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ปริมาณแบคทีเรียรวมในอากาศภายในอาคารวิทยาลัยนครราชสีมา 

Total Bacteria in Indoor Air in Nakhonratchasima College Building 
  

นูรฮูดา สุวรรณนุรักษ1์  ลัดดาวัลย์ พะวร2  พหล แสนสมชยั2 และ อรอุมา จันทร์เสถียร3   
 

บทคัดย่อ  
 คุณภาพอากาศภายในอาคาร มีความสัมพันธ์กับโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจของบุคคลที่อาศัยอยู่ภายใน
อาคารนั้นๆ โรคดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดจากจุลินทรีย์และสารก่อภูมิแพ้ วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษา
ปริมาณแบคทีเรียรวมในห้องที่การวิจัยชั้นละ 1 ห้อง ทั้ง 9 ชั้น ภายในอาคารวิทยาลัยนครราชสีมา โดยวิธีการวางจาน
อาหารเลี้ยงเชื้อ Plate Count Agar (PCA) เปิดฝาตั้งทิ้งไว้ในห้องที่ต้องการทดสอบเป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นบ่มเพาะ
เชื้อที่อุณหภูมิ 35-37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24- 48 ชั่วโมง และตรวจนับจ านวนโคโลนีที่เกิดขึ้น ตรวจสอบสัณฐาน
วิทยาด้วยการย้อมแกรมและตรวจสอบภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ผลการวิจัยพบว่าปริมาณแบคทีเรียรวมในห้องที่ท าการ
ทดลองอยู่ระหว่าง 2 ถึง มากกว่า 125 CFU/m3/h คุณภาพอากาศภายในอาคารของวิทยาลัยนครราชสีมาอยู่ในเกณฑ์
ดี ปานกลาง ถึงแย่ที่สุด เมื่อแปลผลตามระดับดัชนีการปนเปื้อนเชื้อจุลชีพในอากาศ แบคทีเรียที่พบเป็นแบคทีเรียทั้ง 
แกรมบวกและลบ รูปร่างกลมและท่อน ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการคุณภาพ
อากาศภายในอาคารของวิทยาลัยนครราชสีมาได้  
ค าส าคัญ: ปริมาณแบคทีเรียรวม, อากาศภายในอาคาร 
 

Abstract  
 Indoor air quality is related to communicable respiratory pathogens in human. Majority 
of the disease is causing from microorganisms and allergens in air. Good indoor air quality should 
not found total bacteria more than 500 CFU/m3. Objective research was to detect total bacteria in 
air in Nakhonratchasima College Building. Total Plate Count Agar (PCA) was used as detection 
medium. The agar with opened lid was leave at the examination room for one hour, and then 
incubated at 35-37 oC for 24-48 h. Morphological characteristics were detected by Gram staining and 
observed under microscopy. Result, total bacteria in the examination rooms were between 2 and 
more than 125 CFU/m3/ h when determined to The Index of Microbial Air Contamination (IMA) . 
Indoor air quality of Nakhonratchasima College was ranging from good, fair and very poor. The 
bacteria were Gram-positive and negative with coccus and rods shape. The research information 
could be a basic data for air management of Nakhonratchasima College.              
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย  

มลพิษในอากาศภายในอาคารหรือสถานที่ท างาน มีความสัมพันธ์กับอาการผิดปกติของร่างกาย เช่น ความ
ผิดปกติในระบบทางเดินหายใจ การเกิดภูมิแพ้ เป็นต้น ซึ่งเกิดจากการได้รับสารปนเปื้อนในอากาศ เช่น ฝุ่น สารเคมี  
สารก่อภูมิแพ้ และจุลินทรีย์ ในปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงของความเป็นอยู่ อาชีพ และสังคม ท าให้คนต้องใช้เวลาอยู่ใน
อาคารสิ่งก่อสร้างมากขึ้น มลพิษของอากาศที่นอกจากจะมาจากสิ่งแวดล้อมแล้วยังพบได้ในอาคารที่คนใช้อยู่ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น ที่อยู่อาศัย ส านักงาน เป็นต้น ดังนั้นดัชนีการปนเปื้อนของเชื้อจุลชีพในอากาศ (The Index of 
Microbial Air Contamination, IMA) ที่ก าหนดขึ้นจึงมีความส าคัญมากขึ้นตามล าดับ เนื่องจากมลพิษที่ก่อตัวใน
อาคารนั้นหลีกเลี่ยงได้ยาก จึงอาจส่งผลต่อสุขภาพความเจ็บป่วยทางกายภาพและการบั่นทอนจิตใจทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ซึ่งจุลินทรีย์ในอากาศนั้นสามารถก่อให้เกิดการติดเชื้อจากคนสู่คนได้ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาถึง
ปริมาณแบคทีเรียรวมในอากาศภายในอาคารวิทยาลัยนครราชสีมาทั้ง 9 ชั้น โดยคัดเลือกตัวแทนชั้นละ 1 ห้อง 
แบคทีเรียเหล่านั้นอาจเป็นสาเหตุของการก่อโรคระบบทางเดินหายใจจากการสูดอากาศภายในอาคารและการ
แพร่กระจายของจุลินทรีย์ไปสู่ผู้ป่วยรายใหม่ได้  และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคารของ
วิทยาลัยนครราชสีมาให้อยู่ในระดับที่ด ีและสามารถหาวิธีป้องกันและก าจัดการแพร่กระจายของจุลินทรีย์ได้ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
            เพื่อหาปริมาณแบคทีเรียรวมในอากาศภายในอาคารวิทยาลัยนครราชสีมา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

การเลือกสถานที่ในการวิจัย 
ได้ท าการศึกษาแบคทีเรียรวมในอากาศ ในพื้นที่ภายในอาคารวิทยาลัยนครราชสีมา โดยเลือกห้องที่มีผู้คน

พลุกพล่านและใช้บริการห้องเหล่านั้นเป็นประจ า ท าการศึกษาชั้นละ 1 ห้อง ทั้ง 9 ชั้น ดังนี้  
1. ชั้น 1 ได้แก่ ห้องเรียน 104A 
2. ชั้น 2 ได้แก่ ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 
3. ชั้น 3 ได้แก่ ห้องสมุด 
4. ชั้น 4 ได้แก่ ห้องเรียน 408A 
5. ชั้น 5 ได้แก่ ห้องเรียน 507A 
6. ชั้น 6 ได้แก่ ห้องปฏิบัติการทางเคมี 
7. ชั้น 7 ได้แก่ ห้อง 701A 
8. ชั้น 8 ได้แก่ ห้องประชุมปักธงชัย 
9. ชั้น 9 ได้แก่ ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา 
การเก็บตัวอย่างปริมาณแบคทีเรียรวมภายในอาคาร 
น าจานเพาะเชื้อซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 เซนติเมตร ส าหรับเก็บตัวอย่างปริมาณแบคทีเรียรวมซึ่ง

บรรจุอาหารเลี้ยงเชื้อ Total Plate Count Agar (PCA)    โดยวางจานอาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อเก็บตัวอย่างสูงจากพื้น 1 
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เมตรเปิดฝาจานเพาะเชื้อ ณ จุดที่ก าหนดของแต่ละห้องเป็นเวลา 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นน าจานอาหารเพาะเชื้อมาบ่มที่
อุณหภูมิ 35-37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง ตรวจนับจ านวนโคโลนีของแบคทีเรียที่เกิดขึ้น 

การตรวจสอบสัณฐานวิทยาของแบคทีเรีย 
น าโคโลนีของแบคทีเรียที่มีลักษณะที่แตกต่างกัน (สี ขนาด การยกตัว ผิวหน้า ขอบ) น ามาย้อมสีแบบแกรม 

จากนั้นตรวจสอบสัณฐานวิทยาของเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยาย 4X-100X 
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ 
ปริมาณแบคทีเรียรวมในอากาศภายในอาคารเป็น Colony Forming Unit (CFU/m3) อ้างอิงจาก The 

Index of Microbial Air Contamination (IMA) ดังนี้ 
 

ตารางท่ี1. ระดับดัชนีการปนเปื้อนเชื้อจุลชีพในอากาศ (IMA classes) 
ค่า IMA                      CFU/m3/h                         ระดับเกณฑ์ 

0-5                                 0-9                                     ดีมาก 
6-25                              10-39                                     ดี 
26-50                            40-84                                  ปานกลาง 
51-75                            85-124                                   แย่ 
≥ 76                               ≥125                                  แย่มาก 

 
สรุปผลการวิจัย  
 การศึกษาปริมาณแบคทีเรียรวมในอากาศภายในอาคารวิทยาลัยนครราชสีมา ท าการศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 9 
ห้อง ทั้ง 9 ชั้น พบแบคทีเรียทั้งแกรมบวกและแกรมลบ รูปร่างกลมและท่อน สัณฐานวิทยาของแบคทีเรีย แสดงดัง
ตารางที่ 2. และลักษณะตัวอย่างของโคโลนีบนจานอาหารเพาะเชื้อ PCA แสดงดังรูปที่ 1. เมื่อน าผลการทดลองที่ได้มา
แปลผลตามระดับดัชนีการปนเปื้อนเชื้อจุลชีพในอากาศ (The Index of Microbial Air Contamination, IMA) พบว่า
คุณภาพอากาศภายในอาคารของวิทยาลัยนครราชสีมาอยู่ในเกณฑ์ดี ปานกลาง ถึงแย่ที่สุด แสดงดังตารางที่ 3.  
 
ตารางท่ี 2. สัณฐานวิทยาของแบคทีเรียในอากาศภายในอาคารวิทยาลัยนครราชสีมา 

ห้อง สัณฐานวิทยาของโคโลนี 
(Colony Morphology) 

สัณฐานวิทยาของเซลล์ 
(Cell Morphology) 

 Color  Elevation Surface Whole 
Colony 

Cell 
Shape 

Gram 

104A ส้ม 
ขาวขุ่น 
เหลือง 

Raised 
Convex 

 

Smooth 
Glistening  

Irregular 
Circular 
Irregular 

Coccus Positive 

ห้องปฏิบัติการทาง
จุลชีววิทยา 

ส้ม 
ขาวขุ่น 
เหลือง 

Raised 
Convex 

 

Smooth 
Glistening 
Rough Wrinkle 

Circular 
Irregular 

 

Coccus 
Long rod 

Positive 
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ห้อง สัณฐานวิทยาของโคโลนี 
(Colony Morphology) 

สัณฐานวิทยาของเซลล์ 
(Cell Morphology) 

 Color  Elevation Surface Whole 
Colony 

Cell 
Shape 

Gram 

ห้องสมุด เหลือง 
ขาวขุ่น 

 

Flat 
Raised 
Convex 

Smooth 
Glistening 
Rough 

Circular 
Irregular 

Punctiform 

Short rod 
Coccus 
Long rod 

Negative 
Positive 
 

408A ส้ม 
ขาวขุ่น 
เหลือง 

 

Flat 
Raised 
Convex 

 

Smooth 
Glistening 
Rough 
Wrinkle 

Circular 
Irregular 

 

Coccus Positive 

507A ขาวขุ่น 
เหลือง 

Flat 
Raised 
Convex 

 

Smooth 
Glistening 
Rough 
Wrinkle 

Circular 
Irregular 
Rhizoid 

 

Coccus Positive 

ห้องปฏิบัติการทาง
เคม ี

ส้ม 
ขาวขุ่น 
เหลือง 

Raised 
Convex 

Pulvinate 

Smooth 
Glistening 
Rough 
Wrinkle 

Filamentou
s 

Irregular 
Circular 

 

Coccus Positive 

701A ส้ม 
ขาวขุ่น 
เหลือง 

Raised 
Convex 

 

Smooth 
Glistening 
Rough 
Wrinkle 

Circular 
Irregular 

 

Coccus Positive 

ห้องประชุมปักธงชัย ขาวขุ่น 
เหลือง 

Raised 
Convex 

 

Smooth 
Glistening 
Rough 
Wrinkle 

Circular 
Irregular 

 

Coccus Positive 

ห้องปฏิบัติการทาง
ชีววิทยา 

ส้ม 
ขาวขุ่น 
เหลือง 

Flat 
Raised 
Convex 

 

Smooth 
Glistening 
Rough 
Wrinkle 

Circular 
Irregular 

Filamentou
s 

 

Coccus Positive 
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รูปที่ 1. ลักษณะตัวอย่างของโคโลนีบนจานอาหารเพาะเชื้อ PCA 

 
ตารางท่ี 3. คุณภาพอากาศภายในอาคารของวิทยาลัยนครราชสีมา 

ห้อง ปริมาณแบคทีเรียรวม (CFU/m3/h) คุณภาพอากาศ 
104A 2-45 ปานกลาง 
ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 35-59 ปานกลาง 
ห้องสมุด มากกว่า 300 แย่มาก 
408A 4-46 ปานกลาง 
507A มากกว่า 300 แย่มาก 
ห้องปฏิบัติการทางเคมี มากกว่า 300 แย่มาก 
701A 9-27 ดี 
ห้องประชุมปักธงชัย 2-10 ดี 
ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา 2-44 ปานกลาง 

 
อภิปรายผล  
 คุณภาพอากาศภายในอาคารวิทยาลัยนครราชสีมา จากการตรวจสอบปริมาณแบคทีเรียรวมพบในช่วง 2 ถึง 
มากกว่า 300 CFU/m3/h ซึ่งอยู่ในระดับ ดี ปานกลาง จนถึงแย่มาก ซึ่งคุณภาพอากาศที่ประเมิณในระดับแย่มากจะ
สัมพันธ์กับความหนาแน่นของผู้ใช้บริการคือ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทางเคมี และห้องเรียน 507A ซึ่งมีผู้คน
พลุกพล่าน และใช้บริการห้องเหล่านี้เป็นจ านวนมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของจุติพร พนมบัวเลิศ ชานิยา เหมือนตา 
และชูพงษ์ ทองค าสมุทร (2557) ได้ท าการการวิเคราะห์คุณภาพอากาศด้วยการตรวจนับปริมาณของเชื้อแบคทีเรียและ
เชื้ อรา ภายในพื้ นที่ คลินิ กหน่วยทันตกรรมผู้ป่ วยนอก โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยปริมาณแบคทีเรียจะเพิ่มมากขึ้น เมื่อมีผู้มารับบริการคือ 27.56 CFU/dm2/h ซึ่งวัดใน
ช่วงเวลาก่อนให้การรักษาในขณะให้การรักษาทางทันตกรรมมีค่าเพิ่มข้ึนเป็น 77.16 CFU/dm2/h  
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ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  
(1) เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคารของวิทยาลัยนครราชสีมาให้อยู่ในระดับทีดี่ 

และสามารถหาวิธีป้องกันและก าจัดการแพร่กระจายของจุลินทรีย์ได้ 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
(1) ท าการทดลองเพื่อเปรียบเทียบเป็นช่วงเวลาที่สัมพันธ์กับการใช้บริการแต่ละห้อง 
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