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การฆ่าเชอืบนพนืผวิมหีลายวธิ ีนอกเหนือจากการใชนํ้ายาฆ่าเชอืพ่นหรอืเชด็บนพนืผวิ การใช้

รงัสเีป็นอกีวธิหีนึงทสีามารถทําลายเชอืทอียู่บนพนืผวิได ้โดยรงัสทีนํีามาใชส้ําหรบัฆ่าเชอืคอื รงัสยีูวซี ี

(UVC)  

รงัสยีวูซีเีป็นคลนืแม่เหลก็ไฟฟ้าความยาวคลนื 100-280 นาโนเมตร รงัสยีวูซีมีคีวามสามารถใน

การทําลายเชือโรคหรือเรียกว่า Ultraviolet Germicidal Irradiation ซึงทําลายเชือโรคไม่ว่าจะเป็น 

แบคทเีรยี ไวรสั ราเสน้ใย ยสีต์ เป็นตน้ โดยจะทาํลายโครงสรา้งกรดนิวคลอีกิซงึเป็นองคป์ระกอบของดี

เอน็เอและอาร์เอน็เอของเชอืโรคทคีวามยาวคลนื 260-265 นาโนเมตร ซงึเป็นความยาวคลนืทดีเีอ็นเอ

ของดูดซบัไดด้ทีสีดุ 

ในธรรมชาตจิะไมพ่บรงัสยีูวซีเีนืองจากรงัสชีนิดนีไม่สามารถผ่านชนัโอโซนมายงัผวิโลกได้ การ

ใชร้งัสชีนดินีเพอืทาํลายเชอืจงึต้องใชแ้หล่งกาํเนิดรงัส ีได้แก ่UVC-LEDs หลอดปรอท เป็นตน้  

ประสิทธิภาพการทาํลายเชือ 

ประสทิธภิาพของรงัสยีูวซีใีนการทําลายเชอืขนึอยู่กบัระยะเวลาทไีด้รบั ความเขม้และความยาว

คลนืของรงัส ี สาํหรบัการฆ่าเชอืในอากาศหรอืพนืผวิสามารถประเมนิประสทิธภิาพจากปรมิาณรงัสหีรอื 

UV dose ซงึเป็นปรมิาณรงัสทีเีชอืสมัผสั ถา้เชอืจลุนิทรยีล์่องลอยอยูใ่นอากาศผลของรงัสจีะเทยีบเท่าค่า 

UV dose แต่ถา้มฝีุ่ นละอองล่องลอยในอากาศรว่มดว้ย ปรมิาณรงัสทีสีมัผสักบัเชอืจุลนิทรยี์อาจลดลง จงึ

ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการทาํลายเชอืนานขนึ  

UV dose (หน่วยไมโครวตัต์วนิาทต่ีอตารางเซน็ตเิมตร; µWs/cm2) สามารถคาํนวนโดยนําคา่

ความเขม้ของรงัสหีรอื UV intensity (หน่วยไมโครวตัต์ต่อตารางเซน็ตเิมตร; µW/cm2) คูณดว้ยระยะเวลา

ทสีมัผสัรงัสหีรอื exposure time (หน่วยวนิาท;ี seconds) จากการศกึษาพบปรมิาณรงัสยีวูซีทีใีชท้าํลาย

เชอืชนดิตา่งแสดงดงัตารางท ี1 

การทดสอบประสทิธิภาพการฆ่าเชอืโคโรนาไวรสัททีําใหเ้กดิอาการทางเดินหายใจเฉียบพลัน

รุนแรงหรอื SARS-CoV ด้วยรงัสยีูวซีีทคีวามยาวคลืน 254 นาโนเมตร ระยะห่าง 3 เซนตเิมตร ความ

เขม้แสง µ4016 W/cm2 สามารถกาํจดัเชอืไดห้มดภายในเวลา 15 นาท ีหากใชค้วามเขม้แสง  µW/cm2 

ทรีะยะห่าง  เซนตเิมตร จะตอ้งใชเ้วลา  นาท ีจงึจะทาํลายเชอืไดห้มด จะเหน็ว่าประสทิธภิาพการ

ทาํลายเชอืขนึอยูก่บัความเขม้แสงยวูซี ีระยะหา่งของแหล่งกาํเนิดแสง และระยะเวลา ดงันันการใชแ้สงยู

วซีเีพอืทาํลายเชอืใหไ้ดป้ระสทิธผิลตอ้งคาํนึงถงึปัจจยัดงักล่าวร่วมดว้ย 

 

 

 



ตารางที 1 แสดงประสทิธภิาพการทาํลายเชอืชนิดต่างๆ ดว้ยรงัสยีวูซีคีวามยาวคลนื 253.7 นาโนเมตร  

 

ชนิดของเชือ 

UV dose (µWs/cm2) 

ประสิทธิภาพการทาํลายเชือ  

90% 100% 

แบคทีเรีย 

Bacillus anthracis-Anthrax 4,520 8,700 

Bacillus anthracis spore-Anthrax spores 24,320 46,200 

Clostridium tetani 13,000 22,000 

Escherichia coli 3,000 6,600 

Mycobacterium tuberculosis 6,200 10,000 

สปอรข์องเชือรา 

Aspergillus flavus 60,000 99,000 

Aspergillus niger 132,000 330,000 

Mucor racemosus A 17,000 35,200 

Penicillium expansum 13,000 22,000 

Rhizopus nigricans 111,000 220,000 

ไวรสั 

Bacteriophage – E. coli 2,600 6,600 

Infectious Hepatitis 5,800 8,000 

Influenza 3,400 6,600 

Polio virus 3,150 6,600 

เชืออืนๆ   

ยสีตข์นมปัง 6,000 13,200 

Chlorella vulgaris 13,000 22,000 

Nematode Eggs 45,000 92,000 

 

ความปลอดภยั 

ต่อรา่งกาย  

รงัสยีวูซีเีมอืสมัผสักบัผวิหนังสามารถทําใหผ้ิวหนังไหมแ้ละเกดิมะเรง็ผวิหนังได ้หากสมัผสักบั

ตาอาจทาํใหเ้กดิอาการกระจกตาอกัเสบ การมองเหน็ภาพผดิปกต ิหรอืทาํใหต้าบอดได ้โดยยวูจีะทาํลาย

จอตาหรือเรตินา ดวงตาสามารถทนต่อรงัสยีูวซีีทรีะดบัความเขม้ 0.2 µW/cm2 เมอืใชง้านจึงควรสวม

แว่นตาทสีามารถป้องกนัรงัสยีวูซีไีด ้

 



ต่อพืนผิววสัด ุ

รงัสยีวูซีสีามารถทําลายพนัธะเคมขีองพลาสตกิ ทาํใหอ้ายกุารใชง้านของพลาสติกลดลง รวมทงั

มผีลต่อฉนวนกนัความรอ้น หรอืปะเกน็ต่างๆ ททีาํจากยาง ทงันพีลาสตกิส่วนใหญ่ทรีะบุว่าทนต่อรงัสยีูวี

คอืพลาสตกิทผี่านการทดสอบโดยใชร้งัสยีูวบี ี(UVB) ไมใ่ชก่ารทดสอบดว้ยรงัสยีวูซี ี

การใช้รงัสียวีูซีเพือฆ่าเชือ 

การฆ่าเชือในอากาศ 

 สามารถใช้ฆ่าเชืออากาศทอียู่ในระบบปิด ไม่มกีารเคลอืนไหวของอากาศ โดยจะต้องมีการ

ออกแบบใหบ้รเิวณทตี้องฆ่าเชือสมัผสักบัรงัสอีย่างทวัถึง หรือใชก้ารหมุนเวียนอากาศให้ผ่านหลอด

กาํเนิดรงัส ีเป็นตน้ 

การฆ่าเชือในนํา 

 สามารถใชย้วูซีใีนการฆ่าเชอืทปีะปนอยูใ่นนําไดโ้ดยอาศยัการหมนุวนของนําผา่นหลอดกาํเนิด

รงัสยีวูซีภีายในระยะเวลาช่วงหนึงเพอืใหร้งัสทีําลายเชอืโรคไดห้มด นอกจากนีรงัวยีวูซียีงัสามารถกาํจดั

คลอรนีหรอืสารกลุ่มคลอรามนีทปีะปนอยูใ่นนําไดด้ว้ย อย่างไรกต็ามยวูซีไีมส่ามารถกาํจดัสารอนิทรยี ์

และอนินทรยีห์รอือนุภาคต่างๆ ทปีะปนในนําได ้

การฆ่าเชือบนพืนผิว 

 สามารถใชร้งัสยีูวชีใีนการฆ่าเชอืทอียู่บนพนืผวิวสัดุ โดยรงัสยีูวซีทีใีชต้้องมคีวามเข้มของรงัส ี

ระยะห่าง และระยะเวลาทใีชต้้องมคีวามเหมาะสมตามแต่ละชนิดของเชอืทตีอ้งการทําลายจงึจะสามารถ

ทาํลายเชอืได ้ 
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