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บทคัดย!อ
หนังสือและทรัพยากรสารสนเทศในสํานักหอสมุดที่ปนเปIJอนจุลินทรียLอาจกMอใหNเกิดอันตรายตMอ
ผูNปฏิบัติงาน ผูNใชNบริการและสMงผลตMอคุณภาพของอากาศภายในอาคาร การทําความสะอาดหนังสือดNวยน้ํายาฆMาเชื้อ
ที่เหมาะสมสามารถลดปริมาณการปนเปIJอนลงไดN การศึกษานี้มีวัตถุประสงคLเพื่อทดสอบความไวของเชื้อที่แยกไดN
จากหนังสือในสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวรตMอน้ํายาฆMาเชื้อไฮโดรเจนเปอรLออกไซดLดNวยเทคนิค Disc diffusion
Method ผลการวิจัยพบวMาสามารถแยกเชื้อจุลินทรียLที่ปนเปIJอนบนตัวอยMางหนังสือ 10 เลMม ไดNทั้งหมด 14 ไอโซเลท
ที่แตกตMางกัน แบMงออกเป_นแบคทีเรีย 8 ไอโซเลท และเชื้อรา 6 ไอโซเลท และพบวMาแบคทีเรียที่ปนเปIJอนบนหนังสือ
ทนตMอเอธานอล 70% แตMมีความไวตMอไฮโดรเจนเปอรLออกไซดL 10%, 20% และ 30% ซึ่งเป_นสาร Oxidizing Agent
มีฤทธิ์ในการทําลายดีเอ็นเอ เยื่อหุNมเซลลLตลอดจนองคLประกอบอื่นๆของเซลลL นอกจากนั้นเชื้อราที่แยกไดNมีความไว
ตMอไฮโดรเจนเปอรLออกไซดLจํานวน 4 ไอโซเลทจาก 6 ไอโซเลท ดังนั้นน้ํายาฆMาเชื้อไฮโดรเจนเปอรLออกไซดL 10%
ขึ้นไป สามารถนําไปใชNทําความสะอาดหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศในหNองสมุดเพื่อลดปริมาณจุลินทรียLทั้ง
แบคทีเรียและเชื้อราที่ปนเปIJอนเพื่อความปลอดภัยของผูNปฏิบัติงานและผูNใชNบริการไดN

คําสําคัญ: น้ํายาฆMาเชื้อ, ไฮโดรเจนเปอรLออกไซดL, การทดสอบความไวของเชื้อ, หนังสือปนเปIJอน
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ABSTRACT
Book and information resources contaminated with microorganisms in the library
may be harmful to operators and customers. Cleaning books by using appropriate disinfectant can
reduce the contamination. This study aims to determine the susceptibility testing of microorganism
that contaminated on the books from Naresuan University Library to hydrogen peroxide disinfectant
by disc diffusion technique. The results found that 14 isolates were obtained from 10 books and
then were classified to 8 isolates of bacteria and 6 of molds. Then 14 isolates of bacteria can resist
to ethanol 70% but sensitive to hydrogen peroxide 10, 20 and 30%. Because its affect to DNA, cell
membrane and other elements of microbial cells. Moreover, it was indicated that 4 isolates of all
mold were sensitive to hydrogen peroxide. Therefore, 10% hydrogen peroxide or more can be
used to clean up books and information resources to reduce the amounts of bacteria and fungi
contaminated to the safety of operators and users.

Keyword: Disinfectant, Hydrogen Peroxide, Susceptibility Testing, Contaminated Book
บทนํา
การเสื่อมสลายของหนังสือจากจุลินทรียLเป_นปuญหาที่พบอยูMเป_นประจําในหNองสมุด พิพิธภัณฑL
และแหลMงเก็บรักษาจดหมายเหตุ แบคทีเรียและเชื้อราสามารถเจริญโดยไดNรับสารอาหารจากการยMอยกระดาษโดย
พบวMาเชื้อรากลุMม Cellulose Fungi จะสรNางเอนไซมL Extracellular Cellulase ยMอยเซลลูโลสไดNน้ําตาลโมเลกุลเล็ก
ซึ่ง ถู ก นํ า ไปใชN เ ป_ น แหลM ง พลั งงานของจุลิ น ทรี ยL กลุM ม อื่ น ๆ (Gallo, 1998, p. 61) และ Excreted Organic Acids
ทําใหNกระดาษเปI|อยยุMย (Abdel-Kareem 2010, p. 40)
การกําจัดหรือยับยั้งการเจริญของจุลินทรียLบนกระดาษดNวยการใชNสารเคมี เชMน แอลกอฮอลL เป_น
วิธีที่ใชNกันมานาน ความเขNมขNนที่ใชNเทMากับ 50-90% ออกฤทธิ์โดยทําใหNโปรตีนตกตะกอนและเสียสภาพมีผลตMอ
แบคทีเรีย ไวรัสและฟuงไจแตMไมMมีรายงานการทําลายสปอรL ในการยับยั้งเชื้อรามีรายงานการใชN Butanol 80-90%,
Isopropanol 30% และ Ethanol 90% ยับยั้งเซลลLของ Aspergillus flavus, A. niger, Chaetomium globosum
และ Trichoderma Viride บนกระดาษไดN แ ตM ไ มM ยั บ ยั้ ง สปอรL (Baciikova, 2006, p. 186) สํ า หรั บ น้ํ า ยาฆM า เชื้ อ
ไฮโดรเจนเปอรLออกไซดLเป_น Oxidizing Agent มีรายงานการทดสอบความไวของเชื้อที่แยกไดNจากบาดแผลผูNป•วยตMอ
ไฮโดรเจนเปอรL อ อกไซดL 3% ดN ว ยเทคนิ ค Tube Dilution Method พบวM า Staphylococcus Aureus,
Escherichia Coli, Proteus Spp., Coagulase Negative Staphylococci, Klebsiella Pneumonia แ ล ะ
Pseudomonas Aeruginosa พบวM า สามารถกํ า จั ด จุ ลิ น ทรี ยL ไ ดN ทั้ ง หมดภายในเวลา 10 นาที (Mama, 2014,
p. 1) (Bhuvaneshwari, 2018 p. 1313) ไดNรายงานการทดสอบความไวตMอน้ํายาฆMาเชื้อของ Non Fermenting
Gram Negative Bacilli ที่เป_นสาเหตุของการติดเชื้อในโรงพยาบาล ดNวยเทคนิค Agar Cup Diffusion Method
พบวMา จากจํานวน 240 ไอโซเลท มีความไวตMอไฮโดรเจนเปอรLออกไซดL คิดเป_น 97% นอกจากนั้นมีรายงานการวิจัย
การศึกษาความไวของเชื้อราที่แยกไดNจากหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆที่เก็บรักษาไวNที่พิพิธภัณฑL Tianjin
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ประเทศจีนตMอ Biocide ชนิดตMางๆดNวยเทคนิค Disc Diffusion Method พบวMา Isothiazolinones มีประสิทธิภาพ
มากที่ สุ ด ในการกํ า จั ด เชื้ อ รา Genus Aspergillus, Penicillium และ Chaetomium และพบวM า สารเคมี
Methylisothiazolinone และ Benzyl Alcohol มีประสิทธิภาพนNอยที่สุด แตMอยMางไรก็ตามตNองมีการศึกษาความ
เป_นพิษของสารเคมีดังกลMาวกMอนนํามาใชNจริง (Zijun, 2018, p. 10 ) การทําความสะอาดหนังสือและทรัพยากร
สารสนเทศเป_นงานประจําของบุคลากรของหNองสมุด ซึ่งตNองการวิธีและสารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการทําลาย
จุลินทรียLที่ปนเปIJอนและปลอดภัยตMอผูNปฏิบัติงาน งานวิจัยครั้งนี้ไดNเลือกใชNไฮโดรเจนเปอรLออกไซดL ในการทดสอบ
ฤทธิ์การยับยั้งจุลินทรียLที่แยกไดNจากหนังสือ เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการยับยั้งจุลินทรียLกMอโรคตMางๆตามที่กลMาว
ไปขNางตNนตลอดจนมีความสะดวกและปลอดภัยตMอผูNปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค
เพื่อทดสอบความไวของเชื้อที่แยกไดNจากหนังสือในสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวรตMอน้ํายา
ฆMาเชื้อไฮโดรเจนเปอรLออกไซดLดNวยเทคนิค Disc Diffusion Method
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
1. วัสดุ อุปกรณL และอาหารเลี้ยงเชื้อ
1.1 อุปกรณLป‚องกันอันตรายสMวนบุคคล (Personal Protective Equipment) ไดNแกM
ชุดปฏิบัติงาน หมวก ถุงมือ หนNากากกรองอากาศ แวMนตา
1.2 อุปกรณLในการแยกและการเลี้ยงเชื้อจุลินทรียL ไดNแกM อาหารเลี้ยงเชื้อรา Sabouraud
Dextrose agar (SDA) อาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย Tryptic Soy Agar (TSA) สารละลายเจือจาง 0.85% NaCl ไมN
พันสําลี
1.3 อุปกรณLในการทดสอบความไวตMอน้ํายาฆMาเชื้อ ไดNแกM เอธานอล 70%, ไฮโดรเจนเปอรL
ออกไซดL 10%, 20% และ 30% กระดาษ Paper Disc เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอรL
2. การแยกเชื้อจากหนังสือ
2.1 ตัวอยMางหนังสือจํานวน 10 เลMมจากสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
2.2 แยกเชื้อจุลินทรียLดNวยเทคนิค Wet and Dry Swab โดยใชNไมNพันสําลีจุMมสารละลาย
0.85%NaCl ป‚ า ยบนปกหนN า -หลั ง ของหนั ง สื อ จากนั้ น Streak Plate ลงบนอาหาร TSA และ SDA บM ม ที่
อุณหภูมิหNองเป_นเวลา 2 วัน และ 5 วัน ตามลําดับ สังเกตลักษณะโคโลนีของเชื้อและทําใหNบริสุทธิ์
3. การทดสอบความไวตMอน้ํายาฆMาเชื้อ (อมรรัตนL และคณะ, 2016, น.69-82)
3.1 การเตรียมจุลินทรียLทดสอบ โดยเพาะเลี้ยงจุลินทรียLที่คัดแยกไดNบนอาหาร TSA บMมที่
อุณหภูมิหNอง 24 ชั่วโมง เตรียมเซลลLแขวนตะกอน (Cell Suspension) ในสารละลาย 0.85%NaCl วัดความขุMนดNวย
เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอรL ที่ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตรใหNมีคM าการดู ดกลืนแสง 0.08-0.1 ปริม าณเซลลL
ประมาณ 108CFU/ml เตรียมสปอรLเชื้อราโดยการเลี้ยงบนอาหาร SDA ประมาณ 5 วัน
3.2 การทดสอบความไวดNวยเทคนิค Agar Disc Diffusion โดยป‚า ยเซลลL (Swab) ใหNทั่ ว
ผิวหนNาอาหาร TSA จากนั้นวางแผMน Paper Disc ขนาดเสNนผMานศูนยLกลาง 6 มิลลิเมตร บนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ
หยดสารที่ ตN องการทดสอบลงบนแผM น Paper Disc ตํ า แหนMง ละ 10 ไมโครลิ ตร ใชN Paper Disc ที่ไ มM มีส ารเป_ น
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Control บMมจานเพาะเชื้อที่อุณหภูมิหNอง เป_นเวลา 1 วัน สําหรับเชื้อราเริ่มจากวางสปอรLของเชื้อราบนอาหารเลี้ยง
เชื้อ SDA บริเวณตรงกลางจานเพาะเชื้อ จากนั้นวาง Paper Disc รอบๆราทดสอบ หยดสารที่ตNองการทดสอบบน
Paper Disc เชMนเดียวกัน บMม 3-5 วัน วัดขนาดเสNนผMานศูนยLกลางของบริเวณยับยั้ง (Inhibition Zone)
สรุปผล อภิปรายผล ข_อเสนอแนะ และการนําไปใช_ประโยชน
สรุปผล และอภิปรายผล
ลักษณะของจุลินทรียที่แยกได_จากตัวอย!างหนังสือ จากตัวอยMางหนังสือทั้งหมด 10 เลMม ที่เก็บ
รักษาไวNที่สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร หนังสือเหลMานี้เป_นหนังสือเกMาและเคยเป„ยกน้ํามากMอนดังแสดงในตาราง
ที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงตัวอยMางหนังสือที่ทําการทดสอบจากสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตัวอยMางที่ 1

ตัวอยMางที่ 2

ตัวอยMางที่ 3

ตัวอยMางที่ 4

ตัวอยMางที่ 5

ตัวอยMางที่ 6

ตัวอยMางที่ 7

ตัวอยMางที่ 8

ตัวอยMางที่ 9

ตัวอยMางที่ 10

ผลการแยกเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ยL จ ากหนั ง สื อ ไดN ทั้ ง หมด 14 ไอโซเลทที่ แ ตกตM า งกั น ประกอบดN ว ย
แบคทีเรีย 8 ไอโซเลท และเชื้อรา 6 ไอโซเลท ดังแสดงในภาพที่ 1 และภาพที่ 2 จากลักษณะสัณฐานวิทยาของ
จุลินทรียLพบวMาเป_นจุลินทรียLทั่วๆไป พบไดNในธรรมชาติ เจริญไดNงMายบนอาหารเลี้ยงเชื้อ อยMางไรก็ตามควรมีการศึกษา
เพิ่มเติมในดNานความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงของการกMอใหNเกิดโรคตMอไป
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B1 ตัวอยMางหนังสือ 8

B2 ตัวอยMางหนังสือ 2

B3 ตัวอยMางหนังสือ 1

B5 ตัวอยMางหนังสือ 7

B6 ตัวอยMางหนังสือ 7

B7 ตัวอยMางหนังสือ 3

B10 ตัวอยMางหนังสือ 9

B12 ตัวอยMางหนังสือ 6

ภาพที่ 1 แสดงลักษณะแบคทีเรียที่แยกไดNจากหนังสือบนอาหารเลี้ยงเชื้อ TSA บMมที่อุณหภูมิหNองเป_นเวลา 2 วัน
F1 ตัวอยMางหนังสือ 4

F2 ตัวอยMางหนังสือ 6

F3 ตัวอยMางหนังสือ 7
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F4 ตัวอยMางหนังสือ 7

F5 ตัวอยMางหนังสือ 5

F6 ตัวอยMางหนังสือ 5

ภาพที่ 2 แสดงลักษณะเชื้อราที่แยกไดNจากหนังสือบนอาหารเลี้ยงเชื้อ SDA บMมที่อุณหภูมิหNองเป_นเวลา 5 วัน
ความไวของจุลินทรียที่แยกได_ต!อน้ํายาฆ!าเชื้อ การทดสอบความไวของจุลินทรียLที่แยกไดNตMอ
น้ํายาฆMาเชื้อ เอธานอล 70% ไฮโดรเจนเปอรLออกไซดL 10%, 20% และ 30% คMาการยับยั้งแบคทีเรียดังแสดงใน
ตารางที่ 2 และลักษณะการยับยั้งแสดงในภาพที่ 3
ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบความไว (Susceptibility Testing) ของแบคทีเรียที่แยกไดN
รหัส
B1
B2
B3
B5
B6
B7
B10
B12

ขนาดเสNนผMานศูนยLกลางของบริเวณยับยั้ง (Inhibition Zone) (มิลลิเมตร)
Ethanol 70%
H2O2 10%
H2O2 20%
H2O2 30%
Control
<6
22±4.2
25.5±3.5
29.5±0.7
<6
<6
<6±0
25.0±1.4
32.0±1.4
<6
<6
16.5±3.5
26.0±0
27.5±0.7
<6
<6
18.0±1.4
29.5±2.1
33.0±0
<6
<6
22.0±0
23.0±5.7
31.0±1.4
<6
<6
20.0±1.4
31.8±0.4
37.3±0.4
<6
<6
18.3±1.1
25.5±1.4
28.8±2.5
<6
<6
19.8±2.5
26.3±1.8
28.8±3.2
<6
A

1
3
5

2

4
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B

1

C

2

1

2

3
4

4

3

5
5
ภาพที่ 3 ผลการทดสอบความไวของแบคทีเรีย และเชื้อรา (A) แสดงบริเวณยับยั้งของ paper disc ควบคุม, 70%
Ethanol , 10%, 20% และ 30% hydrogen peroxide ตM อ แบคที เ รี ย (B) แสดงบริ เ วณยั บ ยั้ ง ของ
Paper Disc ควบคุม, 70% Ethanol, 10%, 20% และ 30% Hydrogen Peroxide ตMอเชื้อรา และ (C)
แสดง 70% Ethanol, 10%, 20% และ 30% Hydrogen Peroxide ที่ไมMมีผลตMอการยับยั้งเชื้อรา
หมายเหตุ Paper disc ควบคุม (1), 70% ethanol (2), 10% hydrogen peroxide (3), 20% hydrogen
peroxide (4), 30% hydrogen peroxide (5)
ผลการทดสอบความไวพบวMา แบคทีเ รีย 7 ไอโซเลท (ยกเวN น B2) ถูก ยั บยั้ งดN วย Hydrogen
Peroxide 10% เมื่อเพิ่มความเขNมขNนเป_น 20% และ 30% แบคทีเรียทุกไอโซเลทถูกยับยั้ง โดยมีขนาด Inhibition
Zone มากขึ้น โดยทั่วไปไฮโดรเจนเปอรLออกไซดLเป_นน้ํายาฆMาเชื้อที่ใชNในการทําแผลมีความเขNมขNน 3% มีฤทธิ์ในการ
ยับยั้งแบคทีเรียกMอโรคเพื่อป‚องกันการติดเชื้อ ในกรณีนี้ใชNกับหนังสือที่ปนเปIJอนจึงตNองการความเขNมขNนที่สูงขึ้น สMวน
แอลกอฮอลL 70% ไมMสามารถยับยั้งแบคทีเรียทั้ง 8 ไอโซเลทไดN ผลการทดสอบความไวของเชื้อราพบวMาไฮโดรเจน
เปอรLออกไซดL 10%ขึ้นไป มีฤ ทธิ์ยับยั้งทั้ง หมด 4 ไอโซเลท ไดNแกM F2, F3, F4 และ F6 สMวน F1 และ F5 ทนตM อ
ไฮโดรเจนเปอรLออกไซดLที่ความเขNมขNนมากกวMา 30% สรุปไดNวMาการใชNน้ํายาฆMาเชื้อไฮโดรเจนเปอรLออกไซดL 10%หรือ
มากกวMามีฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรียLที่พบบนหนังสือไดNเทMากับ 86% จึงสามารถใชNเป_นน้ํายาฆMาเชื้อเพื่อทําความสะอาด
หนังสือและทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยูMในหNองสมุดไดN และหากควบคุมปuจจัยอื่นเชMน อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณ
คารLบอนไดออกไซดLและปริมาณจุลินทรียLในอากาศในหNองเก็บรักษาหนังสือจะสามารถยืดอายุหนังสือใหNนานขึ้นไดN
ข_อเสนอแนะ
ผลการทดสอบพบวMามีเชื้อราบางไอโซเลทที่ทนตMอไฮโดรเจนเปอรLออกไซดL ควรมีการศึกษาหา
แนวทางการกําจัดเชื้อราและสปอรLตMอไป
การนําไปใช_ประโยชน
สามารถลดปริมาณจุลินทรียLบนหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศโดยการเช็ดทําความสะอาด
ดNวยน้ํายาฆMาเชื้อไฮโดรเจนเปอรLออกไซดL 10% ขึ้นไป กMอนและหลังการบริการยืม-คืน
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