอกีดว้ย สิง่มชีวีติ
เหล่าน้ีมหีน้าทีใ่นกระบวนการยอ่ยอาหาร สขุภาพจติ และการต่อสูก้บัจุลนิทรยีท์ีก่่อใหเ้กดิโรค 

 

จุลนิทรยีส์ว่นใหญ่ทีพ่บในแหล่งอาศยัตามธรรมชาตจิะมกีระบวนการในการด ารงชพีทีส่ม ่าเสมอ ซึง่จะเกือ้หนุนต่อการด ารงอยู่ของ
สภาพแวดลอ้ม อย่างไรกด็ ีเมื่อสิง่มชีวีติเหล่านี้ถูกน าเขา้สูร่่างกายหรอืสภาพแวดลอ้มของมนุษย ์(อาท ิอาคาร เสือ้ผา้ อาหาร) ย่อมเกดิผล
กระทบทีต่ามมา ซึง่อาจก่อใหเ้กดิโรคภยัไขเ้จบ็ โรคทีเ่กดิจากอาหาร หรอืการผกุร่อนของวสัดุต่าง ๆ  
 

จะเป็นอย่างไรถา้จุลนิทรยีใ์นบา้นหรอืส านกังานของคุณเริม่สรา้งความผุกร่อนแก่วสัดุในอาคาร? ในขณะทีเ่น้ือหาเกีย่วกบัจุลนิทรยีก์่อน
หน้านี้กล่าวถงึสขุภาพร่างกายและสภาพแวดลอ้มทีม่สีภาพสมบรูณ์ เราย่อมตอ้งการใหอ้าคารบา้นเรอืนของเรามสีภาพสมบรูณ์แขง็แรงทัง้
ในแงข่องโครงสรา้งและภาพลกัษณ์ทีส่วยงามในทุกวนัเช่นเดยีวกนั หากสญัญาณแรกทีบ่่งชีว้่าวสัดุในอาคารของคุณก าลงัถูกโจมตแีละผุ
กร่อนจากจุลนิทรยี ์กค็อืรอยคราบทีม่องเหน็ไดแ้ละกลิน่ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ ทา้ยที่สดุ การผุกร่อนนี้อาจสง่ผลถงึความเสยีหายของโครงสรา้ง
อาคาร การลดทอนความแขง็แรงของสิง่ปลกูสรา้ง และท าใหว้สัดุในอาคารมอีายใุชง้านสัน้ลง 
 
ก่อนทีค่ราบไคลและกลิน่ต่าง ๆ จะเริม่ปรากฏชดัเจน จุลนิทรยีก์ด็ ารงชวีติอยู่บนพืน้ผวิอาคารมาก่อนหน้านัน้แลว้ งานศกึษาหลายชิ้น
แสดงใหเ้หน็ว่า พืน้ผวิมากมายในบา้นสามารถเป็นแหล่งสะสมแบคทเีรยีชนิดเลว (เช่น เอม็อารเ์อสเอ) เป็นเวลานานหลายเดอืน1 ซึง่การ
แพร่จุลนิทรยีจ์ากพืน้ผวิมาสูม่อืจะเกดิขึน้ตลอดเวลาเมื่อมกีารสมัผสั 
 



การเส่ือมสภาพของวสัด:ุ เกิดขึน้เมื่อใดและเพราะอะไร?   
วสัดุหลายประเภทสามารถไดร้บัผลกระทบเชงิลบจากการเจรญิเตบิโตของจุลนิทรยี ์ซึง่วสัดุในอาคารกน็บัเป็นอกีหนึ่งเรื่องทีน่่ากงัวล 
เน่ืองจากคุณจ าเป็นตอ้งอาศยัเงนิทุนทัง้เพื่อการตดิตัง้และการดแูลรกัษาสิง่เหล่านี้ อกีทัง้ยงัมวีสัดุในอาคารหลายชนิดทีม่สีภาพแวดลอ้มที่
เอือ้ต่อการเกาะตดิของจุลนิทรยีแ์ละยงัเป็นแหล่งอาหารส าหรบัการเจรญิเตบิโตของเชือ้จุลนิทรยีอ์กีดว้ย เน้ือหาในสว่นต่อไปจะยกตวัอย่าง
จุลนิทรยีท์ีเ่ตบิโตไดด้ว้ยการกดักนิวสัดุในอาคาร   
 
ผนัง: 
 
แผน่ผนัง:  
เชือ้ราบางสายพนัธุ ์เช่น Aspergillus niger, Chaetomium, และ Penicillium ขยายพนัธุด์ว้ยสปอร2์ โดยสปอรส์ามารถลอยไปในอากาศ
จนกระทัง่สมัผสักบัพืน้ผวิทีพ่รอ้มส าหรบัการยดึเป็นอาณานิคม เมื่อเกาะลงบนพืน้ผวิ สปอรจ์ะเริม่สรา้งเสน้ใยเชือ้ราบนพืน้ผวิซึง่ก่อใหเ้กดิ
ปุยสขีาว ทา้ยทีส่ดุ ปุยสขีาวนี้จะสรา้งสปอรใ์หมท่ีท่ าใหเ้กดิคราบสดี า น ้าตาล และเขยีว ซึง่ท างานร่วมกบัการจู่โจมของเชือ้ราบนผนงั ซึง่
ในระหว่างการเกดิกระบวนการนี้ เชือ้ราจะใชแ้ผ่นผนงัเป็นแหล่งอาหาร ซึง่จะลดความแขง็แรงของเน้ือวสัดุ3 แผ่นผนงัเป็นพืน้ผวิทีง่่ายต่อ
การถูกเชือ้ราจูโ่จมจากทัง้สองดา้น ภายในผนงันัน้ประกอบดว้ยโครงไมแ้ละฉนวน สว่นภายนอกผนงัซึง่มองเหน็ไดง้่ายและเป็นสว่นที่
เจา้ของบา้นสมัผสัใชง้านอยู่เสมอ อาขกลายเป็นจุดแรกทีเ่ชือ้ราเกดิการเจรญิเตบิโต สว่นเชือ้ราทีเ่จรญิเตบิโตภายในหนงัอาจกอ่ใหเ้กดิ
ความเสยีหายของโครงสรา้งซึง่แมไ้ม่ปรากฏใหเ้หน็ชดัเจนในทนัท ีแต่กลบัสามารถแพร่กระจายความเสยีหายไปทัว่ทัง้บา้นได ้วธิกีาร
ปกป้องผนงัภายในทีด่ทีีส่ดุคอืการใชผ้ลติภณัฑท์ีม่คีุณสมบตัต่ิอตา้นการจู่โจมของเชือ้โรค เพื่อป้องกนัการเจรญิเตบิโตทัง้ของเชือ้ราและ
เหด็รา2  
 
สี 
ส าหรบัพืน้ผวิดา้นนอกของผนงั สสีามารถเป็นปราการป้องกนัชัน้แรกได ้โดยสสีามารถท าหน้าทีเ่ป็นแนวป้องกนัการจู่โจมของเชือ้ราไดใ้น
ตวัเอง ซึง่ในความเป็นจรงิแลว้ สบีางประเภทไดผ้่านกระบวนการผลติมาโดยเฉพาะเพื่อป้องกนัการเจรญิเตบิโตของเชือ้ราในเนื้อส ีเพื่อยดื
อายุการเกบ็รกัษาสเีมื่อยงัอยู่ในสถานะของเหลวได4้ นอกจากน้ี การเจรญิเตบิโตและการจูโ่จมของเชือ้ราบนพืน้ผวิภายนอกของผนงันัน้
ง่ายต่อการสงัเกตเหน็และสามารถท าความสะอาดไดด้ว้ยผลติภณัฑส์ าหรบัการก าจดัสปอร ์อาท ิสารฟอกขาว เป็นตน้ 

 

ฉนวน 

ฉนวนสามารถผลติจากวสัดุทีแ่ตกต่างกนัหลายชนิด โดยวสัดุทีน่ยิมน ามาใชก้บัอาคารอาจมตีัง้แต่เซลลโูลส ไฟเบอรก์ลาส และโฟม ไป
จนถงึวสัดุทีไ่ม่เป็นทีน่ยิมอย่างขนแกะ (https://energy.gov/energysaver/insulationmaterials) ซึง่โดยทัว่ไปนัน้ ฉนวนตอ้งสมัผสักบั
ความชืน้สงู อุณหภมูทิีแ่ตกต่างกนั และอากาศจากสภาพแวดลอ้ม ซึง่สภาวะเหล่านี้ก่อใหเ้กดิสภาวะทีเ่หมาะสมอย่างยิง่ต่อการ
เจรญิเตบิโตของจุลนิทรยี ์โดยเฉพาะอย่างยิง่เชือ้รา5 การเตบิโตของสิง่มชีวีติเหล่านี้ในฉนวนอาจเป็นแหล่งทีก่่อใหเ้กดิการปนเป้ือนเชือ้โรค
ของอากาศภายในอาคารโดยตวัเอง6 ซึง่การสมัผสักบัเชือ้ราและแบคทเีรยีทีเ่จอืปนอยูใ่นอากาศมากขึน้จะยิง่เพิม่ความเสีย่งของการเกดิ
อาการภูมแิพแ้ละผลเสยีต่อสขุภาพ ซึง่มคีวามเกีย่วพนักบักลุ่มอาการป่วยเหตุอาคาร (Sick Building Syndrome - SBS) 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19854820)          
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2 Dedesko, S. and J.A. Siegel, Moisture parameters and fungal communities associated with gypsum drywall in buildings. Microbiome, 2015. 3(1): 
p. 71. 
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4 Page, K., M. Wilson, and I.P. Parkin, Antimicrobial surfaces and their potential in reducing the role of the inanimate environment in the incidence 
of hospital-acquired infections. Journal of Materials Chemistry, 2009. 19(23): p. 3819-3831. 
5 Gravesen, S., P.A. Nielsen, and R. Iversen, Microfungal contamination of damp buildings--examples of risk constructions and risk materials. 
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6 Oliveira, M., et al., Main airborne Ascomycota spores: characterization by culture, spore morphology, ribosomal DNA sequences and enzymatic 
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ห้องน ้า: 
ปูนยาแนว/สารกนัรัว่ซึม 
สภาวะความชืน้สงูโดยรอบวสัดจุะเพิม่ความไวต่อการถูกจูโ่จมดว้ยเชือ้รา7 ของผลติภณัฑเ์หล่านี้ ซึง่ทัง้ปนูยาแนวและสารกนัรัว่ซมึจะตอ้ง
สมัผสักบัความชืน้สงูอยู่เสมอ โดยเฉพาะอยางยิง่ในบรเิวณหอ้งน ้า เช่นเดยีวกบัตวัอย่างเรื่องแผน่ผนงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ สิง่มชีวีติ
จ าพวกเชือ้รา อาท ิAspergillus, Penicillium, Chaetomium สามารถแพร่พนัธุโ์ดยใชป้นูยาแนวเป็นแหล่งอาหารได ้การก่อใหเ้กดิคราบ
ด่างของสบีนพืน้ผวิจากสิง่มชีวีติเหล่าน้ี ท าใหเ้จา้ของบา้นตอ้งท าความสะอาดบ่อย ๆ หากปนูยาแนวกส็ามารถเกดิความเสยีหายหรอืเกดิ
คราบถาวรไดเ้ช่นกนั ซึง่เป็นผลจากการเจรญิเตบิโตของสิง่มชีวีติเหล่านี้ ในบางกรณี อาจจ าเป็นตอ้งเปลีย่นปนูยาแนวใหม่กนัเลยทเีดยีว 
 
สุขภณัฑใ์นห้องน ้า 
การท าความสะอาดและการดแูลรกัษาโถสขุภณัฑถ์อืเป็นเรื่องทีน่่าเหนื่อยหน่ายมาก การยดึเกาะของแบคทเีรยีบนพืน้ผวิของโถสขุภณัฑ์
ก่อใหเ้กดิคราบมากมายซึง่จ าเป็นตอ้งขจดัออกไป เนื่องจากพืน้ผวิของโถสขุภณัฑม์ีความเหมาะสมอย่างยิง่ต่อการเกาะตดิของเชือ้โรคซึง่
เรยีกว่าไบโอฟิลม์ (Biofilms) ซึง่ยากต่อการขจดัออกและยงัเป็นสาเหตุทีท่ าใหพ้ืน้ผวิเกดิครายต่าง ๆ ขึน้อย่างรวดเรว็ แมห้ลงัการท าความ
สะอาดเพยีงไม่นาน 
 
โตะ๊เปล่ียนผา้อ้อมทารก 
โต๊ะเปลีย่นผา้ออ้มเดก็ทารกสาธารณะมกัไม่ค่อยไดร้บัการท าความสะอาด พืน้ทีบ่รเิวณน้ีตอ้งสมัผสักบัผา้ออ้มและผา้เชด็ทีส่กปรกอยู่
ตลอดเวลา อกีทัง้เดก็ทารกและผูด้แูลมกัตอ้งสมัผสักบัชิน้สว่นพลาสตกิของโต๊ะทัง้ก่อน ระหว่าง และหลงัการเปลีย่นผา้ออ้ม ซึง่ลว้น
ก่อใหเ้กดิสภาวะทีเ่หมาะสมต่อการเจรญิเตบิโตและการแพรข่องเชือ้โรค 
 
กอ๊กน ้า 
เมื่อเรากดน ้าโถชกัโครกจะท าใหเ้กดิฝอยละอองน ้าทีพ่ดัแบคทเีรยีขึน้มาจากโถใหฟุ้้งไปทัว่หอ้งน ้า8-9 ซึง่จะสามารถตกลงบนพืน้ผวิทุกชนิด
รวมถงึอ่างลา้งมอืและพืน้หอ้ง ซึง่นอกจากแบคทเีรยีทีฟุ้่งขึน้มาจากการกดน ้าในแต่ละครัง้ ก๊อกน ้าถอืเป็นอกีหนึ่งพืน้ผวิทีเ่ราตอ้งสมัผสั
มากทีส่ดุในหอ้งน ้า เมื่อมแีบคทเีรยีเกาะบนก๊อกน ้า การสมัผสัก๊อกน ้าแต่ละครัง้จะท าใหแ้บคทเีรยีเกาะตดิมอืของเราไปดว้ย ดงันัน้ จงึเป็น
สิง่ส าคญัทีเ่ราตอ้งท าความสะอาดพืน้ผวิทุกสว่นในหอ้งน ้า รวมถงึก๊อกน ้าดว้ยสารฆา่เชือ้โรค เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้่าแบคทเีรยีถกูก าจดัอย่าง
สม ่าเสมอ 
 

บริเวณพกัอาศยั 
 
พืน้ 
จากขอ้มลูของรายงาน ABC ปี ค.ศ. 2005 ระบุว่า พืน้ผวิในหอ้งน ้าทีส่กปรกทีส่ดุคอืพืน้ ซึง่ปนเป้ือนแบคทเีรยีอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาจาก
เทา้และรองเทา้ รวมถงึจากการกดน ้าชกัโครก (http://abcnews.go.com/2020/Health/ story?id=1213831&page=1) ซึง่ขอ้มลูนี้ตรงตาม
ความเป็นจรงิทีเ่กดิขึน้ในบา้นเรอืนและอาคารต่าง ๆ เนื่องจากพืน้ผวิซึง่เป็นวสัดุประเภทต่าง ๆ นบัตัง้แต่กระเบือ้งไปจนถงึพรมและไมเ้น้ือ
แขง็ ลว้นมรี่องลกึทีเ่อือ้ต่อการเจรญิเตบิโตของเชือ้ราและแบคทเีรยี โดยทัว่ไปแลว้ แบคทเีรยีทีอ่ยู่บนพืน้ไมใ่ช่สิง่ทีน่่ากงัวลเกีย่วกบั
สขุภาพ แต่มนัอาจก่อใหเ้กดิกลิน่ทีไ่ม่พงึประสงคแ์ละยากต่อการขจดัออก ซึง่สิง่นี้จะเหน็ไดอ้ย่างชดัเจนยิง่ขึน้เมื่อมสีตัวเ์ลีย้งในบา้น เพราะ
พืน้มกัจะเป็นแหล่งสะสมของฝุ่ นผงซึง่สามารถเป็นแหล่งอาหารของเชือ้โรคได ้ก่อใหเ้กดิสารประกอบอนิทรยีท์ีร่ะเหยได ้(Volatile Organic 
Compounds - VOCs) ซึง่เราจะไดก้ลิน่ไปทัว่บา้นและอาคาร 
______________ 
7 Johansson, P., T. Svensson, and A. Ekstrand-Tobin, Validation of critical moisture conditions for mould growth on building materials. Build Environ, 
2013. 62.  
8 David L. Johnson, K.R.M., Robert A. Lynch, Deborah V.L. Hirst, Lifting the lid on toilet plume aerosol: A literature review with suggestions for future 
research. American Journal of Infection Control, 2013. 41: p. 254-258.  
9 Barker, J. and M.V. Jones, The potential spread of infection caused by aerosol contamination of surfaces after flushing a domestic toilet . J Appl 
Microbiol, 2005. 99(2): p. 339-47. 



ช้ินส่วนประต ู
ลกูบดิและมอืจบัประตูถอืเป็นหนึ่งในอุปกณ์ภายในอาคารและบา้นเรอืนทีเ่ราตอ้งสมัผสัมากทีส่ดุ โดย Gerba และนกัจุลชวีวทิยาคนอื่น ๆ 
ไดแ้สดงใหเ้หน็ว่า เชือ้โรคสามารถแพร่กระจายจากคนหนึ่งไปสูอ่กีคนหนึ่งผ่านการสมัผสัพืน้ผวิทีม่กีารปนเป้ือน10-11 นอกจากนี้ 
Rheinbaben et.al. ยงัแสดงใหเ้หน็ว่าการปนเป้ือนของไวรสับนลกูบดิประตูจะน าไปสูก่ารปนเป้ือนบนมอืของผูเ้ขา้ร่วมการทดลอง ยิง่ไป
กว่านัน้ การวจิยัยงัชีใ้หเ้หน็ว่า การแพร่ของเชือ้ไวรสัจากลกูบดิประตูไปสูม่อืยงัคงด าเนินอย่างต่อเนื่อง แมห้ลงัจากเกดิการสมัผสัไปแลว้
หลายครัง้12 การรกัษาความสะอาดของชิน้สว่นประตูจงึเป็นสิง่ส าคญัในการรกัษาสขุภาพพลานามยั เพื่อป้องกนัการแพร่กระจายของเชือ้
โรคชนิดต่าง ๆ     
 
ระบบปรบัอากาศ (ไส้กรองเครือ่งปรบัอากาศ) 
เน่ืองจากสปอรแ์ละแบคทเีรยีเดนิทางผ่านอากาศ การมอีุปกรณ์ของระบบปรบัอากาศทีเ่หมาะสมจงึมคีวามส าคญั ไสก้รองอากาศมบีทบาท
ทีส่ าคญัมากในการก าจดัไม่เพยีงแค่ฝุ่ นละอองและความสกปรกจากอากาศภายในอาคารเท่านัน้ แต่ยงัรวมถงึการก าจดัแบคทเีรยีและเชือ้
ราดว้ย13 ไสก้รองบางชนิดสามารถก าจดัสิง่มชีวีติเหล่านี้ได ้จงึช่วยลดการเจรญิเตบิโตและการเพิม่จ านวนกลบัสูอ่ากาศ  
 
ห้องครวั:  
 
เคาน์เตอรป์รงุอาหาร 
เคาน์เตอรป์รุงอาหารเป็นพืน้ผวิของหอ้งครวัทัว่ไปทีต่อ้งสมัผสักบัอาหารและมอืของผูใ้ช ้หลงัจากนัน้จงึจะถูกท าความสะอาด (อาจดว้ย
ฟองน ้าสกปรก ๆ) การดแูลเคาน์เตอรใ์หส้ะอาดและปราศจากเชือ้โรคจงึมคีวามส าคญัส าหรบัสขุอนามยัทีด่ ีคุณควรก าจดัเชือ้โรคทัว่ทัง้
หอ้งครวัอยา่งสม ่าเสมอดว้ยสารฆา่เชือ้ทีผ่่านการรบัรองว่าสามารถสมัผสักบัอาหารได ้เพื่อป้องกนัการแพร่ของเชือ้โรคทีเ่กดิจากอาหาร
เป็นสือ่14 
 
แมบ้รเิวณทีก่ล่าวมาทัง้หมดขา้งตน้จะถูกจู่โจมและสรา้งความเสยีหายดว้ยเชือ้โรค แต่เราสามารถป้องกนัการเสือ่มสภาพ คราบไคล และ
กลิน่ไม่พงึประสงคข์องวสัดุเหล่านัน้ไดด้ว้ยการใชเ้ทคโนโลยกีารต่อตา้นเชือ้โรคทีม่าพรอ้มผลติภณัฑ ์เน่ืองจากคุณสมบตักิารต่อตา้นเชื้อ
โรคทีม่าพรอ้มผลติภณัฑจ์ะชว่ยหยุดยัง้การเจรญิเตบิโตของจุลนิทรยีท์ีเ่ป็นสาเหตุของคราบไคลและกลิน่ไม่พงึประสงค ์จงึช่วยป้องกนั
ปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
คณุสมบติัการต่อต้านจลุชีพ: ส่ิงน้ีคืออะไร? 
การป้องกนัการเสือ่มสภาพ กลิน่ไม่พงึประสงคแ์ละคราบไคลของผลติภณัฑท์ีเ่กดิจากจุลชพีนัน้มหีลายวธิ ีวธิแีรกกค็อืการท าความสะอาด
พืน้ผวิอยู่เสมอดว้ยสารฆา่เชือ้โรคทีไ่ม่เพยีงขจดักลิน่และคราบไคลเท่านัน้ แต่ยงัรวมถงึสิง่ทีเ่ป็นตน้เหตุทีซุ่กซ่อนอยู่ นัน่คอืเชือ้โรคต่างๆ 
นอกจากนี้ คุณสมบตักิารต่อตา้นจุลชพีทีม่าพรอ้มผลติภณัฑย์งัมกีารเพิม่ชัน้เคลอืบผวิเพื่อความปลอดภยั ซึง่จะปกป้องตวัผลติภณัฑจ์าก
การเสือ่มสภาพของผลติภณัฑท์ีเ่กดิจากจุลชพีได ้คุณสมบตักิารต่อตา้นจุลชพีม ี3 ประเภทซึง่มกัก่อใหเ้กดิความสบัสนและการใชง้าน
สลบักนัอย่างไม่เหมาะสม เน่ืองจากคุณสมบตักิารต่อตา้นจุลชพีเหล่าน้ีมรีปูแบบการใชง้านและจลุชพีเป้าหมายทีแ่ตกต่างกนั โดยสารตา้น
จุลชพีทัง้ 3 ประเภท ไดแ้ก่   
 
 
______________ 
10 Lopez, G.U., et al., Transfer efficiency of bacteria and viruses from porous and nonporous fomites to fingers under different relative humidity 
conditions. Appl Environ Microbiol, 2013. 79(18): p. 5728-34.  
11 Tamimi, A.H., S.L. Edmonds-Wilson, and C.P. Gerba, Use of a Hand Sanitizing Wipe for Reducing Risk of Viral Illness in the Home. Food Environ Virol, 
2015. 7(4): p. 354-8.  
12 Rheinbaben, F., et al., Transmission of viruses via contact in ahousehold setting: experiments using bacteriophage straight phiX174 as a model 
virus. J Hosp Infect, 2000. 46(1): p. 61-6.  
13 Fröhlich-Nowoisky, J., et al., High diversity of fungi in air particulate matter. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 
America, 2009. 106(31): p. 12814-9.  
14 Rusin, P., P. Orosz-Coughlin, and C. Gerba, Reduction of faecal coliform, coliform and heterotrophic plate count bacteria in the household kitchen 
and bathroom by disinfection with hypochlorite cleaners. Journal of Applied Microbiology, 1998. 85(5): p. 819-28. 



1. ยาปฏชิวีนะ: ใชเ้พื่อการรกัษาผูป่้วยทีเ่จบ็ป่วยดว้ยโรคตดิเชือ้ทีเ่กดิจากเชือ้โรค  
2. สารฆา่เชือ้: สารตา้นจุลชพีทีใ่ชใ้นรปูแบบของเหลวหรอืผา้เชด็ เพื่อการฆา่เชื้อโรคอย่างมปีระสทิธภิาพไดอ้ย่างรวดเรว็ แต่ไม่สามารถ
ลดการเกดิเชือ้โรคไดอ้ย่างต่อเนื่องในระยะยาว 
3. เทคโนโลยต่ีอตา้นจุลชพีทีม่าพรอ้มผลติภณัฑ:์ สารตา้นจุลชพีทีใ่ชใ้นการรกัษาสภาพผลติภณัฑ ์ควบคมุกลิน่ไม่พงึประสงค ์และป้องกนั
คราบไคลทีเ่กดิจากจุลชพี และยงัสามารถลดการกดิจุลชพีไดใ้นระยะยาวอย่างต่อเนื่อง 
 

ยาปฏิชีวนะ 
ยาปฏชิวีนะมกีารควบคมุโดยส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาสหรฐั (Food and Drug Administration - FDA) โดยใชเ้พื่อการรกัษา
มนุษยท์ีเ่จบ็ป่วยดว้ยโรคตดิเชือ้ทีเ่กดิจากเชือ้โรคเท่านัน้ โดยยาปฏชิวีนะจะท างานกบัจุลชพีและไดร้บัการพสิจูน์แลว้ว่าปลอดภยัต่อ
ร่างกายมนุษย ์ยาปฏชิวีนะมหีลายรปูแบบซึง่ท างานกบัสายพนัธุจ์ุลชพีและสว่นประกอบต่าง ๆ ของจุลชพีทีแ่ตกต่างกนั ยกตวัอย่างเช่น 
ยาปฏชิวีนะประเภทเพนิซลิลนิจะมุ่งทีค่วามสามารถในการเพิม่จ านวนเยื่อหุม้เซลลข์องจุลชพี สว่นควโินโลนจะท าปฏกิริยิากบั
ความสามารถในการเพิม่จ านวนดเีอน็เอของจุลชพี โดยแพทยจ์ะสัง่ยาปฏชิวีนะชนิดใดในการรกัษา ย่อมขึน้อยู่กบัโรคตดิเชือ้ของผูป่้วย 
 

สารต้านจลุชีพเพือ่ฆ่าเช้ือโรค  

สารตา้นจุลชพีใชส้ารฆา่เชือ้โรคทีส่ามารถลดจ านวนเชือ้โรคไดอ้ย่างรวดเรว็และไดร้บัการควบคมุโดยส านกังานปกป้องสิง่แวดลอ้มสหรฐั 
(Environmental Protection Agency - EPA) ซึง่ก าหนดใหส้ารฆา่เชือ้โรคตอ้งสามารถฆา่เชือ้โรคทัง้หมดไดภ้ายในเวลา 10 นาท ีซึง่บรษิทั
ผลติยาฆา่เชือ้โรคสว่นใหญ่ เช่น Clorox และ EcoLab สามารถท าไดเ้กนิกว่ามาตรฐานของส านกังานปกป้องสิง่แวดลอ้มโดยปิดฉลากว่า
สามารถฆา่เชือ้โรคทัง้หมดไดภ้ายใน 2 นาทหีรอืเรว็กว่านัน้ สารฆา่เชือ้โรคสามารถท างานไดอ้ยา่งรวดเรว็แต่ไม่สามารถปกป้องไดใ้นระยะ
เวลานาน งานวจิยัไดแ้สดงใหเ้หน็ว่า เมื่อใชส้ารฆา่เชือ้โรคแบบทัว่ไปแลว้ เชือ้โรคจะสามารถกลบัในอยู่ระยะเริม่ตน้อกีครัง้ภายใน
ระยะเวลา 2-6 ชัว่โมง15 
 
เทคโนโลยีการต่อต้านจลุชีพท่ีมาพรอ้มผลิตภณัฑ ์
เน่ืองจากการท าความสะอาดทุกพืน้ผวิภายในบา้นหรอืสถานทีท่ างานทุก ๆ 2-6 ชัว่นัน้ เป็นสิง่ทีเ่ป็นไปไม่ได ้ดงันัน้ การลดจ านวนจุลชพี
อย่างต่อเนื่องจงึตอ้งอาศยัการใชผ้ลติภณัฑท์ีม่คีุณสมบตักิารต่อตา้นจุลชพีทีม่าพรอ้มผลติภณัฑ1์6-17 โดยทัว่ไปนัน้ เทคโนโลยต่ีอตา้นจุล
ชพีบนพืน้ผวิจะอยู่คงทนตลอดอายุการใชง้านของผลติภณัฑ ์ท าใหส้ามารถควบคมุจ านวนจุลชพีบนพืน้ผวิไดอ้ย่างต่อเนื่อง 
 
คุณสมบตักิารต่อตา้นจุลชพีทีม่าพรอ้มผลติภณัฑส์ามารถผสานเขา้กบัผลติภณัฑท์ีใ่ชใ้นครวัเรอืนไดม้ากมาย ทัง้ปนูยาแนว พืน้ (ทัง้วสัดุ
กระเบือ้ง พรม ไวนีล และไม)้ ผลติภณัฑโ์พลเิมอร ์(อาท ิแผ่นรองตดั) มอืจบัประตแูบบเคลอืบสผีง และผลติภณัฑส์ิง่ทอ อาท ิเสือ้ผา้และ
รองเทา้นกักฬีา ซึง่การใชเ้ทคโนโลยนีี้สามารถพบเหน็ไดทุ้กหนแห่งในชวีติประจ าวนัและช่วยเพิม่คุณภาพชวีติของเรา 
 
คุณสมบตักิารต่อตา้นจุลชพีทีม่าพรอ้มผลติภณัฑไ์ดร้บัการออกแบบมาเป็นพเิศษเพื่อมอบการปกป้องทีจ่ าเป็นในการใชง้านของผูบ้รโิภค 
ยกตวัอย่างเช่น ราวกัน้เตยีงของโรงพยาบาลอาจใชคุ้ณสมบตักิารต่อตา้นจุลชพีทีเ่น้นเรื่องแบคทเีรยี เพื่อลดจ านวนแบคทเีรยีบนพืน้ผวิ 
ในขณะทีป่นูยาแนวอาจจ าเป็นตอ้งใชคุ้ณสมบตักิารต่อตา้นจุลชพีทีเ่น้นเรื่องเชือ้รา เพื่อป้องกนัการเกดิคราบด่างของสขีองพืน้ผวิ เป็นตน้ 
คุณสมบตักิารต่อตา้นจุลชพีเหลา่นี้สามารถลดจ านวนจุลนิทรยีบ์นพืน้ผวิโดยไม่ก่อใหเ้กดิปัญหาเรื่องผลกระทบเชงิลบต่อสขุภาพและ
สิง่แวดลอ้ม  
 
______________ 
15 Attaway, H.H., 3rd, et al., Intrinsic bacterial burden associated with intensive care unit hospital beds: effects of disinfection on population recovery 
and mitigation of potential infection risk. Am J Infect Control, 2012. 40(10): p. 907-12.  
16 Salgado, C.D., et al., Copper surfaces reduce the rate of healthcare-acquired infections in the intensive care unit. Infect Control Hosp Epidemiol, 2013. 
34(5): p. 479-86.  
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การใชพ้ืน้ผวิทีม่คีุณสมบตักิารต่อตา้นจุลชพีเหล่านี้และมกีารท าความสะอาดทีเ่หมาะสม จะสรา้งระบบในการแกไ้ขปัญหาเรื่องการ
เสือ่มสภาพ การเกดิคราบไคล และกลิน่ไม่พงึประสงคข์องผลติภณัฑไ์ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ4   
 
ความปลอดภยัของเทคโนโลยีการต่อต้านจลุชีพท่ีมาพรอ้มผลิตภณัฑ ์
ความปลอดภยัของเทคโนโลยกีารต่อตา้นจุลชพี มกีารควบคมุโดยส านกังานปกป้องสิง่แวดลอ้มสหรฐั (Environmental Protection 
Agency - EPA)  และแบ่งเป็น 2 สว่น ไดแ้ก่      
1. เทคโนโลยกีารต่อตา้นจุลชพีทีต่อ้งสมัผสักบัอาหาร 
2. เทคโนโลยกีารต่อตา้นจุลชพีทีไ่ม่ตอ้งสมัผสักบัอาหาร   
 
เมื่อก าหนดรปูแบบทีต่อ้งการใชแ้ละลกัษณะของการสมัผสัอาหารแลว้ สารฆา่เชือ้โรคแต่ละชนิดจะถูกด าเนินการทดสอบดว้ยชุดทดสอบ
ต่าง ๆ ทีก่ าหนดไวโ้ดยขอ้บญัญตัแิหง่รฐับาลกลางสหรฐั (Code of Federal Regulation18-19) โดยในขัน้ต ่าแลว้ สารฆา่เชือ้โรคจะตอ้งผ่าน
ชุดการทดสอบในดา้นสขุภาพของมนุษยท์ีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมาย ซึง่ชุดการทดสอบนี้จะประเมนิความสามารถของสารฆา่เชือ้โรคทีส่ง่ผลต่อ
ผวิหนงั ปอด การสบืพนัธุ ์และระบบภูมคิุม้กนั โดยสารฆา่เชือ้โรคจะไดค้ะแนนจากการทดสอบแต่ละชุดและถูกจดัอนัดบั เมื่อไดร้บัการจดั
อนัดบัแลว้ บรษิทัจะตอ้งปิดฉลากผลติภณัฑเ์พื่อระบุถงึอนัตรายต่อสขุภาพทีเ่กีย่วขอ้งหากยงัมอียู่ในผลติภณัฑ ์เมื่อพจิารณาจากผลลพัธ์
ดา้นความปลอดภยัและการใชง้านทีพ่งึประสงค ์ส านกังานปกป้องสิง่แวดลอ้มสหรฐัจะท าการตรวจสอบสถานทีใ่ชง้านทีเ่หมาะสม หลงัจาก
นัน้จงึจะมอบอนุญาตใหแ้ก่บรษิทั 
 
บรษิทัทีจ่ าหน่ายสารฆา่เชือ้โรคตอ้งด าเนินธุรกจิภายใตก้ฎระเบยีบของส านกังานปกป้องสิง่แวดลอ้มสหรฐั โดยสารต่อตา้นเชือ้โรคทีม่า
พรอ้มผลติภณัฑจ์ะมอบความปลอดภยัเพิม่เตมิเมื่อถูกห่อหุม้อยูใ่นผลติภณัฑจ์นถงึมอืผูบ้รโิภค เพื่อลดอตัราการสมัผสักบัสภาพแวดลอ้ม
และบุคคลอื่น 
 
การผลติและการตลาดของผลติภณัฑส์ารตา้นจุลชพีจะถูกควบคมุอย่างเขม้งวดโดยส านกังานปกป้องสิง่แวดลอ้มสหรฐั ซึง่มกีฎระเบยีบของ
รฐับาลกลางคอยก ากบัดแูลในเรือ่งนี้โดยเฉพาะ นัน่คอืกฎหมายควบคุมการใชส้ารเคมกี าจดัศตัรพูชืของสหรฐั (Federal Insecticide, 
Fungicide and Rodenticide Act - FIFRA) ซึง่มอี านาจในการอนุมตักิารใชส้ารตา้นจุลชพีเพื่อการถนอมรกัษาผลติภณัฑ ์การควบคุมกลิน่
ไม่พงึประสงค ์และการป้องกนัคราบไคลทีก่ดิจากแบคทเีรยีและเชือ้รา โดยบรษิทัต่าง ๆ ไม่ไดร้บัอนุญาตใหจ้ าหน่ายผลติภณัฑท์ีม่กีาร
อวดอา้งสรรพคุณดา้นสขุภาพ (อาท ิสามารถฆา่เชือ้เอม็อารเ์อสเอไดถ้งึ 99.9%) โดยบรษิทัมหีน้าทีต่อ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบเหล่านี้ 
เพราะไม่เช่นนัน้กอ็าจเสีย่งต่อการถูกปรบัได ้
 
เรื่องความปลอดภยัของสารตา้นจุลชพีทีใ่ชก้นัมาในอดตีไดถู้กตัง้ค าถามเมื่อไม่นานมานี้ ซึง่บรษิทัทีใ่ชเ้ทคโนโลยกีารต่อตา้นจุลชพีใน
ผลติภณัฑต่์างเลกิใชส้ารฆา่เชือ้โรคเหล่าน้ีไปแลว้ ทัง้ดบีุก สารหนู และไตรโคซาน โดยหนัมาใชท้างเลอืกใหมท่ีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม
มากกว่าซึง่มใีหเ้ลอืกใชม้ากมายในทอ้งตลาด ดว้ยเหตุนี้ การประสานงานกบัผูอ้อกใบอนุญาตอย่างใกลช้ดิจงึมคีวามส าคญัในการบรูณา
การเทคโนโลยกีารต่อตา้นจุลชพีเขา้กบัผลติภณัฑใ์นอุตสาหกรรมใหป้ระสบความส าเรจ็ 
 
ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการต่อต้านจลุชีพท่ีมาพรอ้มผลิตภณัฑ:์ 
ประสทิธภิาพของผลติภณัฑส์ารตา้นจุลชพีตอ้งผ่านการพสิจูน์ตามกฎหมายควบคมุการใชส้ารเคมกี าจดัศตัรพูชืของสหรฐั บรษิทัตอ้งมัน่ใจ
ว่าผลติภณัฑใ์หผ้ลลพัธต์ามตอ้งการเมื่อใชง้านตามค าแนะน าบนฉลากก ากบั อกีทัง้บรษิทัยงัตอ้งจดัท าและรกัษาขอ้มลูการตรวจสอบ
ประสทิธภิาพของผลติภณัฑแ์ต่ละชนิดทีส่อดคลอ้งตามกฎหมายควบคมุการใชส้ารเคมกี าจดัศตัรพูชืของสหรฐั โดยส านกังานปกป้อง
สิง่แวดลอ้มสหรฐัสามารถขอใหแ้สดงขอ้มลูไดทุ้กเวลา 
 



ส าหรบัการพสิจูน์ประสทิธภิาพของสารตา้นจุลชพี ไดม้กีารพฒันาระเบยีบวธิอีนัทรงประสทิธภิาพขึน้โดยองคก์ารดา้นการรบัรองมาตรฐาน
ทัง้ในระดบัสากลและระดบัประเทศหลายแหง่ อาท:ิ   
 
1. องคก์ารมาตรฐานสากล หรอื International Standards Organization (ISO)  
2. องคก์ารมาตรฐานและวธิกีารทดสอบแห่งสหรฐั หรอื American Standards and Test Methods (ASTM)  
3. สมาคมนกัท าสแีละนกัเคมสีิง่ทอแหง่สหรฐั หรอื American Association of Textile Colorist and Chemists (AATCC)  
4. องการมาตรฐานผลติภณัฑญ์ีปุ่่ น หรอื Japanese Embedded Standard (JIS) 
 

ระเบยีบวธิไีดถู้กจดัท าขึน้โดยใชข้อ้มลูจากหลายกลุ่ม ซึง่รวมถงึบรษิทั ผูใ้ชง้าน และผูบ้รโิภคทัว่ไป โดยมกีารจดัท ามาตรฐานทัว่ไปขึน้โดย
ใชข้อ้มลูจากผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น ส าหรบัมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัจุลชพี นกัจุลชวีวทิยาจากสถาบนัการศกึษาและอุตสาหกรรมได้
ร่วมกนัท างานผ่านการพฒันาขัน้ตอน โดยแต่ละกลุ่มจะท างานอย่างทุม่เทเพื่อพฒันาขัน้ตอนต่าง ๆ ทีม่คีวามรดักุม ใชท้ดสอบซ ้าได ้และ
สามารถแสดงใหเ้หน็ถงึประสทิธภิาพการใชง้านจรงิ ขัน้ตอนเหล่านี้จะผ่านวงจรการตรวจสอบอยา่งเคร่งครดัซึง่ใชเ้วลาหลายปีในการสรา้ง
มาตรฐานขัน้สดุทา้ย ส าหรบัน าไปใชก้บัผลติภณัฑอ์ย่างแพร่หลาย 

 

เน่ืองจากมกีารใชส้ารตา้นจุลชพีอย่างแพรห่ลายในอุตสาหกรรมหลายประเภท ท าใหอ้งคก์รสว่นใหญ่มกีลุ่มท างานซึง่ทุ่มเทเพื่อการพฒันา
ขัน้ตอนการทดสอบส าหรบัสารตา้นจุลชพีโดยเฉพาะ อาท ิAATCC, ASTM และ ISO ซึง่มกีารก าหนดระเบยีบอย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย
ตวัเองใหค้รอบคลมุทัง้อุตสาหกรรม โดยมขีัน้ตอนการตรวจสอบผลติภณัฑก์ลุ่มเดยีวกนัและใหก้ารรบัรอง ซึง่สามารถน ามาท าการ
ตรวจสอบซ ้าไดท้ัง้ส าหรบัคุณสมบตักิารต่อตา้นเชือ้โรคบนพืน้ผวิและการถนอมรกัษาผลติภณัฑ ์

 

ประสทิธภิาพนัน้ไม่อาจระบุแน่นชดัไดจ้ากการทดสอบเพยีงรปูแบบเดยีวทีใ่ชท้ดสอบทนัทหีลงัการผลติ เมื่อสารตา้นจุลชพีถูกผสานเขา้กบั
ผลติภณัฑเ์พื่อการใชง้านแลว้ ผลติภณัฑน์ัน้จะถูกน ามาทดสอบหลายครัง้เพื่อหาระดบัความคงทนถาวร การทดสอบความคงทนถาวรจะ
เกีย่วขอ้งกบัการใชง้านจรงิของผลติภณัฑ ์อาท ิการผสานสารตา้นจุลชพีกบัสิง่ทอจะถูกจดัอนัดบัโดยพจิารณาจากความคงทนเมื่อผ่านการ
ซกัรดีในครวัเรอืนดว้ยสารซกัฟอกทีม่จี าหน่ายทัว่ไปในทอ้งตลาด สว่นการผสานสารตา้นจุลชพีกบัแผ่นรองตดัหรอืเขยีงจะวดัความคงทน
ถาวรจากการลา้ง และวดัจากการขดัถูส าหรบัปนูยาแนวซึง่ตอ้งสมัผสักบัความชืน้หลายรอบในแต่ละวนั สว่นผลติภณัฑท์ีใ่ชน้อกบา้นมกั
จ าเป็นตอ้งผ่านการตรวจสอบการทนทานต่อแสงอลัตรา้ไวโอเลตเขม้ขน้หลายรอบ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าวสัดุจะไม่ไดร้บัผลกระทบและ
คุณสมบตักิารต่อตา้นจุลชพีจะยงัคงมปีระสทิธภิาพอยู่เช่นเดมิ 

 

บทสรปุ: 

คุณสมบตักิารต่อตา้นจุลชพีในผลติภณัฑม์คีวามส าคญัในการควบคุมการเสือ่มสภาพ การยดือายุการใชง้าน และมอบชัน้การปกป้อง
เพิม่เตมิต่อความเสยีหาย กลิน่ไม่พงึประสงค ์และคราบไคลจากจุลชพี เมื่อผสานเขา้กบัเทคโนโลยกีารฆา่เชือ้โรค จะไดร้ปูแบบทีม่ี
ประสทิธภิาพในการท าความสะอาดและควบคมุจุลชพี ซึง่ช่วยยดือายุของผลติภณัฑไ์ดย้าวนานยิง่ขึน้  
 
สนิคา้และสิง่ของแต่ละชิน้ทีน่ าเขา้มาและตดิตัง้ภายในบา้นหรอืสถานทีท่ างานถอืเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง คุณสมบตักิารต่อตา้นจุลชพีใน
ผลติภณัฑจ์ะช่วยสรา้งความมัน่ใจวา่การลงทุนของคุณจะไดร้บัการปกป้องจากภยัรา้ยต่าง ๆ ทีม่องไม่เหน็อย่างดเียีย่ม  
 
 
 
 
 
 
______________ 
18 General Considerations for Uses of Antimicrobial Agents, E.P. Agency, Editor. 2012: file:///C:/Users/gsloan/Downloads/EPA-HQOPPT-2009-0150-
0019%20(1).pdf.  
19 Office of Pesticide Programs, A.D., Applicability of the Treated Articles Exemption to Antimcirobial Pesticides, P.R.N.P. 2000-1, Editor. March 6, 2000: 
https://www.epa.gov/pesticide-registration/prn-2000-1-applicability-treated-articles-exemption-antimicrobial-pesticides. 


