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ความส าเรจ็ของการปกป้องผลิตภณัฑด้์วยคณุสมบติัต่อต้านเช้ือโรคในการเคลือบพืน้ผิว 

เทยีน แลน, เอม็. เอส., ดแูอน เซนโตลา, และ ไบรอนั อลีเวริด์   

 

สาระส าคญั  

ปัจจบุนั มีสารปรงุแต่งมากมายท่ีสามารถผสานเขา้กบัการพฒันาสูตรผลิตภณัฑสี์ ซ่ึงมีคณุสมบติัในการปกป้องเน้ือฟิลม์ของสีท่ี
แห้งแล้วได้เป็นอยา่งดีจากแบคทีเรียและเช้ือราทัว่ไป ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรอืท าลายความสวยงามของเน้ือฟิลม์ของ
ผลิตภณัฑสี์ 

การพฒันาสตูรผลติภณัฑส์จีะตอ้งมกีารเตมิสารชวีฆาตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อการรกัษาคุณภาพและความคงตวัของเน้ือสใีน
กระป๋อง อย่างไรกต็าม การรกัษาคุณภาพของสใีนกระป๋องไม่จ าเป็นว่าจะตอ้งมคีุณสมบตักิารปกป้องเน้ือฟิลม์ของสทีีแ่หง้แลว้ เน่ืองจาก
พลศาสตรก์ารปกป้องเชือ้โรคของเนื้อสจีะเปลีย่นแปลงไปเมื่อเนื้อฟิลม์สเีกดิการแหง้ตวั นอกจากน้ี ขอ้บงัคบัและระเบยีบของอพีเีอมี
ขอ้บงัคบัในเรื่องชนิดของสารต่อตา้นเชือ้โรคทีส่ามารถใชไ้ดก้บัการปกป้องเน้ือฟิลม์ของสทีีแ่หง้แลว้ และกล่าวอา้งว่าสามารถใชไ้ดผ้ลจรงิ
จากการใชส้ารต่อตา้นเชือ้โรคเหล่านี้ 

ดงันัน้ การพฒันาสตูรผลติภณัฑส์ทีีม่คีุณสมบตักิารปกป้องเน้ือฟิลม์ของสทีีแ่หง้แลว้ไดเ้ป็นระยะเวลานานจงึถอืเป็นสิง่ทีท่า้ทาย ส าหรบัสี
ทาภายนอกอาคารนัน้ ตวัแปรต่าง ๆ อาท ิ ทศิทางของพืน้ผวิทีท่าส ี ลว้นก่อใหเ้กดิผลกระทบทีแ่ตกต่างกนัอย่างมากจากการทีส่จีะถูก
ท าลายโดยสาหร่ายและเชือ้เหด็รา ดว้ยตวัแปรทีก่ล่าวมา ร่วมกบัตวัแปรดา้นสภาพภูมอิากาศและภูมปิระเทศทีห่ลากหลายทีผ่ลติภณัฑส์ี
ตอ้งเผชญิ ลว้นเพิม่ปัญหาใหแ้ก่บรรดาผูผ้ลติในการรบัประกนัประสทิธภิาพและความทนทานของผลติภณัฑส์ ี สว่นผลติภณัฑส์ทีาภายใน
อาคารจะเผชญิกบัความแปรปรวนของสภาพแวดลอ้มทีน้่อยกวา่ ทัง้การเปลีย่นแปลงของระดบัความชืน้ อุณหภูม ิ ความสะอาด (ซึง่กค็อื
ระดบัของการสมัผสักบัจุลชพีต่าง ๆ) ความเก่าแก่ของสิง่ก่อสรา้ง และชนิดของสารเคมทีีท่าบนพืน้ผวิก่อนผลติภณัฑส์ ีซึง่อาจสง่ผลต่อการ
ยดึเกาะของเนื้อฟิลม์ของสไีด ้

ทุกวนัน้ีมมีาตรฐานการทดสอบในหอ้งทดลองมากมายทีส่ามารถน ามาใชป้ระเมนิประสทิธภิาพการต่อตา้นเชือ้ราและการต่อตา้นแบคทเีรยี
ของเน้ือฟิลม์ของสทีีแ่หง้แลว้ หากยงัเป็นการประเมนิปัญหาดา้นจุลชพีในระดบัมาตรฐานภายใตส้ภาวะทีค่าดการณ์ไดแ้ละสามารถเกดิขึน้
ซ ้าไดเ้ท่านัน้ ซึง่ในบรรดากระบวนการต่าง ๆ นัน้มจี านวนมากทีถู่กก าหนดขัน้ตอนโดยนกัออกแบบ สถาปนิก หรอืองคก์ารดา้นการก าหนด
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มาตรฐานต่าง ๆ หากนบัเป็นเรือ่งส าคญัมากทีต่อ้งตระหนกัถงึแง่มุมเฉพาะดา้นเกีย่วกบัประสทิธภิาพการต่อตา้นเชือ้โรคทีพ่วกเขาตอ้งการ
ประเมนิ ยกตวัอย่างเช่น ในกระบวนการทดสอบการต่อตา้นเชือ้ราวธิหีนึ่ง เช่น มาตรฐาน ASTM G21 ตวัอย่างจะถูกจดัวางในแนวราบให้
สมัผสักบัวุน้เพาะเชือ้ทีม่สีารอาหารทีไ่ม่ดแีละเพาะสปอรเ์ชือ้ราบางชนิดลงไป สว่นมาตรฐาน ASTM อกีรปูแบบหนึ่งนัน่คอื D3273 จะวาง
ตวัอย่างใหส้มัผสักบัสปอรข์องเชือ้ราทางอากาศ โดยการแขวนตวัอย่างในแนวดิง่เหนือกระบะดนิเพาะเชือ้ทีอ่ยู่ภายในหอ้งทีอุ่่นและชื้น การ
ทดสอบเหล่านี้แสดงใหเ้หน็ถงึคณุสมบตักิารต่อตา้นเชือ้ราของการเคลอืบพืน้ผวิดว้ยฟิลม์และฟิลม์ของสทีีแ่หง้แลว้ในแนวทางทีม่คีวาม
แตกต่างกนัอย่างมาก ดงันัน้ นกัพฒันาสตูรสารเคลอืบพืน้ผวิจงึจ าเป็นตอ้งใสใ่จอย่างมากในการคดัเลอืกมาตรฐานการทดสอบทีส่มัพนัธก์บั
รปูแบบการใชง้านผลติภณัฑข์องผูบ้รโิภคของตนเอง 

เมื่อประสทิธภิาพของเทคโนโลยกีารต่อตา้นเชือ้โรคถูกรบัรองภายใตส้ภาวะของหอ้งทดลองตามมาตรฐาน การประเมนิคุณภาพของสตูร
ตน้แบบผลติภณัฑภ์ายใตส้ภาวะของ “โลกแหง่ความจรงิ” จงึถูกปฏบิตักินัในวงจ ากดัเท่านัน้ ส าหรบัผลติภณัฑส์ทีาภายนอก ยงัปรากฏ
มาตรฐาน ASTM บางรปูแบบทีค่รอบคลุมถงึการสมัผสัสภาพแวดลอ้มภายนอกทีเ่กดิจากการคาดการณ์เมื่อใชง้านจรงิ โดยปัจจยัทีอ่าจ
สง่ผลกระทบต่อประสทิธภิาพของผลติภณัฑ ์ ทัง้มมุเอยีงตามแนวราบของพืน้ผวิ ระดบัการควบแน่นของพืน้ผวิ ระดบัของเงาทีบ่ดบงั ฝน
กรด และมลภาวะ ไดถู้กน ามาพจิารณาในวธิกีารก าหนดมาตรฐานน้ีดว้ย 

 

การศึกษาในห้องทดลอง 

ประสบการณ์ดา้นเทคโนโลยกีารเคลอืบพืน้ผวิและการใชแ้ผ่นฟิลม์อนัยาวนานของไมโครแบน ท าใหบ้รษิทัมโีซลชูัน่การต่อตา้นเชือ้โรค
ส าหรบัใชก้บัผลติภณัฑส์ทีีห่ลากหลาย เพื่อสรา้งประสทิธภิาพการต่อตา้นเชื้อโรคแก่เน้ือฟิลม์ของสทีีแ่หง้แลว้ภายใตข้อ้ก าหนดดา้นการ
ปฏบิตังิานของอพีเีอ การรว่มมอืกนัระหว่างไมโครแบนกบับรษิทัซพัพลายเออรผ์ลติภณัฑส์รีะดบัโลกเมื่อไม่นานมานี้ได้ถูกด าเนินการขึน้ 
เพื่อตรวจสอบกลุ่มผลติภณัฑไ์มโครแบนจ านวนหลายรายการในเรื่องประสทิธภิาพการต่อตา้นเชือ้โรคของเน้ือฟิลม์ทีแ่หง้แลว้ของ
ผลติภณัฑส์ทีาภายในอาคาร โดยมผีลติภณัฑต่์อตา้นเชือ้โรคประเภทต่าง ๆ กว่า 12 รุ่นทีถู่กเพิม่เขา้ไปในกลุ่มผลติภณัฑส์อีะครลิคิส าหรบั
ทาภายในอาคาร ตารางที ่1 แสดงใหเ้หน็ถงึการเพิม่ผลติภณัฑส์ต่ีอตา้นเชือ้โรคเขา้ในกลุ่มผลติภณัฑพ์ื้นฐาน 

ตารางที ่1 รอ้ยละของการเพิม่ผลติภณัฑส์ต่ีอตา้นเชือ้โรคของไมโครแบนในตวัอย่างสอีะครลิคิ 

ตวัอย่างส ี# 
สาร AF ของไมโครแบน 

(% น ้าหนกัของส)ี 
สาร ZPTech® ของไมโครแบน 

(% น ้าหนกัของส)ี 

สาร Silvershield®  
ของไมโครแบน 
(% น ้าหนกัของส)ี 

1 (ตวัอย่างควบคุมทีไ่ม่ผ่าน
กระบวนการ) 

   

สว่นผสม 2 0.13% 0.4%  

สว่นผสม 3 0.26% 0.8%  

สว่นผสม 4  0.4%  

สว่นผสม 5  0.8%  

สว่นผสม 6  0.4% 0.7% 

สว่นผสม 7  0.8% 1.4% 

สว่นผสม 8  0.4%  

สว่นผสม 9  0.8%  
สว่นผสม 10 .075% 0.25%  
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สว่นผสม 11  0.25%  
สว่นผสม 12  0.25% 0.35% 
สว่นผสม 13  0.25%  

 

ตวัอย่างของการทดสอบการต่อตา้นเชือ้โรคตามมาตรฐาน JIS Z2801 คอืฟิลม์ทีท่าดว้ยมอืหนา 3 มลิซึง่แหง้แลว้บนสารตัง้ตน้ทีเ่ป็นโพลเีอ
สเตอร ์ สว่นตวัอย่างของมาตรฐาน ASTM D3273 (ต่อตา้นเชือ้รา) คอืฟิลม์เน้ือสทีีแ่หง้แลว้ทาบนพืน้ผวิแบบเปิดโล่งทุกดา้นของแผ่นไม้
ขนาด 3.75 x 3.75 ซม. 

นอกจากนี้ เพื่อการจ าลองการท าความสะอาดสทีาภายในอาคาร ตวัอย่างฟิลม์ชนิดเดยีวกนัไดถู้กน ามาทดสอบประสทิธภิาพการต่อตา้น
เชือ้โรคดว้ยการแช่นาน 10 นาทแีละการขดัถูดว้ยสารซกัฟอกเจอืจางในน ้า 25% หลงัจากนัน้ ตวัเหล่านี้จะถูกลา้งดว้ยน ้าและปล่อยใหแ้หง้ 
24 ชัว่โมงก่อนน ามาทดสอบประสทิธภิาพการต่อตา้นเชือ้โรค เพื่อขจดัคุณสมบตักิารต่อตา้นเชือ้โรคของสารซกัฟอกทีอ่าจยงัหลงเหลอือยู่ 

ผลการทดสอบการต่อตา้นเชือ้โรคทัง้ก่อนและหลงัการท าความสะอาดถูกแสดงไวใ้นตารางที ่ 2 และ 3 ตามล าดบั ผลลพัธเ์หลา่นี้แสดงให้
เหน็ว่าสตูรผลติภณัฑส์ทีุกชนิดทีม่สีารปรุงแต่งไมโครแบนสามารถยบัยัง้ทัง้จุลชพีแกรมลบ (สายพนัธุ์ Klebsiella pneumonia) และจุลชพี
แกรมบวก (สายพนัธุ ์Staphylococcus aureus) ทัง้ก่อนและหลงัการท าความสะอาด สว่นตวัอย่างผลติภณัฑส์ทีีไ่มม่สีารปรุงแต่งแสดงให้
เหน็ว่าไม่มกีารลดจ านวนของจุลชพีทัง้สองแบบอย่างมนียัส าคญั 

ตารางที ่2 ผลการทดสอบตามมาตรฐาน JIS 2801 (รอ้ยละของการลดจ านวน) กบัเนื้อฟิลม์ของผลติภณัฑส์กี่อนการท าความสะอาดดว้ย
สารซกัฟอก 

สตูรผลติภณัฑ#์ Klebsiella pneumonia Staphylococcus aureus 
1 ผลติภณัฑส์ทีีไ่มม่สีารปรุงแต่งไม
โครแบน 

ไม่มกีารลดจ านวน ไม่มกีารลดจ านวน 

สว่นผสม 2 ถงึ 13 ≥99.9% ≥99.9% 
 

ตารางที ่3 ผลการทดสอบตามมาตรฐาน JIS 2801 (รอ้ยละของการลดจ านวน) กบัเนื้อฟิลม์ของผลติภณัฑส์หีลงัการท าความสะอาดดว้ย
สารซกัฟอก 

สตูรผลติภณัฑ#์ Klebsiella pneumonia Staphylococcus aureus 
1 ผลติภณัฑส์ทีีไ่มม่สีารปรุงแต่งไม
โครแบน 

ไม่มกีารลดจ านวน 65% 

สว่นผสม 2 ถงึ 13 ≥99.9% ≥99.9% 
 

ตารางที ่4 แสดงใหเ้หน็ถงึกจิกรรมของเชือ้ราบนตวัอย่างผลติภณัฑส์ทีัง้ก่อนและหลงัการท าความสะอาด (ตามมาตรฐาน ASTM D3273) 
โดยจะเป็นการรายงานการปกคลุมของเชือ้ราบนตวัอย่างการทดลองตัง้แต่ระดบั 0 (ความเสยีหายจากเชือ้ราทัง้หมด) ไปจนถงึระดบั 10 
(การไม่ปรากฏความเสยีหายจากเชือ้ราทัง้หมด) โดยไม่มกีารตรวจพบการเตบิโตของเชือ้ราบนแผ่นไมท้ีเ่คลอืบดว้ยผลติภณัฑส์ทีีผ่่าน
กระบวนการของไมโครแบน สว่นแผ่นไมท้ีเ่คลอืบดว้ยผลติภณัฑส์ทีีไ่ม่ผา่นกระบวนการของไมโครแบน มกีารตรวจพบการปกคลุมของเหด็
ราอย่างมนียัส าคญั โดยขอ้มลูการเคลอืบดว้ยผลติภณัฑท์ีผ่่านกระบวนการและไม่ผ่านกระบวนการต่อตา้นเชือ้โรคของไมโครแบน แสดงไว้
ในรปูที ่1  
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ตารางที ่4 ผลการทดลองตามมาตรฐาน ASTM D3273 ของตวัอย่างผลติภณัฑส์ทีัง้ก่อนและหลงัการท าความสะอาด 

สตูรผลติภณัฑ#์ การจดัล าดบัมาตรฐาน D3273 
ตวัอย่างควบคมุทีไ่ม่ใสส่ารปรุงแต่ง 2 

ก่อนการท าความสะอาด 
สว่นผสม 2 ถงึ 13 สะอาดทัง้หมด: 10 

หลงัการท าความสะอาด 
สว่นผสม 2 ถงึ 13 สะอาดทัง้หมด: 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่1 การเปรยีบเทยีบการเคลอืบดว้ยผลติภณัฑท์ีผ่่านกระบวนการและไม่ผ่านกระบวนการต่อตา้นเชือ้โรคของไมโครแบน 

 

 

ฟิลม์เน้ือสีท่ีได้รบัการปกป้อง 
ด้วยไมโครแบน 

ฟิลม์เน้ือสีท่ีไม่ได้รบัการปกป้อง 
ด้วยไมโครแบน 


