
เช้ือโรคในห้องสขุา 

บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรูเ้พ่ือการเปล่ียนแปลง  
จากนักศึกษาเภสชัศาสตรช์ัน้ปีท่ี 3 เพ่ือประกอบการเรียนวิชาเภสชัจลุชีววิทยา 

ภาควิชาจลุชีววิทยา คณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

สขุาเป็นสิง่ทีจ่าํเป็นสาํหรบัทุกคน สขุาทีใ่ชก้นัอยูท่ ัว่ไปไมว่า่จะเป็นสขุาทีบ่า้น หรอืสขุาตามที่
สาธารณะต่างๆ จะมปีระชาชนกีค่นทีจ่ะรูว้า่ เครือ่งใชห้รอืสขุภณัฑท์ีเ่ราใชแ้ละพบไดเ้ป็นประจาํในสขุา
จะมจุีลนิทรยีอ์ยา่งมากมาย ซึง่หลายชนิดทัง้แบคทเีรยี รา ปรสติ รวมถงึไวรสั สามารถก่อโรคใหก้บัเรา
ได ้

จุลนิทรยีท์ีพ่บไดจ้ากสขุา โดยพบสะสมอยูต่ามตําแหน่งต่างๆ ทีทุ่กคนทีเ่ขา้ไปใชส้ขุาจะตอ้ง
สมัผสั เชน่ ลกูบดิประตู ปุม่กดชกัโครก สายฉีดน้ําชาํระ สบู่ลา้งมอื เครือ่งเปา่มอื หรอืเครือ่งใชส้ว่นตวั
ต่างๆทีว่างไวป้ระจาํ เชน่ แปรงสฟีนั หรอือุปกรณ์อื่น กรณทีีร่วมอยูก่บัหอ้งสขุา เชน่ ฝกับวัอาบน้ํา เป็น
ตน้ จุลนิทรยีพ์บจากตําแหน่งเหล่านัน้ ไดแ้ก่ 

ลกูบิดประต ู
 ลกูบดิประตูเป็นสิง่แรกทีเ่ราตอ้งสมัผสัและเป็นชอ่งทางทีเ่ชือ้สามารถแพรก่ระจายสูบุ่คคลอื่น 

เชือ้สาํคญัทีพ่บ ไดแ้ก่ Staphylococcus spp. ทีพ่บทัว่ไปบนผวิหนงั เชือ้น้ีก่อโรคทางผวิหนงัหรอืสรา้ง
สารพษิทีท่าํใหเ้กดิอาหารเป็นพษิ บางชนิดเชน่ Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) 
เป็นเชือ้   S.aureus ทีด่ือ้ต่อยา Methicillin และมชีวีติอยูบ่นพืน้ทีแ่หง้ไดน้านถงึ 9 สปัดาห ์เชือ้อกีชนิด
คอื Escherichia coli เป็นแบคทเีรยีทีอ่ยูใ่นระบบทางเดนิอาหารของมนุษย ์และปะปนออกมากบัอุจจาระ 
เป็นเชือ้ทีเ่ป็นสาเหตุหน่ึงของอาการทอ้งรว่งและอาหารเป็นพษิ  

ชกัโครก 
 นอกจากทีร่องนัง่ชกัโครก อกีทีห่น่ึงทีม่กีารสะสมของจุลนิทรยีม์ากคอื ปุม่กดชกัโครก เชือ้ทีพ่บ
ไดแ้ก่ S. aureus และเชือ้ฟีคลัโคลฟิอรม์ (Faecal coliform bacteria) ซึง่ใชเ้ป็นตวัชีว้ดัการปนเป้ือน
อุจจาระ แบคทเีรยีกลุ่มน้ีอาศยัอยูใ่นลาํไสข้องมนุษย ์ ถา้เขา้สูร่า่งกายอาจทาํใหเ้กดิอาการถ่ายเป็นน้ํา 
เป็นมกูเลอืด เชน่ Escherichia coli, Enterobacter spp. เป็นตน้  
 การกดชกัโครกเป็นอกีสาเหตุหน่ึงในการแพรก่ระจายจุลนิทรยี ์ โดยในปีค.ศ. 2012 Best และ
คณะ ไดต้พีมิพบ์ทความถงึการกดชกัโครกโดยไมปิ่ดฝาครอบ ทาํใหเ้พิม่ความเสีย่งในการแพรก่ระจาย
แบคทเีรยี Clostridium difficile ทีก่่อใหเ้กดิโรคทอ้งรว่ง และอาจนําไปสูก่ารอกัเสบในลาํไสไ้ด ้นอกจากน้ี
ยงัพบวา่ การกดชกัโครกโดยไมปิ่ดฝาครอบทาํใหจุ้ลนิทรยีฟุ้์งกระจายอยูใ่นอากาศบรเิวณรอบๆ ทาํให้
เชือ้สะสมอยูต่ามตําแหน่งต่างๆได ้ดงันัน้ การปิดฝาครอบก่อนการกดชกัโครกจงึสามารถชว่ยใหผู้ใ้ชส้ขุา
และผูท้ีต่อ้งใชส้ขุารายต่อๆไปลดความเสีย่งหรอืป้องกนัการไดร้บัจุลนิทรยีท์ีไ่มพ่งึประสงคเ์หล่านัน้ได ้
 
 



สายฉีดน้ําชาํระ 
สายฉีดน้ําชาํระเป็นอกีหน่ึงจุดทีส่ะสมจุลนิทรยีไ์วม้ากจากการฉีดน้ําทีม่คีวามแรง ผลการตรวจ

การปนเป้ือนในสขุาสาธารณะจากกระทรวงสาธารณะสขุ พบวา่จุดทีม่เีชือ้มากสดุคอืบรเิวณทีจ่บัสายฉีด
ชาํระเป็นเชือ้กลุ่มฟีคลัโคลฟิอรม์ทีก่่อใหเ้กดิโรคอุจจาระรว่ง เชน่ Escherichia coli เมือ่เชือ้น้ีเขา้สู่
รา่งกายจะสง่ผลใหเ้กดิการถ่ายอุจจาระทีม่จีาํนวนมากกวา่ปกตถิงึ 3 ครัง้ขึน้ไปหรอืถ่ายเป็นน้ําหรอืเป็น
มกูเลอืด และรายงานจากขา่วประจาํวนัของศนูยว์ทิยบรกิาร สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา ของ
วนัที ่ 15 กนัยายน พ.ศ. 2549 ไดเ้ผยแพรถ่งึกรณสีภุาพสตรผีูห้น่ึงทีใ่ชส้ขุาสาธารณะ และไดใ้ชส้ายฉีด
น้ําชาํระ  ทาํใหไ้ดร้บัจุลนิทรยีแ์ละเกดิการลุกลามของเชือ้ทาํใหก้รวยไต เกดิการอกัเสบทีต่ามรายงาน
กล่าววา่ ทาํใหม้ไีขส้งู ปวดตรงบัน้เอวดา้นขวาจากการตดิเชือ้ ทาํใหต้อ้งรกัษาตวันานถงึ 10 วนั ทัง้น้ี
แพทยส์นันิษฐานวา่น่าจะมเีชือ้หลงเหลอือยูท่ีบ่รเิวณสายฉีดน้ํา อยา่งไรกต็าม ผูต้ดิเชือ้ใหข้อ้มลูวา่ ตน
เคยมปีระวตักิารปว่ยจากกรวยไตอกัเสบ อาจทาํใหม้โีอกาสการตดิเชือ้งา่ยกวา่คนปกต ิ 

สบูล้่างมือ 
 สบู่ลา้งมอืในสขุาสามารถเป็นแหล่งสะสมจุลนิทรยีไ์ด ้จากการศกึษาวจิยัของมหาวทิยาลยัอารโิซ
นา ประเทศสหรฐัอเมรกิา พบวา่สบู่เหลวชนิดกล่องเปิดฝาแบบเตมิมเีชือ้แบคทเีรยีปนเป้ือนอยูถ่งึรอ้ยละ 
25 โดย รอ้ยละ 65 ของเชือ้ทีพ่บคอืเชือ้ฟีคลัโคลฟิอรม์ เชน่ E. coli ซึง่การปนเป้ือนเชือ้ เกดิขึน้ขณะทีม่ี
การเปิดฝา กล่องเพือ่เตมิสบู่นัน่เอง ในขณะทีส่บู่เหลวในบรรจุภณัฑแ์บบปิด หรอืเมือ่ใชน้ํ้ายาหมดแลว้
ทิง้ กลบัไมพ่บเชือ้ปนเป้ือน  
 สบู่ทีผ่สมดว้ยสารตา้นจุลนิทรยี ์ คอืผสมดว้ย Triclosan ทีอ่อกฤทธิต์า้นแบคทเีรยี โดยทีส่ารน้ี 
จะใหผ้ลดเีมือ่ใชค้วามเขม้ขน้สงู โดยทัว่ไปในสบู่ จะมสีารดงักล่าวรอ้ยละ 0.1 ถงึ 0.45 ของน้ําหนกัต่อ
ปรมิาณ ดงันัน้ การใชส้บู่ตา้นแบคทเีรยีในการทาํความสะอาดผวิ จงึไมส่ามารถลดจาํนวนจุลนิทรยีไ์ด้
อยา่งสมบรูณ์  

เครื่องเป่ามือ (Hand dryer) 
 เครือ่งเปา่มอืเป็นอุปกรณ์ในสขุาอกีหน่ึงอยา่งทีเ่ราสามารถพบไดท้ัว่ไปตามหา้งสรรพสนิคา้ ซึง่
เรามกัจะใชเ้ปา่มอืกนัอยูเ่ป็นปกต ิ แต่เราไมรู่เ้ลยวา่เครือ่งเปา่มอืน้ีสามารถเป็นแหล่งสะสมและกระจาย
จุลนิทรยีไ์ดอ้ยา่งด ีนกัวทิยาศาสตรจ์าก University of Leeds ไดท้าํการทดลองโดยใหใ้ชเ้ครือ่งเปา่มอืใน
สขุา จากนัน้เกบ็ตวัอยา่งอากาศรอบๆทีเ่ปา่มอืและถดัจากบรเิวณนัน้ประมาณ 1-2 เมตร พบวา่อากาศ
บรเิวณเครือ่งเปา่มอืแบบใชล้มแรงเปา่ (Jet air dryer) มแีบคทเีรยีมากกวา่อากาศบรเิวณเครือ่งเปา่มอื
แบบใชล้มรอ้น (Warm air dryer) 4.5 เทา่ และมากกวา่บรเิวณทีใ่ชก้ระดาษเชด็มอืถงึ 27 เทา่ เน่ืองจาก
ปรเิวณน้ีไมม่อีากาศเป็นตวัแพรก่ระจายเชือ้ ตวัอยา่งเชือ้ทีพ่บเชน่ Staphylococcus haemolyticus, 
Micrococcus luteus, Brevundimonas diminuta, Bacillus cereus, Pseudomonas alcaligenes เป็นตน้ 
ในปี 2012 Huang และคณะ ไดส้รปุวา่ควรนําการใชก้ระดาษเชด็มอืในสถานทีท่ีต่อ้งการสขุอนามยัสงู 
เชน่ โรงพยาบาลและคลนิิก   
 
 



ฝกับวัอาบน้ํา 
 จากการสาํรวจในประเทศสหรฐัอเมรกิาพบวา่ ฝกับวัเป็นแหล่งซุกซ่อนแบคทเีรยีทีไ่หลมาตาม
สายน้ําลงสูใ่บหน้าและรา่งกาย โดยพบ Mycobacteria avium ซึง่จะทาํใหผู้ต้ดิเชือ้มอีาการไอแหบ 
หายใจลาํบาก เรือ้รงัและหมดแรง ซึง่เชือ้ชนิดน้ีจะเป็นอนัตรายต่อผูท้ีม่โีรคทางพนัธุกรรมทีก่่อใหเ้กดิโรค
ในปอด ทางเดนิอาหารและผูป้ว่ยทีม่ภีมูคิุม้กนับกพรอ่ง นอกจากน้ียงัพบ Acinetobacter guillouiae, 
Acidovorax temperans, Campylobacter spp; Legionella spp., Sphingomonas paucimobilis, 
Stenotrophomonas maltophilia โดยการใชฝ้กับวัโลหะจะชว่ยลดและหลกีเลีย่งจากจุลนิทรยีเ์พราะวา่
จุลนิทรยีเ์ตบิโตในวสัดุประเภทน้ีไดย้าก  

แปรงสีฟัน 
 แปรงสฟีนัเป็นของใชส้ว่นตวัทีต่อ้งดแูลเป็นพเิศษ เพราะเป็นอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นชอ่งปาก โดยแปรงสี
ฟนัสามารถสะสมจุลนิทรยีไ์ดม้ากทีส่ดุ ถา้วางใกลก้บัชกัโครกมากเกนิไป เ เมือ่เวลาเรากดชกัโครกโดย
ไมไ่ดปิ้ดฝาครอบ จุลนิทรยีส์ามารถแพรก่ระจายไปในอากาศรอบๆ ดงัทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ในเรือ่งการ
กดชกัโครก และการทาํความสะอาดแปรงสฟีนัหลงัการใชง้านทีไ่มพ่อเพยีง จะทาํใหม้เีศษอาหาร 
แบคทเีรยี และน้ําลายสะสมอยู ่เมือ่นําแปรงสฟีนัลกัษณะขา้งตน้มาใช ้ จุลนิทรยีก์จ็ะเขา้สูร่า่งกายของเรา  
ตวัอยา่งเชือ้ทีพ่บ เชน่ Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae, 
Lactobacillus spp., Porphyromonas gingivalis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus spp., 
Streptococcus spp., Treponema denticola  รวมถงึรา  Candida albicans เป็นตน้  

 จากทีก่ล่าวมาจะเหน็ไดว้า่มจุีลนิทรยีแ์ฝงตวัอยูใ่นสขุามากมาย ซึง่บางชนิดสามารถก่อใหเ้กดิ
โรครา้ยแรงได ้ดงันัน้เราควรจะมกีารป้องกนัตนเองจากเชือ้เหล่าน้ี เชน่  
 1. ควรเกบ็เครือ่งใชใ้นสขุาใหห้า่งจากชกัโครก หรอืเกบ็ไวใ้นภาชนะทีปิ่ดมดิชดิ 
 2. ลา้งมอืใหส้ะอาดก่อนและหลงัการเขา้สขุาทุกครัง้ 
 3. หลกีเลีย่งการใชเ้ครือ่งเปา่มอื โดยใชก้ระดาษชาํระเชด็มอืแทน 
 4. ทาํความสะอาดสขุาและอุปกรณ์ต่างๆ ดว้ยผลติภณัฑท์าํความสะอาดสขุาทีเ่หมาะสมเป็น

ประจาํ 
 5. ควรปิดฝาครอบก่อนกดชดัโครก เพือ่ป้องกนัการฟุ้งกระจายของจุลนิทรยี ์ 
 
 และทีส่าํคญัพวกเราทุกคนควรมจีติสาํนึกทีด่ใีนการใชห้อ้งสขุาทุกครัง้ 
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