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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบนั ในหลายประเทศทัว่โลก ไดใ้หค้วามสนใจเร่ืองคุณภาพอากาศภายในอาคารเป็น
อยา่งมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากคนส่วนใหญ่ ใชเ้วลาอยูใ่นอาคารเกือบร้อยละ 90 ของเวลาในแต่ละวนั ไม่
วา่จะเป็นบา้น โรงเรียน สถานท่ีท างาน โรงพยาบาล หา้งสรรพสินคา้ และในอาคารอ่ืนๆ (Fishbein, 
L., Henry, C.J., 1991; Jenkins, P.L., Phillips, T.J., Mulberg, J.M., Hui, S.P., 1992) ทั้งน้ี องคก์าร
อนามยัโลก (WHO) คาดวา่ ร้อยละ 30 ของอาคารทัว่โลกอาจมีปัญหาดา้นคุณภาพอากาศภายใน
อาคาร (Indoor Air Quality) ซ่ึงจะน าไปสู่ปัญหากลุ่มอาการ ท่ีเกิดจากการท างานในอาคารปิดได ้
อากาศมีความจ าเป็นอยา่งมากต่อชีวติของคนเรา เราสามารถอดอาหารไดห้ลายสัปดาห์ และอดน ้า
ไดน้านหลายวนั แต่ถา้ขาดอากาศหายใจเพียง 5 นาที จะเสียชีวติทนัที ถึงแมว้า่อากาศจะมี
ความส าคญัอยา่งยิง่ต่อชีวติ แต่ท่ีผา่นมาคนส่วนใหญ่ยงัไม่ไดใ้หค้วามสนใจกบัคุณภาพอากาศท่ี
หายใจเขา้ไป สภาพอากาศภายในสถานท่ีปรับอากาศจึงเป็นเร่ืองน่าสนใจยิง่ โครงสร้างของ
บา้นเรือนท่ีพกัอาศยัเปล่ียนไปในลกัษณะปิดทึบกั้นอากาศความร้อน และเสียงดงัรบกวนจาก
ภายนอก มีการใชเ้คร่ืองปรับอากาศเพิ่มข้ึน ท าใหอ้ากาศไม่ถ่ายเท เม่ืออากาศไม่ถ่ายเทเป็นเวลานาน 
อากาศท่ีอบัอยูจ่ะก่อใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มไม่ดีต่อสุขภาพ อากาศในท่ีท างานและในอาคารท่ีพกั
อาศยัควรจะสะอาดปราศจากส่ิงสกปรกปนเป้ือนอยู ่ ส่ิงสกปรกท่ีปนเป้ือนอยูใ่นอากาศจะมีผลต่อ
สุขภาพของผูค้นในบริเวณนั้นๆ 

คุณภาพอากาศของเชียงใหม่ยงัจดัเป็นปัญหาส าคญัขอ้หน่ึงท่ีหลายหน่วยงานพยายามหาวธีิ
ปรับปรุง แต่จากการวจิยัติดตามคุณภาพอากาศโดยการวดัระดบัอนุภาคฝุ่ นขนาดเล็กท่ีเป็นตวัก่อ
ปัญหาหลกัต่อสุขภาพพบวา่ไม่มีความเปล่ียนแปลงในช่วงเวลา 5 ปีท่ีแลว้มา ขณะเดียวกนั
อุบติัการณ์ของการเกิดโรคต่างๆ ท่ีสัมพนัธ์กบัคุณภาพอากาศก็ไม่มีความแตกต่างจากท่ีอ่ืนๆ โดยท่ี
บางโรคกลบัมีสถิติท่ีสูงกวา่ท่ีอ่ืนๆ เช่น โรคมะเร็งปอด โรคหอบหืดในเด็กเล็ก ฯลฯ 
(Vinitketkumnuen, U., Kalayanamitra, K., Chewonarin, T., Kamens, R.M., 2002) จากการวจิยั
ระดบัฝุ่ นขนาดเล็กในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีผา่นมา (Vinitketkumnuen, U., Kalayanamitra, K., 
Chewonarin, T., Kamens, R.M., 2002) พบวา่ระดบัฝุ่ นขนาดเล็กในจงัหวดัเชียงใหม่ยงัอยูใ่น
ปริมาณท่ีวกิฤตต่อสุขภาพในบางช่วงเวลา นอกจากน้ีเม่ือวดัฤทธ์ิความเป็นพิษต่อยนีในอนุภาคฝุ่ น
ขนาดเล็ก พบวา่มีสารท่ีเป็นพิษต่อยนีปนเป้ือนอยูใ่นอนุภาคฝุ่ น ซ่ึงการหายใจเอาอนุภาคฝุ่ นเขา้ไป 
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ยอ่มน าพาสารเหล่าน้ีเขา้ไปสะสมอยูใ่นระดบัลึกของระบบทางเดินหายใจอยา่งแน่นอน และอาจ
แฝงตวัก่ออนัตรายสะสมในระบบทางเดินหายใจ เพื่อรอเวลาแสดงอาการทางพยาธิสภาพออกมา
ภายหลงั  การวจิยัพบวา่สารท่ีมีฤทธ์ิเป็นพิษต่อยนีในอากาศจงัหวดัเชียงใหม่ มีความแตกต่างกนัตาม
สถานท่ี ทั้งๆ ท่ีเก็บอากาศในระยะเวลาเดียวกนั ซ่ึงแสดงวา่สาเหตุท่ีแพร่สารพิษน้ีออกมาในอากาศ
อาจมีความแตกต่างกนั ทั้งแหล่งก าเนิดสารพิษ หรือสภาพอากาศของจงัหวดัเชียงใหม่แต่ละท่ีอาจ
เปล่ียนแปลงสารพิษน้ีต่างๆ กนัไป (Vinitketkumnuen, U., Kalayanamitra, K., Chewonarin, T., 
Kamens, R.M., 2002)   

การหายใจเอาอากาศท่ีมีอนุภาคฝุ่ นขนาดเล็กระดบัสูง และมีความเป็นพิษต่อยนีปนเป้ือน
ยอ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชากร ไดแ้ก่การเกิดโรคทางระบบหายใจ โรคภูมิแพ ้โรคหอบ
หืด ฯลฯ การท่ีจะท าใหบุ้คลากรและนกัศึกษาตระหนกัถึงผลเสียของคุณภาพอากาศ เพื่อท่ีจะได้
ขอ้มูลเพื่อน าไปหาแนวทางแกไ้ขหรือปรับปรุงคุณภาพอากาศในวทิยาเขตเวยีงบวั มหาวทิยาลยัราช
ภฏัเชียงใหม่ ควรจะตอ้งมีค าตอบท่ีชดัเจนเก่ียวกบัความเป็นพิษต่างๆ เหล่าน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาและท า
วจิยัเพื่อตรวจวดัการกระจายของอนุภาคฝุ่ นขนาดเล็ก พีเอ็ม2.5 ทั้งอากาศภายนอกและภายในอาคาร 
วทิยาเขตเวยีงบวั มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ พร้อมวดัฤทธ์ิการก่อกลายพนัธ์ุของอนุภาคฝุ่ นขนาด
เล็ก 
 

วตัถุประสงค์ของโครงกำร 
1. เพื่อหาการกระจายของระดบัอนุภาคฝุ่ นขนาดเล็ก (พีเอม็2.5) ในอากาศแลว้น ามา

เปรียบเทียบระหวา่งอากาศภายนอกและอากาศภายในอาคารท่ีมีและไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ 
2. เพื่อวเิคราะห์ฤทธ์ิการก่อกลายพนัธ์ุปนเป้ือนในอนุภาคฝุ่ นขนาดเล็กในอากาศภายนอก

และภายในอาคารท่ีมีและไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ 
 
ประเภทของกำรวจัิย 
 การวจิยัเชิงส ารวจ (Survey research) กลุ่มวชิาเคมีส่ิงแวดลอ้มและพิษวทิยา 
 
ขอบเขตของกำรวจัิย 

ท าการเก็บตวัอยา่งอากาศทั้งภายนอกและภายในอาคาร วทิยาเขตเวยีงบวั มหาวทิยาลยัราช
ภฏัและวเิคราะห์ฤทธ์ิการก่อกลายพนัธ์ุในช่วงฤดูหนาว 

1. ขอบเขตเน้ือหาหรือประเด็นการวจิยั ท าการศึกษาเก่ียวกบัการกระจายและฤทธ์ิก่อกลาย
พนัธ์ุของอนุภาคฝุ่ นขนาดเล็ก (พีเอม็2.5) 
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2. ขอบเขตพื้นท่ีวจิยั ท าการเก็บตวัอยา่งอนุภาคฝุ่ นขนาดเล็ก (พีเอม็2.5) ในอากาศภายนอก
และภายในอาคารวทิยาเขตเวียงบวั มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

3. ขอบเขตของช่วงเวลาท่ีวจิยั ท าการวจิยั 18 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2550 ถึง เดือน
ธนัวาคม 2551 โดยเก็บตวัอยา่ง 5 เดือน ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2550 ถึง เดือนเมษายน 2551 

 
ระยะเวลำทีใ่ช้ในกำรด ำเนินกำรวจัิยและสถำนทีท่ ำกำรทดลองและ/หรือเกบ็ข้อมูล 

1. ระยะเวลาท่ีท าการวจิยั ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2550 ถึง เดือนธนัวาคม 2551 
2. สถานท่ีท าการทดลอง ภาควชิาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
3. สถานท่ีเก็บตวัอยา่งฝุ่ นขนาดเล็ก วทิยาเขตเวยีงบวั มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

 
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกงำนวจัิย 

1. ไดท้ราบถึงการกระจายระดบัรายวนัของอนุภาคฝุ่ นขนาดเล็กในตวัอยา่งอากาศทั้งอากาศ
ภายนอกและภายในอาคารท่ีมีและไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ 

2. ไดท้ราบถึงฤทธ์ิก่อกลายพนัธ์ุท่ีปนเป้ือนในอนุภาคฝุ่ นขนาดเล็กในตวัอยา่งอากาศ 
3. เป็นพื้นฐานการวิจยัในขั้นต่อไป 
4. สามารถน าผลท่ีไดไ้ปศึกษาความสัมพนัธ์ของมลสารกบัการเจบ็ป่วยของประชากร และ

ศึกษาปัญหามลภาวะทางอากาศท่ีมีผลต่อสุขภาพ ทั้งชนิดเฉียบพลนัและเร้ือรังในกรณีการเจบ็ป่วย
ของระบบทางเดินหายใจ โรคหอบหืด โรคปอด หรือมะเร็งปอด เป็นตน้ 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะในกำรวจัิย 

1. มลพิษทางอากาศ หมายถึง สภาวะการท่ีบรรยากาศกลางแจง้มีส่ิงเจือปน เช่น ฝุ่ นละออง 
ก๊าซต่าง ๆ ละอองไอ กล่ิน ควนั ฯลฯ อยูใ่นลกัษณะ ปริมาณ และระยะเวลาท่ีนานพอท่ีจะท าใหเ้กิด
อนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของมนุษยห์รือสัตว ์หรือท าลายทรัพยสิ์นของมนุษยห์รือส่ิงแวดลอ้ม 

2. อากาศภายในอาคาร หมายถึง อากาศท่ีอยูภ่ายในอาคารท่ีมีผูค้นหลากหลายสุขภาพอาศยั
อยูเ่ป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง 

3. อนุภาคฝุ่ นขนาดเล็ก 2.5 ไมโครเมตร หมายถึง ฝุ่ นท่ีมีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง ตั้งแต่หรือ
นอ้ยกวา่ 2.5 ไมโครเมตร  
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4. การกลายพนัธ์ุ หมายถึง การท่ีดีเอน็เอท่ีผดิปกติไปจากเดิม ถูกน าไปถ่ายทอดรหสัแบบ
ผดิปกตินั้น ท าใหไ้ดส่ิ้งท่ีผดิไปจากธรรมชาติ ดีเอน็เอท่ีผิดปกติจะมีเบสใดเบสหน่ึงในสายดีเอน็เอ
ถูกเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 

5. สารก่อกลายพนัธ์ุ หมายถึง สารท่ีท าใหเ้บสใดเบสหน่ึงในสายดีเอน็เอผิดปกติไปจากเดิม 
เม่ือมีการน าสายดีเอ็นเอส่วนท่ีเบสถูกเปล่ียนแปลงไปถ่ายทอด จะท าใหไ้ดโ้ปรตีนท่ีผดิปกติ ซ่ึง
เรียกวา่เกิดการกลายพนัธ์ุหรือการผา่เหล่า (mutation) 

6. การกระจายของอนุภาคฝุ่ นขนาดเล็ก หมายถึง ระดบัรายวนัของอนุภาคฝุ่ นขนาดเล็ก (พี
เอม็2.5) ในอากาศ เปรียบเทียบกบัเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดไวโ้ดยองคก์ารพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้มของ
สหรัฐอเมริกา (USEPA) ส าหรับ พีเอม็2.5 ในอากาศภายนอกและภายในอาคาร ไม่เกิน 35 
ไมโครกรัม/ลบ.ม. ในเวลา 24 ชัว่โมง 

7. ฤทธ์ิการก่อกลายพนัธ์ุ หมายถึง ฤทธ์ิการก่อกลายพนัธ์ุของสารสกดัจากอนุภาคฝุ่ น พีเอม็
2.5 โดยอาศยัจ านวนนิคมแบคทีเรียในจานเพาะเช้ือ ผลบวกคือไดจ้  านวนนิคมเช้ือจากการเหน่ียวน า
โดยสารสกดั (revertant colonies) มากกวา่ในสารควบคุม (DMSO) 2 เท่าข้ึนไป และมีความสัมพนัธ์
แบบเส้นตรงกบัความเขม้ท่ีใชท้ดสอบ 
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