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การกําจัดแบคทีเรีย Staphylococcus epidermidis ในอากาศ
ด้ วยแผ่ นฟอกอากาศโฟโตคะตะไลติก
Removal of Staphylococcus epidermidis Using Photocatalytic Air Purifier Sheet
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บทคัดย่ อ

งานวิจัยนี ท้ ํ าการศึก ษาประสิท ธิ ภ าพของแผ่ นฟอกอากาศโฟโตคะตะไลติ กในการกํ าจัดเแบคที เรี ย
S. epidermidis ในอากาศ โดยทําการทดลองในห้ องทดลองจําลองขนาด 1 ลบ.ม. (1,000 ลิตร) ในสภาวะที่
ควบคุมอุณหภูมิคงที่ 25 ± 2oซ และความชื ้นสัมพัทธ์ร้อยละ 60 ± 5 ในการทดลองใช้ แผ่นฟอกอากาศที่มีปริ มาณ
ของธาตุซิลิกอนออกไซด์และไททาเนียมไดออกไซด์ร้อยละ 54.67 และ 33.07 โดยนํา้ หนักขนาด 0.23 ตร.ม.
ช่วงเวลาทําปฏิกิริยา 120 นาที ทําการแปรเปลี่ยนแหล่งกําเนิดแสง 2 ประเภทที่ความเข้ มแสงแตกต่างกัน ได้ แก่
หลอดฟลูออเรสเซนต์ความเข้ มแสง 3.6 6.9 และ 9.2 ไมโครวัตต์ / ตร.ซม. และหลอดแบล็คไลท์ ความเข้ มแสง
119 233 และ 300 ไมโครวัตต์ / ตร.ซม. ผลการทดลองพบว่า หลอดแบล็คไลท์ให้ ประสิทธิ ภาพในการกําจัด
แบคทีเรี ย S. epidermidis ในอากาศได้ ดีกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ โดยแสงจากหลอดแบล็คไลท์ที่ความเข้ มแสง
300 ไมโครวัตต์ / ตร.ซม. ให้ ประสิทธิภาพดีที่สดุ เท่ากับร้ อยละ 81.84 ส่วนแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ความ
เข้ มแสง 9.2 ไมโครวัตต์ / ตร.ซม. ให้ ประสิทธิภาพดีที่สดุ เท่ากับร้ อยละ 64.15

ABSTRACT
The research aim to study the efficiency of Air purifier sheet to removal S. epidermidis
bacteria in the indoor air. The experiment used 1 m3 chamber (1,000 Liter). Controlled temperature
was at 25±2 °c and relative humidity was at 60 ±5 %. Air purifier sheet used in this study consisted of
SiO 2 and TiO 2 which were 54.67 and 33.07% by weight and the area of air purifier sheet was 0.23 m2.
The reaction time was 120 minutes. This experiment used two light sources. First was Fluorescent
lamp whose intensity was 3.6, 6.9 and 9.2 µW/cm2. Another was Blacklight lamp whose intensity was
Key Words : Photocatalytic process, Indoor air, S. epidermidis
e-mail address : Cinnamon.fai@gmail.com
1

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Department of Environmental Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, Bangkok
2
รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
Associate Professor, Department of Environmental Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, Bangkok
3
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
Assistant Professor, Department of Environmental Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, Bangkok
1

222

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

119, 299 and 300 µW/cm2.The result that showed the removal efficiency of Blacklight lamp was higher
than Fluorescent lamp. The best removal efficiency of S. epidermidis bacteria using Blacklight lamp
intensity 300 µW/cm2 was 81.84% and Fluorescent lamp intensity 9.2 µW/cm2 was 64.15%.

คํานํา
ปั จจุบนั พบว่าคนส่วนใหญ่ให้ ความสําคัญกับคุณภาพอากาศภายในอาคารมากขึ ้น โดยจากการศึกษา
ขององค์กรพิทกั ษ์ สิ่งแวดล้ อมของประเทศสหรัฐอเมริ กา (United States Environmental Protection Agency :
U.S. EPA) พบว่ามลพิษอากาศภายในอาคารมีผลต่อสุขภาพของมนุษย์ มากกว่ามลพิษภายนอกอาคาร ซึ่ง
ปั ญหาส่วนใหญ่เกี่ยวข้ องกับการทํางานของมนุษย์ แหล่งกําเนิดมลพิษที่ก่อให้ เกิดปั ญหาคุณภาพอากาศภายใน
อาคาร ได้ แก่ กิจกรรมของมนุษย์ และสิ่งของเครื่ องใช้ อุปกรณ์ ต่างๆ เช่น เฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องใช้ สํานักงานต่างๆ
เครื่ องปรับอากาศ พรมปูพืน้ เป็ นต้ น รวมถึงมลพิษอากาศจากภายนอกที่ปนเปื อ้ นเข้ าสู่อาคารด้ วย ซึ่งมลพิษที่
สําคัญในอากาศจะประกอบไปด้ วย อนุภาคแขวนลอยในอากาศ ฝุ่ นละออง และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เช่น ไรฝุ่ น รา
แบคที เรี ย และไวรั ส เป็ นต้ น โดยมลพิ ษเหล่านี จ้ ะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบทางเดินหายใจ ระบบการ
หมุนเวียนของโลหิตและหัวใจ ระบบประสาท ระบบการทํางานของไต ทําให้ ภูมิต้านทานของร่ างกายลดตํ่าลง
และยังเป็ นสาเหตุของการก่อมะเร็ งในมนุษย์ด้วย (ณัฐพงศ์ แหละหมัน, 2548)
ในอดีตได้ มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับการควบคุมจุลินทรี ย์ในอากาศ เช่น การใช้ รังสีอลั ตราไวโอเลต การใช้
พลัง งานความร้ อน และการกรอง เป็ นต้ น แต่ปั จ จุบัน ได้ มีก ารพัฒ นาเทคโนโลยี ส มัย ใหม่โดยมี ก ารนํ าเอา
กระบวนการโฟโตคะตะไลติก ซึ่งใช้ ตัวเร่ งปฏิ กิริยาร่ วมกับการใช้ แสงอัลตราไวโอเลตมาใช้ กําจัดจุลินทรี ย์ใน
อากาศ โดยแสงอัลตราไวโอเลต (แสงยูวี) ที่ ฉายลงไปยังไททาเนียมไดออกไซด์ จะกระตุ้นให้ เกิดปฏิกิริยา
โฟโตคะตะไลติก (Photocatalytic) ที่มีคณ
ุ สมบัติในการกําจัดสารอินทรี ย์และอนินทรี ย์ที่ปนเปื อ้ นในอากาศ และ
ฆ่าเชือ้ โรคที่สมั ผัสกับพืน้ ผิวของไททาเนียมไดออกไซด์ ที่เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาได้ (เทียนฉาย สถิรภิวงศ์, 2554)
ดังนัน้ งานวิจัยนี ้จึงสนใจทําการศึกษาประสิทธิ ภาพการกําจัดเชือ้ แบคทีเรี ยในอากาศของแผ่นฟอกอากาศที่ใช้
ไททาเนียมไดออกไซด์ (TiO 2 ) เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา ในสภาวะที่กระตุ้นด้ วยแสงจากแหล่งกําเนิดแสงต่างชนิดกัน
และมีช่วงความยาวคลื่นแตกต่างกัน โดยเชื ้อแบคทีเรี ยที่นํามาศึกษา คือ Staphylococcus epidermidis และทํา
ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการโฟโตคะไลติก เช่น ชนิดของแบคทีเรี ย ความเข้ มแสง เวลาทํา
ปฏิกิริยา เป็ นต้ น

อุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ในการวิจัย
- ห้ องทดลองจําลองที่ใช้ ในงานวิจยั เป็ นแบบทีละเท (Batch Chamber) โดยเป็ นห้ องปิ ด ทําจากวัสดุ
อะคริ ลิกทึบแสงทรงสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส โดยมีขนาดกว้ าง×ยาว×สูง เท่ากับ 1×1×1 เมตร มีปริ มาตรเท่ากับ 1 ตร.ม.
หรื อ 1,000 ลิตร (ดังรู ปที่ 1) ติดตังหลอดไฟเพื
้
่อเป็ นแหล่งกําเนิดแสงบริ เวณผนังด้ านบนของห้ อง โดยแปรเปลี่ยน
ระหว่างหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่มีความเข้ มแสง 3.6 6.9 และ 9.2 ไมโครวัตต์ / ตร.ซม. และหลอดแบล็คไลท์ที่มี
ความเข้ มแสง 119 233 และ 300 ไมโครวัตต์ / ตร.ซม.
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- แผ่นฟอกอากาศที่ใช้ ในการทดลองเป็ นแผ่นฟอกอากาศโฟโตคะตะไลติก มีขนาด 0.23 ตร.ม. โดย
ทําการติดตังในแนวตั
้
งที
้ ่บริ เวณผนังด้ านในของห้ องทดลองจําลอง
1 เมตร

หลอดยูวีซีสําหรับฆ่าเชื ้อ

แหล่งกําเนิดแสง

ทางฉีดเชื ้อ

หลอดยูวีซีสําหรับฆ่าเชื ้อ

พัดลม

1 เมตร

แผ่นฟอกอากาศ

1 เมตร

Bio Impactor

ปั๊ มดูดอากาศ
Figure 1 The photocatalytic chamber
วิธีการวิจัย แบ่งการทดลองออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
การทดลองส่วนที่ 1 การศึกษาลักษณะทางกายภาพของแผ่นฟอกอากาศ
วิเคราะห์หาองค์ประกอบของธาตุโดยใช้ เครื่ องวิเคราะห์ X-ray fluorescence spectrometer (XRF)
และวิเคราะห์ลกั ษณะทางสัณฐานวิทยาด้ วยเครื่ อง Scanning Electron Microscope (SEM)
การทดลองส่วนที่ 2 การทดสอบประสิ ทธิ ภาพของแผ่นฟอกอากาศในการกําจัดเชื อ้ แบคที เรี ย
1) เตรี ยมหัวเชื ้อเริ่ มต้ นของแบคทีเรี ย S. epidermidis โดยเลี ้ยงในอาหารเลี ้ยงเชื ้อ Tryptic Soy Agar
(TSA) และบ่มที่อณ
ุ หภูมิ 30-37 oซ เป็ นเวลา 12-24 ชม. วัดความเข้ มข้ นเริ่ มต้ นของแบคทีเรี ยโดยเทียบความขุ่น
ให้ เท่ากับ McFarland Standard No. 0.5 (108 โคโลนี / มล.) จากนันเจื
้ อจางด้ วยนํ ้ากลัน่ และปรับความเข้ มข้ น
ของแบคทีเรี ยจนได้ ปริ มาณ 105 โคโลนี / มล.
2) ฆ่าเชื ้อแบคทีเรี ยภายในห้ องทดลองโดยใช้ หลอดยูวีซีเป็ นเวลา 1-2 ชม. ก่อนทําการทดลอง จากนัน้
เริ่ มเดินระบบการไหลของอากาศแบบทีละเทภายในห้ องทดลองจํ าลอง และใช้ Nebulizer ฉี ดเชื อ้ แบคทีเรี ยที่
เตรี ยมไว้ ปริ มาณ 100 มล. เข้ าในห้ องทดลอง แล้ วปล่อยให้ แบคทีเรี ยผสมกับอากาศภายในห้ องทดลองเป็ นเวลา
20 นาที จากนันเก็
้ บตัวอย่างแบคทีเรี ยภายในห้ องด้ วยอาหารเลี ้ยงเชื ้อ TSA ที่บรรจุอยู่ในเครื่ อง Bio Impactor
ชนิดชันเดี
้ ยว (Single stage impactor) เพื่อวัดปริ มาณแบคทีเรี ยเริ่ มต้ น ที่อตั ราการไหลของอากาศ 28.3 ลิตร/
นาที เป็ นเวลา 1 นาที
3) เริ่ มการทดลองโดยเปิ ดแสงจากแหล่ง กํ าเนิ ดแสงชนิ ด หลอดฟลูออเรสเซนต์ และเก็บ ตัวอย่ าง
แบคทีเรี ยภายในห้ องที่เวลา 15 30 45 60 75 90 105 และ 120 นาที โดยแต่ละชุดทําการทดลอง 3 ซํ ้า
224

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

4) ฆ่าเชื ้อแบคทีเรี ยภายในห้ องทดลองหลังทําการทดลองด้ วยหลอดยูวีซีเป็ นเวลา 1-2 ชม. จากนันทํ
้ า
การเก็บตัวอย่างแบคทีเรี ยซํ ้า เพื่อเป็ นการยืนยันว่าปราศจากเชื ้อแบคทีเรี ยในห้ องทดลอง
5) เปลี่ยนหลอดไฟเป็ นหลอดแบล็คไลท์ แล้ วทําการทดลองซํ ้าตามขันตอนที
้
่ 2-4

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

การวิเคราะห์ ลักษณะทางกายภาพของแผ่ นฟอกอากาศ

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุด้วยเครื่ องวิเคราะห์ X-ray fluorescence spectrometer (XRF)
แสดงดังตารางที่ 1 พบว่าธาตุที่มีปริ มาณมากที่สุดในแผ่นฟอกอากาศ คือ SiO 2 และ TiO 2 ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ
54.67 และ 33.07 โดยนํ ้าหนัก โดยธาตุ SiO 2 มีผลช่วยเพิ่มพื ้นที่ผิวให้ กบั แผ่นฟอกอากาศเพื่อให้ โมเลกุลของ
สารอินทรี ย์และจุลินทรี ย์สามารถเกาะติดผิวได้ มากขึน้ ส่วนธาตุ TiO 2 มีคุณสมบัติเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาที่ดีใน
กระบวนการโฟโตคะตะไลติกและสามารถฆ่าเชื ้อโรคได้ เช่นกัน
Table 1 Elemental compositions of air purifier sheet
2

องค์ประกอบทางกายภาพของแผ่นฟอกอากาศ (ร้ อยละโดยนํ ้าหนัก)
Na 2 O MgO Al 2 O 3 SiO 2 P 2 O 5
1.95 0.3 3.38 54.67 0.04

K2O
3.52

CaO TiO 2 MnO 2 Fe 2 O 3
1.03 33.07 0.13 1.84

ZrO 2
0.01

Nb 2 O 5
0.01

และเมื่อทําการวิเคราะห์ลกั ษณะทางสัณฐานวิทยาของแผ่นฟอกอากาศด้ วยเครื่ อง Scanning Electron
Microscope (SEM) ผลการทดลองจากรู ปที่ 2 แสดงให้ เห็นว่าพื ้นผิวของแผ่นฟอกอากาศไม่เรี ยบ มีโครงสร้ างที่
เป็ นรู พรุ นกระจัดกระจายไปทัว่ โดยเมื่อส่องดูที่กําลังขยาย 35 และ 3,500 เท่าพบว่า ลักษณะโครงสร้ างรู พรุ นของ
แผ่นฟอกอากาศมีลกั ษณะไม่แน่นอนและไม่สมมาตร มีรูหลายขนาดกระจายอยู่ทั่วพืน้ ที่ของแผ่นฟอกอากาศ
โดยกระบวนการโฟโตคะตะไลติกนันจะเกิ
้
ดขึ ้นที่บริ เวณรู พรุ นเหล่านี ้ เนื่องจากเป็ นบริ เวณที่เกิดการเกาะติดของ
สารอินทรี ย์และจุลินทรี ย์ โดยเมื่อถูกกระตุ้นด้ วยแสง ปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติกจะมีผลกําจัดจุลินทรี ย์ให้ ลดลงได้
ดังนันหากแผ่
้
นฟอกอากาศมีพื ้นผิวความเป็ นรู พรุ นมาก ก็น่าจะส่งผลให้ ปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติกเกิดได้ ดีด้วย

a) 35 เท่ า

b) 3,500 เท่ า

Figure 2 The Surface morphology of air purifier sheet by Scanning Electron Microscope (SEM).
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ประสิทธิภาพการกําจัดแบคทีเรี ย S. epidermidis ด้ วยแผ่ นฟอกอากาศโฟโตคะตะไลติก
รู ปที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการกําจัดแบคทีเรี ย S. epidermidis กับเวลา ในสภาวะ
ที่กระตุ้นด้ วยแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ความเข้ มแสงต่างๆ กัน โดยการทดลอง Baseline คือ การปิ ดไฟและ
ทําการทดลองในสภาวะทื่ไม่มีแผ่นฟอกอากาศ ผลการทดลองพบว่าการลดลงตามธรรมชาติของ S. epidermidis
ในอากาศภายในห้ องทดลอง (baseline) มีอตั ราการกําจัดเท่ากับร้ อยละ 27.97 ส่วนการทดลองโดยแผ่นฟอก
อากาศเพี ย งอย่างเดี ยวจะมี ประสิท ธิ ภ าพในการกํ าจัดเท่ ากับร้ อยละ 34.25 และเมื่อทํ าการทดลองโดยเปิ ด
แหล่งกํ าเนิ ดแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ ร่วมกับแผ่นฟอกอากาศ และเปรี ยบเที ยบประสิทธิ ภาพการกํ าจัด
แบคทีเรี ยที่ความเข้ มแสง 3.6 6.9 และ 9.2 ไมโครวัตต์ / ตร.ซม. พบว่าประสิทธิภาพในการกําจัดแบคทีเรี ยมี
แนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั ตามความเข้ มแสงที่เพิ่มขึ ้น โดยมีค่าเท่ากับร้ อยละ 54.19 61.30 และ 64.15
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Figure 3 The S. epidermidis removal efficiency of air purifier sheet using Fluorescent lamp
as a light source at different intensity UV light.
เมื่อทําการทดลองด้ วยแหล่งกําเนิดแสงหลอดแบล็คไลท์ร่วมกับแผ่นฟอกอากาศ ผลการทดลองแสดงดัง
รู ปที่ 4 โดยเมื่อทําการเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพการกําจัดแบคทีเรี ยที่ความเข้ มแสง 119 233 และ 300 ไมโคร
วัตต์ / ตร.ซม. พบว่าประสิทธิภาพในการกําจัดสูงที่สุดคือ ความเข้ มแสง 300 ไมโครวัตต์ / ตร.ซม. มีค่าเท่ากับ
ร้ อยละ 81.84 รองลงมาคือ ความเข้ มแสง 223 ไมโครวัตต์ / ตร.ซม. เท่ากับร้ อยละ 77.43 และความเข้ มแสง 119
ไมโครวัตต์ / ตร.ซม. ให้ การกําจัดเท่ากับร้ อยละ 74.96 ดังจะเห็นได้ ว่า จะเห็นได้ ว่าเมื่อให้ ความเข้ มแสงที่ต่างกัน
ประสิทธิภาพในการกําจัดแบคทีเรี ยไม่แตกต่างกันมากนัก
โดยเมื่อเปรี ยบเทียบผลการทดลองระหว่างการใช้ หลอดฟลูออเรสเซนต์และหลอดแบล็คไลท์ร่วมกับแผ่น
ฟอกอากาศ พบว่าหลอดแบล็คไลท์มีประสิทธิภาพในการกําจัดแบคทีเรี ยดีกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ โดยหลอด
แบล็คไลท์ จะกําจัดแบคทีเรี ยได้ สูงที่สุดที่ความเข้ มแสง 300 ไมโครวัตต์ / ตร.ซม. ซึ่งมีค่าเท่ากับร้ อยละ 81.84
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ส่วนหลอดฟลูออเรสเซนต์สามารถกําจัดแบคที่เรี ยได้ ดีที่สดุ เมื่อใช้ ความเข้ มแสงยูวีเท่ากับ 9.2 ไมโครวัตต์ / ตร.ซม.
โดยมีคา่ เท่ากับร้ อยละ 64.15
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Figure 4 The S. epidermidis removal efficiency of air purifier sheet using Blacklight lamp
as a light source at different intensity UV light.

สรุ ป
ในการกําจัดแบคทีเรี ย S. epidermidis ด้ วยแผ่นฟอกอากาศโฟโตคะตะไลติกเมื่อใช้ แหล่งกําเนิดแสง
หลอดฟลูออเรสเซนต์และหลอดแบล็คไลท์ที่ความเข้ มแสงต่างกัน พบว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์จะให้ ประสิทธิภาพ
ในการกําจัดที่ดีที่สดุ เมื่อใช้ ความเข้ มแสงยูวีเท่ากับ 9.2 ไมโครวัตต์ / ตร.ซม. มีคา่ เท่ากับร้ อยละ 64.15 ส่วนหลอด
แบล็คไลท์ จะให้ ประสิทธิ ภาพในการกําจัดที่ดีที่สุดเมื่อใช้ ความเข้ มแสงเท่ากับ 300 ไมโครวัตต์ / ตร.ซม. มีค่า
เท่ากับร้ อยละ 81.84 และจะเห็นได้ ว่าหลอดแบล็คไลท์สามารถกําจัดแบคทีเรี ย S. epidermidis ได้ ดีกว่าหลอด
ฟลูออเรสเซนต์ ซึง่ เป็ นไปตามกลไกของกระบวนการโฟโตคะตะไลติก คือ เมื่อเพิ่มปริ มาณความเข้ มแสงยูวีจะทํา
ให้ มีพลังงานในการกระตุ้นตัวเร่ งปฏิกิริยาให้ เกิดกระบวนการโฟโตคะตะไลติกเพิ่มขึ ้นด้ วย
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