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บทคดัยอ่ 
 ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจชนิด และปริมาณเชื้อราที่แขวนลอยในอากาศ ภายในอาคารวิจัย และอาคารชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยการเก็บตัวอย่างอากาศด้วยเพลทอาหารเลี้ยงเช้ือ จ านวนพื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง ประกอบด้วยห้องท างานบุคลากร 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม ห้องพักนักศึกษา และห้องสมุด นอกจากนี้ยังท าการส ารวจลักษณะทางกายภาพของแต่ละห้อง ได้แก่ 
ค่าอุณหภูมิ ค่าความช้ืน ส ารวจพฤติกรรมการใช้ห้องท างานและข้อร้องเรียนทางด้านสุขภาพจากผู้ใช้ห้อง ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ย
ความช้ืนที่วัดได้ในอาคารวิจัย และอาคารชีวภาพ คือ 66 RH% และอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 26 oC ห้องเรียนและห้องท างาน พบว่าส่วนใหญ่มีการ
เปิดหน้าต่าง และประตูให้อากาศภายนอกเข้ามาได้ เพื่อถ่ายเทอากาศอย่างน้อย 1 ช่ัวโมงต่อวัน จากการวิเคราะห์ทางสถิติจากกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า การเปิดหน้าต่างและประตูนั้นมีผลต่อปริมาณเช้ือราแขวนลอยในอากาศ โดยห้องที่มีการเปิดหน้าต่างประตู มีค่าเฉลี่ยความเข้มข้นเช้ือ
รามากกว่าห้องที่ไม่เปิดหน้าต่างอย่างมีนัยส าคัญ ปริมาณความเข้มข้นของเช้ือราที่แขวนลอยในอากาศ เฉลี่ย 900 CFU/m3  ค่าสัดส่วน
ปริมาณที่พบเช้ือราในอาคารต่อนอกอาคาร เฉลี่ย 15% โดยที่ค่าแนะน าความเข้มข้นของรา ไม่ควรเกิน  1,000 CFU/m3  และค่าสัดส่วน
ปริมาณเช้ือราในอาคารต่อนอกอาคาร ประมาณ 20-50% ผู้วิจัยเสนอแนะให้หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนจากภายนอกอาคาร และพยายามลด
ความช้ืนในอาคาร ไม่ควรเปิดหน้าต่าง หรือประตู ถ้าพบว่าสิ่งแวดล้อมรอบๆ มีความช้ืน และอาจมีเช้ือจุลชีพ นอกจากจะป้องกันการปนเปื้น
ของอากาศภายในอาคารแล้วยังลดภาระการท างานของระบบปรับอากาศอีกด้วย  
 

ค าส าคญั:  เชื้อราแขวนลอย, คุณภาพอากาศภายในอาคาร, ความเข้มข้นเชื้อรา 
 

Abstract 
Airborne fungi in buildings were examined at the Research and Biology Buildings located at the Faculty of 

Science, Ubon Ratchathani University. These consisted of staff offices, classrooms, laboratories, meeting rooms, 
student office and library. Each room had its temperature, relative humidity, characteristics of the room and 
adverse health effects investigated. The concentration of fungi per cubic meter of air was calculated, and the 
most common genera of fungi present were identified by macroscopic and microscopic analysis. The results 
showed that the average relative humidity was 66.38 RH% and average temperature was 26.26 oC. Windows and 
doors in most rooms were opened at least an hour per day for ventilation reasons. Fungi entered the buildings  
through these open doors and windows, and as contaminants of building materials and contents. Rooms with 
open windows and doors had statistically significant more fungal concentration compared to those rooms where 
windows and doors were closed at all time. The average indoor fungal concentration was approximately 900 
CFU/m3. The ratio of the average indoor concentration to the average outdoor concentration was 15%. The  
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recommended concentration of total fungi should not exceed 1,000 CFU/m3 and indoor/outdoor is about 20-
50%. We noted that the presence of airborne fungi was associated with relative humidity and contamination 
with biological pollutants from outdoor sources. To avoid unclean outdoor air supplied through ventilation 
systems, we suggest users in the building to close windows at all time. These are not only reducing the risk of 
biological contamination but also supporting the energy efficiency in buildings. 
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1. ทีม่าและความส าคญั 
อาคารส านักงานทั่วๆไปในปัจจุบันเป็นอาคารปิด ที่ใช้ระบบปรับอากาศเป็นหลัก ในแต่ละปีมีผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจที่ท างานใน

อาคารแบบปิดไปพบแพทย์ ด้วยอาการ น้ ามูกไหล ระคายเคืองตา อ่อนล้า ปวดศีรษะ และได้รับยามารับประทานเพื่อลดอาการภูมิแพ้
เหล่านั้น แต่ต้องกลับมานั่งท างานในสภาพแวดล้อมเดิม ท่ีไม่มีการจัดการระบบระบายอากาศท่ีเหมาะสม มีไอระเหยของสารเคมีจาก
เฟอร์นิเจอร์ มีจุลชีพที่ลอยไปมาในอากาศ ปัจจัยเหล่านี้หากไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข ผู้ปฏิบัติงานก็จะเกิดอาการไม่สบาย อาการป่วยก็จะ
เกิดซ้ าขึ้นอีก ท าให้สูญเสียทั้งสุขภาพ เวลา เงิน และประสิทธิภาพการท างาน 

สาเหตุของปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคารนั้นมีการศึกษารวบรวมข้อมูลในประเทศสหรัฐอเมริกา โดย NIOSH (National 
Institute of Occupational Safety and Health) พบว่าช่วงปี 1970 มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพอากาศภายในอาคาร ซึ่งพบว่าสาเหตุ
ของปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคาร ร้อยละ 50 เกิดจากการระบายอากาศภายในอาคารไม่เพียงพอ เช่น มีอากาศจากภายนอกเข้ามาใน
อาคารน้อยเกินไป หรือการกระจายตัวของอากาศในอาคารไม่ดี อุณหภูมิ ความช้ืนไม่เหมาะสม และมีแหล่งของสารปนเปื้อนในระบบระบาย
อากาศ ร้อยละ 30 เกิดจากมีสารปนเปื้อนอยู่ในอาคาร เช่น ฟอร์มัลดีไฮด์ ไอระเหยของสารท าละลาย ฝุ่น จุลชีพ ฯลฯ และร้อยละ 10 เกิด
จากมลพิษจากภายนอกอาคาร เช่น ฝุ่นควันจากการจราจร ฝุ่นจากการก่อสร้าง ละอองเกสรฯ เป็นต้น จะเห็นได้ว่า สาเหตุของปัญหาคุณภาพ
อากาศภายในอาคารนอกจากสภาพแวดล้อมต่างๆที่ไม่เหมาะสมแล้ว สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่แขวนลอยในอากาศจ าพวกจุลชีพต่างๆ เช่น เช้ือรา 
แบคทีเรีย ไวรัส ก็เป็นสาเหตุที่ส าคัญ ท าให้เกิดการแพ้ และท าให้เกิดพิษแก่ผู้สัมผัสได้ [1, 3] ดังนั้นคุณภาพอากาศภายในห้องท างานมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องได้รับการควบคุม และบริหารจัดการที่ดี เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเช้ือโรค เพราะเมื่อเข้าไปในห้องท างานที่มี
ลักษณะอับช้ืน มีกลิ่นเหม็น ระบบระบายอากาศที่ไม่เหมาะสม ผู้ปฏิบัติงานจะมีความรู้สึกไม่สบาย การท างานไม่มีประสิทธิภาพ และอาจ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อผู้ปฏิบัติงานในอาคารนั้น  

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าศึกษาคุณภาพอากาศภายในอาคาร โดยเฉพาะในห้องเรียน และห้องท างานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมุ่งเน้นไปที่เช้ือรา ซึ่งเป็นจุลชีพที่ปรากฏให้เห็นชัดเจนตามเฟอร์นิเจอร์ ผนัง เพดาน ปัจจุบันพบมากในห้อง
ท างาน และห้องเรียนของอาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ การที่มีคราบเช้ือราปรากฏอยู่ตามที่ต่างๆในห้องท างานนั้น นอกจากจะมีผลต่อ
ความรู้สึกในการใช้ห้องแล้ว ที่ผ่านมายังมีข้อร้องเรียน เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพทางเดินหายใจ การระคายเคืองตา จากบุคลากรที่ท างานใน
อาคารดังกล่าวอีกด้วย ซึ่งสันนิษฐานว่าสาเหตุหนึ่งน่าจะเป็นเพราะมีสปอร์ของเช้ือราปนเปื้อนในอากาศภายในอาคารด้วย 
 

2. วตัถปุระสงค ์
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจะท าการเก็บตัวอย่างอากาศในห้องท างาน และห้องเรียน เพื่อวิเคราะห์ชนิดของเช้ือราและปริมาณที่ปนเปื้อน

ในอากาศ เพื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพอากาศ และศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดเช้ือราดังกล่าว เพื่อเสนอเป็นมาตรการในดูแลรักษาห้อง
ท างาน และห้องเรียน เพื่อลดปริมาณเช้ือรา และลดการสัมผัสละอองเช้ือราแขวนลอยของผู้ใช้ห้องเหล่านั้น โดยให้สอดคล้องกับมาตรการ
ประหยัดพลังงานที่ใช้กันทั่วไปในอาคาร ดังนั้นหากผู้ใช้ห้องท างานหรือห้องเรียนเข้าใจถึงตัวแปรที่ก่อให้เกิดเช้ือราในห้องท างาน และ 
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พยายามควบคุม หรือตัดองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งออก ก็จะสามารถยังยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือรา ลดปริมาณเช้ือราปนเปื้อนใน
อากาศ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ และก่อให้เกิดความสบายในการท างาน อันจะเป็นผลดีที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการท างานและการ
เรียนเพิ่มยิ่งขึ้น 

 

3. ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  
เช้ือราเป็นจุลชีพที่พบได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เช้ือรา สามารถก่อตัวได้ในจุดต่างๆ ภายในอาคาร ที่มีอาหารของเช้ือเกาะอยู่ 

และมีสปอร์ของเช้ือรา มาเกาะเป็นระยะเวลานานกว่า 48 ช่ัวโมง โดยเฉพาะในที่ที่เกิดความช้ืน [4] การศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ปัจจัยหลักที่
ก่อให้เกิดเช้ือราภายในอาคาร ได้แก่ ความช้ืนสัมพัทธ์ในอากาศ และอุณหภูมิ [5] อุณหภูมิที่เหมาะแก่การเจริญเติบโต ประมาณ 20-30 องศา
เซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ที่สูงเกินกว่า 60% [6] ปริมาณเช้ือรามีมากหรือน้อยขึ้นกับแหล่งที่ราก่อตัวอาจเกิดการสะสมของเชื้อรา
ภายนอกอาคาร เช่น ในดิน ต้นไม้ ท่อระบายน้ า เป็นต้น แล้วปนเปื้อนเข้ามาในอาคาร หรือเกิดจากแหล่งก าเนิดภายในอาคารเอง เช่น บริเวณ
ผนัง ฟอร์นิเจอร์ หน้ากากเครื่องปรับอากาศ หรือบริเวณใดๆที่มีความช้ืนสูง ในรูปที่ 1 แผนภูมิไซโครเมทริก ของ The American Society of 
Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineering หรือ ASHRAE ได้อธิบายถึงปัจจัยของอุณหภูมิ และความช้ืนสัมพัทธ์ ที่ส่งผล
ต่อปริมาณความช้ืนในอากาศ [7] โดยในช่วงที่อุณหภูมิห้องต่ า ค่าความชื้น ท่ีความช้ืนสัมพัทธ์ระดับต่างๆนั้น ไม่ต่างกันมาก แต่เมื่อ
อุณหภูมิห้องสูงขึ้น ความชันของกราฟจะสูงขึ้น และยิ่งค่าความช้ืนสัมพัทธ์ในอากาศสูงขึ้น จะส่งผลให้ค่าความช้ืนในห้องนั้นเพิ่มขึ้น
หลายเท่าตัว ซึ่งเป็นแหล่งที่เชื้อราจะสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความเข้มข้นของจุลชีพแขวนลอยในอากาศ 
นอกจากอุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ์แล้ว ยังมีปัจจัยด้านความหนาแน่นของคนในพื้นที่ และชนิดของระบบระบายอากาศอีกด้วย [8]  

 
 

รปูที ่1: ความสัมพันธ์ของอุณหภมูิและความชื้นสัมพัทธ์ต่อปริมาณความช้ืนในอากาศ [7] 
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เช้ือรามีพิษในอาคารชนิดที่มีอันตรายมากที่สุด 4 ชนิด ได้แก่ Stachybotrys, Cladosporium, Penicillium และ Aspergillus [9] 
ซึ่งเช้ือราทั้ง 4 ชนิดนี้มักจะถูกพบได้ทั้งในบ้าน อพาร์ทเมนต์ โรงแรม ส านักงาน และสถานที่ท างานอื่นๆ ทั่วโลก  การสัมผัสกับเช้ือรา 
สามารถก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยแก่ผู้สัมผัส [9, 10] แม้แต่เช้ือราในอาคารชนิดไม่มีพิษก็สามารถท าให้เกิดปัญหาสุขภาพได้เช่นกัน โดย
องค์การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Environmental Protection Agency: EPA) ได้กล่าวไว้ว่า เช้ือราทั้งหมดไม่ว่าจะมาก
หรือน้อย มีความเป็นไปได้ที่จะท าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ทั้งสิ้น โดยเช้ือราสามารถสร้างสารก่อภูมิแพ้ (Allergen) ขึ้นมาได้ซึ่งจะท าให้
เกิดปฏิกิริยาแพ้ หรือแม้แต่ท าให้เกิดโรคหอบหืดในผู้ที่แพ้เช้ือราก็ได้ และเช้ือราบางชนิดก็ยังสามารถท าให้เกิดสารพิษ หรือเป็นสารระคาย
เคืองอย่างแรงได้อีกด้วย [11] 

ในการตรวจวัดปริมาณจุลชีพในอากาศ การเก็บตัวอย่างอากาศจะต้องมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาที่สัมผัสกับจุลชีพนั้นๆ โดยเฉพาะ
การเก็บตัวอย่างอากาศลงบนจานอาหารเลี้ยงเช้ือ ในแต่ละตัวอย่างอาจต้องใช้เวลาสั้นๆ เพียงไม่กี่วินาที   เนื่องจากจุลชีพอาจตกลงที่จุด
เดียวกันหรือจุดที่ใกล้กันมากกว่าหนึ่งอนุภาค  เมื่อเพาะบ่มเช้ือโคโลนีของจุลชีพเหล่านี้เจริญเติบโตซ้อนกันหรือรวมเป็นโคโลนีเดียว  การนับ
จุลชีพจึงคลาดเคลื่อนได้    และการเก็บตัวอย่างเป็นเวลานานอาจส่งผลให้จุลชีพบางชนิดตาย เพราะไม่สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมบน
ตัวอย่างได้ [12,13] กล่าวคือ การเก็บตัวอย่างสามารถท าได้ 2 วิธี คือ การเก็บตัวอย่างโดยการดักเก็บอากาศด้วยเพลทเก็บตัวอย่างหรือจาน
อาหารเลี้ยงเช้ือซึ่งใช้เวลาประมาณ 1 – 5 นาที หรืออาจสั้นเพียง 15 – 90 วินาที ขณะที่การเก็บตัวอย่างอากาศด้วยกระดาษกรอง และ 
อิมพิงเจอร์อาจเก็บนานตั้งแต่ 30 นาที จนถึงหลายช่ัวโมง [14]   

 

4. วธิดี าเนนิการวจิยั  
4.1 สถานท่ีเก็บข้อมูล 

อาคารวิจัย และอาคารชีวภาพ คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 29 จุด ใน 19 ห้อง ประกอบด้วยห้อง
ท างานบุคลากร จ านวน 6 ห้อง ห้องเรียน 4 ห้อง ห้องปฏิบัติการ 4 ห้อง ห้องประชุม 3 ห้อง ห้องพักนักศึกษา 1 ห้อง และห้องสมุด 1 ห้อง  
รวมทั้งบริเวณภายนอกอาคาร ของแต่ละอาคารอีกจ านวน 2 จุด เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (indoor/outdoor) 

4.2 การเก็บตัวอย่างอากาศและวิเคราะหต์ัวอย่าง 
เก็บตัวอย่างอากาศ ตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม โดยวิธีการดักเก็บตัวอย่างด้วยเพลทเก็บตัวอย่าง  (Impactor Method) 

ตามวิธีของ NIOSH (NIOSH Method #0800)   ใช้อุปกรณ์ชนิดช้ันเดียว (Single Stage Impactor)   โดยเก็บตัวอย่างอากาศบริเวณภายใน
อาคาร 29 จุด และบริเวณภายนอกอาคาร จ านวน 2 จุด ด้วยอาหารเลี้ยงเช้ือราส าเร็จรูป Sabouraud Dextrose Agar น าเพลทอาหารเพาะ
เช้ือที่เก็บตัวอย่างแล้ว ส่งห้องปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ โดยบ่ม 3-5 วัน แล้วตรวจนับจ านวนโคโลนีเช้ือรา ถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์ และ
บันทึกผลการวิเคราะห ์

4.3 ส ารวจทางกายภาพ 
ส ารวจปัจจัยทางด้านกายภาพขงห้อง ได้แก่ ค่าความช้ืนสัมพัทธ์ อุณหภูมิ ระบบการหมุนเวียนของอากาศ ความเข้มแสง  

และการบ ารุงรักษาอาคาร ด้วยวิธีการเดินส ารวจ และใช้เครื่องมือตรวจวัด  
4.4 ส ารวจข้อมูลเชิงสุขภาพ และพฤติกรรมการใช้ห้อง 

ส ารวจข้อมูลเชิงสุขภาพผู้ใช้ห้อง และพฤติกรรมการใช้ห้อง โดยประยุกต์ใช้ แบบสัมภาษณ์ผู้อาศัยหรือผู้ใช้อาคารต่อปัญหา
คุณภาพอากาศภายในอาคาร [15] แก่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ห้องท างาน และผู้ใช้หรือผู้ดูแลห้องเรียน 

4.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่อวิเคราะห์ลักษณะการกระจายข้อมูล
ทั่วไปหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด และใช้สถิติ t-test เพื่อเปรียบเทียบจ านวนความเข้มข้นของเช้ือราต่อ
ปัจจัยทางด้านกายภาพ สุขภาพและพฤติกรรมของผู้ใช้ห้อง 
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5. ผลและวจิารณ ์ 
5.1 ชนิดของเชื้อราที่พบในอาคาร 

เช้ือราที่พบมากที่สุด 5 ชนิด ได้แก่ Aspergillus niger, Rhizopus sp., Penicillium sp., Aspergillus sp., Nigrospora sp. 
ดังแสดงในรูปที่ 2 แม้ทั้งหมดเป็นเช้ือราสายพันธุ์ที่ไม่ก่อโรค แต่ตามค าแนะน าของ The Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC) แนะน าว่ารา หรือคราบราทั้งหมดที่พบ ไม่ว่าจะเป็นชนิดใดๆก็ตามควรก าจัดออกไปจากอาคาร เพื่อไม่ส่งผลกระทบด้านสุขภาพแก่ผู้ที่
อยู่ในอาคารเหล่านั้น 

 

            
a) Aspergillus niger ในเพลท และจากกล้องจุลทรรศน ์
 

b) Rhizopus sp. ในเพลท และจากกล้องจุลทรรศน ์

           

 
c) Penicillium sp. ในเพลท และจากกล้องจุลทรรศน ์ d) Aspergillus sp. ในเพลท และจากกล้องจุลทรรศน ์

 

         
e) Nigrospora sp. ในเพลท และจากกล้องจุลทรรศน ์

 

รปูที ่2: ภาพถ่ายเชื้อราที่พบมากสุด 5 ชนิด 

5.2 ความสัมพันธ์ของความเข้มขน้ของเชื้อรา และปัจจัยทางกายภาพ 

ผู้วิจัยได้ศึกษาระหว่างปัจจัยด้านกายภาพภายภายนอกอาคาร พบว่าบริเวณโดยรอบของอาคารวิจัย และอาคารชีวภาพ  
มีต้นไม้รอบๆอาคาร มีสระน้ า ดินที่ชุ่มน้ าจากทั้งน้ าฝน และน้ าจากการระบาย รวมทั้งมีเรือนเพาะต้นไม้ และเห็ด ส่วนภายในอาคาร ผู้วิจัยได้
ศึกษาระหว่างปัจจัยด้านกายภาพ และพฤติกรรมการใช้ห้อง ต่อปริมาณความเข้มข้นเช้ือรา โดยสรุปแต่ละปัจจัยได้ดังต่อไปนี้ 
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5.2.1 อุณหภูมิ และความช้ืน 
ภายในอาคารวิจัย และอาคารชีวภาพมีความช้ืนสัมพัทธ์ในอาคาร ประมาณ 60-70 RH% เป็นช่วงความช้ืน

สัมพัทธ์ที่มากกว่าปกติเล็กน้อยส าหรับห้องปรับอากาศที่แนะน าโดย ASHRAE คือ 40-60 RH% หากความช้ืนสัมพัทธ์สูงกว่านี้เราจะรู้สึกว่า
อากาศช้ืนและอบอ้าว เหง่ือแห้งช้า แต่ถ้ าต่ ากว่านี้จะรู้ สึกว่าผิวแตกแห้ง  คัน และไม่สบายตัว โดยในช่วงฤดูร้อนความช้ืน 
สัมพัทธ์อาจจะสูงถึง 90% ในขณะที่ฤดูหนาวอาจลดต่ าลงกว่า 40 % [15] ค่าเฉลี่ยความช้ืนที่วัดได้ในอาคารวิจัย และอาคารชีวภาพ คือ 
66.38 +3.13 RH% และอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 26.26 + 0.66 oC  

5.2.2 การเปิด-ปิดหน้าต่าง และประต ู
ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจพฤติกรรมการใช้ห้องเรียนและห้องท างาน พบว่าส่วนใหญ่มีการเปิดหน้าต่าง และ

ประตูให้อากาศภายนอกเข้ามาได้ โดยห้องท างานบุคลากรของอาคารวิจัยครึ่งหนึ่ง มีการเปิดหน้าต่างและประตูพร้อมกันเพื่อถ่ายเทอากาศ 
และระบายความร้อน อย่างน้อย 1 ช่ัวโมงต่อวัน ส่วนอาคารชีวภาพห้องเรียนและห้องท างานมีการเปิดหน้าต่างและประตูทั้งหมด เพื่อ
ประหยัดพลังงานเครื่องปรับอากาศ จากการวิเคราะห์ทางสถิติจากกลุ่มตัวอย่างพบว่า การเปิดหน้าต่างและประตูนั้นมีผลต่อปริมาณเช้ือรา
แขวนลอยในอากาศ โดยห้องที่มีการเปิดหน้าต่างประตู มีค่าเฉลี่ยความเข้มข้นเชื้อรามากกว่าห้องที่ไม่เปิดหน้าต่างอย่างมีนัยส าคัญ 
(p-value = 0.015)  

5.2.3 แสงสว่างจากภายนอกอาคาร 
ห้องท างานและห้องเรียนของอาคารวิจัยนั้น มีบางส่วนท่ีไม่ช่องหน้าต่างรับแสงจากภายนอกอาคารเลย  

ดูจากผังอาคารจะเป็นห้องที่อยู่โซนฝั่งตะวันออกช้ันใน ซึ่งเราตั้งสมมติฐานว่าห้องท างานเหล่านี้จะมีจ านวนเช้ือราแขนลอยในอากาศมากกว่า
ห้องท างานที่อยู่ในโซนที่มีช่องรับอากาศจากภายนองอาคาร แต่ผลการศึกษาพบว่า ห้องที่มีแสงสว่างจากภายนอกอาคารและห้องที่ไม่มีแสง
สว่างจากภายนอกอาคารมีปริมาณเช้ือราแขวนลอยในอากาศไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p-value = 0.074)   

5.2.4 ปลูกต้นไม้ในห้องท างาน 
ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานว่าแหล่งของเช้ือรามาจากความช้ืนของต้นไม้และดินในห้องท างาน ผู้วิจัยจึงได้ส ารวจ

ปัจจัยตัวนี้ด้วย จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 29 ห้อง พบว่ามีห้องที่มีต้นไม้ดิน และไม้น้ า ปลูกอยู่ภายในห้องท างาน 6 ห้อง แต่ผลการวิเคราะห์
ค่าสถิติพบว่า ปริมาณเช้ือราไม่มีความสัมพันธ์กับการปลูกต้นไม้ในห้องท างาน (p-value = 0.051)   

5.2.5 การร้องทุกข์ด้านสุขภาพ 
หลักเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณาว่าอาคารใดมีปัญหาด้านคุณภาพอากาศภายในอาคารนั้น World Health 

Organisation (WHO) กล่าวว่า หากมีการร้องเรียนของผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารแห่งนั้น มากกว่า 20% ให้ถือว่าอาคารนั้นมีปัญหาด้านคุณภาพ
อากาศแล้ว โดยเรื่องร้องเรียนทางด้านสุขภาพที่พบ ได้แก่ อาการระคายเคืองตา และทางเดินหายใจส่วนบน คอแห้ง ปวดศีรษะ เหนื่อยล้า 
โพรงจมูกตัน ระคายเคืองผิวหนัง หอบ ไอ วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ จากการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างครั้งนี้พบว่า มีจ านวนผู้ร้องเรียน หรือร้องทุกข์
ด้านสุขภาพ คิดเป็น 10.34% และอาการทางสุขภาพเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างไม่มีรูปแบบแน่นอน ส่วนปัญหาเพิ่มเติมที่พบภายในอาคาร ได้แก่ 
อุณหภูมิสูงหรือร้อนเกินไป อุณหภูมิต่ าหรือเย็นเกินไป มีกลิ่นแปลกๆ จากค่าสถิติพบว่าจ านวนการร้องทุกข์ด้านสุขภาพน้ัน ไม่มี
ความสัมพันธ์กับปริมาณเช้ือราที่พบในอากาศ (p-value = 0.1) 

 

6 สรปุผล  
เช้ือราที่แขวนลอยในอากาศภายในอาคารที่พบในอาคารวิจัย และอาคารชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นเชื้อราที่พบได้ทั่วไปใน

สิ่งแวดล้อม ต้นไม้ และดิน แม้ทั้งหมดเป็นเช้ือราสายพันธุ์ที่ไม่ก่อโรค อย่างไรก็ตามเช้ือราหรือคราบราที่พบภายในอาคารต้องก าจัดออกให้
หมด ทั้งนี้เพราะปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้ท างานในอาคาร ไม่ได้ขึ้นตรงกับปริมาณเช้ือราที่พบเพียงอย่างเดียว ยังมีปัจจัยทางด้านสุขภาพ
ส่วนบุคคล ความไวรับก็แต่ละคน ที่ไม่เท่ากัน มาตรฐานเกี่ยวกับปริมาณเช้ือราแขวนลอย จึงไม่ได้ถูกระบุแน่ชัด  

I หน้า     443



 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 

ปริมาณที่พบในอาคารมักสูงกว่านอกอาคาร 20-50% ยกตัวอย่างค่าที่เสนอแนะจากประเทศในแถบเอเชีย เช่น ประเทศสิงคโปร์ [16] 
แนะน าความเข้มข้นของรา (Total Fungi) ไม่ควรเกิน 500 CFU/m3 ประเทศฮ่องกง [17] ได้แบ่งมาตรฐานเป็นระดับ ได้แก่ระดับดี ค่าความ
เข้มข้นของรา ต้องไม่เกิน 1,000 CFU/m3 และระดับดีเยี่ยม ค่าความเข้มข้นของราต้องไม่เกิน 500 CFU/m3 ปริมาณความเข้มข้นของเช้ือรา
ที่แขวนลอยในอากาศภายในอาคารวิจัย และอาคารชีวภาพ เฉลี่ย 906.86 CFU/m3 เมื่อเทียบกับปริมาณเช้ือราที่พบท่ัวไปในบ้านเรือน 
ประมาณ 100 – 2000 CFU/m3 ถือว่ามีความเข้มข้นในระดับสูง และเกินค่าแนะน า ทั้งนี้มีสาเหตุจากพฤติกรรมการใช้ห้อง โดยการเปิด
หน้าต่าง และประตูให้อากาศภายนอกเข้ามาได้ เพื่อถ่ายเทอากาศ ระบายความร้อน โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเช่ือว่าการเปิดรับ
อากาศจากภายนอกจะสามารถเจือจางมลพิษ และเช้ือโรคที่แขวนลอยในอากาศได้ จากการวิเคราะห์ทางสถิติของกลุ่มตัวอย่างพบว่า การเปิด
หน้าต่างและประตูนั้นมีผลต่อปริมาณเช้ือราแขวนลอยในอากาศ โดยห้องที่มีการเปิดหน้าต่างประตู มีค่าเฉลี่ยความเข้มข้นเช้ือรามากกว่าห้อง
ที่ไม่เปิดหน้าต่างอย่างมีนัยส าคัญ (p-value = 0.015) นั่นแสดงว่าการปนเปื้อนเช้ือราภายในอาคารนั้น เกิดจากละอองราที่ลอยปนเปื้อนมา
จากอากาศภายนอก ที่มีผลความเข้มข้นเช้ือราเฉลี่ยสูงถึง 5,775 CFU/m3 และค่าการตรวจวัดปริมาณสัดส่วนการพบเช้ือราในอาคารต่อนอก
อาคาร (indoor/outdoor) ของอาคารวิจัย และอาคารชีวภาพ พบว่าค่าสัดส่วน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 14.81% เมื่อเทียบกับค่าสัดส่วนโดยทั่วๆไป 
จะอยู่ที่ 20-50% นั่นแสดงว่าปริมาณสัดส่วนการพบเช้ือราภายในและภายนอกอาคาร มีค่าความเข้มข้นต่างกันน้อยมาก ซึ่งเป็นเหตุผลที่
สนับสนุนว่าการปนเปื้อนเช้ือราภายในอาคารนั้น เกิดจากละอองราที่ลอยปนเปื้อนมาจากอากาศภายนอก ประกอบกับค่าความช้ืนที่ค่อนข้าง
สูงของภูมิภาคนี้ (เฉลี่ย 66.38 RH%) จึงท าให้ห้องเรียน และห้องท างานส่วนใหญ่มีคราบเช้ือราขึ้นที่ผนัง และเฟอร์นิเจอร์ 
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