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สาระสาคัญ
ปัจจุบนั มีสารปรุงแต่งมากมายที่สามารถผสานเข้ากับการพัฒนาสูตรผลิ ตภัณฑ์สี ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติในการปกป้ องเนื้ อฟิ ล์มของสีที่
แห้งแล้วได้เป็ นอย่างดีจากแบคทีเรียและเชื้อราทัวไป
่ ที่อาจก่อให้เกิ ดความเสียหายหรือทาลายความสวยงามของเนื้ อฟิ ล์มของ
ผลิ ตภัณฑ์สี
การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์สจี ะต้องมีการเติมสารชีวฆาตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
เพื่อการรักษาคุณภาพและความคงตัวของเนื้อสีใน
กระป๋ อง อย่างไรก็ตาม การรักษาคุณภาพของสีในกระป๋ องไม่จาเป็ นว่าจะต้องมีคุณสมบัตกิ ารปกป้ องเนื้อฟิ ลม์ ของสีทแ่ี ห้งแล้ว เนื่องจาก
พลศาสตร์การปกป้ องเชือ้ โรคของเนื้อสีจะเปลีย่ นแปลงไปเมื่อเนื้อฟิ ลม์ สีเกิดการแห้งตัว นอกจากนี้ ข้อบังคับและระเบียบของอีพเี อมี
ข้อบังคับในเรื่องชนิดของสารต่อต้านเชือ้ โรคทีส่ ามารถใช้ได้กบั การปกป้ องเนื้อฟิ ลม์ ของสีทแ่ี ห้งแล้ว และกล่าวอ้างว่าสามารถใช้ได้ผลจริง
จากการใช้สารต่อต้านเชือ้ โรคเหล่านี้
ดังนัน้ การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์สที ม่ี คี ุณสมบัตกิ ารปกป้ องเนื้อฟิ ลม์ ของสีทแ่ี ห้งแล้วได้เป็ นระยะเวลานานจึงถือเป็ นสิง่ ทีท่ า้ ทาย สาหรับสี
ทาภายนอกอาคารนัน้ ตัวแปรต่าง ๆ อาทิ ทิศทางของพืน้ ผิวทีท่ าสี ล้วนก่อให้เกิดผลกระทบทีแ่ ตกต่างกันอย่างมากจากการทีส่ จี ะถูก
ทาลายโดยสาหร่ายและเชือ้ เห็ดรา ด้วยตัวแปรทีก่ ล่าวมา ร่วมกับตัวแปรด้านสภาพภูมอิ ากาศและภูมปิ ระเทศทีห่ ลากหลายทีผ่ ลิตภัณฑ์สี
ต้องเผชิญ ล้วนเพิม่ ปั ญหาให้แก่บรรดาผูผ้ ลิตในการรับประกันประสิทธิภาพและความทนทานของผลิตภัณฑ์สี ส่วนผลิตภัณฑ์สที าภายใน
อาคารจะเผชิญกับความแปรปรวนของสภาพแวดล้อมทีน่ ้อยกว่า ทัง้ การเปลีย่ นแปลงของระดับความชืน้ อุณหภูมิ ความสะอาด (ซึง่ ก็คอื
ระดับของการสัมผัสกับจุลชีพต่าง ๆ) ความเก่าแก่ของสิง่ ก่อสร้าง และชนิดของสารเคมีทท่ี าบนพืน้ ผิวก่อนผลิตภัณฑ์สี ซึง่ อาจส่งผลต่อการ
ยึดเกาะของเนื้อฟิ ลม์ ของสีได้
ทุกวันนี้มมี าตรฐานการทดสอบในห้องทดลองมากมายทีส่ ามารถนามาใช้ประเมินประสิทธิภาพการต่อต้านเชือ้ ราและการต่อต้านแบคทีเรีย
ของเนื้อฟิ ลม์ ของสีทแ่ี ห้งแล้ว หากยังเป็ นการประเมินปั ญหาด้านจุลชีพในระดับมาตรฐานภายใต้สภาวะทีค่ าดการณ์ได้และสามารถเกิดขึน้
ซ้าได้เท่านัน้ ซึง่ ในบรรดากระบวนการต่าง ๆ นัน้ มีจานวนมากทีถ่ ูกกาหนดขัน้ ตอนโดยนักออกแบบ สถาปนิก หรือองค์การด้านการกาหนด
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มาตรฐานต่าง ๆ หากนับเป็ นเรือ่ งสาคัญมากทีต่ อ้ งตระหนักถึงแง่มุมเฉพาะด้านเกีย่ วกับประสิทธิภาพการต่อต้านเชือ้ โรคทีพ่ วกเขาต้องการ
ประเมิน ยกตัวอย่างเช่น ในกระบวนการทดสอบการต่อต้านเชือ้ ราวิธหี นึ่ง เช่น มาตรฐาน ASTM G21 ตัวอย่างจะถูกจัดวางในแนวราบให้
สัมผัสกับวุน้ เพาะเชือ้ ทีม่ สี ารอาหารทีไ่ ม่ดแี ละเพาะสปอร์เชือ้ ราบางชนิดลงไป ส่วนมาตรฐาน ASTM อีกรูปแบบหนึ่งนันคื
่ อ D3273 จะวาง
ตัวอย่างให้สมั ผัสกับสปอร์ของเชือ้ ราทางอากาศ โดยการแขวนตัวอย่างในแนวดิง่ เหนือกระบะดินเพาะเชือ้ ทีอ่ ยู่ภายในห้องทีอ่ ุ่นและชื้น การ
ทดสอบเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัตกิ ารต่อต้านเชือ้ ราของการเคลือบพืน้ ผิวด้วยฟิ ลม์ และฟิ ลม์ ของสีทแ่ี ห้งแล้วในแนวทางทีม่ คี วาม
แตกต่างกันอย่างมาก ดังนัน้ นักพัฒนาสูตรสารเคลือบพืน้ ผิวจึงจาเป็ นต้องใส่ใจอย่างมากในการคัดเลือกมาตรฐานการทดสอบทีส่ มั พันธ์กบั
รูปแบบการใช้งานผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริโภคของตนเอง
เมื่อประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการต่อต้านเชือ้ โรคถูกรับรองภายใต้สภาวะของห้องทดลองตามมาตรฐาน การประเมินคุณภาพของสูตร
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้สภาวะของ “โลกแห่งความจริง” จึงถูกปฏิบตั กิ นั ในวงจากัดเท่านัน้ สาหรับผลิตภัณฑ์สที าภายนอก ยังปรากฏ
มาตรฐาน ASTM บางรูปแบบทีค่ รอบคลุมถึงการสัมผัสสภาพแวดล้อมภายนอกทีเ่ กิดจากการคาดการณ์เมื่อใช้งานจริง โดยปั จจัยทีอ่ าจ
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ทัง้ มุมเอียงตามแนวราบของพืน้ ผิว ระดับการควบแน่นของพืน้ ผิว ระดับของเงาทีบ่ ดบัง ฝน
กรด และมลภาวะ ได้ถูกนามาพิจารณาในวิธกี ารกาหนดมาตรฐานนี้ดว้ ย

การศึกษาในห้องทดลอง
ประสบการณ์ดา้ นเทคโนโลยีการเคลือบพืน้ ผิวและการใช้แผ่นฟิ ลม์ อันยาวนานของไมโครแบน ทาให้บริษทั มีโซลูชนการต่
ั่
อต้านเชือ้ โรค
สาหรับใช้กบั ผลิตภัณฑ์สที ห่ี ลากหลาย เพื่อสร้างประสิทธิภาพการต่อต้านเชื้อโรคแก่เนื้อฟิ ลม์ ของสีทแ่ี ห้งแล้วภายใต้ขอ้ กาหนดด้านการ
ปฏิบตั งิ านของอีพเี อ การร่วมมือกันระหว่างไมโครแบนกับบริษทั ซัพพลายเออร์ผลิตภัณฑ์สรี ะดับโลกเมื่อไม่นานมานี้ได้ถูกดาเนินการขึน้
เพื่อตรวจสอบกลุ่มผลิตภัณฑ์ไมโครแบนจานวนหลายรายการในเรื่องประสิทธิภาพการต่อต้านเชือ้ โรคของเนื้อฟิ ลม์ ทีแ่ ห้งแล้วของ
ผลิตภัณฑ์สที าภายในอาคาร โดยมีผลิตภัณฑ์ต่อต้านเชือ้ โรคประเภทต่าง ๆ กว่า 12 รุ่นทีถ่ ูกเพิม่ เข้าไปในกลุ่มผลิตภัณฑ์สอี ะคริลคิ สาหรับ
ทาภายในอาคาร ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นถึงการเพิม่ ผลิตภัณฑ์สตี ่อต้านเชือ้ โรคเข้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์พ้ืนฐาน
ตารางที่ 1 ร้อยละของการเพิม่ ผลิตภัณฑ์สตี ่อต้านเชือ้ โรคของไมโครแบนในตัวอย่างสีอะคริลคิ
สาร AF ของไมโครแบน
(% น้าหนักของสี)

สาร ZPTech® ของไมโครแบน
(% น้าหนักของสี)

1 (ตัวอย่างควบคุมทีไ่ ม่ผ่าน
กระบวนการ)
ส่วนผสม 2

0.13%

0.4%

ส่วนผสม 3

0.26%

0.8%

ตัวอย่างสี #

สาร Silvershield®
ของไมโครแบน
(% น้าหนักของสี)

ส่วนผสม 4

0.4%

ส่วนผสม 5

0.8%

ส่วนผสม 6

0.4%

0.7%

ส่วนผสม 7

0.8%

1.4%

ส่วนผสม 8

0.4%

ส่วนผสม 9
ส่วนผสม 10

0.8%
0.25%

.075%
2

ส่วนผสม 11
ส่วนผสม 12
ส่วนผสม 13

0.25%
0.25%
0.25%

0.35%

ตัวอย่างของการทดสอบการต่อต้านเชือ้ โรคตามมาตรฐาน JIS Z2801 คือฟิ ลม์ ทีท่ าด้วยมือหนา 3 มิลซึง่ แห้งแล้วบนสารตัง้ ต้นทีเ่ ป็ นโพลีเอ
สเตอร์ ส่วนตัวอย่างของมาตรฐาน ASTM D3273 (ต่อต้านเชือ้ รา) คือฟิ ลม์ เนื้อสีทแ่ี ห้งแล้วทาบนพืน้ ผิวแบบเปิ ดโล่งทุกด้านของแผ่นไม้
ขนาด 3.75 x 3.75 ซม.
นอกจากนี้ เพื่อการจาลองการทาความสะอาดสีทาภายในอาคาร ตัวอย่างฟิ ลม์ ชนิดเดียวกันได้ถูกนามาทดสอบประสิทธิภาพการต่อต้าน
เชือ้ โรคด้วยการแช่นาน 10 นาทีและการขัดถูดว้ ยสารซักฟอกเจือจางในน้า 25% หลังจากนัน้ ตัวเหล่านี้จะถูกล้างด้วยน้าและปล่อยให้แห้ง
24 ชัวโมงก่
่
อนนามาทดสอบประสิทธิภาพการต่อต้านเชือ้ โรค เพื่อขจัดคุณสมบัตกิ ารต่อต้านเชือ้ โรคของสารซักฟอกทีอ่ าจยังหลงเหลืออยู่
ผลการทดสอบการต่อต้านเชือ้ โรคทัง้ ก่อนและหลังการทาความสะอาดถูกแสดงไว้ในตารางที่ 2 และ 3 ตามลาดับ ผลลัพธ์เหล่านี้แสดงให้
เห็นว่าสูตรผลิตภัณฑ์สที ุกชนิดทีม่ สี ารปรุงแต่งไมโครแบนสามารถยับยัง้ ทัง้ จุลชีพแกรมลบ (สายพันธุ์ Klebsiella pneumonia) และจุลชีพ
แกรมบวก (สายพันธุ์ Staphylococcus aureus) ทัง้ ก่อนและหลังการทาความสะอาด ส่วนตัวอย่างผลิตภัณฑ์สที ไ่ี ม่มสี ารปรุงแต่งแสดงให้
เห็นว่าไม่มกี ารลดจานวนของจุลชีพทัง้ สองแบบอย่างมีนยั สาคัญ
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบตามมาตรฐาน JIS 2801 (ร้อยละของการลดจานวน) กับเนื้อฟิ ลม์ ของผลิตภัณฑ์สกี ่อนการทาความสะอาดด้วย
สารซักฟอก
สูตรผลิตภัณฑ์#
1 ผลิตภัณฑ์สที ไ่ี ม่มสี ารปรุงแต่งไม
โครแบน
ส่วนผสม 2 ถึง 13

Klebsiella pneumonia

Staphylococcus aureus

ไม่มกี ารลดจานวน

ไม่มกี ารลดจานวน

≥99.9%

≥99.9%

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบตามมาตรฐาน JIS 2801 (ร้อยละของการลดจานวน) กับเนื้อฟิ ลม์ ของผลิตภัณฑ์สหี ลังการทาความสะอาดด้วย
สารซักฟอก
สูตรผลิตภัณฑ์#
1 ผลิตภัณฑ์สที ไ่ี ม่มสี ารปรุงแต่งไม
โครแบน
ส่วนผสม 2 ถึง 13

Klebsiella pneumonia

Staphylococcus aureus

ไม่มกี ารลดจานวน

65%

≥99.9%

≥99.9%

ตารางที่ 4 แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมของเชือ้ ราบนตัวอย่างผลิตภัณฑ์สที งั ้ ก่อนและหลังการทาความสะอาด (ตามมาตรฐาน ASTM D3273)
โดยจะเป็ นการรายงานการปกคลุมของเชือ้ ราบนตัวอย่างการทดลองตัง้ แต่ระดับ 0 (ความเสียหายจากเชือ้ ราทัง้ หมด) ไปจนถึงระดับ 10
(การไม่ปรากฏความเสียหายจากเชือ้ ราทัง้ หมด)
โดยไม่มกี ารตรวจพบการเติบโตของเชือ้ ราบนแผ่นไม้ทเ่ี คลือบด้วยผลิตภัณฑ์สที ผ่ี ่าน
กระบวนการของไมโครแบน ส่วนแผ่นไม้ทเ่ี คลือบด้วยผลิตภัณฑ์สที ไ่ี ม่ผา่ นกระบวนการของไมโครแบน มีการตรวจพบการปกคลุมของเห็ด
ราอย่างมีนยั สาคัญ โดยข้อมูลการเคลือบด้วยผลิตภัณฑ์ทผ่ี ่านกระบวนการและไม่ผ่านกระบวนการต่อต้านเชือ้ โรคของไมโครแบน แสดงไว้
ในรูปที่ 1

3

ตารางที่ 4 ผลการทดลองตามมาตรฐาน ASTM D3273 ของตัวอย่างผลิตภัณฑ์สที งั ้ ก่อนและหลังการทาความสะอาด
สูตรผลิตภัณฑ์#
การจัดลาดับมาตรฐาน D3273
ตัวอย่างควบคุมทีไ่ ม่ใส่สารปรุงแต่ง
2
ก่อนการทาความสะอาด
ส่วนผสม 2 ถึง 13
สะอาดทัง้ หมด: 10
หลังการทาความสะอาด
ส่วนผสม 2 ถึง 13
สะอาดทัง้ หมด: 10

ฟิ ล์มเนื้ อสีที่ได้รบั การปกป้ อง
ด้วยไมโครแบน

ฟิ ล์มเนื้ อสีที่ไม่ได้รบั การปกป้ อง
ด้วยไมโครแบน

รูปที่ 1 การเปรียบเทียบการเคลือบด้วยผลิตภัณฑ์ทผ่ี ่านกระบวนการและไม่ผ่านกระบวนการต่อต้านเชือ้ โรคของไมโครแบน
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