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การฆ่าเชือบนพืนผิวมีหลายวิธ ี นอกเหนือจากการใช้นํายาฆ่าเชือพ่นหรือเช็ดบนพืนผิว การใช้
รังสีเป็ นอีกวิธหี นึงทีสามารถทําลายเชือทีอยู่บนพืนผิวได้ โดยรังสีทนํี ามาใช้สําหรับฆ่าเชือคือ รังสียูวซี ี
(UVC)
รังสียวู ซี เี ป็ นคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าความยาวคลืน 100-280 นาโนเมตร รังสียวู ซี มี คี วามสามารถใน
การทํา ลายเชือโรคหรือ เรีย กว่ า Ultraviolet Germicidal Irradiation ซึงทํ า ลายเชือโรคไม่ ว่ า จะเป็ น
แบคทีเรีย ไวรัส ราเส้นใย ยีสต์ เป็ นต้น โดยจะทําลายโครงสร้างกรดนิวคลีอกิ ซึงเป็ นองค์ประกอบของดี
เอ็นเอและอาร์เอ็นเอของเชือโรคทีความยาวคลืน 260-265 นาโนเมตร ซึงเป็ นความยาวคลืนทีดีเอ็นเอ
ของดูดซับได้ดที สุี ด
ในธรรมชาติจะไม่พบรังสียูวซี เี นืองจากรังสีชนิดนีไม่สามารถผ่านชันโอโซนมายังผิวโลกได้ การ
ใช้รงั สีชนิดนีเพือทําลายเชือจึงต้องใช้แหล่งกําเนิดรังสี ได้แก่ UVC-LEDs หลอดปรอท เป็ นต้น
ประสิ ทธิ ภาพการทําลายเชือ
ประสิทธิภาพของรังสียูวซี ใี นการทําลายเชือขึนอยู่กบั ระยะเวลาทีได้รบั ความเข้มและความยาว
คลืนของรังสี สําหรับการฆ่าเชือในอากาศหรือพืนผิวสามารถประเมินประสิทธิภาพจากปริมาณรังสีหรือ
UV dose ซึงเป็ นปริมาณรังสีทเชื
ี อสัมผัส ถ้าเชือจุลนิ ทรียล์ ่องลอยอยูใ่ นอากาศผลของรังสีจะเทียบเท่าค่า
UV dose แต่ถา้ มีฝนุ่ ละอองล่องลอยในอากาศร่วมด้วย ปริมาณรังสีทสัี มผัสกับเชือจุลนิ ทรีย์อาจลดลง จึง
ต้องใช้ระยะเวลาในการทําลายเชือนานขึน
UV dose (หน่วยไมโครวัตต์วนิ าทีต่อตารางเซ็นติเมตร; µWs/cm2) สามารถคํานวนโดยนําค่า
ความเข้มของรังสีหรือ UV intensity (หน่วยไมโครวัตต์ต่อตารางเซ็นติเมตร; µW/cm2) คูณด้วยระยะเวลา
ทีสัมผัสรังสีหรือ exposure time (หน่วยวินาที; seconds) จากการศึกษาพบปริมาณรังสียวู ซี ที ใช้
ี ทาํ ลาย
เชือชนิดต่างแสดงดังตารางที 1
การทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชือโคโรนาไวรัสทีทําให้เกิด อาการทางเดินหายใจเฉียบพลัน
รุนแรงหรือ SARS-CoV ด้วยรังสียูวซี ีทความยาวคลื
ี
น 254 นาโนเมตร ระยะห่าง 3 เซนติเมตร ความ
2
เข้มแสง µ4016 W/cm สามารถกําจัดเชือได้หมดภายในเวลา 15 นาที หากใช้ความเข้มแสง µW/cm2
ทีระยะห่าง เซนติเมตร จะต้องใช้เวลา นาที จึงจะทําลายเชือได้หมด จะเห็นว่าประสิทธิภาพการ
ทําลายเชือขึนอยูก่ บั ความเข้มแสงยูวซี ี ระยะห่างของแหล่งกําเนิดแสง และระยะเวลา ดังนันการใช้แสงยู
วีซเี พือทําลายเชือให้ได้ประสิทธิผลต้องคํานึงถึงปัจจัยดังกล่าวร่วมด้วย

ตารางที 1 แสดงประสิทธิภาพการทําลายเชือชนิดต่างๆ ด้วยรังสียวู ซี คี วามยาวคลืน 253.7 นาโนเมตร

ชนิ ดของเชือ
แบคที เรีย
Bacillus anthracis-Anthrax
Bacillus anthracis spore-Anthrax spores
Clostridium tetani
Escherichia coli
Mycobacterium tuberculosis
สปอร์ของเชือรา
Aspergillus flavus
Aspergillus niger
Mucor racemosus A
Penicillium expansum
Rhizopus nigricans
ไวรัส
Bacteriophage – E. coli
Infectious Hepatitis
Influenza
Polio virus
เชืออืนๆ
ยีสต์ขนมปั ง
Chlorella vulgaris
Nematode Eggs

UV dose (µWs/cm2)
ประสิ ทธิ ภาพการทําลายเชือ
90%
100%
4,520
24,320
13,000
3,000
6,200

8,700
46,200
22,000
6,600
10,000

60,000
132,000
17,000
13,000
111,000

99,000
330,000
35,200
22,000
220,000

2,600
5,800
3,400
3,150

6,600
8,000
6,600
6,600

6,000
13,000
45,000

13,200
22,000
92,000

ความปลอดภัย
ต่อร่างกาย
รังสียวู ซี เี มือสัมผัสกับผิวหนังสามารถทําให้ผิวหนังไหม้และเกิดมะเร็งผิวหนังได้ หากสัมผัสกับ
ตาอาจทําให้เกิดอาการกระจกตาอักเสบ การมองเห็นภาพผิดปกติ หรือทําให้ตาบอดได้ โดยยูวจี ะทําลาย
จอตาหรือเรตินา ดวงตาสามารถทนต่อรังสียูวซี ีทระดั
ี บความเข้ม 0.2 µW/cm2 เมือใช้งานจึงควรสวม
แว่นตาทีสามารถป้ องกันรังสียวู ซี ไี ด้

ต่อพืนผิววัสดุ
รังสียวู ซี สี ามารถทําลายพันธะเคมีของพลาสติก ทําให้อายุการใช้งานของพลาสติกลดลง รวมทัง
มีผลต่อฉนวนกันความร้อน หรือปะเก็นต่างๆ ทีทําจากยาง ทังนีพลาสติกส่วนใหญ่ทระบุ
ี ว่าทนต่อรังสียูวี
คือพลาสติกทีผ่านการทดสอบโดยใช้รงั สียูวบี ี (UVB) ไม่ใช่การทดสอบด้วยรังสียวู ซี ี
การใช้ รงั สียวู ีซีเพือฆ่าเชือ
การฆ่าเชือในอากาศ
สามารถใช้ฆ่าเชืออากาศทีอยู่ใ นระบบปิ ด ไม่มกี ารเคลือนไหวของอากาศ โดยจะต้องมีก าร
ออกแบบให้บริเวณทีต้อ งฆ่าเชือสัม ผัส กับ รังสีอ ย่างทัวถึง หรือใช้การหมุนเวียนอากาศให้ผ่านหลอด
กําเนิดรังสี เป็ นต้น
การฆ่าเชือในนํา
สามารถใช้ยวู ซี ใี นการฆ่าเชือทีปะปนอยูใ่ นนําได้โดยอาศัยการหมุนวนของนําผ่านหลอดกําเนิด
รังสียวู ซี ภี ายในระยะเวลาช่วงหนึงเพือให้รงั สีทําลายเชือโรคได้หมด นอกจากนีรังวียวู ซี ยี งั สามารถกําจัด
คลอรีนหรือสารกลุ่มคลอรามีนทีปะปนอยูใ่ นนําได้ดว้ ย อย่างไรก็ตามยูวซี ไี ม่สามารถกําจัดสารอินทรีย์
และอนินทรียห์ รืออนุภาคต่างๆ ทีปะปนในนําได้
การฆ่าเชือบนพืนผิ ว
สามารถใช้รงั สียูวชี ใี นการฆ่าเชือทีอยู่บนพืนผิววัสดุ โดยรังสียูวซี ที ใช้
ี ต้องมีความเข้มของรังสี
ระยะห่าง และระยะเวลาทีใช้ต้องมีความเหมาะสมตามแต่ละชนิดของเชือทีต้องการทําลายจึงจะสามารถ
ทําลายเชือได้
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