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 The Efficacy of Vinyl Fabric for Protecting House Dust  
Mites and their Allergens 
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Abstract 
 Purpose:		Dust	mites	and	their	allergens	are	one	of	the	major	causes	of	allergic	diseases.	One	of	the	
effective	and	easy	methods	 for	controlling	 them	and	 their	allergens	 is	 to	encase	 the	beddings	with	
plastic,	vinyl	leather	and	mite-proof	fabrics.	While	some	of	those	materials	are	expensive,	vinyl	fabric	is	
an	 interesting	choice	due	 to	 its	competitive	characteristics	of	being	cheaper,	 softer,	and	 thinner.	The	
study	aimed	to	compare	the	efficacy	of	vinyl	fabrics	and	mite-proof	covers	as	well	as	ordinary	cotton	in	
preventing	house	dust	mites.	
	 Design:	Laboratory	experimental	research.	
	 Methods:	The	techniques	of	heat	escape,	mite	culture	and	enzyme-linked	immunosorbent	assay	
were	used	to	test	the	efficacy	of	target	materials	 in	preventing	the	penetration	of	dust	mites	and	mite	
allergen.	
 Main findings:	The	study	revealed	that	both	new	and	used	vinyl	fabrics	could	completely	(100%)	
prevent	 the	penetration	of	dust	mites	and	block	 the	mite	allergen	as	similar	as	 the	mite-proof	cover,	
whereas	the	mite-proof	covers	and	ordinary	cotton	bed-sheet	could	prevent	only	99.43%	and	89.59%,	
respectively.			
	 Conclusion and recommendations:	 	 The	 vinyl	 fabric	 is	 a	 new	 and	 interesting	 choice	 for	
preventing	allergic	patients	from	mites	and	mite	allergens.	Nurses	can	provide	this	innovative	finding	as	
an	alternative	way	for	allergic	patients,	especially	those	with	low	income.	Further	investigation	on	the	
efficacy	of	vinyl	fabric	with	various	quality	and	the	patient’s	satisfaction	towards	the	bed	encasing	of	the	
vinyl	fabric	are	recommended.		
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ประสิทธิผลของผ้าหนังเทียมในการป้องกันไรฝุ่นและ
สารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่น

ณิชนันทน์อารีย์การเลิศ,พย.ม.1ณัฐมาลัยนวล,PhD2

บทคดัยอ่
 วตัถปุระสงค:์ ไรฝุน่และสารกอ่ภมูแิพจ้ากไรฝุน่เปน็สาเหตสุำคญัอนัหนึง่ของการเกดิโรคภมูแิพ้ วธิกีารหนึง่ที่ไดผ้ลดี
และงา่ยในการควบคมุและกำจดัไรฝุน่และสารกอ่ภมูแิพจ้ากไรฝุน่คอื การคลมุเครือ่งนอนดว้ยพลาสตกิ หนงัเทยีม และ
ผา้กนัไรฝุน่(ผา้ทอแนน่)ในขณะทีว่สัดเุหลา่นีม้กัมรีาคาแพงผา้หนงัเทยีมเปน็อกีทางเลอืกหนึง่ทีน่า่สนใจเพราะมรีาคาถกูกวา่
นุม่กวา่และบางกวา่ วตัถปุระสงคข์องการศกึษาครัง้นีเ้พือ่ศกึษาประสทิธภิาพของผา้หนงัเทยีมในการปอ้งกนัไรฝุน่โดยทำ
การทดสอบเปรยีบเทยีบกบัผา้กนัไรฝุน่และผา้ทอธรรมดา
 รปูแบบการวจิยั:เปน็การวจิยัเชงิทดลองในหอ้งปฏบิตักิาร
 วธิดีำเนนิการวจิยั: ใชเ้ทคนคิ heat escape,mite culture และ enzyme-linked immunosorbent assay ในการ
ทดสอบความสามารถปอ้งกนัการเลด็ลอดของไรฝุน่และสารกอ่ภมูแิพ้ไรฝุน่
 ผลการวจิยั: ผา้หนงัเทยีมทัง้ชนดิใหมย่งัไมเ่คยใชก้บัชนดิทีเ่คยใชแ้ลว้สามารถปอ้งกนัการเลด็ลอดของไรฝุน่และสารกอ่
ภมูแิพ้ไรฝุน่ไดถ้งึรอ้ยละ 100 ในขณะทีผ่า้กนัไรฝุน่และผา้ทอธรรมดาสามารถปอ้งกนัการเลด็ลอดของสารกอ่ภมูแิพ้ไรฝุน่ได้
รอ้ยละ99.43และ89.59ตามลำดบั
 สรปุและขอ้เสนอแนะ: การใชผ้า้หนงัเทยีมเพือ่ควบคมุและกำจดัไรฝุน่และสารกอ่ภมูแิพ้ ไรฝุน่เปน็วธิกีารใหม่ และ
นา่สนใจพยาบาลควรใหข้อ้มลูเชงินวตักรรมนีเ้พือ่เปน็อกีทางเลอืกหนึง่ของผูป้ว่ยโรคภมูแิพ้ โดยเฉพาะในกลุม่ทีม่รีายไดน้อ้ย
อยา่งไรกต็ามควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิเกีย่วกบัประสทิธภิาพของผา้หนงัเทยีมทีม่คีณุภาพตา่งๆ กนัในการปอ้งกนัการเลด็ลอด
ของไรฝุน่และการศกึษาเกีย่วกบัความพงึพอใจของผูป้ว่ยตอ่การใชผ้า้หนงัเทยีม

คำสำคญั:โรคภมูแิพ้ไรฝุน่สารกอ่ภมูแิพ้ไรฝุน่ผา้กนัไรฝุน่ผา้หนงัเทยีม
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ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
 โรคภมูแิพ้ (allergy) มสีาเหตมุาจากหลายปจัจยั เชน่
สิ่งแวดล้อม พันธุกรรม ฯลฯ โรคภูมิแพ้ที่พบบ่อย ได้แก่
โรคจมกูอกัเสบจากภมูแิพ้ (allergic rhinitis) และโรคหดื
(asthma) อาการภูมิแพ้เกิดเนื่องจากร่างกายมีภูมิไวเกิน
(hypersensitivity) ตอ่สารกอ่ภมูแิพ้ (allergens)1 สารกอ่
ภมูแิพเ้ปน็สารทีส่ามารถกระตุน้ใหร้ะบบภมูติา้นทานสรา้ง
แอนตบิอดชีนดิ IgE ขึน้มา สารกอ่ภมูแิพเ้ขา้สูร่า่งกายได้
หลายทางไดแ้ก่การหายใจการรบัประทานและการสมัผสั
ทางผิวหนัง ซึ่งทำให้เกิดอาการภูมิแพ้แตกต่างกันออกไป
เชน่ มอีาการทางระบบหายใจ ทำใหจ้าม นำ้มกูไหล เรยีก
กนัวา่ โรคแพอ้ากาศหรอืโรคจมกูอกัเสบจากภมูแิพ้ อาการ
คนัคอเจบ็คอไอมเีสมหะหากมอีาการหลอดลมอกัเสบตบี
ตนัหอบเหนือ่ยหายใจเสยีงวีด้ เรยีกวา่ โรคหดื (asthma)
หากเกดิทีร่ะบบทางเดนิอาหาร ทำใหม้อีาการคนัปาก คอ
มผีืน่ผวิหนงั เปน็ลมพษิ ทอ้งอดื ทอ้งเฟอ้ เรยีกวา่ โรคแพ้
อาหาร(foodallergy)มปีฏกิริยิาและเกดิอาการทางผวิหนงั
ทำใหค้นัอกัเสบ เปน็ลมพษิหรอืมนีำ้เหลอืงไหล มตีุม่พพุอง
เรยีกวา่โรคผืน่แพ้(atopicdermatitis)1

 สารกอ่ภมูแิพส้ว่นใหญเ่ปน็ biogenic particles ทีม่ี
ขนาดอนภุาคตัง้แต่ 2-60 ไมโครมเิตอร์ ซึง่กระตุน้ใหเ้กดิ
อาการภมูแิพ้โดยการหายใจ(inhalantallergens)ทำใหเ้กดิ
โรคภูมิแพ้กับระบบทางเดินหายใจ2 สารก่อภูมิแพ้ที่พบ
ลอยในอากาศแบ่งออกเป็น สารก่อภูมิแพ้ภายนอกบ้าน
(outdoor allergens) ไดแ้ก่ ละอองเกสรดอกไม้ ละออง
เกสรหญ้า สปอร์ของเชื้อรา เป็นต้น และสารก่อภูมิแพ้
ภายในบา้น (indoor allergens) ไดแ้ก่ มลูของไรฝุน่ เศษ
ซากของแมลงสาบ ขนและรังแคของสัตว์เลี้ยง เป็นต้น3
เนื่องจากคนเราอาศัยอยู่ในบ้านเป็นส่วนใหญ่จึงมีโอกาส
สมัผสัหรอืไดร้บัสารกอ่ภมูแิพ้ในบา้นไดม้ากกวา่สถานทีอ่ืน่ๆ
ไรฝุน่ (housedustmites)เปน็ตวัการทีส่ำคญัในการสรา้ง
สารกอ่ภมูแิพ้ในบา้นทีท่ำใหเ้กดิโรคจมกูอกัเสบและโรคหดื
จากภูมิแพ้ ในทุกประเทศทั่วโลก4 และเป็นสาเหตุหลัก
ในการกอ่โรคภมูแิพ้ในคนไทยดว้ย การศกึษาในประเทศไทย
พบว่า สายพันธุ์ของไรฝุ่นที่สำคัญมี 2 ชนิดคือ
Dermatophagoides pteronyssinus (DP) และ
Dermatophagoides farinae (DF) ซึง่เปน็สาเหตกุอ่ใหเ้กดิ
โรคภมูแิพแ้ละโรคหดืถงึรอ้ยละ 50-605 ไรฝุน่ทัง้สองชนดินี้
อาศยัอยู่ในวสัดทุีม่เีสน้ใย เชน่ ทีน่อน หมอน ผา้หม่ พรม

เครือ่งเรอืนบนุวมตุก๊ตาขนปยุเปน็ตน้สารโปรตนีจากมลู
และคราบลำตวัของไรฝุน่ เปน็สารกอ่ภมูแิพ้ โดยมลูของไร
ฝุน่ (mite feces) มคีวามเปน็สารกอ่ภมูแิพ้ (allergenicity)
มากกวา่ตวัแก่ตวัออ่นคราบและไข่ตามลำดบัไรฝุน่1
ตวัถา่ยมลูประมาณ10ถงึ20กอ้นตอ่วนัเนือ่งจากมลูของ
ไรฝุน่มขีนาดเลก็ (10-40µm) จงึสามารถฟุง้กระจายใน
อากาศได้ (aeroallergen) แต่ไม่สามารถลอยอยู่ได้นาน6
ขณะทีพ่ลกิตวัหรอืดิน้บนทีน่อนสารกอ่ภมูแิพข้องไรฝุน่จะฟุง้
ทำใหม้ีโอกาสหายใจเอาสารกอ่ภมูแิพเ้ขา้สูร่า่งกาย และเกดิ
ปฏิกิริยาภูมิแพ้ขึ้นได้1 ไรฝุ่นเจริญเติบโตได้ดีในสภาวะ
อุณหภูมิที่ 25 ± 2 องศาเซลเซียส และที่ความชื้น
สมัพทัธ์ รอ้ยละ 75± 5  ไรฝุน่ไมส่ามารถมชีวีติอยู่ไดท้ี่
อณุหภมูสิงูกวา่55องศาเซลเซยีสสารกอ่ภมูแิพ้ในมลูของ
ไรฝุน่ละลายนำ้ไดด้ี แตถ่า้อยู่ในสภาพแหง้กส็ามารถทนตอ่
ความรอ้นได้2,6

 งานศึกษาวิจัยโดยแพทย์และนักวิทยาศาสตร์หลาย
กลุม่ทัว่โลก ไดเ้หน็พอ้งตอ้งกนัวา่ การอยู่ในสภาพแวดลอ้ม
ทีม่สีารกอ่ภมูแิพ้ในระดบัสงูเปน็ปจัจยัสำคญัในการกระตุน้
และเพิม่ความรนุแรงของโรคภมูแิพ้ ซึง่องคก์ารอนามยัโลก
ไดก้ำหนดระดบัสารกอ่ภมูแิพข้องไรฝุน่(indexofexposure)
ทีม่คีวามเสีย่งในการกระตุน้ใหเ้กดิโรคภมูแิพ้ไวด้งันี้7

 - หากปรมิาณของสารกอ่ภมูแิพห้ลกัของไรฝุน่ มาก
กวา่2ไมโครกรมั(หรอืเทา่กบัไรฝุน่100ตวั)ในฝุน่1กรมั
สามารถกระตุน้ใหร้า่งกายสรา้งสารแอนตบิอดชีนดิ IgE ได้
(sensitizationlevel)
 - หากปรมิาณของสารกอ่ภมูแิพห้ลกัของไรฝุน่ มาก
กว่า 10 ไมโครกรัม (หรือเท่ากับไรฝุ่น 500 ตัว) ในฝุ่น
1 กรมั สามารถทำใหผู้ป้ว่ยเกดิอาการหอบอยา่งเฉยีบพลนั
ได้(acuteasthmaattack)
 การหลกีเลีย่งสารกอ่ภมูแิพข้องไรฝุน่จงึเปน็สิง่สำคญั
ที่จะสามารถลดอาการภูมิแพ้ที่เกิดในผู้ป่วยได้ ซึ่งวิธีการ
กำจดัไรฝุน่และมลูของไรฝุน่มหีลายวธิีไดแ้ก่8
 - ซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่มในน้ำร้อนที่
อณุหภมูิ55ถงึ60Cํนาน30นาทีทกุสปัดาห์
 - ใช้ผ้าทอแน่น  ผ้าพลาสติก หนัง หรือผ้าใย
สงัเคราะหท์ีผ่ลติขึน้เปน็พเิศษหุม้เครือ่งนอนซึง่ไดแ้ก่ ทีน่อน
หมอนและผา้หม่ทกุชิน้กรณทีี่ใชผ้า้กนัไรฝุน่ใหซ้กัทำความ
สะอาดทุก 1 ถึง 2 เดือน ผ้าพลาสติกหรือหนังให้เช็ด
ทำความสะอาดดว้ยผา้เปยีกทกุ1สปัดาห์
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 - ของเลน่เดก็ทีเ่ปน็ผา้ หรอืขนสตัวท์ีซ่กัได้ ซกัในนำ้
ร้อนทุกสัปดาห์ หรือใส่ถุงพลาสติกมัดถุงให้เรียบร้อย แช่
ชอ่งแขง็ตูเ้ยน็ไว้12ถงึ24ชัว่โมงแลว้ซกัตามปกติตากให้
แหง้
 - ใชเ้ฟอรน์เิจอรท์ำจากหนงัสตัวห์รอืหนงัเทยีมแทน
เบาะผา้ใชม้ลูีห่รอืมา่นบงัตาแทนผา้มา่น
 - การเชด็ถบูา้นดว้ยผา้เปยีกขจดัสารกอ่ภมูแิพจ้ากไร
ฝุน่ไดม้ากกวา่การเชด็ดว้ยผา้แหง้ การดดูฝุน่ดว้ยเครือ่งดดู
ฝุน่ทีม่ีไสก้รองพเิศษแบบHEPA Filter (High Efficiency
Particulate Air Filter) ปอ้งกนัการฟุง้การกระจายของสาร
กอ่ภมูแิพข้องไรฝุน่ไดด้ี
 - เปลีย่นการใชพ้รมปพูืน้เปน็พืน้ไม้เสือ่นำ้มนัหรอื
วสัดผุวิเรยีบแทนปจัจบุนัมผีลติภณัฑก์ำจดัไรฝุน่ (acaricides)
ในพรมแต่ไมท่ำลายสารกอ่ภมูแิพข้องไรฝุน่
 - ใช้เครื่องควบคุมความชื้นให้น้อยกว่าร้อยละ 50
ของความชืน้สมัพทัธใ์นบรรยากาศ
 แมจ้ะมแีนวทางเกีย่วกบัวธิกีารจดัการกบัไรฝุน่และมลู
ของไรฝุ่น แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ครอบครัวผู้ป่วยยังมีข้อ
จำกดัอยูม่ากในการปฏบิตัติามแนวทางขา้งตน้ จากงานวจิยั
ของณชินนัทน์ อารยีก์ารเลศิ และคณะ9พบวา่ ครอบครวั
ผู้ป่วยเด็กโรคหืดจำนวน 104 ครอบครัว มีเด็กแพ้ ไรฝุ่น
95คนและความเหมาะสมของการจดัการไรฝุน่อยู่ในระดบั
ปานกลางเทา่นัน้ และพบวา่มกีารจดัการทีถ่กูตอ้งในเรือ่ง
ของการหุม้ทีน่อนและหมอนการซกัเครือ่งนอนตุก๊ตาของ
เลน่จากผา้ พรมและผา้มา่นในนำ้รอ้น การกำจดัฝุน่ การ
หลกีเลีย่งไม่ใหเ้ดก็เลน่ตุก๊ตาขนนุม่ โดยในจำนวนกลุม่เดก็
ทีแ่พ้ ไรฝุน่ (n = 95) นัน้มเีพยีงรอ้ยละ 18.9 ทีม่กีารหุม้
เครือ่งนอนครบทกุชิน้รอ้ยละ37.9 ไมหุ่ม้เครือ่งนอนและ
ร้อยละ 43.2 หุ้มเพียงบางชิ้น โดยในกลุ่มที่มีการหุ้ม
เครือ่งนอน (n = 59) หุม้ทีน่อนดว้ยพลาสตกิรอ้ยละ 10.5
หุม้ดว้ยผา้กนัไรฝุน่รอ้ยละ46.3สว่นการหุม้หมอนพบวา่หุม้
ด้วยพลาสติกร้อยละ 2.1 และหุ้มด้วยผ้ากันไรฝุ่นร้อยละ
49.5 นอกจากนีย้งัพบวา่ ปญัหาและอปุสรรคของผูด้แูลใน
การจดัการกบัไรฝุน่ ไดแ้ก่ การไมรู่ว้ธิกีารกำจดัไรฝุน่ ไมรู่้
ว่าการกำจัดฝุ่นและไรฝุ่นที่ทำอยู่นั้นกำจัดได้หมดหรือไม่
เสยีเวลามากในการจดัการ ไมม่เีวลาในการจดัการเพราะมี
ภาระงานมากผา้กนัไรฝุน่ราคาแพงและตอ้งเสยีเวลาซกัลา้ง
และความตอ้งการความชว่ยเหลอืของผูด้แูลในการจดัการ
ฝุน่และไรฝุน่ ไดแ้ก่ ตอ้งการใหม้กีารอบรมเรือ่งไรฝุน่ ระบุ

แหลง่ทีส่ะสมไรฝุน่ การแนะนำวธิกีารทีส่ะดวกและงา่ยตอ่
การกำจดัไรฝุน่
 การศึกษาในต่างประเทศพบว่าการหุ้มหรือคลุมฟูก
ทีน่อนหมอนหมอนขา้งดว้ยวสัดทุีส่ามารถกนัสารกอ่ภมูแิพ้
ไรฝุน่ไดน้ัน้เปน็วธิกีารทีส่ำคญัและไดผ้ลดีเพราะจะลดการ
สมัผสัไรฝุน่ได้10-11 สว่นการศกึษาในประเทศไทยพบวา่การ
ใช้ผ้ากันไรฝุ่นชนิดทอแน่นคลุมเฉพาะด้านบนของที่นอน
(partialencasement)
 มปีระสทิธภิาพใกลเ้คยีงกบัการคลมุทัง้หมด (complete
encasement) คอื ปอ้งกนัการเลด็ลอดของไรฝุน่จากทีน่อน
ไดม้ากกวา่รอ้ยละ9012นอกจากนีย้งัมกีารศกึษาถงึการคลมุ
ดว้ยผา้ไนลอน (nylon sheet) กส็ามารถลดปรมิาณสารกอ่
ภมูแิพ้ไดร้อ้ยละ94ซึง่มากกวา่ผา้ฝา้ยธรรมดาทีล่ดปรมิาณ
สารกอ่ภมูแิพเ้พยีงรอ้ยละ6613-14

 จากประสบการณ์ทางคลินิกของผู้วิจัยในฐานะผู้ให้
ความรูแ้กผู่ด้แูลและผูป้ว่ยเดก็โรคภมูแิพ้ พบวา่ ผูป้ว่ยสว่น
ใหญ่ไมค่อ่ยใชผ้า้กนัไรฝุน่ทัง้ๆ ทีท่ราบถงึประโยชน์ในการ
ป้องกันสารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่น เนื่องจากผ้ากันไรฝุ่นใน
ปจัจบุนัมรีาคาสงู จงึซือ้ไมค่รบทกุชิน้ของเครือ่งนอน ทำให้
การแกป้ญัหาการเกดิโรคภมูแิพ้ในผูป้ว่ยไม่ไดผ้ลเทา่ทีค่วร
ประกอบกบัมรีายงานวจิยัในเรือ่งของการใชว้สัดคุลมุเครือ่ง
นอนเพือ่ปอ้งกนัการเลด็ลอดของไรฝุน่12 ไดร้ะบวุา่การคลมุ
ทีน่อนดว้ยผา้ทอแนน่ทีม่ขีนาดของรผูา้ (pore size) นอ้ย
กว่า 10 ไมโครมิเตอร์สามารถป้องกันการเล็ดลอดของ
สารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่นได้มากกว่าร้อยละ 90 ในขณะที่
ผา้พลาสตกิและหนงัเทยีมซึง่ไมม่รีเูลยสามารถปอ้งกนัสาร
กอ่ภมูแิพจ้ากไรฝุน่ไดถ้งึรอ้ยละ 100 แตผู่น้อนอาจจะรูส้กึ
ไมส่บายตวัเนือ่งจากผา้พลาสตกิและหนงัเทยีมมกีารถา่ยเท
อากาศไมด่เีทา่ผา้กนัไรฝุน่
 จากประเดน็ปญัหาและอปุสรรคของผูด้แูลในเรือ่งของ
ผ้ากันไรฝุ่นมีราคาแพง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะหาวัสดุ
ทดแทนซึง่มคีณุภาพไมแ่พผ้า้กนัไรฝุน่ และมรีาคายอ่มเยา
กว่า จึงได้ทำการศึกษาทดลองในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับ
ประสทิธภิาพของผา้หนงัเทยีมในการปอ้งกนัไรฝุน่เมือ่นำมา
ใช้ในการหุม้เครือ่งนอน ซึง่ยงัไมเ่คยมผีูท้ำการศกึษามากอ่น
แตม่กีารกลา่วถงึพลาสตกิและไวนลิวา่มเีปอรเ์ซน็ตข์องการ
ระบายอากาศเปน็ศนูย์ คอืไมม่รีรูะบายอากาศ ทำใหเ้วลา
นอนรูส้กึรอ้น2 เนือ่งจากผา้หนงัเทยีมมลีกัษณะเชน่เดยีวกบั
พลาสติกและหนังเทียมคือไม่รูระบายอากาศ แต่มีสีสัน
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สวยงามนุม่และบางมากกวา่การศกึษานีเ้ปน็ความรว่มมอื
ระหวา่งผูป้ฏบิตักิารพยาบาลขัน้สงู (Advanced Practice
Nurse, APN) และนักวิทยาศาสตร์ เพื่อทำการทดสอบ
ประสทิธภิาพในการปอ้งกนัการเจาะไชของไรฝุน่ และการ
เลด็ลอดของสารกอ่ภมูแิพข้องไรฝุน่ โดยศกึษาเปรยีบเทยีบ
กบัผา้กนัไรฝุน่ชนดิผา้ทอแนน่(tightlywovenfabric)หาก
ผ้าหนังเทียมสามารถป้องกันไรฝุ่นได้ดี จะเป็นประโยชน์
อยา่งยิง่ตอ่การใหบ้รกิารของโรงพยาบาลในการชว่ยเหลอืผู้
ปว่ยเดก็โรคภมูแิพ้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใหข้อ้มลูเกีย่วกบั
ทางเลือกใหม่เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาบรรเทา
อาการโรคภมูแิพ้ในผูป้ว่ยได้

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
 1.เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของผ้าหนังเทียมในการ
ปอ้งกนัการเจาะไชของไรฝุน่โดยศกึษาเปรยีบเทยีบกบัผา้กนั
ไรฝุน่
 2.เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของผ้าหนังเทียมในการ
ปอ้งกนัการเลด็ลอดของสารกอ่ภมูแิพข้องไรฝุน่ โดยศกึษา
เปรยีบเทยีบกบัผา้กนัไรฝุน่และผา้ธรรมดา

รูปแบบการวิจัย
 เปน็การวจิยัเชงิทดลองในหอ้งปฏบิตักิาร

ตัวอย่างที่ ใช้ ในการศึกษา
 1.ผา้หนงัเทยีมพวีซีี ซึง่เปน็ผา้หนงัเทยีมใหมท่ีย่งัไม่
เคยผา่นการใชง้านเลย(0เดอืน)จำนวน1ชิน้
 2.ผา้หนงัเทยีมพวีซีี ทีผ่า่นการใชง้านมาแลว้ (เปน็
ผา้หนงัเทยีมที่ใชหุ้ม้หมอนสำหรบัหนนุทารกแรกเกดิขณะ
ดดูนมแม่ในคลนิกิ)จำนวน3ชิน้โดยมอีายกุารใชง้านนาน
6เดอืน12เดอืนและ24เดอืนตามลำดบั
 3.ผา้กนัไรฝุน่ ซึง่เปน็ชนดิผา้ทอแนน่ทีย่งัไมผ่า่นการ
ใชง้าน3ชิน้
 4.ผ้าปูที่นอนธรรมดา ซึ่งเป็นชนิดผ้าทอหลวมที่ยัง
ไมผ่า่นใชง้าน3ชิน้



ดา้นหนา้ ดา้นหลงั

ผา้หนงัเทยีมใหม ่
(ยงัไม่ได้ใชง้าน 0 เดอืน) 

ผา้หนงัเทยีมอายกุารใชง้าน 
(6 เดอืน) 

รปูที่1 เปรยีบเทยีบดา้นหนา้และดา้นหลงัของ
  ผา้หนงัเทยีมทีม่อีายกุารใชง้านแตกตา่งกนั

ผา้หนงัเทยีมอายกุารใชง้าน 
(12 เดอืน) 

ผา้หนงัเทยีมอายกุารใชง้าน 
(24 เดอืน) 

วิธีการทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันไรฝุ่นและ
สารก่อภูมิแพ้ของไรฝุ่น
 การทดสอบประสทิธภิาพในการปอ้งกนัไรฝุน่ดำเนนิการ
ณ ห้องปฏิบัติการของศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นศิริราช
ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการทดสอบ
ประสิทธิภาพของผ้ากันไรฝุ่น การทดสอบผ้ากันไรฝุ่น
สามารถกระทำดว้ยวธิตีา่งๆ ไดแ้ก่ ทดสอบการปอ้งกนัตอ่
การเล็ดลอดหรือมุดผ่านของไรฝุ่นด้วยวิธี Heat escape
ทดสอบการปอ้งกนัการฝงัตวัของไรฝุน่โดยการเพาะเลีย้งใน
อปุกรณ์Sirirajchamberและการกัน้สารกอ่ภมูแิพจ้ากมลู
ของไรฝุ่นด้วยชุดน้ำยา ELISA โดยใช้ ไรฝุ่นสายพันธุ์
Dermatophagoides pteronyssinus ในการศกึษาครัง้นี้ ได้
ใชว้ธิี Siriraj chambermethod และ ELISA โดยใชต้วั
ไรฝุ่นที่เพาะเลี้ยงจากห้องปฏิบัติการของศูนย์บริการและ
วจิยัไรฝุน่ศริริาช
Heatescape
 เป็นวิธีที่ใช้ในการศึกษาประสิทธิภาพของผ้าในการ
ปอ้งกนัการเจาะไชของไรฝุน่ โดยการใชค้วามรอ้น40วตัต์
จากหลอดไฟผลกัดนัให้ ไรฝุน่ซึง่อยูด่า้นหนึง่ของผา้มดุหนลีง
ไปในเนื้อผ้า และทะลุไปอีกด้านหนึ่งของผ้า ผ้าที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันไรฝุ่นจะต้องสามารถป้องกัน
ไม่ให้ ไรฝุน่มดุลอดไปอกีดา้นหนึง่ของผา้ได้ ในการทดสอบ
เบือ้งตน้ของการศกึษาครัง้ พบวา่ ไรฝุน่ไมส่ามารถมดุผา่น
ทะลผุา้หนงัเทยีมไดเ้ลย
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Sirirajchambermethod
 อปุกรณท์ดสอบนี้ใช้ในการศกึษาประสทิธภิาพของผา้
ในการปอ้งกนัไรฝุน่มดุเขา้ไปอาศยัอยู่ในเนือ้ผา้ โดยกกัไรฝุน่
ไวก้บัผา้ทีท่ดสอบเปน็ระยะเวลา48ชัว่โมงดงันัน้จงึตอ้งใช้
อุปกรณ์ที่สามารถกักไรฝุ่นให้อยู่ครบตลอดการทดลอง15
(Sirirajchambermethodไดร้บัการศกึษาและเปรยีบเทยีบ
มาตรฐาน15และจดสิทธิบัตร Patent No. 21441) หาก
ตวัอยา่งผา้มปีระสทิธภิาพในการปอ้งกนัไรฝุน่ไมด่ี จะพบไร
ฝุน่มดุเขา้ไปอาศยัอยู่ในเนือ้ผา้ได้ วธิกีารทดสอบนีส้ามารถ
นำมาใชท้ดสอบผา้กนัไรฝุน่ชนดิเคลอืบฟลิม์ (film-coated
fabrics) หรือชนิดเคลือบสารเคมี (acaricide-coated
fabrics)และanti-miteproductsประเภทอืน่เชน่นำ้ยา
ฆา่ไร(anti-mitesolution)ไดด้ว้ย16
Enzyme-linkedimmunosorbentassay(ELISA)
 วธิกีารทดสอบนีอ้าศยัหลกัการทีว่า่ ผา้ทีม่รีผูา้ขนาด

เลก็มากจะสามารถกัน้มลูของไรฝุน่ได้ ปรมิาณของสารกอ่
ภมูแิพข้องไรฝุน่ทีว่ดัไดจ้ากมลูของไรฝุน่ทีถ่กูดดูดว้ยเครือ่ง
ดดูฝุน่ผา่นตวัอยา่งผา้จะถกูตรวจวดัปรมิาณไดด้ว้ยชดุนำ้ยา
(indoor biotechnology, UK) โดยวธิี ELISA แลว้นำไป
เทียบกับปริมาณเริ่มต้นของสารก่อภูมิแพ้ในมูลของไรฝุ่น
เพือ่คำนวณคา่percentallergenprotectionของผา้วสัดุ
หรอืผา้ทีม่คีณุสมบตัปิอ้งกนัการเลด็ลอดของสารกอ่ภมูแิพ้
ไรฝุน่ไดด้ีจะมคีา่นีส้งู(%protection≥99%)2


ผลการทดลอง
 ผลการทดลองพบว่า ผ้าหนังเทียมสามารถกั้นการ
เจาะไชทะลขุองไรฝุน่ไดเ้ปน็อยา่งดเีทยีบเทา่กบัผา้กนัไรฝุน่
ชนดิทอแนน่ โดยสามารถปอ้งกนัการเจาะไชของไรฝุน่ได้
รอ้ยละ100แมว้า่จะทำการเพาะเลีย้งไวน้านถงึ48ชัว่โมง
กต็าม(ตารางที่1และรปูที่2)

ระยะเวลา
ทดสอบ

24ชัว่โมง





48ชัว่โมง






ครัง้ที่
ทดสอบ


1
2
3
4
5
รวม
1
2
3
4
5
รวม


ผา้หนงัเทยีมใหม่
0/10
0/9
0/12
-
-

0/31
0/12
0/10
0/15
-
-

0/37


ผา้กนัไรฝุน่
0/10
0/15
0/14
0/9
0/10
0/58
0/10
0/15
0/14
0/9
0/10
0/58



จำนวนไรฝุน่ทีเ่จาะไชได้
ตอ่จำนวนไรฝุน่ทัง้หมด

ผา้หนงัเทยีมใหม่
0%
0%
0%
-
-

0%
0%
0%
0%
-
-

0%


ผา้กนัไรฝุน่
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%


รอ้ยละของการเจาะไชของไรฝุน่

ตารางที่1 จำนวนและรอ้ยละของตวัไรฝุน่ทีส่ามารถเจาะไชผา้หนงัเทยีมและผา้กนัไรฝุน่ทีย่งัไมผ่า่นการใชง้านโดยวธิี Siriraj
   chambermethodทีร่ะยะเวลา24และ48ชัว่โมง
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 เมือ่ทำการทดสอบเปรยีบเทยีบระหวา่งผา้หนงัเทยีมที่
ถกูใชง้านมาแลว้กบัผา้กนัไรฝุน่ พบวา่ ผา้หนงัเทยีมทีถ่กูใช้
งานมาแล้ว มีประสิทธิภาพในการป้องกันการเจาะไชของ

ตารางที่2 จำนวนและรอ้ยละของตวัไรฝุน่ทีส่ามารถเจาะไชผา่นวสัดทุี่ไดร้บัการเกบ็กกัไรฝุน่เปน็เวลา24และ48ชัว่โมง 
   เปรยีบเทยีบระหวา่งผา้หนงัเทยีมทีม่อีายกุารใชง้านเปน็เวลา6,12,24เดอืนและผา้กนัไรฝุน่

ระยะเวลา
ทดสอบ

24ชัว่โมง


48ชัว่โมง



อายกุารใชง้าน
ของผา้หนงัเทยีม


6เดอืน
12เดอืน
24เดอืน
6เดอืน
12เดอืน
24เดอืน

ผา้หนงัเทยีม
0/30
0/29
0/41
0/27
0/33
0/33



ผา้กนัไรฝุน่
0/37
0/40
0/42
0/39
0/37
0/35



ผา้หนงัเทยีม
0%
0%
0%
0%
0%
0%


ผา้กนัไรฝุน่
0%
0%
0%
0%
0%
0%


จำนวนไรฝุน่ทีเ่จาะไชได้
ตอ่จำนวนไรฝุน่ทัง้หมด

รอ้ยละของการเจาะไช
ของไรฝุน่

หมายเหตุไรฝุน่ทกุตวั(รอ้ยละ100)มชีวีติอยูจ่นเสรจ็สิน้การทดสอบทีร่ะยะเวลา48ชัว่โมง

 เมื่อนำผ้าหนังเทียมใหม่และที่มีอายุการใช้งานเป็น
เวลา 6, 12 และ 24 เดอืน ผา้กนัไรฝุน่ และผา้ปทูีน่อน
ธรรมดาใหม่มาทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันสารก่อ
ภมูแิพข้องไรฝุน่ ดว้ยการดดูฝุน่ซึง่มสีารกอ่ภมูแิพข้องไรฝุน่
ผา่นตวัอยา่งผา้ทีท่ดสอบ แลว้นำไปตรวจวดัปรมิาณสารกอ่
ภมูแิพข้องไรฝุน่ในฝุน่ทีผ่า่นวสัดผุา้ทีท่ดสอบดว้ยวธิี ELISA

พบวา่ ปรมิาณสารกอ่ภมูแิพข้องไรฝุน่ไมส่ามารถเลด็ลอด
ผ่านวัสดุผ้าหนังเทียมได้เลย โดยสามารถป้องกันการ
เล็ดลอดของสารก่อภูมิแพ้ ได้ถึงร้อยละ 100 ผ้าที่มี
ประสทิธภิาพปอ้งกนัสารกอ่ภมูแิพข้องไรฝุน่รองลงมาไดแ้ก่
ผา้กนัไรฝุน่และผา้ปทูีน่อนธรรมดาตามลำดบั(ตารางที่3)

ไรฝุน่ไดร้อ้ยละ100เชน่เดยีวกนัแมว้า่จะถกูใชง้านมาเปน็
เวลานานถงึ24เดอืนแลว้กต็าม(ตารางที่2)

ตารางที่3 ปรมิาณของสารกอ่ภมูแิพท้ีเ่ลด็ลอดและรอ้ยละของการปอ้งกนัการเลด็ลอดของสารกอ่ภมูแิพข้องไรฝุน่จำแนก
   ตามชนดิและอายกุารใชง้านของผา้ทีท่ดสอบ

อายุ
การใชง้าน

0เดอืน
6เดอืน
12เดอืน
24เดอืน

ปรมิาณของสารกอ่ภมูแิพท้ีเ่ลด็ลอดได้
(ไมโครกรมัตอ่กรมัฝุน่)

รอ้ยละของการปอ้งกนัการเลด็ลอด
ของสารกอ่ภมูแิพข้องไรฝุน่

ผา้หนงัเทยีม
0
0
0
0


ผา้กนัไรฝุน่
0.19
0.19
0.19
0.19


ผา้ธรรมดา
3.50
3.50
3.50
3.50


ผา้หนงัเทยีม
100%
100%
100%
100%



ผา้กนัไรฝุน่
99.43%
99.43%
99.43%
99.43%



ผา้ธรรมดา
89.59%
89.59%
89.59%
89.59%



รปูที่2 เปรยีบเทยีบดา้นหนา้ของผา้หนงัเทยีม(outersurface)ทีม่กีารกกัไรฝุน่บนวสัดผุา้ดว้ยSirirajchamberและ
  ดา้นในของผา้หนงัเทยีม(innersurface)

ดา้นในดา้นหนา้ 
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การอภิปรายผล
 จากผลการศึกษาทดลองข้างต้น เห็นได้ว่า ผ้าหนัง
เทยีมมปีระสทิธภิาพในการปอ้งกนัไรฝุน่และสารกอ่ภมูแิพ้
ของไรฝุ่นได้ดีกว่าผ้าปูที่นอนธรรมดาและดีเทียบเท่ากับ
ผา้กนัไรฝุน่ชนดิทอแนน่ ดงัที่ไดม้กีารศกึษาวจิยัมาแลว้วา่
ผา้กนัไรฝุน่ทีด่คีวรมขีนาดของรผูา้ไมเ่กนิ 10 ไมโครมเิตอร์
เนือ่งจากมลูของไรฝุน่มขีนาดประมาณ10-40 ไมโครมเิตอร์1
ทำให้ ไรฝุน่และสารกอ่ภมูแิพจ้ากไรฝุน่ไมส่ามารถเลด็ลอด
ทะลผุา่นได้ สำหรบัลกัษณะทางกายภาพของผา้หนงัเทยีม
นั้นพบว่า ไม่มีรูผ้า จึงทำให้ ไรฝุ่นและสารก่อภูมิแพ้ของ
ไรฝุน่ไมส่ามารถเลด็ลอดทะลผุา่นเนือ้ผา้ จากดา้นหนึง่ไปยงั
อกีดา้นหนึง่ได้ ซึง่จดัเปน็ลกัษณะทีด่อียา่งหนึง่ของผา้หนงั
เทยีม นอกจากนัน้แลว้ผา้หนงัเทยีมยงัเปน็วสัดทุีท่ำความ
สะอาดงา่ยและกนันำ้ ทำใหก้ารทำความสะอาดไมยุ่ง่ยาก
และไม่ต้องนำไปซักเหมือนผ้ากันไรฝุ่นทั่วๆ ไป ซึ่งเป็น
การรักษาคุณสมบัติของผ้าหนังเทียมให้สามารถใช้งานได้
เปน็เวลานาน
 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการทดสอบคุณสมบัติของ
ผา้หนงัเทยีมในการปอ้งกนัไรฝุน่และสารกอ่ภมูแิพข้องไรฝุน่
ซึง่ยงัไมเ่คยมกีารศกึษามากอ่น พบวา่ ผา้หนงัเทยีมชนดินี้
สามารถนำไปใชหุ้ม้ทีน่อนไดเ้ชน่เดยีวกบัผา้ทอแนน่ ทัง้ยงัมี
ราคาถูกกว่า อย่างไรก็ตาม คุณภาพของผ้าหนังเทียมใน
ท้องตลาดเป็นสิ่งต้องคำนึงถึงเนื่องจากมีจำหน่ายด้วยกัน
หลายชนดิ ดงันัน้จงึควรมกีารตรวจสอบทางหอ้งปฏบิตักิาร
ถึงประสิทธิภาพการป้องกันไรฝุ่น (anti-mite property)
ไมว่า่จะเปน็ชนดิใดกต็ามกอ่นนำมาใช้14 เพือ่ความปลอดภยั
จากการสมัผสัสารกอ่ภมูแิพข้องผูป้ว่ย ผา้หนงัเทยีมทีน่ำมา
ศึกษานี้เป็นเพียงตัวอย่างเดียวเท่านั้น นอกจากนั้นแล้ว
แมว้า่ผา้หนงัเทยีมจะมปีระสทิธภิาพในการปอ้งกนัไรฝุน่และ
สารกอ่ภมูแิพข้องไรฝุน่ไดด้ี แตเ่นือ่งจากผา้หนงัเทยีมมกีาร
ระบายอากาศไดน้อ้ยกวา่ผา้กนัไรฝุน่ จงึควรทำศกึษาวจิยั
เกีย่วกบัความพงึพอใจของผู้ใชต้อ่ผา้หนงัเทยีมดว้ย

ข้อเสนอแนะ
 ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น
สำหรบัพยาบาลในการใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการปอ้งกนัสารกอ่
ภมูแิพข้องไรฝุน่ การใชผ้า้หนงัเทยีมสามารถเปน็ทางเลอืก
ใหมส่ำหรบัผูป้ว่ยโรคภมูแิพท้ีม่รีายไดน้อ้ย และควรทำการ
ศกึษาตอ่โดยการนำผา้หนงัเทยีมไปใชจ้รงิกบัผูป้ว่ยเดก็โรค

ภมูแิพ้โดยมกีารตรวจสอบหาตวัไรฝุน่และสารกอ่ภมูแิพจ้าก
ไรฝุน่กอ่นการหุม้และการหุม้ดว้ยผา้หนงัเทยีมตอ่ไป
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คณุธรีพงษ์ วางอภยั เจา้หนา้ทีศ่นูยบ์รกิารและวจิยัไรฝุน่
ศริริาช ในความอนเุคราะหก์ารทดสอบทางหอ้งปฏบิตักิาร
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