
14 สำ�นักง�นป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น ปีที่ 25 ฉบับที่ 2  พฤษภาคม - สิงหาคม 2561

ชนิดและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ ในอากาศ แผนกผู้ป่วยนอก

ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

Types and quantities of microorganisms in ambient air of outpatient 

departments, Sunpasitthiprasong hospital in Ubon Rattchathani

ก้องนภา อุทังสังข์  ส.ม. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)* Khongnapa Uthungsung  M.P.H. (Environment Health)*

กาญจนา  นาถะพินธุ วท.ม. (วิทยาการระบาด)** Ganjana Nathapindhu M.Sc. (Epidemiology)** 

*โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ *Sunpasitthiprasong hospital 

**คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  **Faculty of Public Health, Khon Kaen University

บทคัดย่อ

	 	 การศกึษานีเ้ป็นการวจิยัเชิงส�ารวจ	แบบภาคตดัขวางด้วยเครือ่งมอื	Biostage	single-impactors		มวีตัถปุระสงค์

เพื่อศึกษาชนิดและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศ	ท�าการเก็บตัวอย่างในแผนกผู้ป่วยนอก	6	แผนก	ของโรงพยาบาล

สรรพสิทธิประสงค์	จังหวัดอุบลราชธานี	ในช่วงเดือนธันวาคม	2559	ถึง	เดือนกุมภาพันธ์	2560	(เก็บเดือนละ	3	ครั้ง)	

จ�านวน	432	ตัวอย่าง	ผลการศึกษาพบเช้ือแบคทีเรีย	ทั้งหมด	5	ชนิด	 ได้แก่	Bacillus	 spp.,	Diphtheroids	 spp., 

Coagulase-negative	Staphylococcus,	Micrococcus	spp.	และ	Acinetobacter	spp.	เชื้อแบคทีเรียที่พบมากที่สุด	คือ

เชื้อ	Bacillus	spp.	พบร้อยละ	47.88	(279	CFU/m3)	พบเชื้อราทั้งหมด	4	ชนิด	ได้แก่	Aspergillus	spp.,	Fusarium 

spp.,		Penicillium	spp.	และ	Rhizopus	spp.	เชื้อราที่พบมากที่สุด	คือ	เชื้อ	Aspergillus	spp.	พบร้อยละ	57.07	(230	

CFU/m3)	และพบว่าค่าเฉลีย่ปรมิาณของเชือ้จลุนิทรย์ีในอากาศช่วงเช้า	มค่ีา	1,012	CFU/m3	(±439)	โดยพบปรมิาณ

มากที่สุด	1,803	CFU/m3	 ในเดือนธันวาคมที่แผนกอายุรกรรมใน	และปริมาณน้อยที่สุด	 545	CFU/m3	 ในเดือน

กุมภาพันธ์	 	ที่แผนกโรคติดเชื้อ	และค่าเฉลี่ยปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศช่วงบ่าย	960	CFU/m3	(±481)	โดยพบ

ปรมิาณมากทีส่ดุ	1957		CFU/m3	ในเดอืนธนัวาคม	ทีแ่ผนกอายรุกรรม	และปรมิาณน้อยทีส่ดุ		497	CFU/m3		ในเดอืน

มกราคมทีแ่ผนกโรคตดิเชือ้		และเมือ่เทยีบกบัค่าแนะน�าคณุภาพอากาศในอาคารและสถานทีส่าธารณะเฉลีย่ที	่8	ชัว่โมง

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

2559	มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน	ส่วนเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์	2560	คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี

ค�ำส�ำคัญ:	เชื้อจุลินทรีย์	แผนกผู้ป่วยนอก	อากาศภายในอาคาร

Abstract

	 This	study	was	a	cross	sectional	survey	research	with	Biostage	Single-Impactors.	The	purpose	of	this	study	is	

to	identify	the	types	and	quantity	of	bacteria	and	fungi	in	the	air	of	Sunpasitthiprasong	Hospital	Ubon	Ratchathani	

province.	The	data	has	been	collected	from	6	outpatient	departments	during	December	2016	to	February	2017	

(Thrice	a	month)	and	contains	432	samples.	The	results	of	the	analysis	of	the	type	of	bacteria	founded	5	different	

species	which	 is	Bacillus	 spp,	Diphtheroids	 spp,	Coagulase-negative	Staphylococcus, Micrococcus	 spp	 and	

Acinetobacter	spp.	Among	them,	the	most	common	bacteria	is	Bacillus	spp,	founded	47.88%	(279	CFU/m3).	

Furthermore,	the	results	showed	4	different	fungi	species	which	is	Aspergillus	spp,	Fusarium spp,	Penicillium	spp	
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and	Rhizopus spp.	The	most	common	fungi	 is	Aspergillus spp,	founded	57.07%	(230	CFU/m3).	The	study	

showed	that	the	average	quantity	of	microorganisms	in	the	air	in	the	morning	is	1,012	CFU/m3	(±439)	which	

the	largest	volume	is	1,803	CFU/m3	founded	at	medicine	department	in	December.	Contrariwise,	the	minimal	

volume	is	545	CFU/m3	founded	at	infectious	disease	department	in	February.	In	addition	to	this,	the	average	

quantity	of	the	microorganism	in	the	air	in	the	afternoon	is	960	CFU/m3	(±481)	which	the	largest	volume	is	

1,957	CFU/m3	founded	at	medicine	department	in	December	and	the	minimal	volume	is	497	CFU/m3	founded	

at	 infectious	disease	department	 in	January.	Moreover,	 the	values	obtained	 from	 the	study	compared	with	 the	

recommended	 values	 of	 air	 quality	 in	 buildings	 and	public	 places	 in	 average	8	hours	 by	 Indoor	Air	Quality	

Management	Group	by	Hong	Kong	Special	Administrative	Region	showed	that	the	overall	result	was	in	the	standard	

value	in	January	and	February.

Keywords:	outpatient	department,	microorganisms,	ambient	air

บทน�ำ	

	 โรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค์	เป็นโรงพยาบาลศนูย์

รองรับการส่งต่อผู้ป่วยในจังหวัดอุบลราชธานี	 ยโสธร		

ศรสีะเกษ	อ�านาจเจรญิ	และมกุดาหาร	ท�าให้มปีรมิาณของ

ผู้มารับบริการเป็นจ�านวนมาก	ประกอบกับต้องเข้ารับ

บรกิารภายในอาคารท�าให้เกดิการสะสมของเช้ือโรค			และ

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าอากาศในอาคารโดยเฉพาะ

อย่างยิง่เป็นอาคารของสถานพยาบาลด้วยแล้วนัน้	ย่อมมี

โอกาสปนเปื้อนเชื้อโรคที่เกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ

มากกว่าอากาศนอกตวัอาคาร		อนัเนือ่งมาจากปัจจยัหลกั	

คอืผูป่้วย	และโรคต่างๆ	ทีส่ามารถแพร่กระจายทางอากาศ

ได้	ท�าให้โรงพยาบาลเป็นสถานทีท่ีม่เีชือ้โรคมากมาย		โดย

ละอองแขวนลอยในอากาศ	(Airborne	Droplet)		ที่มีการ

ปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์เช่น	 วัณโรค	 (Tuberculosis)	

อสีกุอใีส/งูสวดั	(Chicken	pox/Shingles)	หดั	(Measles)	

หัดเยอรมัน	(German	measles)	และโรคที่อุบัติซ�้าอย่าง

โรคเรื้อน	เป็นต้น

	 จากการศกึษาคณุภาพอากาศภายในอาคารโรงพยาบาล

พญาไทศรีราชา	พบปริมาณยีสต์และเชื้อรา	 (Mold	&	

Yeast)	และปริมาณแบคทีเรียทั้งหมด	(Aerobic	 Plate	

Count)	มีค่าค่อนข้างสูงกว่าที่บริเวณ	OPD	MED(1)	การ

ศึกษาเชื้อจุลินทรีย์ในบรรยากาศในโรงพยาบาลขนาดท่ี

แตกต่างกัน	พบชนิดของเชื้อแบคทีเรียในโรงพยาบาล

ชุมชนที่ท�าการศึกษาทั้งหมด	8		ชนิด		โดยจ�าแนกได้เป็น	

2	กลุม่คอื	กลุม่ทีส่ามารถก่อโรคได้	ได้แก่เชือ้	Acinetobacter 

spp.		และเชื้อชนิดที่ไม่ก่อโรค		7		ชนิด	ได้แก่	Aspergillus 

spp., Staphylococcus spp., Diphtheroid spp., Micrococcus 

spp., Streptococcus spp., Bacillus spp. และ  Fusarium 

spp.(2)	 จะเห็นได้ว่าอากาศภายในโรงพยาบาลยังมีการ 

ปนเปื ้อนของเชื้อจุลินทรีย ์ที่ก ่อให้เกิดโรคภายใน 

โรงพยาบาล	 ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของเชื้อดื้อยา	 ซึ่ง 

จากรายงานสถานการณ์เชื้อด้ือยาของประเทศไทย 

จากส�านักงานนิเทศและประชาสัมพันธ์ของกระทรวง

สาธารณสุข	 พบว่าการติดเชื้อด้ือยาท�าให้ผู ้ป่วยต้อง

นอนโรงพยาบาลนานขึ้นประมาณ	3.24	ล้านวัน	เสียชีวิต	

38,481	ราย	ซ่ึงสงูกว่าจ�านวนผูเ้สยีชีวติจากโรคกล้ามเน้ือ

หัวใจขาดเลือดในปี	2552	ที่มีจ�านวน	34,383	ราย	และ

มากเป็นอนัดบั	2	รองจากโรคหลอดเลอืดสมองทีม่จี�านวน	

50,829	ราย(3)	การดือ้ยาต้านจลุชพี	(AMR	:	Antimicrobial 

resistance)	 ก�าลังเป็นภัยคุกคามสุขภาพของนานา

ประเทศ	 รวมถึงประเทศไทย	 เห็นได้จากข้อมูลของ

ส�านักงานกองทนุสนับสนุนการสร้างเสรมิสขุภาพ	(สสส.)	

พบว่าแต่ละปีคนไทยติดเชื้อแบคทีเรียด้ือยาประมาณ	

88,000	คนเสยีชวีติจากเชือ้ดือ้ยา	38,000	คน	เกดิความ

สูญเสียทางเศรษฐกิจทั้งทางตรง	6,000	ล้านบาท	และ 

ทางอ้อม	 40,000	 ล้านบาท	 เชื้อดื้อยารุนแรงมากขึ้น 

หากเทียบกับเมอร์ส	 เพราะเช้ือด้ือยาบางอย่างไม่มียา

รกัษา	และควบคมุยาก	เพราะร่างกายก�าจดัเช้ือแบคทเีรยี
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เองไม่ได้	ต้องกนิยาฆ่าเชือ้ถ้าหากมภีาวะเชือ้ดือ้ยาต้องกนิ

ยาฆ่าเชื้อที่แรงขึ้น	ในปัจจุบันมีเชื้อดื้อยารุนแรงที่ไม่มียา

รักษาได้แล้ว	ท�าให้คนไข้มีโอกาสเสียชีวิตร้อยละ	80	เมื่อ

เทยีบกบัโรคเมอร์ส	(Middle	East	Respiratory	syndrome;	

MERS)			ที่ระบาดในเกาหลีมีคนเสียชีวิตร้อยละ	15	จาก

คนที่เป็นโรคทั้งหมด(4)	 การติดเชื้อจากการหายใจเอา

อากาศที่ปนเปื้อนเชื้อโรค	จึงเกิดขึ้นได้ทั้งในคนที่มีภาวะ

ปกติทั่วไปและอาจรุนแรงในผู้ที่ร่างกายอ่อนแอ

	 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เป็นโรงพยาบาล

ขนาดใหญ่ที่รองรับการให้บริการผู้ป่วยในแต่ละแผนก

เป็นจ�านวนมาก	คุณภาพอากาศในโรงพยาบาลจึงเป็น 

สิง่ส�าคญั		การส�ารวจถงึชนดิ	และปรมิาณของเชือ้จลุนิทรย์ี

ในอากาศของโรงพยาบาลเป็นประจ�าสม�่าเสมอ	ซึ่งเป็น

หนึ่งกิจกรรมที่สามารถน�าไปสู ่การเฝ้าระวัง	 ควบคุม	

ป้องกันและแก้ไขได้อย่างทันท่วงที	 	 อีกทั้งเป็นแนวทาง

ส�าคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยยกระดับมาตรฐานการจัดการส่ิง

แวดล้อมของโรงพยาบาลให้ดยีิง่ขึน้	การศกึษาและจดัการ

คุณภาพอากาศภายในอาคารโรงพยาบาลให ้เกิด

ประสิทธิภาพจึงจ�าเป็นต้องเข้าใจถึงลักษณะและความ

แตกต่างของกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ในแต่ละพืน้ทีก่่อนก�าหนด

แนวทางการศึกษาคุณภาพอากาศภายในโรงพยาบาล

อย่างชดัเจนต่อไป	ดงันัน้ในการศกึษาครัง้นีต้้องการศกึษา

ชนดิและปรมิาณเชือ้จลุนิทรย์ีในอากาศ	แผนกผูป่้วยนอก

ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	จังหวัดอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 1.	 เพือ่ศกึษาชนดิและปรมิาณเชือ้แบคทเีรยีทีพ่บใน

อากาศ	 แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลสรรพสิทธิ

ประสงค์	จังหวัดอุบลราชธานี

	 2.	 เพื่อศึกษาชนิดและปริมาณของเชื้อราที่พบใน

อากาศ	 แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลสรรพสิทธิ

ประสงค์	จังหวัดอุบลราชธานี

เครื่องมือและอุปกรณ์ในกำรวิจัย

	 1.	 แบบบันทึกข้อมูลบริเวณจุดเก็บตัวอย่าง

	 2.	 Biostage	single-impactors			

	 3.	 สารอาหารที่ใช้วิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์

	 	 3.1	Nutrient	agar	ใช้วิเคราะห์หาแบคทีเรียรวม	

	 	 3.2	Potato	Dextrose	Agar	(PDA)	ใช้วิเคราะห์

หาเชื้อรา	

วิธีกำรด�ำเนินกำร

	 1.	 ตัวอย่ำง

	 	 พื้นที่ในการเก็บตัวอย ่าง	 6	 แผนก	 ได ้แก ่ 

ออร์โธปิดิกส ์ 	 อายุรกรรม	 ศัลยกรรม	 โรคติดเช้ือ 

หูคอจมูก		และเวชปฏิบัติครอบครัว	

	 	 โดยเกณฑ์คัดเข้า	(Inclusion	Criteria)	คือ

	 	 1)	 เป็นส่วนที	่ด�าเนนิการตรวจรกัษา	ให้ค�าปรกึษา 

และติดตามอาการโรค	 	ผู้ป่วยมารับบริการโดยไม่ต้อง

นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

	 	 2)	 มจี�านวนผูป่้วยนดั	มากกว่า	1,000	คนภายใน

เวลา	1	เดือน

	 2.	 วิธีกำรเก็บตัวอย่ำง

	 	 เปิดตั้งเครื่อง	Biostage	 single-impactor	ที่มี

อาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์บรรจุอยู่ภายในเข้ากับปั๊มดูด

อากาศด้วยอัตราการดูดอากาศ	28.3	L/min	 โดยวาง

เครือ่งมอืสงูจากพืน้		1.2	เมตร			จากนัน้ท�าการดดูอากาศ	

10	นาที	 แล้วน�าจานอาหารเพาะเชื้อที่ได้ไปอบอุณหภูมิ		

35-37	องศาเซลเซียส	นาน	48	ชั่วโมง	และพิสูจน์เชื้อ

จลุนิทรย์ี		เกบ็ตวัอย่างช่วงเช้า	เวลา	9.00–	12.00	น.	และ

ช่วงบ่าย	เวลา	13.00-16.00	น.	เก็บตัวอย่าง	1	จุด	ใน	6		

แผนก	ได้แก่	ออร์โธปิดกิส์	อายรุกรรม	ศลัยกรรม		โรคตดิ

เชื้อ	หูคอจมูก	เวชปฏิบัติครอบครัว	โดยเก็บตัวอย่างเชื้อ

แบคทีเรียและเชื้อราแผนกละ	2	ครั้งในแต่ละเดือน		รวม

ระยะเวลา		3	เดอืน		รวมจ�านวน		432			plates	ในช่วงเดอืน	

ธันวาคม	2559–เดือนกุมภาพันธ์	2560

	 3.		กำรวิเครำะห์ข้อมูล

	 	 การรายงานผลใช้สถติเิชงิพรรณนา	(Descriptive	

statistics)	แสดงเป็นค่าจ�านวน	 ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	 ส่วน 

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	และค่าต�่าสุด-สูงสุด	 เพื่ออธิบายถึง

ชนิดและปริมาณของเช้ือจุลินทรีย์ที่พบ	 อ่านค่าเป็น

จ�านวนโคโลนี		ท�าการค�านวณและรายงานผลเป็น	CFU/

ลูกบาศก์เมตร	 	 และเปรียบเทียบกับค่าแนะน�าคุณภาพ

อากาศในอาคารและสถานที่สาธารณะเฉลี่ยที่	 8	 ชั่วโมง
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โดย	 Indoor	Air	Quality	Management	Group	ของเขต

ปกครองพเิศษฮ่องกง	Hong	Kong	Special	Administrative	

Region	

ผลกำรศึกษำ

	 1.	 ชนิดและปริมำณของเชื้อจุลินทรีย์ในอำกำศ

ภำยในอำคำร	บรเิวณแผนกผูป่้วยนอกของโรงพยำบำล

สรรพสิทธิประสงค์		จังหวัดอุบลรำชธำนี

	 	 1.1	ชนิดของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรำใน

อำกำศภำยในอำคำร	 บริเวณแผนกผู้ป่วยนอกของ 

โรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์	จังหวัดอุบลรำชธำนี		

	 	 จุลินทรีย์ที่พบในการเก็บตัวอย่างอากาศภายใน

อาคาร	บริเวณแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลสรรพ

สิทธิประสงค์	 จังหวัดอุบลราชธานี	 พบเชื้อแบคทีเรีย	

ทั้งหมด	5	ชนิด	ได้แก่ Bacillus	spp.,	Diphtheroids	spp.,	

Coagulase-negative	Staphylococcus,	Micrococcus	spp.	

และ		Acinetobacter	spp.	และพบเชื้อราทั้งหมด	4	ชนิด	

ได้แก่	Aspergillus	spp.,		Fusarium	spp.,	Penicillium spp.	

และ	Rhizopus	spp.	

	 	 โดยภาพรวมของเช้ือแบคทีเรียที่พบในทุกจุดที่

เก็บตัวอย่าง	พบเชื้อ	Bacillus	 spp.	มีปริมาณมากที่สุด 

ร้อยละ	47.88	(279	CFU/m3)	และพบเช้ือแบคทีเรีย		

Acinetobacter	 spp.	 มีปริมาณน้อยที่สุดร้อยละ	 7.28 

(42	CFU/m3)	(ภาพที่	1)

	 	 โดยภาพรวมของเชื้อราที่พบในทุกจุดที่เก็บ

ตัวอย่าง	พบเชื้อ	Aspergillus	spp.	ปริมาณมากที่สุดร้อยละ	  

57.07	(230	CFU/	m3)	ปรมิาณน้อยทีส่ดุ	Rhizopus spp.		

ร้อยละ	5.96	(24	CFU/	m3)	(ภาพที่	2)

ภำพที่	1	 ร้อยละของเชื้อแบคทีเรียทั้งหมดในอากาศ

แผนกผู ้ป ่วยนอกโรงพยาบาลสรรพสิทธิ

ประสงค์	จังหวัดอุบลราชธานี

ภำพที่	2	 ร้อยละของเช้ือราทั้งหมดในอากาศแผนก 

ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	

จังหวัดอุบลราชธานี

	 	 1.2		ปริมำณของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรำ	ใน

อำกำศภำยในอำคำร	 บริเวณแผนกผู้ป่วยนอกของ 

โรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์	จังหวัดอุบลรำชธำนี	

	 	 ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศภายในอาคาร	

บริเวณแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลสรรพสิทธิ-

ประสงค์	จังหวัดอุบลราชธานี			จ�านวน	6	แผนก	ในเดือน

ธันวาคม	2559	พบว่าค่าเฉลี่ยปริมาณของเชื้อจุลินทรีย์



18 สำ�นักง�นป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น ปีที่ 25 ฉบับที่ 2  พฤษภาคม - สิงหาคม 2561

ในอากาศช่วงเช้า	มีค่า	1,596	CFU/m3	(±160)	โดยพบ

ปริมาณมากที่สุด	1,803	CFU/m3	ที่แผนกอายุรกรรม		

และค่าเฉลี่ยปริมาณของเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศช่วงบ่าย	

1,579	 CFU/m3	 (±270)	 โดยพบปริมาณมากที่สุด			

1,957		CFU/m3	ทีแ่ผนกอายรุกรรม	(ภาพที	่3)	ในเดอืน

มกราคม	2560	พบว่าค่าเฉลี่ยปริมาณของเช้ือจุลินทรีย์

ในอากาศช่วงเช้ามีค่า	 709	CFU/m3(±71)	 โดยพบ

ปริมาณมากที่สุด	820	CFU/m3	ที่แผนกศัลยกรรม		และ

ค่าเฉลี่ยปริมาณของเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศช่วงบ่าย	 599	

CFU/m3	(±111)	โดยพบปริมาณมากที่สุด	779	CFU/

m3	ที่แผนกศัลยกรรม	 (ภาพที่	 4)	 ในเดือนกุมภาพันธ์	

2560	พบว่าค่าเฉลี่ยปริมาณของเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศ

ช่วงเช้า	มีค่า	731	CFU/m3	(±103)	โดยพบปริมาณมาก

ที่สุด	 806	CFU/m3	ที่แผนกอายุรกรรม	และค่าเฉลี่ย

ปริมาณของเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศช่วงบ่าย	702	CFU/

m3	 (±76)	 โดยพบปริมาณมากที่สุด	761	CFU/m3	ที่ 

แผนกออร์โธปิดิกส์	(ภาพที่	5)

     

ภำพที่	3		ปริมาณของเช้ือจุลินทรีย์ในอากาศภายใน

อาคาร	บรเิวณแผนกผูป่้วยนอกของโรงพยาบาล

สรรพสิทธิประสงค์		จังหวัดอุบลราชธานี	เดือน

ธันวาคม	พ.ศ.	2559

ภำพที่	4	 ปริมาณของเช้ือจุลินทรีย์ในอากาศภายใน

อาคาร	บรเิวณแผนกผูป่้วยนอกของโรงพยาบาล 

สรรพสทิธปิระสงค์		จงัหวดัอบุลราชธาน	ีเดอืน	

มกราคม	พ.ศ.	2560

ภำพที่	5		ปริมาณของเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศภายใน

อาคาร	บรเิวณแผนกผูป่้วยนอกของโรงพยาบาล 

สรรพสทิธปิระสงค์		จงัหวดัอุบลราชธานี	เดือน

กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2560

 2.	ปรมิำณเชือ้จลุนิทรย์ีในอำกำศเทยีบกบัค่ำแนะน�ำ	

	 	 	 	 	 เมื่อเทียบกับค่าแนะน�าคุณภาพอากาศในอาคาร

และสถานที่สาธารณะเฉลี่ยที่	 8	 ชั่วโมงโดย	 Indoor	Air	

Quality	Management	Group	ของ	Hong	Kong	Special	

Administrative	Region	โดยมีปริมาณเชื้อแบคทีเรียและ

เช้ือรา	 <500	CFU/m3	ก�าหนดคุณภาพอากาศให้อยู่ใน
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ระดับดีเยี่ยม	 	ปริมาณเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา	 <1,000	

CFU/m3	ก�าหนดคุณภาพอากาศให้อยู่ในระดับดี	 	และ	

ปริมาณเชื้อแบคทีเรียและเช้ือรา	 >1,000	 CFU/m3 

ก�าหนดคุณภาพอากาศให้ค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน	พบว่า

ในเดือนธันวาคม	2559	คุณภาพอากาศเกินเกณฑ์	เดือน

มกราคม	และกุมภาพันธ์	 2560	 คุณภาพอากาศอยู่ใน

เกณฑ์ดี

อภิปรำยผลกำรวิจัย

	 จากการศึกษาชนิดและปริมาณของเชื้อจุลินทรีย  ์

ในอากาศภายในอาคาร	 บริเวณแผนกผู้ป่วยนอกของ 

โรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค์		จงัหวดัอบุลราชธาน	ี		พบ

เชื้อจุลินทรีย์ไม่แตกต่างกันคือ	 เชื้อแบคทีเรีย	 ได้แก่		

Bacillus spp. , Diphtheroids spp. , Coagulase-negative	

Staphylococcus, Micrococcus spp. และ  Acinetobacter 

spp.	ส่วนเชื้อรา	พบ Aspergillus spp., Fusarium spp., 

Penicillium spp. และ Rhizopus spp.			โดยเชื้อแบคทีเรีย

ทีพ่บมากท่ีสดุ	คอื	Bacillus spp.	ส่วนเช้ือราทีพ่บมากทีส่ดุ

คอื	Aspergillus spp.	มากทีส่ดุ	เนือ่งจากเช้ือจลุนิทรย์ีเหล่า

นี	้เป็นเชือ้ทีพ่บได้ตามธรรมชาติ	และสามารถเจรญิเตบิโต

ได้ดใีนช่วงอณุหภมิูระหว่าง	25	-40	องศาเซลเซยีส			และ

เมื่อพิจารณาชนิดของเช้ือจุลินทรีย์ที่พบในโรงพยาบาล	

จากการศึกษาครั้งนี้	 พบเชื้อจุลินทรีย์สอดคล้องกับการ

ศึกษาจุลินทรีย์ในอากาศภายในห้องทันตกรรมของโรง

พยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล		เขตอ�าเภอเมือง		จังหวัด

ขอนแก่น	พบเชื้อแบคทีเรียมากที่สุด	คือ	Streptococcus 

spp. เชื้อรามากที่สุด	คือ	Aspergillus spp.	 ซึ่งจากการ

ศึกษายังพบว่าชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ที่พบภายในหน่วย

ทนัตกรรมของโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลทกุแห่ง	

พบว่ามีชนิดที่ไม่แตกต่างกัน(5)	สอดคล้องกับการศึกษา

เช้ือจลุนิทรย์ีในบรรยากาศในโรงพยาบาลขนาดทีแ่ตกต่าง

กัน	พบชนิดของเชื้อแบคทีเรียในโรงพยาบาลชุมชนที่	

ท�าการศกึษาทัง้หมด	8	ชนดิ	จ�าแนกเชือ้ได้เป็น	2	กลุม่คอื

เชือ้ทีส่ามารถก่อโรคได้หนึง่ชนดิ		Acinetobacter spp.	และ

เชือ้ชนดิไม่ก่อโรคได้แก่	Aspergillus spp., Staphylococcus 

spp., Diptheroid spp., Micrococus spp., Streptococus 

spp., Bacillus spp.	และ	Fusarium spp.(2)		และสอดคล้อง

กบัการศกึษาการปนเป้ือนเชือ้แบคทเีรยีในห้อง	ICU	ของ

โรงพยาบาลแห่งหน่ึงในนครหลวงเวียงจันทน์	พบชนิด

เชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในบรรยากาศในห้อง	 ICU	 เด็ก

และห้อง	 ICU	 ผู ้ใหญ่ที่พบเหมือนกัน	 4	 ชนิด	 คือ	

Staphylococcus	 coagulase	 negative, Bacillus spp., 

Acinetobacter spp., Micrococcus spp.(6)   

	 จากการศึกษาถึงความส�าคัญของเช้ือจุลินทรีย์ที่พบ	

คอืเชือ้จลุนิทรย์ีทีพ่บจากการศกึษาส่วนใหญ่แล้วเป็นเชือ้

ชนิดที่ไม่ก่อโรค	หรือเชื้อจุลินทรีย์เหล่านี้สามารถก่อโรค

แบบฉวยโอกาสขึน้ได้	เมือ่สภาพร่างกายของผูท้ีไ่ด้รบัเชือ้

จลุนิทรย์ีนัน้อ่อนแอ	โดยทัว่ไปแล้วเชือ้จลุนิทรย์ีจ�าพวกนี้

เป็นเชือ้ประจ�าถิน่	ทีส่ามารถพบได้ทัว่ไปในธรรมชาต	ิเช่น	

น�้า	พื้นดิน	อากาศ	หรือตามผิวหนังของคนทั่วไป	แม้ว่า

เช้ือจุลินทรีย์จ�าพวกน้ีจะไม่ก่อให้เกิดโรคหรือมีโอกาสที่

จะท�าให้เกิดการเจ็บป่วยได้น้อยกว่าเช้ือชนิดที่ก่อโรคได้		

หากมปีรมิาณทีม่ากเพยีงพอกย่็อมเพิม่โอกาสเสีย่งในการ

รบัเชือ้และก่อให้เกดิอาการเจบ็ป่วยทีร่นุแรงเพิม่มากขึน้

	 จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าเดือนธันวาคมมีปริมาณ

เช้ือจลุนิทรย์ีเกินค่าเกณฑ์มาตรฐานในทกุแผนกอาจเน่ือง

มาจากสภาพอากาศภายนอกอาคารของเดือนธันวาคม	

พบว่ามีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจาก

ประเทศจีนแผ่มาปกคลุมประเทศไทยตอนบนต่อเนื่อง

ตลอดเกอืบทัง้เดอืนโดยมกี�าลงัแรงเป็นระยะท�าให้บรเิวณ

ประเทศไทยตอนบนมอีากาศเยน็และแห้งเกอืบตลอดทัง้

เดอืนซึง่จากการศกึษาพบว่าอณุหภมูเิฉลีย่เดอืนธนัวาคม	

อยู่ที่	27–31	องศาเซลเซียส	และความชื้นสัมพัทธ์	อยู่ที่		

54-76	เปอร์เซ็นต์		ซึ่งเป็นสภาวะอากาศที่เหมาะสมต่อ

การเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์	 ประกอบกับผู้มารับ

บรกิารเป็นจ�านวนมากน�าเชือ้จากภายนอกตวัอาคารเข้าสู่

ภายในอกีด้วย			นอกจากสภาวะอากาศแล้วโครงสร้างของ

สถานทีป่ฏบิตังิานกเ็ป็นส่วนส�าคญัทีส่่งผลต่อปรมิาณเชือ้

จลุนิทรย์ี	เนือ่งจากปรมิาณเชือ้จลุนิทรย์ีทีพ่บน้อยทีส่ดุอยู่

ทีแ่ผนกโรคติดเช้ือ	เป็นแผนกทีใ่ห้บรกิารผูป่้วยภมูคิุม้กัน

บกพร่องและผู้ป่วยติดเชื้อวัณโรค		ที่สามารถแพร่เชื้อได้

ทางอากาศ	 	แต่จากการศึกษาการเก็บตัวอย่างอากาศไม่

พบเชื้อวัณโรคเนื่องจากเป็นเชื้อที่ยากต่อการตรวจทาง

อากาศ	ไม่สามารถเก็บตัวอย่างอากาศได้		เชื้อจะตายเมื่อ
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มีการเก็บตัวอย่างจากเครื่องมือ	 จึงไม่ได้ศึกษาเฉพาะ

เจาะจงเชื้อวัณโรค			แต่จะเห็นได้ว่าแผนกโรคติดเชื้อ		จะ

มีการจัดการคุณภาพอากาศที่ดีคือเป็นที่ที่มีการถ่ายเท

อากาศสะดวก		ตั้งอยู่บริเวณชั้น	4	ของอาคารผู้ป่วยนอก

เก่า	ไม่มีอาคารอื่นขึ้นปิดบังทางลม	สามารถเปิดหน้าต่าง

ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก	 รู้สึกสบายตัวขณะนั่งรอรับ

บริการ				

	 แม้ว่าแนวโน้มของปรมิาณของเช้ือจลุนิทรย์ีในอากาศ

ภายในอาคาร	 ของแผนกผู้ป่วยนอกจะมีแนวโน้มของ

คุณภาพอากาศในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น	จากเดือนธันวาคม	ถึง

เดือนกุมภาพันธ์	แต่ก็ยังมีความส�าคัญต่อการผลกระทบ

ต่อสุขภาพของผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการ	 ประกอบกับ

จ�านวนผู้มารับบริการซึ่งหมายถึงผู้ที่มีภาวะเจ็บป่วยอยู่

แล้ว		ถ้าพบปรมิาณจลุนิทรย์ีทีม่ากพอประกอบกบัสภาวะ

การเจ็บป่วย	 	 ท�าให้มีโอกาสเพิ่มการก่อโรคที่เกิดจาก 

เชื้อจุลินทรีย์ในอากาศได้มากขึ้น

ข้อเสนอแนะทั่วไป

	 1.	 จากการศึกษาชนิดของเชื้อจุลินทรีย ์พบเชื้อ

แบคทีเรยีชนิด			Bacillus spp.	และเชือ้ราชนดิ Aspergillus  

spp.	มากทีส่ดุ	ซึง่เชือ้ทัง้สองชนดินีเ้ป็นเช้ือฉวยโอกาส	โดย

ปกตแิล้วจะไม่ก่อโรคในคนปกตทิัว่ไปแต่สามารถก่อโรค

ได้ในคนทีส่ภาวะร่างกายบกพร่องเกีย่วกบัระบบภมูคิุม้กนั 

เช่น	ผู้ป่วยที่อยู่ในช่วงร่างกายอ่อนแอ	หรือเด็กที่มีระบบ

ภูมิคุ้มกันยังไม่สมบรูณ์ดีพอ		ดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

ในโรงพยาบาล	ควรหาวธิใีนการลดปรมิาณเชือ้ทีจ่ะสะสม

ในอากาศ	 เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยที่อยู่ในช่วงร่างกาย

อ่อนแอมีโอกาสติดเชื้อได้	

	 2.	 จากการศึกษาถึงปริมาณของเชื้อจุลินทรีย์	พบว่า	

แผนกอายุรกรรมมีปริมาณเชื้อจุ ลินทรีย ์มากที่ สุด 

โรงพยาบาลควรมีการดูแลเรื่องการท�าความสะอาดรวม

ไปถงึระบบการระบายอากาศ		เพือ่ลดและป้องกนัการเพิม่

จ�านวนของเชื้อจุลินทรีย์			

 

ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ศึกษาแนวทางในการลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ใน

อากาศอาคารของโรงพยาบาล	โดยวิธีการต่างๆ	เช่น	การ

ใช้เครื่องฟอกอากาศ	การอบฆ่าเชื้อด้วยก๊าซโอโซน	การ

ใช้สเปรย์ฆ่าเชื้อเป็นต้น

	 2.	 ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณเชื้อ

จุลินทรีย์ในอากาศ	 เช่น	การระบายอากาศภายในอาคาร	

เป็นต้น

	 3.	 เปรียบเทียบความแตกต่างของชนิดและปริมาณ

ของเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศที่พบในแต่ละฤดูกาล

กิตติกรรมประกำศ

	 ขอขอบคุณผู ้อ�านวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิ

ประสงค์		จงัหวดัอุบลราชธานี		หวัหน้ากลุม่งานผูป่้วยนอก

ทกุท่าน	ทีอ่�านวยความสะดวกด้านสถานทีเ่ก็บข้อมลู	และ

คอยให้ค�าแนะน�าในการเก็บตัวอย่าง	 	และให้ความร่วม

มือเป็นอย่างดี	
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