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บทคัดยอ 

การศึกษาชนิดและปริมาณจุลินทรีย ในอากาศซ่ึงเปนสาเหตุโรคภู มิแพและการติดเช้ือภายใน

หองปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยพายัพ จํานวน 6 หองปฏิบัติการ โดยใชหลักการ settle plate ใน

การเก็บตัวอยางจุลินทรียในอากาศเปนเวลา 4 สัปดาห ระหวางปลายเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ 2555 

แบงเปนวันละ 2 ชวงเวลา คือ ชวงเวลาเชาและชวงเวลาบาย ผลการศึกษาพบวาปริมาณแบคทีเรียเฉล่ียในชวงเชา

ของหองปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตรทั้ง 6 หอง อยูในชวงระหวาง 10.1-93.1 CFU/plate/h ปริมาณแบคทีเรียชวง

บายอยูระหวาง 4.9-63.9 CFU/plate/h สวนปริมาณเช้ือราในชวงเชาอยูระหวาง 32.1-87.0 CFU/plate/h ชวง

บายอยูในชวงระหวาง 17.1-76.3 CFU/plate/h ทั้งน้ีปริมาณจุลินทรียเฉล่ียในชวงเวลาเชาจะสูงกวาชวงเวลาบาย 

ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบปริมาณจุลินทรียที่ไดกับเกณฑดัชนีปนเปอนเช้ือจุลชีพในอากาศ (IMA) พบวาหองปฏิบัติการทั้ง 

6 หองของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยพายัพ มีปริมาณจุลินทรียเฉล่ียอยูในเกณฑระดับดีมากถึงแยมาก พบเช้ือ

กอโรคในอากาศทั้ง 6 ชนิด คือ Bacillus sp. มากที่สุด รองลงมา คือ Staphylococcus aureus และ แบคทีเรีย

แกรมลบรูปแทง ตามลําดับ สวนเช้ือรา พบ Penicillium sp. มากที่สุด รองลงมาคือ Aspergillus sp. และ 

Curvularia sp. ตามลําดับ นอกจากน้ียังพบเช้ือรา Cladosporium sp. ในปริมาณสูง ทําใหหองปฏิบัติการเส่ียง

ตอการทําใหเกิดโรคภูมิแพได พบความสัมพันธระหวางปริมาณจุลินทรียของหองปฏิบัติการทั้ง 6 หองมีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ทั้งปริมาณแบคทีเรียและเช้ือรา สวนปริมาณจุลินทรียในอากาศใน

แตละชวงเวลา คือ เชาและบาย พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เชนกัน 
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ABSTRACT 

A study of the types and amount of airborne micro-organisms that cause allergies and 

infections found in six laboratories in the Faculty of Science, Payap University was carried out. A 

settle plate method was used to collect airborne microbes in a four-week period between 

January to February 2012. Samples were taken each day, in the morning and early afternoon. 

The results showed that the average amount of bacteria in the morning in the six rooms were in 

a range between 10.1 to 93.1 CFU/plate/h. By the afternoon they were between 4.9 to 63.9 

CFU/plate/h. The average amount of fungus in the morning samples was between 32.1 to 87.0 

CFU/plate/h and by the afternoon in the range between 17.1 to 76.3 CFU/plate/h. The average 

microbial count in the morning samples was higher than the afternoon. Comparison with The 

Index of Microbial Air Contamination (IMA) found average levels in the six rooms were very good 

to very poor. Six types of airborne pathogens were found: Bacillus sp. appeared the most, 

followed by Staphylococcus aureus and gram-negative rods, respectively. The greatest number 

of fungi was Penicillium sp. followed by Aspergillus sp. and Curvularia sp., respectively. We also 

found the allergy causing fungus Cladosporium sp. in high-volume in the laboratories. It was 

found that the relationship between the amount of bacteria and fungi in all the six laboratories 

were different with statistical significance (p<0.05). The relationship between the number of 

microorganisms in the air at different times in the morning and afternoon also found a 

statistically significant difference (p<0.05). 

 

คําสําคัญ: จุลินทรียในอากาศ  การปนเปอนจุลินทรียในอากาศ  ดัชนีการปนเปอนเช้ือจุลชีพในอากาศ 

Keywords: Airborne micro-organisms, Microbial air contamination, Index of microbial air 

contamination 
 

บทนํา 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา โรคภูมิแพเปน

ตัวกําหนดความเจ็บปวยที่สําคัญของสังคมมนุษย โดย

พบผูปวยโรคเยื่อจมูกอักเสบในสถานที่ทํางานจํานวน 

3.5 ลานคน และพบในโรงเรียนจํานวน 2 ลานคน มี

สาเหตุมาจากเช้ือราหลายชนิด เชน Aspergillus, 

Cladosporium และ Alternaria (Monireh et al., 

2010) โรคภูมิแพคือโรคที่เกิดจากปฏิกิริยาภูมิไวเกินตอ

สารกอภูมิแพ  เชน ฝุน ตัวไร ฝุน เ ช้ือราในอากาศ 

อาหาร ขนสัตว เกสรดอกไม เปนตน 

ปจจุบันโรคภูมิแพพบมากขึ้นในทุกประเทศ

ทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยดวย จากผลการสํารวจ

เม่ือ 20 กวาปกอน พบผูปวยโรคหอบหืดในไทยที่เปน

ผูใหญประมาณ 2.5% สวนผลการสํารวจในเด็กเม่ือ 10 

ปกอน พบวาเด็กในกรุงเทพมหานคร เปนโรคหอบหืด 

4.2% แตในปจจุบันพบเพิ่มขึ้นเปน 13% สวนโรค

ภูมิแพผิวหนัง หรือผ่ืนแพทางผิวหนังที่มักจะพบบอยใน
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เด็ก โดยเฉพาะในเด็กเล็ก พบวาเพิ่มขึ้นไมมากนัก พบ

ประมาณ 10-15% ของประชากรเด็กเล็ก แตก็มักจะ

หายไปในตอนโต สําหรับโรคภูมิแพอากาศพบได

มากกวาโรคภูมิแพแบบอ่ืน ๆ โดยจากการสํารวจใน

ผูใหญและเด็ก พบประมาณถึง 20% และมีแนวโนมที่

จะพบสูงขึ้นเรื่อย ๆ (กองการแพทยทางเลือก, 2548) 

ในตางประเทศไดมีการศึกษาจุลินทรียใน

อากาศ พบ Staphylococcus spp., Micrococcus 

spp., Serratia spp., Aspergillus spp., Penicillium 

spp., Rhizopus spp., Cladosporium spp. และ

Alternaria spp. โดยเช้ือจุลินทรียกลุมน้ีเปนเช้ือกอ

โรคและตรวจพบในโรคทางเดินหายใจ (Stryjakowska-

Sekulska et al., 2007) ซ่ึงวิธีการตรวจจุลินทรียใน

อากาศเปนวิธีที่ดีวิธีหน่ึงสําหรับการปองกันและควบคุม

การติดเช้ือในผูปวย เม่ือมีการดูแลความเส่ียงของหอง

ตาง ๆ ก็จะนําไปสูการลดอัตราการเกิดโรคติดเช้ือได 

(Pakshir et al., 2007) สวนในประเทศไทยมีการตรวจ

จุลินทรียในอากาศหลายแหง เชน หองเรียน หอง

ทํางาน ลิฟต หองสมุด หองนํ้า โรงงาน โรงพยาบาล รถ

โดยสารประจําทาง เปนตน แตยังไมพบการตรวจ

จุลินทรียในอากาศของหองปฏิบัติการ งานวิจัยน้ีจึง

สนใจศึกษาชนิดและปริมาณของจุลินทรียที่พบใน

อากาศของหองปฏิบัติการ เพื่อเปนแนวทางในการ

จัดทําหองปฏิบัติการที่ปลอดภัยแกนักศึกษาและ

บุคลากร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบชนิดและ

ปริมาณของจุลินทรียในอากาศของหองปฏิบัติการ 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยพายัพ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

สถานที่ สําหรับเ ก็บตัวอยางจุ ลินทรีย ใน

อากาศ ไดแก หองปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตร 

มหา วิทยาลัยพายัพ  จํานวน 6  ห องปฏิบั ติ การ 

ประกอบดวย หองปฏิบัติการชีวเคมี หองปฏิบัติการ

ชีววิทยา หองปฏิบัติการเคมี หองปฏิบัติการฟสิกส 

ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร จุ ล ชี ว วิท ย า ท า ง อา ห า ร  แ ล ะ

หองปฏิบัติการสรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตร 

เคร่ืองมือท่ีใชรวบรวมขอมูล 

เก็บตัวอยางโดยใชหลักการ settle plate 

โดยเปดฝาจานอาหารเล้ียงเช้ือ ซ่ึงมีขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 9 เซนติเมตร ทิ้งไว ณ จุดที่กําหนดของแต

ละหองที่ทําการสุมเก็บตัวอยาง หองละ 2 จุด สูงจาก

พื้นประมาณ 1 เมตร หางจากผนังหรือส่ิงกีดขวาง 1 

เมตรทิ้งไว 1 ช่ัวโมงจึงปดฝาจานอาหารเล้ียงเช้ือ ทั้งน้ี

จะเก็บตัวอยางทุกวันจันทรถึงศุกร ชวงเวลา 9.00-

10.00 น. และชวงเวลา 13.00–14.00 น. เปนเวลา 1 

เดือน (4 สัปดาห) นํามาบมเพาะเช้ือที่ 36±1 องศา

เซียลเซียสเปนเวลา 48 ช่ัวโมง 
 

ตารางท่ี 1 ระดับดัชนีการปนเปอนเช้ือจุลชีพในอากาศ (IMA classes) 

คา IMA CFU/dm2/h ระดบัเกณฑ 

0-5 0-9 ดีมาก 

6-25 10-39 ดี 

26-50 40-84 ปานกลาง 

51-75 85-124 แย 

≥76 ≥125 แยมาก 

ท่ีมา: Pasquarella et al., 2000 
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การวิ เคราะหปริมาณและจัดจําแนกชนิดของ

จุลินทรีย 

การวิเคราะหปริมาณและจัดจําแนกชนิดของ

แบคทีเรีย ใชอาหารเล้ียงเช้ือTryptone soya agar 

(TSA) สําหรับเก็บตัวอยางหองละ 2 จุด จุดละ 1 plate 

เม่ือเปดฝาจานอาหารเล้ียงเช้ือ เพื่อเก็บตัวอยางเช้ือ

จากอากาศครบกําหนดเวลา 1 ช่ัวโมงแลว จึงนําไปบม

ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ช่ัวโมง 

จากน้ันตรวจนับจํานวนแบคทีเรียทั้งหมดคํานวณ

จํานวนโคโลนีเปนหนวย CFU/plate/h และสุมเลือก

โคโลนีแบคทีเรียที่สงสัยมาทําใหบริสุทธ์ิอีกครั้ง แลว

ตรวจจําแนกหาชนิดของเ ช้ือแบคที เรีย  ซ่ึงไดแก 

Staphylococcus aureus แบคทีเรียแกรมลบรูปแทง 

และ Bacillus sp. คิดเปนรอยละการตรวจพบสําหรับ

เช้ือแบคทีเรียกอโรคทั้ง 3 ชนิด 

การวิเคราะหปริมาณและจัดจําแนกชนิดของ

เช้ือรา ใชอาหารเล้ียงเช้ือ Sabouraud dextrose agar 

สําหรับเก็บตัวอยางหองละ 2 จุด จุดละ 1 plate เม่ือ

เปดฝาจานอาหารเล้ียงเช้ือ เพื่อเก็บตัวอยางเช้ือจาก

อากาศครบกําหนดเวลา 1 ช่ัวโมงแลว จึงนําไปบมที่

อุณหภูมิ 25 องศาเซียลเซียส เปนเวลา 5 วัน จากน้ัน

ตรวจนับจํานวนเช้ือราทั้งหมดคํานวณจํานวนโคโลนี

เปนหนวย CFU/plate/h และสุมเลือกโคโลนีเช้ือราที่

สงสัยมาทําใหบริสุทธ์ิอีกครั้งแลวตรวจจําแนกหาชนิด

ของเช้ือราซ่ึงไดแก Aspergillus sp., Curvularia sp. 

และ Penicillium sp.คิดเปนรอยละการตรวจพบ

สําหรับเช้ือรากอโรคทั้ง 3 ชนิด 

การประเมินจํานวนจุลินทรียใชวิธีอางอิงตาม

ดัชนีการปนเปอนเช้ือจุลชีพในอากาศ (The index of 

microbial air contamination, IMA) ซ่ึง แบงเปน 5 

กลุม คือ IMA 0-5 หมายถึง ดีมาก; IMA 6-25 หมายถึง 

ดี; IMA 26-50 หมายถึง ปานกลาง; IMA 51-75 

หมายถึง แย; และ IMA ≥76 หมายถึง แยมาก 

นอกจากน้ียังมีการปรับ IMA เปนโคโลนีของเช้ือตอ

ตารางเดซิเมตร (CFU/dm2) อีกดวย (Pasquarella et 

al., 2000) ดังแสดงในตารางที่ 1 

การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

วางแผนวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชสถิติ

แบบ non-parametric ไดแก Kruskal-Wallis test ใช

ทดสอบความแตกตางระหวางปริมาณเช้ือจุลินทรียที่

พบในอากาศทั้ง 6 หอง แบงเปนทดสอบความแตกตาง

ระหวางปริมาณแบคทีเรียที่พบในอากาศทั้ง 6 หอง 

และทดสอบความแตกตางระหวางปริมาณเช้ือราที่พบ

ในอากาศทั้ง 6 หอง สําหรับ Mann–Whitney test ใช

ทดสอบความแตกตางระหวางปริมาณเช้ือจุลินทรียที่

พบในอากาศในแตละชวงเวลาคือ ชวงเชา และชวงบาย 

แบงเปนทดสอบความแตกตางระหวางปริมาณเช้ือ

แบคทีเรียที่พบในอากาศในแตละชวงเวลาของแตละ

หอง และทดสอบความแตกตางระหวางปริมาณเช้ือราที่

พบในอากาศในแตละชวงเวลาของแตละหอง โดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) ในการวิเคราะห

ขอมูล 

 

ผลการวิจัย 

ปริมาณแบคทีเรียและเช้ือรา 

พบปริมาณคาเฉล่ียแบคทีเรียในอากาศของ

หองปฏิบัติการอยูในระหวาง 4.9 CFU/plate/h ถึง 

93.1 CFU/plate/h และเช้ือราจะพบในชวง 17.1 

CFU/plate/h ถึง 87.0 CFU/plate/h (ตารางที่ 2) 

เ ม่ือเปรียบเทียบกับคาดัชนีปนเปอนเช้ือจุลชีพใน

อากาศ (IMA) (Pasquarella et al., 2000) พบวา 

โ ด ย ร วม ห อ ง ปฏิ บั ติ ก า รทั้ ง  6 ห อ ง  ของ คณ ะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยพายัพมีปริมาณจุลินทรีย

เฉล่ียอยูในเกณฑระดับดีมากถึงแยมาก โดยพบปริมาณ

แบคทีเรียในชวงเชาสูงสุดในหองปฏิบัติการชีวเคมี คือ 

93.1CFU/plate/h และชวงบายพบปริมาณแบคทีเรีย
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สูงสุดในหองปฏิบัติการเคมี คือ 63.9 CFU/plate/h 

สวนปริมาณเช้ือราในชวงเชาพบสูงสุดในหองปฏิบัติการ

ชีวเคมีเชนเดียวกัน คือ 87.0 CFU/plate/h และชวง

บายพบปริมาณเช้ือราสูงสุดในหองปฏิบัติการจุล

ชีววิทยาทางอาหาร คือ 76.3 CFU/plate/h 

การวิเคราะหและจัดจําแนกชนิดของแบคทีเรีย 

จากการวิเคราะหพบวา คาเฉล่ียปริมาณชนิด

ของแบคทีเรียโดยรวมทั้ง 6 หองปฏิบัติการ ชวงเวลา

เชา พบ Bacillus sp. (74%), Staphylococcus 

aureus (24%) และแบคทีเรียแกรมลบรูปแทง (2%) 

สวนชวงเวลาบาย พบปริมาณเฉล่ียเช้ือ Bacillus sp. 

(55%), Staphylococcus aureus (40%) และ

แบคทีเรียแกรมลบรูปแทง (5%) (รูปที่ 1) 

การวิเคราะหและจัดจําแนกชนิดของเช้ือรา 

จากการวิเคราะหพบวา คาเฉล่ียปริมาณชนิด

ของเช้ือราในอากาศทั้ง 6 หองปฏิบัติการ ในชวงเวลา

เชา พบปริมาณเช้ือรา Penicillium sp. (56%), 

Aspergillus sp. (38%) และ Curvularia sp. (6%) 

ตามลําดบั เชนเดียวกับชวงเวลาบาย พบปริมาณเช้ือรา 

Penicillium sp. (62%), Aspergillus sp. (24%) และ 

Curvularia sp. (14%) ตามลําดับ (รูปที่ 2) และพบ

เช้ือ Cladosporium sp.(77%) ทั้งชวงเชาและบาย 

โดยเทียบกับปริมาณชนิดของเช้ือราทั้ง 3 ประเภท

ขางตน 

การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

เปรียบเทียบปริมาณจุลินทรียในอากาศ 

พบวาปริมาณแบคทีเรียและเช้ือราที่พบในอากาศทั้ง 6 

หองทั้งชวงเวลาเชาและชวงเวลาบาย มีความแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติอยางนอยคู ใดคูห น่ึง 

(p<0.05) เม่ือเปรียบเทียบปริมาณจุลินทรียในอากาศ

โดยแยก เปนช ว ง เ วล าเ ช า แ ละบ าย ของแต ล ะ

หองปฏิบัติการ พบวา ปริมาณแบคทีเรียและเช้ือราใน

แตละชวงเวลามีความแตกตางกัน โดยรวมจะแตกตาง

ทั้งแบคทีเรียและเช้ือรา หรือแบคทีเรีย หรือเช้ือรา มี

เพียงหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหารเทาน้ัน ที่ไม

มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวาง

ชวงเวลาทั้งปริมาณเช้ือราและแบคทีเรีย (p>0.05) 

 

ตารางท่ี 2 คาเฉล่ียปริมาณเช้ือจุลินทรียในอากาศของแตละหองปฏิบัติการ และระดับดัชนีปนเปอนเช้ือจุลชีพใน

อากาศ (IMA) 

หองปฏบิัติการ เวลา 

แบคทีเรีย เชื้อรา 

คาเฉล่ีย IMA 
ระหวางเวลา 

Sig.* 

ระหวางหอง 

Sig.* 
คาเฉล่ีย IMA 

ระหวางเวลา 

Sig.* 

ระหวางหอง 

Sig.* 

ชีววิทยา 
9:00-10:00 37.7 ปานกลาง 

0.005 
0.000 81.5 แยมาก 

0.026 
0.000 

13:00-14:00 19.0 ดี 0.000 59.2 แย 0.000 

เคม ี
9:00-10:00 88.2 แยมาก 

0.096 
0.000 83.9 แยมาก 

0.015 
0.000 

13:00-14:00 63.9 แย 0.000 61.1 แย 0.000 

ชีวเคม ี
9:00-10:00 93.1 แยมาก 

0.099 
0.000 87.0 แยมาก 

0.003 
0.000 

13:00-14:00 29.2 ปานกลาง 0.000 67.9 แย 0.000 

ฟสิกส 
9:00-10:00 11.8 ดี 

0.012 
0.000 46.7 ปานกลาง 

0.000 
0.000 

13:00-14:00 4.9 ดีมาก 0.000 21.9 ดี 0.000 

จุลชีววิทยาทางอาหาร 
9:00-10:00 71.8 แย 

0.273 
0.000 59.5 แย 

0.617 
0.000 

13:00-14:00 49.0 ปานกลาง 0.000 76.3 แยมาก 0.000 

สรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตร 
9:00-10:00 10.1 ดี 

0.989 
0.000 32.1 ปานกลาง 

0.000 
0.000 

13:00-14:00 14.6 ดี 0.000 17.1 ดี 0.000 

หมายเหตุ: * Significant at 0.05 level 
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รูปท่ี 1 ปริมาณเฉล่ียชนิดแบคทีเรีย Bacillus sp. (1), S.aureus (2) และแบคทีเรียแกรมลบรูปแทง (3) ที่พบใน

หองปฏิบัติการจํานวน 6 หอง ของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยพายัพที่เล้ียงบนอาหาร TSA ที่อุณหภูมิ 

37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ช่ัวโมง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 2 ปริมาณเฉล่ียชนิดเช้ือรา Aspergillus sp. (1), Curvularia sp. (2) และ Penicillium sp. (3) ที่พบใน

หองปฏิบัติการจํานวน 6 หอง ของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยพายัพ ที่เล้ียงบนอาหาร SDA ที่

อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 วัน 
 

วิจารณผลการวิจัย 

ผลการศึกษาคาเฉล่ียปริมาณจุลินทรียพบวา

ชวงเชาจะมีปริมาณสูงกวาชวงบายซ่ึงอาจเปนเพราะ

ปจจัยหลายอยาง เชน ไมมีการถายเทอากาศภายใน

หอง อีกทั้งในชวงเวลาบายอุณหภูมิโดยเฉล่ียอาจสูงกวา

ชวงเวลาเชา ทําใหปริมาณแบคทีเรียและโดยเฉพาะ

อยางยิ่งเช้ือราที่อาศัยความช้ืนในการเจริญพบปริมาณ

ลดลง เปนตนเม่ือเปรียบเทียบงานวิจัยของประเทศ

โปแลนด พบวา การเจริญของแบคที เรียและการ

เพิ่มขึ้นของสปอรเช้ือราจะพบในชวงเวลาตอนบาย 

(Stryjakowska-Sekulska et al., 2007) แตเน่ืองจาก
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เหตุผลสภาพพื้นที่ และชวงเวลาที่ทําการเก็บตัวอยาง 

รวมถึงฤดูกาลที่ทําการเก็บตัวอยางอาจมีผลตอปริมาณ

จุลินทรียที่ได ทั้งน้ีจากผลการวิจัยของประเทศบังคลา

เทศ พบปริมาณแบคทีเรียมากที่สุดในฤดูหนาว ฤดูรอน 

และฤดูฝน ตามลําดับ (Bhowmick and Rashid, 

2004) 

นอกจากน้ีการถายเทอากาศภายในหองก็มี

ผลตอปริมาณจุลินทรียเชนกัน เพราะจากการวิจัยใน

ประเทศเยเมนยังพบวา ในหองที่ไมมีอากาศถายเทจะ

พบปริมาณแบคทีเรียสูงมากกวาหองที่มีอากาศถายเท

เพียงเล็กนอย และหองที่มีอากาศถายเทดี ตามลําดับ 

(Al-Shahwani et al., 2004) หรือเพราะชวงเวลาเชา

ขณะเก็บตัวอยางมีการทําความสะอาดหองดวยการ

กวาดเช็ดถูและดูดฝุน วิธีน้ีไมสามารถลดจํานวนเช้ือรา

และแบคทีเรียลงไดทั้งน้ีเน่ืองจากการกวาดพื้นหรือดูด

ฝุน ทําใหจุลชีพโดยเฉพาะเช้ือราที่ มีสปอรเบา ฟุง

กระจายในอากาศ (พัลลพและคณะ, 2552) สําหรับ

ผลการวิจัยจัดจําแนกชนิดของเช้ือจุลินทรียน้ีสอดคลอง

กับหลายงานวิจัยที่พบเช้ือ Bacillus sp. และ 

Staphylococcus aureus บอยที่ สุด (Bhowmick 

and Rashid, 2004; Onvimol et al., 1999; ศิริพร

และกาญจณา, 2555; พัลลพและคณะ, 2552) มักจะ

พบ S. aureus มากที่สุด บริเวณทางเดินหายใจสวน

หนา และคอหอย อีกทั้งยังพบในบริเวณอ่ืนของรางกาย 

ในส่ิงแวดลอมและอาหารตาง ๆ (วรัญญา, 2529) สวน 

Bacillus sp. พบทั่วไปในดิน บางครั้งพบในสัตว 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในแมลง เปนปรสิตหรือกอโรค 

(Michael and Roger, 1965) แตเช้ือทั้งสองชนิดน้ีเปน

เช้ือชนิดไมกอโรค (non-pathogenic organisms) ซ่ึง

เปนเช้ือประจําถิ่น (normal flora) โดยจะไมกอโรคใน

คนปกติแตจะกอโรคเฉพาะกับคนที่มีรางกายออนแอ

และมีภูมิคุมกันโรคต่ําเทาน้ัน (ศิริพรและกาญจณา, 

2555) 

จากงานวิจัยในตางประเทศหลายงานวิจัย 

พบวาเช้ือราที่พบบอยที่สุด คือ Aspergillus sp. และ 

Penicillium sp. ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยครั้ง น้ี 

(Pakshir et al., 2007) เ น่ืองจากเช้ือราในสกุล 

Penicillium พบไดทั่วไปในธรรมชาติ บางสปชีสเปน

สาเหตุของการเนาเสียของผลไม พืชผัก ผลไมแชอ่ิม 

และหญา สามารถเจริญเติบโตไดดีในชวงอุณหภูมิ 15-

30 องศาเซียลเซียส (Michael and Roger, 1965) 

สวนเช้ือราสกุล Aspergillus น้ันพบไดทั่วไปทุกแหง

เชนในดินนํ้าหรือพืชพรรณธัญญาหารบริเวณที่พบเช้ือ

มากไดแกบริเวณที่อุนช้ืนโคนิเดียของ Aspergillus มี

ขนาดเล็กกวา 5 µm ปลิวตามลมไดดีผานทางเดิน

หายใจสวนตนเขาไปถึงสวนปลายที่ปอดได (ศิริพรและ

กาญจณา, 2555) และพบเช้ือ Curvularia sp. ไดนอย 

แตเช้ือราชนิดน้ีเปนสารกอภูมิแพ ที่ทําใหเกิดโรคภูมิแพ

ได บางคนอาจเกิดโรคไขละอองฟาง ที่มีอาการคันจมูก 

คันตา นํ้ามูก นํ้าตาไหล และจาม รวมถึงโรคหืด และ

โรคโพรงจมูกอักเสบ เปนตน (Caltex Mold Services, 

ม.ป.ป.) ถึงแมจะพบในปริมาณนอย ก็อาจสงผลตอการ

เกิดโรคภูมิแพไดเชนกัน 

นอกจากเช้ือราทั้ง 3 ชนิดที่ตองการตรวจหา

แลว เช้ือราในอากาศของหองปฏิบัติการ 6 หองที่พบใน

ปริมาณมากที่สุด ก็คือ Cladosporium sp. ซ่ึงเช้ือรา

ชนิดน้ีเปนเช้ือรากอโรคภูมิแพเชนกัน (Monireh et 

al., 2010) ทําใหเปนที่นาสังเกตวา หองปฏิบัติการทั้ง 

6 หองมีความเส่ียงตอการทําใหเกิดโรคภูมิแพได 

นอกจากน้ียั ง มี เ ช้ือราชนิด อ่ืนที่ จัด จําแนก ไดแก 

Alternaria sp., Fusarium sp., Rhizopus sp. และ 

Mucor sp. ซ่ึงตรงกับงานวิจัยของประเทศโปแลนดซ่ึง

ศึกษาการปนเปอนจุลินทรียในอากาศของหองเรียน 

โดยพบเช้ือราชนิด Aspergillus spp., Penicillium 

spp., Rhizopus spp., Cladosporium spp. และ

Alternaria spp. (Stryjakowska-Sekulska et al., 
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2007) เชนเดียวกับงานวิจัยการตรวจจุลินทรียใน

อากาศของมหาวิทยาลัย Poznan คือ พบเช้ือราซ่ึงมี

ส อ ง ส า ย พั น ธุ ที่ ก อ โ ร ค ท า ง เ ดิ น ห า ย ใ จ คื อ 

Cladosporium และ Alternaria (Bugajny et al., 

2005) นอกจากน้ีในประเทศอิหราน ไดศึกษาจาก

ปริมาณและชนิดของเช้ือรากอโรคในอากาศ 2 สาย

พันธุภายในโรงพยาบาลของเมือง Shiraz ชนิดเช้ือราที่

พบมาก สุดคื อ  Cladosporium แ ละต ามมาด วย 

Aspergillus spp. เปนตน (Pakshir et al., 2007) 

เม่ือนําขอมูลปริมาณชนิดของจุลินทรียมา

เปรียบเทียบกับงานวิจัยในตางประเทศ พบวา จาก

งานวิจัยในประเทศอิหรานไดศึกษาปริมาณและชนิด

ของเ ช้ือรากอโรคในอากาศที่ โรงพยาบาลในเมือง 

Shiraz โดยใชหลักการ settle plate พบเช้ือรา 

Cladosporium sp., Penicillium sp., Aspergillus 

sp. และ Curvularia sp. ในโรงพยาบาล A เทากับ 64 

20 13 และ 3% ตามลําดับ และในโรงพยาบาล B 

เทากับ 47 36 14 และ 3% ตามลําดับ (Pakshir et al, 

2007) ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับงานวิจัยครั้งน้ีจะเห็นวา 

พบเช้ือรา Cladosporium sp., Penicillium sp., 

Aspergillus spp. และ Curvularia sp. เทากับ 77 

14 8 และ 2% ตามลําดับ ซ่ึงผลการศึกษาจากงานวิจัย

ในครั้ง น้ีพบปริมาณเช้ือราอยูในระดับที่ต่ํากวาจาก

โรงพยาบาลทั้งสองแหงในประเทศอิหราน ยกเวนเพียง

แคปริมาณเช้ือรา Cladosporium sp. ที่พบใน

ระดับสูงกวา นอกจากน้ีในประเทศไทย ไดทําการวิจัย

การปนเปอนเช้ือจุลินทรียในบรรยากาศในโรงพยาบาล

ชุมชนที่มีขนาดที่แตกตางกัน 3 แหง โดยใชหลักการ 

open plate ในการตรวจเช้ือ พบวามีปริมาณ

แบคทีเรีย Bacillus spp. และเช้ือรา Aspergillus sp. 

ในโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง, โรงพยาบาลขนาด 90 

เตียง และโรงพยาบาลขนาด 120 เตียง ดังน้ี 230.72 

และ 258.02 CFU/ft2, 233.13 และ 290.92 CFU/ft2, 

267.21 และ 383.88 CFU/ft2 ตามลําดับ (ศิริพรและ

กาญจณา, 2555) นํามาเปรียบเทียบกับผลการวิจัยใน

ครั้งน้ีโดยเปล่ียนหนวยใหเหมือนกัน พบวามีปริมาณ

แบคทีเรีย Bacillus sp. และเช้ือรา Aspergillus sp. 

จากหองปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

พายัพ เทากับ 183.49 และ 55.18 CFU/ft2 ตามลําดับ 

ซ่ึงจะเห็นวาปริมาณเ ช้ือจุลินทรียทั้ งสองชนิดจาก

หองปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยพายัพ 

อยูในระดับที่ต่ํากวาโรงพยาบาลทั้ง 3 ขนาด 

สวนผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิติพบวา

สอดคลองกับงานวิจัยที่ศึกษาปริมาณแบคทีเรียและเช้ือ

ราในอากาศในหองเรียนของมหาวิทยาลัยในโปแลนด 

โดยพบจุลินทรียในอากาศของแตละหองมีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และ

ปริมาณแบคที เรียและเช้ือราในชวงเวลาเชาและ

ช ว ง เ ว ล า บ า ย มี ค ว า ม แ ต ก ต า ง กั น ( p<0 . 0 5 ) 

(Stryjakowska-Sekulska et al., 2007) 

 

สรุปผลการวิจัย 

โดยรวมหองปฏิบัติการทั้ง 6 หองของคณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยพายัพ มีปริมาณจุลินทรีย

เฉล่ียอยูในเกณฑระดับดีมากถึงแยมากพบเช้ือกอโรคใน

อากาศทั้ง 6 ชนิด คือ Bacillus sp. มากที่ สุด 

รองลงมา คื อ  Staphylococcus aureus และ 

แบคทีเรียแกรมลบรูปแทง ตามลําดับ สวนเช้ือรา พบ 

Penicillium sp. มากที่สุด รองลงมาคือ Aspergillus 

sp. และ Curvularia sp. ตามลําดับ นอกจากน้ียังพบ

เช้ือรา Cladosporium sp. ในปริมาณสูง ทําให

หองปฏิบัติการเส่ียงตอการทําใหเกิดโรคภูมิแพได พบ

ค ว า ม สั ม พั น ธ ร ะ ห ว า ง ป ริ ม า ณ จุ ลิ น ท รี ย ข อ ง

หองปฏิบัติการทั้ง 6 หองมีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ทั้งปริมาณแบคทีเรียและ

เช้ือรา สวนปริมาณจุลินทรียในอากาศในแตละชวงเวลา 



งานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 42 ฉบับที่ 2 349 

 

 

คือ เชาและบาย พบวามีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เชนกัน 
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