ศึกษาการทดสอบการปนเปื ้ อนของจุลชีพในห้ องนํา้ โดยไมโครแบน
ตรวจสอบความสะอาดของห้ องนํา้ สาธารณะ
บทนํา
คุณอาจคิดว่าห้ องนํ ้าสาธารณะค่อนข้ างจะสกปรก แต่มนั สกปรกขนาดไหนกันแน่? ที่ไมโครแบนงานของเราคือ
การทําให้ ผลิตภัณฑ์คงความสะอาดยาวนานขึ ้นดังนันเราจึ
้
งศึกษาจุลชีพตลอดทังวั
้ น เมื่อไม่นานมานี ้เราได้ ศกึ ษา
การทดสอบการปนเปื อ้ นของจุลชีพในห้ องนํ ้าสาธารณะและผลลัพธ์อาจทําให้ คณ
ุ ประหลาดใจ
ทําการทดสอบ
ทีมนักจุลชีววิทยาของเราตังเป้
้ าทําการทดสอบการปนเปื อ้ นของจุลชีพในห้ องนํ ้าสาธารณะจํานวน 20 ห้ องแต่ละ
ห้ องทดสอบ 4 จุด รวมตัวอย่างที่ได้ รับการประเมิน 80 ชุด สําหรับห้ องนํ ้าแต่ละห้ องจะใช้ ก้านสวอปของ 3M ใน
อาหารเลี ย้ งเชื อ้ Letheen ขนาด 10 มล. เช็ดพืน้ ที่ ขนาด 1 นิว้ x 1 นิว้ ตามจุดที่ กําหนดไว้ 4 จุดเพื่ อประเมิ น
จํานวนจุลชีพบนพื ้นผิว:
1. ขอบ (ใต้ ฝารองนัง่ )
2. ด้ านในโถสุขภัณฑ์
3. ด้ านนอกโถสุขภัณฑ์
4. จุดยึด (ฐาน)
สถานที่ทงหมด
ั้
10 แห่งได้ รับการประเมินโดยเก็บตัวอย่างจากห้ องสุขา 2 ห้ อง / สถานที่ (ห้ องนํ ้าชายหนึ่งห้ อง
และห้ องนํ ้าหญิงหนึ่งห้ อง) สถานที่ที่ไปเก็บตัวอย่างได้ แก่ ร้ านอาหาร ศูนย์การค้ า ร้ านขายของชําและปั๊ มนํ ้ามัน
การเก็บตัวอย่างจะเก็บในช่วงเวลาระหว่าง 11.00 น. (เช้ า) ถึง 14.00 น. (บ่าย)
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ผลการวิจัย
หลังจากเก็บตัวอย่าง 80 ชุดใน 4 จุดที่แตกต่างกันในห้ องนํ ้า (ขอบ ด้ านในโถสุขภัณฑ์ ด้ านนอกโถสุขภัณฑ์ และ
ฐานโถสุขภัณฑ์) ในสถานที่สาธารณะ 10 แห่งพบว่าค่าเฉลี่ย CFU (หน่วยวัดจํานวนหรื อปริ มาณแบคทีเรี ยคร่าว
ๆ โดยอาศัยสมมติฐานว่าแบคทีเรี ยหนึง่ ตัวสร้ างโคโลนีได้ หนึง่ โคโลนี) เท่ากับ 108 ต่อตารางนิ ้ว
เราพบว่าขอบโถสุขภัณฑ์มีจํานวนแบคทีเรี ย 2,256 CFU ต่อตารางนิ ้ว เพื่อให้ คณ
ุ เห็นว่ามันสกปรกเพียงใดการ
เก็บตัวอย่างจากการศึกษาอื่น ๆ แสดงให้ เห็นว่าถังขยะมีแบคทีเรี ยเพียง 411 แบคทีเรี ย / ตารางนิ ้วเท่านัน้
การประเมินพื ้นที่ตา่ ง ๆ ในห้ องนํ ้าพบว่าในห้ องนํ ้าเชิงพาณิชย์แต่ละพื ้นที่มีความแตกต่างกันเล็กน้ อย ตารางที่ 1
อย่างไรก็ตามที่ฐานโถสุขภัณฑ์แสดงการเจริ ญเติบโตที่สมํ่าเสมอมากที่สดุ โดยมีห้องนํ ้าเพียงห้ องเดียวที่ไม่พบการ
เติบโตของจุลชีพ
ตารางที่ 1. พื ้นที่เก็บตัวอย่างในห้ องนํ ้าสาธารณะ

การค้ นพบที่น่าประหลาดใจที่สุดคือห้ องสุขาชายสกปรกกว่าห้ องสุขาหญิ งมาก ค่าเฉลี่ยของ CFU ในห้ องสุขา
หญิงอยูท่ ี่ 69 ในขณะที่คา่ เฉลี่ยของ CFU ในห้ องสุขาชายอยูท่ ี่ 147
ไมโครแบนพร้ อมที่ จ ะเปิ ด ตัว กับ พัน ธมิ ต รด้ า นเครื่ อ งสุข ภัณ ฑ์ ในส่ ว นหนึ่ ง ของการเปิ ด ตัว นี เ้ ราได้ ป ระเมิ น
พฤติกรรมการต้ านจุล ชี พ โดยวัดจากการเจริ ญ เติบโตที่ ล ดลงของจุล ชี พ ที่ อยู่ร อดบนตัว อย่างที่ มี ไ มโครแบน
เปรี ยบเทียบกับตัวอย่างที่ควบคุม ด้ านล่างคือผลลัพธ์ (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2. การเจริ ญเติบโตของจุลชีพที่ลดลงบนตัวอย่างที่มีไมโครแบนเปรี ยบเทียบกับตัวอย่างควบคุมที่ไม่มีไม
โครแบน

การทดสอบของเราได้ ข้อสรุ ปว่าการผสมผสานเทคโนโลยีการยับยังเชื
้ ้อราและแบคทีเรี ยของไมโครแบนเข้ ากับ
ผลิตภัณฑ์สขุ ภัณฑ์ได้ รับการพิสจู น์แล้ วว่าช่วยลดการเติบโตของจุลชีพเมื่อเทียบกับห้ องสุขาที่ไม่ได้ รับการปกป้อง
หรื อห้ องสุข าที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ต้า นจุล ชี พ อื่ น ๆ ในขณะที่ เ ครื่ องสุขภัณ ฑ์ ส ามารถเป็ น จุดที่ จุล ชี พ เติบ โตอย่า ง
หนาแน่น การผสานการปกป้องผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีการยับยังเชื
้ ้อราและแบคทีเรี ยของไมโครแบนไปในตัว
ผลิตภัณฑ์ได้ รับการพิสจู น์แล้ วว่าช่วยให้ พื ้นผิวสุขภัณฑ์คงความสะอาดได้ นานขึ ้น
การปกป้องผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีการยับยังเชื
้ ้อราและแบคทีเรี ยของไมโครแบนปกป้องเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์
และไม่ได้ ออกแบบมาเพื่อปกป้องผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์เหล่านี ้จากจุลชีพที่ก่อให้ เกิดโรคหรื อเพื่อทดแทนการทําความ
สะอาดและการปฏิบตั ติ ามสุขอนามัยตามปกติ
Microban International Ltd. ไม่ ไ ด้ อ้ า งสิ ท ธิ์ ทัง้ โดยตรงหรื อ โดยนัย ในด้ า นสุข ภาพสํ าหรั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ มี การ
ปกป้องด้ วยเทคโนโลยีการยับยังเชื
้ ้อราและแบคทีเรี ยของไมโครแบน ข้ อมูล ภาพถ่ายจากกล้ องจุลทรรศน์ และ
ข้ อมูลที่นําเสนอมาจากการทดสอบในห้ องปฏิบตั ิการมาตรฐานและมีไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรี ยบเทียบเพื่อ
ยืนยันการต้ านจุลชีพสําหรับการใช้ งานที่ไม่ใช่งานสาธารณสุข การต้ านจุลชีพจะจํากัดเฉพาะพื ้นผิวผลิตภัณฑ์
เท่านัน้
อ้ างอิง
1. https://teamrich.wordpress.com/2007/12/17/top-22-germ-infested-places/
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