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สารต้านจลิุนทรียใ์นโฟมท่ีมีความทนทาน 

 

ผลติภณัฑจ์ ำนวนมำกทีเ่รำใชท้กุวนัท ำดว้ยโฟมในรปูแบบใดรปูแบบหนึ่งหรอืมโีฟมเป็นสว่นประกอบ จำกหมอนองิทีแ่สนสบำยส ำหรบั
เกำ้อีน้ัง่พกัผ่อนของคุณ ไปจนถงึรองเทำ้ทีคุ่ณใส ่ตัง้แต่ฉนวนกนัควำมรอ้นหรอืเยน็ในบำ้นคุณไปจนกระทัง่เสือ่โยคะบนพืน้… วสัดุเหล่ำนี้
ไม่ไดอ้อกแบบมำเพื่อกำรซกัลำ้งแต่มนัตอ้งผจญกบัควำมชืน้ระหว่ำงกำรใชง้ำนเป็นประจ ำ รองเทำ้ซมึซบัเหงื่อจำกเทำ้ของคุณ ฉนวนซมึ
ซบัควำมชืน้ทีก่ลัน่ตวัเป็นน ้ำ เกำ้อีโ้ซฟำมนี ้ำหกใสเ่ป็นครัง้ครำว เครื่องออกก ำลงักำยตอ้งเจอกบัเหงื่ออย่ำงไม่ตอ้งสงสยั ควำมชืน้และ
สิง่แวดลอ้มทีอุ่ดมสมบรูณ์ในโฟมเป็นสถำนทีท่ีแ่บคทเีรยีและเชือ้รำชื่นชอบและเตบิโตไดเ้รว็ เมือ่สิง่มชีวีติเลก็ๆน้ีเผำผลำญอำหำร มันกจ็ะ
ท ำใหโ้ฟมแตก ท ำใหผ้ลติภณัฑน์ัน้หยุดท ำงำนก่อนเวลำอนัควร มำกกว่ำนัน้ มนัยงัก่อใหเ้กดิครำบ กลิน่ และสำรทีก่่อใหเ้กดิกำรแพด้ว้ย 
ท ำใหเ้กดิร่ำงกำยผูใ้ชเ้กดิกำรแพ ้และเจบ็ป่วย 

ถำ้คุณคดิลองคดิด ูคุณใชเ้วลำสว่นใหญ่ของชวีติสมัผสัผลติภณัฑโ์ฟม ทัง้โดยตรงและโดยออ้ม: 10-16 ชัว่โมงกบัรองเทำ้ 6-8 ชัง่โมงต่อวนั
บนเสือ่หรอืหมอน 1-2 ชัว่โมงในรถ คนสว่นใหญ่คดิว่ำกลิน่ไม่ดทีีม่ำจำกรองเทำ้เกดิขึน้เพรำะเหงือ่ แต่น้อยคนจะคดิว่ำเหงื่อประกอบดว้ย 
น ้ำ เกลอื และ สำรอนิทรยี ์ซึง่ไม่มกีลิน่ กลิน่ เกดิจำกกรดไขมนัหลำยชนิด ซึง่ทีแ่รงทีส่ดุคอืกรดไอโซวำเลอรคิ หรอืทีรู่จ้กักนัว่ำเป็นกลิน่
เทำ้ กรดนี้เกดิจำกกระบวนกำรเผำผลำญอำหำรของ Staphylococcus epidermidis, Propionibacterium acnes and genus Bacillus ซึง่
เป็นแบคทเีรยีทีม่กัพบบนผวิของมนุษย ์มนัมบีทบำทส ำคญัในกำรท ำใหก้รดอะมโินแตกตวัเป็นสำรประกอบทีม่กีลิน่และเป็นสำเหตุทีท่ ำให้
รองเทำ้เหมน็ บนทีน่อน คนสรำ้งเหงื่อมำกกว่ำ 8 ออนซ ์ทุกคนืหรอื 100 ลติรต่อปี พรอ้มกบัควำมรอ้นในร่ำงกำยก่อใหเ้กดิสภำพ
เหมำะสมต่อกำรเตบิโตของแบคทเีรยีและเชือ้รำ ศำสตรำจำรย ์Woodcock ผูอ้ ำนวยกำรแผนกระบบทำงเดนิหำยใจ ทีโ่รงพยำบำลของ
มหำวทิยำลยั South Manchester พรอ้มดว้ยเพื่อนร่วมงำน ไดช้ีใ้หเ้หน็ว่ำ “หมอนทีใ่ชแ้ลว้ประกอบดว้ยเชือ้รำหลำยพนัธ”์ ในวสัดุก่อสรำ้ง 
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ฉนวนกนัควำมรอ้น เชือ้รำเป็นสิง่ทีท่ ำใหเ้จำ้ของบำ้นและผูร้บัเหมำสรำ้งบำ้นกงัวล รำเตบิโตและสรำ้งเครอืขำ่ยเป็นเสน้
ใยโปร่งใสเรยีกว่ำ(hypha) เสน้ใยของรำ เมื่อเรำสำมำรถมองเหน็มนัดว้ยตำเปล่ำ เชือ้รำกไ็ดส้รำ้งอำณำจกัรของมนัเสรจ็เรยีบรอ้ย ซึง่เรำ
แกปั้ญหำไมไ่ดแ้ลว้ กลยทุธใ์นกำรป้องกนัสว่นใหญ่เน้นทีก่ำรควบคุมควำมชืน้ กำรมองขำ้มกำรป้องกนัท ำใหค้วำมเสยีหำยเกดิขึน้ กำร
ฟ้ืนฟูเป็นเรื่องยำกและเสยีค่ำใชจ้่ำยมำกเพรำะเชือ้รำเขำ้สูภ่ำวะอยู่นิ่งท ำใหท้นทนต่อสภำพแวดลอ้มทีย่ำกต่อกำรมชีวีติได ้มกีำรบนัทกึไว้
ตัง้แต่ช่วงปี ค.ศ. 1600 ว่ำกำรสมัผสัเชือ้รำ ก่อใหเ้กดิโรคหอบหดื ผูป่้วยโรคหอบหดืมคีวำมอ่อนไหวต่อกำรแพเ้ชือ้รำ ซึง่ท ำใหโ้รคหอบหดื
รุนแรงมำกขึน้และอำจน ำไปสูก่ำรตำย หลงัจำกทีศ่กึษำควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงโรคหอบหดืกบักำรสมัผสัเชือ้รำ ดร. เดนนิ่งและทมีงำนบนัทกึ
ว่ำ “ควำมแตกต่ำงส ำคญัคอื ในตวัก่อกำรแพต้วัอื่นๆ เช่น หมดัจำกฝุ่ น สะเกด็ผวิหนงัของแมว หรอืเกสรหญำ้ เป็นแหล่งของโปรตนีที่
ก่อใหเ้กดิกำรแพ ้แต่ในเชือ้รำ มคีวำมสำมำรถทีจ่ะแตกหน่อและท ำใหผ้วิหนงัของคนตดิเชือ้ หรอืมนัอำจเขำ้ไปสรำ้งอำณำจกัรในช่อง
หำยใจ ดงันัน้เป็นไปไดว้่ำเชือ้รำมผีลกระทบกบัคนมำกกว่ำ ในแง่ทีว่่ำมนัสำมำรถท ำใหร้ะบบภมูคิุม้กนัของคนทีม่นัอำศยัอยู่ต่อตำ้นเชื้อโรค
และผลติสำรพษิทีไ่ม่ใช่สำรก่อกำรแพแ้ละเอนไซน์ซึง่อำจมบีทบำททีก่่อใหเ้กดิกำรแพ ้
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เป็นทีรู่ก้นัว่ำเชือ้รำขยำยอำณำจกัรและเป็นสำเหตุของโรคทีผ่วิหนงั เลบ็ โพรงอำกำศขำ้งจมกู หรอื ทำงเดนิหำยใจ กำรตดิเชือ้ระดบัต ่ำ 
เช่น เชือ้รำในช่องปำก โรคน ้ำกดัเทำ้ ซึง่เป็นโรคเรือ้รงั ถำ้หำยกก็ลบัเป็นใหม่ได ้ดงันัน้ กำรตดิเชือ้รำเหล่ำน้ี ถงึแมจ้ะไม่ก่อใหเ้กดิควำม
เจบ็ป่วยโดยตรงเหมอืนกำรตดิเชือ้ทีร่ะบบทำงเดนิหำยใจ แต่อำจเป็นสำเหตุของกำรแพ”้ 

กำรทีม่รีองเทำ้ทีม่กีลิน่เหมน็อำจก่อใหเ้กดิควำมอบัอำยเคอะเขนิ สำรประกอบอนิทรยีร์ะเหยง่ำยทีเ่กดิจำกสิง่มชีวีติขนำดเลก็โดยเฉพำะ
อย่ำงยิง่เชือ้รำในบำ้นของคุณอำจก่อใหเ้กดิปัญหำสขุภำพ ปัญหำกค็อืคนสว่นใหญ่ไมต่ระหนกัเรือ่งนี้จนสำยเกนิไป โฟมทีผ่สมสำรตำ้น
จุลนิทรยีท์ ำใหช้่วยป้องกนัแบคทเีรยีและเชือ้รำไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง สำรตำ้นจุลนิทรยีซ์ึง่ถูกผสมในโฟมระหว่ำงกำรผลติกลำยเป็นสว่นหนึ่งของ
เน้ือโฟมและมอีำยุกำรใชง้ำนเทำ่กบัผลติภณัฑ ์แต่อย่ำงไรกต็ำมสำรตำ้นจุลนิทรยีไ์ม่สำมำรถใชไ้ดก้บัโฟมทุกชนิด และกำรเลอืกชนิดของ
สำรตำ้นจุลนิทรยีข์ ึน้อยู่กบักระบวนกำรผลติและกำรใชง้ำนดว้ย 

 

โฟมสรา้งขึน้ได้อยา่งไร 

โฟมคอืค ำทัว่ไปทีห่มำยถงึวสัดอุะไรกต็ำมทีก่กัเกบ็อำกำศหรอืฟองก๊ำซ เพื่อใหโ้ฟมมคีวำมคงทน โฟมมกัจะถูกผลติจำกสำรโพลเิมอร ์เช่น 
เทอรโ์มเซท็ อย่ำงโฟลยีรูเีทน (PU) หรอืเทอรโ์มพลำสตกิอย่ำง โพล ี(เอทเธอรนี-ไวนิล อซเีตท) โพลสีไตรนี (PS) ขึน้อยู่กบักระบวนกำร
สรำ้งและผลติ คุณสมบตัสิดุทำ้ยของโฟมจงึแตกต่ำงกนัมำก 

ตวัอย่ำงเช่น โฟม PU ถูกสรำ้งขึน้จำกกำรท ำปฏกิริยิำระหว่ำง isocyanates and polyols โดยใสต่วัเร่งปฏกิริยิำ และเตมิสำรอื่นๆในโฟม 
ตวัท ำปฏกิริยิำทัง้หมดและสำรทีใ่สเ่พิม่ไปในกระบวนกำรผลติเป็นของเหลว และจะถูกเกบ็คนละทีจ่นกว่ำจะเริม่กระบวนกำรผสมดว้ยกนั 
ควำมยดืหยุ่นในกระบวนกำรรวมตวักนัท ำใหโ้ฟม PU มใีหเ้ลอืกทีค่วำมเขม้ขน้ต่ำงกนั ควำมนุ่ม และควำมแขง็แรงต่ำงกนัตำมลกัษณะกำร
ใชง้ำน เช่นกำรน ำไปเป็นทีน่อน หมอนหนุน รองเทำ้ หรอืฉนวน 

โฟมทีท่ ำจำกเรซนิเทอโมพลำสตกิถูกสรำ้งขึน้โดยกำรท ำใหส้ำรทีม่คีวำมเสถยีรทีอุ่ณหภมูหิอ้ง แต่จะสลำยตวัทีอุ่ณหภูมสิงูและปล่อยก๊ำซ
ออกมำ โดยทีใ่สห่รอืไมใ่สส่ำรอื่นๆเพิม่เตมิ ปฏกิริยิำเคมขีองกระบวนกำรนี้เกดิขึน้จำกอุณหภูมแิละก๊ำซทีป่ล่อยออกมำ ซึง่ก่อใหเ้กดิ
ฟองอำกำศในตวัโฟม ส ำหรบัโฟมทีส่รำ้งดว้ยวธินีี้ประกอบดว้ย โฟม EVA โฟมโพลีไ่วนิลคลอไร (PVC) โฟมโพลีเ่อทเธอลนี (PE) โฟม 
EVA มกัถูกน ำไปผลติทีน่อน โชค๊อพัรถ รองเทำ้ และฉนวน โฟม PVC มกัถูกน ำไปใชก้บัเสือ่ออกก ำลงักำยหรอืวสัดุทีเ่ลยีนแบบหนงัสตัว ์
โฟม PE มกัถูกน ำไปใชก้บัอุปกรณ์ทีว่สัดุทีล่อยน ้ำได ้

วธิทีัว่ไปอกีวธิหีนึ่งในกำรน ำอำกำศหรอืก๊ำซ ในโพลเิมอรไ์ปใสใ่นโฟมคอืกำรใชล้กัษณะทำงกำยภำพของก๊ำซนัน้ๆ ในกรณีนี้ “ก๊ำซ” จะถูก
ผสมกบัสำรโพลเีมอร ์ภำยใตค้วำมดนัและอุณหภมูทิีไ่ดร้บักำรควบคุม “ก๊ำซ” อำจอยู่ในรปูของเหลวขณะทีอ่ยู่ในกระบวนกำรน้ี เมื่อควำม
ดนัลดลง “ก๊ำซ” จะขยำยตวัและท ำใหเ้กดิฟองอำกำศในเนี้อโพลเิมอร ์ก๊ำซทีใ่ชก้นัโดยมำกคอื pentane ซึง่ใชท้ ำโพลสีไตรนีทีม่กีำร
ขยำยตวั 

ดว้ยควำมกำ้วหน้ำในเทคโนโลยีแ่ละควำมหลำกหลำยในกระบวนกำรผลติ แน่นอนว่ำวธิผีลติโฟมไม่ไดม้วีธิเีดยีว มกีำรใสส่ำรเพิม่ใหม่ๆใน
กระบวนกำรผลติโฟม ซึง่อำจไปกระทบกบักระบวนกำรผลติโฟมและกระทบคุณสมบตัขิองโฟมในแง่ลบ 

 

เทคโนโลย่ีสารต้านจลิุนทรียข์อง Microban® 

ไมโครแบน มสีำรตำ้นจุลนิทรยีท์ีใ่ชอ้ยู่มำกกว่ำ 20 ชนิด วศิวกรไมโครแบนมคีวำมสำมำรถทีจ่ะเลอืกใชส้ำรตำ้นจุลนิทรยีท์ีเ่หมำะกบักำร
ผลติโฟมแต่ละชนิด ขึน้อยู่กบักระบวนกำรและกำรใชง้ำนของแต่ละผลติภณัฑ ์ดว้ยควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ของไมโครแบน ทมีวศิวกรของ
เรำ ท ำงำนกบัผูผ้ลติของคุณเพือ่ท ำใหผ้ลติภณัฑข์องคุณไดร้บัระบบป้องกนัแบคทเีรยี ไม่ว่ำจะเป็นกำรหำกระบวนกำรผลติใหม ่กำรลอง
วสัดุใหม่ๆ เรำมคีวำมยนิดทีีจ่ะรว่มงำนกบัคุณ และโครงกำรนวตักรรมของคุณทีจ่ะสรำ้งประโยชน์ใหก้บัลกูคำ้ของคุณ 

สำรตำ้นจุลนิทรยีข์องไมโครแบนอยู่ในสภำพเฉื่อยจนกว่ำมนัจะไดร้บัควำมชืน้ซึง่เป็นภำวะทีแ่บคทเีรยีและเชือ้รำเตบิโตไดด้ ีเมือ่นัน้มนัก็
จะถูกปล่อยออกมำท ำใหส้ภำพแวดลอ้มไม่เหมำะสมต่อกำรมชีวีติของสิง่มชีวีติ สำรตำ้นจุลนิทรยีซ์ึง่ถูกใสใ่นกระบวนกำรผลติโฟม เป็น
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สว่นหนึ่งของเน้ือโฟมและใหก้ำรปกป้องทีต่่อเนื่องต่อกำรท ำลำย กำรเกดิกลิน่ หรอืตวัก่อใหเ้กดิอำกำรแพซ้ึง่สรำ้งแบคทเีรยีและรำตลอด
อำยุของผลติภณัฑ ์

เทคโนโลยีข่องเรำไดข้ึน้ทะเบยีนกบัหน่วยงำนรกัษำสิง่แวดลอ้มของสหรฐั โดยคุณสำมำรถมัน่ใจในควำมปลอดภยัในกำรใชผ้ลติภณัฑโ์ฟ
มแต่ละชนิด  สำรทีเ่รำใชไ้มม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยีน่ำโน ซึง่ยงัมกีำรถกเถยีงกนัถงึขอ้ดขีอ้เสยีไม่เป็นทีย่ตุิ 

 

วิธีปฏิบติังาน 

ทมีวศิวกรของไมโครแบนท ำงำนกบัผูผ้ลติโพลเิมอรเ์ป็นรำยบุคคล เพื่อท ำใหก้ำรใสส่ำรตำ้นจุลนิทรยีใ์นโฟมเกดิขึน้อย่ำงรำบรืน่และง่ำย
มำกทีส่ดุโดยกระบวนกำรผลติไม่สะดุด ทมีวศิวกรของเรำสรำ้งกระบวนกำรผลติใสส่ำรตำ้นจุลนิทรยีแ์ละทดสอบแต่ละผลติภณัฑแ์ละทุก
กระบวนกำรผลติ แต่ละกำรทดสอบเหมำะกบัวสัดุทีต่่ำงกนั  ในกำรท ำงำนเรำมนีกัจุลชวีวทิยำทีจ่ะแนะน ำวธิกีำรทดสอบทีเ่หมำะสม
กบัโฟมทีท่่ำนใช ้เรำสำมำรถท ำงำนกบัคุณเพื่อออกแบบกำรทดสอบทีส่ำมำรถแสดงควำมแตกต่ำงระหว่ำงผลติภณัฑท์ีไ่มใ่สส่ำรตำ้น
จุลนิทรยีก์บัทีใ่ส ่

กรรมวธิกีำรผลติเหล่ำนี้ไดร้บักำรทดสอบทีโ่รงงำนเพื่อดคูวำมสำมำรถในกำรผลติใหเ้ป็นผลติภณัฑต์ำมทีต่อ้งกำร และเพื่อใหแ้น่ใจว่ำกำร
เตมิสำรตำ้นจุลนิทรยีจ์ะไม่ท ำใหคุ้ณภำพและควำมสวยงำมของผลติภณัฑล์ดลง โดยทีไ่มโครแบนใหบ้รกิำรเรื่องเตมิสำรตำ้นจุลนิทรยีท์ี่
ยดืหยุ่นตำมชนิดผลติภณัฑ ์และมกีำรฝึกอบรมพนกังำนใหเ้รยีนรูว้ธิผีลติทีถู่กตอ้ง ทมีวศิวกรไมโครแบนจะท ำใหก้ำรเตมิสำรตำ้นจุลนิทรยี์
ลงในวสัดุโฟมเป็นสิง่ทีง่่ำย เรำมกีำรทดสอบอย่ำงสม ่ำเสมอท ำใหก้ำรใสส่ำรตำ้นจุลนิทรยีไ์ดผ้ลตลอดอำยุกำรใชง้ำน ฝ่ำยบรกิำรดำ้น
กำรตลำดของเรำสนบัสนุนผูผ้ลติดำ้นกำรตลำดโดยชีใ้หเ้หน็ว่ำผลติภณัฑข์องคุณมคีวำมแตกต่ำงจำกผลติภณัฑอ์ื่นๆในตลำดอยำ่งไร 

 

ไมโครแบนมีความรบัผิดชอบต่อเรือ่งความปลอดภยัและส่ิงแวดล้อม 

ไมโครแบนยดึมัน่ในเรื่องควำมปลอดภยัของผูบ้รโิภคและภำวะผูใ้หบ้รกิำรดแูลสิง่แวดลอ้ม นกัวทิยำศำสตรไ์มโครแบนท ำงำนใกลช้ดิกบั
ผูผ้ลติเพื่อใหแ้น่ใจเรื่องควำมปลอดภยัของเทคโนโลยสีำนตำ้นจลุนิทรยีต์ลอดห่วงโซ่อุปทำน ตัง้แต่กำรสง่ กำรบัและกำรเกบ็ กระบวนกำร
ผสมสำรตำ้นจุลนิทรยีแ์ละกำรใชผ้ลติภณัฑ ์เทคโนโลยีไ่มโครแบนซึง่จดทะเบยีนลขิสทิธม์ำจำกสว่นประกอบจำกธรรมชำตแิละคงสภำพอยู่
ทีพ่ืน้ผวิเซรำมกิ เพื่อป้องกนักำรก่อตวัของแบคทเีรยีตลอดอำยกุำรใชง้ำนของผลติภณัฑ ์ผลติภณัฑเ์ซรำมกิของไมโครแบนไดร้บักำรจด
ทะเบยีนทัง้ในอเมรกิำและยุโรป 

 

ท าไมต้องไมโครแบน 

บรษิทัไมโครแบนอนิเตอรเ์นชัน่แนล เป็นผูน้ ำโลกดำ้นระบบป้องกนัของสำรตำ้นจุลนิทรยีท์ีส่รำ้งใหอ้ยู่ถำวรในผลติภณัฑ ์ซึง่เป็นตรำทีม่ี
ควำมแขง็แก่งในตลำดเป็นสองเท่ำของบรษิทัอื่นทีไ่ดร้บักำรส ำรวจ และยงัมจี ำนวนผลติภณัฑส์ำรตำ้นจุลนิทรยีม์ำกทีส่ดุในตลำด ณ วนัน้ี 
เรำมุ่งมัน่ทีจ่ะเป็นหุน้สว่นกบัผูผ้ลติเพื่อสรำ้งควำมเขำ้ใจในผลติภณัฑข์องเขำ เขำ้ใจปัญหำและควำมตอ้งกำรทีจ่ะพฒันำผลติภณัฑแ์ต่ละ
ชนิดใหด้ทีีส่ดุ 

เทคโนโลยีเ่ซรำมคิทีน่ ำสมยัสดุของไมโครแบน รวมทัง้กำรใหบ้รกิำรหลำกหลำย ท ำใหผู้ผ้ลติเซรำมกิสรำ้งควำมแตกต่ำงในผลติภณัฑอ์นั
ก่อใหเ้กดิควำมไดเ้ปรยีบคู่แขง่ขนั 

กำรวจิยัและพฒันำ – วศิวกรของเรำซึง่ท ำงำนในสิง่แวดลอ้มดำ้นกำรวจิยัและพฒันำทีท่นัสมยัของเรำ ร่วมงำนกบัคุณเพื่อเขำ้ใจผลติภณัฑ์
ของคุณและพฒันำวธิเีสรมิประสทิธภิำพ รวมทัง้เพิม่ควำมปลอดภยัในผลติภณัฑเ์ซรำมกิของคุณ เรำรูว้่ำอะไรท ำใหง้ำนสมัฤทธผิลและ
ท ำไมถงึสมัฤทธผิล 
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ควำมปลอดภยั – คุณสำมำรถมัน่ใจว่ำสำรตำ้นจุลนิทรยีท์ีม่ตีรำไมโครแบนปลอดภยัเมื่อใชต้ำมทีร่ะบุ เรำจะฝึกพนกังำนฝ่ำยผลติของคุณ
ใหรู้จ้กักำรใชส้ำรตำ้นจุลนิทรยีส์ ำหรบัผลติภณัฑเ์ซรำมกิเพื่อใหแ้น่ใจว่ำพนกังำนและผูบ้รโิภคผลติภณัฑข์องคุณ ไม่เป็นอนัตรำยจำก
ผลติภณัฑข์องเรำ 

กำรวเิครำะห ์– หอ้งปฏบิตักิำรทดลองวเิครำะหท์ีม่มีำตรฐำนระดบัโลกของเรำ ท ำกำรทดสอบประสทิธภิำพของสำรตำ้นจุลนิทรยีใ์น
ผลติภณัฑข์องคุณตัง้แต่ขัน้ตอนกำรพสิจูน์ควำมคดิเบือ้งตน้ไปจนถงึกำรผลติและขัน้ตอนเชงิพำณิชยเ์พื่อใหม้ัน่ใจว่ำคุณสำมำรถรกัษำ
สญัญำเรื่องควำมปลอดภยัในผลติภณัฑข์องคุณ และกำรปกป้องทีม่ปีระสทิธภิำพโดยสำรตำ้นจุลนิทรยี์ 
  
กำรควบคุมคุณภำพ – นกัวทิยำศำสตรท์ีส่ ำนกังำนใหญ่บรษิทัไมโครแบนที ่Huntersville รฐั North Carolina และพนกังำนในสำขำของ
บรษิทัทีป่ระเทศเซำท ์แอฟรกิำ เอเชยี ยุโรป และอเมรกิำเหนือ เป็นหุน้สว่นกบัทมีฝ่ำยผลติของคุณในแง่กำรใหก้ำรอบรม กำรสนบัสนุน
ดำ้นกฎหมำย และใหก้ำรสนบัสนุนดำ้นอื่นๆเพื่อใหแ้น่ใจว่ำผลติภณัฑไ์ดคุ้ณภำพสงูสดุ 
  
กำรตลำดและกำรปฏบิตัติำมกฎ – เรำจะปรกึษำคุณเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำเนื้อหำและวสัดุดำ้นกำรตลำดของคุณปฏบิตัติำมกฎหมำยทอ้งถิน่และ
สือ่สำรกบัลกูคำ้เรื่องประโยชน์สำรตำ้นจุลนิทรยีต์รำไมโครแบนไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพและครอบคลุม 
  
ภำวะผูใ้หบ้รกิำรดแูลสิง่แวดลอ้ม – ไมโครแบนมคีวำมมุ่งมัน่สงูสดุในเรื่องควำมยัง่ยนืของสิง่แวดลอ้มและกำรปกป้องลกูคำ้ เรำน ำวสัดุทีใ่ช้
แลว้มำใชใ้หม่เพื่อลดภำระเรื่องขยะและลดควำมตอ้งกำรหำวสัดุใหม่ 
  
จำกควำมตอ้งกำรเรื่องควำมคงทนไปจนถงึกำรสนบัสนุนดำ้นกำรตลำดและกำรปรกึษำดำ้นสทิธบิตัร ไมโครแบนใหบ้รกิำรทีท่นัสมยักบั
หุน้สว่นของเรำเพื่อใหพ้วกเขำน ำเทคโนโลยสีำรตำ้นจุลนิทรยีไ์ปใชไ้ดอ้ย่ำงรำบรื่น ไมโครแบนให้กำรสนบัสนุนทีค่รบวงจรรวมทัง้กำร
พฒันำดำ้นเทคนิค กำรใหค้วำมช่วยเหลอืดำ้นกฎหมำย กำรปรกึษำเรื่องสทิธบิตัร กำรฝึกอบรม กำรสนบัสนุนดำ้นเทคนิคและกำรตลำด
เพื่อใหคุ้ณน ำผลติภณัฑอ์อกสูต่ลำดไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพและเรว็ทีส่ดุ 
  
มบีรษิทักว่ำ 250 แห่งทีใ่ชต้รำสนิคำ้ไมโครแบนเป็นตวัสรำ้งควำมแตกต่ำงทีส่ ำคญัเพื่อชว่ยใหธุ้รกจิของเขำเตบิโต ตดิต่อเรำไดว้นัน้ีเพื่อรบั
ขอ้มลูเพิม่เตมิว่ำไมโครแบนชว่ยคุณใหป้ระสบควำมส ำเรจ็ในตลำดไดอ้ย่ำไร รวมทัง้กรณีศกึษำ ใบรบัรอง กำรเรยีนรูแ้ละวธิปีฏบิตัเิพื่อ
ควำมเป็นเลศิขององคก์ร  
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To characterize foot odor, we analyzed its components by sensory tests, isolated microorganisms that produce it, 
and evaluated the mechanism of the occurrence of foot odor. As a result, foot odor was found to be derived from 
isovaleric acid, which is produced when Staphylococcus epidermidis, a resident species of the normal cutaneous 
microbial flora, degrades leucine present in sweat. In addition, Bacillus subtilis was detected in the plantar skin of 
subjects with strong foot odor, and this species was shown to be closely associated with increased foot odor. 
Therefore, we screened various naturally occurring substances and fragrant agents that inhibit microbial production 
of foot odor without disturbing the normal microbial flora of the human skin. As a result, we identified citral, 
citronellal, and geraniol as fragrant agents that inhibit the generation of isovaleric acid at low concentrations.  
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There is current evidence to demonstrate a close association between fungal sensitisation and asthma severity. 
Whether such an association is causal remains to be confirmed, but this is explored by means of a detailed literature 
review. There is evidence from two randomised controlled trials that, in the example of allergic bronchopulmonary 
aspergillosis (ABPA), treatment with systemic antifungal therapy can offer a therapeutic benefit to ∼60% of patients. 
ABPA is only diagnosed if a combination of clinical and immunological criteria is achieved. It is not known whether 
such cases are a discrete clinical entity or part of a spectrum of the pulmonary allergic response to fungi or fungal 
products. This paper describes the epidemiological evidence that associates severity of asthma with fungi and 
discusses possible pathogenetic mechanisms. Many airborne fungi are involved, including species of Alternaria, 
Aspergillus, Cladosporium and Penicillium, and exposure may be indoors, outdoors or both. The potential for a 
therapeutic role of antifungal agents for patients with severe asthma and fungal sensitisation is also explored. Not 
only are many patients with severe asthma desperately disabled by their disease, but, in the UK alone, asthma 
accounts for 1,500 deaths per yr. The healthcare costs of these patients are enormous and any treatment option 
merits close scrutiny. Within this report, the case for the consideration of a new term related to this association is put 
forward. The current authors propose the term “severe asthma with fungal sensitisation”. However, it is recognised 
that enhanced and precise definition of fungal sensitisation will require improvements in diagnostic testing.  

Woodcock, A. A., et al. (2006). “Fungal contamination of bedding.” Allergy 61(1): 140-142.  

Background: It is currently believed that most fungal exposure occurs external to the home. Aims: To enumerate the 
fungal flora of used synthetic and feather pillows and the dust vacuumed from them, in the UK. Methods: 10 pillows 
aged between 1.5 and >20 years in regular use were collected and quantitatively cultured for fungi. Swatches were 
taken from nine sections of the pillow and dust was also collected by vacuum from five pillows. Pillow vacuuming 
was carried out prior to pillow culture. All were cultured at room temperature, 30 and 37°C for 7 days in broth before 
plating, and a subset were also cultured for 24 h in broth and then plated. Fungi were identified by standard 
morphological methods. Results: The commonest three species isolated were Aspergillus fumigatus (n = 10), 
Aureobasidium pullulans (n = 6) and Rhodotorula mucilaginosa (n = 6). Another 47 species were isolated from pillows 
and vacuum dust. The number of species isolated per pillow varied from 4 to 16, with a higher number from synthetic 
pillows. Compared with the nonallergenic A. pullulans, more A. fumigatus was found in synthetic than feather pillows. 
Conclusions: We have examined pillows for fungal contamination, and show that the typical used pillow contains a 
substantial load of many species of fungi, particularly A. fumigatus. Given the time spent sleeping, and the proximity 
of the pillow to the airway, synthetic and feather pillows could be the primary source of fungi and fungal products. 
This has important implications for patients with respiratory disease, and especially asthma and sinusitis. 


