“เชือ
่ หรือไม่วา่ เครื่องเป่าลมสามารถลด
การปนเปือ
้ นของเชือ
้ จุลน
ิ ทรียบ
์ นมือ”

โดย ทีมงาน M-G35P7

ข่าวร้ายส้าหรับเครือ
่ งเป่า
มือแบบเจ็ทอันสวยหรู !!!!
คุณอาจจะเคยใช้เครื่องเป่ามือแบบเจ็ทอันหรูหราใน
ห้องน้้าของห้างสรรพสินค้าทันสมัยและเข้าใจว่ามัน
สะอาดดี แต่คุณทราบหรือไม่ว่า สิ่งนี้อาจท้าให้มือคุณ
สะอาดน้อยลงและแพร่กระจายเชื้อโรคไปในอากาศ
ได้มากขึ้น เมื่อกล่าวขึ้นมาเช่นนี้ลอย ๆ คุณอาจจะเห็น
ว่าไม่มีมูล ดังนั้น ทีมงานจึงไม่รอช้า รวบรวมข้อมูล
งานวิจัยมาให้คุณตัดสินใจ ดังต่อไปนี้[5]

มาเริ่มกันด้ วยการศึกษาเชื ้อแบคทีเรี ย พบว่า การใช้
Warm Air Dryer (WAD) ทาให้ เชื ้อแบคทีเรี ยเพิม่ ขึ ้นทังที
้ ่ฝ่ามือและ
นิ ้วมือมากถึง 200-300% เทียบกับก่อนใช้ และ Jet Air Dryer
(JAD) ทาให้ แพร่กระจายเชื ้อไปในอากาศได้ ไกลถึง 2 เมตร ส่วน
ของ WAD ไปได้ 1 เมตร [1]

ทีมงานจึงขอแสดงความ
เสียใจด้ วยกับเครื่ องเป่ าลมที่ไม่
สามารถทาให้ มือสะอาดขึ ้นได้ แต่
กลับเพิม่ เชื ้อโรคมากถึง 200-300%
แต่ในขณะที่ทางเลือกที่น่าสนใจคือ
การใช้ กระดาษชาระสามารถลดเชื ้อ
โรคได้ โดยเฉลี่ย 60% [1]
ท้ ายที่สดุ นี ้ ทีมงานขอฝากไปถึงสถานที่ที่ต้องการสุขอนามัยที่ดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในโรงพยาบาล หรื อ อุตสาหกรรมอาหาร ที่จะไม่ลืม
พิจารณาถึงขันตอนในการท
้
าให้ มือแห้ งเป็ นสาคัญด้ วย

ในส่วนของเชื ้อไวรัสนัน้ มีรายงานว่า JAD ทาให้ MS2
bacteriophage อยู่บนมือมากกว่า WAD และ Paper Towel (PT)
ถึง 20 และ 190 เท่า และยังสามารถแพร่กระจายไปในอากาศได้
สูงกว่า WAD และ PT ถึง 60 และ 1,300 เท่าตามลาดับ [2]
และที่น่ากลัวอีกอย่างหนึ่งก็คือ ไม่วา่ คุณจะเปิ ดให้ WAD
ทางานหรื อไม่ก็ตามในห้ องน ้าสาธารณะซึ่งมีผ้ ใู ช้ ร่วมกันมากมาย
จะพบเชื ้อแบคทีเรี ยก่อโรค ที่ผ้ ทู ี่ไม่ได้ ใช้ เครื่ องเป่ ามือดังกล่าวก็
อาจจะสูดดมเข้ าไปได้ [3]
ข้ อมูลงานวิจยั ที่คดั ค้ านก็มีพบอยู่วา่ การที่ให้ มืออยู่นิ่งขณะ
ใช้ WAD พบเชื ้อแบคทีเรี ยที่ฝ่ามือน้ อยกว่าการใช้ PT แต่ถ้าขัดถูมือ
หรื อวัดปริมาณที่นิ ้วมือ การใช้ WAD จะพบปริมาณเชื ้อมากกว่า [4]
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