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บทสรุ ปสาหรับผู้บริ หาร
(Executive Summary)
ข้า พเจ้า ดร.อาณั ติ ดี พ ัฒ นา ได้รับ ทุ น สนับ สนุ น โครงการวิจ ัย จากมหาวิท ยาลัย บู ร พาประเภท
งบประมาณเงินรายได้ จากเงินอุ ดหนุ นรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการวิจยั เรื่ อง
(ภาษาไทย) การพัฒนาเครื่ องพ่นละอองลอยอนุ มูลอิสระไฮดรอกซิ ลเชิ งพานิ ชย์เพื่อขึ้นบัญชี นวัตกรรมไทย
โดยนาเอาเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัลเหรี ยญทองสิ่ งประดิษฐ์จากเวทีประกวดนานาชาติ ในการฆ่าเชื้อโรคและ
ป้ อ งกัน โรคติ ด ต่ อ (HAIs) ส าหรั บ สถานพยาบาลและสถานพัก ฟื้ นผู ้สู ง อายุ (ภาษาอังกฤษ) Prototype
fabrication of hydroxyl free radical fumigation developed from award-winning invention in preventing
HAIs in healthcare facilities and nursing homes and filing this medical equipment in Thai invention
database รหัสโครงการ 59810 (363D0963) สัญญาเลขที่ 22.4/2562 ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้ น 2,855,200
บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่น ห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาการดาเนิ นงาน 2 ปี (ระหว่างวันที่ 1
ตุลาคม 2561 – วันที่ 30 กันยายน 2563) เป็ นที่ทราบอยูแ่ ล้วว่าการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมอาหารที่เป็ น
อุ ต สาหกรรมส าคัญ ในโครงสร้ างเศรษฐกิ จของไทย โดยการผลัก ดัน ของภาครั ฐบาลในการขับ เคลื่ อ น
เศรษฐกิ จ ด้ว ยนวัต กรรมตามนโยบาย Thailand 4.0 ส่ ง ผลให้ แ นวโน้ ม การส่ ง ออกของสิ น ค้า ในกลุ่ ม
อุตสาหกรรมอาหารของไทยมี มูล ค่าส่ งออกในปี 2560 ที่ ป ระมาณ 27.4 พันล้านดอลลาร์ สหรั ฐฯ แต่จาก
ข้อมู ลที่ ได้ทาการสารวจจากผูบ้ ริ หารอุตสาหกรรมอาหารส่ งออกขนาดใหญ่ พบว่าในแต่ละปี มี ผลิ ตภัณฑ์
จานวนมากตรวจพบการปนเปื้ อนของเชื้อจุลินทรี ยท์ ี่ก่อให้เกิดโรคในมนุ ษย์ทาให้เสี ยค่าใช้จ่ายในการทาลาย
สิ นค้า ต้นทุนการผลิ ตสู งขึ้น ส่ งผลกระทบโดยตรงต่อความน่ าเชื่ อถื อของผลิ ตภัณฑ์ของประเทศไทย ใน
กระบวนการผลิตของทางโรงงาน ในแต่ละวันที่มีการผลิตผลิตภัณฑ์เป็ นจานวนมากและหลากหลายชนิดอีก
ทั้งยังใช้แรงงานในการผลิตสิ นค้าเป็ นจานวนมาก สุ่ มเสี่ ยงต่อการปนเปื้ อนของเชื้ อจุลินทรี ยท์ ี่ก่อให้เกิดโรค
ในมนุ ษ ย์ (foodborne pathogens) เช่ น อี โคไล (E. coli) เซลโมเนลล่ า (Salmonella spp.) ลิ ส ที เรี ย (Listeria
spp.) ฯลฯ หากการทาความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นที่ผลิต กระบวนการผลิต เครื่ องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
ไม่ มีป ระสิ ท ธิ ภาพ จะท าให้มีโอกาสปนเปื้ อนข้ามจากเชื้ อจุ ลินทรี ยท์ ้ งั ก่ อโรคและไม่ก่ อโรคสู่ ผลิ ตภัณ ฑ์
สุ ดท้ายไปยังผูบ้ ริ โภค
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กลยุทธ์การปรับปรุ งสุ ขอนามัยการผลิ ต (Food processing hygiene) ที่ มีประสิ ทธิ ภาพจะส่ งผลให้เกิ ดการใช้
วัตถุ ดิบ ทรัพยากรการผลิ ต สารเคมี พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ลดของเสี ยที่เกิ ดขึ้นจากกระบวนการผลิ ต
และที่สาคัญลดสารเคมีตกค้างในผลิตภัณฑ์ ในการยกระดับสุ ขอนามัยการผลิตโดยอาศัยเทคโนโลยีและวิธีการ
ผลิตแบบเดิม ๆ มักทาให้ตน้ ทุนการผลิตสู งขึ้นและเกิดสารเคมีตกค้าง เช่น ในการล้างทาความสะอาดวัตถุดิบ
ก่ อนเข้าสู่ ก ระบวนการผลิ ตมี การใช้น้ าสะอาดผสมสารเคมี ที่ ช่ วยในการฆ่ าเชื้ อจุ ลิ นทรี ยท์ ี่ ป นเปื้ อนมากับ
วัตถุ ดิบ อาหารต่ างๆ เช่ น คลอรี น หรื อ สารที่ ส ามารถออกซิ ไ ดซ์ แบบอื่ น ๆ ซึ่ งเมื่ อ สารเคมี เหล่ านี้ ตกค้า ง
ปนเปื้ อนเข้าสู่ กระบวนการผลิตย่อมส่ งผลต่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค แทนที่จะทาให้อาหารปลอดภัยกลับทาให้
เกิดปั ญหาสารเคมีตกค้างในอาหาร เป็ นการแก้ปัญหาอย่างหนึ่ งทาให้เกิดปั ญหาในรู ปแบบอื่นตามมา ปั จจุบนั
แนวทางการแก้ไ ขปั ญ หาสุ ข อนามัย การผลิ ตครบวงจรโดยมุ่ งเน้ น หาแนวทางป้ อ งกัน ต้น ก าเนิ ด ของการ
ปนเปื้ อนและเทคโนโลยีที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ไม่มีสารเคมี ตกค้างก่อให้เกิ ดความเป็ นพิษในมนุ ษย์และ
ยังคงประสิ ทธิ ภาพในการชาระทาลายสิ่ งปนเปื้ อนทั้งทางกายภาพ เคมี และเชื้ อจุลินทรี ย ์ องค์ความรู ้เกี่ ยวกับ
การประยุกต์ใช้กระบวนการออกซิ เดชัน่ ขั้นสู งกับอุตสาหกรรมอาหารนั้นมีจากัด เนื่ องจากเทคโนโลยีการผลิต
โอโซนขนาดใหญ่และอุปกรณ์ ผลิตแสงยูวีความเข้มข้นสู งสาหรับอุตสาหกรรมนั้นในอดีตมีราคาสู ง นอกจาก
อุตสาหกรรมยาหรื อสารสกัดราคาสู งแล้วโรงงานประเภทอื่น ๆ ไม่สามารถจัดหา หรื อประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เหล่ า นี้ ได้ แต่ ปั จ จุ บ ัน อุ ป กรณ์ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ เทคโนโลยี เหล่ า นี้ มี ร าคาเหมาะสมกับ ผลกระทบในเชิ ง
เศรษฐศาสตร์ ที่จะทาให้อุตสาหกรรมอาหารสามารถนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้งานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเทศไทยซึ่ งเป็ นประเทศที่มีเกษตรอุตสาหกรรมเป็ นแหล่งทาเงินรายได้หลักเข้าประเทศระดับล้านล้านบาท
ต่อปี และในแต่ละปี รายได้จากการส่ งออกมีแนวโน้มที่จะมีมูลค่าสู งขึ้นจึงจาเป็ นต้องมีการศึกษาวิจยั และผลิ ต
เทคโนโลยีกระบวนการออกซิ เดชัน่ ขั้นสู งขึ้นใช้เองและนามาใช้กบั อุตสาหกรรมอาหารของประเทศ “เครื่ อง
พ่นละอองลอยฆ่าเชื้ อปนเปื้ อนในพื้นที่ผลิ ตอาหารด้วยเทคโนโลยีออกซิ เดชัน่ ขั้นสู งปลอดสารพิษตกค้างใน
การยกระดับคุณภาพอาหารปลอดภัยสาหรับอุตสาหกรรมอาหาร” โดยอาศัยการบูรณาการของปฏิกิริยาโฟโต
แคททาไลติคด้วยแสงยูวรี ่ วมกับก๊าซโอโซนและไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ที่ความเข้มข้นต่า (< 1.5%) ซึ่ งไม่เป็ น
อันตรายต่อสิ่ งมี ชีวิตตามบัญชี ยาหลักแห่ งชาติ และในปริ มาณที่น้อยกว่า 1.5% ไม่ทาให้เกิ ดปฏิ กิริยาออกซิ
เดชั่นที่ ม ากเกิ นไปในการท าให้อุปกรณ์ โลหะต่ างๆ ถู ก กัดกร่ อนหรื อถู ก ท าลาย เพื่ อท าลายเชื้ อแบคที เรี ยที่
ก่ อ ให้ เกิ ด โรคในมนุ ษ ย์ที่ มี อ าหารเป็ นพาหะโดยการประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการผลิ ต สิ น ค้า การใช้ ง านร่ ว มกับ
กระบวนการทาความสะอาดพื้นที่ผลิตและอุปกรณ์เพื่อประกันความสะอาดปลอดเชื้อแบคทีเรี ยที่ก่อให้เกิดโรค
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ในกระบวนการผลิต ซึ่ งการปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรื อผลิตภัณฑ์เพื่อให้การใช้วตั ถุดิบ
พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยให้เปลี่ยนเป็ นของเสี ยน้อยที่สุดหรื อไม่มีเลย
เป็ นการลดมลพิษที่แหล่งกาเนิ ด ทั้งนี้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงวัตถุ ดิบ การใช้ซ้ าและการนากลับมาใช้ใหม่ ซึ่ ง
จะช่วยอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนการผลิตไปพร้อมกัน โดยเป็ นหลักการเช่นเดียวกับการผลิตที่สะอาด
(Cleaner Production) การป้ องกั น มลพิ ษ (Pollution Prevention) การลดของเสี ยให้ น้ อ ยที่ สุ ด (Waste
Minimization) หรื อการผลิ ตเพื่ อรั ก ษาสิ่ งแวดล้อม (Green Productivity) เป็ นการประยุกต์ใช้ได้กบั หลัก การ
เทคโนโลยีการผลิ ตที่ สะอาด (Clean Technology) ของกรมโรงงานอุ ตสาหกรรมอีกทางหนึ่ ง ท าให้มี ความ
มัน่ ใจในคุ ณ ภาพของสิ นค้าที่ ผ ลิ ต ไม่ มี ส ารตกค้างที่ ส่ งผลกระทบกับ ความเชื่ อมัน่ ของลู ก ค้าและเป็ นการ
ยกระดับมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์ของไทยสู่ สากล อีกทั้งการเลื อกใช้น้ ายาทาความสะอาดฆ่าเชื้ อร่ วมกับกรรมวิธี
การทาความสะอาดที่ถูกต้องยังสามารถช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่ องจักรอุปกรณ์การผลิตที่มีราคาสู งของ
ทางโรงงาน ซึ่ งถื อได้ว่าเป็ นยุทธศาสตร์ ในการเพิ่ มความสามารถในการแข่งขันส่ งออกผลิ ตภัณฑ์ ของทาง
โรงงานที่มีมูลค่าหลายร้ อยล้านบาทต่อปี รวมถึ งเป็ นการลดต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายอันเนื่ องมาจากสิ นค้าถูกตี
กลับเนื่องจากมีการตรวจพบการปนเปื้ อนของเชื้อจุลินทรี ยแ์ ละสารเคมีตกค้างจากสายการผลิต
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บทคัดย่อ
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมอาหารที่เป็ นอุตสาหกรรมสาคัญในโครงสร้างเศรษฐกิจของไทย
โดยการผลักดันของภาครัฐบาลในการขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จด้วยนวัตกรรมตามนโยบาย Thailand 4.0 ทาให้
อุตสาหกรรมอาหารมีการขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ ว แต่จากข้อมูลที่ได้ทาการสารวจจากผูบ้ ริ หารอุตสาหกรรม
อาหารส่ งออกขนาดใหญ่ พบว่าในแต่ละปี มีผลิตภัณฑ์จานวนมากตรวจพบการปนเปื้ อนของเชื้ อจุลินทรี ยท์ ี่
ก่อให้เกิดโรคในมนุ ษย์ทาให้เสี ยค่าใช้จ่ายในการทาลายสิ นค้า ต้นทุนการผลิตสู งขึ้น ส่ งผลกระทบโดยตรง
ต่อความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย การทาลายเชื้ อจุลินทรี ยภ์ าพรวมในผลิตภัณฑ์เหล่านี้ เป็ น
เรื่ องที่ยาก สารเคมีที่ใช้ส่งผลให้เกิดสารตกค้างที่เป็ นพิษต่อสิ่ งแวดล้อมและมนุ ษย์เป็ นอย่างมาก เครื่ องพ่น
ละอองลอยฆ่าเชื้อปนเปื้ อนในพื้นที่ผลิตอาหารด้วยเทคโนโลยีออกซิ เดชัน่ ขั้นสู งปลอดสารพิษตกค้างในการ
ยกระดับคุณภาพอาหารปลอดภัยสาหรับอุตสาหกรรมอาหาร เป็ นการผลิตละอองลอยของอนุพนั ธ์อิสระไฮ
ดรอกซิ ล (จากแสงยูวี โอโซน และสารละลายตั้งต้น ส าหรั บ ผลิ ต อนุ พ นั ธ์ อิส ระไฮดรอกซิ ล ) ท าหน้าที่
ออกซิ ไดซ์เชื้ อจุลินทรี ยท์ าให้สามารถฆ่าเชื้ อได้อย่างสมบูรณ์และรวดเร็ วโดยหลังจากการทาปฏิกิริยา เหลือ
แต่เพียงน้ ากับออกซิ เจนเป็ นสารตกค้างที่ไม่เป็ นพิษและปลอดภัยต่อสิ่ งแวดล้อม
คาสาคัญ : เทคโนโลยีออกซิ เดชั่นขั้นสู ง / อนุ พนั ธ์อนุ มูลอิสระไฮดรอกซิ ล / เครื่ องพ่นละอองลอยฆ่าเชื้ อ
ปนเปื้ อน / อาหารปลอดภัย เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
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Abstract
Thai food industry has been the one of the key strategies for the success of Thailand 4.0 policy.
The growth of Thai food export has been expanded constantly and the revenue of this sector is essential for
the growth of Thailand’s economy. One of the pain points of this industry is the contamination of
foodborne pathogens in the finished products which destroys the whole value chain by increasing the
production cost and delaying of shipment. This situation directly affects the consumers’ trust on the export
products from Thailand. Our prototype equipment of hydroxyl radical disinfection was innovated to
sanitize the surfaces in the food processing lines. This invention utilizes the disinfectant aerosolization of
hydroxyl free radicals generated from combined UV, ozone, and a hydroxyl radical precursor to effectively
and rapidly inactivate all microbes on surfaces of fumigated areas. The only remaining residues are water
and oxygen; in contrary, most available processing disinfecting techniques employs toxic and harsh
chemicals which produce toxic residues to both human and environment and generates a lot of wastewater.
This hydroxyl radical fumigation is a great idea for startup business and the equipment prototype can help
upgrade food processing sanitation for food industry.
Keywords: advanced oxidation process / hydroxyl free radicals / aerosolization / food safety /
environmentally friendly
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6
ค่ า คงที่ อ ั ต ราการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ยาของโอโซนและอนุ มู ล อิ ส ระไฮดรอกซิ ลส าหรั บ 7
สารประกอบอินทรี ย ์
ประสิ ทธิ ภาพโดยเปรี ยบเที ยบของการฆ่ าเชื้ อด้วย UV (254 nm) ส าหรั บการปนเปื้ อน 11
ของผักกาดหอม
แสดงความสามารถในการลดปริ มาณเชื้อด้วยละอองลอยไฮดรอกซิ ล
33
ผลการยับ ยั้ง ของ H2O2 ต่ อ ปริ มาณเซลล์ เริ่ มต้ น 3, 5, และ 7 log10 CFU / cm2 โดย 36
เปรี ยบเทียบผลการเจริ ญเติบโตของเชื้ อ E. coli และ S. aureus บนพื้นผิวตัวแปรควบคุ ม
กับพื้นผิวหลังการรมควัน H2O2 เป็ นเวลา 20 นาที
ผลการทดสอบการฆ่าเชื้ อ E. coli บนเพลทที่วางจุดที่ 1, 2, และ 3 ด้วยเครื่ อง Fumigator 52
A และ B
ผลการทดสอบการฆ่ า เชื้ อ S. aureus บนเพลทที่ ว างจุ ด ที่ 1, 2, และ 3 ด้ ว ยเครื่ อง 53
Fumigator A และ Fumigator B
ผลการทดสอบการฆ่ า เชื้ อ A. fumigatus บนเพลทที่ ว างจุ ด ที่ 1, 2, และ 3 ด้ว ยเครื่ อ ง 54
Fumigator A และ Fumigator B
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ภาพจาลองเครื่ องต้นเครื่ องพ่นละอองลอยอนุ มูลอิสระไฮดรอกซิ ลเชิงพาณิ ชย์เพื่อขึ้นบัญชี 3
นวัตกรรมไทยโดยนาเอาเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัลเหรี ยญทองสิ่ งประดิษฐ์จากเวทีประกวด
นานาชาติ ในการฆ่ าเชื้ อโรคและป้ องกันโรคติ ดต่อ (HAIs) ส าหรับ สถานพยาบาลและ
สถานพักฟื้ นผูส้ ู งอายุ
การก่อตัวของโอโซน
12
การเปรี ยบเทียบรู ปแบบการฆ่าเชื้อโรค
13
แบบจาลองห้องส าหรับ การ fumigation และการวาง set อุ ปกรณ์ ส าหรับการตรวจสอบ 24
ประสิ ทธิ ภาพการฆ่าเชื้อในห้องแบบจาลอง
เพลท 6-microwell สาหรับการตรวจวิเคราะห์นบั โคโลนีของเชื้ อ
25
การฆ่าเชื้อโรคในโรงพยาบาลด้วยการฉายรังสี UV-C
27
การฆ่าเชื้อโรคห้องด้วยการ fume ด้วยฟอร์มลั ดีไฮด์
28
กลไกการทาลายเชื้ อโรคและไอสารระเหยอินทรี ย ์ โดยกระบวนการออกซิ เดชัน่ ขั้นสู งของ 30
อนุพนั ธ์ของสารอนุมูลอิสระ
ต้นแบบเครื่ องพ่นละอองลอยอนุมูลอิสระไฮดรอกซิล
31
ภาพถ่ ายเชื้ อ E. coli ที่ ค วามเข้ม ข้น เริ่ ม ต้น 6.7 log CFU/mL ก่ อนท าการพ่ น ละอองลอย 32
และ (ก) หลังทาการพ่นละอองลอย (ข) เป็ นเวลา 60 วินาทีดว้ ยเครื่ องพ่นละอองลอยฆ่าเชื้ อ
ปนเปื้ อนด้วย เทคโนโลยีออกซิ เดชัน่ ขั้นสู ง
จานวนเซลล์ที่มีชีวิตของ S. aureus และ E. coli ที่ถูกยับยั้งด้วยไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ที่ 35
กลายเป็ นไอที่ความเข้มข้นต่างกัน
ผลของ H2O2 ที่ ความเข้มข้นต่างๆ รวมกับโฟโตคะทาไลซิ ส UV-C และโอโซน ที่ ความ 38
หนาแน่นเซลล์เริ่ มต้น 3, 5, และ 7 log10CFU / cm2 ของ E. coli และ S. aureus
ผลของการยับยั้ง E. coli และ S. aureus ที่จานวนเซลล์เริ่ มต้น 3, 5, และ 7 log10 CFU / cm2 40
ด้วย UV-C, โอโซน, และ UV-C / Ozonation
การเปรี ยบเที ยบประสิ ท ธิ ภาพการฆ่ าเชื้ อจุ ลิ นทรี ยบ์ นแผ่นอาหารแข็งที่ มี การปนเปื้ อน 44
เริ่ ม ต้น ที่ 3, 5, และ 7 log10 CFU / cm2 ละอองลอยฆ่ า เชื้ อ สร้ า งขึ้ น จาก H2O2 (hydrogen
peroxide), H2O2 ร่ วมกับโอโซนและรั งสี อลั ตราไวโอเลต, ClO2 (Chlorine dioxide), BKC
(Benzalkonium chloride) และ NaOCl (Sodium hypochlorite) และใช้ในตูป้ ิ ดล้อมเป็ น
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และตาแหน่งการวางเพลทที่ได้มีการ spread เชื้อที่ความเข้มข้นต่าง ๆ
เครื่ อง Fumigator ที่ใช้ในการทดสอบประสิ ทธิ ภาพการฆ่าเชื้อ
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ลักษณะละอองลอยเครื่ อง Fumigator A โดยส่ วนใหญ่จะกระจายอยูบ่ ริ เวณพื้นในระหว่าง
ทาการฆ่า
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความสาคัญและทีม่ าของงานวิจัย
โรคติดเชื้อจากสถานพยาบาลและสถานพักฟื้ นคนชรา คร่ าชีวิตผูส้ ู งอายุและผูป้ ่ วยที่มีภูมิคุม้ กันบกพร่ องเป็ น
จานวนมากในแต่ละปี ทัว่ โลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยที่มีการใช้ยาปฏิ ชีวนะอย่างแพร่ หลายและ
ขาดการควบคุ ม ท าให้ เชื้ อโรคต่ างๆ ดื้ อยา และในหลายกรณี ไ ม่ มี ย ารั ก ษา ส่ ง ผลให้ เกิ ดความสู ญ เสี ย ทั้ง
ทางด้านสังคม เศรษฐกิ จ รวมถึ งงบประมาณในระบบบริ การสุ ขภาพโดยรวมของประเทศ ซึ่ งนับเป็ นมูลค่า
มหาศาล ดังนั้น การควบคุ มโรคติ ดเชื้ อไม่ ให้เกิ ดการแพร่ กระจายจึ งเป็ นมาตรการสาคัญ อย่างยิ่งส าหรั บ
สถานพยาบาลหรื อสถานพักฟื้ นของผูส้ ู งอายุที่จะต้องมีเครื่ องมือ อุปกรณ์ หรื อเทคโนโลยีในการทาความ
สะอาดพื้ น ที่ ใ ห้ ป ลอดโรคและไม่ เกิ ด สารตกค้า งที่ เป็ นพิ ษ ต่ อ สุ ข ภาพของผู ้สู ง อายุที่ ใ ช้บ ริ ก ารหรื อ ใช้
ประโยชน์ในพื้นที่เหล่านั้นในชี วิตประจาวัน การรมควันด้วยฟอร์ มาลี นใช้ในการฆ่าเชื้ ออย่างแพร่ หลายทั้ง
ในโรงพยาบาล สถานี อนามัย และสถานพักฟื้ นคนชรา ที่ประสบปั ญหาการแพร่ ระบาดของเชื้ อโรคที่มีความ
รุ นแรงและติดต่อง่ายในอดีต แต่งานวิจยั ที่เผยแพร่ ในปั จจุบนั ต่างชี้ ให้เห็ นถึงความเป็ นพิษในรู ปแบบที่เป็ น
สารก่อให้เกิดมะเร็ ง มีกลิ่นฉุ นรุ นแรงทาให้เกิ ดอาการคลื่นไส้ อาเจียน และทาให้ได้รับความนิยมน้อยลงใน
ปั จจุบนั ซึ่ งเป็ นเทคโนโลยีที่ผปู ้ ระกอบการทุกระดับและทุกแห่ ง ยังคงนามาปฏิ บตั ิเพื่อลดอัตราการติดเชื้ อ
หรื อปนเปื้ อนเชื้อโรคแขวนลอยที่อยูใ่ นอากาศ
ประเทศไทยหนึ่ งในผูน้ าด้านการส่ งออกผลิ ตภัณฑ์อาหารและมีการพัฒนาให้เป็ นศูนย์กลางทางการแพทย์
ครบวงจรซึ่ งมี ส่วนช่ วยในการสนับสนุ นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอีกรู ปแบบหนึ่ ง แต่หากประเทศยัง
ขาดเทคโนโลยีที่ช่วยส่ งเสริ มความก้าวหน้าทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล ปั จจุบนั ยังคงใช้เทคโนโลยี
ในการพ่ น ฆ่ า เชื้ อ เพื่ อ เตรี ย มพื้ น ที่ ก่ อ นและหลัง ปฏิ บ ัติ ง าน อย่า งไรก็ ต าม เทคโนโลยี ที่ ใ ช้ ท ั่ว ไปไม่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ และยังคงเป็ นเทคโนโลยีที่ลา้ สมัย เช่น การใช้แสงอัลตราไวโอเลตฆ่าเชื้ อ (UVGI - Ultraviolet
Germicidal Irradiation) ซึ่ งเป็ นวิธีการที่ได้รับการศึกษาและใช้กนั มานานตั้งแต่ในช่ วงทศวรรษ 1930 โดยมี
การติดตั้งในท่อลม และการติดตั้งอยูส่ ่ วนบนของห้อง (Upper room) ซึ่ งวิธีน้ ี ยงั มีขอ้ จากัดการฆ่าเชื้ อที่อยูใ่ น
มุมอับหรื อซอกหลืบ ทาให้มีประสิ ทธิ ภาพการฆ่าเชื้อไม่ดี หรื อแม้แต่การพ่นฆ่าเชื้อโดยการใช้ formaldehyde
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หรื อ formalin มาท าให้ร้อน หรื อผสมกับ ด่ างทับ ทิ ม เพื่ อนามาใช้ในการอบห้องฆ่ าเชื้ อในอากาศ ซึ่ งหาก
สั ม ผัส จะเป็ นอัน ตรายต่ อ เนื้ อ เยื่อ มาก จึ ง ต้อ งทิ้ ง ระยะเวลาหลัง การอบฆ่ า เชื้ อ เป็ นเวลานาน รวมไปถึ ง
ระยะเวลาที่ใช้ในการเตรี ยมพื้นที่นาน (ใช้เวลาฆ่าเชื้ อนาน) ดังนั้น การเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมจะ
ทาให้มี สารตกค้าง หรื อสารเคมี อนั ตรายตกค้างหลังการใช้งาน จะส่ งผลให้เกิ ดการติ ดเชื้ อซ้ าในระหว่าง
กระบวนการทางานหรื อกระบวนการผลิตได้
จากความสาคัญดังกล่าวคณะผูจ้ ดั ทา จึ งมี แนวคิ ดที่ จะพัฒนาเครื่ องฆ่าเชื้ อโรคที่ มีประสิ ทธิ ภาพสู งสาหรั บ
อุ ต สาหกรรมอาหารและยา โรงพยาบาล สถานี อ นามัย สถานพัก ฟื้ นผู ้ป่ วยและผู ้สู งอายุ ตลอดจน
อุตสาหกรรมอื่นที่มีความจาเป็ นต้องใช้ห้องคลีนรู มหรื อห้องที่มีความสะอาดเป็ นพิเศษในการทางานโดยการ
ผลิตละอองลอยฆ่าเชื้ อ ด้วยวิธีการนี้ สามารถกาจัดเชื้ อโรคที่อาศัยอยูต่ ามซอกหลืบหรื อมุมอับซึ่ งเป็ นข้อจากัด
ของวิธีการฆ่าเชื้อในปั จจุบนั ที่ไม่สามารถฆ่าเชื้อได้ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีออกซิ เดชัน่ ขั้นสู ง (Advanced
oxidation technology) เพื่อสร้ างให้เกิ ดอนุ พนั ธ์ ของอนุ มูลอิสระ (free radicals derivatives) จานวนมากจาก
สารละลายตั้งต้น ซึ่ งเป็ นสารละลายที่มีสารไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์เป็ นส่ วนประกอบหลัก ทาปฏิ กิริยาโฟ
โตแคททาไลติกกับโอโซนภายใต้สภาวะที่มีแสงอัลตราไวโอเลต จนเกิดเป็ นอนุพนั ธ์ของสารอนุ มูลอิสระที่มี
ค่ารี ดอกซ์ โพเทนเชี ยลสู ง และท าให้อยู่ในรู ป แบบของละอองฝอยที่ มี อนุ ภาคขนาดเล็ก (1 nm -100 µm)
แขวนลอยอยูใ่ นอากาศได้นานและกระจายตัวได้อย่างทัว่ ถึง ด้วยการสั่นด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิ คที่มีความถี่สูง
(1-3 MHz) ซึ่ งอนุ พนั ธ์ของสารอนุ มูลอิสระเหล่านี้ จะไปออกซิ ไดซ์เชื้ อจุลินทรี ยใ์ นระบบ รวมไปถึงสารที่มี
ความเป็ นพิ ษ ย่อ ยสลายได้ย าก เช่ น สารประกอบอิ น ทรี ย ์ร ะเหยง่ า ย (volatile organic compounds) หรื อ
ส ารอิ น ท รี ย์ ไ ม่ พึ งป ระส งค์ อื่ น ๆ โดยเกิ ดป ฏิ กิ ริ ยาออก ซิ เดชั่ น แบ บ ลู ก โซ่ จน เป ลี่ ยน รู ป เป็ น
คาร์ บอนไดออกไซด์และน้ าในที่สุด (ดังรู ปที่ 1) เป็ นเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรี ยญทอง (ดังรู ปที่
2) ในการนาผลงานการประกวดและจัดแสดงผลงานระดับนานาชาติ ในงาน “45th International Exhibition
of Inventions of Geneva” ณ กรุ งเจนี ว า สหพัน ธรั ฐ สวิ ส ภายใต้ ผ ลงานเรื่ อ ง “Environmental-friendly,
hydroxyl free radical fumigation for fast and complete surface disinfection”
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รู ปที่ 1.1ภาพจาลองเครื่ องต้นเครื่ องพ่นละอองลอยอนุมูลอิสระไฮดรอกซิ ลเชิงพาณิ ชย์เพื่อขึ้นบัญชี นวัตกรรม
ไทยโดยนาเอาเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัลเหรี ยญทองสิ่ งประดิษฐ์จากเวทีประกวดนานาชาติ ในการฆ่า
เชื้อโรคและป้ องกันโรคติดต่อ (HAIs) สาหรับสถานพยาบาลและสถานพักฟื้ นผูส้ ู งอายุ
และยัง ได้รั บ ความสนใจในเวที ป ระชุ ม ระดับ นานาชาติ (“Hydrogen Peroxide-Based Wet Oxidation to
Eliminate Contraceptive Hormone Residues from Pharmaceutical Wastewater”, World Environmental and
Water Resources Congress 2 0 1 7, “Application of Hydroxyl Radical Aerosolization on E.coli/coliform
Reduction for Rapid Surface Disinfection in Food Processing”, International Food Research Conference
2017) ก าลัง เผยแพร่ ใ นวารสารวิช าการนานาชาติ (“Effective microbial disinfection in healthcare settings
with hydroxyl radical fumigation”, Journal of Hospital Infection) อี ก ทั้ ง จ ด สิ ท ธิ บั ต ร (เล ข ที่ ค าข อ
1701000719 เรื่ อง วิธีการและอุปกรณ์สาหรับฆ่าเชื้ อจุลินทรี ยก์ ่อโรคด้วยการสร้างไฮดรอกซิ ลแรดิคอลแบบ
ละอองลอย)
จากข้อ มู ล กระทรวงสาธารณสุ ข พบว่า ในแต่ ล ะปี มี ผู ป้ ่ วยจ านวนมากที่ เกิ ด การติ ด เชื้ อ ขึ้ น จากเชื้ อ โรค
แขวนลอยในอากาศเพิ่มมากขึ้น ส่ งผลให้เกิ ดความสู ญเสี ยทั้งชี วิตของผูป้ ่ วย ครอบครัว รวมถึ งงบประมาณ
ในระบบบริ การสุ ขภาพโดยรวมของประเทศ ซึ่ งนับเป็ นมูลค่ามหาศาล ดังนั้น การควบคุมหรื อการลดโอกาส
ในการติดเชื้ อจึงเป็ นมาตรการสาคัญอย่างยิ่งสาหรับสถานพยาบาลหรื อสถานประกอบการทุกระดับและทุก
แห่ ง ที่จะนามาปฏิบตั ิเพื่อลดอัตราการติดเชื้ อหรื อปนเปื้ อนเชื้ อโรคแขวนลอยที่อยูใ่ นอากาศ คณะผูป้ ระดิษฐ์
มีความประสงค์ที่จะพัฒนาวิธีการฆ่าเชื้ อรู ปแบบใหม่ที่พฒั นาขึ้นในโครงการนี้ นอกจากจะมีประสิ ทธิ ภาพ
สู งในการฆ่าเชื้อเมื่อเทียบกับวิธีการฆ่าเชื้อรู ปแบบอื่นแล้ว ยังใช้ระยะเวลาในการฆ่าเชื้อน้อยกว่า รวมทั้งไม่มี
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สารเคมีตกค้างและไม่เป็ นอันตรายต่อผูใ้ ช้งานและสิ่ งแวดล้อมอีกด้วย (ดังรู ปที่ 3) จึงนับได้วา่ เป็ นเทคโนโลยี
การฆ่าเชื้อที่สะอาดและเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมอย่างแท้จริ ง
จากการรายงานของ American Industrial Hygiene Association Position Statement (AIHA) พบว่ามี ก ารใช้
สารเคมีในการพ่นฆ่าเชื้ อในอากาศบริ เวณพื้นที่ที่มีความเสี่ ยงสู งภายในโรงพยาบาลตั้งแต่ปี 1960 อย่างไรก็
ตามพบว่าเทคโนโลยีและสารเคมีที่ใช้ในสมัยก่อนมีขอ้ จากัดในด้านประสิ ทธิ ภาพและความปลอดภัยในการ
ใช้งาน จนกระทัง่ ปี 2001 เกิ ดการตรวจพบการระบาดของโรคแอนแทรกซ์ (Anthrax) ในรัฐ Washington
D.C. และ New Jersey ประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยโรคแอนแทรกซ์เป็ นโรคติดเชื้ อแบคทีเรี ยแบบเฉี ยบพลัน
เกิดจากเชื้อ Bacillus anthracis ซึ่ งสามารถติดได้ท้ งั ในคนและในสัตว์ (สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่ งประเทศ
ไทย) หลังจากการตรวจพบเชื้อนี้จึงได้มีการตระหนักถึงวิธีการและเทคโนโลยีปัจจุบนั ที่ใช้ในการฆ่าเชื้ อหรื อ
ลดการปนเปื้ อนของแบคทีเรี ยในอากาศถึงความไม่เหมาะสมและไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
ปั จจุบ นั โรคระบาดที่ เกิ ดขึ้ นมี ความหลากหลายมากขึ้ นทุ ก วัน ดังจะเห็ นได้จากการระบาดของโรคต่ าง ๆ
ได้แก่ โรคมือ เท้า ปากในเด็ก (Hand Foot Mouth Disease) ในปี 2012 (กระทรวงสาธารณสุ ข, 2012) โรคติด
เชื้ อไวรั ส อี โ บลา-มาร์ บู ร์ ก (Ebola-marburg viral diseases), โรคติ ด เชื้ อโคโรนาไวรั ส (Coronavirus
infection), โรคซาร์ ส (SARS), โรคไวรั ส RSV (Respiratory Syncytial Virus) เป็ นต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า การ
แพร่ กระจายของโรคที่ได้กล่าวมาข้างต้นมีการแพร่ กระจายอย่างรวดเร็ ว โดยการแพร่ กระจายของโรคซึ่ งมี
อากาศเป็ นตั ว กลางไม่ ว่ า จะเป็ นการแพร่ กระจายแบบ Droplet transmission และ/ หรื อ Air-borne
transmission ก็เป็ นปั จจัยสาคัญที่ก่อให้เกิดการสู ญเสี ยมากมายจากการได้รับเชื้อ ดังนั้นเทคโนโลยีที่สามารถ
พ่นฆ่าเชื้ อโรค และสลายไอสารระเหยอิ นทรี ย ์ โดยไม่ทิ้งสารตกค้าง ซึ่ งเป็ นเทคโนโลยีสีเขียวที่ จะช่ วยตัด
ช่องทางการแพร่ กระจายของเชื้อโรคต่างๆ ได้
1.2 วัตถุประสงค์ และขอบเขตงานวิจัย
1.2.1 พัฒนาเครื่ องต้นแบบผลิ ตละอองลอยที่มีประสิ ทธิ ภาพในการทาลายเชื้ อราและแบคที เรี ยที่
ก่ อให้เกิ ดโรคในมนุ ษ ย์จากกระบวนการออกซิ เดชั่นขั้นสู งที่ ไม่ มี ส ารพิ ษ ตกค้างส่ งผลต่ อ
ผูบ้ ริ โภคและสิ่ งแวดล้อม
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1.2.2 เพื่ อ พัฒ นาเทคโนโลยี ใ นการยกระดับ สุ ขอนามัย และความสะอาดใน กระบวนการ
อุตสาหกรรมให้ปลอดจากเชื้อแบคทีเรี ยก่อโรค
1.2.3 ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภาพและจลพลศาสตร์ ข องกระบวนการออกซิ เดชั่นขั้นสู งในรู ป แบบของ
ละอองลอยหรื อแอโรซอล (aerosol) ต่อการทาลายเชื้ อราและแบคที เรี ยที่ ก่อให้เกิ ดโรคใน
มนุษย์
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย
1.3.1 สารวจและทบทวนองค์ความรู ้ กระบวนการออกซิ เดชัน่ ขั้นสู งในการยกระดับคุ ณภาพชี วิต
เพื่อส่ งเสริ มสุ ขาภิบาลและสุ ขอนามัยสาหรับการดารงชีวติ เพื่อป้ องกันการติดเชื้ อโรค
1.3.2 พัฒนากระบวนการออกซิ เดชั่นขั้นสู งในการยกระดับคุ ณภาพอาหารปลอดภัยเพื่อส่ งเสริ ม
สุ ขาภิบาลและสุ ขอนามัยสาหรับอุตสาหกรรมอาหาร
1.3.3 บู ร ณาการหลัก การวิ ท ยาศาสตร์ วิ ศ วกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี อ าหารเพื่ อ สร้ า ง
กระบวนการออกซิ เดชั่น ขั้น สู ง ที่ เหมาะสมในการยกระดับ คุ ณ ภาพอาหารปลอดภัย เพื่ อ
ส่ งเสริ มสุ ขาภิบาลและสุ ขอนามัยสาหรับการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร
1.3.4 ออกแบบและสร้ างเครื่ องจัก รและอุ ป กรณ์ ตน้ แบบในกระบวนการออกซิ เดชัน่ ขั้นสู งจาก
ปฏิกิริยาโฟโตแคททาไลติคด้วยแสงยูวรี ่ วมกับก๊าซโอโซนและ/หรื อไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
1.3.5 ศึกษาประสิ ทธิ ภาพ และความสามารถในการยับยั้งการเจริ ญเติบโตของเชื้ อราและจุลินทรี ย ์
เมื่อนากระบวนการออกซิ เดชันขั้นสู งทดสอบในระบบโดยสร้างสภาวะจาลองต้นแบบ
1.3.6 ประยุกต์ใช้กระบวนการออกซิ เดชันขั้นสู งในสภาพแวดล้อมจริ งและทดสอบความสามารถ
ในการยับยั้งการเจริ ญเติบโตของเชื้ อจุลินทรี ย ์
1.3.7 ประเมิ นประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการออกซิ เดชั่นขั้นสู ง ความสามารถในการยับ ยั้งการ
เจริ ญเติบโตของเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคและความพึงพอใจในการใช้งานจริ งเพื่อใช้ในการพัฒนา
เครื่ องมือต้นแบบให้เหมาะกับการใช้งาน
1.3.8 ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กบั อุตสาหกรรมนั้นๆ สาหรับเทคโนโลยีที่พฒั นาขึ้น
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บทที่ 2
เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ องกับการศึกษา
บทนี้ประกอบด้วยทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรม (รายงานการวิจยั ) ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานี้
รวมถึงกระบวนการแอดวานส์ออกซิ เดชัน่ การฉายรังสี ยวู ี โอโซน ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
2.1 กระบวนการแอดวานส์ ออกซิเดชั่น (Advanced oxidation processes)
เมื่อทาการเลื อกวิธีการบาบัดน้ าเสี ยที่เหมาะสมที่ สุดสาหรับน้ าทิ้งที่มีลกั ษณะเฉพาะ ต้องมีการพิจารณาทั้ง
ความเป็ นไปได้ของการบาบัดและด้านเศรษฐศาสตร์ (ค่าใช่จ่าย) ของกระบวนการด้วยเช่นเดียวกัน เทคนิ คที่
ใช้มีหลากหลายชนิ ด เช่ น การบาบัดน้ าเสี ยทั้งทางกายภาพ เคมี และชี วภาพ กระบวนการแอดวานส์ ออกซิ
เดชัน่ (AOPs) เป็ นการบาบัดทางเคมีและใช้ในการออกซิ ไดซ์สารประกอบอินทรี ยท์ ี่พบในน้ าเสี ยซึ่ งยากต่อ
การจัดการทางชี วภาพ ให้เป็ นผลิ ตภัณฑ์ข้ นั สุ ดท้ายที่ กาจัดได้ง่ายขึ้ น กระบวนการแอดวานส์ ออกซิ เดชั่น
เกี่ ยวข้องกับการสร้ างอนุ มู ลอิ ส ระไฮดรอกซิ ล (HO˙), สารออกซิ แดนท์ที่ท รงพลังและไม่มีความจาเพาะ
(ตารางที่ 2.1) (Munter,2001)
ตารางที่ 2.1 Relative oxidation activity ของสารออกซิไดซ์บางชนิด (Munter, 2001)
Oxidizing agent

Relative oxidation activity

Positively charged hole on titanium dioxide, TiO2+

2.35

Hydroxyl radical

2.05

Atomic oxygen

1.78

Ozone

1.52

Hydrogen peroxide

1.31

Permanganate

1.24

Hypochlorous acid

1.10

Chlorine

1.00
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ตารางที่ 2.2 ค่าคงที่อตั ราการเกิดปฏิกิริยาของโอโซนและอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลสาหรับสารประกอบ
อินทรี ย ์ (Munter, 2001)
Rate constant [M-1 s-1]

Organic compound
O3

HO

Alcohols

10-2-1

108-109

Aromatics

1-102

108-1010

103-104

109-1011

1

109-1010

10-102

108-1010

103

109-1010

Chlorinated alkenes
Ketones
N-containing organics
Phenols

เป็ นที่ทราบกันดีวา่ อนุ มูลอิสระไฮดรอกซิ ลเป็ นหนึ่ งในตัวออกซิ ไดซ์ที่มีการใช้งานมากที่สุด ทางานได้อย่าง
รวดเร็ วกับโมเลกุลอินทรี ยส์ ่ วนใหญ่ที่ค่าคงที่อตั รา 108 - 1011 M-1s-1 (ตารางที่ 2.2) (Munter, 2001) ขึ้นอยูก่ บั
ลักษณะของสารอิ นทรี ยแ์ ต่ละชนิ ด ไฮดรอกซิ ลที่ เกิ ดขึ้ นสามารถโจมตี อนุ มู ลสารอิ นทรี ยไ์ ด้โดยการเติ ม
อนุมูลอิสระ การกาจัดไฮโดรเจน การถ่ายโอนอิเล็กตรอนและการรวมตัวของอนุมูลอิสระ
Radical addition ปฏิ กิริยาของอนุ มูลไฮดรอกซิ ลและสารประกอบอินทรี ยท์ ี่ ไม่อิ่มตัวหรื ออะลิ ฟาติกทาให้
เกิ ดอนุ มูลของสารอินทรี ยท์ ี่สามารถออกซิ ไดซ์ต่อไปด้วยออกซิ เจนหรื อเหล็กเพื่อให้เกิ ดการฟอร์ มตัวเป็ น
ผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่มีความเสถียร
R + HO· → ROH

(1)

Hydrogen abstraction อนุ มู ล อิ ส ระไฮดรอกซิ ล ที่ ส ร้ างขึ้ น สามารถน ามาใช้เพื่ อก าจัดไฮโดรเจนออกจาก
สารประกอบอิ นทรี ยก์ ่ ออนุ มูลอิ ส ระอิ นทรี ยแ์ ละเริ่ มปฏิ กิริยาลู กโซ่ ที่การท าปฏิ กิริยาของอนุ มูลอิ สระกับ
ออกซิ เจน สิ่ งนี้ ก่อให้เกิ ดอนุ มูลอิสระเพอร์ ออกซิ ลซึ่ งสามารถทาปฏิ กิริยากับสารประกอบอินทรี ยอ์ ื่ นและ
อื่นๆ
R + HO· → R·+ H2O

(2)
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Electron transfer ผลการถ่ายโอนอิเล็กตรอนในรู ปแบบของไอออนที่มีความจุสูง การออกซิ เดชัน่ ของอะตอม
เดี่ยวไอออนลบจะส่ งผลให้เกิดการก่อตัวของอะตอมหรื ออนุมูลอิสระ
Rn+ HO· → Rn-1+ HO-

(3)

Radical combination อนุมูลอิสระสองตัวก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่เสถียร
HO·+HO· → H2O2

(4)

โดยทัว่ ไปปฏิ กิริยาของอนุ มูลอิสระไฮดรอกซิ ลและสารประกอบอินทรี ยจ์ ะผลิ ตน้ า, คาร์ บอนไดออกไซด์
และเกลื อ อย่างไรก็ตามการโจมตีของอนุ มูลอิ สระ HO˙ในออกซิ เจน สร้ างอนุ กรมปฏิ กิริยาออกซิ เดชัน่ ที่
ซับซ้อน ซึ่ งเส้นทางที่แน่ นอนของปฏิ กิริยาเหล่านี้ ต่อการมิเนอรัลไลเซชั่นที่สมบูรณ์ ของสารอินทรี ยย์ งั ไม่
ชัดเจนนัก ตัวอย่าง เช่น คลอรี นที่มีสารประกอบอินทรี ยจ์ ะถูกออกซิ ไดซ์เป็ นอันดับแรกสาหรับตัวกลาง เช่น
อัล ดี ไ ฮด์ แ ละกรดคาร์ บ อกซิ ลิ ก และสุ ด ท้า ยก็ คื อ คาร์ บ อนไดออกไซด์ แ ละน้ าและเป็ นคลอรี น ไอออน
(Munter, 2001)
จุดสาคัญ มากซึ่ งต้องพิ จารณาในกรณี ข องน้ าธรรมชาติ คือ การปรากฏตัวของคาร์ บอเนต การดักจับของ
อนุ มูลอิสระ HO · ที่มีประสิ ทธิ ภาพโดยไบคาร์ บอเนต (สมการ 5) และคาร์ บอเนต (สมการ 6) อนุ มูลดักจับ
อิสระสามารถลดประสิ ทธิภาพของการลดมลพิษ
HO· + HCO3- → H2O+ CO3·-

(5)

HO·+ CO32- → HO-+ CO3·-

(6)

อย่างไรก็ตามประจุลบคาร์ บอเนตที่สร้ างขึ้นก็เป็ นตัวออกซิ แดนท์ตวั มันเอง แต่พลังการออกซิ เดชัน่ นั้นมีค่า
อนุ มูลอิสระเป็ นบวกน้อยกว่าเมื่อเทียบกับอนุ มูลอิสระ HO· (Legrini et al, 1993) อัตราการทาลายของสาร
ปนเปื้ อนนั้นแปรผันตามอัตราส่ วนคงที่ของสารมลพิษที่มีค่าความเป็ นพิษต่อเซลล์ ดังที่เราเห็นได้จากตาราง
ที่ 2.2
อัลคีนคลอรี นจะสลายตัวเร็ วที่ สุดเนื่ องจากพันธะคู่มีแนวโน้มที่จะถูกโจมตีดว้ ยไฮดรอกซิ ลสู ง โมเลกุลที่
อิ่มตัวเช่นแอลเคนยากต่อการออกซิ ไดซ์มากกว่าเนื่ องจากอัตราการเกิดปฏิกิริยานั้นช้ากว่า (ตารางที่ 2.2) พลัง

9

อนุ มูลอิสระไฮดรอกซิ ลนั้นให้กระบวนการแอดวานซ์ ออกซิ เดชัน่ ซึ่ งมี ความสามารถในการทาลายออกซิ
เดชัน่ ของสารประกอบทนไฟกับไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ธรรมดาหรื อออกซิ เดชัน่ ของโอโซน AOP ได้ถูก
น ามาใช้ อ ย่า งกว้างขวาง เช่ น การท าลายสารก าจัด ศัต รู พื ช โดยการย่อ ยสลายด้ว ยแสง (photochemical
degradation) (UV / O3 และ UV / H2O2) (Andreozzi et al., 2003) การเร่ งปฏิ กิ ริยาด้วยแสง (photocatalysis)
(TiO2 / UV, Fenton และ photo-Fenton) (Legrini et al., 2536) และกระบวนการออกซิ เดชัน่ ทางเคมี (O3, O3 /
H2O2 และ H2O2/ Fe2 +) การสลายตัวของสารอินทรี ยจ์ ากน้ าเสี ยสิ่ งทอ เช่ น สารลดแรงตึงผิวและสี ยอ้ มบาบัด
ด้วยโฟโตเฟนตัน (photo-Fenton) และ H2O2/UV-C การท าลายสารอิน ทรี ยใ์ นน้ าทิ้งชนิ ดต่าง ๆ เช่ น น้ าทิ้ ง
จากโรงกระดาษโดยการเร่ งปฏิ กิริยาด้วยแสง (photocatalysis) ชะล้างหลุมฝังกลบด้วยกระบวนการเฟนตัน
น้ าเสี ยโรงสี ม ะกอกโดยการออกซิ เดชั่นด้วยอากาศชื้ น (Gomes et al.,2007) ฯลฯ วิธีการแอดวานซ์ ออกซิ
เดชัน่ สามารถแบ่งออกเป็ นออกซิ เดชั่นเย็นและร้ อน วิธีการออกซิ เดชั่นเย็นทางานที่อุณหภูมิและความดัน
ใกล้เคียงกับโดยรอบเมื่อเทียบกับการเกิดออกซิ เดชัน่ ร้อนที่มีอุณหภูมิและความดันสู ง การใช้งานวิธีการออก
ซิ เดชั่นเย็นจะเหมาะสมกับ น้ าทิ้งที่ มีซี โอดี ในปริ มาณค่ อนข้างน้อย (≤ 5.0 g L-1) ส่ วนที่ มี ซีโอดี ที่ สูงขึ้ น
จะต้องใช้สารตั้งต้นที่มีราคาแพงจานวนมาก เช่น O3 และ H2O2 (Andreozzi et al., 1999) สาหรับน้ าเสี ยที่มีค่า
ซี โอดีสูงกว่า (≥ 5.0 g L-1) เทคนิคการออกซิ เดชัน่ แบบร้อนจะสะดวกกว่า (หรื อ เหมาะสมกว่า)
2.2 การบาบัดด้ วยอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet (UV) treatment)
แสง UV-C ที่ความยาวคลื่น 200-280 นาโนเมตรแสดงถึงคุณสมบัติในการฆ่าเชื้ อโรคต่อแบคทีเรี ยและไวรัส
ด้วยเหตุน้ ี UV จึงได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นสาหรับการนาไปประยุกต์ใช้กบั กระบวนการผลิ ตน้ าผลไม้
เพื่อลดเชื้อก่อโรคลง 5 log ตามแนวทางมาตรฐานระบบการการวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤตที่ตอ้ งควบคุม
ในการผลิ ต อาหาร (Hazard Analysis Critical Control Point ; HACCP) ส าหรั บ การแปรรู ปน้ าผลไม้
นอกจากนี้ การฉายรั งสี ยูวีไ ด้พิ สู จน์ แล้วว่า มี ป ระสิ ท ธิ ภาพในการลดแอโรบิ ก แบคที เรี ย และ Salmonella
typhimurium บนเปลื อกไข่ (Kuo et al., 1997) และยับยั้ง Salmonella spp. หรื อ Escherichia coli O157: H7 ที่
ได้ท าการเติ ม เชื้ อ ลงบนแอปเปิ้ ล ใบผัก กาดหอม และมะเขื อ เทศ (Yaun et al., 2004) อ้างอิ งจาก Munter
(2001), AOPs อาศัยการรวมตัวกันของอนุ มูลอิสระพลังงานสู ง เช่น โอโซนและไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ที่มี
หรื อไม่มี UV เพื่อสร้ างตัวกลางปฏิ กิริยาที่มีพลังสู งมากคืออนุ มูลอิ สระไฮดรอกซิ ล พลังงานออกซิ เดชัน่ ที่
ออกซิ ไดซ์ดว้ ยอนุ มูลอิสระของ AOPs ได้พิสูจน์แล้วว่ามีประสิ ทธิ ภาพในการย่อยสลายสารปนเปื้ อนในน้ า
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เสี ย (Pignatello, 1992; Ormad et al., 1994; Doong and Chang, 1998 และ Hwang et al., 2002) เนื่ องจาก
ศักยภาพในการเกิดการออกซิ เดชัน่ ในหมู่สารออกซิ แดนท์หลายชนิ ด AOPs อาจพิสูจน์ได้วา่ มีประสิ ทธิ ภาพ
ในการปรับปรุ งคุณภาพด้านจุลินทรี ยแ์ ละความปลอดภัยของกระบวนการแปรรู ปสิ นค้าการเกษตรขนาดย่อม
อีกวิธีหนึ่ งคือ การดูแลรักษาอาหารด้วยการฉายรังสี ยูวี สเปกตรัมรังสี ยูวีแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทขึ้นอยูก่ บั
ความยาวคลื่น UV-A มีความยาวคลื่นที่ยาวที่สุดจาก 315 ถึง 400 นาโนเมตร UV-B ขยายจาก 280 เป็ น 315
นาโนเมตรและ UV-C (100 ถึง 280 นาโนเมตร) ซึ่ งเป็ นที่ทราบกันดีวา่ ฆ่าเชื้ อโรคได้ รังสี อลั ตราไวโอเลตทา
ให้เกิดการสลับขั้วของเยื่อหุ ้มเซลล์และเกิ ดการไหลของไอออนิ กที่ผิดปกติในระดับเซลล์ นาไปสู่ การก่อตัว
ของ pyrimidine dimers ในสายดีเอ็นเอ เนื่องด้วยการกลายพันธุ์ของดีเอ็นเอ การถอดรหัสและการจาลองของ
เซลล์จะถูกปิ ดกั้นทาให้เซลล์ตาย (Allende and Artes, 2003 และ Allende et al., 2007) การดูดซับของดีเอ็นเอ
มีมากที่สุดใน UV-C ซึ่ งมีความยาวคลื่ นสั้นที่สุด แต่มีพลังงานสู งสุ ดดังนั้นจึงใช้ในการแปรรู ปอาหารเพื่อ
จุดประสงค์ในการฆ่าเชื้ อโดยที่ไม่มีการใช้ความร้อนและไม่มีการปนเปื้ อนบนพื้นผิวของอาหาร (Koutchma
et al., 2009) องค์การอาหารและยาอนุ มตั ิการฆ่าเชื้ อด้วย UV เป็ นทางเลือกแทนการฆ่าเชื้ อด้วยความร้อนกับ
ผลิตภัณฑ์จาพวกน้ าผลไม้ ในระเบียบดังกล่าวจะชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีแสง (photochemical) ที่
เกิ ดจากการฆ่ าเชื้ อ ด้วย UV ไม่ มี นัย ส าคัญ ใดๆ ทางพิ ษ วิท ยา ในทางกลับ กัน แสง UV ถู ก พิ จารณาโดย
สหภาพยุโรป (EU) ว่าเป็ นเทคโนโลยีก ารฉายรั งสี กระบวนการฉายรังสี สาหรั บ อาหารยังไม่ได้รับ ความ
เห็ นชอบและยังอยู่ในระหว่างการอภิปรายว่าอาหารประเภทใดที่ได้รับอนุ ญาตให้ใช้รังสี ได้ (Koutchma et
al., 2009) การยับยั้งเชื้ อจุลินทรี ยโ์ ดยการฆ่าเชื้ อด้วยแสง UV ส่ วนใหญ่ ข้ ึนอยู่กบั ปริ มาณและประเภทของ
จุลินทรี ยท์ ี่อาจมีความทนทานแตกต่างกันเนื่ องจากโครงสร้างผนังเซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ที่แตกต่าง
กัน แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วรั ง สี ยูวีจะมี ป ระสิ ท ธิ ภาพมากกว่าในขนาดที่ สู งกว่า แต่ ก็ มี รายงานว่าท าให้ เกิ ด
ความเครี ยด (สภาวะไม่เหมาะสม) ด้านการหายใจในพืชผักและยิ่งเกิดมากขึ้นเมื่อได้รับในปริ มาณเพิ่มขึ้นซึ่ ง
เป็ นอัต ราการหายใจของผัก กาดหอม (Allende and Artes, 2003 และ Allende et al., 2007) มี ร ายงานว่า ที่
ขนาด 7.11 kJ / m2 (ขนาดสู งสุ ดที่ใช้ในการทดลอง) นาไปใช้กบั ส่ วนต่าง ๆ ของผักกาดหอมเรดโอ๊กลี ฟทา
ให้เกิดการอ่อนตัวและเพิ่มสี น้ าตาลของผลผลิต (Allende et al., 2007) อย่างไรก็ตามควรประเมินกลยุทธ์การ
ประยุกต์ใช้สาหรับอาหารบางประเภทเนื่ องจากพารามิเตอร์ คุณภาพที่ได้น้ นั แตกต่างกันไปตามอาหารและ
ระดับปริ มาณขนาด (Dose level) (Allende and Artes, 2003) ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับระดับยีสต์และรา อายุการ
เก็บรักษาอย่างน้อยที่สุดของผักกาดโอ๊กลีฟแดงที่ผา่ นการแปรรู ปคือ 1 วัน ที่ขนาด 1.18 kJ / m2 และนานขึ้น
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3 วันเมื่อใช้ที่ขนาด 7.11kJ / m2 (Allende et al., 2007) นอกจากนี้ ยงั สามารถแสดงให้เห็ นถึ งการลดลงของ
แบคทีเรี ยกรดแลคติกที่ขนาดสู งขึ้น (2.37 kJ / m2, 7.11 kJ / m2) อย่างไรก็ตามมีการระบุดว้ ยว่าการฆ่าเชื้ อด้วย
UV-C ดู เหมื อ นว่า จะกระตุ ้น การเจริ ญ เติ บ โตของแบคที เรี ย กรดแลคติ ก บนผัก สลัด แดงโลโลรอสซ่ า
(lollorosso lettuce) ที่ปริ มาณสู งสุ ด (8.14 kJ / m2) (Allende and Artes, 2003)
ข้อเสี ยของการใช้ UV-C คือ มีขอ้ มูลทางวิทยาศาสตร์ ที่จากัดเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพด้านจุลินทรี ยแ์ ละความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่จะนามาใช้ แต่การใช้ตน้ ทุนต่า ไม่มีสารตกค้างและใช้เวลาน้อยแสดงให้เห็นถึง
ข้อได้เปรี ยบ (Yaun et. al., 2004).
ตารางที่ 2.3 ประสิ ทธิ ภาพโดยเปรี ยบเทียบของการฆ่าเชื้ อด้วย UV (254 nm) สาหรับการปนเปื้ อนของ
ผักกาดหอม
Type of

Application

Fresh produce

Log 10

microorganism

dose (kJ/m2)

type

CFU/g

Reference

reduction
Psychrotrophic bacteria
Coliforms

~ 1.0*
8.14

Whole lettuce
(lollorosso)

Yeast count
Enterobacteriaceae

Total aerobic count

~ 0.6*

(Allende et al.,
2003)

~ 0.8*
1.18
7.11

Shreadded lettuce

7.11

(Red oak)

2.37

~0.5*
~ 0.8*

(Allende et al.,
2007)

~ 1.1*

* การลดลงของจุลินทรี ยเ์ มื่อเทียบกับตัวควบคุมที่ไม่ได้รับการฆ่าเชื้ อหลังจากการเก็บรักษา 9-10 วันที่ 5
องศาเซลเซียส ภายใต้บรรยากาศที่มีการดัดแปลง
2.3 การฆ่าเชื้อด้ วยโอโซน
โอโซนเป็ นก๊าซสี น้ าเงินอ่อนสามารถละลายในน้ าได้และถูกนามาใช้ในการทาให้น้ าดื่มสะอาดบริ สุทธิ์ ต้ งั แต่
ปลายศตวรรษที่สิบเก้า (Graham, 1997) โอโซนพบได้ตามธรรมชาติในชั้นบรรยากาศของโลกเกิดจากการที่
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แสงหรื อแสงอัลตร้าไวโอเล็ตพลังงานสู งทาลายโมเลกุลออกซิ เจน เกิดออกซิ เจนโมเลกุลเดี่ยวสร้างพันธะกับ
โมเลกุ ล ออกซิ เจน 2 อะตอมฟอร์ ม ตัว เป็ นออกซิ เจน 3 อะตอม (O3) หรื อ โอโซน (รู ป ที่ 2.1) โอโซนมี
ความสามารถในการออกซิ ไดซ์สารอินทรี ยซ์ ่ ึ งทาให้เป็ นตัวเลื อกที่เหมาะสมสาหรับการฆ่าเชื้ อโรค โอโซน
ส่ งผลกระทบต่อจุลินทรี ยโ์ ดยการออกซิ ไดซ์ โมเลกุลอินทรี ยท์ ี่มีอยู่ในเยื่อหุ ้มเซลล์ซ่ ึ งเป็ นสาเหตุให้เยื่อหุ ้ม
เซลล์ถูกทาลายและแตกในที่สุด (รู ปที่ 2.2) แตกต่างจากสารฆ่าเชื้ ออื่นๆ ที่ใช้กนั ทัว่ ไป เช่น คลอรี นหรื อกรด
อินทรี ย ์ โอโซนจะเข้าสู่ เซลล์โดยตรงไม่จาเป็ นต้องใช้ไบโอไซด์เพื่อขนส่ งข้ามเยื่อหุ ้มเซลล์และเข้าไปใน
เซลล์ (Rice, 1999) โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเชื่ อกันว่าโอโซนทาปฏิ กิริยากับไขมันไม่อิ่มตัวที่อยูใ่ นเยื่อหุ ้ม
เซลล์ นอกจากนี้ สาหรับจุลินทรี ยแ์ กรมลบทั้งชั้นลิโพโปรตีนและชั้นลิโพพอลลิ แซ็กคาไรด์จะถู กทาลายซึ่ ง
ส่ งผลให้เกิดการซึ มผ่านของเซลล์เพิ่มขึ้น (Das et al., 2006)

รู ปที่ 2.1 การก่อตัวของโอโซน
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รู ปที่ 2.2 การเปรี ยบเทียบรู ปแบบการฆ่าเชื้อโรค
2.3.1 โหมดการยับยั้งจุลนิ ทรี ย์ด้วยโอโซน
โอโซนมีสเปกตรัมการต้านจุลชีพที่กว้างขวาง ประสิ ทธิ ภาพของมันได้รับการพิสูจน์กบั แบคทีเรี ยแกรมบวก
และแกรมลบ (Ingram and Haines, 1949; Guzel-Seydim et al., 2004), สปอร์ ของแบคทีเรี ย (Ishizaki et al.,
1986; Khadre and Yousef, 2001), เชื้ อ รา (Palou et al., 2001; Allen et al., 2003; Oztekin et al., 2006),ไวรั ส
(Kim et al., 1980; Roy et al., 1981; Ohmine, 2005) และโปรโตซัว (Khalifa et al ., 2001) ดัง นั้น จุ ลิ น ทรี ย ์
ส่ วนใหญ่มีความอ่อนไหวต่อโอโซนซึ่ งแสดงว่าเซลล์มีหลายจุดสาคัญที่เมื่อโอโซนทาปฏิกิริยากับจุดเหล่านี้
แล้วจะนาไปสู่ การตายของเซลล์ หนึ่ งในจุดที่แสดงให้เห็ นการทางานของโอโซนคือ ที่ไขมันไม่อิ่มตัวของ
เยื่อ หุ ้ ม เซลล์ (Victorin 1992; Thanomsub et al., 2002) จากการศึ ก ษาของ Scott and Lesher (1963) พบว่ า
โอโซนทาปฏิกิริยากับไขมันไม่อิ่มตัวของเยือ่ หุ ม้ เซลล์ E. coli ในที่สุดทาให้เกิดการรั่วไหลของเซลล์และตาย
นักวิจยั คนอื่นๆ วิจยั เกี่ยวกับการเสี ยหายของดีเอ็นเอโดยโอโซนและการกลายพันธุ์ในแบคทีเรี ย (Ishizaki et
al., 1986) การรักษาไวรัสด้วยโอโซนได้แสดงให้เห็นถึงความเสี ยหายที่เกิดจากการทาลายโปรตีนชั้นนอกสุ ด
ของไวรัส (capsid protein) ทาลายความสมบูรณ์ ของเยื่อหุ ้มไขมัน (lipid envelopes) รวมทั้งทาให้เกิ ดความ
เสี ยหายของ RNA หรื อ DNA (Kim et al., 1980; Roy et al., 1981; Ohmine, 2005) การยับยั้งสปอร์ เกี่ ยวข้อง
กับ ความเสี ย หายของส่ วนที่ เคลื อ บสปอร์ ซ่ ึ งอาจท าให้ โอโซนแทรกซึ ม เข้าไปในแกนกลางของสปอร์
(Khadre and Yousef, 2001) ออกซิ เจนชนิดที่เกิดปฏิกิริยาที่เกิดจากการสลายตัวของโอโซนโดยเฉพาะอนุมูล
อิ ส ระไฮดรอกซิ ล อนุ มู ล นั้น มี ค วามเกี่ ยวข้องกับ ยาฆ่ าเชื้ อโดยอนุ มู ล นี้ เป็ นตัวออกซิ ไดซ์ ที่ แรงที่ สุ ด และ
สามารถสร้ างความเสี ยหายให้กบั องค์ประกอบต่างๆ ภายในเซลล์ ในการศึกษาเกี่ ยวกับสปอร์ ของ Bacillus
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subtilis พบว่าอนุ มูลอิสระไฮดรอกซิ ลมีหน้าที่หลักในการยับยั้งแบคทีเรี ย (Cho et al., 2002) ในทางกลับกัน
Hunt and Marinnas (1997) รายงานว่าการเติ ม อนุ มู ล อิ ส ระย่อยสลายเพื่ อฆ่ าเชื้ อไม่ ท าให้ก ารยับ ยั้ง E. coli
ลดลง ซึ่ งบ่งบอกถึงการมีส่วนในการยับยั้งจุลินทรี ยข์ องโมเลกุลโอโซน
2.3.2 ความหมายของโอโซน
โอโซน (O3) เป็ นรู ปแบบของก๊าซออกซิ เจนที่มีออกซิ เจน 3 อะตอมในโมเลกุลของมัน Bablon et al. (1991)
รายงานว่าโอโซนสลายตัวได้เองตามธรรมชาติและถือได้วา่ เป็ นสารเคมีไม่ถาวร โอโซนเป็ นสารต้านอนุมูล
อิสระที่ทรงพลังกว่าออกซิ เจน มันทาปฏิกิริยากับสารส่ วนใหญ่ที่อุณหภูมิแวดล้อม แต่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาใน
การกาจัดทิ้ง ไม่มีสารตกค้างที่ เป็ นอันตราย นอกจากนี้ โอโซนจะทาปฏิ กิริยาได้เร็ วกว่าและทาปฏิ กิริยาได้
ดี กว่าสารออกซิ ไดซ์ อื่น ๆ เช่ น คลอรี น เนื่ องจากอะตอมออกซิ เจนที่ เพิ่มขึ้ นมา 1 อะตอมซึ่ งสามารถแบ่ ง
อะตอมออกซิ เจนกับสารอื่นๆ เพื่อออกซิไดซ์ทาให้อะตอมโอโซนที่เหลืออยู่ 2 ตัวกลายเป็ นออกซิ เจนปกติที่
พบในอากาศ โอโซนสามารถอยู่ได้นานถึ ง 12 ชั่วโมงในอากาศและประมาณ 20 นาที ในสารละลายก๊าซ
ในทางกลับกันเมื่ อโอโซนทาปฏิ กิริยากับผลิ ตภัณฑ์อาหารมันจะสลายตัวอย่างรวดเร็ ว ก๊าซโอโซนเป็ นที่
ทราบกันว่ามี สี ฟ้ าที่ สังเกตเห็ นได้จึงท าให้สามารถตรวจวัดความเข้มข้นของโอโซนได้โดยเครื่ องวัดการ
ดูดกลืนแสง ผลกระทบของโอโซนจะเกิดจากการฆ่าโดยตรงและการเกิดออกซิ เดชัน่ ของสารชีวภาพ สาหรับ
แบคทีเรี ยโอโซนจะเข้าใกล้และจับกับสารประกอบอินทรี ยใ์ นผนังเซลล์ของแบคทีเรี ย สาหรับสารที่มีพนั ธะ
คู่อนุ มูลอิ ส ระของโอโซนจะสลายพันธะคู่ในผนังเซลล์และท าลายโครงสร้ างการเลื อกผ่านของเซลล์ ใน
สารละลายจะเกิ ดการสลายตัวของโอโซนขึ้นและผลิตหมู่ไฮดรอกซิ ลซึ่ งทาลายเกือบทุกสสาร ดังนั้นการใช้
โอโซนจะเป็ นประโยชน์ในการทดแทนตัวทาละลายและทาลายสารพิษที่ไม่พึงประสงค์
2.3.3 การนาไปใช้ งานของโอโซน
ในยุโรปการใช้โอโซนเป็ นที่รู้จกั กันดีในการฆ่าเชื้ อโรคน้ าที่ปนเปื้ อน (Rogers et al., 1992) การกาจัดกลิ่นที่
ไม่พ่ ึงประสงค์ในกระบวนการอุตสาหกรรม การกาจัดรสชาติ กลิ่น และสี และการทาความสะอาดน้ าเสี ยต่าง
ๆ (Bablon et al., 1991) Verostko et al., 1992 และ Hitchens et al., 1994 เนื่ องจากการฆ่าเชื้ อของโอโซนอาจ
ถูกนามาใช้เพื่อลดจุลินทรี ยท์ ี่เป็ นอันตรายและสารประกอบที่เป็ นพิษ เมื่อเปรี ยบเทียบกับคลอรี นนั้น โอโซน
ได้รับการพิสูจน์วา่ เป็ นสารต้านจุลชี พที่แข็งแกร่ งและรวดเร็ วกว่าสาหรับการฆ่าเชื้ อสปอร์ เชื้ อจากอุจจาระ
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และจุลินทรี ยท์ ี่ทาให้เกิดโรคและไวรัส (Da Silva et al., 1998) ความสามารถของโอโซนในการฆ่าเชื้ อนั้นถูก
ค้นพบในปี 1886 และประสิ ทธิ ภาพในการต่อต้านจุลินทรี ยน์ ้ นั ถูกค้นพบในปี 1891 ที่ Whiting, Indiana ใน
ปี 1940 โอโซนถูกใช้ครั้งแรกสาหรับการบาบัดน้ า นอกจากนี้ โอโซนยังถูกนามาใช้ในการผลิตอาหารตั้งแต่
ศตวรรษที่ 20 ส าหรั บ การเก็ บ รั ก ษาอาหารและส่ วนผสมอาหาร เช่ น นม ผลิ ต ภัณ ฑ์ จากเนื้ อสั ตว์ เคซี น
และอัลบูมิน (Graham, 1997; Kim et al., 1999) งานวิจยั ด้านอาหารส่ วนใหญ่ที่เกี่ ยวข้องกับโอโซนนั้นส่ วน
ใหญ่เน้นไปที่การควบคุ มทางจุลชี ววิทยาหรื อการสุ ขาภิบาล โอโซนได้ถูกนาไปใช้ในการล้างพิษของหอย
นางรม (Blogoslawski et al., 1979) เพื่ อ บ าบัด น้ าเย็น ที่ ใ ช้ แ ล้ว ในกระบวนการผลิ ต สั ต ว์ปี ก (Chang and
Sheldon, 1989) เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร เพื่อควบคุ มจุลินทรี ยใ์ นสัตว์ปีก เป็ นผลิตภัณฑ์สาหรั บการ
สลายสารกาจัดศัตรู พืชตกค้าง การทาลายจุลินทรี ยแ์ ละการสุ ขาภิบาลปลาดุกหรื อสาหรับการฟอกสี ธัญพืช
โอโซนถู กนาไปใช้ประโยชน์ ในผลิ ตภัณฑ์ธัญพืชหรื อแป้ ง พบว่าบะหมี่ ดิบญี่ ปุ่นแบบแพ็คมี อายุการเก็บ
รักษาเพิ่มขึ้น 2-5 เท่าเมื่อใช้โอโซน 0.5-50 ppm เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง (Naito et al., 1989) อาจจะใช้สาหรับการ
ปรับปรุ งคุณภาพแป้ งสาลีซ่ ึ งเกี่ยวข้องกับการฟอกสี และการเปลี่ยนแปลงสมบัติเชิ งรี โอโลยีของอาหารเหลว
เพื่อให้ยืดหยุน่ มากขึ้น ดังนั้นการใช้กระบวนการโอโซเนชัน่ กับแป้ งสาลี อาจมีผลให้เกิดการฟอกสี ได้อย่าง
รวดเร็ ว ปรับปรุ งการทางานและลดปริ มาณจุลินทรี ย ์ นอกจากนี้ Voraputhaporn (1996) ยังได้ทาการทดสอบ
แป้ งข้าวสาลีที่ผา่ นกระบวนการโอโซนเนชัน่ และรายงานถึงค่าความหนื ดสู งสุ ดที่เพิ่มขึ้น (PV) อุณหภูมิที่เกิด
เจลาติไนเซชัน่ สู งสุ ดมีค่าสู งขึ้น แต่เอนทาลปี และอุณหภูมิของสารประกอบเชิ งซ้อนของอะมิโลสกับไขมัน
น้อยกว่าอันสตาร์ ชออกซิ ไดส์ (แป้ งที่ไม่ได้ดดั แปร) อย่างไรก็ตาม ยังมีรายงานด้วยว่าเอนทาลปี ของปฏิกิริยา
ดูดความร้อนขั้นที่สองจากแป้ งที่ผา่ นกระบวนการโอโซนเนชัน่ เมื่อเทียบกับตัวควบคุม อาจเกี่ยวข้องกับการ
เกิดออกซิ เดชัน่ ของไขมันในแป้ งซึ่ งอาจส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสารประกอบเชิ งซ้อนของอะ
ไมโลสและไขมัน
2.3.4 วิธีการผลิตโอโซน
มี 3 วิธีในการสร้ างโอโซน ได้แก่ การปล่ อยประจุ แบบโคโรนา การแผ่รังสี ยูวี และการผลิ ตโอโซนด้วย
ไฟฟ้ าเคมี ในการปล่ อยประจุ แบบโคโรนา อากาศจะถู กแปลงเป็ นโอโซนด้วยกระบวนการปล่ อยกระแส
ไฟฟ้าแรงสู ง กระแสไฟฟ้ากระตุน้ อิเล็กตรอนของออกซิ เจนส่ งผลให้เกิดการแยกโมเลกุลของออกซิ เจน และ
อะตอมที่แยกออกมาจะรวมกับโมเลกุลของออกซิ เจนอื่นๆ เกิ ดการฟอร์ มตัวเป็ นโอโซน (Kim et al., 1999)
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อย่างไรก็ตามขั้นตอนนี้ มีขอ้ เสี ยบางประการ เช่ น ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานสู ง สามารถเกิดการ
ปนเปื้ อนสารพิษได้โดยวัสดุอิเล็กโทรด และความเข้มข้นของโอโซนต่าเพียง 2.5 ถึง 7.5 wt% (Nebil, 1981)
การปล่ อยประจุ แ บบโคโรนานั้น คล้ายกับ การลดน้ าหนัก ให้ โอโซนในธรรมชาติ และการแผ่รังสี ยูวีน้ ัน
คล้ายคลึ งกับการที่ รังสี ยูวีจากดวงอาทิ ตย์ผลิ ตโอโซนในธรรมชาติ การผลิ ตโอโซนด้วยไฟฟ้ าเคมีเป็ นวิธี
ทางเลื อกสาหรับการผลิตโอโซนซึ่ งเกี่ยวข้องกับการใช้น้ าในเซลล์อิเล็กโทรไลติก ซึ่ งออกซิ เจนในน้ าจะถู ก
แปลงเป็ นโอโซนโดยผ่ า นน้ าสู่ พ้ื น ผิ ว ที่ มี ป ระจุ บ วกและพื้ น ผิ ว ที่ มี ป ระจุ ล บ (Murphy et al., 1994 และ
Hitchens et al., 1994) ข้อ ดี ข องวิธี น้ ี คื อ อุ ป กรณ์ ที่ จาเป็ นนั้น ไม่ ซับ ซ้ อ นมี อ ยู่ท ั่วไป ใช้ส ารตั้ง ต้น และได้
ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย และผลิตโอโซนที่มีความเข้มข้นสู งประมาณ 20 wt%
2.4 การฆ่าเชื้อด้ วยโอโซน/ยูวี (O3 / UV)
2.4.1 คาอธิบายกระบวนการ
เนื่ องจากค่าสัมประสิ ทธิ์ การดูดกลืนแสงของโอโซนค่อนข้างสู งจึงสามารถนารังสี LP-UV หรื อ MP-UV ไป
ใช้กบั น้ าโอโซนเพื่อสร้ างอนุ มูลอิสระไฮดรอกซิ ลที่ไวต่อการเกิ ดปฏิ กิริยาได้ การใช้รังสี UV ไม่ว่าจะเป็ น
MP-UV, LP-UV หรื อ P-UV เพื่อผลิตอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลด้วยโอโซน เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาต่อไปนี้:
กระบวนการ O3/UV : O3 + H2O hν O2 + H2O2 (λ < 300 nm)
2O3 + H2O2 2•OH + 3O2

ดังที่ แสดงให้เห็ นข้างต้นว่าปฏิ กิริยาโฟโตไลซิ สของโอโซนสร้ างไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์และดังนั้น O3 /
UV เกี่ ย วข้องกับ กลไกการท าลายสารอิ น ทรี ย ์ท้ งั หมดที่ มี อ ยู่ใ น H2O2 / O3 และ H2O2 / UV กลไกเหล่ า นี้
รวมถึ งการท าปฏิ กิ ริย าโดยตรงกับ โอโซน โฟโตไลซิ ส โดยตรง โดยการฉายรังสี ยูวีห รื อ ท าปฏิ กิ ริยากับ
อนุมูลไฮดรอกซิล ในการใช้งานส่ วนใหญ่ที่ผา่ นมา O3 / UV, หลอด LP-UV ได้ถูกนามาใช้งานแล้ว อย่างไรก็
ตาม MP-UV และ P-UV ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นเนื่ องจากความสามารถในการฆ่าเชื้ อและประโยชน์จาก
การสลายด้วยแสงโดยตรง
2.4.2 ข้ อดีและข้ อเสี ย
ข้อดีและข้อเสี ยของระบบ O3 / UV
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สรุ ปข้ อดีของการใช้ ระบบ O3 / UV โดยย่ อคือ
• ประสิ ทธิ ภาพการกาจัดของกระบวนการ O3 / UV รวมกันนั้นมักจะสู งกว่าประสิ ทธิ ภาพการกาจัดสารเติม
แต่งของโอโซนและ UV เพียงอย่างเดี ยว (Prado และ Esplugas, 1999) ขนาดของผลเสริ มฤทธิ์ นี้ จะแตกต่าง
กันไปขึ้นอยูก่ บั สารปนเปื้ อนที่สนใจ (Prado และ Esplugas, 1999)
• กระบวนการที่ใช้ O3 / UV ร่ วมกันมีประสิ ทธิภาพในการสร้างอนุมูลอิสระไฮดรอกซิ ลมากกว่ากระบวนการ
ที่ ใ ช้ H2O2 / UV ร่ ว มกัน ส าหรั บ ความเข้ม ข้น ของสารออกซิ แ ดนท์ ที่ เท่ า กัน โดยใช้ LP-UV เป็ นเพราะ
สัมประสิ ทธิ์ การดูดกลืนแสงของ O3 ที่ 254 นาโนเมตร เป็ น 2 เท่ามากกว่าของ H2O2 ซึ่ งบ่งชี้ วา่ จาเป็ นต้องมี
ความเข้มของรังสี ยูวีที่ต่ ากว่าหรื อปริ มาณ H2O2 ที่สูงขึ้นเพื่อสร้ างอนุ มูลอิสระไฮดรอกซิ ลจานวนที่เท่ากัน
สาหรับกระบวนการทั้ง 2 นี้ (Glaze et al., 1987) อย่างไรก็ตามสาหรับหลอด MP-UV, กระบวนการ H2O2 /
UV จะสร้างอนุ มูล อิส ระไฮดรอกซิ ลได้มากกว่ากระบวนการ O3 / UV โดยสมมติ ว่าเปอร์ ออกไซด์ดูดซับ
มากกว่า 17 เปอร์เซ็นต์ของแสงที่ฉาย (200 nm ถึง 300 nm)
ข้ อเสียของระบบ O3 / UV คือ:
• ดังที่กล่าวมาก่อนหน้า การใช้โอโซนกับแหล่งน้ าที่มีความเข้มข้นของโบรไมด์สูง (> 0.1 mg / L) อาจส่ งผล
ให้เกิดการก่อตัวของโบรเมต
• โดยทัว่ ไปกระบวนการ O3 / UV ต้องได้รับใบอนุ ญาตสาหรับ การปล่ อยโอโซนนอกเหนื อไปจากระบบ
บาบัดก๊าซนอกระบบเพื่อลดโอโซน การควบคุมเหล่านี้จะเพิ่มต้นทุนการดาเนินงานและต้นทุนของระบบ
• แม้ว่า O3 / UV จะมีประสิ ทธิ ภาพในการสร้างอนุ มูลอิสระไฮดรอกซิ ลมากกว่า H2O2 / UV หรื อ H2O2 / O3
แต่กระบวนการ O3 / UV นั้นมีประสิ ทธิ ภาพน้อยกว่า H2O2 / UV หรื อ H2O2 / O3 ในการสร้างอนุมูลอิสระไฮ
ดรอกซิ ลในปริ มาณมาก กับความสามารถในการละลายในน้ าต่ าของ O3 เมื่อเทียบกับ H2O2 ดังนั้นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนิ น งานจึ ง คาดว่า จะสู ง กว่า มาก ผลผลิ ต อนุ มู ล อิ ส ระไฮดรอกซิ ล สามารถลดลงได้อี ก หากมี
พารามิเตอร์ ที่รบกวน (เช่น ไนเตรต, ความขุ่น, หรื อเหล็ก) ในแหล่งน้ า
• ก๊าซ O3 จะต้องใช้การแพร่ กระจายไปในน้ า จึงอาจส่ งผลให้เกิ ดข้อจากัดในการถ่ายโอนมวลเมื่อเทียบกับ
H2O2 ซึ่งถูกป้อนเป็ นสารละลายของเหลว
• แสงยูวีส่ องลงในแหล่ งน้ าและดังนั้นประสิ ท ธิ ภาพของกระบวนการอาจได้รับ ผลกระทบจากความขุ่น
(Prado และ Esplugas, 1999)
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• ดังที่กล่าวมาก่อนหน้านี้มีสารประกอบที่รบกวนจานวนมากซึ่ งดูดซับแสงยูวี (เช่น ไนเตรตและเหล็ก) และ
ลดประสิ ทธิภาพของกระบวนการ
• หลอดไฟยูวีและปลอกหุ ้มที่ ชารุ ดเสี ยหายอาจทาให้สารปรอทปนเปื้ อนน้ าที่ ผ่านการบ าบัด แม้ว่าความ
ผิดพลาดของหลอดไฟทั้งหมดจนถึงปั จจุบนั ส่ งผลให้ระดับค่าความเข้มข้น Hg ต่ากว่าค่ามาตรฐานน้ าดื่ม
• การวิจยั แสดงให้เห็ นว่าการใช้ยูวีรวมกับขั้นตอนก่อนและ/หรื อ ขั้นตอนหลังใช้คลอรี นอาจทาให้เกิ ดการ
ก่อตัวของ THM และ HAA9 ที่เพิ่มขึ้นที่ปริ มาณรังสี ยวู >ี 100 mJ / cm2
2.5 ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ (Hydrogen peroxide)
ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ (H2O2) เป็ นน้ า ยาฆ่ าเชื้ อ (เปรี ย บเสมื อนสารกัน บู ด ) เนื่ อ งจากมัน ท าหน้าที่ ฆ่ า
เชื้ อจุลินทรี ยอ์ ย่างรวดเร็ วและไม่มีผลในระยะยาวหรื อผลข้างเคียง การทางานที่ใช้เวลาไม่นานนี้ เกิดจากการ
สลายตัวอย่างรวดเร็ วของไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์กบั ออกซิ เจนและน้ าเมื่อสัมผัสกับสารอินทรี ย ์ การต้านจุล
ชี พของไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์น้ นั ไม่ได้เกิ ดจากคุ ณสมบัติออกซิ เดชั่นโมเลกุล แต่ส่วนใหญ่เกิ ดจากการ
ผลิ ตสารออกซิ แดนท์ทรงพลังอื่น ๆ เช่ น ออกซิ เจนแบบเดี่ ยว, อนุ มูลอิสระซุ ปเปอร์ ออกไซด์, อนุ มูลอิสระ
เปอร์ อ อกไซด์ แ ละไฮดรอกซิ ล ปฏิ กิ ริ ย าของออกซิ เจนเหล่ า นี้ ก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ยหายอย่า งถาวรกับ
ส่ วนประกอบของเซลล์ เช่ น เอนไซม์ ส่ วนประกอบของเมมเบรน และ DNA ในความเป็ นจริ งสารละลาย
H2O2 ด้วยน้ าเพี ยงอย่างเดี ยวไม่ มีอนุ มู ลอิ สระเป็ นตัวเร่ งปฏิ กิริยาจะไม่ ท าให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงโปรตี น
ไขมัน หรื อกรดนิ วคลีอิก H2O2 นั้นผลิ ตขึ้นตามธรรมชาติโดยระบบของเอนไซม์และถู กใช้โดยฟาโกไซท์
(phagocytes) ในการทาลายแบคทีเรี ยภายในฟาโกไลโซโซม
จากอนุ มูลอิสระที่กล่าวถึงข้างต้น การผลิตไฮดรอกซิ ล (HO.) ดูเหมือนจะมีบทบาทมากที่สุดในความเป็ นพิษ
ของไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ เมื่ อผลิ ต ใกล้ก ับ DNA อนุ มู ล อิ ส ระของไฮดรอกซิ ล จะมี ล ัก ษณะพิ เศษคื อ
สามารถเติ ม ตัวมันเองไปยังเบสดี เอ็น เอและไฮโดรเจนอะตอมจากเกลี ยวดี เอ็น เอ (DNA helix) ซึ่ งอนุ มู ล
อิสระไฮดรอกซิ ลอาจทาลายเยื่อหุ ้มเซลล์ได้ ในการศึกษาระบบเยื่อหุ ้มแบบจาลอง อนุ มูลอิสระไฮดรอกซิ ล
(ที่ ส ร้ างจากไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์และ Cu(en)2) เพิ่ ม การเกิ ด lipid peroxidation ตลอดจนการซึ ม ผ่า น
ระบบเยื่อหุ ้มแบบจาลองของไอออน แม้ว่าจะผ่านกลไกอิสระก็ตาม นอกจากนี้ หลังจากการสัมผัสไฮดรอก
ซิล 17 นาทีจะทาให้เกิดการสลายของเยือ่ หุ ม้ อย่างสมบูรณ์
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มี รายงานว่าการผลิ ต HO. จาก H2O2 นั้นผลิ ตได้ห ลายวิธี ตัวอย่างที่ มี ก ารกล่ าวถึ งโดยทั่วไปคื อปฏิ กิ ริย า
เฟนตั้น (Fenton reaction) โดยสารที่เป็ นตัวรี ดิวซ์ เช่ น อนุ มูลซู เปอร์ ออกไซด์จะรี ดิวซ์ Fe3 + เป็ น Fe2 + ซึ่ งจะ
ท าปฏิ กิ ริย ากับ H2O2 เพื่ อสร้ างไฮดรอกซิ ล แอนไอออน อนุ มู ล ไฮดรอกซิ ล และ Fe3 + สอดคล้องกับ การ
เจริ ญ เติ บ โตของ Staphylococcus aureus ในอาหารเลี้ ยงเชื้ อที่ มี ค วามเข้ม ข้นของธาตุ เหล็ ก เพิ่ ม ขึ้ น พบว่า
H2O2 ฆ่าเชื้ อได้เพิ่มมากขึ้น โดยการเติมตัวดักจับ HO. ที่มีผลป้ องกันการฆ่าเช่นนี้ ในการศึกษาเปรี ยบเทียบ
นั้นระบุไว้วา่ อนุมูลเฟอร์ ริลเป็ นชนิดที่สร้างความเสี ยหายให้กบั DNA ใน E. coli ไม่ใช่อนุมูลไฮดรอกซิ ล
โฮสต์ของการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการทางานของไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ได้ทาการวิจยั กับแบคทีเรี ยต่างๆ รา
และยีสต์ ซึ่ งการทางานของมันจะดีที่สุดต่อแบคทีเรี ยที่ไม่ใช้ออกซิ เจนและแบคที่เรี ยแกรมลบ นอกจากนี้ ยงั
พบว่า Enterobacteriaceae นั้นไวกว่าสิ่ งมี ชีวิตอื่นที่ ทดสอบ E. coli แสดงค่า D 0.57 นาที เมื่ อสัมผัสกับ 3%
H2O2 เที ยบกับ 2.35 นาทีสาหรับ Staphylococcus aureus, 8.55 สาหรับ Aspergillus niger และ 18.3 สาหรับ
Candida parapsilosis การฆ่าเชื้ อสปอร์ ที่สาคัญของ H2O2 บนสปอร์ ของ Bacillus subtilis พบได้ท้ งั ในเฟส
ของเหลวและเฟสไอ (Klapes and Vesley, 1990) ในฐานะความเป็ นสารฆ่าเชื้ อโรคในน้ า ไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์มีผลในระดับปานกลางต่อ E. coli แต่มีผลทันทีต่อ S. typhi
ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ถูกใช้เป็ นตัวเลือกในการต้านจุลชี พตั้งแต่ตน้ ปี 1800 และเป็ นที่รู้จกั กันดี ในการใช้
เป็ นยาทาผิวหนังเฉพาะที่ความเข้มข้น 3% ในอาหารไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ถูกใช้เป็ นยาฆ่าเชื้อในน้ านมมา
ตั้งแต่ก่อนปี 1904 ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์มีสถานะ GRAS และได้รับการอนุ มตั ิจาก FDA สาหรับบรรจุ
ภัณฑ์และการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวในอุตสาหกรรมอาหาร การอนุญาตให้ใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็ นสารเติม
แต่งโดยตรงกับอาหารมี จากัด สาหรับวัตถุ ประสงค์ในการต้านจุ ลชี พ H2O2 ได้รับอนุ ญาตให้ใช้ได้ในการ
รักษานมที่ใช้ในการผลิตเนยแข็ง การผลิ ตแป้ งโดยไม่ใช้ความร้ อนและการเตรี ยมหางนมดัดแปลงที่ 0.05,
0.15, และ 0.4% ตามลาดับ มันถู กใช้เป็ นตัวออกซิ ไดซ์และรี ดิวซ์ในไวน์ , ไข่แห้ง, และน้ าเชื่ อมข้าวโพด,
และเป็ นสารฟอกสี ผา้ ขี้ริ้ววัว, เท้าวัว, ชาผงสาเร็ จรู ป, หางนมชี ส และอิมลั ซิ ฟายเออร์ เปอร์ ออกไซด์ที่เหลือ
จะต้องถูกกาจัดออกโดยวิธีการที่เหมาะสมโดยทัว่ ไปแล้วจะเติมตัวเร่ งปฏิกิริยา
เมื่อใช้ในรู ปแบบไอ, การได้รับไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์นาน 60 นาที ช่วยเพิ่มอายุการเก็บรักษาแคนตาลู ป
และลดจานวนราบนลูกเกดลงอย่างมาก ในทานองเดียวกันในองุ่น 2 สายพันธุ์มีการใช้งาน H2O2 ในรู ปแบบ
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ไอนาน 10 นาทีที่ 40oC เพื่อลดสปอร์ ของ Botrytis cinera และเพิ่มอายุการเก็บรักษาโดยไม่ส่งผลต่อสี ของ
องุ่น การใช้ในรู ปแบบไอกับเห็ดมีการเกิดสี น้ าตาลมากเกินไป แต่การล้างด้วย 5% H2O2 นาน 30 วินาที และ
แช่ Erythorbate (สารยับยั้งการเกิดสี น้ าตาล) เป็ นลาดับต่อไป ให้การควบคุมแบคทีเรี ยที่ยอมรับได้โดยไม่ทา
ให้ สี อ่ อ นลง บนแผ่น แอปเปิ้ ลไฮโดรเจนเปอร์ อ อกไซด์ ค วามเข้ม ข้น 6% ให้ ก ารลดลงของ Salmonella
Chester มากกว่า ไตรโซเดี ย มฟอสเฟต แคลเซี ย มไฮโปคลอไรต์ห รื อ โซเดี ย มไฮโปคลอไรต์ ในขณะที่
ผลิตภัณฑ์ เช่น บวบและพริ กหวานแสดงให้เห็นถึงการใช้ H2O2 เป็ นตัวควบคุมโรคเน่าอื่นๆ เช่น สตรอเบอร์
รี่ และราสเบอร์ รี่แ สดงความไวต่ อ การฟอกสี แ อนโทไซยานิ น ในระดับ การฆ่ า เชื้ อ ของไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ มีความสัมพันธ์ที่ชดั เจนระหว่างอุณหภู มิและประสิ ทธิ ภาพของยาต้านจุลชี พ Sheldon และคณะ
(1991) พบว่าการฆ่ าเชื้ อของ H2O2 เพิ่ มขึ้ นอย่างน่ าทึ่ งเมื่ ออุ ณหภู มิ เพิ่ มขึ้ นสู งกว่าอุ ณหภู มิห้อง การใช้ 1%
H2O2 ในไข่ ท้ ั งฟองที่ ย ัง เป็ นของเหลว (whole liquit egg) การลดอั ต ราการรอดชี วิ ต ของ Salmonella
typhimurium ใน 24 ชั่วโมงที่ 20oC มี ป ระสิ ท ธิ ภาพมากขึ้ น (~ 1 log) เมื่ อเที ย บกับ ไฮโดรเจเปอร์ ออกไซด์
ความเข้มข้นเดียวกันที่ 5oC (Unluturk et al., 2010) Koutchma (2009) ยังคงตั้งข้อสังเกตถึงผลเสริ มฤทธิ์ (การ
ฆ่า E. coli K-12 และ P. aeruginosa 102 ระหว่างความร้อนจากไมโครเวฟและ H2O2ที่ความเข้มข้นต่า โดยมี
อัตราการตายสู งสุ ดที่ 50oC และ 0.08% H2O2
แม้ว่าจะมีงานที่ เกี่ ยวข้องกับการใช้ H2O2ในน้ าผลไม้เพียงเล็กน้อย แต่การสังเกตที่สาคัญคือ ประสิ ทธิ ภาพ
ของ H2O2 จะเพิ่มขึ้นเมื่อค่า pH ลดลง การใช้งานไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ 150 µmol พบว่าเป็ นสารออกฤทธิ์
ยับยั้งการเจริ ญเติ บโตของแบคที เรี ยต่อเชื้ อ Pseudomonas aeruginosa ที่ pH 5.0 แต่ตอ้ งใช้ 1.5 mmol ที่ pH
8.0 นอกจากนี้ สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ 3% ยังเป็ นสารฆ่ าเชื้ อและท าลายสปอร์ ข อง Bacillus
subtilis ได้ใน 3 ชัว่ โมงที่ pH 5.0 แต่เพื่อให้ได้ผลเช่นเดียวกันที่ pH 6.5 และ 8.0 ต้องใช้เวลา 6 ชัว่ โมง ดังนั้น
ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์อาจมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าเมื่อรวมกับกรดเช่นกรดอินทรี ย ์
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บทที่ 3
วัสดุอปุ กรณ์ และการดาเนินงานวิจัย
3.1 สายพันธุ์แบคทีเรี ย
Escherichia coli (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์; DMST, ประเทศไทย)
Aspergillus niger (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์; DMST, ประเทศไทย)
3.2 เครื่ องมือและอุปกรณ์
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.9
3.2.10
3.2.11

Biohazard class II cabinet, DWYER Series 0325, USA
Hot air incubator, Memmert Model ULM500, Japan
96-microwell plate, Costar, USA.
Aluminum pot
Autoclave, BECTHAI and HIRAYAMA Model HA300D, Japan
Auto pipette volume 10 microlitter, Autopipette, USA
Auto pipette volume 200 microlitter, Autopipette, USA
Auto pipette volume 1000 microlitter, Autopipette, USA
Auto pipette volume 5 milliliter, Autopipette, USA
Balance accuracy 0.0001 grams, Metter Toledo Model AG204, Switzerland
Balance accuracy 0.01 grams, Metter Toledo Model GG4002-S, Switzerland

3.3 อาหารเลีย้ งเชื้อและสารเคมี
3.3.1 Non-selective media
3.3.1.1 Plate count agar (PCA), Didco, USA
3.3.1.2 Trypticase soy agar (TSA), Difco, USA
3.3.1.3 Trypticase soy broth (TSB), Difco, USA
3.3.1.4 Potato dextrose agar (PDA), Difco, USA
3.3.1.5 Potato dextrose broth (PDB), Difco, USA
3.3.2 Selective media
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3.3.2.1 Chromocult coliform agar (CCA), Difco, USA
3.3.3 Sodium chloride (NaCl), Merck, Germany
3.4 การเตรียมตัวอย่าง
3.4.1 การเตรียมเชื้อ E. coli และรา
เชื่อ E. coli ที่เก็บในรู ปแบบเชื้อแช่แข็ง สายพันธุ์ DMST 4609 ซึ่งได้มาจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย
นาเชื้อมาตั้งทิ้งไว้เพื่อให้ละลาย จากนั้นทาการฟื้ นตัวเซลล์ในอาหารเหลว Tryptone Soy Broth (TSB)
ปริ มาตร 100 mL นาน 24 ชัว่ โมงที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส จนได้ปริ มาณเซลล์ประมาณ 7 log CFU/mL
เชื้อ E. coli ที่ใช้ถูกทดสอบเพื่อยืนยันและนับในอาหาร Chromocult® Coliform Agar (CCA) โดยการใช้
เทคนิคการเพาะเชื้อขนาดเล็ก (Khueankhancharoen et al., 2010; Saeaung and Boonyaprapasorn, 2010 และ
Supanivatin et al., 2010) สาหรับโคโลนี เดี่ยวของราถูกเพิ่มจานวนใน TSB ปริ มาตร 100 mL และทาการบ่ม
ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส (ความเร็ วรอบ 150 rpm, 48 ชัว่ โมง) (Adrian Tsang et. al., 2009)
3.4.2 การเตรียมเชื้อ E. coli, ยีสต์ และรา เพื่อใช้ ในการทดลอง
เชื้อ E. coli ถูกเตรี ยมโดยการเขย่าในขวดที่มีอาหาร TSB สาหรับเชื้อราใช้อาหาร PDB และบ่มจนได้
ปริ มาณเซลล์สุดท้ายที่ 109 CFU/mL โดยเชื้อ E. coli ที่ใช้ถูกทดสอบเพื่อยืนยันและนับในอาหาร
Chromocult® Coliform Agar (CCA) โดยการใช้เทคนิคการเพาะเชื้ อขนาดเล็ก (Khueankhancharoen et al.,
2010; Saeaung and Boonyaprapasorn, 2010 และ Supanivatin et al., 2010)
3.4.3 ChromocultColiform Agar Preparation
ผง CCA ถูกผสมกับน้ ากลัน่ เป็ นเนื้ อเดียวกัน จากนั้นให้ความร้อนเพื่อให้ผงละลายด้วยไมโครเวฟเป็ นเวลา 2
นาที โดยในระหว่างการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟจัดได้วา่ เป็ นการฆ่าเชื้อระดับพาสเจอร์ ไรส์ อาหารที่ได้
หลังจากให้ความร้อนจะละลายเป็ นเนื้ อเดียวกัน
3.4.4 การเตรียม Potato Dextrose Agar
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อาหาร PDA ถูกเตรี ยมตามขั้นตอนที่ปรากฏในฉลากข้างขวด ด้วยการชัง่ สารตามอัตราส่ วนที่กาหนด
จากนั้นเติมน้ ากลัน่ ละลายผงตัวอย่างด้วยความร้อน แล้วนาไปฆ่าเชื้ อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส (ความ
ดัน 15 lbs) เป็ นเวลา 15 นาที
3.5 เทคโนโลยี AOP
3.5.1 การทดลองฆ่าเชื้อด้ วย Ozone
แก๊สโอโซนถูกผลิตจากเครื่ องกาเนิดโอโซนที่มีการผลิตก๊าซโอโซนจากออกซิ เจนที่อตั รา 16-34 g/h อัตรา
การไหลของโอโซนถูกเซ็ทที่ 2 ลิตร/นาที และก๊าซโอโซนถูกละลายในของเหลวโดยการใช้เครื่ องผสมเวน
จูรี่ ความเข้มข้นของโอโซนสุ ดท้ายที่ละลายถูกตรวจสอบที่ 4-15 ppm
3.5.2 การทดลองฆ่าเชื้อด้ วย ozone/UV
ต้นแบบระบบ ozone/UV เป็ นระบบปิ ดที่ มี การหมุ นเวียนตัวอย่างของเหลวจาก reservoir โดยการใช้ปั๊ ม
แบบ centrifugal sanitary ผ่านเครื่ องผสมเวนจูรี่ ตามด้วยการฆ่าเชื้อด้วย UV sterilizers ปริ มาตรในระบบท่อ
ถู ก ประมาณที่ 5 ลิ ตร อัต ราการไหลของมวลสามารถถู ก ปรั บ โดยการใช้อิน เวอร์ เตอร์ ระบบอุ ป กรณ์ น้ ี
สามารถถูกปรับแต่ง เพื่อดาเนิ นการทดลองด้วยการฆ่าเชื้ อด้วย ozone และ UV หรื อเป็ นการทางานร่ วมกัน
ของ ozone/UV
3.6 การนับ E. coli และ รา
3.6.1 การนับปริมาณเชื้อ E. coli ทีย่ งั มีชีวติ
การนับเชื้ อ E. coli ดาเนิ นการโดยการสุ่ มตัวอย่างมา 1 mL และเตรี ยม serial dilution ที่ระดับต่างๆ ตัวอย่าง
ที่ได้ dilution แล้วถู กหาปริ มาณเชื้ อบนอาหาร ChromocultColiform agar (CCA, Merk, Germany) และ
ทาการบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง (Maria et. al., 2008) ปริ มาณโคโลนีที่นบั ได้ถูก
ดาเนินการโดยการใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงขนาดเล็ก
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3.6.2 เทคนิคการเพาะเชื้อขนาดเล็ก
ปริ มาตรตัวอย่างที่ทาการเพาะเชื้ อถู กคงไว้ที่ 10 L บนผิวอาหาร PCA และทาการบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส หลังจากเวลาการบ่ม 12 – 15 ชัว่ โมงจะสามารถตรวจพบโคโลนี และทาการเก็บผลด้วยการถ่ายรู ป
ด้วยระบบ light microscope equipped with a 1.5 megapixel โดยโครงสร้างของระบบต้นแบบ digital image
analysis ถู กนามาใช้ในการประเมินพื้นที่ในแต่ละโคโลนี ที่ปรากฏเจริ ญเติบโตบนอาหารแข็ง การทดลอง
ตั้งอยูบ่ นสมมติฐานที่ว่าโคโลนี จะมีการขยายในแนวนอนและพื้นที่ มีการขยายสัมพันธ์สอดคล้องกับการ
เจริ ญเติบโตของเชื้อก่อโรคที่อยูบ่ นอาหารแข็ง
3.7 การ fumigation ด้ วยไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
3.7.1 แบบจาลองของห้ องทีใ่ ช้ ทดสอบประสิ ทธิภาพของเครื่ องพ่ นละอองลอยอนุมูลอิสระไฮดรอกซิล
การทดลองถูกดาเนิ นการใน chamber ขนาด 1 x 1 m3 (รู ปที่ 3.1) ที่บรรจุหัว ultrasonic atomizer ขนาด 250
วัตต์ จานวน 10 หัว โดยถูก ติดตั้งอยู่ตรงกลางของห้อง chamber ขนาด 1 cubic พัดลมจะถู กวางอยู่ภายใน
ห้อง chamber เพื่อให้เกิดการกระจายของละอองไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์

รู ปที่ 3.1 แบบจาลองห้องสาหรับการ fumigation และการวาง set อุปกรณ์สาหรับการตรวจสอบ
ประสิ ทธิ ภาพการฆ่าเชื้ อในห้องแบบจาลอง
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3.7.2 การเตรียมตัวอย่างและการนับโคโลนี
เชื้อ E. coli ถูกเตรี ยมในอาหาร TSB สาหรับ A. niger ใช้อาหาร PDB และทาการบ่มจนได้ปริ มาณเชื้อที่ 109
และ 107 CFU/mL ตามลาดับ ตัวอย่างที่ serial dilution ถูกดาเนินการจนได้ปริ มาณเชื้ อเริ่ มต้นที่ตอ้ งการจาก
ความเข้มข้น 109 CFU/mL เป็ น 105 CFU/mL เชื้อ E. coli ถูกยืนยันและนับด้วยอาหาร Chromocult®
Coliform Agar (CCA) โดยการใช้เทคนิคการเพาะเชื้อขนาดเล็ก (Khueankhancharoen et. al., 2010;
Saeaung and Boonyaprapasorn, 2010 และ Supanivatin et. al., 2010) สาหรับเชื้อ A. niger ถูกนับด้วยอาหาร
Potatao Dextrose Agar (PDA) และทาการบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง การทดลอง
ถูกดาเนินการโดยการใช้ 6-microwell เพลท (รู ปที่ 3.2) การนับโคโลนีถูกวิเคราะห์ดว้ ยการใช้เทคนิคการ
เพาะเชื้อขนาดเล็ก

รู ปที่ 3.2 เพลท 6-microwell สาหรับการตรวจวิเคราะห์นบั โคโลนีของเชื้ อ
3.7.3 เทคนิคการ fumigation
เพลทอาหารแข็งจะถู ก inoculation เชื้ อที่ ป ริ ม าณ 107 CFU/mL แล้วนาเพลทมาติ ดตั้งที่ ด้านข้างของผนัง
chamber พื้ น ที่ ด้า นข้า ง ด้า นบน 3 ลิ ต ร/ชั่ว โมง ของการพ่ น เป็ นละอองไฮโดรเจนเปอร์ อ อกไซด์ ด้ว ย
ultrasonic atomizer ความเข้มข้นของสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ถูก ศึกษาที่ 0, 2, 4, 6, 8, 10, 15,
และ 20 นาที
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บทที่ 4
ผลการทดลองและวิจารณ์
4.1 การฆ่าเชื้อโรคและป้ องกันโรคติดต่ อ (HAIs) สาหรับสถานพยาบาลและสถานพักฟื้ นผู้สูงอายุในปัจจุบัน
โรคติดเชื้อจากสถานพยาบาลและสถานพักฟื้ นคนชรา คร่ าชีวิตผูส้ ู งอายุและผูป้ ่ วยที่มีภูมิคุม้ กันบกพร่ องเป็ น
จานวนมากในแต่ละปี ทัว่ โลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยที่มีการใช้ยาปฏิ ชีวนะอย่างแพร่ หลายและ
ขาดการควบคุ ม ท าให้เชื้ อโรคต่างๆ ดื้ อยา และในหลายกรณี ไม่ มี ยารั ก ษา ส่ งผลให้เกิ ดความสู ญ เสี ยทั้ง
ทางด้านสังคม เศรษฐกิ จ รวมถึ งงบประมาณในระบบบริ การสุ ขภาพโดยรวมของประเทศ ซึ่ งนับเป็ นมูลค่า
มหาศาล ดังนั้น การควบคุ มโรคติ ดเชื้ อไม่ ให้เกิ ดการแพร่ กระจายจึ งเป็ นมาตรการสาคัญ อย่างยิ่งส าหรั บ
สถานพยาบาลหรื อสถานพักฟื้ นของผูส้ ู งอายุที่จะต้องมีเครื่ องมื อ อุปกรณ์ หรื อเทคโนโลยีในการทาความ
สะอาดพื้ น ที่ ใ ห้ ป ลอดโรคและไม่ เกิ ด สารตกค้า งที่ เป็ นพิ ษ ต่ อ สุ ข ภาพของผู ้สู ง อายุที่ ใ ช้บ ริ ก ารหรื อ ใช้
ประโยชน์ในพื้นที่เหล่านั้นในชี วติ ประจาวัน ทั้งนี้ เมื่อสารวจเทคโนโลยีการฆ่าเชื้ อและการป้ องกันโรคติดต่อ
ที่มีใช้กนั ในปั จจุบนั เช่น
4.1.1 การฆ่าเชื้อด้ วย UV-C
UV (Ultraviolet) แสงยูวี หรื อที่เรารู ้จกั ว่า แสง UV นั้นมาจากแสงของดวงอาทิตย์ เป็ นช่วงแสงที่เราไม่
สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า แต่จุดเด่นคือ มีคุณสมบัติพิเศษ ที่มีความยาวคลื่นยาวกว่ารังสี X-Rays ทาให้
มีพลังงานสู ง สามารถส่ องทะลุผา่ นผิววัตถุได้ง่ายกว่าแสงที่เราเห็นทัว่ ๆไป แสงยูวี สามารถแบ่งออกได้เป็ น 3
ประเภท ได้แก่ UVA, UVB, และ UVC แสงยูวปี ระเภท UVC : มีความยาวคลื่นสั้นที่สุด (200-280 nm) แต่มี
พลังงานสู งสุ ด มีประสิ ทธิ ภาพในการฆ่าเชื้ อมากที่สุด รังสี UVC ถูกนาไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการฆ่าเชื้ อ
โรคในอากาศ พื้นผิวและน้ า แต่แสงยูวปี ระเภทนี้มีอนั ตรายต่อผิวหนังและตามากที่สุดจึงไม่ควรได้รับแสง
โดยตรง
UV แสงยูวที ี่นามาใช้ในการฆ่าเชื้อโรคนั้น เกิดมาจากการสังเคราะห์ UVC ขึ้นเอง นั้นก็คือระบบ “UVGI”
(Ultraviolet Germicidal Irradiation) หรื อ ระบบการใช้แสงยูวที ี่มีความเข้มข้นสู งพิเศษ (Germicidal Range)
เพื่อฆ่าและทาลายเชื้อโรคต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น ไวรัส แบคทีเรี ย ฟังไจ ยีสต์และรา ที่อยูบ่ นพื้นผิวและในอากาศ
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หากเชื้อโรคต่างๆ ได้รับปริ มาณแสง UVC ในระยะเวลาที่เพียงพอ แสงยูวจี ะทะลุเข้าไปใน DNA ของเชื้อ
โรค ทาให้ DNA เพี้ยนไปจากปกติ เชื้อโรคไม่สามารถสื บพันธุ์ต่อได้ ก็จะตายในที่สุด ซึ่ งวิธีน้ ีจะเป็ นวิธีการ
ทาลายเชื้อโรคชนิดรุ นแรง

รู ปที่ 4.1 การฆ่าเชื้ อโรคในโรงพยาบาลด้วยการฉายรังสี UV-C
โดยเทคนิ คการฉายแสง แสงที่ทาการฉายไปยังวัตถุเป้ าหมายจะมีประสิ ทธิ ภาพในการฆ่าเชื้อเมื่อแสงโดนกับ
วัตถุโดยตรง หากมีเงาหรื อมุมอับ ก็จะไม่สามารถฆ่าเชื้ อได้ และเทคนิคการพ่นฆ่าเชื้ อจะมีคุณสมบัติในการ
แขวนลอยต่าเนื่ องจากมีอนุภาคของสารที่มีขนาดใหญ่ ทาให้ไม่สามารถกระจายเข้าสู่ ซอกหลืบที่ตอ้ งการได้
ข้ อจากัดในการใช้ UV
1. ความลึกในการแทรกซึม (Depth of Penetration) ของรังสี UV-C ซึ่งเป็ นคุณสมบัติที่สาคัญมาก เนื่องจาก
รังสี UV มีขีดจากัดในการแทรกซึ มผ่านวัตถุ เพราะผิวชั้นนอกของวัตถุ (ยกเว้นน้ าและของเหลวบางชนิด)
จะดูดซับรังสี เอาไว้
2. อันตรายจากรังสี ต่างๆ (Possible Hazardous Effects of Such Radiation) ผูท้ ี่รับการฉายรังสี ไม่ควรได้รับ
รังสี มากไป แต่อย่างไรก็ดี การใช้รังสี UV-C ซึ่ งได้จากหลอดฆ่าเชื้อโรคนั้น ก็มีขอ้ ควรสังเกต ดังนี้ :
- UV-C ต้องถูกเชื้ อโรคโดยตรงเท่านั้น ถ้าเชื้อโรคซ่อนอยูใ่ นเงาของวัตถุ เชื้อโรคนั้นจะไม่ตาย
- UV-C จะต้องถูกเชื้ อโรคเป็ นระยะเวลานานพอ (นานแค่ไหนขึ้นอยูก่ บั ชนิ ดของเชื้อโรค) สามารถฆ่าเชื้อ
โรคได้ ซึ่ งเชื้อโรคบางชนิดทนต่อรังสี UV-C ได้นานมาก
- UV-C ถูกดูดซึ มได้ง่าย จึงควรใช้ในที่อากาศแห้ง เพราะจะมีประสิ ทธิ ภาพดีที่สุด และใช้ขนาด Dose
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น้อยที่สุด ถ้าใช้ในอากาศชื้นมากๆ ต้องใช้ขนาด Dose เป็ นสองเท่า ถ้าใช้ในน้ าดื่มธรรมดาจากน้ าก๊อก
อาจต้องใช้ขนาดมากถึงสิ บเท่า
- การใช้หลอด UV-C ควรระวังไม่ให้ถูกตาและผิวหนังของคนโดยตรง ) ถ้าสะท้อนจากผนัง ก็ตอ้ งคอย
ระวังไม่ให้นานเกินไป
4.1.2 การฆ่าเชื้อด้ วยการ fume ด้ วยสารฟอร์ มาร์ ลดีไฮด์
ฟอร์ ม ลั ดี ไฮด์ (Formaldehyde) เป็ นสารประกอบอิ นทรี ย ์ กลุ่ มอัลดี ไฮด์ มี สูตรเคมี คื อ CH2O หรื อ HCHO
ฟอร์ มลั ดีไฮด์ที่ความดันปกติจะมีสถานะเป็ นก๊าซ ไม่มีสี มีกลิ่นฉุ น ติดไฟได้ ก๊าซฟอร์ มลั ดีไฮด์เมื่อรวมตัวกับ
อากาศ และออกซิ เจนสามารถเกิดการระเบิดได้ มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้ อ การรมควันด้วยฟอร์ มาลี นใช้ใน
การฆ่าเชื้ ออย่างแพร่ หลายทั้งในโรงพยาบาล สถานีอนามัย และสถานพักฟื้ นคนชรา ที่ประสบปั ญหาการแพร่
ระบาดของเชื้อโรคที่มีความรุ นแรงและติดต่อง่ายในอดีต

รู ปที่ 4.2 การฆ่าเชื้ อโรคห้องด้วยการ fume ด้วยฟอร์มลั ดีไฮด์
ทั้งนี้งานวิจยั ที่เผยแพร่ ในปั จจุบนั ต่างชี้ให้เห็นถึงความเป็ นพิษในรู ปแบบที่เป็ นสารก่อให้เกิดมะเร็ ง มีกลิ่น
ฉุนรุ นแรงทาให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน และทาให้ได้รับความนิยมน้อยลงในปั จจุบนั ซึ่งหากสัมผัสจะเป็ น
อันตรายต่อเนื้ อเยื่อมาก จึงต้องทิ้งระยะเวลาหลังการอบฆ่าเชื้อเป็ นเวลานาน รวมไปถึงระยะเวลาที่ใช้ในการ
เตรี ยมพื้นที่นาน (ใช้เวลาฆ่าเชื้อนาน)
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ดังนั้น การเลื อกใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมจะทาให้มีสารตกค้าง หรื อสารเคมีอนั ตรายตกค้างหลังการใช้
งาน จะส่ งผลให้เกิดการติดเชื้ อซ้ าในระหว่างกระบวนการทางานหรื อกระบวนการผลิตได้ จากความสาคัญ
ดังกล่าว คณะผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเครื่ องฆ่าเชื้ อโรคที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสาหรับอุตสาหกรรมอาหาร
และยา โรงพยาบาล สถานี อนามัย สถานพัก ฟื้ นผูป้ ่ วยและผูส้ ู ง อายุ ตลอดจนอุ ต สาหกรรมอื่ น ที่ มี ความ
จาเป็ นต้องใช้หอ้ งคลีนรู มหรื อห้องที่มีความสะอาดเป็ นพิเศษในการทางานโดยการผลิตละอองลอยฆ่าเชื้ อ
4.2 ศึกษาหลักการเครื่ องพ่ นละอองลอยอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลในการฆ่ าเชื้ อโรคและป้ องกันโรคติดต่ อ
(HAIs) สาหรับสถานพยาบาลและสถานพักฟื้ นผู้สูงอายุ
เครื่ องพ่นละอองลอยอนุ มูลอิสระไฮดรอกซิ ลสามารถกาจัดเชื้ อโรคที่อาศัยอยูต่ ามซอก หลืบหรื อมุมอับซึ่ ง
เป็ นข้อจากัดของวิธีการฆ่าเชื้ อในปั จจุบนั ที่ไม่สามารถฆ่าเชื้ อได้ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีออกซิ เดชัน่ ขั้น
สู ง (Advanced oxidation technology ) เพื่อสร้างให้เกิดอนุพนั ธ์ของอนุมูลอิสระ (free radicals derivatives)
จานวนมากจากสารละลายตั้งต้น ซึ่ งเป็ นสารละลายที่มีสารไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์เป็ นส่ วนประกอบหลัก
ทาปฏิกิริยาโฟโตแคททาไลติกกับโอโซนภายใต้สภาวะที่มีแสงอัลตราไวโอเลต จนเกิดเป็ นอนุ พนั ธ์ของสาร
อนุ มูลอิสระที่มีค่ารี ดอกซ์โพเทนเชี ยลสู ง และทาให้อยูใ่ นรู ปแบบของละอองฝอยที่มีอนุภาคขนาดเล็ก 1 nm
– 100 m แขวนลอยอยูใ่ นอากาศได้นานและกระจายตัวได้อย่างทัว่ ถึง ด้วยการสั่นด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิคที่มี
ความถี่สูง 1-3 MHz ซึ่ งอนุพนั ธ์ของสารอนุมูลอิสระเหล่านี้จะไปออกซิ ไดซ์เชื้อจุลินทรี ยใ์ นระบบ รวมไป
ถึงสารที่มีความเป็ นพิษย่อยสลายได้ยาก เช่น สารประกอบอินทรี ยร์ ะเหยง่าย (volatile organic compounds)
หรื อสารอิ น ทรี ย์ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ อื่ น ๆ โดยเกิ ด ปฏิ กิ ริ ยาออกซิ เดชั่ น แบบลู ก โซ่ จ นเปลี่ ย นรู ปเป็ น
คาร์ บอนไดออกไซด์และน้ าในที่สุดดังรู ปที่ 4.3
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รู ปที่ 4.3 กลไกการทาลายเชื้อโรคและไอสารระเหยอินทรี ย ์ โดยกระบวนการออกซิ เดชันขั้นสู งของ
อนุพนั ธ์ของสารอนุมูลอิสระ
4.3 ออกแบบเครื่ องพ่ นละอองลอยอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลในการฆ่ าเชื้ อโรคและป้ องกันโรคติดต่ อ (HAIs)
สาหรับสถานพยาบาลและสถานพักฟื้ นผู้สูงอายุ
เครื่ องพ่นละอองลอยอนุ มูลอิสระไฮดรอกซิ ลประกอบด้วยส่ วนประกอบหลักคือ หลอด UV-C, เครื่ องกาเนิ ด
โอโซน, ถังออกซิ เจน, ถังบรรจุไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ โดยหลักการผลิตละอองลอยอนุมูลอิสระไฮดรอก
ซิ ล เกิดจากสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์จะถูกกระตุน้ ให้เกิดการสร้างอนุ มูลอิสระด้วยปฏิกิริยาโฟโต
แคททาไลติคจากแสงอัลตราไวโอเลต โดยการปรับความเข้มข้นของสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ตาม
ความต้องการใช้งาน โดยสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์จะถู กทาให้ไหลผ่านระบบเครื่ องกาเนิ ดแสง
อัตราไวโอเลตที่ติดตั้งในระบบหมุนวนสารละลายในท่อที่ความยาวคลื่นระหว่าง 200 ถึง 400 นาโนเมตร มี
ความเข้มแสงต่อพื้นที่ (UV fluence) มากกว่า 10 จูลต่อตารางเมตร โดยระบบเครื่ องกาเนิ ดแสงอัตราไวโอเลต
จะติดตั้งที่ใดที่หนึ่ งหรื อทั้งสองที่ก็ได้ ในการหมุนวนสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ในระบบท่อหมุน
วนอาจจะมีการติดตั้งระบบการผสมแบบสถิตย์ เพื่อทาให้อนุ มูลอิสระที่ผลิตขึ้นกระจายตัวเข้ากับสารละลาย
ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์อย่างสม่ าเสมอไหลวนกลับ ไปสู่ ถ ังปฏิ ก รณ์ การที่ ส ารละลายไฮโดรเจนเปอร์
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ออกไซด์ถูกกระตุน้ ด้วยจานวนรอบที่หมุนวนมากหรื อใช้ปั๊มหมุนวนสารละลายที่อตั ราการไหลสู ง จะทาให้
เกิ ดอนุ พนั ธ์ ของอนุ มูลอิ สระจานวนมากซึ่ งส่ งผลดี ต่อความสามารถในการฆ่ าเชื้ อจุ ลินทรี ยร์ วมและ/หรื อ
จุลินทรี ยท์ ี่ก่อโรคในมนุ ษย์ โดยสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์และอนุ พนั ธ์ของอนุ มูลอิสระที่สร้างจะ
ถูกส่ งต่อไปยังระบบที่จะถูกฆ่าเชื้อจุลินทรี ย ์

รู ปที่ 4.4 ต้นแบบเครื่ องพ่นละอองลอยอนุมูลอิสระไฮดรอกซิล
เครื่ องฆ่าเชื้ อดังแสดงในรู ปที่ 4 จะถู กออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย เคลื่ อนย้ายสะดวกเหมาะกับการทางาน มี
หน้ าจอแบบสั ม ผัส ที่ ส ามารถสั่ ง การท างานของระบบท่ อ ให้ มี ก ารยืด /หด เพื่ อ fume ละอองลอยอนุ มู ล
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อิสระไฮดรอกซิ ลในการฆ่าเชื้ อโรคที่ระดับความสู งต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน สามารถใช้ใน
การฆ่าเชื้อได้ท้ งั ในการเตรี ยมผลิตภัณฑ์ และสภาพแวดล้อมในกระบวนการผลิตอาหาร
4.4 สร้ างสภาวะจาลองต้ นแบบในระดับห้ องปฏิบัติการเพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพความสามารถในการฆ่าเชื้อ
โรคและหาสภาวะทีเ่ หมาะสมในการในการฆ่ าเชื้ อโรคด้ วยละอองลอยอนุมูลอิสระไฮดรอกซิล
ในการศึกษาประสิ ทธิ ภาพ และความสามารถในการฆ่าเชื้ อโรคทางผูว้ ิจยั จะออกแบบกล่องขนาด 2 ลูกบาศก์
เมตรเพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลในการฆ่าเชื้อโรค Escherichia coli และ Aspergillus niger โดยปั จจัยที่ศึกษาเช่น
- ความเข้มข้นของ H2O2 ที่ 1, 3, และ 5%
- ความเข้มข้นของ H2O2 ที่ 1% + UV, H2O2 ที่ 1% + O3, H2O2 ที่ 1% + UV+O3
เมื่อทาการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของระบบโดยการใช้เชื้อ E. coli เป็ นเชื้อแบคทีเรี ยต้นแบบพบว่า ที่สภาวะ
จาลองในชุดควบคุมมีปริ มาณเชื้อ E. coli เริ่ มต้น 6.7 log CFU/mL เมื่อทาการลดการปนเปื้ อนของเชื้ อโดย
ด้วยละอองลอยอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลเป็ นกลไกหลักในการฆ่าเชื้ อ เป็ นเวลา 60 วินาที จะสามารถลด
ปริ มาณเชื้ อลงได้ ดังแสดงในรู ปที่ 4.5

(ก) ก่อนทาการพ่นละอองลอย (ข) หลังทาการพ่นละอองลอย
รู ปที่ 4.5ภาพถ่ายเชื้อ E. coli ที่ความเข้มข้นเริ่ มต้น 6.7 log CFU/mL ก่อนทาการพ่นละอองลอย และ (ก)
หลังทาการพ่นละอองลอย (ข) เป็ นเวลา 60 วินาทีดว้ ยเครื่ องพ่นละอองลอยฆ่าเชื้อปนเปื้ อนด้วย
เทคโนโลยีออกซิ เดชัน่ ขั้นสู ง
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จากการทดลองเบื่องต้นในการลดปริ มาณเชื้ อ E. coli ด้วยละอองลอยไฮดรอกซิ ลเรดิคอลจะเห็นได้วา่ มีความ
เป็ นไปได้ในการนาเทคโนโลยีเครื่ องพ่นละอองลอยอนุ มูลอิสระไฮดรอกซิ ลเพื่อการฆ่าเชื้ อโรคและป้ องกัน
โรคติดต่อ (HAIs) สาหรับสถานพยาบาลและสถานพักฟื้ นผูส้ ู งอายุ
4.5 การศึกษาประสิ ทธิภาพของอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลแรดิคอล
ผลทดสอบประสิ ทธิ ภาพในสภาวะจาลองพบว่าความสามารถในการทาลายเชื้ ออีโคไล/โคลิฟอร์ มด้วย
ละอองลอยไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ ที่ความเข้มข้นต่างๆ ร่ วมกับโอโซนเนชัน่ ที่ถูกทาปฏิ กิริยาโฟโตแคท
ทาไลติคจากแสงอัลตราไวโอเลตกระตุน้ การสร้ างอนุ มูลอิสระไฮดรอกซิ ลแรดิ คอลจากปริ มาณเชื้ อเริ่ มต้น
107 CFU/mL เป็ นสภาวะที่ 0 CFU/mL
ตารางที่ 4.1 แสดงความสามารถในการลดปริ มาณเชื้ อด้วยละอองลอยไฮดรอกซิ ล
สภาวะทีใ่ ช้ ในการฆ่าเชื้อ

เวลาทีใ่ ช้ ในการฆ่าเชื้อ (นาที)

สภาวะควบคุม (ไม่มีการฆ่าเชื้อ)
H2O2 0.5%
H2O2 1%
H2O2 3%
H2O2 5%
H2O2 0.5% + O3 + UV
H2O2 1% + O3 + UV
H2O2 3% + O3 + UV
H2O2 5% + O3 + UV
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การใช้ละอองลอยไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ร่วมกับโอโซนเนชัน่ ที่ถูกแคทาไลซ์จากแสงอัลตราไวโอเลตที่มี
ความสามารถในการทาลายเชื้ อจุลินทรี ยไ์ ด้อย่างรวดเร็ ว โดยใช้ความเข้มข้นของสารละลายไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ที่ความเข้มข้นต่า ทาให้มีความเป็ นพิษต่าและ/หรื อลดความสามารถในการกัดกร่ อนของสารละลาย
ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ และแม้มีสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ตกค้างก็ไม่ทาให้เกิดความเสี ยหายกับ
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วัส ดุ ที่ ต้อ งการท าการฆ่ าเชื้ อ ความเข้ม ข้น ของสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ อ อกไซด์ ป ริ ม าณต่ า แต่ มี ก าร
เกิ ดปฏิ กิริยาเปลี่ ยนรู ป เป็ นอนุ มู ล อิ ส ระไฮดรอกซิ ล แรดิ ค อล มี ค วามสามารถในการก าจัดเชื้ อจุ ลินทรี ย ์ที่
ก่ อ ให้ เกิ ด โรคในมนุ ษ ย์และสั ต ว์ไ ด้ดีก ว่า ละอองลอยไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์เพี ย งล าพังโดยไม่ ถู ก ท า
ปฏิ กิริยาโฟโตแคททาไลติคจากแสงอัลตราไวโอเลต ละอองลอยไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ร่วมกับโอโซน
เนชัน่ ที่มีอนุ มูลอิสระไฮดรอกซิ ลแรดิคอลนี้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในสถานที่ที่ตอ้ งการลดเชื้ อหรื อกาจัด
ปนเปื้ อนเชื้ อจุลินทรี ยก์ ่อโรค เช่ น โรงพยาบาล ห้องผ่าตัด ห้องคลี นรู ม โรงอาหารและยา โรงเรี ยนอนุ บาล
พื้นที่สาธารณะต่างๆ เป็ นต้น โดยเทคโนโลยีน้ ี ซ่ ึ งไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองหรื อความเป็ นพิษตกค้าง และ
ที่สาคัญเป็ นกระบวนการที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
4.6 การทดสอบประสิ ทธิภาพของอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลแรดิคอลในห้ องปฏิบัติการ
ในการทดสอบได้รวบรวมการใช้ H2O2 รวมไปถึงยาฆ่าเชื้ ออื่นๆ ทัว่ ไปที่ใช้ในเชิงพาณิ ชย์และระบบพ่น
ละอองลอยด้วยอัลตราโซนิกเพื่อสร้างและกระจายละอองสเปรย์ฆ่าเชื้ อสาหรับการฆ่าเชื้อพื้นผิว แนวคิด
เดียวกันนี้สามารถนาไปใช้ฆ่าเชื้อพื้นผิวกระบวนการแปรรู ปอาหารและในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากโดยเฉพาะ
ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ รอยแตกและรอยแยกของอุปกรณ์อาหารและอื่น ๆ
4.6.1 การพ่นละอองลอยของไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
รู ปที่ 4.6 แสดงประสิ ทธิภาพของการพ่นละอองลอยของสารละลาย H2O2 ที่สร้างขึ้นจากอุปกรณ์ตน้ แบบบน
พื้นผิวที่ปนเปื้ อนด้วย S. aureus และ E. coli ที่เซลล์เริ่ มต้น 3, 5 และ 7 log10 CFU / cm2 เป็ นเวลา 20 นาที
การยับยั้งด้วยละอองลอยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ความเข้มข้น 5% ให้ผลการฆ่าแบคทีเรี ยที่ดีข้ ึนเล็กน้อย
เมื่อเทียบกับการยับยั้งด้วย 3%H2O2 ที่ความรุ นแรงระดับเดียวกันของ H2O2 การยับยั้งที่นานขึ้นช่วยลด
แบคทีเรี ยที่มีอยูบ่ นผิวอาหารแข็งที่ปนเปื้ อน และโดยทัว่ ไป S. aureus มีอ่อนแอมากกว่า E. coli ที่การ
ปนเปื้ อนเริ่ มต้นสู งสุ ด (กล่าวคือ 7 log10 CFU / cm2) มีเพียง 5%H2O2 ที่ทาให้ลดลงได้ 1 log หลังเวลาการ
ยับยั้งผ่านไป 20 นาที ที่ความหนาแน่นของเซลล์ต่ากว่า (กล่าวคือ 3 log 10 CFU / cm2) ยับยั้งได้สูงสุ ดถึง 3
log สามารถสังเกตได้จากจานเพาะเชื้อที่มีการปนเปื้ อนของ S. sureus
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โดยทัว่ ไปไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์น้ นั มีฤทธิ์ ต้านจุลชี พแบคทีเรี ยแกรมลบที่ดีมากกว่าแบคทีเรี ยแกรมบวก
(Buck, 2001) ซึ่ งแตกต่างจากสารฆ่าเชื้ อส่ วนใหญ่ การเติ มสารอิ นทรี ยแ์ ละเกลื อนั้นไม่มีผลต่อไฮโดรเจน
เปอร์ ออกไซด์ และไม่มีสารเคมีตกค้าง แบคทีเรี ยแกรมลบมักจะไวต่อสารชี วภาพน้อยกว่าเนื่ องจากมีผนัง
เซลล์ที่ซับซ้อน (Sheldon, 2005) เยื่อหุ ้มผนังเซลล์ด้านนอกประกอบด้วย peptidoglycan, lipoproteins และ
lipopolysaccharides ท าหน้าที่ เป็ นเกราะป้ องกันการแพร่ ผ่านในการจากัดหรื อป้ องกันสารเคมี ต่างๆ ที่ ไม่
เกี่ ย วข้องเข้าสู่ เซลล์ป ระเภทแบคที เรี ย (Russell et al., 1998; Sheldon, 2005; Al-Jubory และคณะ, 2012)
โดยทัว่ ไปแล้วแบคทีเรี ยแกรมบวกที่พบ สิ่ งเหล่านี้ (ผนังเซลล์) ดู เหมือนจะไม่มีประสิ ทธิ ภาพในการยับยั้ง
การทาลายเชื้ อแบคทีเรี ยและยาฆ่าเชื้ อ ดังนั้นสารที่มีน้ าหนักโมเลกุลสู งจึงสามารถผ่านเข้าไปใน S. aureus
และ Bacillus spp. ได้

a) 3% H2O2

b) 5% H2O2

รู ปที่ 4.6 จานวนเซลล์ที่มีชีวติ ของ S. aureus และ E. coli ที่ถูกยับยั้งด้วยไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ที่
กลายเป็ นไอที่ความเข้มข้นต่างกัน
การประเมิ น ผลการฆ่ า เชื้ อ แบคที เรี ย บนพื้ น ผิ วที่ ไ ด้รั บ เชื้ อ แสดงไว้ใ นตารางที่ 4.2 เมื่ อ ส่ วนส าคัญ ของ
แบคทีเรี ยถูกทาลายโดยเปรี ยบเทียบกับการควบคุมพื้นผิวที่เป็ นตัวแปรบวกสาหรับการฆ่าเชื้ อ
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ตารางที่ 4.2 ผลการยับยั้งของ H2O2 ต่อปริ มาณเซลล์เริ่ มต้น 3, 5, และ 7 log10 CFU / cm2 โดยเปรี ยบเทียบผล
การเจริ ญเติบโตของเชื้ อ E. coli และ S. aureus บนพื้นผิวตัวแปรควบคุมกับพื้นผิวหลังการ
รมควัน H2O2 เป็ นเวลา 20 นาที
Control

Fumigation results

treatment

(after 20 min)

Concentration
Microorganisms
inoculated
(0 min)
E. coli

7 log10
CFU/cm2

5 log10
CFU/cm2

3 log10
CFU/cm2

S. aureus

7 log10
CFU/cm2

5 log10
CFU/cm2

Negative

Positive
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Control

Fumigation results

treatment

(after 20 min)

Concentration
Microorganisms
inoculated
(0 min)

Negative

Positive

3 log10
CFU/cm2
.

โดยทัว่ ไปการเพิ่มความเข้มข้นของยาต้านจุลชี พและ/หรื อเพิ่มเวลาในการยับยั้งจะช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของ
การยับยั้ง Huang, Ye และ Chen (2012) ใช้ H2O2 3% ในการล้างและกาจัดสิ่ งปนเปื้ อนผักโขมอ่อนเป็ นเวลา 5
นาทีและผลคือ E. coli O157: H7 ลดลง 1.6 log10 CFU/g Huang และ Chen (2011) ทาการทดสอบที่คล้ายกัน
โดยล้างใบผักโขมด้วย H2O2 และทาให้ค่า logCFU ของ E. coli O157: H7 ลดลงได้สาเร็ จในค่าที่ใกล้เคียงกัน
(1.5 logCFU/g) โดยใช้ 2% H2O2
Ukuku และ Fett (2002) ใช้สารละลาย H2O2 5% ในการฆ่าเชื้ อผิวแตงโมเป็ นเวลา 2 นาทีและได้ผลการลดลง
ของ L. monocytogenes 2.0–3.5 logCFU/cm2 ในรู ปของควันการยับยั้งด้วยควันไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ 10
นาที ที่ 1, 3 และ 5% สามารถลดการปนเปื้ อนแบคที เรี ย S. Typhimurium (1.48, 2.09 และ 2.63 log10CFU/g
ตามลาดับ) และ E coli O157: H7 (1.62, 2.14 และ 2.94 log10 CFU/g) บนใบผักกาดหอม (Back et al., 2014)
ในท านองเดี ยวกัน การทดลองของเราแสดงให้ เห็ นว่ามี การลดลง 2-3log ที่ การปนเปื้ อนของเซลล์ต่ าบน
อาหารแข็ ง แต่ ก ารรมควัน H2O2 นั้ นมี ป ระสิ ทธิ ภ าพน้ อ ยกว่ า เมื่ อ การปนเปื้ อนเริ่ มต้ น สู ง (เช่ น 7
log10CFU/cm2)
4.6.2 การปรับปรุ ง H2O2 treatment โดย AOPs
ในการทดลองนี้ ใช้โอโซนและโฟโตคะทาไลซิ สร่ วมกับการรมควันด้วย H2O2 เพื่อสร้างควัน • OH สาหรับ
การลดการปนเปื้ อนแบคทีเรี ย ในกระบวนการ AOPs สารละลาย H2O2 ทาหน้าที่เป็ นสารตั้งต้นในการผลิ ต
อนุพนั ธ์ของออกซิ เจน (เช่น อนุ มูลอิสระไฮดรอกซิ ล, ไอออนแอนไอออนซูเปอร์ ออกไซด์) ซึ่ งสามารถโจมตี
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ส่ วนประกอบที่สาคัญของเซลล์ เช่น DNA, ไขมัน, และโปรตีน (Kahnert et al., 2548) รู ปที่ 4.7 แสดงให้เห็น
ถึงการปรับปรุ งที่สาคัญของเทคโนโลยีที่รอการจดสิ ทธิ บตั รเครื่ องรมควัน OH• ของเรา ในการเปรี ยบเทียบ
กับการรมควัน H2O2 เข้มข้นในรู ปแบบ AOPs เดี ยวกันที่ 3% H2O2 ดังรู ปที่ 4.6a การแปลง H2O2 เป็ น OH•
สามารถท าให้ ท้ ัง S. aureus และ E. coli ลดลงอย่า งมากดัง รู ป ที่ 4.7a; ถึ ง อย่า งนั้น เชื้ อ E. coli ก็ ท นทาน
มากกว่า S. aureus
ระดับการปนเปื้ อน S. aureus ทั้งหมดถู กนามาฆ่าเชื้ ออย่างสมบู รณ์ ภายใน 5 นาทีของเวลาในการยับยั้ง แต่
การปนเปื้ อนของเชื้ อ E. coli ที่ สู งกว่า 5 log10 CFU/cm2 ต้องใช้เวลามากกว่า 20 นาที อย่างไรก็ ตาม ความ
เข้มข้นของ H2O2 ที่มีความเข้มข้นสู ง (เช่ น 5% H2O2 ในรู ปที่ 4.7b) สามารถลดการปนเปื้ อนของเชื้ อ E. coli
ได้สูงถึง 7 log10 CFU/cm2 ภายใน 15 นาที

a) 3% H2O2/Ozonation/UV-C

b) 5% H2O2/Ozonation/UV-C

รู ปที่ 4.7 ผลของ H2O2 ที่ความเข้มข้นต่างๆ รวมกับโฟโตคะทาไลซิ ส UV-C และโอโซน ที่ความหนาแน่น
เซลล์เริ่ มต้น 3, 5 และ 7 log10 CFU / cm2 ของ E. coli และ S. aureus
การปรับปรุ งการฆ่าเชื้อแบคทีเรี ยโดยการใช้ photocatalysis UV-C และการเติมโอโซนร่ วมกัน สามารถแสดง
ให้เห็นผลกระทบของแต่ละอย่างได้ดว้ ยน้ าบริ สุทธิ์ รู ปที่ 4.8a ไม่แสดงผลการตกค้างของ UV-C ในน้ าที่พ่น
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ละอองลงบนพื้นผิวที่ปนเปื้ อนเชื้ อ E. coli และ S. aureus และไม่หลงเหลือสิ่ งบ่งชี้ถึงการฆ่าแบคทีเรี ย เมื่อทา
การประยุกต์ใช้โอโซนโดยไม่ใช้ UV-C ในน้ าที่ผ่านการฆ่าเชื้ อแล้วสามารถลดได้ท้ งั E. coli และ S. aureus
(รู ปภาพ 4.8b) การท างานร่ วมกันระหว่างก๊าซโอโซนกับน้ าโอโซนทาให้สั นนิ ษฐานได้ว่า การลดลงของ
จุ ลิ น ทรี ย์เกิ ด จากการสร้ า ง •OH และผลกระทบจากโอโซน ในขณะที่ น้ าบริ สุ ทธิ์ ที่ มี ก ารใช้ UV-C
photocatalysis และโอโซนก็สามารถทาให้เกิด • OH ได้อย่างเพียงพอโดยมีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าการทดลอง
โอโซนเล็กน้อย (รู ป ภาพ 4.8c) จากนั้นได้เติ ม H2O2 0.5% เข้ามาเพื่ อเพิ่ ม การสร้ าง• OH และการปรับปรุ ง
ประสิ ท ธิ ภาพของการลดแบคที เรี ย ได้อย่างมี คุ ณ ภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการยับ ยั้งจุ ลิน ทรี ยท์ ี่ มี ค วาม
หนาแน่นของเซลล์เริ่ มต้นต่า (รู ปที่ 4.8d)

a) UV-C

b) Ozonated water

c) UV-C/Ozonation

d) 0.5% H2O2/Ozonation/UV-C
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รู ปที่ 4.8 ผลของการยับยั้ง E. coli และ S. aureus ที่จานวนเซลล์เริ่ มต้น 3, 5, และ 7 log10 CFU / cm2 ด้วย
UV-C, โอโซน, และ UV-C / Ozonation
Koller (1965) รายงานการผลิ ต • OH โดยใช้ UV-C treatment ความยาวคลื่ นระหว่าง 4 ถึ ง 400 นาโนเมตร
และสรุ ปได้วา่ การประยุกต์ใช้ photocatalyzation UV-C ในน้ าเกิดขึ้นในช่วง UV-C (200-280 นาโนเมตร) ใน
การทดลองไม่มีการฆ่าเชื้ อแบคทีเรี ยโดยใช้การพ่นละอองของน้ าที่ผ่าน UV การใช้ UV-C เพียงอย่างเดี ยว
สามารถลดสารประกอบอินทรี ยไ์ ด้ แต่มนั ไม่ได้มีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอสาหรับการกาจัดเชื้ อแบคทีเรี ยและ
การสร้าง •OH (Jing & Cao, 2012) อย่างไรก็ตามนักวิจยั หลายคนพบว่า UV-C สามารถเพิ่มศักยภาพในการ
ออกซิ เดชัน่ ของกระบวนการออกซิ เดชัน่ อื่นๆได้
(4-1)
อย่างไรก็ตามการลดของเชื้ อ E. coli และ S. aureus นั้นประสบความสาเร็ จและสันนิ ษฐานว่ามาจากการเกิ ด
ออกซิ เดชัน่ ด้วย •OH เมื่อโอโซนถู กละลายในน้ า ปฏิ กิริยาระหว่างไฮดรอกไซด์ไอออนและโอโซนจะสร้าง
•O2- ไอออนและอนุ มูล a•HO2 (Gunten, 2003) อนุมูล •HO2 นี้ มีประมาณ 4.8 และเกิด •O2- เป็ นอนุ มูลอิสระ
ที่ค่า pH สู งกว่าค่า pKa นี้
(4-2)
ชุดของปฏิกิริยาลูกโซ่อนุ มูลอิสระเกิดขึ้นเมื่อ • OH เกิดขึ้น
•

(4-3)
(4-4)
(4-5)
(4-6)
(4-7)

•

(4-8)

ในตอนท้ายอนุมูลที่แตกตัวต่อต้านปฏิกิริยาลูกโซ่ขา้ งต้นและยับยั้งการสลายตัวของโอโซน
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(4-9)
เมื่อรวม UV-C และโอโซนเข้าด้วยกันแสดงให้เห็ นว่าโอโซนที่เกิดการละลายสามารถดู ดซับโฟโตแคตาไล
ซิ สยู วี เพื่ อ ผลิ ต H2O2 ซึ่ ง H2O2 นี้ จะเกิ ด photocatalyze ต่ อ ไปเป็ น •OH ที่ ไ วต่ อ การเกิ ด ปฏิ กิ ริ ยาสู ง
(Kommineni et al., 2000; Munter, 2001; Krishnan et al., 2017) อนุ มูลอิสระเหล่านี้ อาจมี ส่วนในการทาลาย
สารอินทรี ย ์ แต่เชื่อว่า OH เป็ นสารออกซิ ไดซ์ที่เหนือกว่า
(<300 nm)

(4-10)
(4-11)
(4-12)
(4-13)
(4-14)
(4-15)

การเพิ่ม H2O2 เพื่อเตรี ยม substrate ส่ วนที่เหลือย้ายปฏิ กิริยาไปทางขวาและเพิ่มการผลิ ต •OH สันนิ ษฐานได้
ว่าการรวมประสิ ทธิ ภาพของน้ า H2O2 / Ozonation / UV-C จะรักษาระดับของ reactive •OH ในควันไว้ได้สูง
ช่ วยให้เกิ ดปฏิ กิริยาออกซิ เดชั่นได้ทนั ที และเกิ ดการยับยั้งจุลินทรี ยอ์ ย่างรวดเร็ ว เป็ นส่ วนที่ สอดคล้องกับ
งานวิจยั อื่น ๆ (Glaze et al., 1987; Andreozzi et al., 1999; Kommineni et al., 2000) น้ า Ozonated และ H2O2
ดู ด ซับ แสง UV-C ที่ ค วามยาวคลื่ น 254 นาโนเมตรท าให้ เกิ ด อนุ มู ล อิ ส ระมากมายรวมถึ ง อนุ มู ล H2O2
(Munter, 2001) ดังนั้นการรวมกันของ UV-C photocatalysis และ ozonation ในการพ่นละอองของ H2O2 ช่วย
ให้มีสภาวะออกซิ ไดซ์ สู ง (พลังงานกระตุ น้ ที่ สูงขึ้ น) และยังเกี่ ยวข้องกับการสร้ างอนุ มูลอิ สระหลายชนิ ด
รวมถึ ง H2O2, อนุ มู ล ไฮดรอกซิ ล (• OH) Perhydroxyl radical (• HO2) เป็ นต้น (Kommineni et al., 2000;
Munter, 2001) ดังที่สรุ ปไว้ในสมการที่ 4-15
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4.6.3 เปรียบเทียบกับสารฆ่าเชื้อทางเลือกอื่นๆ
ในการใช้แนวคิดการพ่นละอองลอยสาหรับการฆ่าเชื้ อที่พ้ืนผิว จะทาการสารวจสารฆ่าเชื้ อที่มีวางจาหน่ าย
ทัว่ ไป การศึกษานี้ ได้รวมสารที่มีศกั ยภาพ 3 ชนิ ด (กล่าวคือ NaOCl, ClO2 และ BKC) เพื่อสร้างละอองยาฆ่า
เชื้ อ โดยการรมควัน ด้ว ยคลื่ น เสี ย งที่ ค วามเข้ม ข้น ต่ า สุ ด และสู ง สุ ด ส าหรั บ การใช้ง านดัง กล่ า ว รู ป ที่ 4.9
เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของสารเคมีแต่ละชนิ ดในการลดจานวนแบคทีเรี ยบนผิวอาหารแข็งที่ปนเปื้ อนเชื้ อ
E. coli และ S. aureus มี เพี ย งควัน 0.1% ClO2 และ 5% H2O2 / ozonation / UV-C เท่ า นั้ น ที่ ส ามารถยับ ยั้ง
แบคที เรี ยทั้งสองชนิ ดได้อย่างสมบู รณ์ ที่จานวนเซลล์เริ่ มต้นต่างๆ ซึ่ งมีรายงานว่า ClO2 มีประสิ ทธิ ภาพใน
การลดแบคทีเรี ยแกรมลบมากกว่าแบคทีเรี ยแกรมบวกหรื อแบคทีเรี ยที่ไวต่อกรด (Toda et al. 2006; Morino
et al., 2011)
LeChevallier และ Au, (2004) ได้หาเหตุ ผลของการอยู่รอดของแกรมบวกหลังจากการฆ่ าเชื้ อด้วยคลอรี น
อาจเป็ นเพราะแบคที เรี ยแกรมบวกมี ผนังเซลล์หนากว่าแบคที เรี ยแกรมลบ ในขณะเดี ยวกันการบาบัดด้วย
ClO2 และ H2O2 จะมี ก ลิ่ น เฉพาะของแต่ ล ะชนิ ด ซึ่ งเมื่ อใช้ ClO2 0.1% จะเกิ ดควัน ขึ้ น อย่างหนาแน่ น และ
ก่อให้เกิ ดการระคายเคืองต่อดวงตาและจมู ก อาจจะไม่เหมาะกับการนาไปใช้โดยที่ มีการสัมผัสกับมนุ ษย์
โดยตรง
มีงานวิจยั หลายชิ้นที่แสดงให้เห็ นว่าแบคทีเรี ยแกรมบวกมีความอ่อนไหวต่อ BKC มากกว่าแบคทีเรี ยแกรม
ล บ (Marple et al., 2004; Khajavi et al., 2007; Fazlara & Ekhtelat, 2012) ตั ว อ ย่ า ง เช่ น 0.1% BKC มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งในการฆ่าเชื้ อ S. aureus (ซึ่ งเป็ นแบคที เรี ยแกรมบวก) ในทุ กระดับของการปนเปื้ อน แต่มี
ประสิ ทธิ ภาพน้อยกว่ากับ E. coli (ซึ่ งเป็ นแบคทีเรี ยแกรมลบ) โดยผูว้ ิจยั สังเกตเห็นว่าแบคทีเรี ยแกรมลบที่มี
ผนัง lipopolysaccharide ด้านนอกช่วยจากัดการเข้าถึงเซลล์ มีความต้านทานต่อยาฆ่าเชื้ อ และทาให้ฆ่าเชื้ อได้
ไม่ ส มบู ร ณ์ มากเท่ า แบคที เรี ยแกรมบวก (Helander et al., 1997; Brula & Cooteb, 1999; Mcdonnell &
Russell, 1999; Fazlara & Ekhtelat, 2012) Morrissey และคณะ (2014) รายงานความเข้มข้นต่ า สุ ดที่สามารถ
ยับยั้งเชื้ อจุลินทรี ย ์ (MIC) สาหรับ BKC ของแบคทีเรี ยแกรมบวกส่ วนใหญ่จะอยูท่ ี่ 4-16 mg/L (เทียบกับ 32128 mg/L ในแบคทีเรี ยแกรมลบ)
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NaOCl ความเข้มข้น 0.5% มีประสิ ทธิ ภาพต่อ E. coli มากกว่า S. aureus อย่างไรก็ตามการใช้ NaOCl ความ
เข้มข้นสู ง (มากกว่า 0.05%) จะทาให้เกิ ดการกัดกร่ อนรุ นแรงกับโลหะและผลิ ตภัณฑ์ ปฏิ กิริยาของ chorine
และ hypochlorite ที่ มีมลภาวะเป็ นพิษอาจก่ อให้เกิ ดมะเร็ งและการกลายพันธุ์ (Zajic, 1999) ส่ วน NaOCl ที่
ความเข้มข้นต่าประสิ ทธิ ภาพค่อนข้างจากัด จึงถู กจากัดการใช้เป็ นยาฆ่าเชื้ อพื้นผิวทัว่ ไปเนื่ องจากปล่อยก๊าซ
คลอรี นซึ่ งเป็ นพิษหากผสมกับแอมโมเนียหรื อกรด (Mrvos et al., 1993; Reisz & Gammon, 1986; Gapany et
al., 1982)
ในรู ปที่ 4.9 H2O2 / Ozonation / UV-C treatment แสดงให้เห็ นถึ งลักษณะการฆ่าเชื้ ออย่างไม่ได้เจาะจง ชนิ ด
ของแบคที เรี ย ที่ ใ ช้ ที่ 5% H2O2 H2O2 / Ozonation / UV-C สามารถฆ่ า เชื้ อ ได้ ท้ ัง E. coli และ S. aureus ที่
ปนเปื้ อนบนผิวอาหารแข็ง ภายใน 20 นาที โดย H2O2 / Ozonation / UV-C treatment คือการบ าบัดร่ วมกัน
ของ UV-C และ ozonation เข้ากับ H2O2 และสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการฆ่าเชื้ อแบคทีเรี ยได้อย่างมาก
เมื่อเปรี ยบเทียบกับการยับยั้งด้วย H2O2 เพียงอย่างเดี ยว ความเข้มข้นของ H2O2 มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ฆ่าเชื้อ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระดับการปนเปื้ อนจุลินทรี ยท์ ี่สูงขึ้น สันนิ ษฐานว่าสารออกซิ ไดซ์ที่สาคัญในการ
การยับยั้งคือ H2O2 / Ozonation / UV-C เป็ นอนุ มูลอิสระไฮดรอกซิ ลที่ สามารถทาปฏิ กิริยากับสารประกอบ
อินทรี ยโ์ ดยไม่จาเพาะเจาะจงในการยับยั้งจุลินทรี ยท์ ี่ อตั ราการเกิ ดปฏิ กิริยาสู งถึ ง 109 M-1sec-1 โดยอะตอม
ไฮโดรเจนหรื อโดยการเติมอนุ มูลอิส ระไฮดรอกซิ ล (Munter, 2001) H2O2 / Ozonation / UV มี ศกั ยภาพสู ง
สาหรับการใช้งานในการสุ ขาภิบาลและไม่เป็ นพิษต่อมนุษย์และสิ่ งแวดล้อม
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a) S. aureus

b) E. coli

รู ปที่ 4.9 การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพการฆ่าเชื้อจุลินทรี ยบ์ นแผ่นอาหารแข็งที่มีการปนเปื้ อนเริ่ มต้นที่ 3, 5,
และ 7 log10 CFU / cm2 ละอองลอยฆ่าเชื้ อสร้างขึ้นจาก H2O2 (hydrogen peroxide), H2O2 ร่ วมกับ
โอโซนและรังสี อลั ตราไวโอเลต, ClO2 (Chlorine dioxide), BKC (Benzalkonium chloride) และ
NaOCl (Sodium hypochlorite) และใช้ในตูป้ ิ ดล้อมเป็ นเวลา 20 นาที
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4.7 การทดสอบประสิ ทธิภาพของเครื่ องพ่ นละอองลอยอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลเชิ งพานิชย์
ในงานวิจยั ได้มีการนาเครื่ องต้นแบบเครื่ องพ่นละอองลอยฆ่าเชื้ อปนเปื้ อนในพื้นที่ผลิตไปทาการสาธิ ตและ
ทดสอบประสิ ท ธิ ภาพของระบบที่ ส ายการผลิ ตอาหาร ภายใต้ความร่ วมมื อจาก บริ ษทั วาทิ น จากัด และ
บริ ษทั อื่น ๆ ที่ให้ความสนใจในเครื่ องต้นแบบนี้

รู ปที่ 4.10 เครื่ องต้นแบบเครื่ องพ่นละอองลอยฆ่าเชื้ อปนเปื้ อนในพื้นที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีออกซิ เดชันขั้นสู ง
ปลอดสารพิษตกค้าง
การลดโอกาสการปนเปื้ อนของเชื้ อจุ ลินทรี ยท์ ้ งั ก่อโรคและไม่ก่อโรคในสายการผลิ ตนับเป็ นการลดความ
เสี่ ย งที่ จ ะลดการปนเปื้ อนทางด้า นจุ ล ชี ว วิ ท ยาสู่ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ สุ ด ท้า ย การเลื อ กบริ เวณที่ ท าการทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพของระบบโดยเริ่ มต้นจากพื้นที่เตรี ยมความพร้อมของพนักงานก่อนเข้าสู่ กระบวนการผลิตจึง
เป็ นบริ เวณที่มีความสาคัญและต้องระวังเป็ นพิเศษ กล่าวคือ พื้นที่เตรี ยมความพร้อมก่อนเข้าสู่ กระบวนการ
ผลิตเป็ นพื้นที่ที่พนักงานจะต้องเดินผ่านเข้ามาเป็ นจุดแรกก่อนเข้าสู่ กระบวนการผลิต หากมีการปนเปื้ อนจาก
บริ เวณนี้จะเป็ นการปนเปื้ อนเบื้องต้นที่ส่งผลต่อการปนเปื้ อนในกระบวนการผลิตได้
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3
4

2

1
5

จุดที่ทาการวิเคราะห์การปนเปื้ อนของเชื้อแบคทีเรี ยรวม
ในพื้นที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ม่านพลาสติกสี เหลือง (C)
2. ขอบอ่างล้างมือ (E,C)
3. ประตูกระจกหลังม่านเหลือง (C)
4. ม่านพลาสติกเข้าห้องคาร์ ตนั (E,C)
5. ประตูที่จบั (C)
6. ม่านพลาสติกก่อนเข้าไลน์ (C)
7. ประตูก่อนเข้าไลน์ (C)

รู ปที่ ก บริ เวณทางเข้าสู่ กระบวนการผลิตบริ ษทั ก
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กล่องสบู่ลา้ งมือ

ปลัก๊ จากเพดาน
ถังดับเพลิง

ผนังอ่างล้างมือ
ถังขยะ

ขอบอ่างล้างมือ
ฝากล่อง
มือพนักงาน

จุดที่ทาการวิเคราะห์การปนเปื้ อนของเชื้อแบคทีเรี ยรวมในพื้นที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. กล่องสบู่ลา้ งมือ (C,E)
2. ขอบอ่าง (C,E)
3. ถังขยะ (C,E)
4. ผนังอ่าง (C,E)
6. ถังดับเพลิง (C)
7. ปลัก๊ จากเพดาน (C,E)
8. มือพนักงาน (C)
9. ฝากล่อง (C)
รู ปที่ ข บริ เวณทางเข้าสู่ กระบวนการผลิตบริ ษทั ก
รู ปที่ 4.11 บริ เวณที่ทาการวิเคราะห์การปนเปื้ อนของแบคทีเรี ยบริ ษทั ก และ ข
หมายเหตุ : C หมายถึง พบการปนเปื้ อนของคอลิฟอร์ ม และ E หมายถึง พบการปนเปื้ อนของอีโคไล
เมื่อทาการวิเคราะห์การปนเปื้ อนของเชื้ อแบคทีเรี ยรวมในพื้นที่เตรี ยมความพร้อมของพนักงาน ได้แก่ ม่าน
พลาสติกในจุดต่าง ๆ ขอบอ่างล้างมือ ประตูกระจก ที่จบั ประตู เป็ นต้น จะพบการปนเปื้ อนของเชื้ อแบคทีเรี ย
ทั้งอีโคไล/คอลิฟอร์ ม ดังรู ปที่ 4.11 พบการปนเปื้ อนของเชื้ อจุลินทรี ยบ์ ริ เวณนี้ เนื่ องจากในปั จจุบนั วิธีการทา
ความสะอาดยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ยากต่อการทาความสะอาดในบริ เวณที่เป็ นมุมอับ ทาให้เกิดเชื้ อจุลินทรี ย ์
สะสมในบริ เวณดังกล่าว หลังจากทาการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของระบบด้วยเครื่ องพ่นละอองลอยฯ (รู ปที่
4.11) เป็ นเวลา 30 ถึง 60 วินาที ไม่พบการปนเปื้ อนของเชื้อแบคทีเรี ยอีโคไล/คอลิฟอร์ ม
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เมื่อทาการประยุกต์ใช้เครื่ องต้นแบบเครื่ องพ่นละอองลอย ฯ ในบริ เวณกระบวนการผลิตอาหารของบริ ษทั ข
(รู ปที่ 4.12) พบว่าสามารถลดการปนเปื้ อนของเชื้อจุลินทรี ยใ์ นพื้นที่การผลิตอาหารได้ โดยหมอกละอองลอย
ที่มีลกั ษณะเล็กและเบาสามารถกระจายเข้าไปยังพื้นที่มุมอับได้เป็ นอย่างดี ด้วยการออกแบบระบบการทางาน
ให้สามารถสั่งงานผ่านสัญญาณไวไฟทาให้ง่ายต่อการใช้งาน สามารถควบคุมการทางานจากภายนอกห้องได้

รู ปที่ 4.12 การวิเคราะห์การปนเปื้ อนของเชื้อแบคทีเรี ยบริ เวณกระบวนการผลิตของบริ ษทั ข
ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่ องต้นแบบเครื่ องพ่นละอองลอยฆ่าเชื้ อปนเปื้ อนในพื้นที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี
ออกซิ เดชัน่ ขั้นสู งแก่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับ
การตอบรับเป็ นที่พึงพอใจจากภาคอุตสาหกรรม
4.8 การพัฒนาระบบต้ นแบบและผลการทดสอบประสิ ทธิภาพ
การพัฒนาระบบต้นแบบและโมเดลต้นแบบในการเก็บข้อมูลเพื่อที่จะลดโอกาสผิดพลาดสาหรับการพัฒนา
เป็ นระบบสาหรับการใช้งานเชิงพาณิ ชย์ ดังแสดงในรู ปที่ 4.13
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รู ปที่ 4.13 การพัฒนาเครื่ องพ่นละอองลอยอนุมูลอิสระไฮดรอกซิ ล
4.8.1 การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพการฆ่ าเชื้ อ ด้ ว ยเครื่ อ งพ่ น ละอองลอยอนุ มู ล อิ ส ระไฮดรอกซิ ล
(Fumigor) เปรียบเทียบกับเครื่ องพ่นละอองลอยทีน่ าเข้ าจากต่ างประเทศซึ่งมีราคาแพง
โดยในการทดลองเชื้ อที่ ใช้ในการทดสอบคื อ เชื้ อแบคที เรี ย (E. coli, S. aureus) และเชื้ อรา (A. fumigatus)
ปริ ม าณเชื้ อเริ่ มต้นที่ ใช้ในการศึ กษาคื อ 101, 103, 104, และ 105 CFU/mL เพลทอาหารที่มี การ spread เชื้ อที่
ความเข้มข้นต่างๆ จะถูกนาไปวางในห้องขนาด 3*3*2.7 เมตรที่จุดต่าง ๆ ดังแสดงในรู ปที่ 4.14

2

รู ปที่ 4.14

3

1

แสดงห้องขนาด 3*3*2.7 เมตรที่ใช้
ทดสอบประสิ ทธิภาพการฆ่าเชื้อ
ด้วยเครื่ อง Fumigator และตาแหน่ง
การวางเพลทที่ได้มีการ spread เชื้อ
ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ
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รู ปที่ 4.15 เครื่ อง Fumigator ที่ใช้ในการทดสอบประสิ ทธิ ภาพการฆ่าเชื้ อ
เครื่ อง Fumigator A

เครื่ อง Fumigator B

4.8.1.1 วิธีการทดลอง
เมื่อวางเพลทที่มีเชื้อแบคทีเรี ย E. coli ซึ่ งเป็ นตัวแทนของแบคทีเรี ยแกรมลบ เชื้ อ S. aureus เป็ นตัวแทนของ
แบคทีเรี ยแกรมบวก และเชื้อรา A. fumigatus โดยมีปริ มาณเชื้อเริ่ มต้นที่ 101, 103, 104, และ 105 CFU/mL ที่จุด
ต่าง ๆ ดังแสดงในรู ปที่ 4.14 จากนัน่ จะทาการเปิ ดเครื่ อง Fumigator A และ B เป็ นเวลาประมาณ 7 นาที โดย
การทดสอบประสิ ทธิ ภาพการฆ่าเชื้อด้วยเครื่ องทั้ง 2 จะแยกทาการทดสอบ หลังจากทาการฆ่าเชื้ อเสร็ จ
เรี ยบร้อย เก็บเพลทไปบ่มที่อุณหภูมิ 37C เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมงสาหรับเชื้อแบคทีเรี ย และอุณหภูมิ 30C เป็ น
เวลา 48 - 72 ชัว่ โมงสาหรับเชื้ อรา (เพลทควบคุมจะเป็ นเพลทที่มีเชื้อแบคทีเรี ยและเชื้อราที่ความเข้มข้น
เช่นเดียวกับเพลทที่ใช้ในการทดลอง แต่ไม่ถูกนาไปฆ่าเชื้ อด้วยเครื่ อง Fumigator)

รู ปที่ 4.16 ลักษณะละอองลอย
เพื่อการฆ่าเชื้อที่สามารถมองเห็น
ด้วยเครื่ อง Fumigator A
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รู ปที่ 4.17 ลักษณะละอองลอย
เพื่อการฆ่าเชื้อด้วยเครื่ อง
Fumigator B

ระบบเครื่ องพ่นละอองลอย เพื่อใช้ในการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของเทคโนโลยีออกซิ เดชัน่ ขั้นสู ง ในการเก็บ
ข้อมูลและพัฒนาเป็ นระบบสาหรับการใช้งานเชิงพาณิ ชย์

รู2.3.3.2
ปที่ 4.18ผลการทดลอง
ลักษณะละอองลอยเครื่ อง Fumigator A โดยส่ วนใหญ่จะกระจายอยูบ่ ริ เวณพื้นในระหว่างทาการฆ่า
เชื้อ
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ผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพการฆ่าเชื้ อ E. coli, S. aureus, และ A. fumigatus ที่ความเข้มข้นต่างๆ ด้วยเครื่ อง
Fumigator A และ B แสดงดังต่อไปนี้
 การทดสอบประสิ ทธิภาพการฆ่าเชื้อ E. coli
ตารางที่ 4.3 ผลการทดสอบการฆ่าเชื้อ E. coli บนเพลทที่วางจุดที่ 1, 2, และ 3 ด้วยเครื่ อง Fumigator A และ B
ปริมาณเชือ้
จุดที่ 1 (ที่พนื ้ ห้ อง)
จุดที่ 2 (ที่ผนังด้ านซ้ าย)
จุดที่ 3 (ที่ผนังด้ านขวา)
เริ่มต้ นก่ อน
Fume (CFU/mL) Fumigator A Fumigator B Fumigator A Fumigator B Fumigator A Fumigator B
log 2.77±0.10

ND

log 2.58±0.16 log 2.00±0.10 log 2.00±0.08 log 2.30±0.08 log 2.00±0.10

log 6.05±0.18

ND

log 6.05±0.04 log 6.09±0.04 log 5.97±0.04 log 6.18±0.06 log 6.07±0.03

TNTC

ND

TNTC

TNTC

TNTC

TNTC

TNTC

TNTC

ND

TNTC

TNTC

TNTC

TNTC

TNTC

TNTC = Too numerous too count
ND = Not detect
จากผลการทดสอบการฆ่าเชื้ อ E. coli ด้วยเครื่ อง Fumigator A และ B จะเห็นได้วา่ เพลทจุดที่ 1 ซึ่ งวางอยูท่ ี่
พื้น การฆ่าเชื้ อด้วยเครื่ อง Fumigator A สามารถลดปริ มาณเชื้ อเห็นผลได้อย่างชัดเจน ในขณะที่เครื่ อง
Fumigator B ไม่สามารถลดปริ มาณเชื้อได้ โดยปริ มาณเชื้อหลังจาก fume ยังคงใกล้เคียงกับปริ มาณเชื้อ
เริ่ มต้นก่อนการ fume ทั้งนี้เมื่อพิจารณาผลการฆ่าเชื้อเพลทที่วางจุดที่ 2 และ 3 ซึ่ งเป็ นตาแหน่งผนังด้านซ้าย
และด้านขวาพบว่าทั้งเครื่ อง Fumigator A และ B ไม่สามารถลดปริ มาณเชื้ อ E. coli ลงได้
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 การทดสอบประสิ ทธิภาพการฆ่าเชื้อ S. aureus
ตารางที่ 4.4 ผลการทดสอบการฆ่าเชื้อ S. aureus บนเพลทที่วางจุดที่ 1, 2, และ 3 ด้วยเครื่ อง Fumigator A
และ Fumigator B
ปริมาณเชื ้อ
เริ่มต้ นก่อน Fume
(CFU/mL)

จุดที่ 1 (ที่พื ้นห้ อง)

จุดที่ 2 (ที่ผนังด้ านซ้ าย)

จุดที่ 3 (ที่ผนังด้ านขวา)

Fumigator A Fumigator B Fumigator A Fumigator B Fumigator A Fumigator B

log 2.00±0.18

ND

log 2.62±0.21 log 2.58±0.16 log 2.00±0.10 log 2.65±0.06 log 2.00±0.10

log 5.98±0.26

log 4±0.10

log 5.75±0.03 log 5.91±0.07 log 5.61±0.25 log 5.87±0.01 log 5.61±0.25

TNTC

log 7.18±0.26 TNTC

TNTC

TNTC

TNTC

TNTC

TNTC

log 7.18±0.26 TNTC

TNTC

TNTC

TNTC

TNTC

การทดสอบการฆ่าเชื้ อ S. aureus ด้วยเครื่ อง Fumigator A และ B (ตารางที่ 4.4) พบว่าเครื่ อง Fumigator A มี
ประสิ ทธิภาพในการลดปริ มาณเชื้อ S. aureus น้อย โดยเพลทที่มีปริ มาณเชื้อเริ่ มต้นที่ log 2.00±0.18 สามารถ
ลดปริ มาณเชื้ อในระดับที่ไม่สามารถตรวจพบเชื้อ (ND) แต่ในขณะที่เพลทที่มีปริ มาณเชื้อเริ่ มต้นสู ง เช่น log
5.98±0.26 หลังจาก fume ฆ่าเชื้อ สามารถลดปริ มาณเชื้อลงเป็ น log 4±0.10 ส่ วนเพลทเริ่ มต้นที่มีปริ มาณเชื้ อ
มาก (TNTC) หลังจาก fume พบว่าปริ มาณเชื้ อลดลงในระดับที่สามารถนับได้ที่ log 7.18±0.26 แต่ท้ งั นี้ท้ งั นัน่
ก็ไม่สามารถลดปริ มาณเชื้อในระดับที่ไม่สามารถตรวจพบเชื้อ

(ND)

แสดงว่าปริ มาณเชื้ อที่มากที่สุดที่

สามารถลดได้จนอยูใ่ นระดับที่ไม่สามารถตรวจพบเจออยูท่ ี่ log 2.00±0.18 ถ้าปริ มาณเชื้อเริ่ มต้นมากกว่านัน่
เครื่ อง Fumigator สามารถลดปริ มาณเชื้อได้เพียงระดับหนึ่ง ในขณะที่เครื่ อง Fumigator B ไม่สามารถลด
ปริ มาณเชื้ อ S. aureus ได้ โดยปริ มาณเชื้ อหลังจาก fume ยังคงใกล้เคียงกับปริ มาณเชื้อเริ่ มต้นก่อนการ fume
และผลการฆ่าเชื้อเพลทที่วางจุดที่ 2 และ 3 ซึ่ งเป็ นตาแหน่งผนังด้านซ้ายและด้านขวาพบว่า ทั้งเครื่ อง
Fumigator A และ B ไม่สามารถลดปริ มาณเชื้ อ S. aureus ลงได้เช่นเดียวกับผล E. coli ก่อนหน้านี้
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 การทดสอบประสิ ทธิภาพการฆ่าเชื้อ A. fumigatus
ตารางที่ 4.5 ผลการทดสอบการฆ่าเชื้ อ A. fumigatus บนเพลทที่วางจุดที่ 1, 2, และ 3 ด้วยเครื่ อง Fumigator
A และ Fumigator B
ปริ มาณเชื้ อเริ่ มต้น
จุดที่ 1 (ที่พ้นื ห้อง)
จุดที่ 2 (ที่ผนังด้านซ้าย)
จุดที่ 3 (ที่ผนังด้านขวา)
ก่อน Fume
Fumigator A Fumigator B Fumigator A Fumigator B Fumigator A Fumigator B
(CFU/mL)
log 3.00±0.42

ND

log 2.15±0.21 log 2.63±0.21 -

log 2.54±0.09 log 2.60±0.08

log 6.20±0.20

ND

log 4.60±0.42 TNTC

log 4.95±0.12 log 6.22±0.07 log 4.69±0.10

TNTC

ND

TNTC

TNTC

log 5.00±0.20 TNTC

log 5.77±0.12

TNTC

ND

TNTC

TNTC

log 7.01±0.08 TNTC

log 7.44±0.16

สาหรับการทดสอบประสิ ทธิ ภาพการฆ่าเชื้ อรา A. fumigatus พบว่าเพลทจุดที่ 1 ซึ่ งวางที่พ้นื การฆ่าเชื้อด้วย
เครื่ อง Fumigator A สามารถลดปริ มาณเชื้ อเห็นผลได้อย่างชัดเจน ในขณะที่เครื่ อง Fumigator B สามารถลด
ปริ มาณเชื้ อได้ปริ มาณน้อย เช่น ที่ปริ มาณเชื้ อเริ่ มต้น log 3.00±0.42 และ log 6.20±0.20 สามารถลดปริ มาณ
เชื้อลงเหลือ log 2.15±0.21 และ log 4.60±0.42 ในขณะที่เพลทที่มีปริ มาณเชื้ อเริ่ มต้นสู ง (TNTC) หลังจากที่
fume ฆ่าเชื้ อไปแล้ว ปริ มาณเชื้อหลัง fume ก็ยงั คงมีปริ มาณสู ง แต่เมื่อพิจาราณาเพลทที่วางจุดที่ 2 และ 3 ซึ่ง
เป็ นตาแหน่งผนังด้านซ้ายและด้านขวาพบว่าทั้งเครื่ อง Fumigator B สามารถลดปริ มาณเชื้อราได้ดีกว่าเครื่ อง
Fumigator A
จากผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพการฆ่าเชื้ อ E. coli, S. aureus, และ A. fumigatus ด้วยเครื่ อง Fumigator A
และ B จะเห็นได้วา่ เพลทที่วางที่พ้นื จุดที่ 1 ประสิ ทธิ ภาพการฆ่าเชื้ อด้วยเครื่ อง Fumigator A ให้ผลการลด
ปริ มาณเชื้ อเห็นได้อย่างชัดเจน

ทั้งนี้เนื่องจากละอองลอยที่ออกมาจากเครื่ องจะสะสมอยูบ่ ริ เวณพื้นห้องจึง

สัมผัสกับเพลทโดยตรง และมี contact time ที่นานประมาณ 7 นาที ดังนั้นจึงให้ผลประสิ ทธิ ภาพการฆ่าเชื้อที่
ดี ในขณะที่เครื่ อง Fumigator B ไม่สามารถสังเกตทิศทางการพ่นกระจายของสารฆ่าเชื้อได้อย่างชัดเจน
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สาหรับเพลทที่อยูท่ ี่ผนังจุดที่ 2 และ 3 พบว่าทั้งเครื่ อง Fumigator A และ B ไม่สามารถลดปริ มาณเชื้อ E. coli
และ S. aureus ได้ท้ งั นี้อาจเนื่องมาจากละอองลอยและสารฆ่าเชื้อจากเครื่ อง Fumigator A และ B ไม่ได้
สัมผัสกับเพลท จึงทาให้ไม่สามารถลดปริ มาณเชื้ อลงได้ โดยเครื่ อง Fumigator A การกระจายของละอองลอย
จากัดอยูบ่ ริ เวณที่พ้นื ไม่ได้กระจายไปทัว่ ห้องที่จะส่ งผลการฆ่าเชื้ อเพลทที่ผนัง ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพ
การฆ่าเชื้ อของเครื่ อง Fumigator A จาเป็ นต้องเปลี่ยน pump เพื่อเพิ่มแรงดันให้หมอกละอองลอยมีการ
กระจายอย่างทัว่ ทั้งห้อง ในขณะที่เครื่ อง Fumigator B สารฆ่าเชื้อมีประสิ ทธิ ภาพการฆ่าเชื้อรา A. fumigatus
ได้ดีกว่าเชื้อ E. coli และ S. aureus โดยผลการฆ่าเชื้อเพลทจุดที่ 2 ผนังด้านซ้ายและจุดที่ 3 ผนังด้านขวา การ
ฆ่าเชื้อสามารถลดปริ มาณเชื้ อจากปริ มาณเริ่ มต้นได้ดี
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บทที่ 5
สรุปผลการทดลอง
งานวิจยั นี้ เป็ นการนาเสนอโปรโตคอลรู ปแบบใหม่เพื่อฆ่าเชื้ อแบคทีเรี ยและเชื้ อราด้วยการใช้เทคโนโลยีแอด
วานซ์ออกซิ เดชัน่ ผ่านเครื่ องพ่นละอองลอยอนุ มูลอิสระไฮดรอกซิ ลในการฆ่าเชื้ อโรคและป้ องกันโรคติดต่อ
(HAIs) สาหรับสถานพยาบาลและสถานพักฟื้ นผูส้ ู งอายุ โดยเทคโนโลยีดงั กล่าวเป็ นการสร้างอนุมูลอิสระไฮ
ดรอกซิ ล (Hydroxyl radical) ปริ ม าณสู ง ในระบบละอองลอยที่ มี ส ารละลายไฮโดรเจนเปอร์ อ อกไซด์
(Hydrogen peroxide) เป็ นส่ วนประกอบ โดยอาศัยปฏิกิริยาโฟโตแคททาไลติก (Photocatalytic process) จาก
แสงอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet) ร่ วมกับโอโซนเนชัน่ (Ozonation) เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและความสามารถ
ในการทาลายเชื้อจุลินทรี ยด์ ว้ ยการออกซิ เดชัน่ ของละอองลอยไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ (Hydrogen peroxide)
คลื่นอัลตร้าโซนิ คพลังงานสู งซึ่ งผลิตจากตัวแปลงสัญญาณ piezoelectric ถูกนามาใช้ในการผลิตหมอกหรื อ
ละอองลอยที่ประกอบไปด้วยอนุ มูลอิสระต่างๆ ทั้งนี้ ใช้กระบวนการออกซิ เดชันขั้นสู งที่แตกต่างกันในหลาย
รู ปแบบในการสร้างอนุ มูลอิสระโดยการกระจายตัวของละอองให้ฤทธิ์ ในการเกิ ดออกซิ เดชันสู ง สามารถ
ทาลายเชื้ อแบคทีเรี ย Escherichia coli / coliform และเชื้ อรา Aspergillus niger ที่เจริ ญบนผิวหน้าหรื อฆ่าเชื้ อ
จุ ด ที่ ย ากแก่ ก ารเข้าถึ ง หรื อจุ ด รอยแตกแยก กระบวนการออกซิ เดชัน ขั้น สู ง นี้ ประกอบด้วยสารละลาย
ไฮโดรเจนเปอร์ อ อกไซด์ (1, 3 และ 5 เปอร์ เซ็ นต์โดยน้ าหนัก ) สารละลายโอโซนโดยใช้ (เครื่ องก าเนิ ด
โอโซนขนาด 7 กรัม/ชัว่ โมงที่อตั ราการไหลก๊าซออกซิ เจน 2 ลิตร/นาที) และหลอดยูวี (4 หลอด แต่ละหลอด
มีขนาด 15 วัตต์ ความเข้มแสงรวม 2.88 กิ โลจู ล/ตารางเมตร) จากผลการทดลองพบว่า การใช้สารละลาย
ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์เพียงอย่างเดี ยว และการทางานร่ วมกันกับสารละลายโอโซนและแสงยูวีสามารถ
ก่อให้เกิดอนุมูลอิสระไฮดรอกซิ ลที่ทาให้จานวนของเชื้ อจุลินทรี ยล์ ดลง แต่การใช้สารละลายโอโซนหรื อยูวี
เพียงอย่างเดี ยวไม่มี ประสิ ทธิ ภาพ การพ่นละอองด้วยสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์เพียงอย่างเดี ยว
สามารถลดจานวนของ E. coli/coliform ได้จากปริ มาณเริ่ มต้น และทาให้จานวนเชื้ อ A. niger ลดลงด้วย โดย
ได้ให้ผลดีกว่ากรณี ของ E. coli/coliform ปฏิกิริยาโฟโตแคทาลิติกด้วยการใช้แสงยูวไี ม่ช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพ
การทาลายเชื้ อ E. coli/coliform อย่างมีนยั สาคัญ เมื่อเทียบกับละอองไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ อย่างไรก็ตาม
สามารถยับยั้งเชื้ อ A. niger ได้ดว้ ยการพ่นละอองของสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์เพียง 1 เปอร์ เซ็นต์
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ในเวลา 10 นาที แต่เวลา 2 นาทีไม่เพียงพอในการยับยั้งเชื้ อ A. niger งานวิจยั นี้ แสดงให้เห็ นว่าการกระตุน้
ด้วยแสงยูวีร่วมกับสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์สามารถก่อให้เกิ ดอนุ มูลอิสระไฮดรอกซิ ลที่มีศกั ย์
ออกซิ เดชันสู ง โดยการทางานของสารละลายโอโซนร่ วมกับสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ช่วยเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการทาลายเชื้ อ E. coli/coliform ได้ดีกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับวิธีอื่น การใช้สารละลายไฮโดรเจน
เปอร์ ออกไซด์ 3 เปอร์ เซ็นต์ ร่ วมกับสารละลายโอโซนสามารถทาลายเชื้ อ E. coli/coliform ได้ภายในเวลา 30
วินาที และสามารถทาลายเชื้อ A. niger ได้ดีเช่นกัน เมื่อใช้ท้ งั สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ สารละลาย
โอโซน และแสงยูวีร่วมกัน ยิ่งสามารถลดเวลาในการท าลายเชื้ อ E. coli/coliform ที่ ทุ ก ความเข้ม ข้น ของ
สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์และแม้วา่ เวลาในการพ่นละลองลอยจะลดลง ประสิ ทธิ ภาพในการฆ่าเชื้ อ
แบคทีเรี ยก็ยงั คงอยู่ ดังนั้นจึงมีความเป็ นไปได้ในการใช้ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ที่ระดับความเข้มข้นต่าเพื่อ
ลดการตกค้างของสารเคมี และลดความเป็ นพิ ษ เพราะอนุ มูล อิ ส ระที่ ไม่เสถี ยรสามารถแตกตัวและสลาย
หายไปได้อย่างรวดเร็ วโดยไม่ก่อให้เกิดสารพิษตกค้างต่อผูบ้ ริ โภคและสิ่ งแวดล้อม
นอกจากนี้ แล้วในงานวิจยั ยังได้นาเครื่ องต้นแบบไปทดสอบประสิ ท ธิ ภาพการฆ่ าเชื้ อที่ พ้ืนผิวในโรงงาน
อุตสาหกรรมพบว่าเครื่ องต้นแบบ สามารถที่จะฆ่าเชื้ อที่พ้ืนผิวได้ดีกว่าเครื่ องฆ่าเชื้ อที่นาเข้าจากต่างประเทศ
สามารถลดการปนเปื้ อนของเชื้ อแบคทีเรี ยและเชื้ อรา โดยทั้งนี้ ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์สามารถที่จะระเหย
ได้ง่ายหรื อถู กทาลายได้หลังจากการใช้ (มี การสลายเป็ นน้ าและออกซิ เจนอย่างรวดเร็ ว) ไม่มีกลิ่ นที่ ไม่พึ ง
ประสงค์และไม่ปรากฏปั ญหาความปลอดภัยสาหรับบุคคลทางานถ้ามีการใช้ดว้ ยความเหมาะสม การศึกษา
เพิ่มเติมของ VHP ถูกมีความจาเป็ นเพื่อให้เป็ นที่ยอมรับในสถานการณ์ ซ่ ึ งเป็ นการใช้เทคโนโลยีที่แตกต่าง
โดยเป็ นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์และด้วยราคาที่เหมาะสมคุม้ ค่า
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ผลผลิต (Output)
1. ผลงานตีพมิ พในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ (ระบุชื่อผู้แต่ ง ชื่ อเรื่ อง ชื่ อวารสาร ปี
เล่ม เลขที่ และหน้ า)
2. การจดสิ ทธิบัตร
2.2 อนุสิทธิบตั ร “เครื่ องพ่นละอองลอยอนุมูลอิสระไฮดรอกซิ ล (Hydroxyl radical) ในการฆ่า
เชื้อจุลินทรี ยก์ ่อโรค และป้ องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Health care-Associated Infections: HAIs)”
วันที่ยนื่ คาขอ 12 พฤศิกายน 2562 เลขที่คาขอ 1903002981
3. ผลงานเชิงพาณิชย์ (มีการนาเสนอไปผลิต/ขาย/ก่อให้ เกิดรายได้ หรื อมีการประยุกต์ ใช้ โดยภาคธุรกิจ
หรื อบุคคลทัว่ ไป
ได้ทาการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่ องต้นแบบเครื่ องพ่นละอองลอยฆ่าเชื้ อปนเปื้ อนในพื้นที่ผลิ ตอาหาร
ด้วยเทคโนโลยีออกซิ เดชันขั้นสู งปลอดสารพิษตกค้างในการยกระดับคุณภาพอาหารปลอดภัยสาหรับ
อุตสาหกรรมอาหาร แก่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้อง
โดยได้รับการตอบรับเป็ นที่พึงพอใจจากภาคอุตสาหกรรม
4. ผลงานเชิงสาธารณะ (เน้ นประโยชน์ ต่อสั งคม ชุ มชน ท้ องถิ่น)
การลดปั ญหาการติดเชื้ อด้วยเทคโนโลยีที่ประสิ ทธิ ภาพและมีตน้ ทุนที่เหมาะสมสามารถจับต้องได้ จะ
เป็ นการช่วยส่ งเสริ มภาพลักษณ์โดยรวมของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ อีกทั้งยังเป็ นการลดการ
นาเข้าสารเคมีและอุปกรณ์ที่มีราคาแพงที่ใช้ในการฆ่าเชื้อในกระบวนการผลิตอาหารที่สามารถเข้าถึงได้
เฉพาะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
 ประสิ ทธิ ภาพและความสมบูรณ์ในการฆ่าเชื้ อด้วยเทคโนโลยีที่พฒั นาขึ้นใหม่ มีความแรงของ
สารฆ่าเชื้อที่ผลิตได้จากเครื่ องฯ มีค่าสู งกว่าสารอื่นที่มีใช้อยูท่ วั่ ไปในปั จจุบนั
 ไร้สารตกค้างและเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ในขณะที่การฆ่าเชื้ อโรคในปั จจุบนั จะมีสารตกค้าง
ในสิ่ งแวดล้อมและมีความเป็ นพิษสู ง ดังนั้นการใช้งานด้วยสารอื่นๆต้องระวังความเป็ นพิษต่อ
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เคลื่ อนย้ายสะดวกเพราะเป็ นอุ ปกรณ์ ที่ออกแบบให้สามารถใช้งานในพื้นที่ แคบและเพื่อการ
เคลื่อนย้ายไปใช้ในจุดต่างๆของสถานที่ไว้โดยเฉพาะ แก้ปัญหาเครื่ องที่ใช้กบั เทคโนโลยีอื่นที่
มีขนาดใหญ่ จึงสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่ องพ่นหมอกฆ่าเชื้ อได้อย่างสะดวกและเต็มที่ใน
ทุกพื้นที่ที่ตอ้ งการฆ่าเชื้อทาความสะอาด อีกทั้งยังเหมาะสาหรับกลุ่มธุ รกิจ SMEs

