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        การศึกษางานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อศึกษาปริมาณของแบคทีเรียและเช้ือราใน

อากาศภายในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมของคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยท าการเก็บตัวอย่างแบคทีเรียและเช้ือราในอากาศ

โดยใช้เครื่อง Andersen Impactor และใช้เครื่อง Impinger ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม โดยจะเก็บแบคทีเรีย 10 นาทีและเช้ือรา 10 นาที ผลการวิจัยพบว่าปริมาณ

แบคทีเรียภายในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมท่ีเก็บโดยใช้เครื่อง 

Andersen Impactor มี ค่าเฉล่ียของแบคทีเรีย 50 โคโลนีต่อลูกบาศก์เมตร (CFU/M3) และปริมาณ

แบคทีเรียภายในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมท่ีเก็บโดยใช้เครื่อง 

Impinger มีค่าเฉล่ียของแบคทีเรีย 235×104 โคโลนีต่อลูกบาศก์เมตร (CFU/M3) และปริมาณเช้ือรา

ภายในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมท่ีเก็บโดยใช้เครื่อง Impactor มี

ค่าเฉล่ียของเช้ือรา 33 โคโลนีต่อลูกบาศก์เมตร (CFU/M3) และปริมาณเช้ือราภายในห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมท่ีเก็บโดยใช้เครื่อง Impinger มี ค่าเฉล่ียของเช้ือรา 

65×104  โคโลนีต่อลูกบาศก์เมตร (CFU/M3) 

ค าส าคัญ (keyword) : แบคทีเรีย, เช้ือรา, ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
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บทที่1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีเช้ือโรคปนเปื้อนอยู่มากความเปล่ียนแปลงของ

ความเป็นอยู่ อาชีพและสังคม ท าให้คนต้องใช้เวลาอยู่ในอาคารส่ิงก่อสร้างมากขึ้น มลพิษของอากาศท่ี

นอกจากจะมาจากส่ิงแวดล้อมแล้ว จึงยังพบได้ในอาคารท่ีเราใช้อยู่ในชีวิตประจ าวันเช่นท่ีอยู่อาศัย 

ส านักงาน เป็นต้น องค์การอนามัยโลกได้ประเมินว่า อาคารต่าง ๆ ถึงร้อยละ 30 ไม่ถูกสุขลักษณะ 

คุณภาพอากาศในอาคาร (indoor air quality) จึงมีความส าคัญมากขึ้นตามล าดับต่อความเป็นอยู่

ของส่ิงมีชีวิต เนื่องจากมลพิษท่ีก่อตัวในอาคารนั้นเราหลีกเล่ียงได้ยาก จึงอาจส่งผลต่อสุขภาพ-ความ

เจ็บป่วยทางกายภาพและการบั่นทอนจิตใจ ท้ังทางตรงและทางอ้อม ท าให้ลดประสิทธิผลในการ

ท างานลงได้ถึงร้อยละ 20 ( แม้นสรวง วุฒิอุดมเลิศ,2556 ) 

 จากการศึกษาผลกระทบท่ีได้รับส าหรับอนุภาคแขวนลอยท่ีขนาดไม่เกิน 10 ไมโครเมตร 

ได้แก่อนุภาคจุลชีพชนิดต่าง ๆ  อนุภาคเหล่านี้ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพต่อส่ิงมีชีวิตในรูปแบบต่าง 

ๆ ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ระคายเคืองในช่องจมูก ตา ส าหรับจุลชีพ 

นอกจากตัวเซลล์โดยตรงคือ แบคทีเรีย รา ไวรัส และปรสิตแล้วยังมีส่ิงท่ีมาจากจุลชีพและสารท่ีมา

จากส่ิงมีชีวิตหรือสารทางชีวภาพ เนื่องจากราเป็นจุลินทรีย์ท่ีมีโครงสร้างหลายลักษณะ สีสัน และสาร

ท่ีราสร้างขึ้นหลายชนิดจัดเป็นสารอินทรีย์ระเหยเร็วจากจุลินทรีย์ (microbial volatile organic 

compounds หรือ mVOCs) ท่ีท าให้เกิดกล่ินของราอีกด้วย ดังนั้น กล่ินจากรา ช่วยบ่งบอกว่ามีรา

เจริญอยู่ท่ีใดท่ีหนึ่งท่ีควรก าจัดออก พบว่าในหลายคนนั้นกล่ินจากราก่อให้เกิดอาการปวดเวียนศรีษะ 

ระคายคัดจมูกและคล่ืนไส้ นับว่าปัญหาต่าง ๆเป็นปัญหาท่ีเกิดจากการปนเป้ือนของจุลินทรีย์ภายใน

อากาศ  

 จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาปริมาณแบคทีเรียและเช้ือราในอากาศ

ภายในอาคารโดยใช้เครื่อง Andersen Impactor และเครื่อง Impinger ในห้องปฏิบัติการของ

วิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม เพราะเป็นสถานท่ีท่ีผู้วิจัยได้ใช้ในการปฏิบัติการในการ

เรียน โดยการศึกษาครั้งนี้ ท าให้ทราบปริมาณของแบคทีเรียและเช้ือราในอากาศในห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการควบคุมและป้องกัน

ผลกระทบต่อสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปริมาณของแบคทีเรียและเช้ือราในอากาศโดยวิธีการโดยใช้เครื่อง Andersen  

Impactor 
2. เพื่อศึกษาปริมาณของแบคทีเรียและเช้ือราในอากาศโดยวิธีการโดยใช้เครื่อง Impinger  

 

ข้อจ ากัดของการท าวิจัย 
 เนื่องจากติดสถานการณ์ โควิด 19 ท าให้ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ตามแผนท่ีวางไว้ 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การเก็บตัวอย่างของแบคทีเรียและเช้ือราในอากาศ เพื่อหาปริมาณแบคทีเรียและเช้ือราใน

อากาศภายในอาคาร โดยใช้เครื่อง Andersen Impactor และเครื่อง Impinger ในห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อศึกษาปริมาณแบคทีเรียและเช้ือราในอากาศภายในห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม โดยท าการเก็บตัวอย่างโดยใช้เครื่อง Andersen 

Impactor และใช้เครื่อง Impinger ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม โดย

เก็บแบคทีเรีย 10 นาทีและเก็บเช้ือรา 10 นาที 

2. ขอบเขตด้านพื้นที่ 

การศึกษาการวิจัยครั้งนี้ได้ท าขึ้นเพื่อศึกษาปริมาณแบคทีเรียและเช้ือราในอากาศภายใน

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

3. ขอบเขตระยะเวลา 

ระยะเวลาศึกษาและการเก็บข้อมูลในการด าเนินงานวิจัยเริ่มต้ังแต่เดือน มกราคม-กันยายน 

พ.ศ 2563  
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นิยามศัพท์ 
1. อิมแพ็กเตอร์ มาจากค าว่า“ อิมแพ็ก (impact) ซึ่งหมายถึง การอัด การชน หรือการกระทบ 

ซึ่งเครื่องมือนี้ใช้หลักของการท าให้กระแสอากาศไหลหักเหเปล่ียนทิศทาง อย่างฉับพลันหลังจากท่ีเข้า

เครื่องมือมา ซึ่งในรูปอากาศพร้อมอนุภาคจะถูกดูดเข้า เครื่องมือมาโดยใช้ปั้มดูดอากาศอากาศ” 

2. อิมพินเจอร์ (impinger) หรือ (liquid impinge) ใช้หลักการท างานเช่นเดียวกับอิมแพ็กเตอร์ 

เพียงแต่ตัวกลางท่ีกระแสอากาศตกลงมากระทบนั้นเป็นของเหลวโดยปั้มจะดูดเอาอากาศท่ีมีจุลินทรีย์

ปนเป้ือนอยู่ด้วยเข้าเครื่องมือมาทางช่องทางเข้า แล้วตกกระทบลงบนตัวกลางท่ีเป็น อาหารเล้ียงเช้ือ

ชนิดเหลวที่บรรจุไว้ภายในให้เป็นตัวดักจับจุลินทรีย์เอาไว้” 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

 สามารถใช้ข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยไปใช้ในการก าหนดแนวทางในการควบคุมและป้องกัน

ผลกระทบต่อสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

 

แผนการด าเนินงานวิจัย 
 การศึกษาปริมาณแบคทีเรียและเช้ือรานอากาศภายในอาคาร โดยใช้เครื่อง Andersen 

Impactor และเครื่อง Impinger ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีข้ันตอนและการด าเนินงาน ดังท่ี

แสดงไว้ในตารางท่ี 1.1 
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ตารางท่ี 1.1 แผนการด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอนการศึกษา 
ระยะเวลาการด าเนินการ 

ม.ค 
2563 

ก.พ
2563 

มี.ค
2563 

เม.ย
2563 

ก.ค 
2563 

ส.ค 
2563 

ก.ย 
2563 

ต.ค 
2563 

1. ก าหนดหัวข้อรายงานวิจัย     
 
 
  

 

2. ปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา
โครงงานวิจัย 
3. รวบรวมข้อมูล  
4. ด าเนินการท าโครงการวิจัย 
5. วิเคราะห์และสรุปผลการ
ทดลอง 
6. จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

บทนี้จะกล่าวถึงวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องในการศึกษาปริมาณแบคทีเรียและเช้ือราในอากาศ

ภายในอาคาร โดยใช้ เครื่อง  Andersen Impactor และเครื่อง Impinger ในห้องปฏิบั ติการ

วิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. จุลินทรีย์ 

2. จุลินทรีย์ในอากาศ 

3. จุลินทรีย์ท่ีก่อโรค 

4. ผลกระทบของจุลินทรีย์ 

5. หลักในการเก็บเช้ือจุลินทรีย์ในอากาศ 

6. มาตรฐานเช้ือจุลินทรีย์ในอากาศ 

7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

จุลินทรีย ์
จุลินทรีย์เป็นส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กท่ีประกอบด้วยเซลล์เดียว (Unicellular) หรือหลายเซล์ 

(Multicellular) แต่ทว่าเซลล์เหล่านั้นต่างก็เป็นเซลล์ชนิดเดียวกันและมีรูปร่างเหมือนกัน ไม่มีการ

เปล่ียนแปลงของเซลล์เพื่อท าหน้าท่ีเฉพาะเหมือนในส่ิงมีชีวิตช้ันสูง จุลินทรีย์สามารถแบ่งออกเป็น 2 

กลุ่มใหญ่ๆตามประเภทของเซลล์ คือ โปรคารีโอต คือ ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส เช่น แบคทีเรียและ

สาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงิน และยูคารีโอต คือ มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส เช่น เช้ือรา โปรโตซัว และสาหร่าย

ต่างๆ ยกเว้นสาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงิน (ดวงพร คันธโชติ, 2545) 

จุลินทรีย์แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ (ดวงพร คันธโชติ, 2545) 

1. แบคทีเรีย (Bacteria) 
เป็นจุลินทรีย์ท่ีมีขนาดเล็กมาก ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ท่ีมีก าลังขยาย

สูงส่องดูจึงมองเห็นประกอบด้วยเซลล์เพียงเซลล์เดียว และเป็นพวกโปรคารีโอต มีผนังเซลล์ท่ีคงรูป 

(Rigid cell wall) ท าให้แบคทีเรียรักษารูปร่างได้ แบคทีเรียมีรูปร่างได้หลายแบบมีเพศและไม่มีเพศ
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โดยแบบมีเพศเกิดจากการรวมตัวของเซลล์ 2 เซลล์ ส่วนการสืบพันธุ์แบบไม่มีเพศโดยท่ัวไปเป็นแบบ 

Binary fission บ้างก็เป็นการแตกหน่อ (Budding) แบคทีเรียสามารถพบได้ท่ัว ๆ ไปไม่ว่าจะเป็นดิน  

น้ า อากาศ มีท้ังชนิดท่ีให้ประโยชน์และบางชนิดก็เป็นโทษ ตัวอย่างของแบคทีเรีย เช่น Bacillus spp. 

Lactobacillus spp. Streptococcus spp. Staphylococcus spp. Escherichia coli Proteus 

vulgaris Spirillum spp. และ Streptomyces spp. เป็นต้น 

2. เช้ือรา (Fungi) 
เป็นจุลินทรีย์ท่ีมีเซลล์แบบยูคารีโอต มีท้ังชนิดเซลล์เด่ียวคือยีสต์ (Yeast) ซึ่งส่วนใหญ่สืบพันธุ์ 

โดยการแตกหน่อ และหลายเซลล์ซึ่งได้แก่ รา (Mold) โดยมีรูปร่างเป็นเส้นใย (Filamentous) ส่วน

ของเส้นใยเรียกว่า ไฮฟี (Hyphae) ถ้าไฮฟีมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเรียกว่า ไมซีเลียม (Mycelium) เส้น

ใยมีท้ังแบบมีผนังกั้นและไม่มีผนังกั้น ผนังเซลล์ของเช้ือราแตกต่างจากผนังเซลล์ของแบคทีเรียขนาด

และรูปร่างของเช้ือราแตกต่างกันไป บางชนิดต้องใช้กล้องส่องดู เช่น เซลล์ยีสต์ ท่ีโตขึ้นมาได้แก่ พวก

ท่ีมีลักษณะเป็นเส้นใย และท่ีสามารถมองเป็นด้วยตาเปล่า ได้แก่ เห็ด (Mushroom) ซึ่งเกิดจากเส้น

ใยของเช้ือรามาอยู่รวมกันและอัดแน่นเป็นดอกเห็นขนราดใหญ่ เช้ือราเจริญได้ดีในท่ีท่ีมีความเป็นกรด

สูง อาหารเล้ียงเช้ือราจึงปรับ pH ประมาณ 4.0 ราทุกชนิดเป็นพวกท่ีต้องการอากาศส่วนใหญ่ชอบ

อุณหภูมิปานกลาง การสืบพันธุ์ได้ท้ังแบบมีเพศและไม่มีเพศ ตัวอย่างของเช้ือราพวกท่ีเป็นเซลล์เดียว 

เช่น ยีส Saccharomyces cerevisiae ส่วนพวกหลายเซลล์ท่ีเป็นเส้นใย เช่น Rhizopus spp. 

Aspergillus spp. Penicilliun spp. และเห็น เช่น เห็ดฟาง Volvariella volvaceae 

3. โปรโตซัว (Protozoa) 
ลักษณะเซลล์เป็นเซลล์เดียวและเป็นพวกยูคารีโอตแต่ไม่มีผนังเซลล์ เป็นจุลินทรีย์ท่ีมี

วิวัฒนาการของเซลล์ไปมากท่ีสุด การแพร่พันธุ์มีท้ังแบบใช้เพศและไม่ใช้เพศ โดยแบบไม่มีเพศอาจจะ

เป็น Binary fission การแตกหน่อ หรือการสร้างสปอร์ เป็นต้น สามารถเคล่ือนท่ีได้ในบางช่วงของ

วงจรชีวิต ขนาดและรูปร่างของโปรโตซัวมีความแตกต่างกันมาก เช่น รูปกลม รูปไข่ รูปแท่งหรือท่อน 

บางชนิดมีรูปร่างหลายแบบในช่วงการเจริญ บางชนิดเห็นได้ด้วยตาเปล่า พบได้ท่ัวไปในดิน น้ า 

อากาศ และในส่ิงมีชีวิต ปกติโปรโตซัวกินแบคทีเรียเป็นอาหาร ดังนั้นบริเวณท่ีมีแบคทีเรียมาย่อมมี

โปรโตซัวมากตามไปด้วย และส าหรับโปรโตซัวท่ีเป็นปรสิตของสัตว์ พวกนี้จะเล้ียงอย่างอิสระไม่ได้

ต้องอยู่กับเซลล์เจ้าบ้าน (Host cell) เท่านั้น โปรโตซัวมีการเคล่ือนท่ี 3 แบบ ด้วยกัน คือ ใช้ขาเทียม 

(Pseudopodium) ซึ่งเกิดจากการยืดหดของไซโทพลาซึม การเคล่ือนไหวแบบนี้เรียกว่า Ameboid 

movement เช่น Amoeba ใช้รยางค์ขนาดยาว (Flagella) เช่น Euglena ใช้ขนเล็ก ๆ เรียกว่า ซีเลีย 

โบกพัด เช่น Paramecium 
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4. สาหร่าย (Algae) 
เป็นจุลินทรีย์ท่ีสังเคราะห์แสงได้ เพราะมีคลอโรฟีลล์ การสังเคราะห์แสงเหมือนพืชช้ันสูง 

นอกจากนี้ยังมีรงค์วัตถุ (Pigment) อื่นๆอีก ท าให้สาหร่ายมีสีต่างๆกันไป เช่น สีเขียว สีแดง สีน้ าตาล 

สีน้ าเงิน ซึ่งใช้เป็นลักษณะส าคัญในการจัดจ าแนกหมวดหมู่ของสาหร่าย หรืออาจใช้ประเภทของ

คลอโรฟิลล์ในการจัดจ าแนกก็ได้เช่นกัน ลักษณะของเซลล์เป็นพวกยูคารีโอต มีท้ังพวกท่ีเป็นเซลล์

เดียวมีขนาดเล็กต้องส่องดูด้วยกล้อง บางชนิดมีหลายเซลล์ขนาดใหญ่อาจยาวถึง 100 ฟุต ลักษณะ

รูปร่างต่างกันไป เช่น รูปกลม รูปท่อน รูปเกลียว รูปแฉก รูปกระสวย บางชนิดเซลล์อาจอยู่รวมกัน

เป็นกลุ่มเช่น Volvox บ้างต่อกันเป็นสาย เช่น Anabacna บ้างเรียงกันเป็นแผ่น เช่น Ulva สาหร่าย

พวกท่ีเคล่ือนท่ีได้จะอาศัยแฟลกเจลลา หรือเท้าเทียม การสืบพันธุ์มีท้ังแบบมีเพศและไม่มีเพศ 

เนื่องจากสาหร่ายสังเคราะห์แสงได้บริเวณท่ีแสงส่องถึงจึงสามารถพบสาหร่ายได้ไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ า 

พื้นดิน และพื้นผิวที่ช้ืนแม้กระท่ังหิน 

5. ไวรัส (Virus) 
ไวรัสไม่สามารถจัดเป็นเซลล์ได้ เพราะขาดโครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์อีกท้ังไม่

สามารถอาศัยอยู่ได้อย่างอิสระได้ จ าเป็นต้องอาศัยอยู่ในเซลล์ของส่ิงมีชีวิตอื่นๆ เพื่อด ารงชีวิตและ

เพื่อการเพิ่มจ านวนเรียกลักษณะนี้ว่า Obligate intracellular parasite โครงสร้างของไวรัสจะ

ประกอบด้วยกรดนิวคลีอิกท่ีเป็น DNA หรือ RNA เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และมีโปรตีนท่ี

เรียกว่า Capsid หุ้มอยู่ นอกจากนี้อาจมีเยื่อหุ้มท่ีเรียกว่า Envelope ไวรัสมีขนาดเล็มากประมาณ 

20-25 นาโนเมตร จนถึง 200-300 นาโนเมตร จึงไม่สามารถมองเห็นด้วยกล้องจุลทรรศน์ธรรมดา 

หากแต่ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ตามธรรมชาติพบไวรัสได้ท่ัวไปโดยอาศัยอยู่กับเซลล์ของ

ส่ิงมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ หรือมนุษย์ ตลอดจนจุลินทรีย์ 

จุลินทรีย์ในอากาศ 
จุลินทรีย์ในอากาศนั้นสามารถก่อให้เกิดการติดเช้ือท้ังจากเช้ือท่ีสามารถติดต่อจากคนสู่คน

ทางระบบทางเดินหายใจ (communicable respiratory pathogens) และเช้ือฉวยโอกาสท่ีปกติจะ

ไม่ติดต่อ เว้นแต่บุคคลจะอยู่ในสภาพท่ีอ่อนแอ (primary nosocomial) (ศิริพร และกาญจนา, 2555)

เช้ือจุลินทรีย์ท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ท่ีพบส่วนใหญ่จะเป็นชนิดก่อโรคฉวยโอกาส คือ ไม่

ก่อโรคในคนปกติแต่จะก่อโรคเฉพาะกับคนท่ีมีร่างกายอ่อนแอ มีภูมิคุ้มกันโรคต่ าเท่านั้น เช้ือจุลินทรีย์

จะอยู่ตามเส้ือผ้าส่ิงของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช้ือนี้สามารถแพร่กระจายจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่งได้

โดยการสัมผัส หรือทางอากาศ (กฤษณียา, 2548) 
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1. การแพร่กระจายของจุลินทรีย์ในอากาศ 
     จุลินทรีย์ส่วนใหญ่ไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่ในบรรยากาศได้เป็นเวลานาน ๆ เพราะอากาศ

มี สภาพแห้งแล้งและมีสารอาหารปริมาณน้อย ดังนั้น อากาศจึงไม่ใช่ถิ่นอาศัยท่ีเหมาะต่อการเจริญ

ของจุลินทรีย์ อากาศเป็นเพียงท่ีอยู่อาศัยช่ัวคราว (temporary habitat) ของจุลินทรีย์ท่ีถูกพัดพามา

จากแหล่งพัดพามาจากแหล่งอื่น ๆ เช่น น้ า ดิน และอากาศ เป็นตัวกลางท่ีส าคัญในการแพร่กระจาย

ของจุลินทรีย์ไปในส่ิงแวดล้อมอื่น  

1.1 ประเภทการแพร่กระจายของจุลินทรีย์ในอากาศ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

1.1.1 จุลินทรีย์ในอากาศภายในอาคาร (intramural aeromicrobiology) 

การศึกษาจุลินทรีย์ในอากาศภายในอาคาร (indoor air) เช่น ในบ้าน สถานท่ีท างาน  

โรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการ ซึ่งอากาศภายในอาคารมีการหมุนเวียนของอากาศจากภายนอกจ ากัด

และมีปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลตน้อยนอกจากนี้ ยังมีอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ท่ีเหมาะต่อการ

รอดชีวิตของจุลินทรีย์ในอากาศอีกด้วย ดังนั้น คุณภาพอากาศภายในอาคาร (indoor air quality) จึง

มีความส า คัญกับสุขภาพของ ผู้อาศัยภายในอาคาร โดยอาจท่าให้ เกิด sickness building 

syndrome(SBS) เนื่องจากอากาศภายในอาคารอาจมีจุลินทรีย์ก่อโรคหมุนเวียนอยู่ภายในห้อง เช่น 

legionellapneumophilia ท่ีก่อโรค Legionnaires โดยพบในระบบน้ าหล่อเย็น (cooling tower) 

ของเครื่องปรับอากาศ และผ่านท่อของเครื่องปรับอากาศเข้ามาภายในห้อง 

1.1.1 จุลินทรีย์ในอากาศภายนอกอาคาร (extramural aeromicrobiology) 

  การศึกษาจุลินทรีย์ในอากาศภายนอกอาคาร (outdoor air) โดยการเคล่ือนท่ีของ

จุลินทรีย์ในอากาศภายนอกเกี่ยวข้องกับขนาดของพื้นท่ี และพัดพาของอากาศ โดยปัจจัยส าคัญท่ีมีผล

ต่อการรอดชีวิตและจ านวนของจุลินทรีย์ในอากาศภายนอกคือ ความช้ืนสัมพัทธ์ อุณหภูมิ และรังสี

อัลตราไวโอเลต จุลินทรีย์ในอากาศนั้นสามารถก่อให้เกิดการติดเช้ือท้ังจากเช้ือท่ีสามารถติดต่อจากคน

สู่คนทางระบบทางเดินหายใจ (communicable respiratory pathogens) และเช้ือฉวยโอกาสท่ี

ปกติจะไม่ติดต่อ เว้นแต่บุคคลจะอยู่ในสภาพท่ีอ่อนแอ (primary nosocomial) การติดเช้ือในระบบ

ทางเดินหายใจนับว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขส าคัญปัญหาหนึ่ง อัตราการเกิดโรคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดย

ตลอดเช้ือบางชนิดเมื่อเข้าสู่ปอดแล้วยังไม่ท่าให้เกิดอันตรายแก่เนื้อปอดทันทีเพียงแต่แฝงตัวหลบ รอ

จนกระท่ังร่างกายของผู้นั้นอ่อนแอลง การติดต่อ ของโรคส่วนมากเกิดจากการหายใจเอาฝอยละออง

ไอจามหรือท่ีมีเช้ือโรคปะปนอยู่ (ศิริพร และกาญจนา, 2555) 
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1.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่กระจายของจุลินทรีย์ในอากาศ  

  จุลินทรีย์ท่ีมาจากแหล่งต่าง ๆ กัน จะอยู่ในอากาศได้นานและแพร่กระจายออกไป

ไกลมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้ (กฤษณียา, 2548) 

1.2.1 ขนาดของอนุภาคหรือฝุ่นละอองที่แบคทีเรียเกาะติดอยู่  ถ้าขนาดเล็กและ 

เบาจะสามารถล่องลอยอยู่ในอากาศได้นาน และไปได้ไกลจากการทดลองพบว่าแบคทีเรียท่ีติดไปกับ

ฝุ่นละอองสามารถพบได้ในทะเลห่างจากฝ่ังออกไปเป็นระยะหลายร้อยกิโลเมตร และพบได้ในอากาศ

ท่ีมีความสูงนับพันเมตร จากการถูกกระแสลมพัดพาไป 

1.2.2 สภาพอุตุนิยมวิทยา  เช่น ความช้ืน แสงแดด อุณหภูมิ ประเทศในเขตร้อน 

มีการระบาดของโรคติดเช้ือท่ีมีสาเหตุจากแบคทีเรียมากกว่าในประเทศเขตอื่นๆ เนื่องจากอุณหภูมิใน

เขตร้อนเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรีย์ โดยเช้ือจุลินทรีย์จะเจริญเติบโตได้ดีท่ีอุณหภูมิ

ช่วง 35-37 องศาเซลเซียส ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีอยู่ในเขตร้อน มีอุณหภูมิใกล้เคียงกับช่วง

อุณหภูมิท่ีเช้ือจุลินทรีย์เจริญเติบโตได้ดี อย่างไรก็ตามกระแสลม ฝน เป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีท าให้

แบคทีเรียในอากาศตกสู่พื้น และในแสงแดดยังมีรังสีอัลตราไวโอเลต ซึ่งจะท่าลายแบคทีเรียได้รวมถึง

ท าให้อุณหภูมิของอากาศสูงขึ้นจนถึงระดับท่ีท าให้แบคทีเรียบางชนิดตายได้ 

1.2.3 ชนิดของแบคทีเรีย แบคทีเรียบางชนิด ทนต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ใน 

อากาศได้ดี โดยเฉพาะพวกท่ีมีสปอร์ นอกจากนี้ชนิดของแบคทีเรียในอากาศยังแตกต่างกันไปตาม

สถานท่ีและฤดูกาลด้วย ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท่าให้โรคของระบบทางเดินหายใจบางโรคเกิดมากเฉพาะ

ในฤดูใดฤดูหนึ่ง 

จุลินทรีย์ที่ก่อโรค 
จุลินทรีย์ท่ีก่อโรค จ าแนกได้ 7 ประเภท ดังนี้  (ศิริลักษณ์ วงษ์วิจิตสุข, 2553)   

1. แบคทีเรีย (Bacteria)  
     แบคทีเรียคือส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียวมีโครงสร้างเซลล์ท่ีไม่ซับซ้อนสามารถ ด ารงชีวิตได้ด้วย

การใช้ท้ังสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์จากแหล่งอาหารในธรรมชาติการสืบพันธุ์ จะเป็นแบบไม่อาศัย

เพศเมื่อแบ่งกลุ่มแบคทีเรียตามการย้อมสีแบบแกรม (gram stain) ซึ่งเกิดจาก ปฏิกิริยาของแบคทีเรีย

กับสีท่ีย้อมสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดคือแกรมบวก (gram positive) และแกรมลบ (gram 

negative) แบคทีเรียแกรมบวกมีคุณสมบัติท่ีทนต่อส่ิงแวดล้อมได้ดีกว่าแกรม ลบท้ังนี้เนื่องจาก

แบคทีเรียแกรมลบจะมีผนังเซลล์ท่ีเปราะบางไม่ทนต่อความแห้งส่วนในกลุ่มแกรมบวกจะมีผนังเซลล์ท่ี

หนากว่าและทนต่ออุณหภูมิสูงได้ดีกว่า แบคทีเรียสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายกลุ่ม ดังนี้ 
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1.1 กลุ่มแบคทีเรีย (แบคทีเรียแกรมบวกทรงกลม) (Gram positive Cocci) 

  แบคทีเรียแกรม บวกทรงกลมท่ีพบได้บ่อยได้แก่ Staphylococcus มีลักษณะเป็น

รูปทรงกลมติดกันคล้ายพวงองุ่นเป็น เช่ือท่ีมีความส าคัญทางการแพทย์เช้ือจะก่อให้เกิดโรคติดเช้ือท่ีมี

ลักษณะของการอักเสบแบบมี หนอง เช่น ก่อให้เกิดฝีตามผิวหนัง เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ปอดอักเสบ 

หนองในช่องเยื่อหุ้มปอด ข้ออักเสบเป็นต้นแหล่งแพร่เช้ือ Staphylococcus ท่ีส าคัญส่วนมากมาจาก

แผลของผู้ป่วยจากทางเดิน หายใจภาชนะส่ิงของเครื่องใช้รวมท้ังเส้ือผ้าของผู้ป่วยการแพร่กระจาย

ของเช้ือในอากาศก็มี ความส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงพยาบาลท่ีมีบุคลากรและผู้ป่วยเป็นจ านวน

มากจะพบเช้ือ Staphylococcus กระจายอยู่โดยท่ัวไป (สุภาภรณ์ พัวเพิ่มพูนศิริ, 2527) นอกจากนี้

ยังพบ Streptococcus ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปทรงกลมหรือทรงรอยู่เป็นสายเป็นเช้ือก่อโรคท่ีส าคัญใน

ระบบ ทางเดินหายใจและลามไปยังส่วนอื่น ๆ เช่นปอดและหูส่วนกลางเป็นต้นท าให้เกิดการอักเสบท้ัง

ท่ีมี หนองและไม่มีหนองรวมท้ังอาจทา ให้เกิดเย่ือหุ้มสมองอักเสบและปอดบวมได้เป็นต้น (จุณจันทน์ 

วัลัยลักษณคณา, 2538 และดวงพร คันธโชติ, 2545)   

1.2 กลุ่มแบคทีเรีย (แบคทีเรียแกรมลบทรงกลม) (Gram negative Cocci) 

  พบได้บ่อยใน ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิกได้แก่พวก Neisseria มีรูปร่างคล้าย

ไตหรือเมล็ดกาแฟมีท้ังท่ีเป็น เช้ือก่อโรค เช่น เช้ือ Neisseria meningitidis จะท าให้เกิดโรคไข้กาฬ

หลังแอ่นเช้ือ N.gonorrhoeae จะท าให้เกิดโรคหนองใน และเป็นแบคทีเรียประจ าถิ่นในร่างกาย 

(normal flora) เช่นในระบบทางเดินหายใจทางเดินอาหารเป็นต้นแต่เช้ือเหล่านี้ก็สามารถท าให้เกิด 

โรคได้โดยเฉพาะในคนท่ีมีร่างกายอ่อนแอ (จุณจันทน์ วิลัยลักษณคณา, 2538)   

1.3 กลุ่มแบคทีเรีย (แบคทีเรียแกรมลบทรงแท่ง) (Gram negative baciti) 

  แบคทีเรียกลุ่มนี้เป็นแบคทีเรียแกรมลบรูปแท่งไม่สร้างสปอร์เช่นแบคทีเรียในกลุ่ม 

Enterobacteriaceae เป็นแบคทีเรียแกรมลบทรงแท่งท่ีพบได้บ่อยท่ีสุดจากส่ิงตรวจของผู้ป่วยเช้ือใน

กลุ่มนี้บางพวกเป็นแบคทีเรียประจ าถิ่นอยู่ในล าไส้ใหญ่ของคนและสัตว์และพบได้ท่ัวไปท้ังในน้ าในดิน

และตามพืชผักผลไม้ต่าง ๆ เช้ือ เหล่านี้ ได้แก่ E. coli, Klebsiella spp. และ Enterobacter spp. 

เป็นต้นเช้ือบางกลุ่มก่อให้เกิดโรคติด เช้ือในคนและสัตว์ เช่น Salmonella และ Shigella เป็นต้นโดย

ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารท่ี ส าคัญท่ีสุด ได้แก่ โรคอุจจาระร่วงนอกจากนี้ยังพบว่าเช้ืออื่น ๆ 

ในกลุ่มนี้สามารถก่อให้เกิดโรคติด เช้ือของระบบอวัยวะอื่น ๆ นอกเหนือจากโรคของระบบทางเดิน

อาหารโดยพบว่า E. coli เป็น สาเหตุท่ีพบได้บ่อยท่ีสุดของโรคติดเช้ือของระบบทางเดินปัสสาวะและ 

Klebsiella pneumoniae อาจ ก่อให้เกิดโรคติดเช้ือของระบบหายใจเป็นต้น (สุภาภรณ์ พัวเพิ่มพูนศิ

ริ, 2526 และอรุณวดี ชนะวงศ์, 2538)   
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1.4 กลุ่มแบคทีเรีย (แบคทีเรียแกรมบวกทรงแท่ง) (Gram positive bacilli)   

แบคทีเรียแกรมบวก ทรงแท่งท่ีมีความส าคัญทางการแพทย์ (โชติชนะ วิลัยลักษณคณา, 2538) ได้แก่

แบคทีเรียในกลุ่ม Bacillus มีรูปร่างเป็นท่อนขนาดใหญ่จะพบอยู่ตามธรรมชาติในดินน้ าและอากาศ

เช้ือ B. onthracis ซึ่งจะทา ให้เกิดโรคแอนแทรกซ์ในปศุสัตว์ เช่น วัวกระบือและสามารถติดต่อมายัง

คนได้แบคทีเรียในกลุ่ม Corynebacterium มีรูปร่างเป็นท่อนคล้ายกระบอกเช้ือ Corynebacterium 

diphtherine ท าให้เกิดโรคคอตีบและโรคติดเช้ือท่ีผิวหนังเช้ือจะแพร่กระจายทางละอองน้ ามูกน้ าลาย

หรือโดยการสัมผัสเมื่อเช้ือเข้าสู่ร่างกายแล้วจะฝังตัวเจริญเติบโตอยู่ท่ีเซลล์เยื่อบุเมือกในล าคอท าให้

เกิดอาการ อักเสบ (ปรีชา พุทธาวุฒิไกร, 2528) รวมทั้งแบคทีเรียในกลุ่ม Actinomycetes ด้วย   

1.5 กลุ่มแบคทีเรีย (แบคทีเรียแกรมลบทรงแท่งไม่หมักย่อยกลูโคส) 

(Nonfermentative gram negatives bacili : NFB)   

แบคทีเรียกลุ่ม NFB ส่วนใหญ่พบได้ท่ัว ๆ ไปในธรรมชาติไม่ก่อให้เกิด โรคในคนปกติแต่อาจท าให้เกิด

โรคติดเช้ือในพวกท่ีเป็น Compromised host ได้เช่นผู้ป่วยท่ีมี ร่างกายอ่อนแอหรือมีภาวะผิดปกติ

ของอวัยวะต่าง ๆ หรือมีปัจจัยชักน า ต่าง ๆ เช่นมีความผิดปกติ ของระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วย

โรคมะเร็งผู้ท่ีได้รับการรักษาด้วยรังสีหรือด้วยยาประเภทกดระบบ ภูมิคุ้มกันการต่อท่อหรือใส่สายต่าง 

ๆ เข้าในร่างกายการติดเช้ืออาจเกิดขึ้นได้ทุกระบบของร่างกาย ส่วนความรุนแรงของการติดเช้ือขึ้นอยู่

กับ species ของแบคทีเรียและสภาพของผู้ป่วยในปัจจุบัน พบว่าแบคทีเรียท่ีเป็นกลุ่ม NFB ก่อให้เกิด

ปัญหาเกี่ยวกับการติดเช้ือในโรงพยาบาล (nosocomialinfection) และมักพบมีปัญหาในการรักษา

เนื่องจากเช้ือในกลุ่มนี้ด้ือต่อยาต้านจุลชีพ หลายชนิดแบคทีเรียท่ีเป็นกลุ่ม NFB ได้แก่ Psudomonas, 

Flavobacterium, Kingella เป็นต้น (สุภาภรณ์ พัวเพิ่มพูนศิริ, 2526 และอรุณวดี ชนะวงศ์, 2538 )   

2. กลุ่มเช้ือรา 
    เช้ือรามีอยู่มากมายในส่ิงแวดล้อมโดยจะมีเช้ือราท่ีเป็นชนิดท่ีก่อโรคและไม่ ก่อโรคหรือ

จัดเป็นพวก Saprophytes ซึ่งบางชนิดก็อาจทา ให้เกิดโรคได้ในบางโอกาสจึงอาจเรียก เป็นพวกเช้ือ

ฉวยโอกาส (Opportunistic organism) โดยปกติเช้ือราท่ีเป็นพวก Saprophytes จะไม่ท าให้เกิดโรค

ในคนปกติแต่จะท าให้เกิดโรคได้ในผู้ท่ีมีร่างกายอ่อนแอโดยอาจจะท าให้เกิดโรคร้ายแรง ได้

ตัวอย่างเช่นในคนท่ีเป็นเบาหวานหรือคนท่ีเป็นมะเร็งของระบบน้ าเหลือง เช่น leukemia, 

Lymphosarcoma หรือในคนท่ีได้รับยาต้านจุลชีพออกฤทธิ์กว้างนาน ๆ หรือในผู้ท่ีได้รับยาต้านจุล

ชีพ ท่ีไปกดการท างานของระบบภูมิต้านทานของร่างกายโรคท่ีเกิดอาจจะเป็นพวก systemic 

mycoses คือกระจายไปทุกระบบของร่างกายหรืออาจเป็นเฉพาะท่ีเช่น aspergillosis (เกิดจากเช้ือ 

Aspergillus) ท าให้เกิดโรคท่ีระบบทางเดินหายใจท่ีพบบ่อยคือท่ีปอดและท าให้เกิดอาการแพ้ 
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(allergic aspergillosis) โดยผู้ป่วยได้รับเช้ือจากการหายใจการกินหรือการสัมผัส (พิพัฒน์ ศรีเบญจ

ลักษณ์, 2532 และวิทยา มีวุฒิสม, 2528) 

ผลกระทบของจุลินทรีย์ 
จุลินทรีย์ในอากาศประกอบไปด้วยหลายชนิดแต่จุลินทรีย์ท่ีมีความส าคัญต่อสุขภาพมนุษย์ 

และส่ิงแวดล้อมนั้นมีดังตารางท่ี 2.1 

ตารางที่ 2. 1 จุลินทรีย์ส่งผลกระทบในด้านลบต่อสุขภาพมนุษย์และส่ิงแวดล้อม 

จุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุ ผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

สาหร่าย 

แบคทีเรีย 

 

อาการผ่ืนคัน 

อาการภูมิแพ้การติดเช้ือของ 
ระบบทางเดินหายใจไข้ ปวด
กล้ามเนื้ออาเจียนและ ระคาย
เย่ือบุผิว 

ปัญหาเรื่องกล่ิน  
ท าลายพื้นผิววัสดุ ท าความ 
เสียหายต่อผลิตผลทาง
การเกษตร ปัญหาเรื่องกล่ิน 

 

เช้ือรา อาการภูมิแพ้ผ่ืนคันหอบหืด 
การติดเช้ือผลกระทบต่อ 
เสียหายต่อระบบประสาท 

ท าลายพื้นผิววัสดุท าความ
เสียหาย ต่อผลิตผลทาง
การเกษตร ปัญหา เรื่องกล่ิน 

 

โปรโตซัว อาการภูมิแพ้การติดเช้ือเยื่อ 
หุ้มสมองอักเสบ 

 

ท าความเสียหายต่อผลิตผล
ทาง การเกษตร (การระบาด
ของโรค สัตว์) 

ไวรัส การติดเช้ือ ท าความเสียหายต่อผลิตผล
ทาง การเกษตร   

ที่มา : ภารดี ช่วยบ ารุง, 2557 

1. การติดต่อและการแพร่กระจายของเช้ือโรค  
     โรคแต่ละชนิดมีการติดต่อเข้าสู่ร่างกายคนไม่เหมือนกันและแม้จะเป็นเช้ือโรคชนิด

เดียวกันเมื่อเข้าสู่ร่างกายคนละทางก็จะเกิดผลแตกต่างกัน เช้ือโรคเข้าสู่ร่างกายคนได้ 6 ทางคือ

(กุสุมาลย์ ชมโคกกรวด, 2553) 
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1.1 ทางระบบทางเดินหายใจหรือทางอากาศ (Airborne Infection)  เป็นการติดต่อ 

หรือ แพร่กระจายของโรคท่ีส าคัญท่ีสุดเช้ือโรคหลายชนิดล่องลอยอยู่ท่ัวไปในอากาศหรือปะปนอยู่กับ 

ฝุ่นละอองเช่นเช้ือโรคจากผู้ป่วยท่ีไอจามหรือบ้วนเสมหะซึ่งสามารถแพร่เช้ือสู่อากาศเมื่อผู้ท่ีอยู่

ใกล้เคียงหรือคนท่ัวไปหายใจเอาเช้ือโรคเข้าสู่ร่างกายจึงท าให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ได้

เช่นไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดใหญ่วัณโรคปอดปอดบวมคอตีบหัดหัดเยอรมันเป็นต้น 

1.2 ทางระบบทางเดินอาหารหรือทางอาหาร  (Food-born Infection)  เช้ือโรคบาง 

ชนิดอาศัยอยู่ในอาหารและน้ าจึงสามารถเข้าสู่ร่างกายทางปากจากการรับประทานอาหารด่ืมน้ าด่ืม

นมท่ีมีเช้ือ โรคหรือพิษของเช้ือโรคปะปนอยู่ก่อให้เกิดโรคติดต่อระบบทางเดินอาหารได้เช่น บิด 

ไทฟอยด์ ไข้ รากสาดน้อยอุจจาระร่วงอหิวาตกโรคเป็นต้นการติดต่อและการแพร่กระจายของเช้ือโรค

อาจ เนื่องมาจากมีเช้ือโรคอยู่ในอาหารนั้นอยู่แล้วหรือเกิดการติดเช้ือจากการบรรจุการขนส่งการปรุง

การ เสิร์ฟการจ าหน่ายเป็นต้นนอกจากนี้ภาชนะหรือข้าวของเครื่องใช้ของผู้ป่วยเช่นเครื่องใช้ในการ 

รับประทานอาหารอาจติดเช้ือและสามารถแพร่กระจายเช้ือโรคสู่ผู้อื่นได้เมื่อมีการใช้ของร่วมกัน หรือ

เมื่อผู้ป่วยขับถ่ายอุจจาระท่ีมีเช้ือโรคลงพื้นดินและมีแมลงวันมาตอมแล้วไปตอมอาหารเช้ือโรค ก็

สามารถแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นทางระบบทางเดินอาหารได้ 

1.3 ทางผิวหนัง (per-Cutaneous Infection)  ปกติผิวหนังของคนเราท าหน้าท่ี 

ป้องกันไม่ให้ เช้ือโรคเข้าสู่ร่างกายแต่เช้ือโรคบางชนิดสามารถเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังได้ด้วยวิธีการ

ดังนี้   

1) โดยการสัมผัสเช่นโรคเรื้อนโรคผิวหนังกลากเกล้ือนเป็นต้น  

2) เข้าทางบาดแผลหรือรอยขีดข่วนเช่นเช้ือบาดทะยักเช้ือแบคทีเรียอื่น ๆ เป็นต้น   

3) ถูกสัตว์หรือแมลงกัดเช่นยุงซึ่งเป็นพาหะน าโรคหลายชนิดเข้าสู่ร่างกาย เช่น ไข้

มาลาเรีย ไข้เลือดออกไข้เหลือง เป็นต้น   

4) โดยการไชผ่านทางผิวหนังเข้าสู่ร่างกาย เช่น พยาธิปากขอ   

5) จากการใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้ท่ีเป็นโรคหรือรับเลือดจากผู้ท่ีเช้ือในเลือด เช่น 

โรคเอดส์ ไวรัสตับอักเสบ B เป็นต้น (กุสุมาลย์ ชมโคกกรวด. 2553.)   

1.4 ทางเยื่อบุต่าง ๆ เช้ือโรคบางชนิดเข้าสู่ร่างกายทางเย่ือบุต่าง ๆ เช่น เย่ือบุตา เย่ือบุ 

ปากท้ังมี บาดแผลหรือไม่มีบาดแผลก็ได้ เช่น เช้ือราในช่องปาก เช้ือไวรัส ท่ีท าให้เกิดโรคตาแดง เป็น

ต้น   

1.5 ทางระบบอวัยวะสืบพันธุ์หรือทางเพศสัมพันธุ์ติดต่อโดยการร่วมประเวณีกับผู้ป่วย 

เช่น กามโรคโรคตับอักเสบชนิด 8 โรคเอดส์ เป็นต้น   
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1.6 ทางสายสะดือ (Trans-placental Infection) โดยทารกจะได้รับเช้ือโรคจาก 

มารดาผ่านทางสายสะดือขณะอยู่ในครรภ์เช่นโรคซิฟิลิสหัดเยอรมันโรคเอดส์เป็นต้น 

2. การแพร่กระจายของโรค 
การท่ีเช้ือโรคเคล่ือนท่ีจากแหล่งท่ีอยู่ไปสู่คนสัตว์หรือส่ิงของอื่น  ๆ แล้วท าให้เกิดโรคการ

แพร่กระจายของเช้ือโรคมี 2 ทางดังนี้ (กุสุมาลย์ ชมโคกกรวด, 2553.) 

2.1  การแพร่เชื้อโรคโดยทางตรง  (Direct  transmission)  หมายถึง การท่ีเช้ือ 

โรคแพร่จากแหล่งหนึ่งไปสู่อีกแหล่งหนึ่งโดยไม่มีส่ือกลางหรือพาหะเป็นตัวน าไป เช่น การสัมผัสหรือ

ได้รับเช้ือจากน้ ามูก น้ าลาย น้ าหนอง เหลืองหรือสะเก็ดแผลของผู้ป่วยนอกจากนี้ยังมีการได้รับเช้ือ

โดยตรงจากการได้รับเลือดซึ่งมีโรคติดต่อบางอย่างอยู่ในเลือด เช่น โรคเอดส์ โรคไวรัสตับอักเสบชนิด 

B เป็นต้น 

2.2 การแพร่เชื้อโดยทางอ้อม (Indirect transmission) หมายถึง การท่ีเช้ือโรค 

แพร่จากแหล่งหนึ่งไปอีกแหล่งหนึ่งโดยมีส่ือกลางหรือพาหะเป็นตัวน าซึ่งไม่ใช่เป็นการติดต่อกันโดย

ระหว่างผู้ป่วยกับคนปกติหรือผู้ท่ีอยู่ใกล้ชิดเช่นเช้ือโรคอาจปะปนอยู่ในน้ า อาหารเส้ือผ้าและของใช้

ต่าง ๆ เมื่อด่ืมน้ า กินอาหารเช้ือโรคก็เข้าสู่ร่างกายได้หรืออาจได้รับเช้ือจากสัตว์น้ า โรคเช่น ยุ ง

แมลงวันเป็นเต้นการแพร่กระจายของเช้ือโรคโดยทางอ้อมต้องมีส่วนประกอบคือตัวเช้ือโรคต้อง

สามารถด ารงชีวิตเลยนอกร่างกายในช่ัว ระยะเวลาหนึ่งและจะต้องมีตัวพาหะซึ่งเป็นตัวน า เช้ือโรค

จากแหล่งหรือจากท่ีหนึ่งไปสู่อีกท่ีหนึ่ง 

หลักในการเก็บเช้ือจุลินทรีย์ในอากาศ 
หลักการในการประเมินจุลชีพจะมีลักษณะท่ีแตกต่างกัน เนื่องจากความหลากหลายของจุล

ชีพดังนั้นอุปกรณ์เก็บตัวอย่างเป็นการแยกอนุภาคออกจากตวักลางโดยใช้อาหารเล้ียงเช้ืออาจจะเป็น

ของเหลวของแข็งรวมไปถึงการใช้กระดาษกรองซึง่เทคนิคท่ีใช้เก็บตัวอย่างจุลชีพในอากาศโดยการเก็บ

ตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์หาปริมาณของจุลินทรีย์แขวนลอยในอากาศตามค าแนะน าของสถาบันความ

ปลอดภัยในการทางานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา มี 4 วิธี ดังตารางท่ี 2.2 ดังนี้ 

1. การดักเก็บด้วยเพลทเก็บตัวอย่าง (Impactor method) 

     โดยจุลชีพแขวนลอยในอากาศจะถูกดูดผ่านช่องเล็ก ๆ และชนเข้ากับอาหารเล้ียงเช้ือ ซึ่ง

เป็นอาหารเล้ียงเช้ือท่ีมีความจ าเพาะกับจุลชีพนั้น ๆ เครื่องมือท่ีใช้จะมีการคัดขนาดของจุลินทรีย์แยก

ออกเป็นช้ัน ตามช้ัน ของเครื่องมืออนุภาคท่ีมีขนาดใหญ่สุดจะสะสมอยู่ช้ันบนสุดและอนุภาคท่ีมีขนาด
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เล็กสุดจะอยู่ในช้ันสุดท้ายและเมื่อน าไปเพาะเล้ียงในอุณหภูมิท่ีเหมาะสมจุลชีพนั้น ๆ ก็สามารถท่ีจะ

เจริญเติบโตสามารถเพิ่มจ านวนหรือการสร้างตัวในลักษณะท่ีเรียกว่า โคโลนี(Colony) 

2. การกรอง (Filtration) 

     การกรอง (Filtration) การเก็บตัวอย่างจุลชีพในอากาศโดยท่ัว ไปใช้วิธีการกรองจุลชีพ

แขวนลอยออกจากอากาศด้วยกระดาษกรองซึ่งอาศัยกลไกเดียวกับการกรองอนุภาคท่ัว ๆ ไปคือการ

ชนกับ เนื้อเยื้อหรือเส้นใยกระดาษกรองโดยตรงการเกาะติดกับกระดาษกรองเนื่องจากแรงเฉื่อยจาก

การแพร่จากประจุไฟฟ้าท่ีต่างกันและด้วยแรงโน้มถ่วงจากนั้นล้างหรือเขย่าจุลชีพท่ีติดบนกระดาษ

กรองลงในสารละลายแล้วจึงเจือจางสารละลายดังกล่าวตามความเหมาะสม จากนั้น จึงนา ไปเพาะ

บนอาหารเล้ียงเช้ือและนับจ านวนโคโลนีได้กระดาษกรองท่ีนิยมใช้ท่ัว ไป คือ ชนิดเมมเบรน 

3. การดักของเหลวในอิมพิงเจอร์ (Liquid impinge method) 

      การดักด้วยของเหลวในอิมพิงเจอร์ (Liquid impinger method) การเก็บตัวอย่างด้วย

วิธีนี้ท าได้โดยการดูดอากาศในบริเวณท่ีต้องการตรวจประเมินผ่านลงในของเหลวบรรจุในอิมพิงเจอร์

จุลชีพถูกดักไว้ในของเหลวมีเดียหรือของเหลวปราศจากเช้ือท่ีใช้ในการดักเก็บจุลชีพมีหลายชนิดท่ีใช้

อย่างกว้างขวางคือ น้ า เปปโตน ละลายในน้ า (1% เปปโตน ผสมน้ ากล่ัน กับ 0.01%  Tween 80 

และ0. 005% antifoam A) บีเทนละลายในน้ า (5 mM Betaine กับ Tween 80และ antifoam A) 

จากนั้นจึงน า ไปเพาะเช้ือบนอาหารท่ีเหมาะสมโดยท่ัว ไปของเหลวหรือมีเดียท่ีดักจุลชีพไวจ้ะถูกน าไป

เจือจางด้วย sterile isotonic solution ก่อนน าไปเพาะบนอาหารเล้ียงเช้ือเพื่อให้ความหนาแน่นของ

โคโลนีเหมาะสม (30-300โคโลนี/ เพลท)   

4. อุปกรณ์และเคร่ืองมือเก็บตัวอย่างจุลินทรีย์ในอากาศ 

     เครื่องมือเก็บตัวอย่างเครื่องมือเก็บตัวอย่างจุลินทรีย์ในอากาศสามารถแบ่งเป็นประเภท

ใหญ่ๆ ได้ 2 ชนิดด้วยกันคือชนิด active samplers และชนิด passive samplers ชนิดแรกนั้น 

หมายถึงการเก็บ ตัวอย่างท่ีต้องใช้ปั๊มในการดูดอากาศซึ่งวิธีนี้จะรู้ปริมาตรอากาศท่ีเข้ามาในเครื่องมือ

อุปกรณ์ในกลุ่มท่ีต้องใช้ปั๊ม เช่น อิมแพ็กเตอร์ (Impactor) อิมพินเจอร์ (impinger) การเก็บตัวอย่าง

ผ่านแผ่นกรอง (filtration samplers) การใช้แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (Centrifugal sampler) การใช้

ไฟฟ้าสถิต(electrostatic precipitation sampler) และการใช้ความแตกต่างของอุณหภูมิในการเก็บ

ตัวอย่าง (thermal precipitation sampler) ส่วนชนิด passive sampler นั้น ไม่มีการใช้ปั๊มดูด

อากาศเช่นวิธีการเช็ดพื้นผิว (Swab) ด้วยส าลีท่ีฆ่าเช้ือแล้วน าไปสกัดและบ่มเพาะเช้ือหรือการใช้เทป

กาวเหนียวแปะลงบนพื้นผิวใดๆเพื่อน ามาวิเคราะห์หาจุลินทรีย์ท่ีสนใจด้วยกล้องจุลทรรศน์รวมถึงการ
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ใช้จานอาหารเล้ียงเช้ือเปิดฝาออกเพื่อให้จุลินทรีย์ตกตัวลงมาเองด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งอาจเรียก

เป็นชนิด Sedimentary sampler ก็ได้ 

ตารางที่ 2. 2 อุปกรณ์เก็บตัวอย่างในกลุ่ม active air sampler 

ชนิดอุปกรณ์ ตัวอย่างที่มีขายในท้องตลาด 
อิมแพ็กเตอร์ชนิดเจาะช่องทางเข้าของอากาศ 
เป็นส่ีเหล่ียม (slit-type) 

-Casella single slit and four slit sampler -
Mattson-Ganvin air sampler -New 
Brunswick STA air sampler -Bourdillon 
sampler-BIAP Slit Sampler -Reyniers slit 
sampler-Reyniers slit sampler 

อิมแพ็กเตอร์ชนิดเจาะช่องทางเข้าของอากาศ 
เป็นรูกลม (sieve-type) 

-Andersen 6-stage and 2-stage sampler-
Ross -Microban sieve air sampler -Personal 
particulate, dust, aerosol collectorJoubert 
3-stage biocollector 

อิมพินเจอร์ -Al-Glass impinger 30 and pre-impinger -
Midget impinger with personal air sampler -
May 3-stage Glass impinger-Folin Bubbler 

การเก็บตัวอย่างผ่านแผ่นกรองอากาศ |-MSF 37 monitor 1 -Sartorius MD8 Air 
sampler 

การเก็บตัวอย่างโดยใช้แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง -RCS Centrifugal samplers-Wells sampler 

การเก็บตัวอย่างโดยใช้ไฟฟ้าสถิต -LVS sampler -General Electrostatic Air 
sampler 

การเก็บตัวอย่างโดยใช้ความแตกต่างของ 
อุณหภูมิ 

-Thermal precipitation, hot wire 

ที่มา : ภารดี ช่วยบ ารุง, 2557 
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ในกลุ่มของ active samplers ในท่ีนี้จะขอกล่าวเฉพาะอิมแพ็กเตอร์ อิมพินเจอร์การเก็บ

ตัวอย่างผ่านแผ่นกรองอากาศและอุปกรณ์ท่ีใช้แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางหรือแรงเซนทริฟิวจ์เท่านั้น 

ก่อนจะข้ามไปยังกลุ่มของ passive samplers เลยเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ท่ีนิยมใช้และมีจ าหน่าย 

โดยท่ัวไปขณะท่ีอุปกรณ์ท่ีไม่ได้กล่าวถึง ได้แก่ การเก็บตัวอย่างโดยใช้ไฟฟ้าสถิตซึ่งใช้การชาร์จ ประจุ

ให้กับอนุภาคจุลินทรีย์ให้เคล่ือนท่ีไปเกาะยังขั้วอิเล็กโทรดประจุตรงกันข้ามจุลินทรีย์จึง แยกตัวออก

จากกระแสอากาศได้หรือชนิดท่ีใช้ความแตกต่างของอุณหภูมิในการเก็บตัวอย่างท่ีให้ ความร้อนกับ

เส้นลวดท่ีบรรจุขวางอยู่ภายในอุปกรณ์อนุภาคหรือจุลินทรีย์ท่ีเข้าเครื่องมือมาจะ เคล่ือนท่ีหนีความ

ร้อนไปเกาะยังด้านท่ีมีความเย็นมากกว่า (มักใช้เป็นแผ่นกระจก) ท าให้แยกตัว ออกจากกระแสอากาศ

ได้รวมถึงชนิดท่ีเป็น real-time ท่ีอ่านผลได้เลยในทันทีเป็นการใช้ท่ีค่อนข้าง จะอยู่ในวงจ ากัดและพบ

เห็นได้น้อยกว่าจึงไม่ขอกล่าวถึงในท่ีนี้   

4.1 อิมแพ็กเตอร์ อุปกรณ์ท่ีเรียกว่า อิมแพ็กเตอร์ นั้นมาจากค าว่า อิมแพ็ก  (impact)  

การอัด การชนหรือการกระทบซึ่งเครื่องมือนี้ใช้หลักของการท าให้กระแสอากาศไหลหักเหเปล่ียน

ทิศทาง อย่างฉับพลันหลังจากท่ีเข้าเครื่องมือมา (ภาพท่ี 2.1) ซึ่งในรูปอากาศพร้อมอนุภาคจะถูกดูด

เข้า เครื่องมือมาโดยใช้ปั้มดูดอากาศอากาศจะไหลโค้งหักข้อศอก 90 และไหลโค้ง อ้อมแผ่นรองรับใน

ลักษณะหักข้อศอกอีกเช่นกันในลักษณะเช่นนี้ท าให้อนุภาคหรือจุลินทรีย์ท่ี แขวนลอยอยู่ในอากาศไม่

สามารถไหลโค้งตามกระแสออกไปได้เนื่องจากตัวมันมีแรงเฉื่อยของการ เคล่ือนท่ีอยู่แต่จะชนหรือ

ปะทะหรือตกกระทบลงบนแผ่นรองรับท่ีน ามาวางขวางเอาไว้โดยตรง หรือในกรณีท่ีใช้อาหารเล้ียงเช้ือ

แทนแผ่นรองรับจุลินทรีย์ก็จะตกลงบนอาหารเล้ียงเช้ือนั้นด้วยแรง เฉ่ือยของการเคล่ือนท่ีอุปกรณ์ชนิด

นี้จึงเรียกว่าอิมแพ็กเตอร์ตามลักษณะของการท างานโดยกระแส อากาศยิ่งเคล่ือนตัวไวหรือเล้ียวโค้ง

อย่างรวดเร็วเท่าไรอนุภาคหรือจุลินทรีย์ก็จะยิ่งถูกเหวี่ยงให้หลุด ออกจากโค้งหรือออกจากกระแสได้

มากขึ้นเท่านั้นจึงท าให้เราแยกอนุภาคหรือจุลินทรีย์ออกจาก กระแสอากาศหรือท าให้เราเก็บตัวอย่าง

จุลินทรีย์ในอากาศได้ 
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ภาพที่ 2.1 ลักษณะการท างานของอิมแพ็คเตอร์ 

ที่มา : ภารดี ช่วยบ ารุง, 2557 

 

 อิมแพ็กเตอร์ ท่ีมีหลายช้ันและออกแบบให้เก็บกักอนุภาคได้หลายขนาดลดหล่ันกันลงไป จะ

เรียกว่าคาสเคดอิมแพ็กเตอร์ (cascade impactor) (ภาพท่ี 2.2) ซึ่ง cascad หมายถึงการตกลงมา

เป็น ช้ัน ๆ ลดหล่ันกันเหมือนน้ าตกอนุภาคท่ีไม่ตกลงบนแผ่นรองรับในช้ันท่ี 1 เนื่องจากมีขนาดเล็ก 

น้ าหนักเบาหรือมีแรงเฉื่อยน้อยจะสามารถไหลโค้งไปกับกระแสอากาศโดยอาจไปตกบนแผ่น รองรับ

ในช้ันท่ี 2 หรือช้ันถัดๆไปซึ่งรูหรือช่องทางเข้าของกระแสอากาศในช้ันถัด ๆ ไปจะบีบตัว เล็กลงเรื่อย 

ๆ ท าให้อากาศต้องเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วที่สูงขึ้นดังนั้นอนุภาคท่ีปนอยู่ในกระแสอากาศ ก็จะถูกเหวี่ยง

ให้หลุดออกจากโค้งของกระแสหรือตามกระแสไปไม่ทันจึงตกตัวลงบนแผ่นรองรับท่ี คอยดักเอาไว้จน

เหลือเฉพาะท่ีมีขนาดเล็กมาก ๆ เท่านั้นจึงจะตามกระแสอากาศออกไปจากช้ัน สุดท้ายได้แต่อย่างไรก็

ตามอนุภาคนั้นก็จะถูกกั้นไว้ด้วยแผ่นกรองในช้ันสุดท้ายท่ีเรียกว่าช้ัน afterfilter จึงเหลือแต่เฉพาะ

และอนุภาคท่ีผ่านแผ่นกรองไปได้เท่านั้น) ท่ีออกจากเครื่องมือไปตามแรงดูดของปั้ม 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2 คาสเคดอิมแพ็คเตอร์ 

ที่มา : ภารดี ช่วยบ ารุง, 2557 
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อนุภาคท่ีเก็บได้ในแต่ละช้ันจะมีขนาดตามท่ีถูกออกแบบไว้อันเนื่องมาจากการก าหนด

ความเร็วท่ีผ่านรูในแต่ละช้ันซึ่งการเก็บตัวอย่างทุกครั้งจ าเป็นต้องใช้อัตราการดูดอากาศตามท่ี 

บริษัทผู้ผลิตก าหนดไว้เสมอหากเปล่ียนแปลงอัตราการดูดอากาศจะส่งผลให้ความเร็วของอากาศท่ี 

ผ่านในแต่ละช้ันเปล่ียนไปขนาดของอนุภาคท่ีเก็บได้ในแต่ละช้ันก็จะคลาดเคล่ือนไปจากท่ีบริษัท ระบุ

เอาไว้ทันทีโดยหากใช้อัตราการดูดอากาศมากกว่าท่ีก าหนดหรือมีความเร็วมากขึ้นอนุภาคท่ีเก็บ ได้ใน

แต่ละช้ันก็จะมีขนาดเล็กกว่าท่ีระบุเนื่องจากอนุภาคขนาดเล็กท่ีปกติจะตามกระแสอากาศได้ ทันกลับ

ไม่สามารถตามอากาศไปได้จึงตกตัวมากกว่าปกติและหากใช้อัตราการดูดอากาศน้อยกว่าท่ี บริษัท

ก าหนดหรือมีความเร็วน้อยลงอนุภาคท่ีเก็บได้ในแต่ละช้ันก็จะมีขนาดใหญ่กว่าท่ีระบุ เนื่องจากอนุภาค

สามารถตามกระแสได้ทันจึงไม่ถูกเหวี่ยงให้หลุดออกจากกระแสอากาศท าให้เหลือ เฉพาะขนาดใหญ่

กว่าท่ีบริษัทก าหนดเท่านั้นท่ีตกตัวลงมาการรายงานผลในเรื่องขนาดของอนุภาคท่ี เก็บได้ก็จะผิดไป

จากความเป็นจริงโดยคาสเคดอิมแพ็กเตอร์ท่ีนิยมใช้คือแอนเดอร์สันอิมแพ็กเตอร์ ( Andersen 

Impactor) ชนิดมาตรฐาน 8 ช้ัน (ภาพท่ี 2.3) ภายในประกอบไปด้วยชั้นอะลูมิเนียมที่เจาะรูไว้ทั้งหมด 

400 รูโดยช้ันบนสุดขนาดของรูจะใหญ่ท่ีสุดช้ันรองๆลงมาจะมีขนาดรูเล็กลงเรื่อย ๆ ตามล าดับ (ภาพ

ท่ี 2.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3 แอนเดอร์สันอิมแพ็คเตอร์ชนิด 8 ช้ัน 
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ภาพที่ 2.4 รูบนอะลูมิเนียมในแต่ละช้ันของแอนเดอร์สันอิมแพ็กเตอร์ 

ที่มา : ภารดี ช่วยบ ารุง, 2557 

ในการเก็บตัวอย่างจุลินทรีย์ในอากาศจะต้องบรรจุจานอาหารเล้ียงเช้ือไว้ภายใต้ช้ัน  

อะลูมิเนียมท่ีเจาะรูดังกล่าวเอาไว้จุลินทรีย์ขนาดใหญ่ท่ีมีน้ าหนักไม่สามารถตามกระแสอากาศไปได้ก็

จะตกลงบนจานอาหารเล้ียงเช้ือช้ันบนส่วนจุลินทรีย์ท่ีมีขนาดเล็กกว่าก็จะไปตกลงจานอาหาร เล้ียง

เช้ือช้ันถัด ๆ ไปซึ่งจุลินทรีย์ท่ีนับได้จากจานอาหารเล้ียงเช้ือช้ันบนสุดสามารถระบุขนาดได้ว่า มีขนาด 

7.1 um) (ทราบจากบริษัทผู้ผลิต) ขณะท่ีจุลินทรีย์ท่ีพบในช้ันท่ี 2 จะมีขนาด 4.7-7 ไมครอน ช้ันท่ี 3 

อยู่ในช่วงของ 3.3-4.7 ไมครอนช้ันท่ี 4 คือ 2.1-3.3 ไมครอนช้ันท่ีมีขนาด 1.1-2.1 ไมครอนและช้ัน

สุดท้ายท่ีอยู่ด้านล่างสุดจะมีขนาด 0.65-1.1 ไมครอนเมื่อใช้อัตราการดูดอากาศ 28.3 ลิตรต่อนาทีซึ่งรู

หรือช่องอากาศเข้าในรูปท่ี 2.2 เป็นเพียงตัวแทนของรูเพียงรูเดียวในรูปท่ี 2.4 โดยขนาดของจุลินทรีย์

ท่ีพบในแต่ละช้ันสามารถน าไปเทียบกับต าแหน่งการตกตัวของจุลินทรีย์ใน ระบบทางเดินหายใจได้ดัง

(ภาพท่ี 2.5) โดยอนุภาคขนาดใหญ่ (> 7 ไมครอน) จะติดอยู่ท่ีทางเดินหายใจ ส่วนต้น (จมูกและปาก) 

ส่วนขนาดเล็ก (3-7 ไมครอน) จะสามารถเข้าสู่ส่วนลึกของระบบทางเดิน หายใจซึ่งอาจจะติดอยู่ท่ีตัว

ปอด (trachea, bronchi, bronchiole) และขนาดเล็กท่ีสุด (<3 ไมครอน) จะเข้าไปถึงถุงลมปอด 

(alveoli) ได้ท าให้คาดคะเนได้ว่า ณ สถานท่ีเก็บตัวอย่างมานั้นมีอนุภาคหรือจุลินทรียข์นาดเล็ก-ใหญ่

มากน้อยเพียงใดมีแนวโน้มหรือความเส่ียงท่ีจะไปติดอยู่ในระบบทางเดินหายใจท่ีต าแหน่งใดบ้าง เป็น

ต้น  
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ภาพที่ 2.5 ขนาดของจุลินทรีย์ท่ีสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจในต าแหน่งต่างๆ 

ที่มา : ภารดี ช่วยบ ารุง, 2557 

4.2 อิมพินเจอร์  อุปกรณ์เก็บตัวอย่างชนิดอิมพินเจอร์  (impinger) หรือ  liquid  impinger  

ใช้ หลักการท างานเช่นเดียวกับอิมแพ็กเตอร์เพียงแต่ตัวกลางท่ีกระแสอากาศตกลงมากระทบนั้นเป็น 

ของเหลวเท่านั้นโดยค าว่าอิมพินจ์ (impinge) หมายถึง กระทบกระแทกหรือชนปะทะอุปกรณ์ท่ีใช้

หลักของการชนปะทะหรืออิมพินจ์จึงเรียกว่าอิมพินเจอร์กล่าวคือปั้มจะดูดเอาอากาศท่ีมีจุลินทรีย์

ปนเปื้อนอยู่ด้วยเข้าเครื่องมือมาทางช่องทางเข้า (ภาพท่ี 2.6) แล้วตกกระทบลงบนตัวกลางท่ีเป็น 

อาหารเล้ียงเช้ือชนิดเหลวท่ีบรรจุไว้ภายในให้เป็นตัวดักจับจุลินทรีย์เอาไว้ (อาจใช้0.85% NaCl 

ส าหรับสร้างสมดุลการออสโมซิสของจุลินทรีย์หรือใช้ 1%  peptone ส าหรับจุลินทรีย์ ท่ีเกิด

ความเครียดง่าย) ในปริมาตรต้ังแต่ 2-20 มิลลิลิตรขึ้นกับว่าต้องการความเข้มข้นมากน้อยเพียงใดเมื่อ

จุลินทรีย์พุ่งลงไปปะทะกับของเหลวภายในขวดก็จะเหลือแต่เฉพาะกระแสของอากาศเท่านั้นท่ี ไหล

ออกทางช่องทางออกด้านข้างตามแรงดูดของปั๊ม 
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ภาพที่ 2.6 ขวดอิมพินเจอร์และปั๊มดูดอากาศ 

 

  ในรูปท่ีแสดงนั้นใช้ขวดอิมพินเจอร์ 2 ใบอากาศท่ีออกจากขวดใบท่ี 1 ทางด้านข้าง

ไหลวก ไปเข้าขวดใบท่ี 2 ทางด้านบนและอากาศท่ีออกจากขวดใบท่ี 2 จึงจะเข้ามีปั๊มดูดอากาศซึ่ง

ขวดใบท่ี 2 นี้อาจใช้เป็นขวดเปล่าไว้ส าหรับดักจับละอองของเหลวท่ีอาจหลุดออกมาจากขวดใบท่ี 1 

เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ของเหลวเข้าสู่ปั๊มดูดอากาศก็ได้เมื่อส้ินสุดการเก็บตัวอย่าง อาจน าจุลินทรีย์ท่ีตก

อยู่ในตัวกลางของเหลวไปกรองเพื่อเพิ่มความเข้มข้นก่อนน าไปบ่มเพาะเช้ือ หรืออาจน าไปเจือจาง

ก่อน เกล่ียเพาะเช้ือหรือเกล่ียเพาะเช้ือเลยก็ได้ ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของจุลินทรีย์ในสถานท่ีนั้น ๆ 

ซึ่ง วิธีนี้อาจไม่เหมาะกับจุลินทรียกลุ่มท่ีไม่ชอบน้ า(hydrophobic microorganisms) เช่นสปอร์ของ

เช้ือ รา หรือกลุ่มท่ีทนแรงปั่นป่วน (turbulence) และแรงเฉือน (Shear force) จากวิธีการเก็บ

ตัวอย่างไม่ได้   

  โดยท่ัวไปอิมพินเจอร์สามารถแบ่งได้เป็นชนิดมิดเจต (Midget impinger) และชนิด

กรีน เบอร์ก-สมิธ (Greenburg-Smith impinger) แบบมิดเจตนั้นมีขนาดความจุประมาณ 25-30 

มิลลิลิตร (ภาพท่ี2.7) นิยมใช้อัตราการดูดอากาศ 2.55-3.115 ลิตรต่อนาที (หรือ 0.09-0.11 ลบ. ฟุต

ต่อนาที) ท่ีความดันสุญญากาศ 12 นิ้วน้ า 
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ภาพที่ 2.7 มิดเจตอิมพินเจอร์ 

ที่มา : ภารดี ช่วยบ ารุง, 2557 

  แบบกรีนเบอร์ก-สมิธ (ภาพท่ี 2.8) นั้นมีขนาดใหญ่กว่ามาก (ความจุ 500 มิลลิลิตร) 

ช่อง อากาศเข้า (ทางตรงด้านบน) และอากาศออก (โค้งขวามือ) มีขนาด 1.25 เซนติเมตรนิยมใช้อัตรา

ดูด อากาศ 28 ลิตรต่อนาทีนอกจากนี้ยังมีการดัดแปลงส่วนปลายแท่งแก้วท่ีก้นขวดทางด้านล่างให้

เป็น แท่งตรงซึ่งเรียกว่า Modified Greenburg-Smith อีกด้วย 

 

ภาพที่ 2.8 กรีนเบอร์ก-สมิธอิมพินเจอร์ 

ที่มา : ภารดี ช่วยบ ารุง, 2557 
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ภาพที่ 2.9 Modified Greenburg-Smith 

ที่มา : ภารดี ช่วยบ ารุง, 2557 

 นอกจากนี้ยังมีอิมพินเจอร์ท่ีเรียกว่า All Glass Impinger หรือ AGI ซึ่งแบ่งเป็นแบบ AGI-4 

และ AGI-30 โดยท่ัวไปมีขนาดความจุ 125 มิลลิลิตรมีความสูงประมาณ 104 นิ้วหรือ 27.3 เซนติเมตร

มีเส้นผ่านศูนย์กลางของขวดแก้ว 1.5 นิ้วหรือ 3.8 เซนติเมตร (ภาพท่ี 2.9) ตัวเลข 4 หรือ 30 ท่ีอยู่

หลังค าว่า AGI-4 หรือ AGI-30 หมายถึงระยะห่างของปลายแท่งแก้วเหนือก้นขวดขึ้นมา 4 มิลลิเมตร

หรือ 30 มิลลิเมตรตามล าดับอัตราการดูดอากาศแบบ AGI-4 นั้นนิยมท่ี 6 ลิตรต่อนาทีส่วน แบบ AGI-

30 นิยมท่ี 72.3-12.6 ลิตรต่อนาทีแบบ AGI-4 สามารถเก็บอนุภาคหรือจุลินทรีย์ได้ขนาด ท่ีเล็กกว่า

แบบ AGI-30 แต่อัตราการมีชีวิตรอดของจุลินทรีย์ท่ีเก็บโดยแบบ AGI-30 ก็สูงกว่าแบบ AG1-4 

เช่นกัน 

 

ภาพที่ 2.10 อิมพินเจอร์ชนิด AGI-4 และ AGI-30 

ที่มา : ภารดี ช่วยบ ารุง, 2557 



25 

 

 

 การใช้อุปกรณ์อิมพินเจอร์เก็บตัวอย่างนั้นต้องระวังไม่ให้ของเหลวในขวดไหลเข้าสู่ปั้มดูด

อากาศเพราะจะท าให้ปั้มเสียได้ง่ายโดยในการต่ออุปกรณ์อาจใช้เป็นตลับบรรจุแผ่นกรองต่อเอาไว้ 

ก่อนหน้าตัวปั้มเพื่อคอยดักอากาศท่ีมีละอองของเหลวปนอยู่ก่อนท่ีจะเข้าปั้มหรืออาจใช้ขวดอิมพิน

เจอร์เปล่าท่ีไม่ได้บรรจุของเหลวใด ๆ อีกใบต่อพ่วงเอาไว้เพื่อดักของเหลวที่ปนมากับอากาศ ก็ได้หรือ

ในการเก็บตัวอย่างอากาศท่ีคาดว่าจะมีจ านวนจุลินทรีย์อย่างหนาแน่นอาจใช้ ขวดอิมพินเจอร์ท่ีบรรจุ

ของเหลวมากกว่า 1 ใบต่อพ่วงกันเป็นชุดก็ได้โดยการเก็บตัวอย่างไม่ว่าจะ ใช้ขวดกี่ใบหรือใช้ตลับแผ่น

กรองคอยดักจับละอองของเหลวไว้หรือไม่การทดสอบอัตราการดูด อากาศของปั้มก่อนน าไปเก็ บ

ตัวอย่างจริงจะต้องต่ออุปกรณ์ให้เหมือนกับท่ีน าไปเก็บตัวอย่างจริงทุก ประการกล่าวคือถ้าใช้

ขวดอิมพินเจอร์เก็บตัวอย่าง 2 ใบการสอบเทียบอัตราการดูดอากาศใน ห้องปฏิบัติการก็ต้องใช้ขวด 2 

ใบด้วย (ต้องบรรจุตัวกลางในลักษณะเดียวกันกับท่ีจะไปเก็บตัวอย่างจริง) หรือถ้าใช้ตลับแผ่นกรองดัก

ของเหลวไม่ให้เข้าการสอบเทียบอัตราการดูดอากาศก็ต้องใช้ ตลับแผ่นกรองต่อพ่วงกับป๊ัมด้วยเช่นกัน 

4.3 การเก็บตัวอย่างผ่านแผ่นกรองอากาศ   

      วิธีนี้เป็นการดูดอากาศผ่านแผ่นกรองด้วยการใช้ปั้มดูดอากาศในอัตราการไหลต่าง ๆ 

ตามแต่การออกแบบของบริษัทผู้ผลิต (เช่น 30 นาทีส าหรับ Sartorius MD8) จุลินทรีย์ท่ีปนมากับ

กระแสของอากาศจะถูกดักจับไว้บนแผ่นกรองสามารถน าไปนับจ านวนหรือวิเคราะห์ด้วยกล้อง

จุลทรรศน์หรืออาจน าไปวางเพาะเช่ือบนอาหารเล้ียงเช้ือหรืออาจสกัดออกจากแผ่นกรองเพื่อการ

วิเคราะห์แบบอื่น  นอกเหนือจากการเพาะเช้ือเพื่อนับจ านวนก็ได้แผ่นกรองท่ีนิยมใช้มักเป็น เมมเบรน 

หรือชนิดเซลลูโลสเอสเตอร์ท่ีเคลือบเจละตินซึ่งละลายน้ าได้หรือกรณีท่ีวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์

ภายใต้แสงฟลูออเรสเซนต์มักนิยมใช้ชนิดพอลิคาร์บอเนตข้อควรระวังของวิธีนี้คือ ต้องอย่าให้แผ่น

กรองแห้งจนท าให้จุลินทรีย์ท่ีเกาะติดอยู่ตายได้ 

 

ภาพที่ 2.11 Sartorius MD8 Air Sampler และ Air MD8 

ที่มา : ภารดี ช่วยบ ารุง, 2557 
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4.4 การเก็บตัวอย่างโดยใช้แรงเหว่ียงหนีศูนย์กลาง   

      อุปกรณ์นี้ใช้หลักการเดียวกับเครื่องเซนทริฟิวจ์์ (centrifuge) ท่ีใช้แรงเหวี่ยงหนีศูนยก์

ลาง ให้อนุภาคปะทะกับผนังของเครื่องมือท าให้แยกอนุภาคออกมาจากกระแสของอากาศได้ซึ่งผู้ผลิต 

ได้จัดท าให้อยู่ในรูปแบบของอุปกรณ์ท่ีถือพกพาไปได้ง่ายดังเช่น Reuter Centrifugal air sampler 

ชนิดมาตรฐาน และชนิดอัตราการไหลสูง กล่าวคือท่ีหัวของเครื่องมือได้ ออกแบบให้มีลักษณะเป็น

ใบพัดหมุนได้บรรจุอยู่ในวงแหวนทรงกระบอก โดยสอดแผ่นอาหารเล้ียงเช่ือไว้ท่ีขอบวงแหวนนั้น เมื่อ

เครื่องท างานใบพัดจะหมุนดูดอากาศมากระทบกับแผ่นอาหารเล้ียงเช่ือท่ีอยู่ท่ีขอบรอบๆ เมื่อเสร็จส้ิน

การเก็บตัวอย่างก็จะดึงแผ่นอาหารเล้ียงเช้ือออกไปบ่มเพาะเช้ือได้เป็นโคโลนีของ จุลินทรีย์ในอากาศ

ต่อไป  

4.5 การเก็บตัวอย่างโดยการตรวจวัดตามธรรมชาติ   

      การเก็บตัวอย่างจุลินทรีย์ในอากาศในกลุ่มนี้คือการเปิดจานอาหารเล้ียงเช้ือท้ิงไว้ให้ 

จุลินทรีย์ตกตัวลงมาเองตามแรงโน้มถ่วงของโลก โดยมีผู้นิยมใช้เก็บตัวอย่างจุลินทรีย์ ในห้องผ่าตัด

เนื่องจากสามารถจ าลองภาวะของการติดเช้ือจากการท่ีอนุภาคของจุลินทรีย์นั้นตกลง ยังแผลผ่าตัด

โดยตรงได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากกว่าวิธีดูดอากาศเข้าเครื่องมือแบบ active samplers 

เนื่องจากการใช้ active samplers จะท าให้จุลินทรีย์ขนาดเล็กท่ีล่องลอยอยู่ในอากาศซึ่ง ปกติจะไม่

ตกตัวลงมาบนแผลผ่าตัดถูกดูดเข้าสู่เครื่องมือมาด้วยการรายงานผลจึงเป็นจ านวนจุลินทรีย์ท้ังหมดท่ีมี

อยู่ในอากาศไม่ได้สะท้อนถึงสภาพการติดเช้ือตามความเป็นจริง ซึ่งการ เปิดจานอาหารเล้ียงเช้ือมีข้อดี

ในเรื่องราคาท่ีถูกหาได้ง่ายสามารถใช้จานอาหารเล้ียงเช้ือหลายอัน เก็บตัวอย่างในสถานท่ีต่าง ๆ ใน

เวลาเดียวกันได้รวมถึงความแปรปรวนของข้อมูลนั้นมีน้อยกว่าการ ใช้อิมแพ็กเตอร์มาก แต่อย่างไรก็

ตามกลุ่มผู้วิจัยท่ีนิยมใช้วิธี active sampling มักไม่ยอมรับวิธีเปิด จานอาหารเล้ียงเช้ือนี้เนื่องจากไม่

สามารถระบุถึงปริมาตรอากาศของตัวอย่างท่ีเก็บได้และจ ากัด เฉพาะจุลินทรีย์ขนาดใหญ่เท่านั้นท่ีตก

ลงสู่จานอาหารเล้ียงเช้ือรวมถึงไม่มีค่ามาตรฐานท่ีชัดเจน  

4.6 อุปกรณ์ส าหรับการดักเก็บตัวอย่างด้วยเพลทเก็บตัวอย่าง (Impactor method)  

      ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถคัดแยกขนาดอนุภาคและนับจ านวนจุลชีพท่ีมีชีวิตในเวลา

เดียวกันได้มี หลายชนิด ได้แก่ อุปกรณ์ชนิดหกช้ัน (Six stage impactor) อุปกรณ์ชนิดสองช้ัน (Two 

stage impactor) อุปกรณ์ชนิดช้ันเดียว (Single stage impactor) ข้อดีของอุปกรณ์ชนิดนี้ คือ

สามารถดักเก็บ จุลชีพบนอาหารเพาะเช้ือได้โดยตรงไม่ต้องเจือจางหรือล้างอุปกรณ์เก็บเพื่อน าไปเพาะ

เช้ือต่อขณะท่ีปัญหาหลักคือสามารถเก็บเฉพาะจุลชีพท่ีมีชีวิตเท่านั้นไม่สามารถวิเคราะห์ตัวอย่าง
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อากาศจุลชีพท่ี ไม่มีชีวิตหรือไม่สามารถเพาะเช้ือขึ้นซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้เช่นกันหาก

หายใจเข้าไปและ จุดอ่อนอีกประการหนึ่งคือหากมีจุลชีพจ านวนมากในอากาศอาจมีจุลชีพมากกว่า

หนึ่งตกลงบน อาหารเล้ียงเช้ือในจุดเดียวกันซึ่งส่งผลให้การวิเคราะห์ต่ ากว่าความเป็นจริง   

4.7 อุปกรณ์ส าหรับการดักเก็บตัวอย่างด้วยการกรอง (Filtration)   

      กระดาษกรองชนิดเมมเบรนเป็นกระดาษกรองท่ีใช้แพร่หลายในการดักเก็บอนุภาค

ชีวภาพ โดยบรรจุกระดาษกรองไว้ในตลับยึดกระดาษกรองเช่นเดียวกับการเก็บตัวอย่างอนุภาคท่ัวไป

ส่ิง ส าคัญท่ีแตกต่างจากการเก็บภาคท่ัวไปคือกระดาษกรองนั้นต้องปราศจากเช้ือหลังจากเก็บตัวอย่าง 

แล้วน า กระดาษกรองไปชะล้างอนุภาคบนกระดาษกรองออกและน าน้ าจากการล้างไปเพาะเช้ือข้อดี 

ของอุปกรณ์ชนิดนี้คือใช้ได้ส าหรับจุลชีพหลายชนิดและง่ายขณะท่ีปัญหาส าคัญของการเก็บ ตัวอย่าง

ด้วยอุปกรณ์ชนิดนี้คือจุลชีพท่ีมีชีวิตอาจตายในระหว่างการเก็บตัวอย่างและการล้างอนุภาค ออกจาก

กระดาษกรองไม่สามารถน า จุลชีพออกมาได้เช่นกัน  

4.8 อุปกรณ์ส าหรับการดักเก็บตัวอย่างด้วยของเหลว   

      ในอิมพิงเจอร์อุปกรณ์ชนิดนี้ถูกพัฒนามากว่า 70 ปีแล้วและคงใช้จนกระท่ังทุกวันนี้ 

เนื่องจากราคาถูกและใช้ง่าย ของเหลวในหนึ่งตัวอย่างอาจน าไปเพาะเช้ือในอาหารเล้ียงเช้ือต่างชนิด 

เพื่อวิเคราะห์จุลชีพต่างชนิดได้ด้วยข้อจ ากัดของอุปกรณ์นี้คือจุลชีพอาจตายในระหว่างการเก็บ 

ตัวอย่างเนื่องจากการกระแทกกับกันของอิมพิงเจอร์ และอาจสูญเสียจุลชีพไปจากการกลับเข้าสู่ 

กระแสอากาศและเคล่ือนท่ีออกไปกับอากาศอีกครั้งหนึ่งนอกจากนั้นจุลชีพบางชนิดอาจช็อก 

เนื่องจากการเปียกช้ืนอย่างกะทันหันหรือจากการดูดซึมน้ าเข้าไปในขณะท่ีจมอยู่ในสารละลาย ในอิม

พิงเจอร์ 

มาตรฐานการปนเปื้อนของจุลชีพในอากาศ 
การก าหนดค่ามาตรฐานของจุลชีพในอากาศท่ีปลอดภัยส าหรับมนุษย์ส่วนมากเป็นเพียงค่าท่ี

แนะน าไว้เป็นเกณฑ์แต่ละสถาบัน หรือผู้เช่ียวชาญให้เกณฑ์ไว้ต่าง ๆ กัน ตามประสบการณ์การและ

การศึกษาวิจัยเช่นของเช้ือรามีต้ังแต่ไม่ให้เกิน 100 cf / m3 จนถึง 1000 cf / ms ส าหรับอาคาร

ภายในอาคารท่ัวไปท่ีไม่มีการปนเปื้อนเช้ือจุดด้อยของเกณฑ์เหล่านี้คือเกณฑ์ยังไม่ได้อ้างอิงกับข้อมูล

ผลต่อสุขภาพมนุษย์และค่าก าหนดได้มาจากการตรวจวิเคราะห์ จุลชีพท่ีมีชีวิตโดยไม่ได้รวมละออง

ชีวภาพท้ังหมดซึ่งพวกallergens อยู่ด้วยนอกจากนี้ยังไม่มีมาตรฐานการเก็บตัวอย่างท่ีก าหนดออกมา

ใช้ให้เป็นสากลท าให้อ่านผลและแปลผลแตกต่างกันได้มากเนื่องจากเครื่องมือท่ีใช้เก็บ มีมากมาย

หลายชนิดและมีความแตกต่างกัน ในการใช้งานต่างๆกันค่าท่ีวัดได้ครั้งหนึ่งๆในแต่ละสถานท่ีมีความ
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แปรปรวนสูงอีกท้ังมีปัจจัยอื่นๆท่ีมีบทบาทต่อปริมาณของเช้ือในอากาศ ณ ขณะหนึ่งๆอย่างไรก็ตาม

ค่าก าหนดท่ีรวบรวมไว้ตอนท้ายนี้เป็นของสถาบัน ต่างๆท่ีเสนอแนะเป็นแนวทางเพื่อใช้ในในการ

เปรียบเทียบซึ่งไม่ได้หมายความว่าจ านวนแบคทีเรียสูงกว่านี้จะไม่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพหรือหาก

ต่ ากว่านี้จะปลอดภัยกับสุขภาพเพราะปัจจัยร่วมอื่นๆและปัจจัยของแต่ละบุคคลมีบทบาทส าคัญใน

การก่อโรคด้วยเช่นกัน ดังนั้นการแปรผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณจุลชีพในอากาศควรใช้หลักในการ

พิจารณาหรือค านึงถึงส่ิงต่อไปนี้ร่วมด้วยเสมอในส่วนสถาบัน หลักท่ีได้มีค่าค าแนะน า เกี่ยวจุลินทรีย์

ในอากาศในบริเวณสถานท่ีทางานเช่น ACGIH, WHO, USOSHA เป็นต้น 

(1.) สถาบันส่ิงแวดล้อมของสิงคโปร์แนะน า ระดับของแบคทีเรียและเช้ือราไม่ควร 

เกิน 500 โคโลนีต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นคุณภาพอากาศภายในอาคารท่ีดีของสถานท่ีท างาน 

(2.) มาตรฐานเช้ือแบคทีเรียในอากาศภายในอาคารของประเทศฮ่องกงคือ 1000  

โคโลนีต่อลูกบาศก์เมตร  

(3.) มาตรฐานการปนเป้ือนเช้ือแบคทีเรียและเช้ือราในอากาศของ  American  

Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) คือ 750 โคโลนีต่อลูกบาศก์เมตร 

(4.) ค่าแนะน า คุณภาพอากาศภายในอาคารและสถานท่ีสาธารณะ เฉล่ีย 8 ช่ัวโมง  

โดย Indoor Air Quality Management Group ของ Hong Kong Special Administrative Region 

ถ้ามีปริมาณเช้ือแบคทีเรียท่ีก่อให้เกิดโรค <500 โคโลนีต่อลูกบาศก์เมตร จัดอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมแต่ถ้า

มีปริมาณเช้ือแบคทีเรียก่อให้เกิดโรค<1, 000 โคโลนีต่อลูกบาศก์เมตร จัดอยู่ในเกณฑ์ดี (กุสุมาลย์ ชม

โคกกรวด, 2553)  

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 กฤษณียา สังขจันทรานนท์ (2548) ท าการศึกษาชนิดและปริมาณของเช้ือแบคทีเรียและเช้ือ

ราท่ีก่อโรคในโรงพยาบาลและการเปรียบเทียบการท างานของเครื่องมือเก็บตัวอย่างจุลินทรีย์ใน

อากาศจากจุดเก็บตัวอย่าง 10 จุดในโรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นด้วยเครื่องมือ 3 ชนิดคือ 

Andersen Impactor, BioSampler และ Open plate พบว่า  Andersen Impactorและ Open 

plate เท่านั้นท่ีให้ผลใกล้เคียงกัน ท้ังชนิดและปริมาณของเช้ือจุลินทรีย์การศึกษานี้พบจ านวน

เช้ือจุลินทรีย์ในอากาศท้ังหมด 11 Genus แบ่งเป็นเช้ือแบคทีเรีย 7Genus และเช้ือรา 5 Genus เช้ือ

แบคทีเรียท่ีพบมากเป็น 5 อันดับแรกคือ Staphylococcus พบมากท่ีสุดถึง 17.8% (688 โคโลนีต่อ

ลูกบาศก์เมตร) รองลงมาคือ Micrococcus พบ 14.0% (541 โคโลนีต่อลูกบาศก์เมตร) ถัดมาคือ 

Pseudomonas พบ 13.8%( 534 โคโลนีต่อลูกบาศก์เมตร) NFB พบ 13.1% (507 โคโลนีต่อ
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ลูกบาศก์เมตร) และBacillus พบ 12.16 (467 โคโลนีต่อลูกบาศก์เมตร) ส่วนเช้ือราท่ีพบมากท่ีสุด 3 

อับดับแรกคือ Aspergillus พบ 8.09% (309 โคโลนีต่อลูกบาศก์เมตร) Penicillium พบ 5.696 (217 

โคโลนีต่อลูกบาศก์เมตร) และ Curvularia พบ3.69% (138 โคโลนีต่อลูกบาศก์เมตร)จากการเก็บ

ตัวอย่างโดยใช้ Andersen Impactor 

ชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์,พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์ และภารดี ช่วยบ ารุง (2551) ท าการศึกษาการ

เปรียบเทียบเครื่องมือเก็บตัวอย่างจุลินทรีย์ในอากาศระหว่างAndersen Impactor ชนิด 6 ช้ันและ

ชนิดช้ันเดียว (N6)โดยการเก็บตัวอย่างเช้ือราในบรรยากาศท้ังภายในอาคารและภายนอกอาคารเพื่อ

เปรียบเทียบถึงจ านวนความเข้มข้น ท่ีได้จากการใช้เครื่องมือสองชนิด คือ Andersen Impactor ชนิด

มาตรฐาน 6 ช้ัน และชนิดช้ันเดียวแบบ N6 นั้น พบว่า มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ

จากการใช้ paired t-test ท่ีระดับความเช่ือมั่น α < 0.01 โดยท่ีค่า สหสัมพันธ์ของวิธีทั้งสองมีค่าต่ า

มาก อยู่ในช่วงของ 0.01-0.68 โดยความเข้มข้นของเช้ือราท่ีได้จากชนิด N6 มีค่า มากกว่าท่ีได้จาก

ชนิดมาตรฐาน 6 ช้ัน และพบจ านวนเช้ือราท้ังหมดในบรรยากาศภายในอาคาร (165-167 โคโลนีต่อ

ลูกบาศก์เมตร) มากกว่าบรรยากาศภายนอกอาคาร (129-134 โคโลนีต่อลูกบาศก์เมตร) ซึ่งชนิดของ

เช้ือราท่ีพบมากท่ีสุด 3 อันดับแรกท้ังในและนอกอาคาร คือ Aspergillus, Penicillium และ 

Curvularia ตามล าดับ 

 เด่นนภา รุ่งศิริและลาวัลย์ฟังขจร (2554) ท าการศึกษาเรื่องความหลากหลายของจุลินทรีย์ใน

เครื่องปรับอากาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยการศึกษาความหลากหลายของ

จุลินทรีย์ในเครื่องปรับอากาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศห้องสมุดช้ัน 6และช้ัน 7 ส านักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีห้องพักอาจารย์

ภาควิชาชีววิทยาช้ัน 5และช้ัน 6 ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 965 รวมท้ังหมด 7แห่ง ๆละ 3 ซ้ า

โดยใ ช้วิ ธีSwab test จากการ ศึกษาปริ มาณและจ านวนไอโซ เลตของ เ ช้ือแบคที เรี ย ใน

เครื่องปรับอากาศพบว่าสถานท่ีท่ีมีปริมาณและจ านวนไอโซเลตมากท่ีสุดคือห้องสมุดช้ัน 6 น้อยท่ีสุด

คือห้องพักอาจารย์ภาควิชาชีววิทยาช้ัน 5 ซึ่งจากการศึกษาสัณฐานวิทยาพบแบคทีเรียแกรมบวกรูป

ท่อนมากท่ีสุดรองลงมาคือแบคทีเรียแกรมลบรูปท่อนแกรมบวกรูปกลมและแกรมลบรูปกลม

ตามล าดับ    

ศิริพร ศรีเทวิณ และกาญจนา นาถะพินธุ (2555) ศึกษาเรื่องการปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์ใน

บรรยากาศท่ีก่อโรคในโรงพยาบาลขนาดท่ีแตกต่างกัน โดยเก็บตัวอย่างจุลินทรีย์ในอากาศจากจุดเก็บ

ตัวอย่าง 4จุดคือคลินิกวัณ โรค, หอผู้ป่วยนอก, ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินและห้องท างานบริหารงานท่ัวไป

จากโรงพยาบาลชุมชน 3แห่งท่ีมีขนาดแตกต่างกัน ด้วยเครื่องมือ2 ชนิดคือ Biosampler และ Open 
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plate พบชนิดของเช้ือแบคทีเรียในโรงพยาบาลชุมชนท่ีท า การศึกษาท้ังหมด 8 ชนิดจ าแนกเช้ือได้

เป็น 2กลุ่มคือเช้ือท่ีสามารถก่อโรคได้1 ชนิดคือ Acinetobacter spp.และเช้ือชนิดไม่ก่อโรค7ชนิด 

ไ ด้ แ ก่  Aspergillusspp., Staphylococcus spp., Diphtheroidspp., Micrococcus spp., 

Streptococcus spp., Bacillus spp. และ Fusarium spp.จุ ด ท่ี พ บ เ ช้ื อ จุ ลิ นท รี ย์ ม าก ท่ี สุ ด ท่ี

โรงพยาบาลชุมชนขนาด 90 เตียงและ 120 เตียงคือหอผู้ป่วยนอกส่วนโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 

เตียงพบเช้ือจุลินทรีย์มากท่ีสุดท่ีคลินิกวัณโรคจากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าในจุดท่ีเก็บตัวอย่างจะพบ

เช้ือรา Aspergillus spp. มากท่ีสุดซึ่งเป็นเช้ือฉวยโอกาสซึ่งอาจก่อโรคกับผู้ท่ีมีร่างกายอ่อนแอได้ 

  กิจจา จิตรภิรมย์, ปธานิน แสงอรุณ และวรันธร ค าพิลา (2556) ท าการศึกษาการ

ปนเปื้อนเช้ือราและการควบคุมเช้ือราในอากาศภายในสถานบริการสปาโดยการตรวจประเมินการ

ปนเปื้อนของเช้ือราในอากาศและการจัดการควบคุมเช้ือราภายในสถานบริการสปาจ านวน 3แห่งใน

กรุงเทพฯโดยใช้วิธีการ Settle plate โดยการเปรียบเทียบปริมาณเช้ือราภายในอากาศระหว่าง

ภายในและภายนอกอาคารจ านวน 8จุดในแต่ละแห่งพบว่าปริมาณการปนเปื้อนเช้ือราของสถานมาท้ัง 

3 แห่งโดยเช้ือราท่ัว ไปท่ีพบคือ Scedosporium spp., Penicillum spp., Cladosporiumspp. 

และ Alternariaspp. จากการหาปริมาณเช้ือราท้ังหมด (Total fungal count) ท่ีปนเปื้อนด้วยวิธี

ป้ายเช้ือ(Swab) จากพื้นภายในสปา ซึ่งรากลุ่มเด่นท่ีพบโดยวิธีการป้ายเช้ือนี้พบเป็นราจีนัส เดียวกัน

กับ ท่ีเก็บในอากาศด้วยวิธี settle plate ภายในสถานบริการสปาท้ัง 3แห่ง 

 จักรพงษ์ นิมานะ, ศิริลักษณ์ เจริญรัตน์และ วราลี บุญญพิทักษ์สกุล (2557) ท าการศึกษา

ชนิดและปริมาณจุลินทรีย์ในอากาศซึ่งเป็นสาเหตุโรคภูมิแพ้และการติดเช้ือภายในห้องปฏิบัติการคณะ

วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพจ านวน 6 ห้องปฏิบัติการโดยใช้หลักการ settle plate พบว่า

ห้องปฏิบัติการท้ัง 6 ห้องของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพ มีปริมาณจุลินทรีย์เฉล่ียอยู่ใน

เกณฑ์ระดับ ดีมากถึงแย่มากพบเช้ือก่อโรคในอากาศท้ัง 6 ชนิดคือ Cladosporium sp. ในปริมาณสูง

นอกจากนี้ยังพบแบคทีเรีย Bacillus sp. มากท่ีสุดรองลงมาคือ Staphylococcus aureus และ

แบคทีเรียแกรมลบรูปแท่งตามลา ดับส่วนเช้ือราพบ Penicillium sp. มากท่ีสุดรองลงมาคอ 

Aspergillus sp.และ Curvularia sp. ตามล าดับ ท าให้ห้องปฏิบัติการเส่ียงต่อการท าให้เกิดโรค

ภูมิแพ้ได้ 

 Ross, C., Menezes, J. R., Svidzinki, T., Albino, U. and Andrade, G. (2  0  0  4  )

ท าการศึกษาปริมาณของแบคทีเรียและเช้ือราในอากาศของอาคารท่ีมีการใช้ระบบปรับอากาศได้แก่

ห้องประชุมโรงพยาบาล บริษัท และศูนย์การค้าในประเทศบราซิลโดยท าการศึกษาในฤดูหนาวของปี 

2001 พบว่าโรงพยาบาลมีจ านวนเช้ือราในอากาศเท่ากับ 94 โคโลนีต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งมีค่าเกินค่าท่ี



31 

 

องค์การอนามัยโลกก าหนดเกือบ 4 เท่าโดยองค์การอนามัยโลกก าหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 50โคโลนีต่อ

ลูกบาศก์จึงอาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยท่ีมีสุขภาพอ่อนแอ่อยู่แล้วได้เช้ือราท่ีพบมากท่ีสุดคือ 

Penicillium sp. รองลงมาคือ Aspergillus sp. Epicoccum sp.และ Alternaria sp. ตามล าดับ 

ส่วนปริมาณของแบคทีเรียในอากาศภายในโรงพยาบาลมีค่าเท่ากับ 54. 60 โคโลนีต่อลูกบาศก์เมตร 

ซึ่งไม่เกินค่าท่ีองค์การอนามัยโลกก าหนดคือ100 โคโลนีต่อลูกบาศก์เมตรนอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัย

จากภายนอกอาคารกิจกรรมและจ านวนของผู้อาศัยภายในอาคารเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อปริมาณของ

แบคทีเรียและเช้ือราภายในอากาศ   

Kim KY. and Kim C. N. (2007) ศึกษาปริมาณของแบคทีเรียและเช้ือราในอากาศภายใน

อาคารสาธารณะของประเทศเกาหลีได้แก่โรงพยาบาลโรงเรียนอนุบาลบ้านพักคนชราแวง. เด็กหลัง

คลอดพบว่า ปริมาณของแบคทีเรียและเช้ือราในอากาศภายในโรงพยาบาลมีค่าเกินมาตรฐานท่ี

องค์การรอนามัยโลกก าหนดและในทุกอาคารค่าอัตราส่วนของแบคทีเรียและเช้ือราภายในอาคารและ

ภายนอกอาคาร (VO ratio) มีคาตากว่า 1.0แสดงว่าในงานวิจัยนี้แหล่งก าเนิดจากอาคารส่งผลต่อ

ปริ มาณของแบคที เรี ยและ เ ช้ือราภายในอาคารโดยแบคที เรี ย ท่ีพบส่วนใหญ่ เป็นพวก

Staphylococcus spp. Micrococcus spp. Corynebacterium spp. และ Bacillus ดันและเช้ือ

ราท่ีพบส่วนใหญ่เป็นพวก Penicilium spp. Cladosporium spp. และ Aspergillus spp. ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที3่ 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยนี้มีลักษณะเป็นการส ารวจในพื้นท่ีและน ามาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการสาขา

วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมเพื่อศึกษาปริมาณแบคทีเรียและเช้ือราในอากาศภายในอาคาร โดยใช้เครื่อง 

Andersen Impactor และเครื่อง Impinger ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีรายละเอียดของ

การวิจัยดังนี้ 

1. พื้นท่ีท าการวิจัย 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

4. ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

พ้ืนท่ีท าการวิจัย  
 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างจุลินทรีย์ในอากาศ  

(1) Impinger ดังภาพท่ี 3.1 

                          
    ภาพที่ 3.1 ขวดอิมพินเจอร์
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(2) Andersen Impactor  ดังภาพท่ี 3.2 

                        
ภาพที่ 3.2  เครื่อง Andersen Impactor ชนิด 8 ช้ัน 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยในห้องปฏบิัติการ 

(1) เครื่องช่ัง 4 ต าแหน่ง 
(2) ขวดฝาเกลียว ขนาด 500 มิลลิลิตร 
(3) ช้อนตักสาร 
(4) แท่งแก้วคนสาร 
(5) ตะเกียงแอลกอฮอล์ 
(6) ตู้อบเพาะเช้ือ (lncubator) (อุณหภูมิ 35+2 องศาเซลเซียส) 
(7) เครื่องนึ่งฆ่าเช้ือ (Autoclave) ใช้ในการฆ่าเช้ือในอาหารเล้ียงเช้ือก่อนน ามาใช้โดยใช้ 

อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที และใช้ในการฆ่าเช้ืออาหารเล้ียงเช้ือรวมท้ังวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีมีการปนเปื้อนจุลินทรีย์ โดยใช้อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที ก่อนน าไป
ก าจัดท้ิง 

(8) ตู้ปลอดเช้ือ  

3. สารเคมีที่ใช้ในการวิจัย 

3.1 อาหารเล้ียงเช้ือชนิดแข็ง 

1) อาหารเล้ียงเช้ือ Nutrient agar (NA) ส าหรับเช้ือแบคทีเรีย 

2) อาหารเล้ียงเช้ือ Sabouraud Dextrose Agar (SDA) ส าหรับเช้ือรา 

3.2 อาหารเล้ียงเช้ือชนิดเหลว 

1) Nutrient broth (NB) ส าหรับเช้ือแบคทีเรีย 

2) Sabouraud Dextrose broth (SDB) ส าหรับเช้ือรา 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ 

(1) ท าการศึกษาเอกสารทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศทาง 

จุลินทรีย์ 

(2) ท าการศึกษาเกี่ยวกับข้ันตอนการเก็บตัวอย่างจุลินทรีย์ในอากาศอาหารเล้ียงเช้ือท่ีใช้ใน 

การเก็บจุลินทรีย์ และวิธีการเล้ียงเช้ือจุลินทรีย์ 

(3) ท าการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเก็บตัวอย่างจุลินทรีย์ในอากาศ 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ 

(1) ส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างแบคทีเรียและเช้ือราในอากาศ โดยก าหนดจุดเก็บ 

ตัวอย่างในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

(2) ท าการเก็บตัวอย่างแบคทีเรียและเช้ือราในอากาศตามจุดท่ีก าหนดโดยใช้เครื่อง  

Andersen Impactor และใช้เครื่อง Impinger โดยจะเก็บแบคทีเรีย 10 นาทีและเช้ือรา10 นาที  

(3) ท าการเล้ียงเช้ือจุลินทรีย์แล้วท าการศึกษาปริมาณของแบคทีเรียและเช้ือราท่ีพบใน 

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

 

ข้ันตอนในการด าเนินงานวิจัย 
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยการศึกษาปริมาณแบคทีเรียและเช้ือราในอากาศภายในอาคารโดยใช้

เครื่อง Andersen Impactorและเครื่อง Impinger ในห้องปฏิบั ติการวิทยาศาสตร์สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งมี

ขั้นตอนในการวิจัย ดังนี้ 

(1) ศึกษาหัวข้อโครงงานวิจัย 

(2) ปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานวิจัย 

(3) ท าการศึกษาจากข้อมูลระดับทุติยภูมิ 

(4) เตรียมอาหารเล้ียงเช้ือ 

     (4.1) เตรียมอาหารเล้ียงเช้ือ NA (Nutrient agar) ส าหรับแบคทีเรีย โดยช่ัง NA 28 กรัม 

ผสมในน้ ากล่ัน 1 ลิตร จากนั้นน าไป Auto clave ท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 45นาที 

รออาหารเล้ียงเช้ือเย็น แล้วท าการเทอาหารลงบน Plate จากนั้นน าไปเก็บไว้ในตู้เย็น 
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    (4.2) เตรียมอาหารเล้ียงเช้ือ NB  (Nutrient broth)  ส าหรับแบคทีเรีย  โดยช่ัง NB 13 

กรัม ผสมในน้ ากล่ัน 1 ลิตร จากนั้นน าไป Auto clave ท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 45 

นาที รออาหารเล้ียงเช้ือเย็น แล้วท าการเทอาหารลงบน Plate จากนั้นน าไปเก็บไว้ในตู้เย็น  

     (4.3) เตรียมอาหารเล้ียงเช้ือ SDA (Sabouraud dextrose agar) ส าหรับเช้ือราโดยช่ัง 

SDA 65 กรัมผสมในน ากล่ัน 1 ลิตรจากนั้นน าไป Auto clave ท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียสเป็น

เวลา 15 นาทีรออาหารเล้ียงเช้ือเย็นแล้วท าการเทอาหารลง Plate จากนั้นน าไปเก็บไว้ในตู้เย็น 

     (4.4) เตรียมอาหารเล้ียงเช้ือ SDB (Sabouraud dextrose Broth) ส าหรับเช้ือราโดยช่ัง  

SDA 30 กรัมผสมในน ากล่ัน 1 ลิตรจากนั้นน าไป Auto clave ท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียสเป็น

เวลา 15 นาทีรออาหารเล้ียงเช้ือเย็นแล้วท าการเทอาหารลง Plate จากนั้นน าไปเก็บไว้ในตู้เย็น 

(5) ด าเนินการเก็บตัวอย่างแบคทีเรียและเช้ือราในอากาศในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

     (5.1) เก็บตัวอย่างโดยใช้เครื่อง Andersen Impactor โดยก าหนดจุดวางเครื่อง 1 จุด 

เก็บแบคทีเรีย 10 นาที และเก็บเช้ือรา 10 นาที เมื่อเก็บตัวอย่างได้แล้ว น าจานเพาะเช้ือแบคทีเรียไป

อบท่ีอุณหภูมิ 35-37 องศาเซลเซียสนาน 24-48 ช่ัวโมง และน าจานเพาะเช้ือราไปอบท่ีอุณหภูมิ 35

องศาเซลเซียสนาน 5-7 วัน เมื่อท าการอบเรียบร้อยแล้วน าจานเพาะเช้ือมานับจ านวนโคโลนีของ

แบคทีเรียท่ีขึ้นบน agar ค านวณและรายงานผลเป็นจ านวนโคโลนีต่อลูกบาศก์เมตร 

    (5.2) เก็บตัวอย่างโดยใช้เครื่อง Impinger  โดยก าหนดจุดวางเครื่อง 1 จุด เก็บแบคทีเรีย 

10 นาที และเก็บเช้ือรา 10 นาที เมื่อเก็บตัวอย่างได้แล้ว น าจานเพาะเช้ือแบคทีเรียไปอบท่ีอุณหภูมิ 

35-37 องศาเซลเซียสนาน 24-48 ช่ัวโมง และน าจานเพาะเช้ือราไปอบท่ีอุณหภูมิ 35องศาเซลเซียส

นาน 5-7 วัน เมื่อท าการอบเรียบร้อยแล้วน าจานเพาะเช้ือมานับจ านวนโคโลนีของแบคทีเรียท่ีขึ้นบน 

agar ค านวณและรายงานผลเป็นจ านวนโคโลนีต่อลูกบาศก์เมตร 

 (6) ศึกษาปริมาณของแบคทีเรียและเช้ือราท่ีพบในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แล้ว

น ามาวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติเชิงพรรณนา 

 (7) สรุปและจัดท ารูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ 
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ปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 

 

ท าการศึกษาจากข้อมูลระดับทุติยภูมิ 

 

 

 

ด าเนินการเก็บตัวอย่างจุลินทรีย์ในอากาศในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

ศึกษาปริมาณของเช้ือจุลินทรีย์ท่ีพบ แล้วน ามาวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงปริมาณและสถิติเชิงพรรณนา 

 

สรุปและจัดท ารูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ 

 

ภาพที่ 3.3 แผนผังแสดงขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 

 

 

 

 

ศึกษาหัวข้อโครงการวิจัย 

เตรียมอาหารเล้ียงเช้ือ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาปริมาณแบคทีเรียและเช้ือราในอากาศภายในอาคารโดยใช้เครื่อง Andersen 

Impactorและเครื่อง Impinger ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถน ามาวิเคราะห์ข้อมูลได้

ดังนี้ 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

การวิเคราะห์หาจุลินทรีย์ในอากาศในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อให้ทราบปริมาณ

ของจุลินทรีย์ในอากาศในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม โดยใช้สถิติ

เชิงพรรณนารายงานผลในรูปค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาปริมาณแบคทีเรียและเช้ือราในอากาศภายในอาคารโดยใช้

เครื่อง Andersen Impactor และเครื่อง Impinger ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) 

เพื่อศึกษาปริมาณของแบคทีเรียและเช้ือราในอากาศโดยวิธีการโดยใช้เครื่อง Andersen Impactor 

(2) เพื่อศึกษาปริมาณของแบคทีเรียและเช้ือราในอากาศโดยวิธีการโดยใช้เครื่อง Impinger  ดังนี้ 

ปริมาณของแบคทีเรียและเช้ือราในอากาศ 

1. ผลการตรวจวัดด้วยเครื่อง Andersen Impactor  
จากการเก็บตัวอย่างของแบคทีเรีย และเช้ือราในอากาศภายในห้องห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขา

วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบว่ามี

ปริมาณของแบคทีเรีย รายละเอียดแสดงดัง ตารางท่ี 4.1 

ตารางที่ 4.1 ปริมาณแบคทีเรียและเช้ือราท่ีพบในอากาศจากการเก็บตัวอย่างด้วยเครื่อง Andersen 

             Impactor  

 

 

 

 

 
วันท่ีศึกษา 

ปริมาณแบคทีเรียและเช้ือรา 
 (โคโลนี/ลูกบาศก์เมตร (CFU/M3) ) 

 แบคทีเรีย เช้ือรา 
5 สิงหาคม พ.ศ 2563 
10 สิงหาคม พ.ศ 2563 
17 สิงหาคม พ.ศ 2563 
18 สิงหาคม พ.ศ 2563 
24 สิงหาคม พ.ศ 2563 

74 
88 
67 
21 
0 

35 
57 
32 
35 
4 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 

 

จากตารางท่ี 4.1 พบว่าปริมาณแบคทีเรียและเช้ือราภายในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมท่ีเก็บโดยใช้เครื่อง Andersen Impactor มีปริมาณแบคทีเรียค่า

ต่ าสุด 0 โคโลนีต่อลูกบาศก์เมตร ค่าสูงสุดของแบคทีเรีย 88 โคโลนีต่อลูกบาศก์เมตร ค่าเฉล่ียของ

แบคทีเรีย โคโลนีต่อลูกบาศก์เมตร ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบคทีเรีย 38 โคโลนีต่อลูกบาศก์

เมตร และพบว่าปริมาณเช้ือราภายในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวล้อม มี

ค่าต่ าสุดของเช้ือรา 4 โคโลนีต่อลูกบาศก์เมตร ค่าสูงสุดของเช้ือรา 57 โคโลนีต่อลูกบาศก์เมตร  

ค่าเฉล่ียของเช้ือรา 33 โคโลนีต่อลูกบาศก์เมตร ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเช้ือรา 19 โคโลนีต่อ

ลูกบาศก์เมตร 

2. ผลการตรวจวัดด้วยเครื่อง  Impinger  จากการเก็บตัวอย่างของแบคทีเรีย และเช้ือราใน 

อากาศภายในห้องห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบว่ามีปริมาณของแบคทีเรีย รายละเอียดแสดงดัง 

ตารางท่ี 4.2 

 

 

 

 

 

 
วันท่ีศึกษา 

ปริมาณแบคทีเรียและเช้ือรา  
(โคโลนี/ลูกบาศก์เมตร (CFU/M3) ) 

 แบคทีเรีย เช้ือรา 
ต่ าสุด 
สูงสุด 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0 
88 
50 
38 

4 
57 
33 
19 
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ตารางที่ 4.2 ปริมาณแบคทีเรียและเช้ือราท่ีพบในอากาศจากการเก็บตัวอย่างด้วยเครื่อง Impinger  

วันท่ีศึกษา 

ปริมาณแบคทีเรียและเช้ือรา  
(โคโลนีต่อลูกบาศก์เมตร (CFU/M3) ) 

แบคทีเรีย เช้ือรา 

5 สิงหาคม พ.ศ 2563 
10 สิงหาคม พ.ศ 2563 
17 สิงหาคม พ.ศ 2563 
18 สิงหาคม พ.ศ 2563 
24 สิงหาคม พ.ศ 2563 

6×106 

1×106 

0 
475×104 

0 

25×104 

25×105 

0 
0 

5×105 

ต่ าสุด 
สูงสุด 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0 
6×106 

235×104 

29×106 

0 
25×105 

65×104 

11×104 

 

จากตารางท่ี 4.2  พบว่าปริมาณแบคทีเรียและเช้ือราภายในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมท่ีเก็บโดยใช้เครื่อง Impinger มีปริมาแบคทีเรียค่าต่ าสุดของแบคทีเรีย 0 

โคโลนีต่อลูกบาศก์เมตร ค่าสูงสุดแบคทีเรีย 6×106 โคโลนีต่อลูกบาศก์เมตร ค่าเฉล่ียของแบคทีเรีย 

235×104 โคโลนีต่อลูกบาศก์เมตร ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบคทีเรีย 29×106 โคโลนีต่อ

ลูกบาศก์เมตร และพบว่าเช้ือรามีปริมาณ ค่าต่ าสุดของเช้ือรา 0 โคโลนีต่อลูกบาศก์เมตร ค่าสูงสุดเช้ือ

รา 25×105 โคโลนีต่อลูกบาศก์เมตร ค่าเฉล่ียของเช้ือรา 65×104  โคโลนีต่อลูกบาศก์เมตร ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานของเช้ือรา 11×104 โคโลนีต่อลูกบาศก์เมตร 

 เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน สถาบันส่ิงแวดล้อมของสิงคโปร์แนะน า ระดับของแบคทีเรียและ

เช้ือราไม่ควรเกิน 500 โคโลนีต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นคุณภาพอากาศภายในอาคารท่ีดีของสถานท่ี

ท างาน 



 

 

บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาปริมาณแบคทีเรียและเช้ือราในอากาศภายในอาคารโดยใช้เครื่อง Andersen 

Impactor และเครื่อง Impinger ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นการศึกษาเชิงปริ มาณ มี

รายละเอียดการด าเนินการวิจัยโดยสรุปรวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ จากการวิจัยดังต่อไปนี้ 

สรุปผลการวิจัย 
 1.วัตถุประสงค ์

1.1 เพื่อศึกษาปริมาณของแบคทีเรียและเช้ือราในอากาศโดยวิธีการโดยใช้เครื่อง Andersen 

Impactor 

1.2 เพื่อศึกษาปริมาณของแบคทีเรียและเช้ือราในอากาศโดยวิธีการโดยใช้เครื่อง Impinger 

 2.วิธีการด าเนินการวิจัย 

  การศึกษาปริมาณแบคทีเรียและเช้ือราในอากาศภายในอาคารโดยใช้เครื่อง 

Andersen Impactor และเครื่อง Impinger ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยด าเนินการเก็บ

ตัวอย่างโดยใช้เครื่อง Andersen Impactor และเครื่อง Impinger โดยเก็บแบคทีเรีย 10 นาที และ

เก็บเช้ือรา 10 นาที แล้วน ามาศึกษาปริมาณเช้ือแบคทีเรียและเช้ือราท่ีพบในห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา 

 3. ผลการวิจัย 

 3.1 การศึกษาปริมาณแบคทีเรียและเช้ือราในอากาศภายในห้องปฎิบัติการ 

วิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม โดยใช้เครื่อง  Andersen Impactor พบว่าปริมาณ

แบคทีเรียมีค่าต่ าสุดของแบคทีเรีย 0 โคโลนีต่อลูกบาศก์เมตรค่าสูงสุดของแบคทีเรีย 88 โคโลนีต่อ

ลูกบาศก์เมตร ค่าเฉล่ียของแบคทีเรีย 50 โคโลนีต่อลูกบาศก์เมตร ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ

แบคทีเรีย 38 โคโลนีต่อลูกบาศก์เมตร และพบว่าปริมาณเช้ือรา มีค่าต่ าสุดของเช้ือรา 4 โคโลนีต่อ
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ลูกบาศก์เมตร ค่าสูงสุดของเช้ือรา 57 โคโลนีต่อลูกบาศก์เมตร ค่าเฉล่ียของเช้ือรา 33 โคโลนีต่อ

ลูกบาศก์เมตร ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของเช้ือรา 19 โคโลนีต่อลูกบาศก์เมตร 

3.2 จากการศึกษาปริมาณของแบคทีเรียและเช้ือราในอากาศภายในห้องปฏิบัติการ 

วิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม โดยใช้เครื่อง Impinger พบว่าปริมาณแบคทีเรียมีค่าต่ าสุด

ของแบคทีเรีย 0  ค่าสูงสุดแบคทีเรีย 6×106 โคโลนีต่อลูกบาศก์เมตร ค่าเฉล่ียของแบคทีเรีย 235×104 

โคโลนีต่อลูกบาศก์เมตร ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบคทีเรีย 29×106 โคโลนีต่อลูกบาศก์เมตร 

และพบว่าปริมาณเช้ือรา มีค่าต่ าสุดของเช้ือรา 0 โคโลนีต่อลูกบาศก์เมตร ค่าสูงสุดเช้ือรา 25×105 

โคโลนีต่อลูกบาศก์เมตร ค่าเฉล่ียของเช้ือรา 65×104  โคโลนีต่อลูกบาศก์เมตร ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานของเช้ือรา 11×104  โคโลนีต่อลูกบาศก์เมตร 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาปริมาณแบคทีเรียและเช้ือราในอากาศภายในอาคารโดยใช้เครื่อง Andersen 

Impactorและเครื่อง Impinger ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้วิจัยขอเสนอแนะ เพื่อให้งานวิจัย

สมบูรณ์ยิ่งขึ้นดังต่อไปนี้ 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในคร้ังนี้ 

1.1 ระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างวิจัยมีน้อย เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 

1.2ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ท่ีพบเช้ือจุลินทรีย์ท่ีสามารถก่อให้เกิดโรคได้ ควรดูแล 

เรื่องความสะอาดของห้องและอุปกรณ์ 

     1.3สาขาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมยังขาดแคลนอุปกรณ์และเครื่องมือทางด้านจุลชีววิทยา 

     1.4การเก็บตัวอย่างโดยใช้เครื่อง Andersen Impactor ควรใช้กระดาษกรองส าหรับ 

ตัวเครื่องหรือกระดาษกรองท่ีใช้ส าหรับเก็บจุลินทรีย์ในอากาศโดยตรง 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในคร้ังต่อไป 

2.1 ควรท าการเก็บตัวอย่างมากกว่า 1 ซ้ า แล้วน าผลการวิจัยท่ีได้มาเปรียบเทียบ เพื่อให้ 

ผลการวิจัยมีความถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

2.2 ศึกษาศึกษาความแตกต่างวิธีการใช้ เครื่อง Andersen Impactor และ Impinger  

เพื่อเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน 

2.3 ควรท าการเก็บตัวอย่างก่อนและหลังท าความสะอาดห้องแล้วน าผลการวิจัยท่ีได้มา 

เปรียบเทียบ เพื่อให้ผลการวิจัยมีความถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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2.4 ควรมีการจ าแนกชนิดของแบคทีเรียและเช้ือราท่ีสามารถก่อให้เกิดโรคได้ 
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ภาพ ก-1  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 

ส าหรับเก็บตัวอย่างแบคทีเรียและเช้ือราในอากาศ 
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ภาพ ก-5 อาหารเล้ียงเช้ือ NA ส าหรับแบคทีเรีย 
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ภาพ ก-10 การเก็บตัวอย่างโดยวางเครื่อง Andersen Impactor และเครื่อง Impinger  

 

 

ภาพ ก-11  ขั้นตอนการน ากระดาษกรองและอาหารเหลวออกแล้วใส่ท่ีอาหารเล้ียงเช้ือ 
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ภาพที่ ข-1 ลักษณะของแบคทีเรียและเช้ือราท่ีพบในอากาศของเครื่อง Andersen 

Impactorในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมของคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วันที่ศึกษา แบคทีเรีย เชื้อรา 
5 สิงหาคม 
พ.ศ 2563 

  
10 
สิงหาคม 
พ.ศ 2563 

  

17 
สิงหาคม 
พ.ศ 2563 
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ภาพที่ ข-2 ลักษณะของแบคทีเรียและเช้ือราท่ีพบในอากาศของเครื่อง Impinger 

ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมของคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วันที่ศึกษา แบคทีเรีย เชื้อรา 
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