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 สวสัดีครบัหลงัจากไดพ้กัผอ่นกนัในชว่งเทศกาลปีใหม่ท่ีผ่านมา ในปีนี้พวกเราก็คงตอ้งมาเริม่ลุยงานกนัตอ่ไปนะครบั ใน
ฉบบันี้จะมาเรียนรูเ้รือ่ง "ไบโอฟิลม์" (Biofilm)กนันะครบั เชือ่หรือไม่ว่าไบโอฟิลม์เป็นสิ่งท่ีอยู่ใกลต้วัเรามาก ไบโอฟิลม์ท่ีเรา
สามารถพบเห็นไดเ้ป็นประจาํ ไดแ้ก่ คราบแบคทีเรียในปาก (Dental plaque) สารสกปรกเหนียวๆ ท่ีอดุตนัอยู่ตามท่อนํ้าทิง้ 
หรือแมแ้ต่เมือกเหนียวในนํ้าเสีย ก็จดัเป็นไบโอฟิลม์ชนิดหน่ึง 

  
 

 ไบโอฟิลม์(Biofilm) คือโครงสรา้งยึดเกาะกบัพืน้ผิว สรา้งโดยกลุ่มของแบคทีเรียท่ีอาศยัอยู่รวมกนั ประกอบดว้ยสาร
ต่างๆหลายชนิด ทําหนา้ท่ีเป็นช ัน้ปกป้องแบคทีเรียท่ีอาศยัอยู่ภายใน รวมทัง้สรา้งสภาวะที่เหมาะสมตอ่การเจริญเติบโตของ
แบคทีเรียท่ีอยู่ภายในไบโอฟิลม์ แบคทีเรียส่วนใหญ่ท่ีพบในไบโอฟิลม์และเป็นท่ีรูจ้กั ไดแ้ก่ Pseudomonas aeruginosa, 
Escherichia Coli และ Porphyromonas gingivalis เป็นตน้ ไบโอฟิลม์เป็นอุปสรรคต่อการลา้งทําความสะอาดแบคทีเรียและ
สารอินทรีย ์ และรวมถึงการฆ่าเชือ้ เพราะเป็นจดุบอดท่ีแบคทีเรียใชห้ลบซอ่นอยู่ ไม่สามารถถูกกําจดัออกไปได ้ แต่จะกลายเป็น
ปัญหาทําใหเ้กิดการปนเป้ือนและการระบาดของเชือ้โรคได ้ หากกลุ่มของไบโอฟิลม์เหล่าน้ันประกอบดว้ยจลิุนทรียท่ี์ทําใหเ้กิดโรค 
ดงัน้ันไบโอฟิลม์จึงเป็นอุปสรรค และปัญหาท่ีสําคญัในอตุสาหกรรมการผลิตอาหาร และการใชนํ้้าสาํหรบัเลีย้งสตัว ์ กระบวนการ
สรา้งไบโอฟิลม์เกิดจากการท่ีแบคทีเรียท่ีล่องลอยอยู่อย่างอิสระตามธรรมชาติ เปลี่ยนพฤติกรรมมายึดเกาะกบัพืน้ผิววตัถตุ่างๆใน
สิ่งแวดลอ้ม เชน่ เกาะตามท่อนํ้าแทน  ซึง่เชือ่กนัว่าการเปลีย่นแปลงดงักล่าวเกิดจากการตอบสนองของแบคทีเรียจากสิ่งเรา้
ภายนอก ซึง่ถกูควบคมุโดยยีนสน่ั์นเอง การยึดเกาะของแบคทีเรียจะสามารถยึดเกาะไดใ้นอุปกรณเ์กือบทุกพืน้ผิว โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงพืน้ผิววตัถุท่ีมีผิวหนัาไม่เรียบเป็นรอยหรือเกิดการขดีขว่น เพราะจะชว่ยใหเ้กิดการหลบหลีกจากการทําความสะอาดให ้
หมดไปได ้จากน้ันกระบวนการยึดเกาะก็จะเริม่แขง็แรงขึน้ โดยอาศยัโครงสรา้งของเซลลท่ี์มีลกัษณะคลา้ยขนหรือเสน้ผม เชน่ 
พิไล (pili) ฟิมเบรีย (fimbriae) หรือ ซเิลีย (cilia) เม่ือเวลาผ่านไปแบคทีเรียใหม่ก็จะเขา้มาทําการยึดเกาะกบัแบคทีเรียกลุม่
แรก  
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ซึง่แบคทีเรียเหล่านี้จะเริม่ทําการแบ่งตวัและมีการสรา้งสารเหนียวที่เรียกว่า Extracellular Polymeric Substances (EPS) 
ขึน้มา เพ่ือชว่ยในการยึดเกาะและป้องกนัตวัเอง สารเหนียวท่ีสรา้งขึน้มาจากแบคทีเรียชนิดหน่ึงอาจชว่ยใหแ้บคทีเรียอีกชนิด
หน่ึงนําไปใชเ้ป็นอาหารได ้ เม่ือโครงสรา้งของไบโอฟิลม์ขยายขนาดขึน้เรือ่ยๆ เราก็จะสามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปลา่น้ันเอง 
โดยปกติการสรา้งไบโอฟิลม์จะใชร้ะยะเวลากอ่ตวัประมาณ 2-4 สปัดาห ์

 โดยปกติแลว้ไบโอฟิลม์เป็นสิ่งท่ีไม่พึงประสงคส์ําหรบัมนุษยเ์ท่าไรนัก เพราะเป็นตวัการสาํคญัที่ก่อใหเ้กิดปัญหาตา่งๆ 
มากมาย อาทิ ทําใหเ้กิดการสะสมของคราบแบคทีเรียในปากซึง่นําไปสูก่ารเกิดโรคฟันผ ุทําใหเ้กิดการอุดตนัของท่อต่างๆ 
ทัง้ท่อนํ้าทิง้ ท่อนํ้าในระบบหล่อเย็น ท่อนํ้าในเรือเดินสมุทร ท่อนํ้ามนั หรือแมแ้ตใ่นกระบวนการผลิตอาหารและกระดาษ 
นอกจากนี้การท่ีแบคทีเรียหลายชนิสามารถสรา้งไบโอฟิลม์ได ้ยงัเป็นเหตุสําคญัท่ีทําใหแ้บคทีเรียเหล่านี้ทนทานต่อยา
ปฏิชวีนะ เชน่ แอมพิซลิิน  เตตราชยัคลิน สเตรปโตมยัซนิ เจนตรามยัซนิ ฯลฯ จนนําไปสูก่ารดือ้ยาของเชือ้โรคหลาย
ชนิดอีกดว้ย ในปัจจบุนัการกําจดัไบโอฟิลม์เป็นสิ่งท่ีกระทําไดย้ากและมีคา่ใชจ้า่ยเป็นจาํนวนมาก ดงัน้ันจึงอาจถือไดว้่าไบโอ
ฟิลม์เป็นปัญหาท่ีสําคญัประการหน่ึงของมนุษยใ์นการต่อสูก้บัแบคทีเรียน่ันเอง ปัญหาใหญใ่นการศึกษาไบโอฟิลม์ คือ ไม่
สามารถทําการศึกษาการก่อตวัของไบโอฟิลม์ตามธรรมชาติได ้ในอดีตมีการใชก้ลอ้งตรวจดกูารเกิดไบโอฟิลม์ แต่ทุกวิธี
ลว้นมีขอ้จาํกดั แต่ในปัจจบุนัมีการพฒันาอุปกรณท่ี์ใชใ้นการตรวจดูการเกิดไบโอฟิลม์ เชน่ Confocal scanning 
laser microscopy (CSLM) เป็นเครือ่งมือท่ีสามารถตรวจดกูารเกิดไบโอฟิลม์ไดใ้นระดบัท่ีน่าพอใจ แต่ก็ยงัมีขอ้จาํกดัท่ี
ตอ้งพฒันาอีกหลายประการ 

 โดยทัว่ไปไบโอฟิลม์สามารถกําจดัหรือทําลายไดด้ว้ยการใชส้ารเคมี หรือวิธีกายภาพ ซึง่ในอตุสาหกรรมการผลิต
อาหารมกัใชค้วบคู่กนั โดยสารเคมีท่ีมีอยู่ 2 กลุ่มใหญ ่คือสารกลุม่ Oxidizing ไดแ้ก่ Chlorine, Chlorine dioxide, 
Ozone และ Peroxide ส่วนกลุม่ท่ีสอง คือ สารกลุ่ม Non - oxidizing ไดแ้ก่ Quats และ Formaldehyde ส่วนวิธี
กายภาพท่ีใช ้คือ การใหค้วามรอ้นพรอ้มทําการขดั ซึง่ความรอ้นท่ีใชค้วรเป็นนํ้ารอ้นมากกว่า 80 องศาเซลเซยีส 

Biofilm เป็นสาเหตท่ีุทําใหเ้กิดปัญหาท่ีสําคญัขึน้ ไดแ้ก่  

• แรธ่าตุต่าง ๆ ในนํ้าจะจบัตวักบั Biofilm และทําใหเ้กิดบริเวณท่ีเรียกว่า Non-Turbulent ซึง่จะทําใหเ้กิดตกผลึก
ขึน้  

• Biofilm จะเป็นสาเหตุท่ีสําคญัทําใหเ้กิดการกดักรอ่น ซึง่เรียกว่า Microbiologically Influenced Corrosion 
หรือ MIC การกดักรอ่นท่ีเกิดจากพวกเชือ้จลิุนทรีย ์ เชน่ แบคทีเรีย เน่ืองจาก Biofilm จะเป็นแหล่งท่ีพกัพิงของ
พวก Anaerobic Bacteria (ซึง่แบคทีเรียเหล่านี้จะหลัง่สารท่ีเป็นกรดหรือเกิดการ metabolite เหล็ก) โดยเฉพาะ
พวก Sulfate Reducing Bacteria (SRB) และ Acid Producing Bacteria (APB) ปฏิกิริยาต่าง ๆ ของ
แบคทีเรียเหล่านี้จะทําใหเ้กิดกรด และจะทําให ้ pH มีค่าตํา่ลง ซึง่จะทําใหเ้กิดการกดักรอ่นเฉพาะท่ี หรือการกดั
กรอ่นเป็นหลุม (Localized or Pitting Corrosion)  

• Biofilm เป็นแหล่งท่ีอยู่ของพวก Legionella pneumophilia ซึง่เป็นแบคทีเรียชนิดหน่ึงท่ีทําใหเ้กิดโรค 
Legionnaire  

• ในคนการติดเชือ้ในขณะรบัการรกัษาตามสถานพยาบาลเป็นปัญหาสําคญัท่ีพบไดท้ัว่โลก ระดบัของความรนุแรงจาก
การติดเชือ้นี้มีตัง้แต่เล็กนอ้ยจนถึงเสียชวิีต รอ้ยละ 80 ของการติดเชือ้ในขณะรบัการรกัษานี้ส่วนมากมีสาเหตุมาจาก
การใชส้ายยาง (catheter) ใสเ่ขา้ไปในรา่งกายผูป่้วย ตวัอย่างของการรกัษาท่ีตอ้งสอดใสส่ายยางเชน่ การสวนท่อ
ปัสสาวะในผูป่้วยท่ีต่อมลูกหมากโต หรือการสอดท่ออาหารในผูป่้วยท่ีไม่สามารถรบัประทานได ้ เป็นตน้ ซึง่การติดเชือ้
เหล่านีมี้สาเหตมุาจากการเกิดไบโอฟิลม์ (Biofilm) กบัสายยางท่ีแพทยใ์ส่เขา้ไป 

• ในสตัวก์ารติดเชือ้ส่วนหน่ึงมาจากไบโอฟิลม์ (Biofilm)ในระบบท่อนํ้าใช ้

ดงัน้ันในวงการปศุสตัวก์ารขจดัไบโอฟิลม์ (Biofilm) ในระบบท่อนํ้าจึงเป็นสิ่งท่ีควรปฏิบติั เพ่ือลดปัญหาการปนเป้ือน
ของเชือ้ต่างๆ โดยควรเลือกใชย้าฆ่าเชือ้ท่ีปลอดภยัลา้ง เชน่ สารกลุม่ Oxidizing ไดแ้ก ่  Chlorine dioxide,  
Peracetic acid , Hydrogen peroxide เป็นตน้ 

 แลว้พบกนัใหม่นะครบั 
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