คุณสมบัติการต่อต้านจุลชีพในวัสดุอาคาร
บทนา
จุลนิ ทรียส์ ามารถดารงชีวติ อยูใ่ นพืน้ ผิวและสภาพแวดล้อมทุกรูปแบบทีเ่ ราพบเห็นในทุกวันนี้ สิง่ มีชวี ติ อันน่าพิศวงนี้มจี านวนมากกว่าเรา
ในทุกแห่งหน ในความเป็ นจริงแล้ว ในร่างกายมนุษย์มจี านวนจุลนิ ทรียท์ อ่ี าศัยอยู่มากกว่าจานวนเซลล์ของเราถึง 10 เท่า สิง่ มีชวี ติ ทีม่ อง
ไม่เห็นนี้มบี ทบาทสาคัญทัง้ ต่อสุขภาพพลานามัยของเราและของโลก แต่เมื่อมีคุณอนันต์กย็ ่อมมีโทษมหันต์ได้เช่นกัน
แบคทีเรียและเชือ้ ราสายพันธุด์ จี ะสามารถย่อยสลายโมเลกุลทีซ่ บั ซ้อนให้เป็ นแหล่งพลังงานทีม่ ปี ระโยชน์ได้ในทันที ซึง่ กระบวนการนี้จะ
เกิดขึน้ เมื่อจุลนิ ทรียย์ ่อยสลายต้นไม้ทโ่ี ค่นลงให้กลายเป็ นดิน และปล่อยอนุภาคคาร์บอนและไนโตรเจนกลับคืนสูส่ งิ่ แวดล้อมเพื่อให้พชื พันธุ์
อื่น ๆ นาไปใช้ในการเจริญเติบโตต่อไป นอกจากนี้ จุลนิ ทรียย์ งั มีบทบาทสาคัญในการรักษาสุขภาพของเราให้แข็งแรงอีกด้วย สิง่ มีชวี ติ
เหล่านี้มหี น้าทีใ่ นกระบวนการย่อยอาหาร สุขภาพจิต และการต่อสูก้ บั จุลนิ ทรียท์ ก่ี ่อให้เกิดโรค
จุลนิ ทรียส์ ว่ นใหญ่ทพ่ี บในแหล่งอาศัยตามธรรมชาติจะมีกระบวนการในการดารงชีพทีส่ ม่าเสมอ ซึง่ จะเกือ้ หนุ นต่อการดารงอยู่ของ
สภาพแวดล้อม อย่างไรก็ดี เมื่อสิง่ มีชวี ติ เหล่านี้ถูกนาเข้าสูร่ ่างกายหรือสภาพแวดล้อมของมนุษย์ (อาทิ อาคาร เสือ้ ผ้า อาหาร) ย่อมเกิดผล
กระทบทีต่ ามมา ซึง่ อาจก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ โรคทีเ่ กิดจากอาหาร หรือการผุกร่อนของวัสดุต่าง ๆ
จะเป็ นอย่างไรถ้าจุลนิ ทรียใ์ นบ้านหรือสานักงานของคุณเริม่ สร้างความผุกร่อนแก่วสั ดุในอาคาร? ในขณะทีเ่ นื้อหาเกีย่ วกับจุลนิ ทรียก์ ่อน
หน้านี้กล่าวถึงสุขภาพร่างกายและสภาพแวดล้อมทีม่ สี ภาพสมบูรณ์ เราย่อมต้องการให้อาคารบ้านเรือนของเรามีสภาพสมบูรณ์แข็งแรงทัง้
ในแง่ของโครงสร้างและภาพลักษณ์ทส่ี วยงามในทุกวันเช่นเดียวกัน หากสัญญาณแรกทีบ่ ่งชีว้ ่าวัสดุในอาคารของคุณกาลังถูกโจมตีและผุ
กร่อนจากจุลนิ ทรีย์ ก็คอื รอยคราบทีม่ องเห็นได้และกลิน่ ต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ท้ายที่สดุ การผุกร่อนนี้อาจส่งผลถึงความเสียหายของโครงสร้าง
อาคาร การลดทอนความแข็งแรงของสิง่ ปลูกสร้าง และทาให้วสั ดุในอาคารมีอายุใช้งานสัน้ ลง
ก่อนทีค่ ราบไคลและกลิน่ ต่าง ๆ จะเริม่ ปรากฏชัดเจน จุลนิ ทรียก์ ด็ ารงชีวติ อยู่บนพืน้ ผิวอาคารมาก่อนหน้านัน้ แล้ว งานศึกษาหลายชิ้น
แสดงให้เห็นว่า พืน้ ผิวมากมายในบ้านสามารถเป็ นแหล่งสะสมแบคทีเรียชนิดเลว (เช่น เอ็มอาร์เอสเอ) เป็ นเวลานานหลายเดือน 1 ซึง่ การ
แพร่จุลนิ ทรียจ์ ากพืน้ ผิวมาสูม่ อื จะเกิดขึน้ ตลอดเวลาเมื่อมีการสัมผัส

การเสื่อมสภาพของวัสดุ: เกิ ดขึน้ เมื่อใดและเพราะอะไร?
วัสดุหลายประเภทสามารถได้รบั ผลกระทบเชิงลบจากการเจริญเติบโตของจุลนิ ทรีย์ ซึง่ วัสดุในอาคารก็นบั เป็ นอีกหนึ่งเรื่องทีน่ ่ากังวล
เนื่องจากคุณจาเป็ นต้องอาศัยเงินทุนทัง้ เพื่อการติดตัง้ และการดูแลรักษาสิง่ เหล่านี้ อีกทัง้ ยังมีวสั ดุในอาคารหลายชนิดทีม่ สี ภาพแวดล้อมที่
เอือ้ ต่อการเกาะติดของจุลนิ ทรียแ์ ละยังเป็ นแหล่งอาหารสาหรับการเจริญเติบโตของเชือ้ จุลนิ ทรียอ์ กี ด้วย เนื้อหาในส่วนต่อไปจะยกตัวอย่าง
จุลนิ ทรียท์ เ่ี ติบโตได้ดว้ ยการกัดกินวัสดุในอาคาร
ผนัง:
แผ่นผนัง:
เชือ้ ราบางสายพันธุ์ เช่น Aspergillus niger, Chaetomium, และ Penicillium ขยายพันธุด์ ว้ ยสปอร์2 โดยสปอร์สามารถลอยไปในอากาศ
จนกระทังสั
่ มผัสกับพืน้ ผิวทีพ่ ร้อมสาหรับการยึดเป็ นอาณานิคม เมื่อเกาะลงบนพืน้ ผิว สปอร์จะเริม่ สร้างเส้นใยเชือ้ ราบนพืน้ ผิวซึง่ ก่อ ให้เกิด
ปุยสีขาว ท้ายทีส่ ดุ ปุยสีขาวนี้จะสร้างสปอร์ใหม่ทท่ี าให้เกิดคราบสีดา น้าตาล และเขียว ซึง่ ทางานร่วมกับการจู่โจมของเชือ้ ราบนผนัง ซึง่
ในระหว่างการเกิดกระบวนการนี้ เชือ้ ราจะใช้แผ่นผนังเป็ นแหล่งอาหาร ซึง่ จะลดความแข็งแรงของเนื้อวัสดุ3 แผ่นผนังเป็ นพืน้ ผิวทีง่ ่ายต่อ
การถูกเชือ้ ราจูโ่ จมจากทัง้ สองด้าน ภายในผนังนัน้ ประกอบด้วยโครงไม้และฉนวน ส่วนภายนอกผนังซึง่ มองเห็นได้ง่ายและเป็ นส่วนที่
เจ้าของบ้านสัมผัสใช้งานอยู่เสมอ อาขกลายเป็ นจุดแรกทีเ่ ชือ้ ราเกิดการเจริญเติบโต ส่วนเชือ้ ราทีเ่ จริญเติบโตภายในหนังอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายของโครงสร้างซึง่ แม้ไม่ปรากฏให้เห็นชัดเจนในทันที แต่กลับสามารถแพร่กระจายความเสียหายไปทัวทั
่ ง้ บ้านได้ วิธกี าร
ปกป้ องผนังภายในทีด่ ที ส่ี ดุ คือการใช้ผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ุณสมบัตติ ่อต้านการจู่โจมของเชือ้ โรค เพื่อป้ องกันการเจริญเติบโตทัง้ ของเชือ้ ราและ
เห็ดรา2
สี
สาหรับพืน้ ผิวด้านนอกของผนัง สีสามารถเป็ นปราการป้ องกันชัน้ แรกได้ โดยสีสามารถทาหน้าทีเ่ ป็ นแนวป้ องกันการจู่โจมของเชือ้ ราได้ใน
ตัวเอง ซึง่ ในความเป็ นจริงแล้ว สีบางประเภทได้ผ่านกระบวนการผลิตมาโดยเฉพาะเพื่อป้ องกันการเจริญเติบโตของเชือ้ ราในเนื้อสี เพื่อยืด
อายุการเก็บรักษาสีเมื่อยังอยู่ในสถานะของเหลวได้4 นอกจากนี้ การเจริญเติบโตและการจูโ่ จมของเชือ้ ราบนพืน้ ผิวภายนอกของผนังนัน้
ง่ายต่อการสังเกตเห็นและสามารถทาความสะอาดได้ดว้ ยผลิตภัณฑ์สาหรับการกาจัดสปอร์ อาทิ สารฟอกขาว เป็ นต้น
ฉนวน
ฉนวนสามารถผลิตจากวัสดุทแ่ี ตกต่างกันหลายชนิด โดยวัสดุทน่ี ยิ มนามาใช้กบั อาคารอาจมีตงั ้ แต่เซลลูโลส ไฟเบอร์กลาส และโฟม ไป
จนถึงวัสดุทไ่ี ม่เป็ นทีน่ ยิ มอย่างขนแกะ (https://energy.gov/energysaver/insulationmaterials) ซึง่ โดยทัวไปนั
่ น้ ฉนวนต้องสัมผัสกับ
ความชืน้ สูง อุณหภูมทิ แ่ี ตกต่างกัน และอากาศจากสภาพแวดล้อม ซึง่ สภาวะเหล่านี้ก่อให้เกิดสภาวะทีเ่ หมาะสมอย่างยิง่ ต่อการ
เจริญเติบโตของจุลนิ ทรีย์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เชือ้ รา5 การเติบโตของสิง่ มีชวี ติ เหล่านี้ในฉนวนอาจเป็ นแหล่งทีก่ ่อให้เกิดการปนเปื้ อนเชือ้ โรค
ของอากาศภายในอาคารโดยตัวเอง6 ซึง่ การสัมผัสกับเชือ้ ราและแบคทีเรียทีเ่ จือปนอยูใ่ นอากาศมากขึน้ จะยิง่ เพิม่ ความเสีย่ งของการเกิด
อาการภูมแิ พ้และผลเสียต่อสุขภาพ ซึง่ มีความเกีย่ วพันกับกลุม่ อาการป่ วยเหตุอาคาร (Sick Building Syndrome - SBS)
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19854820)
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ห้องน้า:
ปูนยาแนว/สารกันรัวซึ
่ ม
สภาวะความชืน้ สูงโดยรอบวัสดุจะเพิม่ ความไวต่อการถูกจูโ่ จมด้วยเชือ้ รา7 ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ซึง่ ทัง้ ปูนยาแนวและสารกันรัวซึ
่ มจะต้อง
สัมผัสกับความชืน้ สูงอยู่เสมอ โดยเฉพาะอยางยิง่ ในบริเวณห้องน้า เช่นเดียวกับตัวอย่างเรื่องแผ่นผนังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น สิง่ มีชวี ติ
จาพวกเชือ้ รา อาทิ Aspergillus, Penicillium, Chaetomium สามารถแพร่พนั ธุโ์ ดยใช้ปนู ยาแนวเป็ นแหล่งอาหารได้ การก่อให้เกิดคราบ
ด่างของสีบนพืน้ ผิวจากสิง่ มีชวี ติ เหล่านี้ ทาให้เจ้าของบ้านต้องทาความสะอาดบ่อย ๆ หากปูนยาแนวก็สามารถเกิดความเสียหายหรือเกิด
คราบถาวรได้เช่นกัน ซึง่ เป็ นผลจากการเจริญเติบโตของสิง่ มีชวี ติ เหล่านี้ ในบางกรณี อาจจาเป็ นต้องเปลีย่ นปูนยาแนวใหม่กนั เลยทีเดียว
สุขภัณฑ์ในห้องน้า
การทาความสะอาดและการดูแลรักษาโถสุขภัณฑ์ถอื เป็ นเรื่องทีน่ ่าเหนื่อยหน่ายมาก การยึดเกาะของแบคทีเรียบนพืน้ ผิวของโถสุขภัณฑ์
ก่อให้เกิดคราบมากมายซึง่ จาเป็ นต้องขจัดออกไป เนื่องจากพืน้ ผิวของโถสุขภัณฑ์มีความเหมาะสมอย่างยิง่ ต่อการเกาะติดของเชือ้ โรคซึง่
เรียกว่าไบโอฟิ ลม์ (Biofilms) ซึง่ ยากต่อการขจัดออกและยังเป็ นสาเหตุทท่ี าให้พน้ื ผิวเกิดครายต่าง ๆ ขึน้ อย่างรวดเร็ว แม้หลังการทาความ
สะอาดเพียงไม่นาน
โต๊ะเปลี่ยนผ้าอ้อมทารก
โต๊ะเปลีย่ นผ้าอ้อมเด็กทารกสาธารณะมักไม่ค่อยได้รบั การทาความสะอาด พืน้ ทีบ่ ริเวณนี้ตอ้ งสัมผัสกับผ้าอ้อมและผ้าเช็ดทีส่ กปรกอยู่
ตลอดเวลา อีกทัง้ เด็กทารกและผูด้ แู ลมักต้องสัมผัสกับชิน้ ส่วนพลาสติกของโต๊ะทัง้ ก่อน ระหว่าง และหลังการเปลีย่ นผ้าอ้อม ซึง่ ล้วน
ก่อให้เกิดสภาวะทีเ่ หมาะสมต่อการเจริญเติบโตและการแพร่ของเชือ้ โรค
ก๊อกน้า
เมื่อเรากดน้าโถชักโครกจะทาให้เกิดฝอยละอองน้าทีพ่ ดั แบคทีเรียขึน้ มาจากโถให้ฟ้ ุงไปทัวห้
่ องน้า8-9 ซึง่ จะสามารถตกลงบนพืน้ ผิวทุกชนิด
รวมถึงอ่างล้างมือและพืน้ ห้อง ซึง่ นอกจากแบคทีเรียทีฟ่ ้ ุงขึน้ มาจากการกดน้าในแต่ละครัง้ ก๊อกน้าถือเป็ นอีก หนึ่งพืน้ ผิวทีเ่ ราต้องสัมผัส
มากทีส่ ดุ ในห้องน้า เมื่อมีแบคทีเรียเกาะบนก๊อกน้า การสัมผัสก๊อกน้าแต่ละครัง้ จะทาให้แบคทีเรียเกาะติดมือของเราไปด้วย ดังนัน้ จึงเป็ น
สิง่ สาคัญทีเ่ ราต้องทาความสะอาดพืน้ ผิวทุกส่วนในห้องน้า รวมถึงก๊อกน้าด้วยสารฆ่าเชือ้ โรค เพือ่ ให้มนใจได้
ั่
ว่าแบคทีเรียถูกกาจัดอย่าง
สม่าเสมอ
บริเวณพักอาศัย
พืน้
จากข้อมูลของรายงาน ABC ปี ค.ศ. 2005 ระบุว่า พืน้ ผิวในห้องน้าทีส่ กปรกทีส่ ดุ คือพืน้ ซึง่ ปนเปื้ อนแบคทีเรียอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาจาก
เท้าและรองเท้า รวมถึงจากการกดน้าชักโครก (http://abcnews.go.com/2020/Health/ story?id=1213831&page=1) ซึง่ ข้อมูลนี้ตรงตาม
ความเป็ นจริงทีเ่ กิดขึน้ ในบ้านเรือนและอาคารต่าง ๆ เนื่องจากพืน้ ผิวซึง่ เป็ นวัสดุประเภทต่าง ๆ นับตัง้ แต่กระเบือ้ งไปจนถึงพรมและไม้เนื้อ
แข็ง ล้วนมีร่องลึกทีเ่ อือ้ ต่อการเจริญเติบโตของเชือ้ ราและแบคทีเรีย โดยทัวไปแล้
่
ว แบคทีเรียทีอ่ ยู่บนพืน้ ไม่ใช่สงิ่ ทีน่ ่ากังวลเกีย่ วกับ
สุขภาพ แต่มนั อาจก่อให้เกิดกลิน่ ทีไ่ ม่พงึ ประสงค์และยากต่อการขจัดออก ซึง่ สิง่ นี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนยิง่ ขึน้ เมื่อมีสตั ว์เลีย้ งในบ้าน เพราะ
พืน้ มักจะเป็ นแหล่งสะสมของฝุ่ นผงซึง่ สามารถเป็ นแหล่งอาหารของเชือ้ โรคได้ ก่อให้เกิดสารประกอบอินทรียท์ ร่ี ะเหยได้ (Volatile Organic
Compounds - VOCs) ซึง่ เราจะได้กลิน่ ไปทัวบ้
่ านและอาคาร
______________
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.

ชิ้ นส่วนประตู
ลูกบิดและมือจับประตูถอื เป็ นหนึ่งในอุปกณ์ภายในอาคารและบ้านเรือนทีเ่ ราต้องสัมผัสมากทีส่ ดุ โดย Gerba และนักจุลชีววิทยาคนอื่น ๆ
ได้แสดงให้เห็นว่า เชือ้ โรคสามารถแพร่กระจายจากคนหนึ่งไปสูอ่ กี คนหนึ่งผ่านการสัมผัสพืน้ ผิวทีม่ กี ารปนเปื้ อน10-11 นอกจากนี้
Rheinbaben et.al. ยังแสดงให้เห็นว่าการปนเปื้ อนของไวรัสบนลูกบิดประตูจะนาไปสูก่ ารปนเปื้ อนบนมือของผูเ้ ข้าร่วมการทดลอง ยิง่ ไป
กว่านัน้ การวิจยั ยังชีใ้ ห้เห็นว่า การแพร่ของเชือ้ ไวรัสจากลูกบิดประตูไปสูม่ อื ยังคงดาเนินอย่างต่อเนื่อง แม้หลังจากเกิดการสัมผัสไปแล้ว
หลายครัง้ 12 การรักษาความสะอาดของชิน้ ส่วนประตูจงึ เป็ นสิง่ สาคัญในการรักษาสุขภาพพลานามัย เพื่อป้ องกันการแพร่กระจายของเชือ้
โรคชนิดต่าง ๆ
ระบบปรับอากาศ (ไส้กรองเครือ่ งปรับอากาศ)
เนื่องจากสปอร์และแบคทีเรียเดินทางผ่านอากาศ การมีอุปกรณ์ของระบบปรับอากาศทีเ่ หมาะสมจึงมีความสาคัญ ไส้กรองอากาศมีบทบาท
ทีส่ าคัญมากในการกาจัดไม่เพียงแค่ฝนุ่ ละอองและความสกปรกจากอากาศภายในอาคารเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงการกาจัดแบคทีเรียและเชือ้
ราด้วย13 ไส้กรองบางชนิดสามารถกาจัดสิง่ มีชวี ติ เหล่านี้ได้ จึงช่วยลดการเจริญเติบโตและการเพิม่ จานวนกลับสูอ่ ากาศ
ห้องครัว:
เคาน์เตอร์ปรุงอาหาร
เคาน์เตอร์ปรุงอาหารเป็ นพืน้ ผิวของห้องครัวทัวไปที
่ ต่ อ้ งสัมผัสกับอาหารและมือของผูใ้ ช้ หลังจากนัน้ จึงจะถูกทาความสะอาด (อาจด้วย
ฟองน้าสกปรก ๆ) การดูแลเคาน์เตอร์ให้สะอาดและปราศจากเชือ้ โรคจึงมีความสาคัญสาหรับสุขอนามัยทีด่ ี คุณควรกาจัดเชือ้ โรคทัวทั
่ ง้
ห้องครัวอย่างสม่าเสมอด้วยสารฆ่าเชือ้ ทีผ่ ่านการรับรองว่าสามารถสัมผัสกับอาหารได้ เพื่อป้ องกันการแพร่ของเชือ้ โรคทีเ่ กิดจากอาหาร
เป็ นสือ่ 14
แม้บริเวณทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดข้างต้นจะถูกจู่โจมและสร้างความเสียหายด้วยเชือ้ โรค แต่เราสามารถป้ องกันการเสือ่ มสภาพ คราบไคล และ
กลิน่ ไม่พงึ ประสงค์ของวัสดุเหล่านัน้ ได้ดว้ ยการใช้เทคโนโลยีการต่อต้านเชือ้ โรคทีม่ าพร้อมผลิตภัณฑ์ เนื่องจากคุณสมบัตกิ ารต่อต้านเชื้อ
โรคทีม่ าพร้อมผลิตภัณฑ์จะช่วยหยุดยัง้ การเจริญเติบโตของจุลนิ ทรียท์ เ่ี ป็ นสาเหตุของคราบไคลและกลิน่ ไม่พงึ ประสงค์ จึงช่วยป้ องกัน
ปั ญหาดังกล่าวข้างต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติการต่อต้านจุลชีพ: สิ่ งนี้ คืออะไร?
การป้ องกันการเสือ่ มสภาพ กลิน่ ไม่พงึ ประสงค์และคราบไคลของผลิตภัณฑ์ทเ่ี กิดจากจุลชีพนัน้ มีหลายวิธี วิธแี รกก็คอื การทาความสะอาด
พืน้ ผิวอยู่เสมอด้วยสารฆ่าเชือ้ โรคทีไ่ ม่เพียงขจัดกลิน่ และคราบไคลเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงสิง่ ทีเ่ ป็ นต้นเหตุทซ่ี ุกซ่อนอยู่ นันคื
่ อ เชือ้ โรคต่างๆ
นอกจากนี้ คุณสมบัตกิ ารต่อต้านจุลชีพทีม่ าพร้อมผลิตภัณฑ์ยงั มีการเพิม่ ชัน้ เคลือบผิวเพื่อความปลอดภัย ซึง่ จะปกป้ องตัวผลิตภัณฑ์จาก
การเสือ่ มสภาพของผลิตภัณฑ์ทเ่ี กิดจากจุลชีพได้ คุณสมบัตกิ ารต่อต้านจุลชีพมี 3 ประเภทซึง่ มักก่อให้เกิดความสับสนและการใช้งาน
สลับกันอย่างไม่เหมาะสม เนื่องจากคุณสมบัตกิ ารต่อต้านจุลชีพเหล่านี้มรี ปู แบบการใช้งานและจุลชีพเป้ าหมายทีแ่ ตกต่างกัน โดยสารต้าน
จุลชีพทัง้ 3 ประเภท ได้แก่
______________
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. ยาปฏิชวี นะ: ใช้เพื่อการรักษาผูป้ ่ วยทีเ่ จ็บป่ วยด้วยโรคติดเชือ้ ทีเ่ กิดจากเชือ้ โรค
2. สารฆ่าเชือ้ : สารต้านจุลชีพทีใ่ ช้ในรูปแบบของเหลวหรือผ้าเช็ด เพื่อการฆ่าเชื้อโรคอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว แต่ไม่สามารถ
ลดการเกิดเชือ้ โรคได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
3. เทคโนโลยีต่อต้านจุลชีพทีม่ าพร้อมผลิตภัณฑ์: สารต้านจุลชีพทีใ่ ช้ในการรักษาสภาพผลิตภัณฑ์ ควบคุมกลิน่ ไม่พงึ ประสงค์ และป้ องกัน
คราบไคลทีเ่ กิดจากจุลชีพ และยังสามารถลดการกิดจุลชีพได้ในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง
ยาปฏิ ชีวนะ
ยาปฏิชวี นะมีการควบคุมโดยสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐ (Food and Drug Administration - FDA) โดยใช้เพื่อการรักษา
มนุษย์ทเ่ี จ็บป่ วยด้วยโรคติดเชือ้ ทีเ่ กิดจากเชือ้ โรคเท่านัน้ โดยยาปฏิชวี นะจะทางานกับจุลชีพและได้รบั การพิสจู น์แล้วว่าปลอดภัยต่อ
ร่างกายมนุษย์ ยาปฏิชวี นะมีหลายรูปแบบซึง่ ทางานกับสายพันธุจ์ ุลชีพและส่วนประกอบต่าง ๆ ของจุลชีพทีแ่ ตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น
ยาปฏิชวี นะประเภทเพนิซลิ ลินจะมุ่งทีค่ วามสามารถในการเพิม่ จานวนเยื่อหุม้ เซลล์ของจุลชีพ ส่วนควิโนโลนจะทาปฏิกริ ยิ ากับ
ความสามารถในการเพิม่ จานวนดีเอ็นเอของจุลชีพ โดยแพทย์จะสังยาปฏิ
่
ชวี นะชนิดใดในการรักษา ย่อมขึน้ อยู่กบั โรคติดเชือ้ ของผูป้ ่ วย
สารต้านจุลชีพเพือ่ ฆ่าเชื้อโรค
สารต้านจุลชีพใช้สารฆ่าเชือ้ โรคทีส่ ามารถลดจานวนเชือ้ โรคได้อย่างรวดเร็วและได้รบั การควบคุมโดยสานักงานปกป้ องสิง่ แวดล้อมสหรัฐ
(Environmental Protection Agency - EPA) ซึง่ กาหนดให้สารฆ่าเชือ้ โรคต้องสามารถฆ่าเชือ้ โรคทัง้ หมดได้ภายในเวลา 10 นาที ซึง่ บริษทั
ผลิตยาฆ่าเชือ้ โรคส่วนใหญ่ เช่น Clorox และ EcoLab สามารถทาได้เกินกว่ามาตรฐานของสานักงานปกป้ องสิง่ แวดล้อมโดยปิ ดฉลากว่า
สามารถฆ่าเชือ้ โรคทัง้ หมดได้ภายใน 2 นาทีหรือเร็วกว่านัน้ สารฆ่าเชือ้ โรคสามารถทางานได้อย่างรวดเร็วแต่ไม่สามารถปกป้ องได้ในระยะ
เวลานาน งานวิจยั ได้แสดงให้เห็นว่า เมื่อใช้สารฆ่าเชือ้ โรคแบบทัวไปแล้
่
ว เชือ้ โรคจะสามารถกลับในอยู่ระยะเริม่ ต้นอีกครัง้ ภายใน
15
ระยะเวลา 2-6 ชัวโมง
่
เทคโนโลยีการต่อต้านจุลชีพที่มาพร้อมผลิ ตภัณฑ์
เนื่องจากการทาความสะอาดทุกพืน้ ผิวภายในบ้านหรือสถานทีท่ างานทุก ๆ 2-6 ชัวนั
่ น้ เป็ นสิง่ ทีเ่ ป็ นไปไม่ได้ ดังนัน้ การลดจานวนจุลชีพ
อย่างต่อเนื่องจึงต้องอาศัยการใช้ผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ุณสมบัตกิ ารต่อต้านจุลชีพทีม่ าพร้อมผลิตภัณฑ์16-17 โดยทัวไปนั
่ น้ เทคโนโลยีต่อต้านจุล
ชีพบนพืน้ ผิวจะอยู่คงทนตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ทาให้สามารถควบคุมจานวนจุลชีพบนพืน้ ผิวได้อย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัตกิ ารต่อต้านจุลชีพทีม่ าพร้อมผลิตภัณฑ์สามารถผสานเข้ากับผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้ในครัวเรือนได้มากมาย ทัง้ ปูนยาแนว พืน้ (ทัง้ วัสดุ
กระเบือ้ ง พรม ไวนีล และไม้) ผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ (อาทิ แผ่นรองตัด) มือจับประตูแบบเคลือบสีผง และผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอ อาทิ เสือ้ ผ้าและ
รองเท้านักกีฬา ซึง่ การใช้เทคโนโลยีน้สี ามารถพบเห็นได้ทุกหนแห่งในชีวติ ประจาวันและช่วยเพิม่ คุณภาพชีวติ ของเรา
คุณสมบัตกิ ารต่อต้านจุลชีพทีม่ าพร้อมผลิตภัณฑ์ได้รบั การออกแบบมาเป็ นพิเศษเพื่อมอบการปกป้ องทีจ่ าเป็ นในการใช้งานของผูบ้ ริโภค
ยกตัวอย่างเช่น ราวกัน้ เตียงของโรงพยาบาลอาจใช้คุณสมบัตกิ ารต่อต้านจุลชีพทีเ่ น้นเรื่องแบคทีเรีย เพื่อลดจานวนแบคทีเรียบนพืน้ ผิว
ในขณะทีป่ นู ยาแนวอาจจาเป็ นต้องใช้คุณสมบัตกิ ารต่อต้านจุลชีพทีเ่ น้นเรื่องเชือ้ รา เพื่อป้ องกันการเกิดคราบด่างของสีของพืน้ ผิว เป็ นต้น
คุณสมบัตกิ ารต่อต้านจุลชีพเหล่านี้สามารถลดจานวนจุลนิ ทรียบ์ นพืน้ ผิวโดยไม่ก่อให้เกิดปั ญหาเรื่องผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพและ
สิง่ แวดล้อม
______________
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.
17 Schmidt, M.G., et al., Sustained reduction of microbial burden on common hospital surfaces through introduction of copper. J Clin Microbiol, 2012.
50(7): p. 2217-23.

การใช้พน้ื ผิวทีม่ คี ุณสมบัตกิ ารต่อต้านจุลชีพเหล่านี้และมีการทาความสะอาดทีเ่ หมาะสม จะสร้างระบบในการแก้ไขปั ญหาเรื่องการ
เสือ่ มสภาพ การเกิดคราบไคล และกลิน่ ไม่พงึ ประสงค์ของผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ4
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีการต่อต้านจุลชีพที่มาพร้อมผลิ ตภัณฑ์
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีการต่อต้านจุลชีพ มีการควบคุมโดยสานักงานปกป้ องสิง่ แวดล้อมสหรัฐ (Environmental Protection
Agency - EPA) และแบ่งเป็ น 2 ส่วน ได้แก่
1. เทคโนโลยีการต่อต้านจุลชีพทีต่ อ้ งสัมผัสกับอาหาร
2. เทคโนโลยีการต่อต้านจุลชีพทีไ่ ม่ตอ้ งสัมผัสกับอาหาร
เมื่อกาหนดรูปแบบทีต่ อ้ งการใช้และลักษณะของการสัมผัสอาหารแล้ว สารฆ่าเชือ้ โรคแต่ละชนิดจะถูกดาเนินการทดสอบด้วยชุดทดสอบ
ต่าง ๆ ทีก่ าหนดไว้โดยข้อบัญญัตแิ ห่งรัฐบาลกลางสหรัฐ (Code of Federal Regulation18-19) โดยในขัน้ ต่าแล้ว สารฆ่าเชือ้ โรคจะต้องผ่าน
ชุดการทดสอบในด้านสุขภาพของมนุษย์ทเ่ี ป็ นกลุ่มเป้ าหมาย ซึง่ ชุดการทดสอบนี้จะประเมินความสามารถของสารฆ่าเชือ้ โรคทีส่ ง่ ผลต่อ
ผิวหนัง ปอด การสืบพันธุ์ และระบบภูมคิ มุ้ กัน โดยสารฆ่าเชือ้ โรคจะได้คะแนนจากการทดสอบแต่ละชุดและถูกจัดอันดับ เมื่อได้รบั การจัด
อันดับแล้ว บริษทั จะต้องปิ ดฉลากผลิตภัณฑ์เพื่อระบุถงึ อันตรายต่อสุขภาพทีเ่ กีย่ วข้องหากยังมีอยู่ในผลิตภัณฑ์ เมื่อพิจารณาจากผลลัพธ์
ด้านความปลอดภัยและการใช้งานทีพ่ งึ ประสงค์ สานักงานปกป้ องสิง่ แวดล้อมสหรัฐจะทาการตรวจสอบสถานทีใ่ ช้งานทีเ่ หมาะสม หลังจาก
นัน้ จึงจะมอบอนุญาตให้แก่บริษทั
บริษทั ทีจ่ าหน่ายสารฆ่าเชือ้ โรคต้องดาเนินธุรกิจภายใต้กฎระเบียบของสานักงานปกป้ องสิง่ แวดล้อมสหรัฐ โดยสารต่อต้านเชือ้ โรคทีม่ า
พร้อมผลิตภัณฑ์จะมอบความปลอดภัยเพิม่ เติมเมื่อถูกห่อหุม้ อยูใ่ นผลิตภัณฑ์จนถึงมือผูบ้ ริโภค เพื่อลดอัตราการสัมผัสกับสภาพแวดล้อม
และบุคคลอื่น
การผลิตและการตลาดของผลิตภัณฑ์สารต้านจุลชีพจะถูกควบคุมอย่างเข้มงวดโดยสานักงานปกป้ องสิง่ แวดล้อมสหรัฐ ซึง่ มีกฎระเบียบของ
รัฐบาลกลางคอยกากับดูแลในเรือ่ งนี้โดยเฉพาะ นันคื
่ อกฎหมายควบคุมการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพชื ของสหรัฐ (Federal Insecticide,
Fungicide and Rodenticide Act - FIFRA) ซึง่ มีอานาจในการอนุมตั กิ ารใช้สารต้านจุลชีพเพื่อการถนอมรักษาผลิตภัณฑ์ การควบคุมกลิน่
ไม่พงึ ประสงค์ และการป้ องกันคราบไคลทีก่ ดิ จากแบคทีเรียและเชือ้ รา โดยบริษทั ต่าง ๆ ไม่ได้รบั อนุญาตให้จาหน่ายผลิตภัณฑ์ทม่ี กี าร
อวดอ้างสรรพคุณด้านสุขภาพ (อาทิ สามารถฆ่าเชือ้ เอ็มอาร์เอสเอได้ถงึ 99.9%) โดยบริษทั มีหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบเหล่านี้
เพราะไม่เช่นนัน้ ก็อาจเสีย่ งต่อการถูกปรับได้
เรื่องความปลอดภัยของสารต้านจุลชีพทีใ่ ช้กนั มาในอดีตได้ถูกตัง้ คาถามเมื่อไม่นานมานี้ ซึง่ บริษทั ทีใ่ ช้เทคโนโลยีการต่อต้านจุลชีพใน
ผลิตภัณฑ์ต่างเลิกใช้สารฆ่าเชือ้ โรคเหล่านี้ไปแล้ว ทัง้ ดีบุก สารหนู และไตรโคซาน โดยหันมาใช้ทางเลือกใหม่ทเ่ี ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อ ม
มากกว่าซึง่ มีให้เลือกใช้มากมายในท้องตลาด ด้วยเหตุน้ี การประสานงานกับผูอ้ อกใบอนุญาตอย่างใกล้ชดิ จึงมีความสาคัญในการบูรณา
การเทคโนโลยีการต่อต้านจุลชีพเข้ากับผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมให้ประสบความสาเร็จ
ประสิ ทธิ ภาพของเทคโนโลยีการต่อต้านจุลชีพที่มาพร้อมผลิ ตภัณฑ์:
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สารต้านจุลชีพต้องผ่านการพิสจู น์ตามกฎหมายควบคุมการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพชื ของสหรัฐ บริษทั ต้องมันใจ
่
ว่าผลิตภัณฑ์ให้ผลลัพธ์ตามต้องการเมื่อใช้งานตามคาแนะนาบนฉลากกากับ อีกทัง้ บริษทั ยังต้องจัดทาและรักษาข้อมูลการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดทีส่ อดคล้องตามกฎหมายควบคุมการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพชื ของสหรัฐ โดยสานักงานปกป้ อง
สิง่ แวดล้อมสหรัฐสามารถขอให้แสดงข้อมูลได้ทุกเวลา

สาหรับการพิสจู น์ประสิทธิภาพของสารต้านจุลชีพ ได้มกี ารพัฒนาระเบียบวิธอี นั ทรงประสิทธิภาพขึน้ โดยองค์การด้านการรับรองมาตรฐาน
ทัง้ ในระดับสากลและระดับประเทศหลายแห่ง อาทิ:
1. องค์การมาตรฐานสากล หรือ International Standards Organization (ISO)
2. องค์การมาตรฐานและวิธกี ารทดสอบแห่งสหรัฐ หรือ American Standards and Test Methods (ASTM)
3. สมาคมนักทาสีและนักเคมีสงิ่ ทอแห่งสหรัฐ หรือ American Association of Textile Colorist and Chemists (AATCC)
4. องการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ญป่ี ่ นุ หรือ Japanese Embedded Standard (JIS)
ระเบียบวิธไี ด้ถูกจัดทาขึน้ โดยใช้ขอ้ มูลจากหลายกลุ่ม ซึง่ รวมถึงบริษทั ผูใ้ ช้งาน และผูบ้ ริโภคทัวไป
่ โดยมีการจัดทามาตรฐานทัวไปขึ
่ น้ โดย
ใช้ขอ้ มูลจากผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้าน สาหรับมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับจุลชีพ นักจุลชีววิทยาจากสถาบันการศึกษาและอุตสาหกรรมได้
ร่วมกันทางานผ่านการพัฒนาขันตอน
้
โดยแต่ละกลุ่มจะทางานอย่างทุม่ เทเพื่อพัฒนาขัน้ ตอนต่าง ๆ ทีม่ คี วามรัดกุม ใช้ทดสอบซ้าได้ และ
สามารถแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการใช้งานจริง ขัน้ ตอนเหล่านี้จะผ่านวงจรการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดซึง่ ใช้เวลาหลายปี ในการสร้าง
มาตรฐานขัน้ สุดท้าย สาหรับนาไปใช้กบั ผลิตภัณฑ์อย่างแพร่หลาย
เนื่องจากมีการใช้สารต้านจุลชีพอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมหลายประเภท ทาให้องค์กรส่วนใหญ่มกี ลุ่มทางานซึง่ ทุ่มเทเพื่อการพัฒนา
ขัน้ ตอนการทดสอบสาหรับสารต้านจุลชีพโดยเฉพาะ อาทิ AATCC, ASTM และ ISO ซึง่ มีการกาหนดระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพด้วย
ตัวเองให้ครอบคลุมทัง้ อุตสาหกรรม โดยมีขนั ้ ตอนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์กลุ่มเดียวกันและให้การรับรอง ซึง่ สามารถนามาทาการ
ตรวจสอบซ้าได้ทงั ้ สาหรับคุณสมบัตกิ ารต่อต้านเชือ้ โรคบนพืน้ ผิวและการถนอมรักษาผลิตภัณฑ์
ประสิทธิภาพนัน้ ไม่อาจระบุแน่นชัดได้จากการทดสอบเพียงรูปแบบเดียวทีใ่ ช้ทดสอบทันทีหลังการผลิต เมื่อสารต้านจุลชีพถูกผสานเข้ากับ
ผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้งานแล้ว ผลิตภัณฑ์นนั ้ จะถูกนามาทดสอบหลายครัง้ เพื่อหาระดับความคงทนถาวร การทดสอบความคงทนถาวรจะ
เกีย่ วข้องกับการใช้งานจริงของผลิตภัณฑ์ อาทิ การผสานสารต้านจุลชีพกับสิง่ ทอจะถูกจัดอันดับโดยพิจารณาจากความคงทนเมื่อผ่านการ
ซักรีดในครัวเรือนด้วยสารซักฟอกทีม่ จี าหน่ายทัวไปในท้
่
องตลาด ส่วนการผสานสารต้านจุลชีพกับแผ่นรองตัดหรือเขียงจะวัดความคงทน
ถาวรจากการล้าง และวัดจากการขัดถูสาหรับปูนยาแนวซึง่ ต้องสัมผัสกับความชืน้ หลายรอบในแต่ละวัน ส่วนผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้นอกบ้านมัก
จาเป็ นต้องผ่านการตรวจสอบการทนทานต่อแสงอัลตร้าไวโอเลตเข้มข้นหลายรอบ เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าวัสดุจะไม่ได้รบั ผลกระทบและ
คุณสมบัตกิ ารต่อต้านจุลชีพจะยังคงมีประสิทธิภาพอยู่เช่นเดิม
บทสรุป:
คุณสมบัตกิ ารต่อต้านจุลชีพในผลิตภัณฑ์มคี วามสาคัญในการควบคุมการเสือ่ มสภาพ การยืดอายุการใช้งาน และมอบชัน้ การปกป้ อง
เพิม่ เติมต่อความเสียหาย กลิน่ ไม่พงึ ประสงค์ และคราบไคลจากจุลชีพ เมื่อผสานเข้ากับเทคโนโลยีการฆ่าเชือ้ โรค จะได้รปู แบบทีม่ ี
ประสิทธิภาพในการทาความสะอาดและควบคุมจุลชีพ ซึง่ ช่วยยืดอายุของผลิตภัณฑ์ได้ยาวนานยิง่ ขึน้
สินค้าและสิง่ ของแต่ละชิน้ ทีน่ าเข้ามาและติดตัง้ ภายในบ้านหรือสถานทีท่ างานถือเป็ นการลงทุนอย่างหนึ่ง คุณสมบัตกิ ารต่อต้านจุลชีพใน
ผลิตภัณฑ์จะช่วยสร้างความมันใจว่
่ าการลงทุนของคุณจะได้รบั การปกป้ องจากภัยร้ายต่าง ๆ ทีม่ องไม่เห็นอย่างดีเยีย่ ม

______________
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