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บทคัดย่อ
กำรควบคุมคุณภำพอำกำศภำยในอำคำรเรียนรู้ชั้น 2 สำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยนเรศวร
ให้ได้มำตรฐำนคุณภำพอำกำศภำยในอำคำรตำมองค์กร U.S. Environmental Protection Agency
(EPA) ที่กำหนดให้ต้องมีปริมำณแบคทีเรีย และเชื้อรำไม่เกิน 500 cfu/m3 โดยกำรใช้น้ำยำฆ่ำเชื้อ
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และรังสียูวีซี ในเดือนกันยำยน-ตุลำคม 2561 ได้ตรวจนับปริมำณจุลินทรีย์
ทั้งหมดและปริมำณยีสต์และรำในอำกำศของพื้นที่ดังกล่ำวก่อนกำรฆ่ำเชื้อโดยใช้หลักกำร Settle
plate ด้วยอำหำรเลี้ยงเชื้อ 2 ชนิด คือ TSA และSDA ทิ้งไว้ 30 นำที และตรวจนับปริมำณจุลินทรีย์
ที่รอดชีวิตอีกครั้งหลังกำรพ่นหมอกด้วยน้ำยำฆ่ำเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 10% อัตรำ 1.5ml/m3
และหลังกำรฆ่ำเชื้อด้วยรังสียูวีซี 30 วัตต์ ในห้องควบคุมเครื่องปรับอำกำศเป็นเวลำ 6 ชั่วโมง
ในแต่ละวัน ผลกำรวิจัยพบว่ำกำรพ่นหมอกด้วยน้ำยำฆ่ำเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ดังกล่ำว
ไม่สำมำรถลดปริมำณจุลินทรีย์ลงได้ และพบว่ำจุลินทรีย์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจำกเริ่มต้นก่อนกำรฆ่ำเชื้อ
มีปริมำณจุลินทรีย์ทั้งหมดในอำกำศเท่ำกับ 380 cfu/m3 ปริมำณยีสต์และรำเท่ำกับ 30 cfu/m3
หลังกำรฆ่ำเชื้อพบปริมำณสูงขึ้นเป็น 960 cfu/m3 สำหรับจุลินทรีย์ทั้งหมดและเท่ำกับ100 cfu/m3
สำหรับยีสต์และรำ ในเวลำ 4 วันของกำรทดสอบ ทั้งนี้น่ำจะมีสำเหตุมำกำรใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
ควำมเข้มข้นต่ำและกำรสลำยตัวของสำรได้น้ำทำให้ควำมชื้นในอำกำศสูงขึ้นส่งผลให้จุลินทรีย์เจริญ
ได้ดีขึ้นและกระตุ้นกำรงอกของสปอร์ได้ ส่วนกำรติดตั้งรังสียูวีซี 30 วัตต์ ที่ห้องควบคุม
เครื่องปรับอำกำศ 2 จุด สำมำรถลดปริมำณจุลินทรีย์ในอำกำศภำยในอำคำรลงมำในระดับที่ได้
มำตรฐำนไม่เกิน 500 cfu/m3 โดยจุลินทรีย์ทั้งหมดลดลงเท่ำกับ 83.5% หรือ 0.8log ในวันที่ 3
ของกำรทดสอบ ส่วนเชื้อรำมีปริมำณลดลงเท่ำกับ 93.7% หรือ 1.2log ในวันเดียวกัน ผลที่ได้

ใช้เป็นแนวทำงในกำรศึกษำวิจัยต่อไปเพื่อให้สำมำรถควบคุมปริมำณจุลินทรีย์ในอำกำศให้อยู่ในระดับ
ที่ปลอดภัยได้
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Abstract
Controlling Indoor air quality in the Naresuan university library to meet the
standard of air quality in the building according to the U.S. Environmental Protection
Agency (EPA), total bacteria and fungi should not exceed 500 cfu/m3 was done by
using disinfectant 10% hydrogen peroxide and UVC radiation. During the 2018 in
September-October, total plate counts (TPC) and yeast mold counts according to the
principle of settle plate 30 minutes with TSA and SDA were examined in the air on
the second floor of learning building NU library before and after treatment with mist
spray 10% hydrogen peroxide and UVC radiation. The results found that mist spray
10% hydrogen peroxide with rate 1.5 ml/ m3 could not reduce the amount of
microorganisms. But TPC increased from 380 cfu/m3 to 960 cfu/m3 on the day of
4 of testing. The amount of molds increased from 30 cfu/m3 to 100 cfu/m3 on
the same day. It is because of used low concentration of hydrogen peroxide and
got water from the reaction, resulting in higher humidity, caused in better microbial
growth and spore germination. For the treatment of UVC radiation in AHU room, it
could reduce the amount of microorganisms in the indoor air to the standard level
not more than 500 cfu/m3. The reduction of TPC and molds were 83.5% and 93.7%
or 0.8log and 1,2log respectively on day3 of the test. From the experiment results,
it is a guideline for further research in order to control the indoor air quality to a safe
level.
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บทนา
ปริมำณจุลินทรีย์ภำยในอำคำรเป็นดัชนีชี้วัดมลพิษอำกำศภำยในอำคำรซึ่งเป็นภัยคุกคำม
ที่สำคัญต่อสุขภำพของมนุษย์ในปัจจุบัน เนื่องจำกคนส่วนใหญ่ใช้เวลำ 80-90% อยู่ภำยในอำคำร
(Caselli et al., 2009; Haleem et al., 2012; Kalwasinska, Burkowska-But, & Wilk, 2012;
Pegas et al., 2011) กิจกรรมที่ก่อให้เกิดสำรเคมี สำรชีวภำพ และฝุ่นละอองต่ำง ๆ ล้วนเป็นสำเหตุ
ของมลพิษภำยในอำคำร (Meadow et al., 2014) สำรชีวภำพเป็นมลพิษสำคัญที่ส่งผลต่อสุขภำพ

อย่ำงกว้ำงขวำงได้แก่ ละอองเรณู สำรก่อภูมิแพ้ และจุลินทรีย์ โดยเฉพำะจุลินทรีย์ในอำกำศนั้น
เป็นสำเหตุสำคัญของโรคระบบทำงเดินหำยใจ โรคภูมิแพ้ หอบหืดและโรคทำงด้ำนระบบภูมิคุ้มกัน
ต่ำง ๆ (World Health Organization [WHO], 2009) เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพอำกำศภำยในอำคำร
ตำมองค์กร U. S. Environmental Protection Agency (EPA) กำหนดให้ต้องมีปริมำณแบคทีเรีย
(Bacteria) ไม่เกิน 500 cfu/m3 และปริมำณเชื้อรำ (Fungus) ไม่เกิน 500 cfu/m3 (สำนักอนำมัย
สิ่งแวดล้อม, 2556) นอกจำกนั้น Valeriani et al. (2017) ได้แบ่งระดับอันตรำยตำมปริมำณกำร
ปนเปื้อนจุลินทรีย์ในอำกำศสำหรับสภำพแวดล้อมภำยในอำคำรที่ไม่ใช่ของอุตสำหกรรม (Air
contaminate for non-industrial indoor environments) เป็น 5 ระดับ คือ 1) ระดับอันตรำยสูง
มำก ปริมำณจุลินทรีย์มำกกว่ำ 2000 cfu/m3 2) อันตรำยสูง ปริมำณจุลินทรีย์ 500-2000 cfu/m3
3) อันตรำยปำนกลำง ปริมำณจุลินทรีย์100-500 cfu/m3 4) อันตรำยน้อย ปริมำณจุลินทรีย์ 50100 cfu/m3 และ 5) อันตรำยน้อยมำก มีปริมำณจุลินทรีย์น้อยกว่ำ 50 cfu/m3 (Valeriani et al.,
2017)
มีรำยงำนกำรศึกษำปริมำณจุลินทรีย์ในหอสมุด Jimma University ของประเทศ
เอธิโอเปีย พบว่ำมีปริมำณจุลินทรีย์ 367-2,595 cfu/m3 โดยจุลินทรีย์ที่ตรวจพบจัดจำแนกเป็น
Micrococcus sp., Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Bacillus sp.
Neisseria sp., Cladosporium sp., Alternaria sp., Penicillium sp และ Aspergillus sp.
(Hayleeyesus & Manaye, 2014) สำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยนเรศวร อำเภอเมือง พิษณุโลกได้
ตรวจนับปริมำณจุลินทรีย์ในอำกำศในโครงกำรพัฒนำห้องสมุดสีเขียว เดือนกรกฎำคม ปี 2560 พบว่ำ
พื้นที่อำคำรเรียนรู้ชั้น 1-6 มีปริมำณจุลินทรีย์เฉลี่ย 1,200 cfu/m3 ในขณะที่อำคำรแสงเทียนชั้น 1-3
มีปริมำณจุลินทรีย์เฉลี่ย 500 cfu/m3 ซึ่งเป็นคุณภำพอำกำศภำยในอำคำรระดับอันตรำย จึงมีควำม
จำเป็นต้องดำเนินกำรลดปริมำณจุลินทรีย์ในอำกำศให้ได้มำตรฐำนเพื่อควำมปลอดภัยของบุคลำกร
และผู้ใช้บริกำร
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มีคุณสมบัติในกำรฆ่ำเชื้อ (disinfectant) และทำให้ปรำศจำกเชื้อ
(Sterilant) สำมำรถยับยั้งได้ทั้งเซลล์และสปอร์ของแบคทีเรียและฟังไจ (Rij & Forney, 1995;
Roger et al., 2005; Hall et al., 2008) โปรโตซัว (Coulon et al., 2010) ไวรัส (Pottage et al.,
2010) และ Prions (Fichet et al., 2007) ปัจจุบันมีกำรใช้งำนในรูปแบบของเหลว (Liquid
hydrogen peroxide, lHP) ละอองฝอยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Aerosolized hydrogen
peroxide, aHP) และไอระเหยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen peroxide vapor, HPV) ขึ้นอยู่
กับจุดประสงค์ของกำรใช้งำน เช่น ของเหลวใช้ในกำรเช็ดทำควำมสะอำด มีกำรทดลองใน
ห้องปฏิบัติกำรโดยใช้ไอระเหย (HPV) ควำมเข้มข้น 30-35% เวลำ 90 นำที ทดสอบกับ Carrier test
ในห้องผ่ำตัดพบว่ำสำมำรถลดปริมำณจุลินทรีย์ลงได้มำกกว่ำ 4-5log รวมทั้งจุลินทรีย์ดื้อยำในกลุ่ม
MRSA (Lemmen et al., 2015) นอกจำกนั้นมีรำยงำนกำรศึกษำประสิทธิภำพในกำรฆ่ำสปอร์และ
ไวรัสที่เกี่ยวข้องกับระบบทำงเดินหำยใจต่ำง ๆ พบว่ำสำมำรถลดจำนวนจุลินทรีย์ลงได้มำกกว่ำ 3log
(Goyal et al., 2014) แต่กำรศึกษำในสภำพแวดล้อมที่ปนเปื้อนจริงได้ผลที่แตกต่ำงกันไป (Weber,
et al., 2016) กำรกำจัดจุลินทรีย์ในอำกำศด้วย aHP หรือกำรฉีดเป็นละอองฝอยหรือหมอก มี
รำยงำนกำรใช้ 5-7% hydrogen peroxide ผสมกับ Ag cation 50ppm เวลำ 2-3 ชั่วโมง พบว่ำ

สำมำรถลดปริมำณจุลินทรีย์ดื้อยำ MRSA และ Acenitobacter sp. ได้มำกกว่ำ 4log (Piskin et al.,
2011) โดยกำรพ่นเป็น Dry mist และมีรำยงำนกำรทดสอบกับไวรัสชนิดต่ำง ๆ พบว่ำสำมำรถลดได้
1.0-1.7log (Chan et al., 2011) จำกรำยงำนจึงพบว่ำไอระเหยของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มี
ประสิทธิภำพใน กำรฆ่ำเชื้อได้ดีกว่ำเนื่องจำกเกิดปฏิกิริยำออกซิเดชั่นได้ดีกว่ำ (Finnegan et al.,
2010) แต่กำรใช้ ไอระเหยต้องใช้อุปกรณ์รำคำแพงกว่ำและผู้ปฏิบัติงำนต้องมีควำมชำนำญมำกกว่ำ
(Weber et al., 2016) สำหรับกำรพ่นหมอกไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ประสบควำมสำเร็จกับกำรกำจัด
จุลินทรีย์ที่สร้ำงสปอร์ (Bacillus anthracis) ในอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่อยู่ในรถยนต์ เช่น Aluminum seat
back, Rubber flooring, Used railcar air filter, Fiber glass interior sliding etc. โดยทำใน
Chamber ที่ควบคุมอุณหภูมิ 100C และ 100C เวลำ 8-168 ชั่วโมง สำมำรถลดปริมำณจุลินทรีย์ได้
มำกกว่ำ 6log (William et al., 2018)
กำรกำจัดจุลินทรีย์ด้วยรังสียูวี มีกำรนำมำใช้แพร่หลำยในอำกำศ พื้นผิว และเครื่องมือ
ต่ำง ๆ (Rutala & Weber, 2011) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งรังสียูวีซี ควำมยำวคลื่น 200-270 nm สำมำรถ
ทำลำยพันธะของดีเอ็นเอของจุลินทรีย์ได้ดี มีกำรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลประสิทธิภำพของ ยูวีซีพบว่ำ
ปริมำณกรดอินทรีย์มำกและตำแหน่งห่ำงจำกจุดกำเนิดแสงทำให้อัตรำกำรตำยลดลง (Nerandzic
et al., 2014) ตลอดจนได้มีกำรนำมำใช้จริงในห้องต่ำง ๆ ของโรงพยำบำลเพื่อทำลำยเชื้อดื้อยำ เช่น
MRSA, VRE, Acenitobacter spp. และ C. difficile
กำรศึกษำวิจัยในครั้งนี้ได้เลือกวิธีในกำรกำจัดจุลินทรีย์ในอำกำศภำยในอำคำรด้วยกำรใช้
รังสียูวีซีในห้องควบคุมเครื่องปรับอำกำศเนื่องจำกเป็นจุดที่ควบคุมกำรไหลเวียนของอำกำศ ภำยหลัง
จำกกำรฆ่ำเชื้อในห้องควบคุมเครื่องปรับอำกำศ อำกำศที่สะอำดจะถูกปล่อยเข้ำไปภำยในอำคำร
จะทำให้ลดปริมำณจุลินทรีย์ภำยในอำคำรได้ นอกจำกนั้นยังได้ทดสอบกำรพ่นหมอกน้ำยำฆ่ำเชื้อ
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 10% ภำยในอำคำรหลังปิดบริกำร เพื่อให้จำนวนจุลินทรีย์ภำยในอำคำร
ลดปริมำณลงเมื่อเปิดให้บริกำรในวันถัดไป
สมมติฐานการวิจัย กำรกำจัดจุลินทรีย์ในอำกำศบริเวณพื้นที่นั่งอ่ำนด้วยกำรพ่นหมอก
น้ำยำฆ่ำเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) ซึ่งเป็น Oxidizing agent มีฤทธิ์ในกำรทำลำย ดีเอ็นเอ
เยื่อหุ้มเซลล์ตลอดจนองค์ประกอบอื่น ๆ ของเซลล์ กำรสลำยตัวของสำรจะให้น้ำและออกซิเจน จึงมี
ควำมปลอดภัยทุกด้ำน ส่วนกำรฆ่ำเชื้อจุลินทรีย์ด้วยรังสียูวีซีซึ่งมีฤทธิ์ทำลำยพันธะของดีเอ็นเอของ
จุลินทรีย์ในห้องควบคุมเครื่องปรับอำกำศจะทำให้ลดปริมำณจุลินทรีย์ในอำกำศในพื้นที่นั่งอ่ำนได้
เช่นกัน
วัตถุประสงค์
เพื่อควบคุมปริมำณจุลินทรีย์ในอำกำศภำยในอำคำรสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยนเรศวร
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. วัสดุ อุปกรณ์ และอาหารเลี้ยงเชื้อ
1.1 อุปกรณ์ในกำรฆ่ำเชื้อ ได้แก่ หลอดยูวีซี น้ำยำฆ่ำเชื้อโดรเจนเปอรไซด์ 10%
เครื่องพ่นหมอก

1.2 อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment) ได้แก่
ชุดปฏิบัติงำน ถุงมือ หน้ำกำกกรองอำกำศ แว่นตำ หมวก
1.3 อุปกรณ์ในกำรแยกและกำรเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ ได้แก่ อำหำรเลี้ยงเชื้อ Trypticase
soy agar (TSA) Sabouraud dextrose agar (SDA) สำรละลำยเจือจำง 0.85% NaCl ไม้พันสำลี
ตู้บ่มเชื้อ
2. วิธีการ
2.1 การคัดเลือกพื้นที่บริการ ชั้น 2 อาคารเรียนรู้ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
นเรศวร สาหรับการทดสอบ
2.1.1 อำคำรเรียนรู้ชั้น 2 ขนำดพื้นที่ 1,230 ตำรำงเมตร สูง 2.79 เมตร ปริมำตร
3,443 ลูกบำศก์เมตร เป็นพื้นที่นั่งอ่ำน บริกำรวำรสำรและเคำน์เตอร์ ยืม-คืน มีทำงเดินเชื่อมต่อกับ
ชั้น 2 อำคำรแสงเทียน มีประตูปิด-เปิดตำมเวลำกำรให้บริกำร
2.1.2 กำหนดช่วงเวลำกำรทดสอบ 2 ช่วงเวลำ ดังนี้
วันที่ 19-25 กันยำยน 2561 กำรทดสอบกำรกำจัดจุลินทรีย์ภำยในอำคำรด้วย กำร
พ่นหมอกน้ำยำฆ่ำเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 10% ในเวลำ 01:30-03:30 น. และตรวจนับปริมำณ
จุลินทรีย์ในอำกำศที่รอดชีวิตในเวลำ 07:00-07:30 น.
วันที่ 9-13 ตุลำคม 2561 กำรทดสอบกำจัดจุลินทรีย์ภำยในอำคำรด้วยกำรใช้รังสี
ยูวีซีในห้อง AHU เวลำ 09:00-16:00 น.และตรวจนับปริมำณจุลินทรีย์ในอำกำศที่รอดชีวิตในเวลำ
20:00-20:30 น.
2.2 การกาจัดจุลินทรีย์ภายในอาคารด้วยการพ่นหมอกน้ายาฆ่าเชื้อไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์ 10%
2.2.1 เจือจำงน้ำยำฆ่ำเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ให้ได้10% บรรจุลงในเครื่อง
พ่นหมอก โดยเตรียมในวันที่ใช้งำน
2.2.2 พ่นหมอกน้ำยำฆ่ำเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 10% ในอัตรำ 1.5 มิลลิลิตร/
ลูกบำศก์เมตร ในเวลำหลังปิดบริกำร
2.2.3 ตรวจนับปริมำณจุลินทรีย์ในอำกำศโดยใช้หลักกำร Settle plate ด้วยกำร
เปิดจำนอำหำรเลี้ยงเชื้อ 2 ชนิด คือ อำหำรเลี้ยงเชื้อ TSA และอำหำรเลี้ยงเชื้อ SDA วำงไว้ 10 จุด
กระจำยทั่วพื้นที่ สูงจำกพื้นประมำณ 1 เมตร ห่ำงจำกผนังหรือสิ่งกีดขวำงอย่ำงน้อย 1 เมตร ทิ้งไว้

30 นำที จึงปิดฝำจำนอำหำรเลี้ยงเชื้อ บ่มอำหำรเลี้ยงเชื้อ TSA ทีอ่ ุณหภูมิ 35±2oC และอำหำร
เลี้ยงเชื้อ SDA ที่อุณหภูมิห้อง ตรวจนับโคโลนีและรำยงำนผลเป็นปริมำณจุลินทรีย์ในอำกำศต่อ
ลูกบำศก์เมตร เก็บเชื้อบริสุทธิ์ที่แยกได้บนอำหำรที่เหมำะสม
2.3 การกาจัดจุลินทรีย์ภายในอาคารด้วยการใช้รังสียูวีซีในห้องควบคุม
เครื่องปรับอากาศ (AHU)
2.3.1 ติดตัง้ รังสียูวีซี โดยใช้หลอดขนำด 30 วัตต์ จำนวน 1 หลอด ในห้อง AHU
ทั้งสองฝั่งของอำคำรเรียนรู้ วัดอุณหภูมิของห้องและควำมชื้นสัมพันธ์
2.3.2 เปิดยูวีในเวลำเปิดทำกำรตั้งแต่เวลำ 9:00- 16:00 ทุกวัน โดยติดตั้งระบบ
กำรทำงำนของเครื่องปรับอำกำศและกำรเปิดหลอดยูวีซีอัตโนมัติ เพื่อควำมสะดวกและปลอดภัยกับ
ผู้ปฏิบัติงำนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
2.3.3 ตรวจนับปริมำณจุลินทรีย์ในอำกำศโดยใช้หลักกำร Settle plate
ดำเนินกำรเช่นเดียวกับข้อ 2.2.3 เพิ่มเติมกำรตรวจนับปริมำณจุลินทรีย์ในห้อง AHU ด้วย
2.4 คานวณร้อยละการลดลงของจานวนจุลินทรีย์ในอากาศ และเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพอำกำศภำยในอำคำรตำมองค์กร U.S. Environmental Protection
Agency (EPA) กำหนดให้ต้องมีปริมำณแบคทีเรีย (Bacteria) ไม่เกิน 500 cfu/m3 และปริมำณ
เชื้อรำ (Fungus) ไม่เกิน 500 cfu/m3
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
ผลการวิจัย
1. อำคำรเรียนรู้ชั้น 2 อำคำรสำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยนเรศวร เป็นพื้นที่ในกำรทดสอบ
ได้กำหนดจุดต่ำง ๆ ในกำรตรวจวัดปริมำณจุลินทรีย์ อุณหภูมิ ควำมชื้นสัมพัทธ์ และปริมำณ
คำร์บอนไดออกไซด์ในอำกำศ ดังภำพที่ 1

ภำพที่ 1 ผังอำคำรเรียนรู้ชั้น 2 สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยนเรศวร และกำหนดจุดทดสอบ

จำกผลกำรตรวจวัดพบว่ำอุณหภูมิของห้องอยู่ในช่วง 24.1-29.8 oC ควำมชื้นสัมพัทธ์อยู่
ในช่วง 47.2-63.5% และปริมำณคำร์บอนไดออกไซด์อยู่ในช่วง 166-770 ppm แสดงว่ำอุณหภูมิ
ของห้องไม่แตกต่ำงกันมำก แต่ควำมชื้นสัมพัทธ์และปริมำณคำร์บอนไดออกไซด์แตกต่ำงกันมำกใน
แต่ละวันซึ่งไม่สำมำรถควบคุมได้ โดยควำมชื้นสัมพัทธ์เกิดจำกสภำพอำกำศที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน
ส่วนคำร์บอนไดออกไซด์ในอำคำรที่มำกขึ้นเนื่องจำกมีผู้ใช้บริกำรมำกขึ้น จำกกำรเก็บข้อมูลพบว่ำ
มีผู้เข้ำใช้บริกำรตั้งแต่ 0-1,762 คน/ วัน (จำนวนผู้ใช้บริกำร 0 คนคือไม่เปิดบริกำรเนื่องจำกเป็น
วันหยุด)
2. กำรกำจัดจุลินทรีย์ภำยในอำคำรด้วยกำรพ่นหมอกน้ำยำฆ่ำเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
10% ในอัตรำ 1.5 มิลลิลิตร/ ลูกบำศก์เมตร เวลำสัมผัส 5-6 ชั่วโมง ผลกำรตรวจนับปริมำณจุลินทรีย์
ทั้งก่อนและหลัง ดังแสดงในกรำฟ ภำพที่ 2
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ภำพที่ 2 ปริมำณจุลินทรีย์ทั้งหมด (TPC) และเชื้อรำ (Mold) ในอำกำศ ก่อนและหลังกำรพ่นหมอก
น้ำยำฆ่ำเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 10%
ผลกำรทดลองพบว่ำกำรพ่นหมอกไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 10% เวลำสัมผัส 5-6 ชั่วโมง
เวลำเปิดบริกำร 17-18 ชั่วโมงต่อวัน (เนื่องจำกเป็นช่วงขยำยเวลำเปิดให้บริกำรในช่วงสอบ)
ไม่สำมำรถลดปริมำณจุลินทรีย์ลงได้ และมีแนวโน้มที่จะมีจำนวนจุลินทรีย์มำกขึ้น ก่อนกำรฆ่ำเชื้อ
ตรวจนับจุลินทรีย์ทั้งหมดได้เท่ำกับ 380 cfu/m3 หลังจำกกำรฆ่ำเชื้อมีจำนวนสูงขึ้นเป็น 310, 680,
740 และ 960 cfu/m3 ในวันที่ 1,2,3 และ 4 ตำมลำดับ เช่นเดียวกับกำรตรวจนับปริมำณเชื้อรำ
ก่อนกำรฆ่ำเชื้อมีค่ำเท่ำกับ 30 cfu/m3 หลังจำกกำรฆ่ำเชื้อมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 180, 100, 80 และ
100 cfu/m3 ทั้งนี้น่ำจะมีสำเหตุมำจำกควำมเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่ำ และปฏิกิริยำออก
ซิเดชั่นเกิดขึ้นได้น้อยจำกกำรพ่นในลักษณะที่เป็นหมอกเมื่อเทียบกับไอระเหย และกำรสลำยตัวของ
สำรนี้ทำให้เกิดน้ำซึ่งเป็นสำเหตุที่ทำให้ควำมชื้นสูงขึ้น ส่งผลให้จุลินทรีย์เจริญได้ดีขึ้นและยังกระตุ้นให้
สปอร์งอกเจริญเป็นเซลล์เพิ่มจำนวนขึ้นได้ โดยทั่วไปกำรพ่นหมอกต้องทำในลักษณะ Dry mist หรือ
กำรทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นหลังกำรฆ่ำเชื้อจะลดปริมำณควำมชื้นในอำกำศได้ นอกจำกนั้นจำนวนชั่วโมง

ในกำรเปิดบริกำรที่นำนขึ้นและผู้ใช้บริกำรมีจำนวนมำกขึ้นเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้จำนวนจุลินทรีย์สูงขึ้น
ด้วย มีรำยงำนกำรวิจัยกำรพ่นไอระเหยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในห้องควบคุมเครื่องปรับอำกำศเพื่อ
ฆ่ำเชื้อในโรงพยำบำล สำรนี้มีควำมปลอดภัยสูง ไม่มีกำรระคำยเคือง ไม่มีสำรตกค้ำงและสำมำรถฆ่ำ
เชื้อในขณะที่มีกำรใช้ห้องปกติและทำซ้ำได้หลำยรอบ (Taneja, Taneja, & Gupta, 2011) ซึ่งเป็น
แนวทำงที่ผู้วิจัยจะดำเนินกำรต่อไป
3. กำรกำจัดจุลินทรีย์ภำยในอำคำรด้วยกำรใช้รังสียูวีซีในห้องควบคุมเครื่องปรับอำกำศ
(AHU) โดยกำรเปิดยูวีซี 30 วัตต์ เวลำ 6 ชั่วโมง ทุกวันเป็นเวลำ 3 วัน ผลกำรตรวจนับปริมำณ
จุลินทรีย์ภำยในอำคำรและภำยในห้อง AHU ดังแสดงในกรำฟ ภำพที่ 3 และ 4
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ภำพที่ 3 ปริมำณจุลินทรีย์ทั้งหมด (TPC) และเชื้อรำ (Mold) ในอำกำศในอำคำรบริเวณพื้นที่บริกำร
ก่อนและหลังกำรใช้รังสียูวีซีในห้องควบคุมเครื่องปรับอำกำศ
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ภำพที่ 4 ปริมำณจุลินทรีย์ทั้งหมด (TPC) และเชื้อรำ (mold) ในอำกำศในห้องควบคุม
เครื่องปรับอำกำศ 1 (AHU1) และ 2 (AHU2) ก่อนและหลังกำรใช้รังสียูวีซี

ผลกำรทดลองพบว่ำกำรใช้รังสียูวีซี 30วัตต์ ติดตั้งที่ห้องควบคุมเครื่องปรับอำกำศ 2 ฝั่ง
ของอำคำร (AHU1, AHU2) สำมำรถลดปริมำณจุลินทรีย์ในอำกำศภำยในอำคำรที่มีพื้นที่ 1,230
ตำรำงเมตร ลงมำในระดับที่ได้มำตรฐำน (ไม่เกิน 500 cfu/m3) คำนวณกำรลดลงของจำนวน
จุลินทรีย์ทั้งหมดได้เท่ำกับ 61.8, 72.9 และ 83.5 % หรือ0.4log, 0.6log และ 0.8log ในวันที่ 1, 2
และ 3 ตำมลำดับ ส่วนเชื้อรำมีเปอร์เซ็นต์กำรลดลงเท่ำกับ 85.0, 90.0 และ 93.7% หรือ 0.8log,
1.0log และ 1.2log ในวันเดียวกัน เช่นเดียวกับปริมำณจุลินทรีย์ในอำกำศที่ลดลงในห้อง AHU
อย่ำงไรก็ตำมในวันที่ 4 ที่ไม่ได้เปิดหลอดยูวีซีมีแนวโน้มที่จุลินทรีย์จะเพิ่มจำนวนขึ้น จึงต้องศึกษำ
วิจัยต่อไปเพื่อหำวิธีกำรที่เหมำะสม ควำมถี่ที่ต้องดำเนินกำรและมีกำรตรวจติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง
ยิ่งกว่ำนั้นอำคำรสำนักหอสมุดมีแหล่งปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในอำกำศที่สำคัญมำจำกหนังสือ
ผู้ใช้บริกำรและสภำพแวดล้อม กำรทำให้คุณภำพอำกำศภำยในอำคำรมีควำมปลอดภัยและ
ได้มำตรฐำนต้องมีมำตรกำรกำจัดจุลินทรีย์บนหนังสือ กำรควบคุมสภำพแวดล้อมด้ำนอุณหภูมิ
ควำมชื้นสัมพัทธ์และระบบระบำยอำกำศเพื่อลดปริมำณคำร์บอนไดออกไซด์ จะต้องดำเนินกำร
ควบคู่กันไป
สรุปผลการทดลอง
กำรพ่นหมอกน้ำยำฆ่ำเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 10% อัตรำ 1.5 ml/m3 เวลำสัมผัส
5-6 ชั่วโมง ภำยในอำคำรเรียนรู้ ชั้น2 ของสำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยนเรศวร ซึ่งมีพื้นที่ 1,230
ตำรำงเมตร สูง 2.79 เมตร ปริมำตร 3,443 ลูกบำศก์เมตร ไม่สำมำรถลดปริมำณจุลินทรีย์ลงได้
และมีแนวโน้มที่จะมีจำนวนจุลินทรีย์มำกขึ้น ทั้งนี้น่ำจะมีสำเหตุมำจำกควำมเข้มข้นของไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์ต่ำ กำรเกิดปฏิกิริยำออกซิเดชั่นของสำรต่ำ และกำรสลำยตัวของสำรนี้ได้น้ำทำให้เกิด
ควำมชื้นสูงขึ้น ส่งผลให้จุลินทรีย์เจริญได้ดีขึ้นและยังกระตุ้นให้สปอร์งอกได้ ส่วนกำรติดตั้งรังสียูวีซี
30 วัตต์ที่ ห้องควบคุมเครื่องปรับอำกำศสำมำรถลดปริมำณจุลินทรีย์ในอำกำศภำยในอำคำรลงมำใน
ระดับที่ได้มำตรฐำนไม่เกิน 500 cfu/m3 โดยจุลินทรีย์ทั้งหมดลดลงเท่ำกับ 61.8, 72.9 และ 83.5%
ในวันที่ 1,2 และ 3 ตำมลำดับ ส่วนเชื้อรำมีเปอร์เซ็นต์กำรลดลงเท่ำกับ 85.0, 90.0 และ 93.7%
ในวันเดียวกัน ผลที่ได้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่เป็นประโยชน์ให้ผู้วิจัยต้องศึกษำวิจัยอย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อให้สำมำรถควบคุมปริมำณจุลินทรีย์ในอำกำศให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยได้
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้วิธีกำจัดจุลินทรีย์ในอำกำศภำยในอำคำรที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภำพ
2. ได้ชุดอุปกรณ์กำรกำจัดจุลินทรีย์ในอำกำศด้วยรังสียูวีซี ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภำพ
สำมำรถทำงำนโดยอัตโนมัติและควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล
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