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บทคัดยอ 
วิกฤตอุทกภัยป 2554  ทําใหศูนยสัตวทดลองแหงชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ตองเพิ่มการสํารองนํ้ากลั่น

มากขึ้น ในภาชนะที่ปดสนิทแบบใชซ้ํา พบวามีปริมาณเชื้อจุลินทรียเกินเกณฑมาตรฐาน การศึกษาแบงการ
ทดลองเปน 2 กลุม คือกลุมควบคุม  ใชภาชนะบรรจุน้ํากลั่นอบแหง อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 
ช่ัวโมง และกลุมทดลอง ใชภาชนะบรรจุน้ํากลั่นที่แชคลอรีน 7 พีพีเอ็ม (ppm) เปนเวลา 24 ช่ัวโมง ลางสะอาด
และอบแหง ทําการตรวจสอบคุณภาพของน้ํากลั่นดวยวิธีการตรวจทางเคมีโดยการวัดคาความเปนกรดดาง (pH) 
และปริมาณคลอรีนตกคาง (Total Chlorine Residual) รวมท้ังตรวจทางจุลชีววิทยาเพื่อหาปริมาณเชื้อจุลินทรีย 
(Aerobic Plate Count, APC) พบวาคาความเปนกรดดางของกลุมทดลอง อยูในเกณฑท่ีกําหนด ไมพบปริมาณ
คลอรีนตกคางและเชื้อจุลินทรียใดๆ ซึ่งทําใหมั่นใจไดวา ไมมีผลกระทบตอการทดสอบและเปนไปตาม
ขอกําหนดของหองปฏิบัติการ อีกทั้งยังสามารถใชเปนแนวทางปฏิบัติในการลางทําความสะอาดภาชนะบรรจุนํ้า
กลั่นปดสนิทแบบใชซ้ําได โดยไมสงผลตอคุณภาพน้ําของหองปฏิบัติการ 

 

คําสําคัญ: คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ํา/ ไบโอฟลม/ คลอรนี/ ปริมาณคลอรีนตกคาง 
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Abstract 
The flood crisis in Bangkok 2011, National Laboratory Animal centers need to be more reserve 

distilled water in reuse tightly closed containers for use in long period. This study divided in two groups. 
Control group: containers were dried at 50°C for 48 hours. Experimental group: Containers were soaking in 7 
ppm chlorinated water for 24 hours, washed and dried. Distilled water in both group were monitored the 
quality by pH testing and total residual chlorine. Microbiological testing was also used to determine the 
amount of microorganisms (Aerobic Plate Count, APC). The pH value and residual chlorine in experimental 
group is in normal range and not found any bacteria. These results ensure that soak container in 7 ppm 
chlorinated water for 24 hours no effect on quality of distilled water and followed the requirements of the 
laboratory and also used as guidelines for cleaning reused containers in laboratory. 
 

Keywords:  Microbiological water quality/ Biofilm/ Chlorine/ Chlorine residual 

 
บทนํา 

จากการที่ศูนย สัตวทดลองแหงชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ไดนําระบบมาตรฐานคุณภาพ
ตางๆ  มาใชในการบริหารจัดการภายในของ
องคกรจนไดรับการรับรองมาตรฐานใน 3 ระบบ
คือ 1) ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008  
2)  ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ตามมาตรฐาน มอก.18001-2542 ใน
ขอบขายการผลิตและบริการสัตวทดลองและชีว
วั ต ถุ  แ ล ะ  3 )  ก า ร รั บ ร อ ง ค ว า มส า ม า ร ถ
หองปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025:2005 
ของอาหารสัตว ขอบขายการตรวจสอบจุลินทรีย
ปนเปอนที่ตองการอากาศ  (aerobic plate count) 
คอลิฟอรม (coliform) และเชื้อ  Salmonella ทําให
เกิดความเชื่อม่ันและสรางประสิทธิภาพในการ
ทํางาน ที่สามารถตรวจสอบการทํางานไดอยาง

เปนระบบในทุกขั้นตอน หองปฏิบัติการของศูนย
สัตวทดลองแหงชาติไดการรับรองความสามารถ
หองปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025:2005 โดย
ตองมีการตรวจสอบคุณภาพของวัสดุ อุปกรณ 
สารเคมี อาหารเลี้ยงเชื้อ รวมถึงภาวะแวดลอม
ตางๆ  เ พ่ือให ม่ันใจวาไมมีผลกระทบตอการ
ทดสอบแ ล ะ เ ป น ไ ปต า ม ข อ กํ า หนด ข อ ง
หองปฏิบัติการ  

นํ้าบริสุทธิ์ เปนส่ิงจําเปนพ้ืนฐานอยาง
หน่ึงของหองปฏิบัติการ สําหรับหองปฏิบัติการ
ของศูนยฯ ใหความสําคัญกับคุณภาพของน้ําที่ใช
ในหองปฏิบัติการ โดยเฉพาะอยางย่ิง นํ้ากลั่น 
(distilled water) ศูนยฯ ใชนํ้ากลั่น 3 ครั้ง จาก
องคการเภสัชกรรม สําหรับใชเตรียมอาหารเลี้ยง
เชื้อ ทั้งแบบที่อบน่ึงฆาเชื้อและไมอบน่ึงฆาเชื้อ 
เพ่ือใชในการทดสอบ 
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คุณภาพอาหารสัตวทดลอง ตามขอบขาย
ที่ขอการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 
ซ่ึงจากการติดตามขอมูลการตรวจสอบคุณภาพ
ของนํ้ากลั่นท่ีใชในหองปฏิบัติการโดยการวิธีการ
ตรวจทางเคมี คือการวัดคาความเปนกรด-เบส 
(pH) และปริมาณคลอรีนตกคาง (Total Chlorine 
Residual) รวมถึงการวิธีการตรวจทางจุลชีววิทยา
เพ่ือตรวจหาปริมาณเชื้อจุลินทรีย (Aerobic Plate 
Count, APC) โดยใชเกณฑมาตรฐานคือ pH มีคา 
5.5-7.5, ปริมาณคลอรีนตกคาง < 0.10 มิลลิกรัม
ตอลิตร (mg/l) และ APC <1,000 คอโลนีตอ
มิลลิลิตร (CFU/ml) แตหลังจากเกิดมหาอุทกภัย
ในป 2554 (ตุลาคมถึงธันวาคม) ทําใหศูนยฯ ตอง
มีการสํารองน้ําโดยใชภาชนะบรรจุนํ้ากลั่นปด
สนิทแบบใชซํ้าจํานวนมากขึ้น จึงทําใหระยะเวลา
การใชนํ้ากอนท่ีจะไปซื้อรอบใหม จากองคการ
เภสัชกรรมยาวนานขึ้น ซ่ึงจากการตรวจคุณภาพ
นํ้ากลั่นพบวามีปริมาณเชื้อจุลินทรียเกินเกณฑ
มาตรฐาน ซ่ึงสอดคลองกับ วีรศักดิ์ เหลาตระกูล, 
2544 ที่กลาววาถังที่ผานการลางแลวมักมีนํ้าหลง
เหลืออยูภายในถัง เมื่อท้ิงไวรอการบรรจุจะมีโคลิ
ฟอรมแบคทีเรียสะสมและเพิ่มจํานวนขึ้น และเกิด
เปนไบโอฟลม (Biofilm ) ซ่ึง O'Toole (2000) 
และ วฤษณี ( 2554)  กลาววาเปนการรวมกลุมกัน
ของจุลินทรียติดอยูบริเวณพื้นผิวเปนคราบที่เกาะ
แนนติดอยูบนพ้ืนผิวของเครื่องมือและอุปกรณที่
ใชผ ลิตอาหารซึ่ งประกอบดวยสารอินทรีย 
โดยเฉพาะอาจมาจากสารเคมีท่ีใชลางทําความ
สะอาดเครื่องมือและอุปกรณ กลุมของแบคทีเรีย

หลายชนิดที่อาศัยอยูรวมกันมีความสัมพันธอยาง
สลับซับซอน   แบคทีเรียสวนใหญที่พบในไบโอ
ฟ ล ม แ ล ะ เ ป น ที่ รู จั ก  ไ ด แ ก  Pseudomonas 
aeruginosa  Escherichia coli และ Porphyromo-
nas gingivalis เปนตน  ไบโอฟลมเปนอุปสรรค
ตอการล า งทํ าคว ามสะอาดแบคที เ รี ยและ
สารอินทรีย และรวมถึงการฆาเชื้อ เพราะเปนจุด
บอดท่ีแบคทีเรียใชหลบซอนอยู ไมสามารถถูก
กําจัดออกไปได แตจะกลายเปนปญหาทําใหเกิด
การปนเปอนกับอาหารในภายหลัง และนํามาซึ่ง
การระบาดของโรคอาหารเปนพิษ หากกลุม
ของไบโอฟลมเหลานั้นประกอบดวย จุลินทรียที่
กอใหเกิดโรค ทําใหเปนอุปสรรคและปญหาที่
สําคัญในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ดังน้ันการ
ลางทําความสะอาดภาชนะบรรจุนํ้าจึงเปนสิ่ง
สําคัญ  ดังที่  ศิริภรณ  (2535) กลาวถึงขั้นตอน
วิธีการลางถัง วามีการศึกษาจากสถานที่ผลิตนํ้าดื่ม 
21 แหง ของจังหวัดนครปฐม ประกอบดวย 7 
ขั้นตอน คือ 1) การแยกประเภทตามความสกปรก 
โดยมองและดมกลิ่น 2) ลางดวยนํ้ายาทําความ
สะอาดทั้งภายในและภายนอก 3) การฉีดดวยนํ้า
สะอาดและเรซิน 4) การฉีดลางดวยนํ้าสะอาด
ภายหลังการฉีดเรซิน  5) การฆาเชื้อโรคดวย
คลอรีน 6) การกลั้วถังดวยนํ้าที่ปรับคุณภาพกอน
บรรจุ 7) ฝาปดถังมีการฆาเชื้อและลางดวยนํ้าที่
ปรับคุณภาพแลวกอนนําไปใช  จะเห็นไดว า 
ขั้นตอนหนึ่งของการลางถังนํ้าดื่มมีการใชคลอรีน
ในการฆาเชื้อ แตการใชคลอรีนมักจะเกิดกลิ่น
ตกคาง การแกไขตองใชการลางดวยนํ้าจํานวน
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มาก หากใชสารอื่นท่ีมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับ
คลอรีนก็เปนสารที่มีราคาสูง จึงเปนวิธีการที่ไม
นิยม  การประปานครหลวง (ม .ป .ป)กลาวว า 
คลอรีนเปนสารฆ า เชื้ อโรคในน้ํ าไดอย างมี
ประสิทธิภาพ ในรูปของคลอรีนนํ้า (NaClO) หรือ
โซเดียมไฮโปคลอไรด มีลักษณะเปนสารสีเขียว
ตอง มีปริมาณคลอรีนที่ใชงานอยูในชวงรอยละ 7-
15 ชื่อทางการคามีหลายชื่อ เชน Liquid Bleach 
Pure Chlor และ Top Chlor ใชงานงาย แตราคา
คอนขางแพง  งานวิจั ย น้ีจึ งได นําคลอรีน นํ้า 
(NaClO) หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรด มาทดลอง
ศึกษาเพื่อหาวิธีการแกไขปญหาการปนเปอน
จุลินทรียเกินเกณฑมาตรฐานของภาชนะบรรจุนํ้า
กลั่นปดสนิทแบบใช ซํ้า  และเพื่อหาแนวทาง

ปฏิบัติในการลางทําความสะอาดภาชนะบรรจุนํ้า
กลั่นปดสนิทแบบใชซํ้า 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 เปนงานวิ จัยเ ชิงทดลอง  (Experimental 
design) โดยแบงการทดลองออกเปน 2 กลุม (ภาพที่ 
1) ไดแก 

กลุมท่ี 1 กลุมควบคุม  ภาชนะบรรจุน้ํา
กลั่นอบแหง 

กลุมที่ 2 กลุมทดลอง ภาชนะบรรจุน้ํากลั่น
ท่ีแชคลอรีน ลางสะอาดและอบแหง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี     ข้ันตอนการตรวจหาปริมาณ
เชื้อจุลินทรยี 
ในภาชนะบรรจุน้ํากลั่นปดสนิทแบบใชซํ้า 
 

เก็บตัวอยางน้ํากลั่น ทั้ง 2 กลุมๆ ละ 30 
ตัวอยาง เพ่ือทดสอบจุลินทรียในน้ํากลั่นของ
หองปฏิบัติการตามวิธีการของ Wayne (2012) 

 
 
 
 
 

 
เก็บตัวอยางน้ํากลั่น ทั้ง 2 กลุมๆ ละ 30 

ตัวอยาง  เ พ่ือทดสอบจุลินทรียในน้ํากลั่นของ
หองปฏิบัติการตามวิธีการของ Wayne (2012) 
  

        ตรวจคุณภาพน้ํากลัน่ 3 รายการ 
       -     APC 
       -      pH  
                        -      Total Chlorine Residual 

     กลุมที่ 1 กลุมควบคุม 
ภาชนะบรรจุน้ํากล่ัน อบแหง 
 

       กลุมที่ 2  กลุมทดลอง 
   ภาชนะบรรจนุ้าํกลั่นท่ีแช
คลอรนี ลางสะอาดและอบแหง 

 1. การเตรียมตัวอยาง 
     กลุมที่ 1 กลุมควบคุม  ภาชนะบรรจุน้ํา

กลั่นอบแหง เปนภาชนะบรรจุน้ํากลั่นที่ผานการใช
งานแลว นําไปอบแหงในตูอบแหง (Hot air oven) 
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ช่ัวโมง 
จากนั้นเก็บไวในที่มืด เพื่อรอการจัดซื้อน้ํากลั่นรอบ
ใหม ภายในระยะเวลา 2 เดือน 

     กลุมที่ 2 กลุมทดลอง ภาชนะบรรจุน้ํา
กลั่นที่แชคลอรีนน้ํา ลางสะอาดและอบแหง เปน
ภาชนะบรรจุน้ํากลั่นที่ผานการใชงานแลว นํามาแช
ท้ิงดวยคลอรีนน้ําความเขมขน 7 พีพีเอ็ม (ppm) 
เปนเวลา 24 ช่ัวโมง โดยมีการกลับถังทุก 12 ช่ัวโมง 
จากนั้นนํามาลางดวยน้ําสะอาด  จํานวน  8 ครั้ง 
นําไปอบแหงในตูอบแหง (Hot air oven) อุณหภูมิ 
50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ช่ัวโมง จากนั้นเก็บ
ไวในที่มืด  เพื่อรอการจัดซื้อน้ํ ากลั่นรอบใหม 
ภายในระยะเวลา 2 เดือน (ภาพที่ 2) 

เก็บตัวอยางนํ้ากลั่น ท้ัง 2 กลุมๆ ละ 30 
ตัวอยาง  เ พ่ือทดสอบจุลินทรียในน้ํ ากลั่นของ
หองปฏิบัติการตามวิธีการของ Wayne (2012) 

 ภาพท่ี  1 ข้ันตอนการตรวจหาปริมาณ
เชื้อจุลินทรียใน ภาชนะบรรจุน้ํากลั่นปด
สนิทแบบใชซ้ํา 
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 2. การทดสอบทางจุลชีววิทยา 
    2.1 การเตรียมตัวอยาง เพ่ือทดสอบ

จุลินทรียในน้ํา ทําดวยวิธีการปลอดเชื้อ (aseptic 
technique) 

    2.2 การเจือจางตัวอยาง ใชปเปตปลอด
เชื้อ (sterile pipette) และเปลี่ยนปเปตใหมทุกคร้ัง
ที่เปลี่ยนความเจือจาง) ขนาด 1 มิลลิลิตร (ml) ดูด
ตัวอยางที่เจือจาง 10-1 จากถุงตัวอยางที่เตรียมไว 
ใสลงใน BPB dilution water ปริมาตร 9 มิลลิลิตร 
จะไดความเจือจาง 10-2 ทําการเจือจางตอๆ ไปดวย
วิธีเดียวกัน ตามความเหมาะสม   

    2.3 การเทเพลท (pour plating)  
         2.3.1 ใชปเปตปลอดเชื้อดูดตัวอยาง

แตละความเจือจาง จากการเตรียมตัวอยางและเจือ
จางตัวอย างข างตนที่ ต องการทดสอบมา  1 
มิลลิลิตร ใสลงในจานอาหารเลี้ยงเชื้อ ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 9 เซนติเมตร ความเจือจางละ 2 
จาน (ภาพที่ 3)  

 
  
 

           2.3.2 เทอาหารเลี้ยงเชื้อสําหรับ
นับจํานวนจุลินทรีย (plate count agar) ที่
อุณหภูมิ 45+1องศาเซลเซียส ประมาณ 20-25 
มิลลิลิตร เขยาผสมใหเขากัน วางท้ิงไวจนอาหาร
เลี้ยงเชื้อแข็งตัว 

 2.4  การบมเชื้อ นําจานอาหารเลี้ยง
เชื้อเขาบมในตูบมเชื้อ อุณหภูมิ 35+1 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 48 ช่ัวโมง 

 2.5  การนับจํ านวนคอโลนี  นับ
จํานวนที่อยูในชวง 30-300 คอโลนี ในแตละความ
เจือจาง และรายงานผลเปนคอโลนีตอมิลลิลิตร 
(ภาพที่ 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 การเตรียมตัวอยาง 

 
 

ภาพที่ 3 การเจือจางตัวอยางและการ 
                   เทเพลท 
 

          

            ภาพที่ 4 การนับจํานวนคอโลน ี
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 3. วิธีการวิเคราะหผล   
     ใชสถิ ติ เ ชิ งพรรณา  ( Descriptive 

statistic) ไดแก คาเฉลี่ยรวมกับการแปลผลตาม
เกณฑกําหนดโดยเกณฑควบคุมจุลินทรียของน้ํา

กลั่น3ครั้งท่ีใชในหองปฏิบัติการ  ศูนยสัตว-
ทดลองแหงชาติแสดงไวในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 เกณฑควบคุมจุลินทรยีของน้ํากลั่น (AWWA, 2005) 

Test                                 Maximum Acceptable Limit 

pH                                                5.5-7.5 

Total Chlorine Residual                   < 0.10 mg/l 

Aerobic Plate Count (APC)              <1,000 CFU/ml 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการศึกษาการเก็บตัวอยางจุลินทรีย
ใน  ภาชนะบรรจุ นํ้ากลั่นปดสนิทแบบใช ซํ้า
จํานวน 2 กลุมคือ กลุมท่ี 1 กลุมควบคุม  ภาชนะ

บรรจุน้ํากลั่นอบแหงและกลุมที่ 2 กลุมทดลอง 
ภาชนะบรรจุน้ํากลั่นที่แชคลอรีน ลางสะอาด
และอบแหง ไดผลดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ผลการตรวจนับปริมาณจุลินทรียท้ังหมดในภาชนะบรรจุแบบใชซ้ํา 

Range of APC 
(cfu/ml) 

                                          Contaminated container (%) 

Dry Heat Water Container Dry Heat and Chlorinated Water Container 

                     0                                      3.3                                                                 100     
                  1-29                                   70.0                   0 
                 30-300                                16.7     0 
                 > 300                                  10.0     0 

  
จากตารางที่ 2 แสดงผลการตรวจนับ

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดที่พบในกลุมควบคุม 
คือภาชนะบรรจุนํ้ากลั่นอบแหงและกลุมทดลอง 
คือภาชนะบรรจุน้ํากลั่นที่แชคลอรีนน้ํา ลาง

สะอาดและอบแหง โดยใชเกณฑการนับจํานวน
จุลินทรียของ Wayne (2012) ในชวง 30-300 
คอโลนีตอมิลลิลิตร สําหรับในการทดลองแบง
ชวงการนับจํานวนจุลินทรียออกเปน 4 ชวง คือ 



 

กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 12 (2): 2555                              31 

0, 1-29, 31-300 และ > 300 คอโลนีตอมิลลิลิตร
พบว ากลุมควบคุม  มีปริมาณเชื้อจุลินทรีย
ทั้งหมดในชวง 1-29 คอโลนีตอมิลลิลิตร พบคิด
เปนรอยละ 70.0 ชวง 31-300 คอโลนีตอ
มิลลิลิตร คิดเปนรอยละ 16.7 และชวง >300 
คอโลนีตอมิลลิลิตร คิดเปนรอยละ 10  และไม
พบเชื้อจุลินทรีย คิดเปนรอยละ 3.3 สวนกลุม
ทดลอง ไมพบปริมาณเชื้อจุลินทรีย คิดเปนรอยละ 
100 แสดงวาการใชคลอรีนน้ําหรือโซเดียมไฮโป-
คลอไรตสามารถฆาเชื้อโรคในน้ําไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (การประปานครหลวง, ม.ป.ป.) 
เนื่องจากคลอรีนมีคุณสมบัติในการกัดกรอนจะ
เขาไปทําลายเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตไดดี (Edward, 
2012 และ Mergel, 2010) รวมถึงสามารถทําลาย 
ไบโอฟลม (biofilm) ซึ่งเปนคราบที่เกาะแนนติด
อยูบนพื้นผิวของเครื่องมือและอุปกรณตางๆ 
โดยเปนกลุมของแบคทีเรียหลายชนิดที่อาศัยอยู
ร วมกันมี คว ามสัม พันธ อย า งสลับซับซ อน 
แบคทีเรียที่พบในไบโอฟลมและเปนที่รูจัก ไดแก 

Pseudomonas aeruginosa Escherichia coli และ
Porphyromonas gingivalis เปนตน ไบโอฟลม
เปน อุปสรรคตอการล า ง ทํ าความสะอาด
แบคทีเรียและสารอินทรีย และรวมถึงการฆาเชื้อ 
เพราะเปนจุดบอดที่แบคทีเรียใชหลบซอนอยู ไม
สามารถถูกกําจัดออกไปได แตจะกลายเปน
ปญหาทําให เกิดการปนเปอนกับอาหารใน
ภายหลัง และนํามาซึ่งการระบาดของโรคอาหาร
เปนพิษ หากกลุมของไบโอฟลมเหลานั้น
ประกอบดวย จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค  ดังนั้น 
ไบโอฟลมจึงเปนอุปสรรค และปญหาท่ีสําคัญ
ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร สวน Daly และ
คณะ(1998) ไดศึกษาวาคลอรีนสามารถทําลาย
แบคทีเรียที่ทําใหเกิดไบโอฟลมไดเนื่องจาก
คลอรีนนอกจากจะสามารถทําลายและยับยั้งการ
กอโรคอันเกิดจากเชื้อจุลินทรียแลวการเติม
คลอรีนลงไปในน้ําดื่มจะชวยปรับคุณภาพน้ําให
ดีข้ึนดวย (Edward และคณะ, 2012) 

 
ตารางที่ 3 ผลการตรวจคุณภาพน้ํากลั่นดวยวิธีทางเคมี 
 

Test 
 

Maximum Acceptable 
Limit 

Dry Heat Water  
Container 

Dry Heat and Chlorinated 
Water Container 

 pH                     5.5-7.5 6.7-7.5 6.7-7.5 

Total Chlorine Residual               < 0.10 mg/l 0 0 

 
จากตารางที่ 3 แสดงผลการตรวจ

คุณภาพน้ํากลั่นดวยวิธีทางเคมีคือ การวัดคา
ความเปนกรด-เบส และปริมาณคลอรีนตกคาง
ในกลุมควบคุม คือภาชนะบรรจุนํ้ากลั่นอบแหง
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และกลุมทดลอง คือภาชนะบรรจุน้ํากลั่นที่แช
คลอรีนน้ํ า  ล างสะอาดและอบแหง  พบว า 
ภาชนะบรรจุน้ํากลั่นท้ัง 2 กลุม มีคาความเปน
กรด-เบส ที่อยูในชวงของเกณฑที่ยอมรับได น่ัน
คือ มีคา 6.5-7.5 (คาเกณฑมาตรฐานเทากับ 5.5-
7.5) สวนปริมาณคลอรีนตกคางมีคาเปนศูนย ซึ่ง
ต่ํากวาเกณฑคือ < 0.10 มิลลิกรัมตอลิตร แสดง
วา การใชคลอรีนน้ําแชภาชนะบรรจุนํ้ากลั่น 
โดยการลางภาชนะบรรจุใหสะอาดแลวนําไป
อบแหง เปนผลใหไมพบปริมาณคลอรีนตกคาง 
จึงไมมีผลตอคุณภาพน้ํากลั่นของหองปฏิบัติการ 
ซ่ึงสอดคลองกับ James (2008) ท่ีกลาววาปริมาณ
คลอรีนตกคางสามารถถูกยอยสลายไปไดเอง
ตามธรรมชาติ ในหลายรูปแบบ เชนจากปฏิกิริยา
ของคลอรีนกับวัสดุที่สัมผัสในรูปของการ
ตกตะกอนอยูภายใน วิธีการท่ีใชทําลายการติด
เชื้อ (disinfection) เชนความรอน แสง รวมท้ัง
ระยะเวลาที่ใชในการยอยสลาย น่ันแสดงวาการ
ใชทั้งคลอรีนและความรอนจากการอบแหง จะมี
สวนชวยกําจัดปริมาณคลอรีนตกคางได 

 

สรุปผล   

ศูนยสัตวทดลองแหงชาติสามารถแกไข
ปญหาการปนเปอนจุลินทรียของภาชนะบรรจุ
น้ํากลั่นปดสนิทแบบใชซ้ําได ดวยวิธีการนํา
ภาชนะบรรจุน้ํ า กลั่ นแช คลอรีนน้ํ า  หรื อ
โซเดียมไฮโปคลอไรต ลางสะอาดและอบแหง 
สามารถกําจัดปริมาณจุลินทรีย และปริมาณ

คลอรีนตกคางได  โดยผานเกณฑการตรวจ
คุณภาพทั้งทางจุลินทรียและทางเคมีทําใหมั่นใจ
ไดวา ไมมีผลกระทบตอการทดสอบและเปนไป
ตามขอกําหนดของหองปฏิบัติการ  อีกทั้งยัง
สามารถใชเปนแนวทางปฏิบัติในการลางทํา
ความสะอาดภาชนะบรรจุน้ํากลั่นปดสนิทแบบ
ใชซ้ํ า ได  โดยไมส งผลตอ คุณภาพน้ํ าของ
หองปฏิบัติการ  
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