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การติดเชื ้อในสถานพยาบาล (HAIs) เป็ นสิ่งที่นา่ กังวลมากขึ ้นเพราะค่าใช้ จา่ ยในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ ้น
ในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา (ตังแต่
้ ปี 2007 ถึงปี 2014) ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ (CDC) และองค์การอนามัยโลก
(WHO) ได้ ผลักดันเรื่ องแนวปฏิบตั ิการทําความสะอาดมือ แม้ จะมีความพยายามเหล่านี ้แต่การปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานการทําความสะอาดมื อยังคงตํ่าซึ่งบ่งชี ว้ ่าจํ าเป็ นต้ องมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อลดการติดเชื อ้ ใน
สถานพยาบาล เพื่อต่อสู้กับการติดเชื ้อในสถานพยาบาลการใช้ ระบบที่ขยายขอบเขตไปได้ มากกว่าแนว
ปฏิ บตั ิการทํ าความสะอาดมือที่ เรี ยบง่ายเป็ นสิ่งที่จําเป็ น สภาพแวดล้ อมในการดูแลผู้ป่วยเป็ นสิ่งที่ต้อง
คํานึงถึงเพื่อหาโซลูชนั่ ที่ครบถ้ วนในการแก้ ปัญหาการติดเชื ้อในสถานพยาบาล โซลูชนั่ นี ้จะยังคงปรับปรุ ง
การทํ าความสะอาดมื อ เพิ่มการเฝ้าระวังพื ้นผิวสิ่งแวดล้ อม แนะนํ าเทคนิคการฆ่าเชือ้ แบบใหม่ และใช้
เทคโนโลยียบั ยังเชื
้ ้อราและแบคทีเรี ยที่ผสานในตัวผลิตภัณฑ์
สิ่งแวดล้ อมของการดูแล
ระบบการดูแลสุขภาพแสดงให้ เห็นถึงความซับซ้ อนหลากหลายของระบบนิเวศที่ มีปฏิ สัมพันธ์ กันหลาย
อย่าง ระบบการดูแลสุขภาพสามารถแบ่งระบบนิเวศออกเป็ นสามด้ านที่แตกต่างกัน:
1. ผู้ป่วย
2. บุคลากรการแพทย์
3. สภาพแวดล้ อมของผู้ป่วย
ระบบนิเวศเหล่านี ม้ ีปฏิสมั พันธ์ กันตลอดทังวั
้ นและตลอดรอบการรักษาของผู้ป่วย การมีปฏิสมั พันธ์ ของ
ระบบนิเวศเหล่านี ้มีผลกระทบอย่างมากต่อผู้ป่วยในแง่การติดเชื ้อที่โรงพยาบาล (HAI) บางทีระบบนิเวศที่
สําคัญที่สดุ คือผู้ป่วย รองลงมาคือบุคลากรทางการแพทย์และสภาพแวดล้ อมของผู้ป่วย กลยุทธ์การควบคุม
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การติดเชื อ้ ในปั จ จุบันกํ าหนดเป้าหมายที่ วิธีการตามระบบซึ่งจะกล่าวถึงแต่ละระบบนิเ วศแยกกัน ด้ วย
ความหวังว่าการลดปั จจัยที่ทําให้ เกิ ดการติดเชื อ้ ในแต่ละระบบจะลดอัตราการติดเชื อ้ ในสถานพยาบาล
โดยรวม เพื่ อให้ เ ข้ าใจแต่ล ะกลยุทธ์ แ ละความเกี่ ย วข้ อ งระหว่า งแต่ล ะกลยุทธ์ กับ อัตราการติ ดเชื อ้ ใน
สถานพยาบาลโดยรวม จะขอกล่าวถึงแต่ละระบบนิเวศแยกจากกัน
ผู้ป่วย
ผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลางของการดูแลสุขภาพทังหมด
้
ผู้ป่วยแสดงถึงการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้ อม
ระดับจุลภาคซึ่งอาจส่งผลให้ เกิดการแพร่ กระจายของจุลชีพทัว่ โรงพยาบาล เมื่อผู้ป่วยได้ รับการวินิจฉัยว่า
ติดเชื ้อจุลินทรี ย์การดําเนินการขันแรกคื
้
อการกําหนดยาปฏิชีวนะเพื่อต่อสู้กบั การติดเชื ้อของผู้ป่วย อย่างไร
ก็ ตามช่วง 24 ชั่วโมงหลังจากได้ รับยาปฏิ ชี วนะครั ง้ แรกผู้ป่วยยังทํ าให้ ผ้ ูอื่น ติดเชื อ้ ได้ ในความเป็ นจริ ง
ร่ างกายผู้ป่วยจะปล่อยแบคที เ รี ยออกมาบนผิวหนัง เยื่ อเมื อก (ตา ปาก จมูก) และแบคที เ รี ยจะเข้ าสู่
สภาพแวดล้ อมที่ใกล้ เคียงกัน (ผ้ าปูที่นอน และจุดต่าง ๆ ที่สมั ผัส)
บุคลากรทางการแพทย์
บุคลากรทางการแพทย์สามารถรับเชื ้อโรคที่ผ้ ปู ่ วยหลัง่ ออกมา มีการผลักดันแนวปฏิบตั กิ ารทําความสะอาด
มือในสถานพยาบาลเพื่อช่วยลดอุบตั ิการณ์ของเชื ้อโรคในบุคลากรทางการแพทย์ซงึ่ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ
(CDC) และองค์การอนามัยโลก (WHO) [1, 2, 3, 4] ได้ กําหนดเอาไว้ โรงพยาบาลกําลังสร้ างแนวทางใหม่
ให้ แ นวปฏิ บัติ ก ารทํ า ความสะอาดมื อ และการตรวจติ ด ตาม วิ ธี ก ารเหล่ า นี ท้ ํ า ให้ อัต ราการติ ด เชื อ้ ใน
สถานพยาบาลลดลงตังแต่
้ ปี 2007 จนถึงปี 2014 แต่ก็ยงั ต้ องมีการปรับปรุงอีก [5]
มีความพยายามอย่างต่อเนื่ องในการสนับสนุนแนวปฏิ บตั ิการทํ าความสะอาดมื อเพื่ อลดการติดเชื อ้ ใน
สถานพยาบาล แต่ น่ า แปลกใจที่ ก ลุ่ ม บุค ลากรทางการแพทย์ มี อัต ราการปฏิ บัติ ต ามเพี ย ง 40% ซึ่ ง
หมายความว่าใน 10 ครัง้ มี 6 ครัง้ ที่บคุ ลากรทางการแพทย์ไม่ได้ ล้างมือให้ สะอาด [6] อัตราการปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบตํ่าที่สุดเมื่อบุคลากรทางการแพทย์สมั ผัสสภาพแวดล้ อมของผู้ป่วย [7, 8] เพราะทําให้ การติด
เชื ้อระดับจุลภาคครัง้ ใหม่แพร่ กระจายออกไป หากบุคลากรทางการแพทย์ไม่ได้ ทําความสะอาดมือแล้ วไป
ดูแลผู้ป่วยรายถัดไปจุลชีพของผู้ป่วยรายแรกที่หลัง่ ออกมาจะมีโอกาสถูกส่งผ่านไปยังผู้ป่วยรายที่สอง สิ่งนี ้
ยังสามารถเกิดขึ ้นได้ กบั มือและเสื ้อผ้ าของคนที่มาเยี่ยมผู้ป่วยที่เคลื่อนจากห้ องหนึง่ ไปอีกห้ องหนึง่
สภาพแวดล้ อมของผู้ป่วย
สภาพแวดล้ อมของผู้ป่วยเป็ นพื ้นที่ซึ่งกําลังได้ รับการวิจยั ว่าเป็ นสาเหตุสําคัญของการแพร่ กระจายการติด
เชื ้อในสถานพยาบาล ดังที่ได้ กล่าวมาแล้ วว่าผู้ป่วยสามารถหลัง่ เชื อ้ แบคทีเรี ยไปยังวัตถุภายในห้ องของ
โรงพยาบาล [9] เมื่ออยู่บนวัตถุแห้ ง ๆ จุลชีพสามารถอยู่รอดได้ หลายวันหรื อหลายเดือน หลังจากที่ผ้ ปู ่ วย
ออกจากโรงพยาบาลแล้ วห้ องพักของโรงพยาบาลจะต้ องทํ าความสะอาดอย่างละเอี ยดโดยปกติแล้ วจะ
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เรี ยกว่าการทําความสะอาดเมื่อจําหน่ายผู้ป่วย การทําความสะอาดเมื่อจําหน่ายผู้ป่วย หมายถึงการกําจัด
จุลชีพจากผู้ป่วยรายเดิมทังหมดเพื
้
่อให้ ห้องปลอดเชื ้อจุลชีพสําหรับผู้ป่วยรายถัดไป อย่างไรก็ตามแม้ จะมี
ความพยายามที่ดีที่สดุ ในการทําความสะอาดเมื่อจําหน่ายผู้ป่วยแต่ก็ยงั ไม่เพียงพอส่งผลให้ ความเสี่ยงของ
การติดเชื ้อสแตฟฟิ โลคอกคัส ออเรี ยสที่ดื ้อยาเมธิซิลิน (MRSA) เพิ่มขึ ้น 1.4 เท่า ความเสี่ยงต่อการติดเชื ้อ
เอ็นเทอโรคอกคัสที่ ดื ้อยาแวนโคมัยซิน (VRE) เพิ่มขึน้ 2.5 เท่า และ ความเสี่ ยงต่อการติดเชื อ้ คลอสไทร
เดียม ดิฟิซายล์ (Clostridium difficile) เพิ่มขึ ้น 2.5 เท่า [ 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15]
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เนื่องจากอัตราการติดเชื ้อแบบส่งต่อเพิ่มขึ ้นสภาพแวดล้ อมของผู้ป่วยจึงเป็ นโลกใบเล็ก ๆ ของการแพร่ เชื ้อ
และเป็ นประเด็นร้ อนในการวิจยั ที่กําลังดําเนินอยู่ ดร. Cliff McDonald จากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ (CDC)
ได้ กล่าวว่ามีขีดจํากัดของจํานวนจุลชีพบนพื ้นผิวที่สามารถเชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ ้นของผู้ป่วยที่ตดิ
เชื ้อในสถานพยาบาล การวิจยั กํ าลังดําเนินการเพื่อกํ าหนดมาตรฐานความสะอาดของสิ่งแวดล้ อม [16]
นอกจากนี ด้ ร. Stephanie Dancer ร่ วมกับการบริ การด้ านสุขภาพแห่งชาติ (NHS) ในสกอตแลนด์ยังตัง้
ข้ อสังเกตว่าโรงพยาบาลควรรักษาปริ มาณจุลชีพให้ อยูใ่ นระดับตํ่าเพื่อให้ แน่ใจในความปลอดภัยของผู้ป่วย
ดร. Dancer เสนอให้ โรงพยาบาลตรวจสอบจํ านวนแบคที เรี ยบนพื น้ ผิ วและรั กษาจํ านวนแบคทีเ รี ย บน
พื ้นผิว < 5 ต่อตารางเซนติเมตร [17, 18]
กลยุทธ์การฆ่าเชื ้อโรคในปั จจุบนั เช่น การใช้ สเปรย์และการเช็ดด้ วยยาฆ่าเชื ้อโรค ระบบพ่นไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ และระบบการฆ่าเชื อ้ โรคด้ วยแสงยูวีเ ป็ นแนวทางปฏิ บัติใ นการฆ่าเชื อ้ แบบไม่ต่อเนื่ องซึ่ ง ไม่
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เพียงพอต่อการควบคุมจุลชีพในสิ่งแวดล้ อม กลยุทธ์ การควบคุมสิ่งแวดล้ อมในปั จจุบนั ไม่สามารถปฏิ บตั ิ
ตามข้ อกํ าหนดของศูนย์ ควบคุม โรคติด ต่อ (CDC) หรื อการบริ การด้ านสุขภาพแห่ง ชาติ (NHS) ดัง นัน้
สภาพแวดล้ อมต้ องใช้ กลไกที่อิงกับระบบซึ่งประกอบด้ วยเทคโนโลยีที่ใช้ การฆ่าเชื ้ออย่างรวดเร็ วด้ วยกลไก
ที่ไม่ตอ่ เนื่องควบคูก่ บั เทคโนโลยีที่สามารถควบคุมจุลินทรี ย์ได้ อย่างต่อเนื่องตลอดทังวั
้ น
บทบาทของเทคโนโลยีการยับยัง้ เชือ้ ราและแบคทีเรี ยในสิ่งแวดล้ อมของสถานพยาบาล
มี ก ารตรวจสอบมากมายเกี่ ย วกับ การใช้ เ ทคโนโลยี ก ารยับ ยัง้ เชื อ้ ราและแบคที เ รี ยในสถานพยาบาล
นอกจากนี ้ยังมีการอภิปรายอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการใช้ เทคโนโลยีการยับยังเชื
้ ้อราและแบคทีเรี ยสํ าหรับ
สถานพยาบาลภายในหน่วยงานภาครัฐ อุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา ก่อนอื่นต้ องรับทราบว่ามีสาร
ยับยังเชื
้ ้อราและแบคทีเรี ย 3 ชนิดซึ่งบางครัง้ สับสนและใช้ สลับกันอย่างไม่เหมาะสม สารยับยังเชื
้ ้อราและ
แบคทีเรี ยทังสามชนิ
้
ดนี ้แตกต่างกันทังเรื
้ ่ องการนําไปใช้ และเป้าหมายเชื ้อราและแบคทีเรี ยที่จะกําจัด สาร
ยับยังเชื
้ ้อราและแบคทีเรี ย 3 ชนิดคือ:
1. ยาปฏิชีวนะ: ใช้ สําหรับรักษาผู้ป่วยที่ตดิ เชื ้อจากจุลชีพ
2. สารต้ านจุลชีพแบบฆ่าเชื ้อโรค: ยาต้ านจุลชีพที่ใช้ ในของเหลวหรื อการเช็ดมีอตั ราการฆ่าสูงและรวดเร็ ว
แต่การกําจัดจุลชีพไม่ตอ่ เนื่อง
3. สารยับยัง้ เชื อ้ ราและแบคที เ รี ยแบบผสานในตัว: ยาต้ านจุลชี พที่ ใช้ สําหรั บการรั กษาผลิ ตภัณ ฑ์ การ
ควบคุมกลิ่นและการควบคุมจุลชีพที่ทําให้ เกิดคราบ สามารถลดปริ มาณจุลชีพบนวัสดุได้ อย่างต่อเนื่อง
------------------------------------------------------------------------

10. Otter, J.A., et al., Evidence that contaminated surfaces contribute to the transmission of hospital pathogens and an
overview of strategies to address contaminated surfaces in hospital settings. Am J Infect Control, 2013. 41(5 Suppl): p. S611.
11. Drees, M., et al., Antibiotic exposure and room contamination among patients colonized with vancomycinresistant enterococci. Infection Con- trol and, 2008.
12. Drees, M., et al., Prior environmental contamination increases the risk of acquisition of vancomycin-resistant enterococci.
Clin Infect Dis, 2008. 46(5): p. 678-85.
13. Nseir, S., et al., Risk of acquiring multidrug-resistant Gram-negative bacilli from prior room occupants in the intensive care
unit. Clin Microbiol Infect, 2011. 17(8): p. 1201-8.
14. Shaughnessy, M.K., et al., Evaluation of hospital room assignment and acquisition of Clostridium difficile infection. Infect
Control Hosp Epidemi- ol, 2011. 32(3): p. 201-6.
15. Huang, S.S., R. Datta, and R. Platt, Risk of acquiring antibiotic-resistant bacteria from prior room occupants. Arch Intern
Med, 2006. 166(18): p. 1945-51.
16. Shams, A.M., et al., Assessment of the Overall and Multidrug-Resistant Organism Bioburden on Environmental Surfaces in
Healthcare Facili- ties. Infect Control Hosp Epidemiol, 2016. 37(12): p. 1426-1432.
17. Dancer, S.J., How do we assess hospital cleaning? A proposal for microbiological standards for surface hygiene in hospitals.
Journal of Hospi- tal Infection, 2004. 56(1): p. 10-15.
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18. White, L.F., et al., Are hygiene standards useful in assessing infection risk? American Journal of Infection Control. 36(5):
p. 381-384.

ยาปฏิชีวนะ
ยาปฏิชีวนะควบคุมโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) และมีไว้ สําหรับการรักษาคนที่ตดิ
เชื อ้ จุลินทรี ย์เท่านัน้ ยาเหล่านี ก้ ํ าหนดเป้าสิ่งมี ชี วิตที่ เฉพาะเจาะจงและพิสูจ น์ แล้ วว่าปลอดภัยสํ าหรั บ
มนุษย์ มียาปฏิชีวนะจํานวนมากซึง่ กําหนดเป้าสายพันธุ์และส่วนของจุลินทรี ย์แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ยา
ปฏิชีวนะกลุ่มเพนนิซิลินออกฤทธิ์ยบั ยังการสร้
้
างเยื่อหุ้มเซลล์ใหม่ แต่ยากลุ่มควิโนโลนตัวยาจะออกฤทธิ์
ยับยังการสร้
้
างดีเอ็นเอ (DNA) แพทย์จะกํ าหนดยาปฏิชีวนะที่จําเป็ นสําหรับรักษาการติดเชื อ้ การรักษา
แบบนี ้จะมีผลต่อผู้ป่วยเท่านันไม่
้ มีการสัมผัสกับบุคลากรทางการแพทย์หรื อสิ่งแวดล้ อมของจุลชีพ
สารต้ านจุลชีพแบบฆ่ าเชือ้ โรค
องค์การพิทักษ์ สิ่ง แวดล้ อมแห่ง ประเทศสหรั ฐ อเมริ กา (EPA) ควบคุมยาฆ่าเชื อ้ โรคใช้ ส ารต้ านจุล ชี พ ที่
สามารถลดจํานวนแบคทีเรี ยได้ อย่างรวดเร็ ว EPA กําหนดให้ สารฆ่าเชื ้อในโรงพยาบาลฆ่าเชื ้อจุลินทรี ย์
ทังหมดภายใน
้
10 นาที บริ ษัทยาฆ่าเชื ้อส่วนใหญ่เช่น Clorox และ EcoLab ทําได้ เกินความคาดหวังของ
่้ ภ ายใน 2 นาที หรื อน้ อยกว่า ในระหว่างวัน สารฆ่าเชื อ้ เหล่านีถ้ ูก
EPA ด้ วยการอ้ างที่ ฉ ลากว่าฆ่าเชื อได้
นํามาใช้ ทวั่ โรงพยาบาลหลายครัง้ ส่วนใหญ่คณ
ุ สามารถพบขวดยาเช็ดทําความสะอาดติดกับเตียงและ
สถานีพยาบาลทุกแห่ง สารฆ่าเชื ้อเหล่านี ้ทําหน้ าที่ได้ อย่างรวดเร็ วแต่อยู่ได้ ไม่นาน การวิจยั แสดงให้ เห็นว่า
สํ าหรั บการฆ่าเชือ้ แบบดังเดิ
้ มจุลชี พบนพื น้ ผิวจะกลับมาอยู่ในระดับเริ่ มต้ นภายใน 2 ถึง 6 ชั่วโมง [19]
ส่งผลให้ มีโอกาสเกิดการติดเชื ้อในสถานพยาบาลแม้ วา่ จะมีการฆ่าเชื ้อตามปกติ
สารฆ่าเชื ้อชนิดใหม่อยูใ่ นระหว่างการพัฒนาเพื่อให้ สามารถฆ่าเชื ้อในสถานพยาบาลได้ อย่างต่อเนื่องซึ่งจะ
ช่ ว ยลดระดั บ จํ า นวนแบคที เ รี ยบนพื น้ ผิ ว เมื่ อ เวลาผ่ า นไป สารฆ่ า เชื อ้ นี ไ้ ด้ รั บ การทดสอบจาก
สถาบันการศึกษาหลายแห่งและเร็ ว ๆ นี จ้ ะออกสู่ตลาด เมื่อมี การใช้ งานกันอย่างแพร่ หลายแล้ ว จึง จะ
สามารถระบุบทบาทของการฆ่าเชื ้ออย่างต่อเนื่องในการลดอัตราการติดเชื ้อในสถานพยาบาลได้
สารยับยัง้ เชือ้ ราและแบคทีเรี ยแบบผสานในตัว
แม้ ส ถานพยาบาลจะมี ก ารฆ่ าเชื อ้ อย่ างต่อ เนื่ อ งแต่ก็ไ ม่ส มเหตุส มผลที่ จ ะคาดหวัง ให้ พ ยาบาลหรื อ ผู้
ให้ บริ การด้ านสิ่งแวดล้ อมทําความสะอาดทุกพื ้นผิวภายในแต่ละห้ องของโรงพยาบาล การลดปริ มาณจุล
ชีพอย่างต่อเนื่องทําได้ โดยการใช้ ผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีการยับยังเชื
้ ้อราและแบคทีเรี ย [20, 21] โดยทัว่ ไป
การยับยังเชื
้ ้อราและแบคทีเรี ยบนพื ้นผิวเหล่านี ้จะคงอยู่ตลอดอายุการใช้ งานของผลิตภัณฑ์และเป็ นวิธีการ
ควบคุมจํานวนแบคทีเรี ยบนพื ้นผิวอย่างต่อเนื่อง
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สารยับยังเชื
้ ้อราและแบคทีเรี ยแบบผสานในตัวสามารถรวมเข้ ากับสารตังต้
้ นกลุ่มโพลิเมอร์ เช่น รางเตียง
และจุดที่สมั ผัสบ่อย เช่น สวิทช์ไฟ ที่จบั ประตูแบบเคลือบสีฝนุ่ สถานีพยาบาล วัสดุสิ่งทอต่าง ๆ เช่น ผ้ าปูที่
นอนและเสื ้อกาวน์ นอกจากนี ้ สารยับยังเชื
้ ้อราและแบคทีเรี ยยังสามารถผสานในผลิตภัณฑ์ไม่ทอแบบใช้
แล้ วทิ ้ง เช่น ผ้ ารองที่นอนกันเปื อ้ น ในช่วงผู้ป่วยอยู่โรงพยาบาลของใช้ เหล่านี ้ล้ วนสัมผัสกับผู้ป่วยอย่าง
ใกล้ ชิด บางอย่างไม่เคยเปลี่ยนหรื อทําความสะอาดเลยในช่วงเวลาที่ผ้ ปู ่ วยอยู่โรงพยาบาล
สารยับยังเชื
้ ้อราและแบคทีเรี ยแบบผสานในตัวออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้ การป้องกันที่จําเป็ นสําหรับ
การใช้ เฉพาะอย่าง ยกตัวอย่างเช่น รางเตียงในโรงพยาบาลอาจใช้ สารยับยังเชื
้ ้อราและแบคทีเรี ยที่ม่งุ เป้า
ลดแบคทีเรี ยบนพื ้นผิว แต่วสั ดุกลุ่มปูนเกร้ าท์จะกําหนดเป้าที่เชื ้อราเพื่อป้องกันพื ้นผิวเปลี่ยนสี พื ้นผิวต้ าน
จุลชีพเหล่านี ้สามารถลดจํานวนแบคทีเรี ยบนพื ้นผิวได้ โดยไม่ก่อให้ เกิดความกังวลเรื่ องการพัฒนาความดื ้อ
ยาหรื อผลกระทบด้ านลบต่อสุขภาพ
------------------------------------------------------------------------

19. Attaway, H.H., 3rd, et al., Intrinsic bacterial burden associated with intensive care unit hospital beds: effects of disinfection
on population re- covery and mitigation of potential infection risk. Am J Infect Control, 2012. 40(10): p. 907-12.
20. 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.
21. 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.

การใช้ พื ้นผิวที่มีสารยับยังเชื
้ ้อราและแบคทีเรี ยเป็ นแนวทางอิงระบบเพื่อแก้ ปัญหาสภาพแวดล้ อมของผู้ป่วย
เป็ นตัวนําของโรค [22]
การพัฒนาความดือ้ ยา
โดยปกติผ้ ูป่วยที่ ติดเชื อ้ แบคที เรี ยหรื อเชื อ้ ราจะได้ รับยาปฏิ ชีวนะ ยาปฏิ ชีวนะเป็ นสารยับยัง้ เชื อ้ ราและ
แบคที เรี ยชนิดหนึ่งที่ ออกฤทธิ์ เฉพาะพืน้ ที่ จําเพาะของเซลล์ จุลิ นทรี ย์ สํ าหรั บจุลชีพที่ สามารถแพร่ พันธุ์
ภายในไม่กี่นาทีหรื อไม่กี่ชวั่ โมงความจําเพาะของยาปฏิชีวนะต่อส่วนประกอบของเซลล์ทําให้ จลุ ชีพพัฒนา
ความดื ้อยาได้ คอ่ นข้ างง่าย
ตัวยายับยังเชื
้ ้อราและแบคทีเรี ยแบบผสานในตัวสําหรับวัสดุก่อสร้ าง สิ่งทอ และเครื่ องเรื อนจะแตกต่างจาก
ทังสองประเภทมาก
้
ยายับยังเชื
้ ้อราและแบคทีเรี ยชนิดนี ้ปลอดภัยแต่ไม่ได้ มีไว้ สําหรับการบริ โภคของมนุษย์
ตัวยายับยังเชื
้ ้อราและแบคทีเรี ยที่ผสานในตัวจะออกฤทธิ์ภายในสิ่งแวดล้ อมของผลิตภัณฑ์
ตัวยายับยังเชื
้ ้อราและแบคทีเรี ยแบบผสานในตัวสามารถเล็งเป้าหมายไปที่ส่วนประกอบเซลล์หลายส่วนใน
เวลาเดียวกัน นอกจากนี ้ยายับยังเชื
้ ้อราและแบคทีเรี ยชนิดนี ้สามารถกําหนดเป้าหมายและพื ้นที่ของจุลชีพ
หลายชนิ ด จึง ทํ าให้ จุล ชี พ พัฒ นาความดือ้ ยาได้ ย ากมาก การตรวจสอบจากผู้เ ชี่ ย วชาญทางวิ ช าการ
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สนับสนุนว่ายายับยังเชื
้ ้อราและแบคทีเรี ยแบบผสานในตัวไม่ก่อให้ เกิดความกังวลเรื่ องการดื ้อยาและการ
ขยายพัน ธุ์ ข องจุลิ น ทรี ย์ ในปี 2002 สหภาพยุโ รปสรุ ป ว่ า "... ไม่ มี ห ลัก ฐานที่ น่ า เชื่ อ ถื อ ว่ า ไตรโคซาน
ก่อให้ เกิดความเสี่ยงต่อมนุษย์หรื อสิ่งแวดล้ อมโดยการกระตุ้นหรื อส่งผ่านการดื ้อยา... [23]" การศึกษาครัง้
ที่ ส องจากปี 2003 ได้ ศึก ษาไตรโคซานในท่อ ระบายนํ า้ ผู้เ ขี ย นสามารถแสดงให้ เ ห็ นว่า ไตรโคซานไม่
ก่อให้ เกิดการดื ้อยาในกลุ่มแบคทีเรี ยตามธรรมชาติ [24] การค้ นพบนี ้นําไปใช้ กับยาปฏิชีวนะกลุ่มที่ส อง
สารประกอบควอเทอร์ นารี แอมโมเนียม จากผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ชี ้ให้ เห็นว่าการใช้
สารซักฟอกที่ มีสารประกอบควอเทอร์ นารี แอมโมเนี ยมที่ ความเข้ มข้ นระดับตํ่ากว่าขนาดที่ ทําให้ ตายได้
"ไม่เปลี่ยนการกระจายความอ่อนแอต่อ QAC [สารประกอบควอเทอร์ นารี แอมโมเนียม] หรื อสารชีวฆาตอื่น
ๆ [25]" ผลการศึกษานี ้ได้ รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการด้ านวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดขึ ้น
ใหม่และความเสี่ยงที่ระบุใหม่ซึ่งระบุว่าการใช้ สารต้ านจุลชีพไม่มีการเชื่อมโยงกับการดื ้อยาปฏิชีวนะหรื อ
การพัฒนาของจุลชีพที่ทําให้ เกิดโรค
หลักฐานสนับสนุนจากหน่วยงานกํากับดูแลและกลุ่มวิชาการหลายกลุ่มระบุว่าการใช้ ยายับยังเชื
้ ้อราและ
แบคทีเรี ยแบบผสานในตัวไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการพัฒนาการดื ้อยาปฏิชีวนะ ยาต้ านจุลชีพทังสองชนิ
้
ดนี ้
ไม่มีผลโดยตรงต่อจุลชีพกลุ่มเดียวกันหรื อออกฤทธิ์ลกั ษณะคล้ ายกัน ยายับยังเชื
้ ้อราและแบคทีเรี ยแบบ
ผสานในตัวมี เ ป้าหมายคื อ จุล ชี พ หลาย ๆ ชนิ ด ส่วนประกอบหลาย ๆ ส่วนในเซลล์ และมี บทบาทใน
สิ่ ง แวดล้ อม ด้ วยเหตุนีย้ ายับยัง้ เชื อ้ ราและแบคที เ รี ยแบบผสานในตัวไม่ไ ด้ ส ร้ างรู ปแบบความดื อ้ ยาที่
เหมือนกับการพัฒนาความดื ้อยาปฏิชีวนะสําหรับผู้ป่วย
ความปลอดภัยของสารยับยัง้ เชือ้ ราและแบคทีเรี ยแบบผสานในตัว
ความปลอดภัยของยาปฏิชีวนะควบคุมโดยองค์การพิทกั ษ์ สิ่งแวดล้ อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริ กาและแบ่ง
ออกเป็ นสองส่วนหลัก:
1. สารยับยังเชื
้ ้อราและแบคทีเรี ยที่จะสัมผัสกับอาหารและ
2. สารยับยังเชื
้ ้อราและแบคทีเรี ยที่สมั ผัสกับสิ่งที่ไม่ใช่อาหาร
------------------------------------------------------------------------

22. 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.
23. Products, S.C.o.C., Opinion on Triclosan, H.C.P. Directorate-General, Editor. 2006.
24. McBain, A.J., et al., Exposure of Sink Drain Microcosms to Triclosan: Population Dynamics and Antimicrobial Susceptibility.
Applied and Envi- ronmental Microbiology, 2003. 69(9): p. 5433-5442.
25. McBain, A.J., et al., Effects of quaternary-ammonium-based formulations on bacterial community dynamics and
antimicrobial susceptibility. Applied and environmental microbiology, 2004. 70(6): p. 3449-3456.
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เมื่อระบุรูปแบบการใช้ งานของสารกําจัดแมลงและศัตรู พืชว่ามีการสัมผัสกับอาหารหรื อไม่ ความปลอดภัย
ของสารกําจัดแมลงและศัตรู พืชแต่ละชนิดจะถูกกําหนดโดยใช้ ชดุ ทดสอบที่ระบุไว้ ในประมวลกฎข้ อบังคับ
องค์กรปกครองของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริ กา [26, 27] อย่างน้ อยที่สุดสารกําจัดแมลงและศัตรูพืชแต่ละ
ชนิดจะต้ องผ่านชุดการทดสอบซึ่งกํ าหนดเป้าหมายที่สุขภาพของมนุษย์ การทดสอบเหล่านี จ้ ะประเมิน
ความสามารถของสารกําจัดแมลงและศัตรูพืชที่มีผลต่อผิวหนัง ปอด ระบบสืบพันธุ์ และระบบภูมิค้ มุ กัน ใน
การทดสอบทุกครัง้ สารกําจัดแมลงและศัตรูพืชจะถูกจัดอันดับและจัดจําแนกประเภท เมื่อจําแนกแล้ วหาก
เป็ นผลิตภัณฑ์ อันตรายต้ องติดฉลากเพื่อบ่งบอกถึงอันตรายนัน้ ๆ EPA จะตรวจสอบพื น้ ที่ การใช้ งานที่
เหมาะสมโดยอ้ างอิงตามผลทดสอบเรื่ องความปลอดภัยและเป้าหมายในการนําไปใช้ งาน หลังจากนันจึ
้ ง
จะอนุมตั สิ ารกําจัดแมลงและศัตรูพืชให้ บริ ษทั
บริ ษัทที่จําหน่ายสารยับยังเชื
้ ้อราและแบคทีเรี ยต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกํ าหนดของ EPA สารยับยังเชื
้ ้อราและ
แบคทีเรี ยที่ผสานในตัวจะมีความปลอดภัยเพิ่มขึ ้นเนื่องจากถูกห่อหุ้มไว้ ภายในผลิตภัณฑ์ทําให้ ลดอัตรา
การสัมผัสทังสิ
้ ่งแวดล้ อมและบุคคล
EPA ควบคุมการผลิตและการตลาดของผลิตภัณฑ์ยบั ยังเชื
้ ้อราและแบคทีเรี ยอย่างเข้ มข้ น กฎหมายของ
รัฐบาลกลางที่บงั คับใช้ เฉพาะเรื่ องนี ้ คือ กฎหมายรัฐบาลกลางว่าด้ วยสารเคมีกําจัดแมลง เชื ้อราและสัตว์
ประเภทหนู (FIFRA) FIFRA อนุญ าตให้ ใ ช้ ส ารยับ ยัง้ เชื อ้ ราและแบคที เ รี ย ในผลิ ต ภัณ ฑ์ เ พื่ อ การรั กษา
ผลิตภัณฑ์ การควบคุมกลิ่นและการจัดการคราบที่เกิดจากแบคทีเรี ยและเชื ้อรา บริ ษัทไม่ได้ รับอนุญาตให้
ทําการตลาดผลิตภัณฑ์ที่อ้างสิทธิ์ในเรื่ องสุขภาพ (เช่น ฆ่าเชื ้อ MRSA ได้ 99.9%) บริ ษัทต้ องปฏิบตั ิตาม
กฎเกณฑ์ไม่เช่นนันอาจเสี
้
่ยงต่อการถูกปรับ
เมื่อเร็ ว ๆ นี ้ความปลอดภัยของสารยับยังเชื
้ ้อราและแบคทีเรี ยแบบดังเดิ
้ มบางชนิดถูกตังคํ
้ าถาม สารต้ านจุล
ชีพเช่น ดีบุก สารหนูและไตรโคซานถูกแทนที่อย่างต่อเนื่องด้ วยตัวเลือกที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมมากขึ ้น
ด้ วยเหตุนี ้บริ ษัทสารยับยังเชื
้ ้อราและแบคทีเรี ยแบบผสานในตัวจึงเลิกใช้ สารประกอบเหล่านี ้ ไมโครแบนไม่
ใช้ ดีบกุ หรื อสารหนูและไม่แนะนําให้ ใช้ ไตรโคซานในการใช้ งานของลูกค้ ารายใหม่ ๆ
ประสิทธิภาพของสารยับยัง้ เชือ้ ราและแบคทีเรี ยแบบผสานในตัว
ประสิทธิภาพของสารยับยังเชื
้ ้อราและแบคทีเรี ยต้ องเป็ นไปตามข้ อกํ าหนดของ FIFRA บริ ษัทต้ องมัน่ ใจว่า
ผลิตภัณฑ์ของตนมีประสิทธิผลเมื่อใช้ ตามคําแนะนําบนฉลาก บริ ษัทต้ องพัฒนาและรักษาข้ อมูลที่แสดงให้
เห็นถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ ้นเพื่อให้ สอดคล้ องกับ FIFRA เพราะ EPA สามารถขอข้ อมูลได้
ทุกเมื่อ
องค์กรมาตรฐานระดับนานาชาติและระดับประเทศจํ านวนมากรวมถึงองค์กรเหล่านี ไ้ ด้ พัฒนาระเบียบ
ปฏิบตั เิ รื่ องประสิทธิภาพเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของสารยับยังเชื
้ ้อราและแบคทีเรี ย:
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1. องค์การมาตรฐานสากล (ISO)
2. สมาคมการทดสอบและมาตรฐานแห่งสหรัฐอเมริ กา (ASTM)
3. สมาคมนักฟอกย้ อมสีและนักเคมีสิ่งทอแห่งสหรัฐอเมริ กา (AATCC)
4. มาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปนุ่ (JIS)
ระเบี ย บปฏิ บัติ เ หล่ า นี พ้ ัฒ นาผ่ า นข้ อ มู ล จากหลายกลุ่ ม รวมถึ ง บริ ษั ท ผู้ ใ ช้ ป ลายทาง และผู้บ ริ โ ภค
มาตรฐานทัว่ ไปพัฒนาโดยใช้ ข้อมูลจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านสารที่ผสานในผลิตภัณฑ์ สําหรับ
มาตรฐานที่เกี่ ยวข้ องกับจุลชีพนักจุลชีววิทยาจากสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมร่ วมกันทํางาน
ผ่านการพัฒนาวิธีการ แต่ละกลุ่มทํางานอย่างหนักเพื่อพัฒนาวิธีการที่มีประสิทธิ ภาพ ทําซํ ้าได้ และเป็ น
ตัวแทนของความมีประสิทธิภาพตลอดการใช้ งาน วิธีการเหล่านี ้ผ่านการตรวจสอบอย่างเข้ มงวดซึง่ ใช้ เวลา
นับปี กว่าจะได้ มาตรฐานขันสุ
้ ดท้ ายเพื่อการใช้ งานอย่างแพร่หลาย
------------------------------------------------------------------------

26. General Considerations for Uses of Antimicrobial Agents, E.P. Agency, Editor. 2012: https://www.epa.gov/test-guidelinespesticides-and-tox- ic-substances/series-810-product-performance-test-guidelines.
27. 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-treatedarticles-exemption-antimicrobial-pesticides.

มีการใช้ สารยับยังเชื
้ ้อราและแบคทีเรี ยอย่างกว้ างขวางในหลายอุตสาหกรรม องค์กรส่วนใหญ่จึงมีกลุ่มที่
ทุ่มเทให้ กบั การพัฒนาวิธีการ สําหรับสารยับยังเชื
้ ้อราและแบคทีเรี ยโดยเฉพาะ องค์กรต่าง ๆ เช่น สมาคม
นัก ฟอกย้ อ มสี แ ละนัก เคมี สิ่ ง ทอแห่ ง สหรั ฐ อเมริ ก า (AATCC) สมาคมการทดสอบและมาตรฐานแห่ง
สหรัฐอเมริ กา (ASTM) องค์การมาตรฐานสากล (ISO) ทําให้ มีการตรวจสอบตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพทัว่
ทังอุ
้ ตสาหกรรม ข้ อพิสจู น์คือการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและการทดสอบที่ได้ รับการยอมรับจึงอนุญาต
ให้ มีการผลิตคุณลักษณะของพื ้นผิวยับยังจุ
้ ลชีพและรักษาผลิตภัณฑ์
ประสิทธิภาพไม่ได้ มาจากการทดสอบเพี ยงครัง้ เดียวที่เกิ ดขึน้ ทันทีหลังจากการผลิต เมื่อสารต้ านจุล ชี พ
ผสานรวมไว้ ในผลิตภัณฑ์สุดท้ ายแล้ วผลิตภัณฑ์นนต้
ั ้ องผ่านการทดสอบอีกหลายอย่างเพื่อทดสอบความ
ทนทาน การทดสอบความทนทานจะเกี่ยวข้ องกับการใช้ งานแต่ละประเภท สารต้ านจุลชีพสําหรับสิ่งทอจะ
ถูกจัดอันดับตามความทนทานต่อการซักฟอกในครัวเรื อนด้ วยสารซักฟอกที่มีในท้ องตลาด เขียงจะต้ องทน
การล้ างและการขูดขีด ในขณะที่ปนู เกร้ าท์ต้องสัมผัสความชื ้นหลายรอบ การใช้ งานกลางแจ้ งต้ องผ่านการ
สัมผัสรังสี UV ที่เข้ มข้ นหลายครัง้ เพื่อให้ แน่ใจว่าวัสดุจะไม่ได้ รับผลกระทบและรักษาประสิทธิภาพในการ
ต้ านจุลชีพ
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บทสรุ ป
มีหลายวิธีที่สามารถทําให้ อตั ราการติดเชื ้อในสถานพยาบาลลดลง ซึง่ รวมถึงการปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิการ
ทํ าความสะอาดมื ออย่างเคร่ งครั ด ความระมัดระวังในการดูแลผู้ป่วย และการดูแลสภาพแวดล้ อมของ
ผู้ป่วย มีเพียงการสร้ างผลกระทบในพื ้นที่ทงสามด้
ั้
านของระบบนิเวศทางการแพทย์นี ้เท่านันที
้ ่จะทําให้ อตั รา
การติดเชื ้อในสถานพยาบาลลดลงอย่างมีนยั สําคัญ
สารต้ านจุลชี พที่ ผสานในผลิตภัณฑ์ กับยาฆ่าเชื อ้ โรคมีบทบาทควบคู่กันในการลดจํ านวนแบคทีเ รี ยบน
พืน้ ผิวในสิ่งแวดล้ อมของผู้ป่วย บริ ษัทสารต้ านจุลชี พ ที่ ผสานในผลิ ตภัณฑ์ กําลังร่ วมมื อกับนักวิจัยเพื่ อ
เริ่ มต้ นการศึกษาเรื่ องความสามารถในการผสมผสานพื ้นผิวต้ านจุลชีพเข้ ากับกลยุทธ์การป้องกันการติดเชื ้อ
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