บทความวิจัย

ความหลากหลายของจุลินทรียในเครื่องปรับอากาศ
เดนนภา รุง ศิร*ิ
*โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็จเจาพระยา 1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
ของเชื้ อ แบคที เ รี ย ในเครื่ อ งปรั บ อากาศพบว า
สถานที่ที่มีปริมาณและจํานวนไอโซเลตมากที่สุด
คือหองสมุดชั้น 6 นอยที่สุดคือหองพักอาจารย
ภาควิชาชีววิทยาชั้น 5 ซึ่งจากการศึกษาสัณฐาน
วิท ยาพบแบคที เ รี ย แกรมบวกรู ป ทอ นมากที่ สุ ด
รองลงมาคื อ แบคที เ รี ย แกรมลบรู ป ท อ น แกรม
บวกรู ป กลม และแกรมลบรู ป กลม ตามลํ า ดั บ
และจากการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางสถิติ
โดยใช แ ผนการทดลองแบบสุ ม สมบู ร ณ พ บว า
ปริมาณของเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียที่พบของแต
ละสถานที่ จากการศึกษาจํานวน 3 ครั้ง ไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นที่
95 % (P < 0.05)

บทคัดยอ
การศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย
ในเครื่องปรับอากาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็จเจาพระยา ณ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห อ งสมุ ด ชั้ น 6 และชั้ น 7 สํ า นั ก งานคณะ
วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ห อ งพั ก อาจารย
ภาควิชาชีววิทยาชั้น 5 และชั้น 6 หองปฏิบัติการ
ทางจุลชีววิทยา 965 รวมทั้งหมด 7 แหงๆ ละ 3
ซ้ํา โดยใชวิธี swab
test และไดทําการศึกษา
ลักษณะปจจัยทางกายภาพของแตละสถานที่คือ
อุณหภูมิเฉลี่ย จํานวนผูใชบริการในแตละวันโดย
เฉลี่ย และจํานวนเครื่องปรับอากาศควบคูไปดวย
พบเชื้อราทั้งหมด 7 สกุล 15 ชนิดไดแก เชื้อราใน
สกุล Acremonium, Aspergillus, Chrysosporium,
Curvularia, Penicillium, Phialophora และ
Paecilomyces เชื้ อ ราที่ ไ ด พ บบ อ ยและมี ค วาม
หลากหลายมากที่สุดคือสกุล Aspergillus รองลง
มาคือสกุล Curvularia
จากการศึกษาปริมาณและจํานวนไอโซเลต
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บทนํา
จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคที่พบแพรกระจาย
ในอากาศส ว นมากมาจากระบบทางเดิ น หายใจ
มากที่สุด ซึ่งนอกจากจะติดตอไดโดยการสัมผัส
กับผูปวยโดยตรงดวยการไอ จาม แลวยังสามารถ
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อุปกรณและวิธีดําเนินการ
การตรวจนับเชื้อจุลินทรีย
เก็บตัวอยางเชื้อจุลินทรียจากสถานที่ที่มีการ
ใชเครื่องปรับอากาศเปนประจําทุกวันและมีบุคคล
เขาออกภายในสถานที่บอยครั้งในแตละวันไดแก
ศู น ย เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ สํ า นั ก งานคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หองสมุดชั้น 6 และ
ชั้น 7 หองพักอาจารยภาควิชาชีววิทยาชั้น 5 และ
ชั้น 6 หอ งปฏิ บัติ ก ารทางจุ ล ชี ว วิ ท ยา 965 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ทําการ
เก็บตัวอยางแหงละ 3 ซ้ํา โดยใชสําลีพันปลายไม
(ฆาเชื้อแลว) สําหรับ swab เก็บตัวอยางจาก
เครื่องปรับอากาศในสถานที่ที่กําหนด โดยถูสําลี
พันปลายไมบริเวณชองลมไปมา จากนั้นจุมลงใน
หลอดทดลองที่มีน้ํากลั่น (ฆาเชื้อแลว) สําหรับเจือ
จาง 10 มิลลิลิตร แลวเขยาหลอดอยางนอย 25 ครั้ง
จะไดระดับความเจือจางที่ 10- 1 จากนั้นทําใหเจือ
จางลงอีกที่ระดับ 10- 2 ถึง 10- 4 ตามลําดับ ทําการ
ตรวจนับจุลินทรียดวยวิธีการ pour plate ที่ระดับ
ความเจือจาง 10- 1 ถึง 10- 4 ตามลําดับ ระดับความ
เจือจางละ 3 ซ้ําโดยใชอาหาร Potato Dextose
Agar (PDA) และ Nutrient Agar (NA) เปนอาหาร
เลี้ยงเชื้อ บมเชื้อที่อุณหภูมิหอง 24-48 ชั่วโมง ทํา
การตรวจวิเคราะหปริมาณของเชื้อจุลินทรีย หลัง
จากบมเชื้ อตามระยะเวลาที่กําหนดแลว โดยนํา
เชื้อราและเชื้อแบคทีเรียที่เจริญบนอาหารมาตรวจ
นับจํานวนคอโลนี โดยเลือกนับจากจานเพาะเชื้อ
ที่ เ กิ ดคอโลนี จํา นวนระหว าง 30 – 300 คอโลนี
จากนั้นหาคาเฉลี่ยจํานวนคอโลนีที่นับไดในแตละ
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เก็ บ ไว ที่ อุ ณ หภู มิ ห อ ง จากนั้ น นํ า เชื้ อ แบคที เ รี ย
บริสุทธิ์ไปทําการศึกษาดานสัณฐาน โดยสังเกต
ลักษณะตางๆ ของคอโลนีที่เ กิด ขึ้น ดว ยตาเปลา
เชน สี ขนาด รู ปร า ง และขอบหรื อริ มคอโลนี
การเปลี่ยนสีของอาหารเลี้ยงเชื้อ ศึกษาลักษณะ
สัณฐานวิทยาของเชื้อแบคทีเรีย ดวยวิธีการยอมสี
แกรม (Gram’s Staining) นําผลที่ไดมาทําการ
จัดจําแนกประเภทของเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งจะแบงได
2 ประเภทคือ แบคทีเรียแกรมบวก และแบคทีเรีย
แกรมลบ โดยดูจากผลการติดสียอมแกรม รวมทั้ง
ศึกษารูปรางของเชื้อแบคทีเรีย

การแยกจุลินทรียใหบริสทุ ธิ์
1. การแยกเชื้อรา เมื่อแยกไดเชื้อราที่บริสุทธิ์
จากจานเพาะเชื้ อ แล ว นํ า เชื้ อ ราที่ ไ ด เ ขี่ ย ลงใน
อาหารวุน PDA slant แลวเก็บไวที่อุณหภูมิหอง
จากนั้ น นํ า เชื้ อ ราบริ สุ ท ธิ์ ไ ปทํ า การศึ ก ษาด า น
สัณฐานวิทยาและโครงสรางของเชื้อรา โดยสังเกต
ลักษณะต างๆ ของคอโลนี ที่เ กิ ด ขึ้น ด ว ยตาเปลา
เชน การเจริญที่ผิวหนาของอาหาร การเปลี่ยนสี
ของอาหารบริ เ วณใต ค อโลนี การเจริ ญ เติ บ โต
ลักษณะของเสนใยรา แลวบันทึกผลที่ได ศึกษา
ลั ก ษณะสั ณ ฐานวิ ท ยาของเชื้ อ รา ด ว ยวิ ธี slide
culture และศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาและ
โครงสรางของเชื้อราภายใตกลองจุลทรรศนเชน สี
ลัก ษณะของเสน ใยรา สปอร รู ปรางสปอร โดย
ยอมดวยสี lactophenol cotton blue แลวบันทึกผล
ที่ไดนํามาเปรียบเทียบกับลักษณะของเชื้อราจาก
หนังสือ ATLAS OF CLINICAL FUNGI เพื่อ
ทําการจัดจําแนกชนิดของเชื้อรา
2. การแยกเชื้ อ แบคที เ รี ย เมื่ อ แยกได เ ชื้ อ
แบคทีเรียที่บริสุทธิ์จากจานเพาะเชื้อแลว นําเชื้อ
แบคทีเรียที่ไดเขี่ยลงในอาหารวุน NA slant แลว
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ผลการทดลองและอภิปรายผล
จากการศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย
ในเครื่องปรับอากาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็จเจาพระยา จํานวนทั้งหมด 7 แหงๆ ละ 3
ซ้ํา โดยใชวิธี swab test ซึ่งพบวาสถานที่ที่มี
ปริ ม าณเชื้ อ รามากที่ สุ ด คื อ ศู น ย เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ นอยที่สุดคือหองพักอาจารยภาควิชา
ชีววิทยาชั้น 6 ในการศึกษาสถานที่ที่มีจํานวนชนิด
ของเชื้อราที่พบมากที่สุดคือ หองสมุดชั้น 7 ที่พบ
นอยที่สุดคือหองพักอาจารยภาควิชาชีววิทยาชั้น 5
และชั้น 6 โดยเชื้อราที่จําแนกชนิดไดมีทั้งหมด 7
สกุล 15 ชนิด และ Unknown 3 ชนิดไดแก
Acremonium strictum, Aspergillus flavus,
Aspergillus niger, Aspergillus chevalieri,
Aspergillus fumigatus, Aspergillus nidulans,
Aspergillus sydowii, Aspergillus conicus,
Chrysosporium tropicum, Curvularia clavata,
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เก็บตัวอยางเพื่อวิเคราะหจุลชีพในอากาศ.
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสาธารณสุข
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล.
กองสังคมสงเคราะห สํานักสวัสดิการสังคม
กรุงเทพมหานคร. (2539). การสํารวจ
และศึกษาคนบนกองขยะ : ศึกษาเฉพาะ
กรณีกองขยะหนองแขม. วารสารกรม
ประชาสงเคราะห 39(1).
กฤตกรณ ประทุมวงษ. (2541). เชื้อแบคทีเรียใน
อากาศที่ทําใหเกิดโรคทางเดินหายใจใน
ยานชุมชนของกรุงเทพมหานคร
วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สหสาขาวิทยาศาสตรสภาวะ
แวดลอม ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยา
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล.
จํานง วิสุทธิแพทย. (2536). จุลชีววิทยา
(Microbiology). ภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ มหาสารคาม.
จุมพล ศิริสวัสดิ์. (2535). การศึกษาเปรียบเทียบ
เทคนิคการตรวจวัดฝุนละอองในอากาศ
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล.
ชนิดา หงษา และอุมา เชาวเดชา. (2544).
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ
ของเชื้อราในอากาศบริเวณเกาะเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี. ปญหาพิเศษ สถาบันราช
ภัฏบานสมเด็จเจาพระยา.

จากการศึกษาปริมาณและจํานวนไอโซเลต
ของเชื้อแบคทีเรียในเครื่องปรับอากาศของแตละ
สถานที่ พบว า สถานที่ ที่ มี ป ริ ม าณและจํ า นวน
ไอโซเลตมากที่สุดคือหองสมุดชั้น 6 สถานที่ที่มี
นอยที่สุดคือ หองพักอาจารยภาควิชาชีววิทยาชั้น
5 ซึ่ ง จากการศึ ก ษาสั ณ ฐานวิ ท ยาพบแบคที เ รี ย
แกรมบวกรู ป ท อ นมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ
แบคที เ รี ย แกรมลบรู ป ท อ น แกรมบวกรู ป กลม
และแกรมลบรูปกลม ตามลําดับ
จากการตรวจสอบหาปริมาณการแพรกระจาย
ของเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียดวยวิธีการคํานวณ
ทางสถิติ พบวาปริมาณเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียที่
ทําการศึกษาในแตละแหงๆ ละ 3 ซ้ํา พบวาไมมี
ความแตกต างกั นอยา งมี นัย สําคัญที่ ร ะดับ ความ
เชื่อมั่นที่ 95 % (P < 0.05)
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