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บทคัดยอ 

 จากการเก็บตัวอยางเชื้อราในอากาศโดยใชวิธีวางจานอาหารดักเชื้อ (Settle plate) เพื่อตรวจหาปริมาณ
เชื้อราในอากาศ ในหองท่ีมีกิจกรรมแตกตางกันทั้งหมด 18 ตัวอยาง โดยทําการเก็บตัวอยางหองละ 2 ซ้ํา โดยทํา
การเก็บตัวอยางละ 10 นาที พรอมทั้งทําการตรวจวัดอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ ภายในสถานบริการสปา  3 
แหง ท่ีตั้งในกรุงเทพมหานคร หลังจากนั้นทําการเก็บตัวอยางเดิมซ้ําอีก 2 ครั้งในเดือนถัดไป ผลการประเมิน
ปริมาณของเชื้อราในอากาศภายในสถานบริการสปา 3 แหงในหองที่มีกิจกรรมตางกัน ไดแก หองนวดตัว นวด
เทา นวดน้ํามัน และภายในหองรับแขก พบวามีปริมาณเชื้อราใกลเคียงกันคือ 5.1 (SD=1.9), 4.7 (SD=0.6), 6.3 
(SD=3.5) และ 5.0 (SD=1.7) CFU/plate ตามลําดับ โดยเชื้อราที่พบ คือ Scedosporium spp. (Pseudallescheria 
spp.),  Penicillium spp., Cladosporium spp., Mucor spp., Alternaria spp., Fusarium spp. Aspergillus spp. 
Chrysospurium spp.  และ Fonsecaea spp. โดยพบวาอุณหภูมิเฉลี่ยภายในสปาอยูในชวง 25 (SD=1.5), 28 
(SD=1.5) และ 27 (SD=2.0) องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยอยูในชวง 95 (SD=1.5), 85 (SD=2.0) 
และ 77 (SD=2.5) % ในสปาที่ 1, 2 และ 3 ตามลําดับ ซึ่งปจจัยดังกลาวนี้สงเสริมการเจริญเติบโตใหเชื้อราใน
กลุมท่ีชอบอุณหภูมิปานกลาง (mesophilic fungi) จากการตรวจพบเชื้อราในกลุมดังกลาวนี้แสดงวาผูเขารับ
บริการในสปามีโอกาสเสี่ยงทางสุขภาพที่จะติดเชื้อราภายในสถานบริการสปาได  
 

คําสําคัญ: เชื้อราในอากาศ/ สปา/ สุขภาพ 
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Abstract 
 The sampling of airborne fungi by using a settle plate method in the room with all the 
different activities was detected. 18 samples were collected over a two replicate samples at 10 
minutes and measured temperatures and relative humidity in 3 spa buildings that located in 
Bangkok. The sampling was repeated twice in the next month. The results revealed that amount of 
fungi in indoor air spa in the room with the four different activities including body massage, foot 
massage, oil massage and in the living room were 5.1 (SD = 1.9), 4.7 (SD = 0.6), 6.3 (SD = 3.5) and 
5.0 (SD = 1.7) CFU/plate, respectively. The predominant fungi in the spa were Scedosporium spp. 
(Pseudallescheria spp.), Penicillium spp., Cladosporium spp., Mucor spp., Alternaria spp., 
Fusarium spp., Aspergillus spp., Chrysospurium spp. and Fonsecaea spp. The average of 
temperature in the spa number 1, 2 and 3 were 25 (SD = 1.5), 28 (SD = 1.5) and 27 (SD = 2.0) OC 
and average of relative humidity were 95% (SD = 1.5), 85 (SD = 2.0) and 77 (SD = 2.5) 
respectively. These factors promote growth of mesophilic fungi. As a result, a customer in the spa 
might be risk from fungal infections.  
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บทนํา 
 สปาจัด เปนสถานประกอบการที่
สามารถตอบสนองตอความตองการของกลุม
ผูบริโภคที่ตื่นตัวในการรักษาสุขภาพ และ
จัดเปนสถานบริการที่มุงเนนใหเกิดการผอน
คลายทั้งทางรางกายและจิตใจของผูรับบริการ
จากการดําเนินชีวิตในปจจุบัน  ดังนั้นเพื่อ
สงเสริมใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาวจึง
ควรใหความสําคัญในความปลอดภัยของผูเขา
รับบริการดวย นอกจากภายในสปามีการใช
ผลิตภัณฑและสารเคมีในกลุมสารระเหยเปน
จํานวนมากแลว ยังมีปจจัยดานการจัดตกแตง
สถานที่ภายในสปา  เชนการใชพรม  วัสดุที่
ประกอบดวยไม และการใชเครื่องปรับอากาศ 

รวมทั้งกิจกรรมตางๆ ที่กอใหเกิดความชื้น
สะสมในสถานประกอบการ ที่อาจกอใหเกิด
การสะสมของเชื้อกอโรคอยูภายในสปาได อัน
สงผลตอสุขภาพของผูมารับบริการตอไป  
 โรคที่มากับการสัมผัสมลพิษอากาศ
ภายในอาคารมักเปนโรคที่ เกี่ยวกับระบบ
ทางเดินหายใจเปนหลัก  เชนโรคหอบหืด 
ภูมิแพ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง ในบางราย
อาจเกิดการระคายเคืองที่ผิวหนังได นอกจากนี้
ภายในอาคารอาจเปนแหลงแพรเชื้อกอโรคที่
รายแรง เชน เชื้อไวรัสไขหวัดใหญ 2009 โรค 
SARs ไขหวัดนก วัณโรค ซ่ึงเปนโรคที่สําคัญ
สามารถติดตอไดรวดเร็วและเปนสาเหตุให
เสียชีวิตได (Theodore, 2011) มลพิษที่
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ปนเปอนในอาคารนั้นสามารถแบงออกไดเปน 
3 กลุมใหญ ไดแก 1) อนุภาคของฝุนละออง 
(Particulates) อาจมีขนาดเล็กกวา 2.5ไมครอน 
จนถึง 100 ไมครอน โดยปกติฝุนขนาดยิ่งเล็ก
ยิ่งสามารถผานระบบทางเดินหายใจไดลึกทํา
ใหมีอันตรายไดมากกวา 2) กลุมสารพิษตางๆ 
ไดแก สารอินทรียระเหยงาย (Volatile organic 
compounds; VOCs) และ 3) ละอองชีวภาพ 
(Bioaerosoles) ไดแก ส่ิงมีชีวิตขนาดเล็ก เชน  
ไรฝุน เชื้อโรคตางๆ รวมทั้งเชื้อราซึ่งมีขนาด
ระหวาง 10-30 ไมครอน เชื้อแบคทีเรียขนาด
ระหวาง 0.4-5 ไมครอน และเชื้อไวรัสมีขนาด
ระหวาง 0.003-0.06 ไมครอน โดยปกติแลวมัก
พบเชื้อจุลชีพเหลานี้เกาะรวมตัวอนุภาคขนาด
ใหญกวาในอากาศ (IRSST, 2007) (Theodore, 
2011) CDC (Center for Disease Control) ได
ประเมินสาเหตุของโรคภูมิแพจากมลพิษ
อากาศพบวามีสาเหตุมาจากฝุนละออง ละออง
ชีวภาพ และ VOCs รอยละ 35, 34 และ 31 
ของผูปวยที่เกิดภูมิแพตามลําดับ (ปุญญานิช, 
2549)  
 ละอองชีวภาพรวมถึงเชื้อราที่พบเห็น
ในอ าค า ร เ กิ ด จ า กภ า วะก า ร ย อ ยสล า ย
สารอินทรียตางๆ โดยมีความชื้น อุณหภูมิ และ
การระบายอากาศ เปนปจจัยที่ชวยสงเสริมการ
เจริญและแพรกระจายของเชื้อราภายในสปา 
ความสามารถในการกอโรคของเชื้อรามีได
หลากหลายเนื่องจากราสามารถสรางสปอรที่มี
ขนาดเล็กและน้ําหนักเบาทําใหฟุงกระจาย 
และเขาสูทางเดินหายใจไดดี นอกจากนี้สายใย
รายังอาจกอโรคภูมิแพ อีกทั้งพบวาเชื้อรา

หลายชนิดสามารถสรางสารพิษหรือทอกซิน 
(Toxin) เชน Aflatoxins และ Trichothecenes 
เปนตน  โดยเมื่อสัมผัสเอาสารพิษนี้ เข าสู
รางกายยอมมีผลตอระบบทางเดินหายใจเปน
หลัก ซ่ึงสารพิษจะทําลายเยื่อเมือกในทางเดิน
หายใจ (Mucous Membrane) เกิดการระคาย
เคืองตา จมูก และคอ นอกจากนี้ยังพบวารา
หลายชนิดสามารถผลิต VOCs และ
แอลกอฮอล ซ่ึงหากไดรับเปนจํานวนมาก จะ
สงผลตอระบบทางเดินหายใจ ปวดศีรษะ 
วิงเวียนศีรษะ ผิวหนังอักเสบ ทองเสีย (Meklin 
et al., 2002) ราบางชนิด มีความสามารถเปน
เชื้อกอโรคฉวยโอกาส (Opportunistic fungal 
pathogens) ในผูปวยที่มีภูมิคุมกันบกพรอง 
(Chin, 2001) 

 ดวยเหตุนี้การแยกและตรวจประเมิน
เชื้อราในอากาศภายในสปาจึงมีความสําคัญตอ
การประเมินความเสี่ยงตอการสัมผัสเชื้อราที่
อ า จก อ ให เ กิ ด อั นตร า ยต อ สุ ขภ าพของ
ผู รับบริการภายในสปา  เพื่อนํ าขอมูลไป
ประกอบมาตรการในการปองกันอันตรายที่
เกิดจากการสัมผัสเชื้อรากลุมดังกลาวตอไป 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อแยกและ
ประเมินความเสี่ยงตอการสัมผัสเชื้อราอันอาจ
กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของผูรับบริการ
ภายในสปา 
 
วิธีการวิจัย 
 1. การเก็บตัวอยาง  
    ใชวิธี Settle plate ซ่ึงเปนการวางจาน
เพาะเชื้อที่ระดับหายใจเพื่อดักเชื้อรา ในแตละ
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จุดจะใชเวลาในการเก็บตัวอยางจุดละ 10 นาที 
โดยจะวางจานเลี้ยงเชื้อ Potato dextrose agar 
(PDA) ทิ้งไวบริเวณภายในอาคารแตละสถาน
บริการสปา ในหองที่มีกิจกรรมแตกตางกัน
ไดแก หองนวดตัว จํานวน 9 หอง หองนวดเทา
จํานวน 3 หอง นวดน้ํามันจํานวน 3 หอง และ
หองรับแขกจํานวน 3 หอง พรอมทั้งทําการ
ตรวจวัดอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธภายใน
สปา โดยทําการเก็บตัวอยางหองละ 2 ซํ้า รวม
ทั้งหมด 18 ตัวอยาง ภายในสปา 3 แหง ที่ตั้งใน
กรุงเทพมหานคร  หลังจากนั้นทําการเก็บ
ตัวอยางซ้ําในจุดเก็บตัวอยางเดิมเพิ่มอีก 2 คร้ัง
ในเดือนถัดไป  

2. การประเมินและการตรวจวินิจฉัย
เชื้อราในอากาศ  

   นําตัวอยางอาหารเล้ียงเชื้อที่ผานการ
เก็บตัวอยางเชื้อรามาเพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิหอง 
และตรวจติดตามการเจริญจนครบ 1 สัปดาห 
โดยการศึกษาลักษณะโคโลนี (Macroscopic 
examination)  ของ เชื้ อ ร า  ได แก  ลั กษณะ
ผิวหนาโคโลนี  สีของโคโลนี  ทั้งดานหนา
โคโลนีและดานใตโคโลนี รวมถึงศึกษาลักษณะ
เช้ือราภายใตกลองจุลทรรศน  (Microscopic 
examination)โดยใชวิธี Cellophane tape mount 

(Scotch tape technique) และยอมโดยใช Lacto 
Phenol Cotton Blue และวินิจฉัยเช้ือราดังกลาว
ภายใตกลองจุลทรรศนตามวิธีของ  Davise 
(1995) 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการประเมินปริมาณของเชื้อราใน
อากาศภายในสปา 3 แหงในหองที่มีกิจกรรม
ตางกันไดแก หองนวดตัว หองนวดเทา หอง
นวดน้ํามัน และภายในหองรับแขก พบวามี
ปริมาณเชื้อราใกลเคียงกันคือ 5.1 (SD=1.9), 
4.7 (SD=0.6), 6.3 (SD=3.5) และ5.0 (SD=1.7) 

CFU/plate ที่เวลาในการเก็บตัวอยาง 10 นาที 
ตามลําดับ โดยเชื้อราที่พบ คือ Scedosporium spp. 
(Pseudallescheria spp.), Penicillium spp., 
Cladosporium spp., Mucor spp., Alternaria spp., 
Fusarium spp. Aspergillus spp. Chrysospurium 
spp.  และ Fonsecaea spp.  (ตารางที่ 1) โดยมี
ค ว ามชื้ นสั มพั ทธ เ ฉลี่ ย อ ยู ใ นช ว ง  95% 
(SD=1.5), 85(SD=2.0) และ 77(SD=2.5) และ
อุณหภูมิ เฉลี่ ยภายในสปาอยู ในช ว ง  25 
(SD=1.5), 28 (SD=1.5) และ 27 (SD=2.0) 
องศาเซลเซียสในสปาที่ 1, 2 และ3 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 1  จํานวนและชนิดของเชื้อราในอากาศที่พบภายในสปา 

จุดเก็บตัวอยาง จํานวนเชื้อราที่พบ
เฉลี่ย (CFU/plate) 

เช้ือราที่พบ  

1. หองนวดตัว 
    (9 ตัวอยาง) 

    หองที่ 1ในสปา 1 4 Scedosporium spp. (Pseudallescheria spp.),         
Cladosporium spp., Penicillium spp.,       
Alternaria spp. 

หองที่ 2ในสปา 1 5    Scedosporium spp., Penicillium spp., 
   Chrysospurium spp., Mucor spp., Fusarium spp.   

หองที่ 3ในสปา 1 9 Cladosporium spp.,  Alternaria spp.,   
Fusarium spp., Aspergillus spp.,  Penicillium spp., 
Scedosporium spp. 

หองที่ 1ในสปา 2 4 Scedosporium spp., Paecilomyces spp.,   
Cladosporium spp., Fusarium spp. 

หองที่ 2ในสปา 2 4 Scedosporium spp.., Penicillium spp.,  
Cladosporium spp., Aspergillus spp.  

หองที่ 3ในสปา 2 3 Scedosporium spp., Cladosporium spp.,   
Penicillium spp. 

หองที่ 1ในสปา 3 6 Scedosporium spp., Penicillium spp., Mucor spp.     
หองที่ 2ในสปา 3 4 Penicillium spp.,  Scedosporium spp., 

Cladosporium  spp. 
หองที่ 3ในสปา 3 7 Penicillium spp.,  Scedosporium spp. 

เชื้อราในหองนวดตัว เฉล่ีย 5.1 (SD=1.9)  
2. หองนวดเทา  
    (3 ตัวอยาง) 

สปา 1 5 Alternaria spp., Mucor spp., Scedosporium spp., 
Fusarium spp., Penicillium spp. 

สปา 2 4 Scedosporium spp., Penicillium spp.,  
Cladosporium spp. 

สปา 3 5 Fonsecaea spp.,  Scedosporium spp. 
เชื้อราในหองนวดเทา เฉล่ีย 4.7 (SD=0.6) 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 

 
สรุปและอภิปรายผล 

การประเมินปริมาณเชื้อราในอากาศ
ภายในสปา โดยทําการเก็บตัวอยางดวยวิธี 
Settle plate ซ่ึงเปนการจําลองคลายกับการ
สัมผัสโดยตรง เพื่อใหละอองชีวภาพรวมถึง
เชื้อราตกลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ และนําไปบม
ไวที่อุณหภูมิหอง พบวาพบเชื้อราในปริมาณ
นอยเนื่องจาก ละอองชีพภาพที่เก็บไดโดยวิธีนี้
ตองมีขนาดหรือน้ําหนักมากพอสมควรจึง
สามารถตกลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อไดโดยตรง 
โดยละอองชีวภาพแตละขนาดจะมีเวลาที่ใช
การตกสูพื้นที่แตกตางกัน เชนละอองชีวภาพ
ขนาด 10-20 ไมครอนจะใชเวลาในการตกลง

พื้น 4-17 นาที ขนาดอนุภาค 6-10ไมครอนใช
เวลา นับชั่วโมง และหากอนุภาคมีขนาดเล็ก
กว านั้ นอาจฟุ งกระจายอยู ในอากาศได
ตลอดเวลา  อยางไรก็ตามในสภาวะปกติ
ละอองชีวภาพขนาดเล็กมักจะเกาะจับฝุน
ละอองขนาดใหญและสามารถตกลงสูพื้นได
เชนกัน (IRSST, 2007; Theodore, 2011) 
อยางไรก็ตามขอดีของวิธีเก็บละอองชีวภาพนี้
คื อ ไ ม จํ า เ ป น ต อ ง ใ ช ป ม ดู ด อ า ก า ศ 
ผูประกอบการสามารถเก็บตัวอย าง เพื่ อ
ประเมินปริมาณเชื้อราเบื้องตนไดดวยตัวเอง 
และยังเปนการจําลองโอกาสการสัมผัสเชื้อรา
ในอากาศไดโดยตรง  

จุดเก็บตัวอยาง จํานวนเชื้อราที่พบ
เฉลี่ย (CFU/plate) 

เช้ือราที่พบ 

3. หองนวด  
    น้ํามัน 
   (3 ตัวอยาง) 

สปา 1 3  Scedosporium spp., Cladosporium spp., 
Chrysosporium spp. 

สปา 2 6  Scedosporium spp., Chrysosporium spp., 
Cladosporium spp., Fusarium spp. 

สปา 3 10  Scedosporium spp., Cladosporium spp.,  
Aspergillus spp., Alternaria spp. 
 

เชื้อราในหองนวดน้ํามัน เฉล่ีย 6.3 (SD=3.5)  
4. หองรับแขก 
    (3 ตัวอยาง) 

สปา 1 4 Scedosporium spp., Penicillium spp.,         
Cladosporium spp.  

สปา 2 7 Fonsecaea spp.,  Scedosporium spp. , Fusarium spp., 
Cladosporium spp.   

สปา 3 4 Scedosporium spp., Cladosporium spp.,  
Alternaria spp. 

เชื้อราในหองรับแขก เฉล่ีย 5.0 (SD=1.7)  
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 โดยเชื้อราชนิดเดนที่พบในตัวอยาง
อากาศภายในสปาไดแก Scedosporium spp. 
(Pseudallescheria spp.), Penicilium spp., 
Cladosporium spp., Mucor spp.,  Alternaria spp., 
Fusarium spp. Aspergillus spp., Chrysospurium 
spp.  และ Fonsecaea spp. ซ่ึงมีรายงานวาเชื้อรา 
Scedosporium spp. หรือ Pseudallescheria spp. 
ถือเปนสาเหตุของโรค Mycetoma เชื้อรา 
Penicillium spp. เปนสาเหตุของโรค Keratitis 
การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจและระบบ
ทางเดินปสสาวะ และ Endocarditis เชื้อรา 
Cladosporium spp. โดยทั่วไปแลวมักพบ
ปนเปอนในสิ่งแวดลอมไดเสมอ และไมจัดเปน
เชื้อกอโรค แตมีรายงานการกอโรคของเชื้อรานี้
บางชนิด  ไดบอย  ในบางประเทศคือเชื้อราชนิด
นี้ทําใหเกิดโรค Chromoblastomycosis, Cerebral 
phaeohyphomycosis  เชื้อรา Mucor spp. สามารถ
พบการปนเปอนในสิ่งแวดลอมไดเสมอ และเปน
สาเหตุของโรค Zygomycosis เชื้อรา Alternaria 
spp. เ ป น ส า เ ห ตุ ที่ ทํ า ใ ห เ กิ ด โ ร ค 
Phaeohyphomycosis เชื้อรา Fusarium spp. 
เปนสาเหตุโรค Mycetoma, Sinusitis และการ
ติดเชื้อที่ผิวหนังและเล็บ สวน Aspergillus spp. 
เปนสาเหตุของโรค Aspergillosis และยังมี
ความสามารถในการสร างสารพิษ  หรือ
ก อ ใ ห เ กิ ด โ ร ค ภู มิ แ พ  อี ก ด ว ย  เ ชื้ อ ร า 
Chrysospurium spp.  มีรายงานการกอโรคนอย
มาก สามารถพบการปนเปอนในสิ่งแวดลอม
โดยทั่วไป มีรายงานการกอโรคที่เล็บ สวนเชื้อรา 
Fonsecaea spp. มีความสามารถในการกอโรค 
Chromoblastomycosis (Davise, 1995) เมื่อ

พิจารณาปจจัยดานอุณหภูมิและความชื้น
สัมผัสภายในสปาทั้ง 3 แหงพบวาอยูในชวงที่
สนับสนุนการ เ จริญของ เชื้ อ ร า ในกลุ ม 
Mesophile ซ่ึงเปนรากลุมที่ใหญที่สุด โดยมี
อุณหภูมิเหมาะสมที่ทําใหราประเภทนี้มีอัตรา
การเจริญเติบโตสูงที่สุดอยูในชวง 15-30 องศา
เซลเซียส อัตราการเจริญเติบโตของราสูงที่สุดที่
ความชื้นสัมพัทธ 95-100 เปอรเซ็นต แตหากมี
ความชื้นสัมพัทธ 65 เปอรเซ็นต จะพบเชื้อรา
นอยชนิดมากที่สามารถเจริญได  (Moore-
Landecker, 1990) เชนเดียวกับ Chao et al. 
(2002) ไดทําการศึกษาชนิดเชื้อราในอากาศ
ภายในอาคารขนาดใหญ พบวาเชื้อราในอากาศ
ที่พบสวนใหญ ไดแก Alternaria spp., 
Aspergillus spp., Cladosporium spp., Penicillium 
spp. และ ยีสต  โดยพบจํานวนเชื้อรามีความ
สัมพัทธเชิงบวกกับความชื้นสัมพัทธ ดังนั้น
การแกไขปญหามลสารรวมถึงการสะสมของ
ละอองชีวภาพภายในอาคารสามารถทําได 3 
วิธี ตามขั้นตอนการกระจายตัวของมลสาร คือ 
การจัดการแหลงกําเนิด การระบายอากาศ และ
การฟอกอากาศ (American Conference of 
Governmental Industrial Hygienists, 1995)  
 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณวิทยาลัยนครราชสีมา 
วิทยาคารกรุงเทพ ที่ใหความสําคัญของการ
วิจัยจึงจัดสรรทุนวิจัย ขอขอบคุณ นางสาวพร
อุมา เรืองเอ่ียม และนางสาวสุนิศา แซลอ ที่มี
สวนชวยในการวิจัยในครั้งนี้  จนสามารถ
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ปฏิบัติงานลุลวงเปนไปตามวัตถุประสงคของ
การศึกษา 
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