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เชื้อที่มากับมลพิษในอาคาร: รา 
รองศาสตราจารย แมนสรวง วุฒิอุดมเลศิ 

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ความเปลี่ยนแปลงของความเปนอยู อาชีพและสังคม ทําใหคนตองใชเวลาอยูในอาคารส่ิงกอสราง
มากขึ้น มลพษิของอากาศ ที่นอกจากจะมาจากส่ิงแวดลอมแลว จึงยังพบไดในอาคารที่เราใชอยูใน
ชีวติประจําวันเชนทีอ่ยูอาศยั สํานักงาน เปนตน องคการอนามัยโลกไดเคยประเมินวา อาคารตางๆ ถึงรอย
ละ 30 ไมถูกสุขลักษณะ  คุณภาพอากาศในอาคาร (indoor air quality) จึงมีความสําคัญมากขึ้นตามลําดับตอ
ความเปนอยูของสิ่งมีชวีิต เนื่องจากมลพษิที่กอตวัในอาคารนั้นเราหลีกเลี่ยงไดยาก จึงอาจสงผลตอสุขภาพ-
ความเจ็บปวยทางกายภาพและการบ่ันทอนจติใจ ทั้งทางตรงและทางออม ทําใหลดประสิทธิผลในการทํางาน
ลงไดถึงรอยละ 20 มีรายงานในประเทศสหรัฐอเมริกาถึงผลกระทบทางเศรษฐกจิจากการลดประสิทธิผล-การ
ลาปวย-คายาและการรับการรักษาถึง  4.7 ถึง 5.4 ลานลานเหรียญ หนวยงานของสหรัฐอเมริกา (USEPA-
U.S. Environmental Protection Agency) ไดจัดผลกระทบทางสุขภาพเนือ่งจากมลพษิในอาคาร เปนอาการ-
ความผิดปรกต ิ เชน ระคายเคือง ไอ จาม ไวตอกลิน่เม่ืออยูในหองหนึ่งๆหรือในทั้งอาคาร และจะทุเลาเม่ือ
พนหองหรืออาคารน้ันๆ  คอื sick building syndrome (SBS) และอีกประเภทคอืมีการเจ็บปวยท่ีมีอาการทาง
คลินิกและมักตรวจพบตนเหตุได จัดเปน Building related illness (BRI) ตัวอยางเชน การตดิเชื้อแบคทีเรีย 
Legionella pneumophila ที่ตรวจพบไดจากน้ําจากระบบปรับอากาศ เปนตน อนภุาคที่เปนมลพษิในอาคารมี
หลายขนาดและหลายรูปราง ซึ่งปริมาณและคุณสมบตัทิางเคมีแตกตางกันไป  

สําหรับอนุภาคที่แขวนลอยที่ขนาดไมเกิน 10 ไมโครเมตร ไดแก  
- อนุภาคจุลชพีชนิดตางๆ เชนแบคทีเรีย ไวรัส รา สปอร ละอองเกสร ชิ้นสวน สะเกด็ หรือรังแค

จากสัตว 
- อนุภาคจากการเผาไหม เชน ควันบุหรี ่ ควันไฟ-ควนัจากการหุงตม เครือ่งทําความรอน หรือ

การเผาธูป เทียน 
- อนุภาคจากแรธาต ุ เชน ละอองจากเยื่อหินทนไฟ, ส่ิงทอทีทํ่าดวยเยือ่หิน หรือจากการ

สังเคราะห 
- อนุภาคกัมมันตรังสี เชน radon 

เชื้อจลุินทรียเหลานี้นอกจากจะเจริญเตบิโตไดตามธรรมชาติเนือ่งจากความช้ืนแลวยังเจริญเติบโต
ไดดีจากแหลงอาหารที่มีมากขึ้นจากอาคารที่ไมถูกสุขลักษณะ อนุภาคเหลาน้ีกออนัตรายตอสุขภาพสิ่งมีชีวติ
ในรูปแบบตางๆ กอทําใหระคายเคอืงตอระบบทางเดินหายใจ ระคายเคอืงในชองจมูก ตา สวนสารที่เปน
มลพษิในอาคาร เชน ฝุนผงจากเสนใยแกวหรือไฟเบอรกลาส ทําใหเกิดความระคายและคันตอผิวหนัง ตา 
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และทางเดินหายใจ แผนหรือเสนแรใยหิน (asbestos) จะเพิ่มความเส่ียงตอการเกิดมะเร็งปอดชนิดตางๆ 
องคกรในสหรัฐอเมริกา เชน The US Environmental Protection Agency (EPA) National Toxicology Program 
(NTP) และ The International Agency for Research on Cancer (IARC) ไดจัดประเภทสารกอมะเร็งตางๆ จาก
มลภาวะ ซี่งจาก Agents Classified by the IARC Monographs, Volumes 1–105 ในปนี้ (พ.ศ. 2555) ไดจัดให
แรใยหินทุกประเภทและสารแรที่มีใยหินเปนสวนประกอบ จัดเปนสารกอมะเร็งในมนุษย (carcinogenic to 
humans)  

สําหรับจลุชีพ นอกจากตัวเซลลโดยตรงคอื แบคทีเรีย รา ไวรัส และปรสิตแลว (ตารางที่ 1)  ยังมีส่ิง
ที่มาจากจุลชพี และสารทีม่าจากส่ิงมีชีวติหรือสารทางชีวภาพ เชน รังแค สะเก็ด หรือสารพษิท่ีราและ
แบคทีเรียเหลานั้นสรางขึ้น  

 
ตารางที่ 1 จลุชพี/สารทางชีวภาพที่เก่ียวของกับมลพษิในอาคาร* 

แหลง ชนิด (genus species)
ไร Dermatophagoides pteronyssinus, D. farina, Euroglyphus maynei,  

Hirstia domicola, Lepidoglyphus destructor, Malayoglyphus intermedius, 
M. carmelitus, Sturnophagoides brasiliensis

แบคทีเรีย Staphylococcus epidermidis, Micrococcus, Flavobacterium 
แบคทีเรียกอโรค Legionella pneumophilia, Mycobacterium tuberculosis, Corynebacterium 

diphtheriae  
แบคทีเรียที่สรางสารพิษ แบคทีเรียกลุมแกรมลบ, blue-green algae 

 
รา Alternaria alternato, Aspergillus fumigatus, Cladosporium alternarium 
ราที่สรางสารพษิ Stachybotrys atra, toxigenic Aspergillus, Penicillium aurantiogriseum, 

Fusarium spp. 
รากอโรค Aspergillus fumigatus, Histoplasma, Cryptococcus  

*ที่มา : Jones 1999, และขอมูลจาก Indoor Air Quality Management Group (IAQMG), Hong Kong, 2003. 
 

มลพิษจากราทีพ่บไดในอาคาร ส่ิงท่ีควรพจิารณา คอื รานั้นๆ มาจากไหน  ตําแหนงที่พบราไดในอาคาร 
ส่ิงท่ีชวยใหราน้ันๆ เจริญได ราที่พบมีชนิดใดบาง  ราทุกชนิดเปนอันตรายหรือไม มีสารพิษจากราที่
เก่ียวของนี้หรือไมในอาคาร 
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ตารางท่ี 2 อาการ/โรคที่สัมพันธกับการไดรับราและแบคทีเรีย 
โรค/อาการ รา

จมูกอักเสบ และการอักเสบ
ระบบทางเดินหายใจสวนบน

Alternaria, Cladosporium, Epicoccum 

หอบหืด Aspergilla, penicillia, Alternaria, Cladosporium, 
Stachybotrys 

ปอดอักเสบหลังสูดดมผงฝุน
อินทรีย 

Cladosporium, Stachybotrys, Aureobasidium, 
Acremonium, Rhodotorula, Trichosporon, 
Penicillium

ผื่นภูมิไวเกิน Alternaria, Aspergillus, Cladosporium 
ปอดอักเสบจากการแพแบบ
เฉียบพลัน 

Trichoderma viride 

ท่ีมา : Jones 1999, Enríquez-Matas A, 2009 

เชื่อรา เชน  penicillium และ aspergillus เม่ือคนท่ัวไปสัมผัสจะยังมีสุขภาพแข็งแรงเปนปรกติได  
เนื่องจากมีภมิูคุมกันที่พฒันาขึ้นมา  ราท่ีพบในอาคารตามลักษณะเชนนี้ จึงเปนราที่พบในธรรมชาติทัว่ไป
โดยไมกออันตราย แตสําหรับบางคนจะชักนําใหเกิดอาการหรือภาวะภูมิไวเกิน ที่เรียกวาภมิูแพ หรอืใน
ผูปวยอาจทําให การหอบ หดื ไอ หายใจมีเสียงหวดี มีอาการเลวลง 
   ราท่ีกลาวขางตนและราอื่นๆ หลายชนิดจากอากาศ  สามารถกอโรคไดในคนที่สภาวะภูมิคุมกัน
ต่ําลงกวาปรกติ เชน มีโรคเรื้อรัง  มีภาวะทุพโภชนาการหรือกินยากดภูมิคุมกัน เปนการกอโรคแบบราฉวย
โอกาส  (opportunistic infection) ในขณะผูนั้นมีภูมิคุมกันบกพรอง  ทําใหราท่ีไมเปนอันตรายตอคนทัว่ไป  
จึงกอใหเกิดอาการท่ีรุนแรงจนถึงแกชวีิตได โดยตัวอยางที่ชัดเจนจะเห็นไดจากผูปวยท่ีติดเชือ้ไวรัส HIV  

ท่ีอินเดีย Bhattacharya ในป 2001 ไดทาํการรวบรวมราชนิดตางๆ จากส่ิงแวดลอมในระยะ 2 ป  รา
ชนิดท่ีพบมากคือ Aspergillus, Curvularia และ Cladosporium ที่มีจํานวนตางกันตามฤดูกาล และตรวจพบได
มากเชนกันจากในอาคาร เม่ือนํารามาสกัดและนํามาใชตรวจปฏกิริยาภูมิไวเกนิจากผูปวย พบผลบวกจาก
ผูปวยในระดับสูง ซึ่งทําใหสรุปไดถึงความสําคัญตออาการทางคลนิิกจากผูปวยเหลานั้น เนือ่งจากสามารถ
สกัดสารกอภมิูไวเกินไดหลายชนิดตางๆ กันจากสปอรของราท่ีมีจํานวนมากในอาคาร อยางไรก็ตาม แมวา
จะพบวามีสปอรของราจํานวนมาก แตอาการภูมิไวเกนิกรณีนี้ จะเกิดไดเฉพาะผูท่ีมีภาวะภูมิไวเกินเทานั้น  
และการอักเสบจากภูมิไวเกนิ จะทําใหผูปวยหอบหืดยิ่งมีอาการท่ีรุนแรงขึ้น 

การศึกษาวิจยัที่ฟนแลนด โดย Karvala และคณะในป 2008 ไดสรุปวา ความชื้นจากอาคารในที่
ทํางาน ที่สภาวะแวดลอมท่ีมีราเจริญอยู (moldy environment) สามารถชักนําอาการจมูกอักเสบได   
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ประเด็นที่เปนท่ีสนใจและทําการศึกษากันมาก คอื ในอากาศท่ีมีกลิน่ของรา ความอับชื้นท่ีสูงมาก 
หรือในทีท่ี่ไดทําการตรวจนบัราแลววามีจาํนวนสูงมาก (โดยใช CFU/mL เปนหนวยของการนับจํานวน) มี
ความสัมพันธกับอาการเจบ็ปวย หรือภูมิไวเกินหรอืไม ผลการศึกษา เชน จากสวีเดนโดย Soeria-Atmadja 
(2010) และจากอินเดีย โดย Bhattacharya (2001) พบวา จํานวนความหนาแนนของสปอรในอากาศไม
สัมพันธกับความมาก-นอยของการที่มีกลิน่ ความอบัจากรา รวมถึงการหอบหืด  นั่นคอืเม่ือพบสปอรจาก
อากาศทีจ่ํานวนสูงๆ  ไมไดแสดงถึงวา จะตองมีกลิ่นจากการเติบโตของราที่แรงกวา  หรือตองพบผูปวยที่มี
อาการหอบรนุแรงกวาเม่ือพบสปอรในจาํนวนต่ํากวา อยางไรก็ตาม สําหรับผูปวยที่เปนหอบหดื มีภูมิไวเกิน
จากรา ตองคาํนึงถึงวา สารจากรา ซึ่งชกันําใหเกิดอาการดังกลาว  เปนสวนประกอบอยางใดอยางหนึ่งจาก
เซลลของราเอง รวมท้ังสารที่ราสรางขึน้ สารตางๆ น้ีไมไดพบอยางเจาะจงเฉพาะในราชนดิใดชนิดหนึ่ง  
ผูปวยจึงมีภาวะภูมิไวเกินตอรามากกวาหนึ่งชนิดได เชน สารสกัดจากรา Phoma มีสมบัติในการชักนําใหเกิด
อาการภูมิไวเกินเชนเดียวกบัสารจากรา Alternaria หรือผูปวยไซนัสอักเสบจากภูมิไวเกินตอรา (Allergic 
fungal sinusitis-AFS) ชนิด aspergillus สามารถถูกกระตุนอาการจากราอื่น เชน Bipolaris, Curvularia, 
Alternaria, Exserohilum, Helminthosporium  และ Rhizopus ไดเชนกัน เปนตน ซ่ึงภาวะภูมิไวเกินตอราเชนน้ี 
อาจเกิดไดชาและทําใหเกิดการติดเชือ้แบคทีเรียซ้ําซอนขึ้นมาได 

เม่ือเห็นวามีราขึ้นที่ใดก็ตาม หรือไดกลิ่นรา หรือมีอาการที่แสดงถึงภาวะภูมิไวเกนิท่ีนาสงสัย จงึควร
ควบคุมใหจํานวนรามีไดนอยท่ีสุดเทาท่ีทําไดในอาคารท่ีอยูอาศัย จากการกําจัดตนเหตทุี่มา โดยยายส่ิงของ
ที่ขึ้นรา ท่ีเปยกชื้นออกหรือทิ้งไป สวนที่เคลื่อนยายไมได  แตอยูในขายทําความสะอาดได ดวยน้ําและนํ้ายา
ทําความสะอาด สบูผงซักฟอก หรอืนํ้ายาฟอกขาวที่ตองอานคูมือกอนทําใหมีความเขมขนที่ถูกตอง ที่ใด
เปยกชื้น ตองทําใหแหงและซอมแซม/กําจัดท่ีมาของความชื้น และควรใหมีอากาศถายเทไดดี ในกรณีที่เกิน
กําลัง เชน ในอาคารที่ผานน้ําทวมและมีราขึ้นมากมาย ควรใหผูมีอาชพีและเครื่องมือ น้ํายาที่เหมาะสมใน
การกําจัด 
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