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บทย่ อ
เชื ้อลิสเทอเรี ย โมโนไซโตจิเนส (Lm) เป็ นเชื ้อแบคทีเรี ยที่ทําให้ เกิดการเรี ยกอาหารคืนที่แสนแพง การรักษา
ตัวในโรงพยาบาลและแม้ แต่ความตาย หนึง่ ในความแตกต่างที่สําคัญระหว่าง Lm และแบคทีเรี ยที่แพร่ผ่าน
อาหารตัวอื่น ๆ คือเชื ้อลิสเทอเรี ยเจริ ญเติบโตได้ ในอุณหภูมิของตู้เย็นทัว่ ไปที่ประมาณ 4 องศาเซลเซียส
ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของสารต้ านจุลชีพ มาตรฐานอุตสาหกรรมของการทดสอบแบคทีเรี ยส่วน
ใหญ่จะดําเนินการที่ อุณหภูมิ 36 องศาเซลเซี ยส (อุณหภูมิร่างกาย) ซึ่งไม่เกี่ ยวข้ องกับการควบคุม Lm
ไมโครแบนใช้ เทคโนโลยี Silvershield ผสานรวมอยู่ในชัน้ เคลือบของชัน้ เหล็กเพื่อแสดงให้ เห็นว่าใน 24
ชัว่ โมงสามารถลดเชื ้อลิสเทอเรี ยในตู้เย็นเชิงพาณิชย์ที่อณ
ุ หภูมิ 4 องศาเซลเซียสได้ มากกว่า 99.7% โดยใช้
ระเบียบวิธีการทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 22196
วัตถุประสงค์
ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บเพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของเทคโนโลยี ตัว เคลื อ บยับ ยัง้ เชื อ้ ราและแบคที เ รี ย
Silvershield ในการควบคุมการปนเปื อ้ นของเชื ้อลิสเทอเรี ย โมโนไซโตจิเนสที่ชนวางของในตู
ั้
้ เย็นของตู้เย็น
เชิงพาณิชย์ซงึ่ ทํางานที่อณ
ุ หภูมิ 4 องศาเซลเซียส
บทนํา
เชื ้อลิสเทอเรี ย โมโนไซโตจิเนส(Lm) เป็ นเชื ้อแบคทีเรี ยก่อโรคที่ทําให้ เกิดโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ภาวะพิษ
เหตุตดิ เชื ้อและภาวะแทรกซ้ อนในระหว่างตังครรภ์
้
ในปี 1981 เชื ้อลิสเทอเรี ยกลายเป็ นแบคทีเรี ยที่น่ากังวล
มากสํ าหรั บอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเมื่ อโรคลิสเทริ โอซิสระบาดในแคนาดามี ผ้ ูป่วย 41 รายและ
เสียชีวิต 18 ราย ส่วนใหญ่เป็ นสตรี ตงครรภ์
ั้
และเด็กทารกแรกเกิด เป็ นโรคระบาดที่มีความเชื่อมโยงกับการ
บริ โภคสลัดกะหลํ่าปลีโคลสลอว์ที่มีกะหลํ่าปลีปนเปื อ้ น Lm จากมูลแกะ ปั จจุบนั ประมาณการว่าแต่ละปี ใน
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สหรัฐอเมริ กาเชื ้อลิสเทอเรี ยเป็ นสาเหตุของความเจ็บป่ วยกว่า 1,600 ราย มากกว่า 1,500 รายต้ องเข้ ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลและมีผ้ เู สียชีวิตถึง 260 ราย
รูปที่ 1 แสดงข้ อมูลทางระบาดวิทยาที่เกิดขึ ้นจริงสําหรับโรคที่เกี่ยวกับเชื ้อลิสเทอเรี ย การเข้ ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลและการเสียชีวิตในช่วงปี 1997-2014

ตามรายงานการเฝ้าระวังประจําปี ของ FoodNet สําหรับปี 1997-20142 พบว่าการติดเชื ้อลิสเทอเรี ยส่ง
ผลให้ อตั ราการเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาลสูงกว่าเชื ้อโรคอื่น ๆ ที่ตดิ ตามได้ และมีอตั ราการเสียชีวิต
ต่อปี สูงสุด (รู ปที่ 2) เกื อบทุกกรณี ของโรคลิสเทริ โอซิสที่เกิดขึ ้นในคนที่ไม่ใช่เด็กทารกมีความสัมพันธ์
กับการบริ โภคอาหารที่ปนเปื อ้ นด้ วยเชื ้อลิสเทอเรี ย ทารกแรกเกิดเป็ นโรคลิสเทริ โอซิสได้ หากมารดากิน
อาหารที่ปนเปื อ้ นในระหว่างตังครรภ์
้
และอุบตั กิ ารณ์ของการแท้ งและการตายคลอดเป็ นผลเนื่องมาจาก
การติดเชื อ้ ลิสเทอเรี ยในหญิ งตังครรภ์
้
disseminates information to provide a foundation for food
safety policy and prevention efforts.

------------------------1. FoodNet ดําเนิ นการสํารวจทางห้ องปฏิบัติการ การสํารวจแพทย์ และการสํารวจประชากรเพื่อรวบรวมข้ อมูลเกี่ ยวกับแต่ละขัน้ ตอน
เหล่านี ้ ข้ อมูลนี ้ใช้ ในการคํานวณค่าประมาณของจํานวนที่แท้ จริ งของผู้ป่วย
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ความสําคัญของเชื ้อลิสเทอเรี ยที่เป็ นเชื ้อก่อโรคจากอาหารคือความซับซ้ อน ความรุนแรงและอัตราตายของ
โรคทําให้ ต้องใช้ มาตรการป้องกันที่เหมาะสม แต่ลกั ษณะของเชื ้อลิสเทอเรี ยท้ าทายการกําจัดเชื ้อจากสถาน
ประกอบการแปรรู ปอาหาร รวมถึงการป้องกันการปนเปื อ้ นของอาหารแบบพร้ อมรับประทาน มีการระบุถึง
พื ้นที่ผิวสัมผัสหลายแห่งที่อาจทําให้ เกิดการปนเปื อ้ นเชื ้อลิสเทอเรี ยในผลิตภัณฑ์หลังการแปรรูป: เครื่ องมือ
ตัด ภาชนะ ชันวางและตะแกรงวางของ
้
มีการใช้ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) และแผนการ
วิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) เพื่อประกันความปลอดภัยในระหว่างกระบวนการ
ผลิตแต่เหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงหลายอย่างอาจเกิดขึ ้นได้ ในห่วงโซ่ยาวจากฟาร์ มไปยังส้ อม เชื ้อลิสเทอเรี ยใน
อาหารแช่เย็นที่ปนเปื อ้ นสามารถแพร่กระจายไปยังอาหารที่ไม่ปนเปื อ้ นทางการสัมผัสอาหารและการรั่วไหล
องค์การอาหารและยาแนะนําให้ ปฏิบตั ิตามขันตอนเพื
้
่อลดโอกาสที่เชื ้อลิสเทอเรี ยจะปนเปื อ้ นพื ้นผิวตู้เย็น:
เช็ดสิ่งที่หกหรื อล้ นทันที ทําความสะอาดตู้เย็นอย่างสมํ่าเสมอ และให้ ความสนใจเป็ นพิเศษกับผนังภายใน
และชันวางของด้
้
วยการทําความสะอาดด้ วยนํ ้าร้ อนและนํ ้ายาล้ างจานอ่อน ๆ ล้ างแล้ วเช็ดด้ วยผ้ าสะอาด
หรื อกระดาษเช็ดมือให้ แห้ ง อย่างไรก็ตามประสบการณ์แสดงให้ เห็นว่าหลังจากการปนเปื อ้ นครัง้ แรกการทํา
ให้ ต้ แู ช่เย็นกลับไปปราศจากเชื ้อลิสเทอเรี ยไม่ใช่เรื่ องง่าย

-------------------------

2. เครื อข่ายการเฝ้าระวังโรคที่เกิ ดจากเชือ้ โรคในอาหาร (FoodNet) เป็ นโครงการความร่ วมมือของศูนย์ ควบคุมและป้องกันโรค (CDC)
หน่วยงานด้ านสาธารณสุขของ 10 รัฐ กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริ กาที่ดแู ลความปลอดภัยด้ านอาหาร (USDA-FSIS) และองค์การ
อาหารและยาแห่ ง สหรั ฐ อเมริ ก า (FDA) FoodNet ระบุ จํ า นวนการติ ด เชื อ้ จากเชื อ้ โรคซึ่ ง แพร่ ท างอาหารที่ ไ ด้ รั บ การยื น ยัน จาก
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ห้ องปฏิบัติการ ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอุบัติการณ์ รวบรวมข้ อมูลเกี่ ยวกับแหล่งที่มาของการติด เชื อ้ และเผยแพร่ ข้อมูลเพื่ อ เป็ น
รากฐานสําหรับนโยบายความปลอดภัยด้ านอาหารและความพยายามในการป้องกัน

เชือ้ ลิสเทอเรี ยถูกแยกออกจากอาหารหลายชนิดเพื่อใช้ ในการศึกษา ได้ แก่ เนื ้อสัตว์และผักที่ยงั ไม่ได้ ปรุง
สุก นมและชี ส ที่ ยังไม่ผ่านการฆ่าเชื อ้ (ดิบ) รวมทัง้ อาหารอื่ น ๆ ที่ ทําจากนมที่ ยังไม่ได้ ผ่านการฆ่าเชื อ้
อาหารปรุ ง สุกหรื อแปรรู ป รวมทัง้ เนยแข็ ง ชนิ ดนุ่ม บางชนิ ด เนื อ้ สัตว์ แปรรู ป (หรื อเนื อ้ สัตว์ แบบพร้ อม
รับประทาน ) และอาหารทะเลรมควัน อย่างไรก็ตามการเฝ้าระวังการระบาด และการตรวจสอบลักษณะ
ทางระบาดวิ ท ยาของโรคลิ ส เทริ โ อซิ ส ระบุ ว่ า อาหารที่ ผ่ า นการปรุ ง สํ า เร็ จ แบบพร้ อมรั บ ประทาน
(Ready-to-Eat) บางชนิดเป็ นอาหารที่ มีความเสี่ ยงสูงที่จะเป็ นตัวส่งผ่านโรคลิสเทริ โอซิสในประชากรที่
อ่อนแอ การปนเปื อ้ นภายหลังการแปรรู ปดูเหมือนจะเป็ นเส้ นทางการปนเปื อ้ นเชื ้อลิสเทอเรี ยในอาหารแปร
รู ป ในขณะที่ขนตอนการใช้
ั้
ความร้ อน เช่น การทําอาหารและการฆ่าเชื ้อจะสามารถฆ่าเชื ้อแบคทีเรี ย แต่
การปนเปื อ้ นของเชื อ้ ลิส เทอเรี ยอาจเกิ ดขึน้ หลัง การปรุ ง อาหารในโรงงานแต่เ ป็ น ช่วงก่ อนที่จ ะบรรจุล ง
ภาชนะ บรรจุภณ
ั ฑ์และเคาน์เตอร์ อาหารสําเร็ จรูปที่มีเนื ้อสัตว์ปรุ งสุกแบบพร้ อมรับประทาน (RTE) เป็ นจุด
ที่เป็ นไปได้ ว่าจะมีการปนเปื อ้ นหลังการแปรรู ป อาหาร RTE ซึ่งเป็ นพาหะปกติของเชื ้อลิสเทอเรี ยมักเก็ บ
รักษาด้ วยการแช่เย็น
เชื อ้ ลิสเทอเรี ยแตกต่างจากแบคที เรี ยส่วนใหญ่ เพราะมันสามารถเติบโตและแพร่ พนั ธุ์ได้ ในอาหาร RTE
ที่เก็บไว้ ในตู้เย็น นอกจากนี ้การใช้ การสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเป็ นเรื่ องยากเพราะเชื ้อลิสเทอเรี ยยึดเกาะ
กับพื น้ ผิวสัมผัสอาหารและสร้ างแผ่นไบโอฟิ ล์ ม เชื อ้ ลิสเทอเรี ยสามารถอยู่รอดได้ บนพื น้ ผิ วที่ สัม ผัส กับ
อาหาร เช่ น พื น้ ผิ ว สเตนเลสของเครื่ อ งตัด และปนเปื อ้ นซํ า้ ๆ ในเนื อ้ สัต ว์ แ บบพร้ อมรั บ ประทาน
สภาพแวดล้ อมที่เย็นและเปี ยกชืน้ ในโรงงานแปรรู ปอาหารและตู้เย็นเป็ นสภาพแวดล้ อมที่เหมาะกับการ
เจริ ญ เติบ โตของเชื อ้ ลิ ส เทอเรี ย เพราะเป็ น แบคที เ รี ย ที่ ช อบอุ ณ หภู มิ ตํ่ า มัน จึ ง มี ชี วิ ต อยู่แ ละเติ บ โตใน
สภาพแวดล้ อมที่อณ
ุ หภูมิตํ่ามาก ๆ 4-0) ° C) อย่างในอาหารและในโรงงานแปรรูปอาหารได้ เป็ นเวลานาน
เชื ้อลิสเทอเรี ยแตกต่างจากเชื ้อโรคส่วนใหญ่ที่แพร่ ผ่านอาหารตรงที่มนั สามารถแพร่ กระจายเข้ าสู่โรงงาน
แปรรูปอาหารด้ วยวิธีตา่ ง ๆ และทนต่อสภาวะแวดล้ อมที่หลากหลายรวมทังทนอุ
้ ณหภูมิตํ่าได้
การเรี ยกคืนอาหารหมายถึงค่าใช้ จา่ ยที่สงู ทังทางสุ
้
ขภาพและทางเศรษฐกิจ ตามประมาณการจากฝ่ ายวิจยั
ด้ านเศรษฐกิ จของกระทรวงเกษตรสหรั ฐอเมริ กา) USDA / ERS) ในปี 2013 ค่าใช้ จ่ายโดยรวมของการ
เจ็ บป่ วยจาก Listeria monocytogenes มี มูล ค่าสูง กว่า 2.8 ล้ านดอลล่าห์ ส หรั ฐ ฯ แม้ ว่าค่าใช้ จ่ายทาง
เศรษฐกิจจะมีราคาแพงสําหรับผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีกและผู้บริ โภค แต่การคํานวณโดยประมาณนันยั
้ ง
ไม่ไ ด้ รวมค่าใช้ จ่ายในอุตสาหกรรมอาหาร การสูญ เสี ยความเชื่ อมั่น ของผู้บริ โภคในแบรนด์ห รื อธุรกิ จ
ค่าใช้ จ่ายที่ เกี่ ยวข้ องกับการเรี ยกคื นสินค้ า หรื อค่าใช้ จ่ายที่ เกิดขึน้ จากการดําเนินคดี และยังไม่ได้ รวม
ค่าใช้ จ่ายของผู้เสียภาษี สําหรับหน่วยงานด้ านสุขภาพระดับท้ องถิ่น ระดับรัฐและระดับรัฐบาลกลางที่ ต้อง
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รับมือกับการแพร่ระบาด ตารางที่ 1 แสดงการเรี ยกคืนอาหารประเภท I ที่เกี่ยวข้ องกับการปนเปื อ้ นของเชื ้อ
ลิสเทอเรี ย 3 ในช่วงทศวรรษ 2005-2015 การปนเปื อ้ นของเชื ้อ L. monocytogenes ทําให้ เรี ยกคืนอาหาร
18% อาหารทังหมด
้
127 ชนิด เป็ นอาหารกว่า 9 ล้ านปอนด์
ตารางที่ 1 การเรี ยกคืนอาหารที่เกี่ยวข้ องกับการปนเปื อ้ นของเชื ้อลิสเทอเรี ย, 2005-2015

เทคโนโลยี Silvershield® ของไมโครแบน
การออกแบบอุปกรณ์สขุ าภิบาล (SED) เป็ นองค์ประกอบหลักของโปรแกรมความปลอดภัยด้ านอาหาร ใน
ปี 2014 สถาบันเนื อ้ แห่งสหรั ฐอเมริ กา (AMI) ได้ สรุ ปหลักการ SED สิบประการเพื่ อเป็ นแนวทางในการ
ออกแบบอุปกรณ์การทําอาหาร การก่อสร้ างและการใช้ งาน AMI แนะนําให้ มีการออกแบบอุปกรณ์อาหาร
เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ เชื ้อแบคทีเรี ยเข้ ามา รอดชีวิตและเติบโตทังบนผิ
้
วสัมผัสของผลิตภัณฑ์และด้ านที่ไม่ใช่
ผิวสัมผัสของเครื่ องมือ ตลอดจนการสร้ างเพื่อให้ แน่ใจว่าสามารถทําความสะอาดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลตลอดอายุการใช้ งานของอุปกรณ์ วัสดุที่ใช้ สําหรับทําอุปกรณ์ต้องเข้ ากันได้ กบั ผลิตภัณฑ์
สิ่ ง แวดล้ อม สารเคมี ทําความสะอาดและฆ่าเชื อ้ โรครวมถึ งวิ ธี การทํ าความสะอาดและสุขาภิ บาล พื น้
ผิวสัมผัสของผลิตภัณฑ์ต้องทําด้ วยวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่ อน ไม่เป็ นพิษ และไม่ดดู ซับของเหลว
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การเรี ยกการเรี ยกคืนอาหารเป็ นการกระทําโดยสมัครใจของผู้ผลิตหรื อผู้จดั จําหน่ายเพื่อปกป้องสาธารณชนจากผลิตภัณฑ์ที่อาจทําให้
เกิดปั ญหาสุขภาพหรื ออาจถึงแก่ชีวิต การเรี ยกคืนมีจุดมุ่งหมายเพื่อนํ าผลิตภัณฑ์ อาหารออกจากการค้ าขายเมื่อมีเหตุผลที่จะเชื่อว่า
ผลิตภัณฑ์อาจมีการปลอมปนหรื อมีการปิ ดฉลากสินค้ าไม่ถกู ต้ อง การเรี ยกคืนจะดําเนินการโดยผู้ผลิตหรื อผู้จดั จําหน่ายบางครัง้ ตามคํา
5

ร้ องขอของหน่วยงานตรวจสอบความปลอดภัยของอาหาร ( FSIS) การเรี ยกคืนทังหมดเป็
้
นการกระทําโดยสมัครใจ อย่างไรก็ตามหาก
บริษัทปฏิเสธที่จะเรี ยกคืนผลิตภัณฑ์ FSIS มีอํานาจตาม
กฎหมายที่จะกักและยึดผลิตภัณฑ์เหล่านันจากการวางขายได้
้
http://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/home

โรคลิสเทริ โอซิสมีอตั ราป่ วยและอัตราการเสียชีวิตสูงบวกกับความถี่ของโรคระบาดที่อยู่ในความสนใจของ
สาธารณะจึงจําเป็ นที่จะต้ องหาแนวทางใหม่ในการควบคุมการอยู่รอดและเติบโตของเชื อ้ ลิสเทอเรี ยบน
พื ้นผิวตู้เย็น มาตรการแบบดังเดิ
้ มที่ใช้ จดั การการปนเปื อ้ นพื ้นผิวเพื่อลดโอกาสที่เชื ้อลิสเทอเรี ยจะปนเปื อ้ น
ผลิตภัณฑ์อาหารไม่ประสบความสําเร็ จเพราะจากประสบการณ์แสดงให้ เห็นว่าหลังจากการปนเปื อ้ นครัง้
แรกการทําให้ ต้ แู ช่เย็นกลับไปปราศจากเชื ้อลิสเทอเรี ยไม่ใช่เรื่ องง่าย การผสานเทคโนโลยีธาตุเงินต้ านจุล
ชีพในการเคลือบพื ้นผิวตามมาตรการออกแบบอุปกรณ์สขุ าภิบาลเพื่อสร้ างสภาพแวดล้ อมที่ไม่เอื ้ออํานวย
ต่อการอยู่รอดของเชื อ้ ลิสเทอเรี ยถื อเป็ นเครื่ องมื อที่มีประสิทธิ ภาพในการรั กษาพื ้นผิวตู้เย็นหลังจากการ
ปนเปื อ้ นเชื ้อลิสเทอเรี ย
วิธีหนึ่งในการต่อต้ านการปนเปื อ้ นของเชื อ้ แบคทีเ รี ยคือเทคโนโลยีไอออนเงิ น หลายศตวรรษที่ผ่านมา
วัฒนธรรมทัว่ โลกพึ่งพาคุณสมบัติต้านจุลชีพของธาตุเงินเพื่อไม่ให้ เกิดการปนเปื อ้ นจุลินทรี ย์ในอาหารและ
นํ ้า ในปี 1884 เป็ นเรื่ องธรรมดาที่จะใช้ ซิลเวอร์ ไนเตรทในรูปของเหลวหยอดตาเด็กแรกเกิดเพื่อป้องกันการ
แพร่ กระจายของเชื ้อแบคทีเรี ยไนซ์ซีเรี ย โกโนร์ เรี ย (Neisseria gonorrhoeae เชื ้อแบคทีเรี ยที่ทําให้ เกิดโรค
หนองใน) จากแม่ ที่ ติ ด เชื อ้ ไปยัง ลูก ในระหว่ า งการคลอดบุ ต ร อย่ า งไรก็ ต ามกลไกในการยับ ยัง้ การ
เจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ยเพิ่งมีการศึกษาและชี ้แจงเมื่อไม่นานมานี ้ กลไกการทํางานที่แนะนําคือธาตุเงิน
จะเข้ าไปในเซลล์ของแบคทีเรี ยเพื่อทําให้ เกิดความเสียหาย การศึกษามากมายพบว่าคุณสมบัติในการต้ าน
จุลชีพของธาตุเงินเป็ นผลมาจากแตกตัวเป็ นประจุบวก Ag+ และความสามารถในการทําลายเซลล์ โดย
การมีปฏิสมั พันธ์ กบั โปรตีนที่มีไทออลหรื อกํามะถันและดีเอ็นเอ รู ปที่ 3 แสดงให้ เห็นการจัดการแบคทีเรี ยส
เตรปโตคอกคัส แกรมบวก(Staphylococcus aureus) และแบคทีเรี ยอีโคไล แกรมลบ (E. coli) ด้ วยไอออน
เงิน (Ag+) ทําให้ เซลล์เกิดความเสียหายได้
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-------------------------

4 Feng, Q.L. , Wu, J. , Chen, G.Q. , Cui, F.Z. , Kim, T.N. , Kim, J.O. การศึ ก ษากลไกของผลการต้ า นเชื ้อแบคที เรี ย ของไอออนเงิ น บน
Escherichia coli และ Staphylococcus aureus จากวารสาร Journal of Biomedical Materials Research ส่วน A. 2000 เล่มที่ 52 ฉบับที่
4 หน้ า 662-668

รู ปที่ 3: การรั กษาเซลล์ ด้วย Ag+ ทําให้ เกิดการควบแน่ นของดีเอ็นเอ ผนังเซลล์ เสียหาย และการ
จับตัวเป็ นเม็ดของธาตุเงิน (A) E. coli และ (B) เซลล์ S. aureus ที่มีและไม่ มีการใช้ Ag+ ผ่ าน
กล้ องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่ องผ่ าน (Feng et al., 2000)
เทคโนโลยี Silvershield ของไมโครแบนเป็ นเทคโนโลยีธาตุเงินที่ทําจากแก้ ว ไอออนเงินจะถูกนํามาใส่ลงใน
เมทริ กซ์แก้ วอสัณฐานที่ถกู บดจนเป็ นอนุภาคละเอียด อนุภาคเหล่านี ้สามารถนํามารวมกันในพื ้นผิวหรื อตัว
เคลือบพื ้นผิวได้ ในระดับที่ตํ่ามากและออกแบบมาเพื่อปล่อยไอออนเงินเมื่อมีความชื ้น อัตราการปลดปล่อย
จะได้ รับการควบคุมจากโครงสร้ างอสัณฐานของแก้ วทําให้ สามารถควบคุมอย่างยอดเยี่ยมและยืนยาว เมื่อ
เทียบกับเทคโนโลยีธาตุเงินอื่น ๆ อนุภาคแก้ วมีความเฉื่ อยสูงและทนอุณหภูมิได้ สงู (> 600 องศาเซลเซียส)
ดังนันจึ
้ งเหมาะกับการรวมตัวเข้ ากับโพลีเมอร์ สว่ นใหญ่
การทดสอบอุปกรณ์ และการติดตัง้
ในการสร้ างพื ้นผิวชันวางที
้
่เคลือบด้ วยสารต้ านจุลชีพ ไมโครแบนผสมผง Silvershield กับผงเคลือบโพลีเอ
สเตอร์ มาตรฐานที่ ใช้ เคลื อบชัน้ วางของในตู้เย็น ส่วนผสมของผงเคลื อบนี จ้ ะนําไปพ่นและเคลื อบบนชัน้
เหล็กที่โรงงานผลิต ชันวางที
้
่เคลือบและชันวางที
้
่ไม่ได้ เคลือบสารต้ านจุลชีพแตกต่างกันแค่วสั ดุเคลือบที่
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เป็ น Silvershield กระบวนการผลิต การตกแต่งหรื อความสวยงามของตัวอย่างทังสองชิ
้
้นไม่แตกต่างกัน
ตัวอย่างเหล่านี จ้ ะส่งไปที่ ไมโครแบนและถูกตัดเป็ นชิน้ สี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 2" x 2" ตามที่ กําหนดไว้ ใน
ระเบียบวิธีการทดสอบทางจุลชีววิทยา จะมี การเตรี ยมตัวอย่างที่มี Silvershield ต่างเกรด ต่างระดับซึ่ง
ตัวอย่างทังหมดจะใส่
้
ปริ มาณสารเติมแต่งตามคําแนะนําฉลากการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของ EPA
สํ า หรั บ การศึ ก ษานี ไ้ ด้ มี ก ารติ ด ตัง้ และจั ด ทํ า ตู้ เ ย็ น เชิ ง พาณิ ช ย์ ข นาด 4 ฟุ ต พร้ อมชั น้ วางห้ าชั น้ ใน
ห้ องปฏิ บตั ิการจุลชี ววิทยาของไมโครแบนตามคําแนะนํ าของผู้ผลิ ต มีการจัดวางของเข้ าเครื่ องและตัง้
อุณหภูมทิ ี่ 4 องศาเซลเซียส ใช้ เหยือกนํ ้าเพื่อเพิ่มมวลความร้ อนและจําลองผลิตภัณฑ์อาหารที่เก็บในตู้เย็น
มีการตรวจสอบอุณหภูมิหลาย ๆ ตําแหน่งภายในตู้เย็นตลอดระยะเวลาการศึกษาและพบว่าอุณหภูมิอยู่
ในช่วง± 2 องศาเซลเซียสตลอดช่วงวัฏจักรการทดสอบ ใช้ แผ่นเหล็กเคลือบผง 5 กลุ่ม (2"x 2") เป็ นตัวแทน
วัสดุที่ไม่ได้ ใช้ ผงเคลื อบต้ านจุลชี พและตัวแทนของวัส ดุเคลื อบเทคโนโลยี ผสานธาตุเงิ นต้ านจุลชี พ เพื่ อ
จําลองพื ้นผิวของชันวางในตู
้
้ เย็น แผ่นวัสดุเหล่านี ้จะวางอยู่ในจานเพาะเลี ้ยง จากนันจึ
้ งวางจานเหล่านี ้ลง
บนชัน้ วางในตู้เ ย็น โดยใช้ วิธีการสุ่มแบบสถิ ติเ พื่อลดผลกระทบของอุณหภูมิในท้ องถิ่ นแล้ วจึง ปล่อ ยให้
ปรับตัวกับสภาพอากาศ 48 ชัว่ โมงก่อนการปลูกเชื ้อ (รูปที่ 4)

รู ปที่ 4. เครื่ องทําความเย็นเชิงพาณิชย์ที่จดั วางของเข้ าเครื่ องตามคําแนะนํา
ของผู้ผลิตโดยใช้ เหยือกนํา้ สําหรั บมวลความร้ อนและบรรจุด้วยแผ่นวัส ดุท่ี
เคลือบด้ วยผงเคลือบและปลูกเชื ้อ

แผ่นวัสดุที่ปรับสภาพแล้ วได้ รับเชื ้อ L. monocytogenes จํานวน 106 CFU / ml (ATCC # 43256 – CDC
strain designation F2380) จานที่ บรรจุแผ่นวัส ดุปลูกเชื อ้ ไว้ ถูกบ่ม ในตู้เ ย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซี ยส
จํานวนจุลชีพที่รอดตายกลับฟื น้ ตัวที่เวลา 0 ชัว่ โมง 2 ชัว่ โมง 24 ชัว่ โมง 48 ชัว่ โมง 72 ชัว่ โมงและ 1 สัปดาห์
หลังการปลูกเชื ้อ การฟื น้ ตัวและการนับจํานวนประชากรที่รอดตายของเชื ้อลิสเทอเรี ยในแต่ละช่วงเวลาได้
ดําเนินการตามมาตรฐาน ISO 22196 (ยกเว้ นอุณหภูมิในการบ่มที่ 4 องศาเซลเซียสแทนที่จะเป็ น 36 องศา
เซลเซียสและมีการระบุเวลาในการบ่มแทนที่จะกําหนดไว้ ที่ 24 ชัว่ โมง) ในการวัดประสิทธิภาพการควบคุม
8

เชื ้อลิสเทอเรี ยในเชิงปริ มาณของเทคโนโลยี Silvershield ของไมโครแบน จํานวนจุลชีพที่ฟืน้ ตัวจากแผ่น
วัสดุที่ใช้ Silvershield จะถูกนํามาเปรี ยบเทียบกับการฟื น้ ตัวบนแผ่นวัสดุที่ไม่ได้ ใช้ สารต้ านจุลชีพในช่วง
การฟื น้ ตัวแต่ละช่วง (รูปที่ 5) ผลที่ดีที่สดุ จากสูตร Silvershield จะกล่าวถึงที่ด้านล่าง
ข้ อมูลที่วางไว้ ในรู ปที่ 5 เป็ นผลสะสมของการทดลองสองรอบโดยที่จุดข้ อมูลของตัวอย่างที่ใช้ สารต้ านจุล
ชีพจะเป็ นแบบสามเท่า ตัวอย่างที่ไม่ใช้ สารต้ านจุลชีพจะเป็ นแบบสี่เท่า มีสองประเด็นสําคัญดังนี ้:
1. เชื ้อลิสเทอเรี ยสามารถอยู่รอดได้ เป็ นเวลานานบนพื ้นผิวตู้เย็นเคลือบผงที่ไม่ใช้ สารต้ านจุลชีพ ภายใต้
สภาวะการทดสอบเฉพาะนี เ้ ชื อ้ การปลูกเชื อ้ ครั ง้ แรกยังคงเจริ ญเติบโตได้ เมื่ อสิ น้ สุดระยะเวลาการ
ทดสอบที่กินเวลานานเป็ นสัปดาห์
2. สําหรับชันวางที
้
่เคลือบ Silvershield จํานวนเชื ้อลิสเทอเรี ยที่ฟืน้ ตัวบนแผ่นวัสดุบนชันวางระบุ
้
วา่ จํานวน
ประชากรของจุลชีพลดลง
a.> 99.7% ภายใน 24 ชัว่ โมง
b.> 99.97% ภายใน 48 ชัว่ โมง
เมื่อเทียบกับการเติบโตบนแผ่นวัสดุบนชันวางที
้
่ไม่ใช้ สารต้ านจุลชีพ

รู ปที่ 5 การอยู่รอดของเชือ้ ลิสเทอเรี ยบนพืน้ ผิวตู้เย็นที่เคลือบผิวด้ วยผงเคลือบที่ไม่ ใช้ สารต้ านจุลชีพ
ผลลัพธ์ นีใ้ ช้ โปรโตคอล ISO 22196 ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส

สรุ ปผลการวิจัย
การปนเปื อ้ นเชื ้อลิสเทอเรี ยของพื ้นผิวสัมผัสอาหารในสภาพแวดล้ อมการให้ บริ การแปรรู ปอาหารเป็ นสาเหตุ
ทําให้ ผ้ ูบริ โภค ผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกเสียค่าใช้ จ่ายราคาแพง มาตรการแบบดังเดิ
้ มในการขจัดการปนเปื อ้ น
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โดยการฟื น้ ฟูสภาพแวดล้ อมและพื ้นผิวให้ เป็ นสถานะปลอดเชื ้อลิสเทอเรี ยไม่ประสบความสําเร็ จเพราะเชื ้อ
ลิสเทอเรี ยสามารถสร้ างไบโอฟิ ล์มบนพื ้นผิวได้ การศึกษาแบบจําลองแสดงให้ เห็นว่าเมื่อเชื ้อแอล. โมโนไซ
โตจิเนสถูกห่อหุ้มไว้ ในไบโอฟิ ล์มที่มีแบคทีเรี ยหลากหลายชนิดจะทนต่อสารฆ่าเชื ้อโรคต่าง ๆ เช่น ไฮโปคลอ
ไรท์ สารฆ่าเชื อ้ โรคที่ โดยปกติมี ประสิ ทธิ ภาพจะไร้ ประสิทธิ ภาพในการทํ าลายเชื อ้ แอล. โมโนไซโตจิ เ น
สเมื่อมันฝั งตัวอยู่ในไบโอฟิ ล์ม (1) การรวมอุปกรณ์สขุ าภิบาลเข้ ากับอุปกรณ์การแปรรู ป การเก็บรักษาและ
การจัดวางควรพิจารณาว่าเป็ นส่วนหนึ่งของการทําความสะอาดและสุขาภิบาลที่ต้องทําเป็ นประจํา มีการ
ระบุร ะบบมากมายนการนํ า ธาตุเ งิ น มาเป็ น สารต้ า นจุล ชี พ ซึ่ ง หนึ่ ง ในนัน้ คื อ ผงเคลื อ บผิ ว (2) ข้ อ มูล
เปรี ยบเทียบจากการศึกษาเหล่านี ้แสดงให้ เห็นว่าเมื่อผสานเทคโนโลยี Silvershield ของไมโครแบนไว้ ใน
พื ้นผิวที่เคลือบผงแล้ วจะมีผลในการจํากัดการอยู่รอดและเติบโตของเชื ้อลิสเทอเรี ยซึ่งในกรณี นี ้คือชันวาง
้
ของในตู้เย็น จํานวนจุลชีพที่ลดลง >99.7% ใน 24 ชัว่ โมงเมื่อเปรี ยบเทียบตัวอย่างบนชันวางของที
้
่เคลือบ
Silvershield กับตัวอย่างที่ไม่มีสารต้ านจุลชีพโดยใช้ ระเบียบวิธีทดสอบ ISO 22196
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