
การประชมุวิชาการแหง่ชาต ิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 
 

222 

การกาํจัดแบคทีเรีย Staphylococcus epidermidis ในอากาศ 

ด้วยแผ่นฟอกอากาศโฟโตคะตะไลตกิ 

Removal of Staphylococcus epidermidis Using Photocatalytic Air Purifier Sheet 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีทํ้าการศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นฟอกอากาศโฟโตคะตะไลติกในการกําจัดเแบคทีเรีย      

S. epidermidis ในอากาศ โดยทําการทดลองในห้องทดลองจําลองขนาด 1 ลบ.ม. (1,000 ลิตร) ในสภาวะท่ี

ควบคมุอณุหภมิูคงท่ี 25 ± 2oซ และความชืน้สมัพทัธ์ร้อยละ 60 ± 5 ในการทดลองใช้แผ่นฟอกอากาศท่ีมีปริมาณ

ของธาตุซิลิกอนออกไซด์และไททาเนียมไดออกไซด์ร้อยละ 54.67 และ 33.07 โดยนํา้หนักขนาด 0.23 ตร.ม. 

ช่วงเวลาทําปฏิกิริยา 120 นาที ทําการแปรเปลี่ยนแหล่งกําเนิดแสง 2 ประเภทท่ีความเข้มแสงแตกต่างกนั ได้แก่ 

หลอดฟลอูอเรสเซนต์ความเข้มแสง 3.6  6.9 และ 9.2 ไมโครวตัต์ / ตร.ซม. และหลอดแบล็คไลท์ความเข้มแสง 

119  233 และ 300 ไมโครวตัต์ / ตร.ซม. ผลการทดลองพบว่า หลอดแบล็คไลท์ให้ประสิทธิภาพในการกําจัด

แบคทีเรีย  S. epidermidis ในอากาศได้ดีกวา่หลอดฟลอูอเรสเซนต์ โดยแสงจากหลอดแบลค็ไลท์ท่ีความเข้มแสง 

300  ไมโครวตัต์ / ตร.ซม. ให้ประสิทธิภาพดีท่ีสดุเท่ากบัร้อยละ 81.84 สว่นแสงจากหลอดฟลอูอเรสเซนต์ท่ีความ

เข้มแสง 9.2 ไมโครวตัต์ / ตร.ซม. ให้ประสิทธิภาพดีท่ีสดุเท่ากบัร้อยละ 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 

SiO2 and TiO2 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  
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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%. 

 

คาํนํา 

ปัจจุบนัพบว่าคนส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัคณุภาพอากาศภายในอาคารมากขึน้ โดยจากการศกึษา

ขององค์กรพิทกัษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Agency : 

U.S. EPA) พบว่ามลพิษอากาศภายในอาคารมีผลต่อสุขภาพของมนุษย์มากกว่ามลพิษภายนอกอาคาร ซึ่ง

ปัญหาสว่นใหญ่เก่ียวข้องกบัการทํางานของมนุษย์ แหล่งกําเนิดมลพิษท่ีก่อให้เกิดปัญหาคณุภาพอากาศภายใน

อาคาร ได้แก่ กิจกรรมของมนุษย์ และสิ่งของเคร่ืองใช้ อปุกรณ์ต่างๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใช้สํานักงานต่างๆ 

เคร่ืองปรับอากาศ พรมปูพืน้ เป็นต้น รวมถึงมลพิษอากาศจากภายนอกท่ีปนเปือ้นเข้าสู่อาคารด้วย ซึ่งมลพิษท่ี

สําคญัในอากาศจะประกอบไปด้วย อนภุาคแขวนลอยในอากาศ ฝุ่ นละออง และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เช่น ไรฝุ่ น รา 

แบคทีเรีย และไวรัส เป็นต้น โดยมลพิษเหล่านีจ้ะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบทางเดินหายใจ ระบบการ

หมนุเวียนของโลหิตและหวัใจ ระบบประสาท ระบบการทํางานของไต ทําให้ภูมิต้านทานของร่างกายลดต่ําลง 

และยงัเป็นสาเหตขุองการก่อมะเร็งในมนษุย์ด้วย (ณฐัพงศ์ แหละหมนั, 2548)   

ในอดีตได้มีงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการควบคุมจุลินทรีย์ในอากาศ เช่น การใช้รังสีอลัตราไวโอเลต การใช้

พลังงานความร้อน และการกรอง เป็นต้น แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยมีการนําเอา

กระบวนการโฟโตคะตะไลติก ซึ่งใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาร่วมกับการใช้แสงอัลตราไวโอเลตมาใช้กําจัดจุลินทรีย์ใน

อากาศ โดยแสงอลัตราไวโอเลต (แสงยูวี) ท่ีฉายลงไปยังไททาเนียมไดออกไซด์จะกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยา              

โฟโตคะตะไลติก (Photocatalytic) ท่ีมีคณุสมบติัในการกําจดัสารอินทรีย์และอนินทรีย์ท่ีปนเปือ้นในอากาศ และ

ฆ่าเชือ้โรคท่ีสมัผัสกับพืน้ผิวของไททาเนียมไดออกไซด์ท่ีเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาได้ (เทียนฉาย สถิรภิวงศ์, 2554) 

ดงันัน้งานวิจัยนีจ้ึงสนใจทําการศึกษาประสิทธิภาพการกําจัดเชือ้แบคทีเรียในอากาศของแผ่นฟอกอากาศท่ีใช้   

ไททาเนียมไดออกไซด์ (TiO2) เป็นตวัเร่งปฏิกิริยา ในสภาวะท่ีกระตุ้นด้วยแสงจากแหล่งกําเนิดแสงต่างชนิดกัน 

และมีช่วงความยาวคลื่นแตกตา่งกนั โดยเชือ้แบคทีเรียท่ีนํามาศกึษา คือ Staphylococcus epidermidis และทํา

ศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพของกระบวนการโฟโตคะไลติก เช่น ชนิดของแบคทีเรีย ความเข้มแสง เวลาทํา

ปฏิกิริยา เป็นต้น 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย 

- ห้องทดลองจําลองท่ีใช้ในงานวิจยัเป็นแบบทีละเท (Batch Chamber) โดยเป็นห้องปิด ทําจากวสัดุ

อะคริลิกทึบแสงทรงสี่เหลี่ยมจตัรัุส โดยมีขนาดกว้าง×ยาว×สงู เท่ากบั 1×1×1 เมตร มีปริมาตรเท่ากบั 1 ตร.ม. 

หรือ 1,000 ลิตร (ดงัรูปท่ี 1) ติดตัง้หลอดไฟเพ่ือเป็นแหลง่กําเนิดแสงบริเวณผนงัด้านบนของห้อง โดยแปรเปลี่ยน

ระหว่างหลอดฟลอูอเรสเซนต์ท่ีมีความเข้มแสง 3.6  6.9 และ 9.2 ไมโครวตัต์ / ตร.ซม. และหลอดแบล็คไลท์ท่ีมี

ความเข้มแสง 119  233 และ 300 ไมโครวตัต์ / ตร.ซม.  
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- แผ่นฟอกอากาศท่ีใช้ในการทดลองเป็นแผ่นฟอกอากาศโฟโตคะตะไลติก มีขนาด 0.23 ตร.ม. โดย

ทําการติดตัง้ในแนวตัง้ท่ีบริเวณผนงัด้านในของห้องทดลองจําลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

Figure 1 The photocatalytic chamber  

 

วิธีการวิจัย แบ่งการทดลองออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้

การทดลองสว่นท่ี 1 การศึกษาลกัษณะทางกายภาพของแผ่นฟอกอากาศ 

วิเคราะห์หาองค์ประกอบของธาตโุดยใช้เคร่ืองวิเคราะห์ X-ray fluorescence spectrometer (XRF) 

และวิเคราะห์ลกัษณะทางสณัฐานวิทยาด้วยเคร่ือง Scanning Electron Microscope (SEM)  

การทดลองสว่นท่ี 2  การทดสอบประสิทธิภาพของแผ่นฟอกอากาศในการกําจดัเชือ้แบคทีเรีย 

1)  เตรียมหวัเชือ้เร่ิมต้นของแบคทีเรีย S. epidermidis โดยเลีย้งในอาหารเลีย้งเชือ้ Tryptic Soy Agar 

(TSA) และบ่มท่ีอณุหภมิู 30-37 oซ เป็นเวลา 12-24 ชม. วดัความเข้มข้นเร่ิมต้นของแบคทีเรียโดยเทียบความขุ่น

ให้เท่ากบั McFarland Standard No. 0.5 (108 โคโลนี / มล.) จากนัน้เจือจางด้วยนํา้กลัน่ และปรับความเข้มข้น

ของแบคทีเรียจนได้ปริมาณ 105 โคโลนี / มล. 

2)  ฆ่าเชือ้แบคทีเรียภายในห้องทดลองโดยใช้หลอดยูวีซีเป็นเวลา 1-2 ชม. ก่อนทําการทดลอง จากนัน้

เร่ิมเดินระบบการไหลของอากาศแบบทีละเทภายในห้องทดลองจําลอง และใช้ Nebulizer ฉีดเชือ้แบคทีเรียท่ี

เตรียมไว้ปริมาณ 100 มล. เข้าในห้องทดลอง แล้วปลอ่ยให้แบคทีเรียผสมกบัอากาศภายในห้องทดลองเป็นเวลา 

20 นาที จากนัน้เก็บตวัอย่างแบคทีเรียภายในห้องด้วยอาหารเลีย้งเชือ้ TSA ท่ีบรรจุอยู่ในเคร่ือง Bio Impactor 

ชนิดชัน้เดียว (Single stage impactor) เพ่ือวดัปริมาณแบคทีเรียเร่ิมต้น ท่ีอตัราการไหลของอากาศ 28.3 ลิตร/

นาที เป็นเวลา 1 นาที 

3) เร่ิมการทดลองโดยเปิดแสงจากแหล่งกําเนิดแสงชนิดหลอดฟลูออเรสเซนต์ และเก็บตัวอย่าง

แบคทีเรียภายในห้องท่ีเวลา 15  30 45  60  75  90  105 และ 120  นาที โดยแตล่ะชดุทําการทดลอง 3 ซํา้ 

     1 เมตร 
Bio Impactor 

ป๊ัมดดูอากาศ

 

     1 เมตร 

หลอดยวีูซีสําหรับฆ่าเชือ้ 

   พดัลม 

ทางฉีดเชือ้

 

แหลง่กําเนิดแสง 
     1 เมตร 

หลอดยวีูซีสําหรับฆ่าเชือ้ 

   แผ่นฟอกอากาศ 
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4)   ฆ่าเชือ้แบคทีเรียภายในห้องทดลองหลงัทําการทดลองด้วยหลอดยูวีซีเป็นเวลา 1-2 ชม. จากนัน้ทํา

การเก็บตวัอย่างแบคทีเรียซํา้ เพ่ือเป็นการยืนยนัวา่ปราศจากเชือ้แบคทีเรียในห้องทดลอง  

5)  เปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดแบลค็ไลท์ แล้วทําการทดลองซํา้ตามขัน้ตอนท่ี 2-4 

 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

การวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของแผ่นฟอกอากาศ 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของธาตดุ้วยเคร่ืองวิเคราะห์ X-ray fluorescence spectrometer (XRF) 

แสดงดงัตารางท่ี 1 พบว่าธาตุท่ีมีปริมาณมากท่ีสุดในแผ่นฟอกอากาศ คือ SiO2 และ TiO2  ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 

54.67 และ 33.07 โดยนํา้หนัก โดยธาต ุ SiO2  มีผลช่วยเพ่ิมพืน้ท่ีผิวให้กบัแผ่นฟอกอากาศเพ่ือให้โมเลกุลของ

สารอินทรีย์และจุลินทรีย์สามารถเกาะติดผิวได้มากขึน้ ส่วนธาตุ TiO2  มีคุณสมบัติเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาท่ีดีใน

กระบวนการโฟโตคะตะไลติกและสามารถฆ่าเชือ้โรคได้เช่นกนั 

Table 1  2Elemental compositions of air purifier sheet 

องค์ประกอบทางกายภาพของแผ่นฟอกอากาศ (ร้อยละโดยนํา้หนกั) 

Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 K2O CaO TiO2 MnO2 Fe2O3 ZrO2 Nb2O5 

1.95 0.3 3.38 54.67 0.04 3.52 1.03 33.07 0.13 1.84 0.01 0.01 

 

และเม่ือทําการวิเคราะห์ลกัษณะทางสณัฐานวิทยาของแผ่นฟอกอากาศด้วยเคร่ือง Scanning Electron 

Microscope (SEM) ผลการทดลองจากรูปท่ี 2 แสดงให้เห็นว่าพืน้ผิวของแผ่นฟอกอากาศไม่เรียบ มีโครงสร้างท่ี

เป็นรูพรุนกระจดักระจายไปทัว่ โดยเม่ือสอ่งดท่ีูกําลงัขยาย 35 และ 3,500 เท่าพบวา่ ลกัษณะโครงสร้างรูพรุนของ

แผ่นฟอกอากาศมีลกัษณะไม่แน่นอนและไม่สมมาตร มีรูหลายขนาดกระจายอยู่ทั่วพืน้ท่ีของแผ่นฟอกอากาศ  

โดยกระบวนการโฟโตคะตะไลติกนัน้จะเกิดขึน้ท่ีบริเวณรูพรุนเหล่านี ้เน่ืองจากเป็นบริเวณท่ีเกิดการเกาะติดของ

สารอินทรีย์และจลุินทรีย์ โดยเม่ือถกูกระตุ้นด้วยแสง ปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติกจะมีผลกําจดัจุลินทรีย์ให้ลดลงได้ 

ดงันัน้หากแผ่นฟอกอากาศมีพืน้ผิวความเป็นรูพรุนมาก ก็น่าจะสง่ผลให้ปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติกเกิดได้ดีด้วย 
 

 

 

   

 

 
 

 

                      a)   35 เท่า                                      b)  3,500 เท่า 

 Figure 2  The Surface morphology of  air purifier sheet by Scanning Electron Microscope (SEM). 
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ประสิทธิภาพการกาํจัดแบคทเีรีย S. epidermidis ด้วยแผ่นฟอกอากาศโฟโตคะตะไลตกิ 

  รูปท่ี 3 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งประสิทธิภาพการกําจดัแบคทีเรีย S. epidermidis กบัเวลา ในสภาวะ

ท่ีกระตุ้นด้วยแสงจากหลอดฟลอูอเรสเซนต์ท่ีความเข้มแสงตา่งๆ กนั โดยการทดลอง Baseline คือ การปิดไฟและ

ทําการทดลองในสภาวะท่ืไมมี่แผ่นฟอกอากาศ ผลการทดลองพบวา่การลดลงตามธรรมชาติของ S. epidermidis 

ในอากาศภายในห้องทดลอง (baseline) มีอตัราการกําจัดเท่ากบัร้อยละ 27.97 ส่วนการทดลองโดยแผ่นฟอก

อากาศเพียงอย่างเดียวจะมีประสิทธิภาพในการกําจัดเท่ากับร้อยละ 34.25 และเม่ือทําการทดลองโดยเปิด

แหล่งกําเนิดแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ร่วมกับแผ่นฟอกอากาศ และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกําจัด

แบคทีเรียท่ีความเข้มแสง 3.6  6.9 และ 9.2 ไมโครวตัต์ / ตร.ซม. พบว่าประสิทธิภาพในการกําจัดแบคทีเรียมี

แนวโน้มเพ่ิมขึน้อย่างเห็นได้ชดั ตามความเข้มแสงท่ีเพ่ิมขึน้ โดยมีค่าเท่ากบัร้อยละ 54.19   61.30 และ 64.15 

ตามลําดบั   

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figure 3  The S. epidermidis removal efficiency of  air purifier sheet using Fluorescent lamp 

 as a light source at different intensity UV light. 

 
เม่ือทําการทดลองด้วยแหลง่กําเนิดแสงหลอดแบลค็ไลท์ร่วมกบัแผ่นฟอกอากาศ ผลการทดลองแสดงดงั

รูปท่ี 4 โดยเม่ือทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกําจดัแบคทีเรียท่ีความเข้มแสง 119  233 และ 300 ไมโคร

วตัต์ / ตร.ซม. พบว่าประสิทธิภาพในการกําจดัสงูท่ีสุดคือ ความเข้มแสง 300 ไมโครวตัต์ / ตร.ซม. มีค่าเท่ากับ

ร้อยละ 81.84 รองลงมาคือ ความเข้มแสง 223 ไมโครวตัต์ / ตร.ซม. เท่ากบัร้อยละ 77.43 และความเข้มแสง 119 

ไมโครวตัต์ / ตร.ซม. ให้การกําจดัเท่ากบัร้อยละ 74.96 ดงัจะเห็นได้ว่า จะเห็นได้ว่าเม่ือให้ความเข้มแสงท่ีต่างกนั

ประสิทธิภาพในการกําจดัแบคทีเรียไมแ่ตกตา่งกนัมากนกั 

โดยเม่ือเปรียบเทียบผลการทดลองระหวา่งการใช้หลอดฟลอูอเรสเซนต์และหลอดแบล็คไลท์ร่วมกบัแผ่น

ฟอกอากาศ พบว่าหลอดแบล็คไลท์มีประสิทธิภาพในการกําจดัแบคทีเรียดีกว่าหลอดฟลอูอเรสเซนต์ โดยหลอด

แบล็คไลท์จะกําจัดแบคทีเรียได้สูงท่ีสุดท่ีความเข้มแสง 300 ไมโครวตัต์ / ตร.ซม. ซึ่งมีค่าเท่ากับร้อยละ 81.84 
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สว่นหลอดฟลอูอเรสเซนต์สามารถกําจดัแบคท่ีเรียได้ดีท่ีสดุเม่ือใช้ความเข้มแสงยูวีเท่ากบั 9.2 ไมโครวตัต์ / ตร.ซม. 

โดยมีคา่เท่ากบัร้อยละ 64.15   

 
 

 

 

 

 

 

 

         

Figure 4  The S. epidermidis removal efficiency of  air purifier sheet using Blacklight lamp 

as a light source at different intensity UV light. 

 

สรุป 

ในการกําจดัแบคทีเรีย S. epidermidis ด้วยแผ่นฟอกอากาศโฟโตคะตะไลติกเม่ือใช้แหล่งกําเนิดแสง

หลอดฟลอูอเรสเซนต์และหลอดแบลค็ไลท์ท่ีความเข้มแสงตา่งกนั พบวา่หลอดฟลอูอเรสเซนต์จะให้ประสิทธิภาพ

ในการกําจดัท่ีดีท่ีสดุเม่ือใช้ความเข้มแสงยวีูเท่ากบั 9.2 ไมโครวตัต์ / ตร.ซม. มีคา่เท่ากบัร้อยละ 64.15 สว่นหลอด

แบล็คไลท์จะให้ประสิทธิภาพในการกําจัดท่ีดีท่ีสุดเม่ือใช้ความเข้มแสงเท่ากบั 300 ไมโครวตัต์ / ตร.ซม. มีค่า

เท่ากบัร้อยละ 81.84 และจะเห็นได้ว่าหลอดแบล็คไลท์สามารถกําจดัแบคทีเรีย S. epidermidis ได้ดีกว่าหลอด

ฟลอูอเรสเซนต์ ซึง่เป็นไปตามกลไกของกระบวนการโฟโตคะตะไลติก คือ เม่ือเพ่ิมปริมาณความเข้มแสงยูวีจะทํา

ให้มีพลงังานในการกระตุ้นตวัเร่งปฏิกิริยาให้เกิดกระบวนการโฟโตคะตะไลติกเพ่ิมขึน้ด้วย  
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