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บทคัดย่อ 

การศึกษามีวตัถุประสงค์เพ่ือประเมินตามเกณฑม์าตรฐานส านักงานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ รวมไปถึง
ตรวจวดัคุณภาพทางจุลชีววิทยาภายในสถานประกอบการสปาและนวดเพ่ือสุขภาพ จ านวน 3 แห่ง โดยการประเมิน
มาตรฐานใชแ้บบสอบถามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด และวิธีการตรวจทางชีวภาพคือ เก็บตวัอย่างจุลินทรียด์ว้ย
เคร่ืองเก็บตวัอยา่งอากาศทางชีวภาพรุ่น  Microflow 90  ตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียดว้ยชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน ้ า
และน ้ าแขง็ อ.11 และตรวจหาเช้ือราดว้ยวธีิการป้ายเช้ือพ้ืนผิว  ผลการประเมินตามเกณฑม์าตรฐานพบวา่ ร้านท่ี 1 ร้านท่ี 
2 และร้านท่ี 3 ไดค้ะแนนรวม 60.5, 61.7 และ 28.5 ตามล าดบั เม่ือประเมินแต่ละมาตรฐานพบวา่ ร้านท่ี 1 และร้านท่ี 2 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 2 ดา้นคือ ดา้นบุคลากร และดา้นผลิตภณัฑแ์ละเคร่ืองมือ  ส่วนร้านท่ี 3 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
เน่ืองจากทั้ง 3 ร้าน ด าเนินกิจการโดยเจา้ของร้านเป็นคนเดียวกนั   ส าหรับการตรวจวดัคุณภาพทางจุลชีววทิยา พบวา่ร้าน
ท่ี 1 ร้านท่ี 2 และร้านท่ี 3 มีปริมาณเช้ือราเฉล่ีย 12.82 CFU/m3, 1.94 CFU/m3 และ 33.77CFU/m3 ตามล าดบั การป้ายเช้ือ
พบวา่มีการสะสมของเช้ือราบริเวณฉากกั้นห้องมากท่ีสุด และการตรวจวดัโคลิฟอร์มแบคทีเรียพบวา่มีการปนเป้ือนใน
ส่วนของน ้ าจากถงัพกัน ้ ามากกวา่น ้ าจากก๊อก อยา่งไรก็ตามยงัไม่มีมาตรฐานเก่ียวกบัจุลินทรียภ์ายในอาคารท่ีชดัเจนแต่
การพบจุลินทรียเ์ป็นปริมาณมากอาจส่งผลต่อสุขภาพได ้ดงันั้นในอนาคตถา้หากจะขยายธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
สามารถน าผลการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นแนวทางปรับปรุงกิจการโดยเฉพาะในการเฝ้าระวงัไม่ให้เกิดการสะสมของกลุ่ม
จุลินทรียท่ี์อาจเป็นอนัตรายต่อเจา้ของกิจการและผูม้าใชบ้ริการ 
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บทน า 
สปา ถือเป็น 1 ใน 4 ผลผลิตหลกัในกลุ่มบริการส่งเสริมสุขภาพตามนโยบายการพฒันาประเทศไทยให้เป็น

ศูนยก์ลางสุขภาพนานาชาติท่ีมีระยะเวลาด าเนินงานตั้งแต่ปี 2553-2557 ซ่ึงนายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
สาธารณสุขไดม้อบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพท าหน้าท่ีควบคุมธุรกิจสปาก านดมาตรฐานสปาไทยทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศให้มีมาตรฐานเดียวกนัทั้ง 5 ดา้น เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูใ้ชบ้ริการท่ีตอ้งไดรั้บบริการท่ีมี
คุณภาพ มีความปลอดภยั และสร้างช่ือเสียงใหก้บัสถานบริการสปาของไทย 

 สปาเป็นสถานประกอบการท่ีตอบสนองต่อผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการผอ่นคลายอิริยาบถจากภาวะความกดดนัในดา้น
ต่างๆ กรมส่งเสริมการส่งออกไดใ้ห้ขอ้มูลว่าในปี พ.ศ.2545 ประเทศไทยมีรายไดจ้ากธุรกิจสุขภาพและความงามถึง 
25,000 ลา้นบาท ดว้ยเหตุน้ีสถานบริการจึงควรค านึงถึงดา้นความปลอดภยัของผูเ้ขา้รับบริการสปา มลพิษอากาศภายใน
สถานประกอบการสปามกัเกิดจากการใชผ้ลิตภณัฑ์และสารเคมีในกลุ่มสารระเหยเป็นจ านวนมาก  นอกจากน้ีการมี
กิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดความช้ืนสะสมในสถานประกอบการ การใชเ้คร่ืองปรับอากาศและการละเลยเร่ืองการระบายอากาศ
ท าให้เกิดการสะสมของเช้ือก่อโรคอยูภ่ายในสถานประกอบการได ้โดยคนปกติใชเ้วลาร้อยละ 89 ในอาคาร ร้อยละ  6 
ในยานพาหนะและอีกร้อยละ 5 นอกอาคาร ดงันั้นจึงมีความเส่ียงต่อการรับสัมผสัมลสารในอาคารมากกวา่บรรยากาศ
ภายนอก โรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสมัผสัมลพิษอากาศภายในอาคารมกัเป็นโรคท่ีเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจเป็นหลกั [1] 
รวมทั้งการระคายเคืองท่ีผิวหนงัของผูป่้วยบางรายได ้ซ่ึงเรียกอาการเจ็บป่วยท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการอาศยัภายในอาคารว่า 
“Sick Building Syndrome” หรือ SBS นอกจากน้ีภายในอาคารอาจเป็นแหล่งแพร่เช้ือก่อโรคท่ีร้ายแรง เช่น เช้ือไวรัส
ไขห้วดัใหญ่ 2009 วณัโรค ซ่ึงเป็นโรคท่ีสามารถติดต่อไดร้วดเร็วและเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได ้ รวมถึงการติดเช้ือโรค
จากระบบปรับอากาศภายในอาคาร เช่น การเกิดโรคลีเจียนแนร์ (Ligionnaires disease) ท่ีปนเป้ือนมากบัระบบปรับ
อากาศวมถึงน ้ าในฝักบวั [2]  มีรายงานวา่พบเช้ือราและยีสต ์เช่น Trichophyton mentagrophytes ซ่ึงเป็นสาเหตุของโรค
กลาก และเช้ือCandida krusei ท่ีเป็นสาเหตุของโรคเช้ือราท่ีปากหรือล าคอ จุลินทรียใ์นอากาศนั้นสามารถก่อให้เกิดการ
ติดเช้ือโรคท่ีสามารถติดต่อจากคนสู่คนทางระบบทางเดินหายใจ และเช้ือฉวยโอกาสท่ีปกติจะไม่ติดต่อเวน้แต่บุคคลนั้น
จะอยูใ่นสภาพท่ีอ่อนแอ การติดเช้ือในระบบทางเดินหายใจนบัวา่เป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคญัปัญหาหน่ึงอตัราการเกิด
โรคมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนโดยตลอด เช้ือบางชนิดเม่ือเขา้สู่ปอดแลว้ยงัไม่ท าใหเ้กิดอนัตรายแก่เน้ือปอดทนัทีเพียงแต่แฝงตวั
รอจนกระทัง่ร่างกายของผูน้ั้นอ่อนแอลง การติดต่อของโรคส่วนมากเกิดจากการหายใจเอาฝอยละอองไอ จามหรือท่ีมี
เช้ือโรคปะปนอยู ่[1,2]  ดว้ยเหตุน้ีการหามาตรการตลอดจนการประเมินมาตรการในการลดการปนเป้ือนเช้ือราในสถาน
ประกอบการสปาจึงมีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ เน่ืองจากเป็นการป้องกนัอนัตรายท่ีเกิดจากการสะสมของเช้ือราจน
มีโอกาสเส่ียงต่อสุขภาพในการสมัผสัเช้ือราและสารพิษท่ีสร้างข้ึนอยา่งหลากหลายจากเช้ือรา [1-3] 

 

วธีิการวจัิย 
รูปแบบการศึกษา 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงพรรณนาและส ารวจ เพื่อส ารวจร้านสปาให้เป็นไปตามเกณฑก์ารรับรองคุณภาพ
สถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ และตรวจหาจุลินทรียใ์นอากาศภายในหอ้งท่ีมีการนวด 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 สถานประกอบการและนวดเพ่ือสุขภาพ อ าเภอเมืองและท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช คดัเลือกตวัอยา่งดว้ย
วธีิการเฉพาะเจาะจง 
 



 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ประเมินร้านสปาโดยใชแ้บบสอบถาม โดยก าหนดขอบเขตการด าเนินงาน ซ่ึงมีเกณฑก์ารรับรองคุณภาพสถาน

ประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ 5 มาตรฐาน ดงัน้ี มาตรฐานการบริการ ดา้นบุคลากร ดา้นผลิตภณัฑเ์คร่ืองมือและอุปกรณ์ 
ดา้นการบริหารและการจดัการองคก์ร ดา้นสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 
การตรวจสอบคณุภาพทางจลุชีววทิยา 
 เก็บตวัอยา่งน ้ าเพ่ือตรวจวิเคราะห์หารโคลิฟอร์มแบคทีเรียตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียดว้ยชุดทดสอบโคลิ
ฟอร์มในน ้ าและน ้ าแข็ง อ.11  [4] ตรวจปริมาณจุลินทรียท์ั้ งหมดในอากาศดว้ยเคร่ืองมือเก็บตวัอย่างทางชีวภาพ 
Microflow Alpha 90 [2] ดว้ยอตัราการดูดเก็บ 100 ลิตรต่อนาที  และตรวจหาเช้ือราดว้ยวธีิการป้ายพ้ืนผิว [5-6] 
การวเิคราะห์ข้อมลู 
 เน่ืองจากเป็นการวจิยัเชิงพรรณนาและส ารวจ การวเิคราะห์ขอ้มูลจึงเป็นการบรรยาย ใชส้ถิติเชิงพรรณนาใน
การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

ผลการวจัิยและอภิปรายผลการวจัิย 
ร้านท่ี 1  เป็นตึกแถว 2 ชั้น ภายในร้านมีห้องนวด 1 ห้อง มีขนาดใหญ่ ภายในห้องประกอบไปดว้ยหมอน ท่ี

นอนเพ่ือใชส้ าหรับท ากิจกรรมในการนวด และมีเคร่ืองปรับอากาศ   ร้านท่ี 2 เป็นตึกแถว ภายในร้านแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
บริเวณท่ีใช้ในการนวดกับบริเวณท่ีนั่งพักของผู ้ใช้บริการ ภายในห้องนวดประกอบด้วยหมอน ท่ีนอน และ
เคร่ืองปรับอากาศ   ร้านท่ี 3 จะมีลกัษณะคลา้ยกบัร้านท่ี 2 ในการประเมินตามเกณฑม์าตรฐานส านกังานส่งเสริมธุรกิจ
บริการสุขภาพตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด พบวา่ร้านท่ี 1 และร้านท่ี 2 ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 2 ดา้นคือ มาตรฐาน
ดา้นบุคลากร และดา้นผลิตภณัฑเ์คร่ืองมือและอุปกรณ์ ส่วนร้านท่ี 3 ไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐานทุกดา้น  ในการตรวจหาเช้ือ
ราในอากาศโดยใชเ้คร่ืองมือรุ่น micro flow alpha 90 พบวา่ ปริมาณการปนเป้ือนของเช้ือราในอากาศภายในสถาน
บริการสปาของทั้ง 3 ร้าน มีค่าเท่ากบั 12.82 CFU/m3, 1.94 CFU/m3 และ 33.77 CFU/m3 ตามล าดบั มีอุณหภูมิเฉล่ีย
เท่ากบั 29, 29 และ 28.8 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียเท่ากบั 66.7, 68 และ 67.3 ตามล าดบั เม่ือน าตวัอยา่งไป
ประเมินปริมาณการปนเป้ือนของเช้ือราทั้ง 3 แห่ง โดยป้ายเช้ือจากหมอน ฉากกั้นห้อง ท่ีนอน จากการประเมินพบว่า 
สถานประการสปาทั้ง 3 ร้านมีแนวโนม้ไปในทิศทางเดียวกนัคือ ฉากกั้นห้องมีปริมาณการปนเป้ือนของเช้ือรามากท่ีสุด 
เช้ือราส่วนใหญ่จะอาศยัในท่ีอบัช้ืน ร้านสปาทั้ง 3 ร้านมีการท าความสะอาดห้องนวดเพ่ือลดปริมาณเช้ือราโดยจะท า
ความสะอาดหมอน ผา้ปูท่ีนอนทุกคร้ังหลงัใหบ้ริการ ร้านสปา 1 และร้านสปา 2 ท าความสะอาดร้านทุกวนัโดยใชน้ ้ ายา
ท าความสะอาด ผา้ม่านจะท าความสะอาด 2 สัปดาห์ต่อคร้ัง ยกเวน้ร้านสปา 3 ท าความสะอาดเดือนละคร้ัง ร้านสปา 1 
และร้านสปา 2 เปิดใชง้านเคร่ืองปรับอากาศตลอดทั้งวนั อาจเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหมี้การเจริญเติบโตของเช้ือราเพ่ิมข้ึน 
ในการตรวจหาจ านวนโคโลนีของแบคทีเรียโคลิฟอร์ม พบวา่ร้านสปาท่ี 1 น ้ ามีการปนเป้ือนของแบคทีเรียโคลิฟอร์มจาก
น ้ าท่ีเก็บในอ่างมากกวา่น ้ าท่ีเก็บจากก๊อก เน่ืองจากถงัพกัน ้ ามีการร่ัวซึม  แต่ปริมาณการปนเป้ือนไม่เกินค่ามาตรฐาน  
อยา่งไรก็ตามการปนเป้ือนแบคทีเรียโคลิฟอร์มจากตวัอย่างท่ีศึกษา แสดงถึงการ ปนเป้ือนจากอุจจาระ และเป็นเช้ือท่ี
ก่อให้เกิดโรค ระบบทางเดินอาหาร ซ่ึงเป็นเช้ือท่ีฉวยโอกาส สามารถ ก่อโรคไดก้ ั บคนท่ี มี ร่างกายอ่อนแอหรือ
ภูมิคุม้กนัโรคต ่า      

ในขณะน้ีประเทศไทยและต่างประเทศยงัไม่มีคา่มาตรฐานการปนเป้ือนเช้ือแบคทีเรียและเช้ือรา บนพ้ืนผิววสัดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ในการศึกษาคร้ังน้ีจึงใช้เกณฑ์การติดตามตรวจสอบเช้ือแบคทีเรียและเช้ือราในพ้ืนท่ีท่ีท างานและ
ส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล [7]   โดยมีค่ามาตรฐานการวิเคราะห์อนัตราย และจุดวิกฤติ ท่ีตอ้งควบคุม (Hazard Analysis 



and Critical Control Point : HACCP) เก่ียวกบัเช้ือแบคทีเรียและเช้ือรา เพ่ือประเมินความสะอาดของพ้ืนผิวสัมผสัต่างๆ 
ภายใน โรงพยาบาล ต ่ากว่า 1CFU/cm2 ในส่ิงแวดลอ้มบริเวณคลินิก ส าหรับ มาตรฐานของเช้ือจุลินทรียโ์ดยรวม (Total 
aerobic colony count :ACC)  จากการสัมผสัส่ิงของเคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นโรงพยาบาล ค่ามาตรฐานท่ีก าหนดไวต้  ่าวา่ 5 
CFU/cm2 ตวัอยา่ง ส่ิงของ เคร่ืองใช ้ในโรงพยาบาลท่ีสัมผสัดว้ยมือ เช่น ลูกบิดประตู โทรทศัน์ คอมพิวเตอร์ โทรศพัท ์
เคร่ืองมือแพทย ์รถเขน็ผูป่้วย ผา้ม่าน ผา้ปูท่ีนอน ปลอกหมอน ของเล่น โตะ๊ เกา้อ้ี แจกนัดอกไม ้เป็นตน้  ซ่ึงในการศึกษา
คร้ังน้ีตรวจพบเช้ือราจากบริเวณผิวสัมผสัในปริมาณสูงแต่ยงัไม่เกินค่ามาตรฐานท่ีไดถู้กก าหนดไว ้อยา่งไรก็ตามหากดู
ปริมาณจุลินทรียท์ั้งหมดท่ีเก็บจากเคร่ือง Microflow Alpha90 จะพบปริมาณของจุลินทรียท์ั้งหมดในปริมาณสูงซ่ึงอาจมี
ความเส่ียงต่อการแพร่กระจายเช้ือและการเกิดโรคโดยจุลินทรีย ์  [2,8] จึงควรส่งเสริมพฤติกรรมการลา้งมือให้ถูก
สุขลกัษณะ รวมถึงการจดัการลดปริมาณเช้ือท่ีปนเป้ือนใน วสัดุ อุปกรณ์เพ่ือลดการแพร่ กระจายเช้ือจากการสมัผสัต่อไป  

 

สรุปผลการวจัิย 
เกณฑ์มาตรฐานส านักงานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพมีการก าหนดไวว้่าจะตอ้งผ่านเกณฑ์ประเมินทั้ ง 5 

มาตรฐานอยา่งนอ้ย 50%  ซ่ึงพบวา่ร้านท่ี 1 ร้านท่ี 2 และร้านท่ี  3 ไดค้ะแนนรวม 60.5, 61.7 และ 28.5 คะแนนตามล าดบั 
เม่ือแยกแต่ละเกณฑม์าตรฐานปรากฏว่าร้านท่ี 1 และร้านท่ี 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 2 ดา้นคือ ดา้นบุคลากรและดา้น
ผลิตภณัฑแ์ละเคร่ืองมือ ส่วนร้านท่ี 3 ไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐานทั้งหมด ดงันั้นร้านท่ี 1 และร้านท่ี 2 ยงัไม่ไดรั้บสัญลกัษณ์
เพ่ือยกระดบัใหอ้ยูใ่นระดบัสากลปัจจยัหน่ึงท่ีท าใหร้้านไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐานเน่ืองจากทั้ง 3 ร้านมีผูด้  าเนินการเป็นคน
เดียวกนั ดงันั้นหากในอนาคตมีการขยายธุรกิจสามารถน าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาให้ดียิ่งข้ึนไป  ใน
การตรวจวดัทางชีวภาพพบว่าปริมาณของเช้ือราท่ีพบในแต่ละร้านแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัหลายปัจจยั เม่ือเปรียบเทียบ
ปริมาณการปนเป้ือนเช้ือราของทั้ง 3 ร้านพบวา่ ร้านท่ี 2 มีการปนเป้ือนเช้ือรานอ้ยท่ีสุด เน่ืองจากมีการท าความสะอาด
ร้านก่อนท่ีจะมีการตรวจประเมิน ดงันั้นการท าความสะอาดเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อการสะสมของปริมาณเช้ือรา 
  

ข้อเสนอแนะ 
1. ผูป้ระกอบการสปาควรดูแลรักษาความสะอาดของ อุปกรณ์ต่างๆ ภายในสถานประกอบการเป็นประจ าดว้ย

การเช็ดลา้งดว้ยน ้ ายาฆ่าเช้ือโรคหรือน ้ ายาท าความสะอาดเพ่ือท าลายเช้ือโรค และลดการแพร่กระจายเช้ือท่ีเกิดจากการ
สมัผสัและการหายใจเอาเช้ือโรคเขา้ไป   

2. การศึกษาคร้ังน้ีพบเช้ือราและแบคทีเรีย Bacillus spp  มากท่ีสุด ซ่ึงเป็นเช้ือฉวยโอกาส  โดยจะท าให้เกิดโรค
ไดใ้นผูท่ี้มีร่างกายอ่อนแอ ดงันั้นผูป้ระกอบการควรลดการเกิดจุดอบัท่ีก่อเกิดความช้ืน เช่น กระดาษ เอกสารเก่า และ
พรมเช็ดเทา้ เป็นตน้   

ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
ควรมีการศึกษาประเมินสภาวะสุขภาพของผูป้ระกอบการหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีตอ้งสมัผสักบัผูม้ารับบริการท่ีอาจ

เส่ียงต่อการติดโรคทางเดินหายใจ  
 

ค าขอบคุณ 
งานวิจัยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ภายใต้โครงการโครงการวิทยาศาสตร์อนามัย

ส่ิงแวดลอ้ม ขอขอบคุณความกรุณาของเจา้ของสถานประกอบการสปาท่ีเอ้ือเฟ้ือสถานท่ีในการเก็บตวัอยา่งในการศึกษา  
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