
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจวัดและควบคุมคุณภาพอากาศ  
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1. หลักการพื้นฐานความปลอดภัยส าหรับระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศในโรงพยาบาล  

 

                         สิ่งปนเปื้อนที่แพร่กระจายอยู่ ในโรงพยาบาลซึ่งเกิดจากการท ากิจกรรมต้องปฏิบัติทุกวันใน
โรงพยาบาล ซึ่งสิ่งปนเปื้อนเหล่านี้สามารถแพร่กระจายจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งได้  ตามการเคลื่อนที่ของอากาศ  
สภาวะอุณหภูมิและความชื้นในโรงพยาบาลจะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย
และไวรัส  ดังนั้น การออกแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศส าหรับโรงพยาบาล ต้องค านึงถึงความปลอดภัย
ส าหรับบุคคลต่างๆ ที่อยู่ภายในโรงพยาบาลและผู้มาใช้บริการจากโรงพยาบาล พร้อมทั้งสามารถควบคุมการ
แพร่กระจายของเชื้อไม่ให้แพร่กระจายจากแหล่งของแหล่งแพร่เชื้อไปสู่รอบข้าง  ระบบปรับอากาศและการระบาย
อากาศส าหรับพื้นที่ในโรงพยาบาลจะต้องมีลักษณะดังนี้ 

1. มีการควบคุมการเคลื่อนที่ของอากาศ  อุณหภูมิ  และความชื้น  แตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ 
2. ต้องควบคุมอัตราการระบายอากาศ, การกรองอากาศเพ่ือเจือจางสิ่งปนเปื้อนในอากาศ เช่น กลิ่น  

เชื้อโรค สารเคมี  สารกัมมันตรังสี 

                      ระบบปรับอากาศที่ดีต้องมีหน้าที่ท าให้การเคลื่อนที่ของอากาศช่วยจ ากัดการแพร่ของสิ่งปนเปื้อน 
ในทิศทางที่ไม่พึงประสงค์ โดยการออกแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศจะต้องท า ให้อากาศไหลจากบริเวณ
ที่สะอาดมากไปสู่บริเวณที่สะอาดน้อยให้มากที่สุด และปรับสมดุลระบบจ่ายลมเพ่ือให้เกิดความดันเป็นบวกและลบ
ตามความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ส าหรับห้องที่มีความเข้มข้นของสิ่งปนเปื้อนสูง เช่น ห้องชันสูตร และห้องแยก
ผู้ป่วยส าหรับผู้ป่วยโรคติดต่อ ควรได้รับการออกแบบให้มีความดันต ่ากว่าพ้ืนที่รอบๆ(ความดันเป็นลบ)  เมื่อมีความ
ดันเป็นลบ ซึ่งเข้าไปในห้องจะป้องกันไม่ให้มีสิ่งปนเปื้อนภายในห้องไหลสวนทางออกมาได้   ส าหรับห้องผ่าตัดซึ่ง
ต้องการให้ปลอดเชื้อจะต้องมีความดันมากกว่าบริเวณรอบๆ(ความดันเป็นบวก) เพ่ือป้องกันไม่ให้อากาศที่มีสิ่ง
ปนเปื้อนไหลเข้าไปในห้องผ่าตัดได้ หากเป็นห้องผ่าตัดซึ่งใช้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อ เช่น โรคเกี่ยวกับหลอดลม 
หรือ โรคปอด อาจจ า เป็นต้องท า ให้ห้องมีความดันเป็นลบเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่เชื้อออกจากห้องผ่าตัด 

                    การสร้างความดันแตกต่างระหว่างห้องนั้น สามารถท า ได้เฉพาะกับห้องที่ปิดสนิทเท่านั้น ดังนั้น
กรอบประตูจะต้องไม่มีรอยรั่วมากเกินไป และต้องไม่มีช่องเปิดอ่ืนๆ การเปิดประตูห้องหรือช่องเปิดใดๆจะท า ให้
สูญเสียความดันทั้งหมดไปได้ และเมื่อมีการเปิดประตูอาจจะมีอากาศส่วนหนึ่งไหลเข้าและออกจากห้อง ส าหรับห้อง
ที่ต้องการรักษาความดันในขณะที่มีคนเข้าออกจากห้อง ควรจะต้องมีประตูสองชั้นเพื่อปิดกันอากาศ 
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1.1 มาตรฐานด้านการปรับอากาศและระบายอากาศในประเทศไทย 

                วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท) เป็นหน่วยงานด้าน
วิศวกรรมในประเทศไทย ท่ีให้ข้อมูลวิชาการ ด้านมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ เพื่อให้
วิศวกรใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ ควบคุมก ากับ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อ
ความปลอดภัย ในการใช้งาน  

                

   

มาตรฐานด้านการปรับอากาศและระบายอากาศจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

                 จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ข้อแนะน าเฉพาะกาลส าหรับการ
ออกแบบและติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศของสถานพยาบาล  ระบบปรับอากาศต้องมีความสามารถ
ในการกรองอากาศ โดยติดตั้งแผงกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพ และจ านวนชั้นของแผงกรองอากาศขั้นต่ า  ตาม
ตาราง  

      ตาราง  ประสิทธิภาพแผงกรองอากาศส าหรับสถานที่ต่างๆของสถานพยาบาล 
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                ระบบปรับอากาศควรติดตั้งแผงกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพไม่ต ่ากว่าที่ก าหนดในตารางที่ 2 หากใน
ตารางระบุให้มีแผงกรองอากาศสองชั้น ชั้นที่หนึ่งควรอยู่ด้านก่อนลมเข้าคอยล์ท า ความเย็น และชั้นที่สองควรอยู่
ด้านลมออกจากพัดลม หากในระบบมีอุปกรณ์เพ่ิมความชื้น ต้องระวังไม่ให้แผงกรองอากาศเปียกจากละอองน ้าที่พ่น
เข้าไปในกระแสอากาศ หากในตารางระบุให้มีแผงกรองอากาศชั้นเดียว แผงกรองอากาศควรอยู่ด้านก่อนลมเข้า
คอยล์ ประสิทธิภาพของแผงกรองอากาศในตารางอ้างอิงจาก ASHRAE Standard 52.1 
 

ตาราง ประเภทแผงกรองอากาศ 

 

                    โรงพยาบาลจะต้องมีอัตราการเติมอากาศจากภายนอก (Outdoor Air) เพียงพอตามมาตรฐานก าหนด 
และต้องรักษาความสัมพันธ์ของความดันระหว่างพ้ืนที่หรือแผนกต่างๆได้ในระดับที่เหมาะสมมีอัตราการน าเข้า
อากาศภายนอก และภาวะความดันของอากาศ สัมพันธ์ ดังในตารางที ่3  

ตารางที ่3   อัตราการน าเข้าอากาศภายนอก อัตตราการหมุนเวียนอากาศภายในและความดันสัมพันธ์ 
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1.2 การระบายอากาศและการควบคุมการเคลื่อนที่ของอากาศในโรงพยาบาล 

                   การระบายอากาศเป็นหลักการการทางด้านวิศวกรรมเพ่ือที่จะปรับปรุงคุณภาพ  สิ่งปนเปื้อนในอากาศ
ได้แก่ ฝุ่นละออง ไอสารเคมี ก๊าซ ควัน  และเชื้อโรค ที่เกิดขึ้น ภายในแต่ละพ้ืนที่ของโรงพยาบาล  การระบาย
อากาศ จึงหมายถึง การจัดการเคลื่อนย้ายอากาศด้วยปริมาณที่ก าหนดให้ไหลไปในทิศทาง  ที่ต้องการ เพ่ือ ก าจัด 
มลพิษ ความร้อน กลิ่น ควัน และ เชื้อโรคต่างๆ ให้ออกไปจากพ้ืนทีท่ี่ปฏิบัติงาน และให้อากาศสะอาด เข้ามาแทนท่ี  
 
ในกรณีไมมี่ใช้เครื่องปรับอากาศ มีวิธีการระบายอากาศได้ 2 วิธี ดังนี้ 

1. การระบายแบบธรรมชาติ 
                    การระบายอากาศแบบธรรมชาติ คือ การไหลของอากาศผ่านทางช่องเปิดหน้าต่าง  ประตู และ
ช่องเปิดของเปลือกอาคาร เกิดข้ึนจากแรงดันอากาศที่แตกต่างตามธรรมชาติ หรือที่ มนุษย์สร้างขึ้น 

2. การระบายแบบวิธีกล 
                          การระบายอากาศแบบเครื่องกล คือการตั้งใจให้เกิดการเคลื่อนที่ของอากาศเข้า และ  ออกจาก
อาคารโดยใช้พัดลมในการระบายอากาศการระบายอากาศแบบเครื่องกลสามารถควบคุมสภาพอากาศให้ เหมาะสม
กับการใช้งานอาคารได้มากกว่าการระบายอากาศแบบธรรมชาติแม้การใช้พลังงานจะ สูงกว่าการระบายอากาศแบบ
ธรรมชาติ 

 

    
 การระบายแบบธรรมชาติการระบายแบบวิธีกล 

 

      

การใช้ผัดลมดูดอากาศ แบบโดยตรง   และแบบผ่านท่อส่งลม 
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การควบคุมทิศทางการเคลื่อนทีข่องอากาศในโรงพยาบาล 

  
     

การใช้หลอดควนัตรวจสอบทศิทางการไหลของอากศ 
 
 

1.3 การกรองอากาศ (Air Filter) 
 
                   ห้องหรือหน่วยงานที่ต้องการควบคุมคุณภาพอากาศเพ่ือป้องกันเชื้อโรคเข้ามา  อากาศที่จ่ายเข้ามา
ภายใน  ต้องมีแผ่นกรองอากาศขั้นต้น (Pre Filter) ที่มีระสิทธิภาพในการกรองไม่น้อยกว่า 25 ถึง 30% ต้องผ่าน
แผ่นกรองอากาศขั้นกลาง (Medium Filter) ที่มีประสิทธิภาพในการกรองไม่น้อยกว่า 90 ถึง 95% ตามมาตรฐาน
ASHRAE ตามมาตรฐาน EN  และควรเป็นประเภทใช้แล้วทิ้งเพ่ือป้องกันการแพร่เชื้อ สามารถก าจัดได้โดยการเผา
ท าลาย 
                ส าหรับห้องที่ต้องป้องกันผู้ป่วยซึ่งง่ายต่อการติดเชื้อจากภายนอก อากาศที่จ่ายเข้าสู่ห้องพักผู้ป่วย ควร
มีระบบป้องกันเชื้อจุลินทรีย์หรือเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนในอากาศ โดยให้อากาศผ่านการกรองด้วยแผ่นกรองอากาศ
ประสิทธิภาพสูง(HEPA Filter) ซึ่งสามารถกรองฝุ่นขนาด 0.3 ไมครอนได้ไม่น้อยกว่า 99.999% มีแนวทางการการ
ติดตั้งดังนี ้
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       1. ควรติดตั้งแผงกรองอากาศแบบ HEPA ที่ทดสอบด้วยวิธี DOP มีประสิทธิภาพ 99.97% ทางด้านลม
จ่ายของห้องรักษาผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง  

         2. ควรติดตั้งแผงกรองอากาศแบบ  HEPA กรองอากาศทิ้งที่ดูดมาจาก Fume Hood หรือ Safety 
Cabinet ที่มีการใช้งานที่มีเชื้อโรคหรือสารกัมมันตรังสี 

     3. ระบบกรองอากาศควรติดตั้งอย่างปลอดภัยและสะดวกเข้าตรวจสอบบ ารุงรักษาหรือเปลี่ยนแผงกรอง
อากาศใหม ่

4. การติดตั้งแผงกรองอากาศจะต้องไม่ให้มีรอยรั่วให้อากาศผ่านระหว่างชิ้นของแผงกรองอากาศได้  ถ้า
หากปล่อยให้มีอากาศที่ยังไม่ได้กรองรั่วเข้าสู่ระบบ  แผงกรองอากาศที่ติดตั้งนี้จะไม่มีประโยชน์เลย 

5. ควรติดตั้งมาโนมิเตอร์วัดความดันคร่อมแผงกรองอากาศ เพ่ือตรวจสภาพแผงกรองอากาศว่าถึงเวลา
เปลี่ยนแล้วหรือยัง  

    
การติดต้ังแผงกรองอากาศ ที่หัวจ่ายลม   และ การติดต้ัง ที่ตู้ส่งลม 

 
การติดต้ังมาโนมิเตอร์วัดความดันคร่อมแผงกรองอากาศ 

 

แผ่นกรองอากาศ 
     แผ่นกรองอากาศขั้นต้น (Pre-Filters 

              กรองอากาศขั้นต้น (Pre-filter) เป็นด่านแรกส าหรับกรองอากาศ มีความส าคัญต่อระบบอากาศท้ังระบบ 
เพ่ือป้องกันจากฝุ่นละอองอนุภาคขนาดใหญ่เพ่ือ คุณภาพของอากาศ และยืดอายุการใช้งาน ของแผ่นกรองอากาศ
ขั้นที่สอง(Medium-filter)  หรือช่วยลดปริมาณฝุ่นป้องกันไม่ให้คอยล์ตัน  
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แผ่นกรองอากาศขั้นที่สอง (Medium Filters)  

                กรองอากาศข้ันที่สอง Medium Filter เป็นแผ่นกรองอากาศท่ีสามารถช่วยกักเก็บฝุ่นที่ปนเปื้อนใน
อากาศซึ่งเป็นสาเหตุที่ท า ให้อากาศไม่สะอาด Medium Filter สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ 

  

                   ตัวโครงท ามาจาก Galvanized ซึ่งมีความคงทนต่อการใช้งานตัว Mediaจะท ามาจากใยแก้ว 
ด้านหน้ามีเส้นใยหยาบรับฝุ่นขนาดใหญ่ด้านหลังเป็นเส้นใยละเอียดเพ่ือรับฝุ่นขนาดเล็ก เพ่ือสามารถใช้
เนื้อ Media ได้อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพให้เลือกใช้งานตั้งแต่  60-95% Efficiency 

  

               เนื้อแผ่นกรองแบบ mini-pleat ท ามาจากใยแก้วที่มีความละเอียดสูงลักษณะเนื้อแผ่นกรองเป็นแบบ 
Dual Density ซึ่งมีท้ังด้านหยาบและละเอียดในแผ่นเดียวกันโครงสร้าง ท ามาจากกัลวาไนซ์, อลูมิเนียม ที่มีความ
แข็งแรง มี Header (หน้าแปลน) ส าหรับใช้ในการติดตั้งอยู่หนึ่งด้านมีประสิทธิภาพให้เลือกตั้งแต่ 60-95% 

     แผ่นกรองอากาศขั้นสุดท้าย ( Final Filter or HEPA Filter ) 
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                 ถ้าหากต้องการอากาศที่มีประสิทธิภาพท าให้คุณรู้สึกปลอดภัยในความ ประสิทธิภาพในการกรอง
อากาศที่ดี เป็นแผ่นกรองขั้นสุดท้าย ที่ถูกใช้ในห้องสะอาด และในสภาวะที่ต้องการความสะอาดมากเป็ นพิเศษ 
ได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เซมิคอนดักส์เตอร์ ผลิตยา อาหาร โรงพยาบาลหรือแม้แต่ห้องแล็ปต่างๆ  ยัง
สามารถป้องกันเชื้อไวรัสได้อีกด้วย ซึ่งคุณจะรู้สึกได้ว่าอากาศภายในห้องบริสุทธิ์ และมีความปลอดภัย  

  

  
 

                      ประสิทธิภาพในการกรองตั้งแต่ 99.99 % On 0.3 Micron ถึง 99.999999% On 0.12 Micron 
โดยที่จะระบุใช้ที่ตัว Name Plate โครงสร้างท ามาจาก อลูมิเนียม (Aluminium) มีตะแกรงเพ่ือป้องกันการเสียหาย
ของเนื้อกรองทั้ง 2 ด้าน  เนื้อกรองท ามาจากใยแก้วพับจีบ (Pleat)โดยมีเทอร์โมพลาสติกเป็นตัวคั่น ใช้โพลียูรีเทน 
ป้องกันการรั่วระหว่าง เนื้อกรองและโครงสร้าง มีแกสเก็ต (Gasket) ทั้งแบบด้านเดียวและสองด้าน 

    
                เป็นแบบกล่อง ความหนา 11-1/2” ประสิทธิภาพในการกรองตั้งแต่ 99.99 %-99.999% On 0.3 
Micron ลักษณะตัว V ส าหรับที่ที่ต้องการปริมาณลมสะอาดมาก ในพ้ืนที่จ ากัด เช่นในเครื่อง AHU ด้านลมเข้าและ
ลมออกมีลักษณะเป็นตัว V โครงสร้างท ามาจาก เหล็ก กาวาไนท์  เนื้อกรองท ามาจากใยแก้วพับจีบ (Pleat)โดยมี
เทอร์โมพลาสติกเป็นตัวคั่น มีแกสเก็ต (Gasket) ทั้งแบบด้านเดียวและสองด้า 
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                แผ่นกรองอากาศ แบบชนิดติดตั้งบนหัวจ่ายส าเร็จรูป โดนตัวหัวจ่ายและ Filter อยู่ในตัวเดียวกัน เพ่ือ
ป้องกันการรั่วระหว่าง Filter และ Frame ใช้ส าหรับห้องสะอาด ในโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล  

 

 

1.4 การควบคุมความดันอากาศ 

      ความดันอากาศ หมายถึง แรงกดดันของอากาศที่กระท าต่อพ้ืนที่ 1 ตารางหน่วย   
               ในระบบปรับอากาศและการระบายอากาศ มักจะใช้หน่วยวัดความดันอากาศภายในห้อง มีหน่วย เป็น 
ปาสคาล (Pa)  เนื่องจากมีความดันอากาศภายในห้องมีขนาดความดันเพียงเล็กน้อย 
               อากาศเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความดันอากาศสูงไปยัง บริเวณที่มีความดันอากาศต ่า ซึ่งถ้ามีความดัน
อากาศต่างกันมากจะท าให้เกิดลม  ฉะนั้นต้องควบคุมให้พ้ืนที่ที่ต้องการอากาศที่สะอาดให้มีความดันอากาศสูงกว่า
พ้ืนที่อ่ืน             
               การควบคุมความดันอากาศ จะกระท าได้ดีเมื่อพ้ืนที่นั้นเป็นแบบปิด  หากต้องการให้พ้ืนที่ ใช้งานนั้นมี
ความดันมาก (เป็นบวก)ก็ใช้วิธีเติมอากาศ เช่นกรณีห้องผ่าตัด  หากต้องการให้พ้ืนที่นั้นมีความดันน้อย(เป็นลบ)ก็ใช้
วิธีดูดอากาศออก เช่นห้องแยกโรคผู้ป่วยติดเชื้อ 
 

 

การควบคุมความดนั และทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศในห้องผ่าตดั 
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การควบคุมความดนั และทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศในห้องแยกโรคผู้ป่วยติดเชือ้ 

1.5 การฆ่าเชื้อ 
                 การฆ่าเชื่อโรคที่ลอยอยู่ในอากาศ ในสถานที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื่อทางอากาศ เช่น ห้องชันสูตร 
ห้องผ่าตัด ห้องผู้ป่วยนอก ห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน ฯลฯ  วิธีที่ง่ายและนิยมใช้กันคือใช้แสงอัลตราไวโอเลต (UV) ที่มีความ
ยาวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 254 nm เป็น ช่วงความยาวคลื่น ที่เรียกว่า UV-C   

  ในทางปฏิบัติ การฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UV-C มีข้อ พิจารณาในการใช้ดังนี้  
       -ความ ลึกในการแทรกซึม เนื่องจากรังสี UV มีขีดจ ากัดในการแทรกซึมผ่านวัตถุ   
       -เชื้อโรคต้องถูก UV โดยตรงเท่านั้น ถ้าเชื้อโรคซ่อนอยู่ในเงาของวัตถุ เชื้อโรคนั้นจะไม่ตาย 
       -รังสี UV จะต้องถูกเชื้อโรคเป็นระยะเวลานานพอ (ขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อโรค) จึงจะสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ -    
      - รังสี UVถูกดูดซึมได้ง่าย จึงควรใช้ในที่อากาศแห้ง เพราะจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด  
      -การใช้หลอดUV-C ควรระวังไม่ให้ถูกตาและผิวหนังของคนโดยตรง  

   ในการติดตั้งใช้งานส าหรับฆ่าเชื่อโรคในระบบปรับอากาศและระบายอากาศ มีลักษณะดังนี้ 
      - ติดหลอดUV ไว้บนเพดาน (Ceiling-mounted UV Lamp) รังสีกระจายทั่วไป ใช้ในเวลาปลอดคน 
      - ฉายรังสีสู่อากาศด้านบนของห้อง (Upper-Air Irradiation) โดยใช้โคมหันขึ้น ไม่ส่องลงมาสู่ตาคน 
      - ฉายรังสีใส่อากาศท่ีพ้ืนห้อง (Floor-Zone Irradiation) ด้วยโคมชนิดหันลง เพ่ือฉายรังสีใส่อากาศท่ีพ้ืน 
      - ในท่ออากาศหรือท่อลม (Air-Ducts) เหมาะส า หรับสถานที่มีระบบปรับอากาศ(Air Conditioning System)       

     
การติดต้ังหลอดยูวี ใช้ใช้การเคลือ่นที่ของอากาศตามธรรมชาติและในระบบส่งลมและกรองอากาศ 
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2.การตรวจสอบคุณภาพอากาศในโรงพยาบาลเพื่อป้องกันการ
ตดิเชือ้ทางอากาศ 

                 การป้องกันการระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจอันเนื่องมากจากเชื้อโรค ควรเริ่มตั้งแต่ผู้ป่วยเดิน
เข้ามาสู่สถานพยาบาล หรือโรงพยาบาล เนื่องจากการจามหรือไอแต่ละครั้งของผู้ป่วย นั้น สามารถปล่อยอนุภาคนบั
ล้าน และมีส่วนผสมของอนุภาคท่ีมีจุลินทรีย์ปนเปื้อนด้วย  ซ่ึงจ าเป็นต้องเจือจางให้น้อยกว่า 1  ส่วนใน 1 แสนส่วน 
จึงจะเป็นอัตราส่วนที่ร่างกายสามารถต่อสู้กับเชื้อได้หากเชื้อมีส่วนผสมที่เข้มข้นก็จะท าให้ผู้มีภูมิคุ้มกันต่ าเกิดอาการ 
เมื่อผู้ป่วยด้วยโรคหวัดหรือโรคไอเข้าสู่โรงพยาบาลจะต้องไปรอท่ีห้องโถงรวมกับผู้ป่วยประเภทอ่ืนๆ ซึ่งการรอแต่ละ
ครั้งนั้นอาจใช้เวลาเป็นชั่วโมง จุดนี้เป็นจุดที่อาจท าให้การระบาดของโรคเป็นไปได้อย่างรวดเร็วหากห้องโถงผู้ปว่ยรอ
การตรวจนั้นมีผู้ป่วยอยู่หนาแน่นและผู้ป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจนั้น ไม่ทราบว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ป่วยด้วยเชื้อหรือ
ไข้หวัดที่เป็นอันตรายรุนแรง  

                 คุณภาพอากาศที่ดีภายในอาคาร หมายถึงสภาวะการที่อากาศภายในอาคารที่อาจมีสิ่งเจือปนอยู่ใน
ปริมาณที่ไม่มากพอที่จะท าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ หรือสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ หรือต่อสิ่งแวดล้อม
ภายในอาคารนั้นๆ 
                  มลพิษทางอากาศมีผลร้ายแรงต่อสุขภาพการสัมผัสกับมลพิษทางอากาศในปริมาณมากๆ หรือไม่
มากแต่สัมผัสอยู่เป็นประจ าอาจจะส่งผลให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ภูมิแพ้อากาศ บางรายอาจเกิดการ
ระคายเคืองหรือเกิดการแพ้ที่ผิวหนัง ในอาคารที่มีองค์ประกอบของสารเคมี และRedonจ านวนมาก หากอยู่อาศัย
ไปนานๆอาจท าให้เกิดอาการเจ็บป่วย ที่เก่ียวเนื่องจากอาคาร (Sick Building Syndrome)  

คุณภาพอากาศในโรงพยาบาล ที่ดีมีเงื่อนไขของการพิจารณาดังนี้ 
• ความสุขสบายของคนในการอยู่บริเวณนั้นๆ นั่นคืออุณหภูมิของอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ และ 

ความเร็วของลมของอากาศบริเวณนั้น ๆ ที่ยอมรับได ้
                  • การหายใจของคนเป็นไปได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณความเข้มข้นของออกซิเจนและ

คาร์บอนไดออกไซด์ ที่ ณ บริเวณคนอยู่นั้น ๆ 
• ความเข้มข้นของก๊าซ ไอ อนุภาคของสิ่งสกปรก และสารที่มีกัมมันตภาพรังสี  เหล่านี้มีปริมาณไม่

มาก ไมก่อให้เกิดผลร้ายต่อสุขภาพและร่างกายของคน 
 

 
การตรวจวดัคุณภาพอากาศในโรงพยาบาล              
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2.1 การตรวจสอบการระบายอากาศ 

                      การระบายอากาศคือ การถ่ายเทอากาศร้อนหรืออากาศเสียภายในห้องออกภายนอกห้อง และให้มี
อากาศที่บริสุทธิ์กว่าเติมเข้าไปแทนที่อากาศที่ไหลออก  ซึ่งการถ่ายเทนี้จะคิดกันเป็นเท่า/ชั่วโมง  หรือจะเรียกกัน
เป็น   Air Change  สมมติว่า   10  Air change ก็คืออากาศภายในห้องทั้ งหมด   จะถ่ายเทออกภายนอก
จ านวน  10  ครั้ง ภายใน  1  ชั่วโมง หรือใช้เวลา  6  นาท ี สามารถถ่ายเทอากาศได้หมดห้อง     

2.1.1 การตรวจสอบอัตราการไหลเวียนอากาศภายในห้อง  

                  การตรวจสอบอัตราการหมุนเวียนอากาศภายในห้อง นั้น สามารถท าได้เฉพาะพ้ืนที่ ที่เป็นแบบปิด
เท่านั้น โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. วัดขนาดปริมาตรของห้อง (พ้ืนทxีความสูง) 
2. วัดอัตราการไหลของอากาศ เข้าหรือออก จากห้อง 
3. ค านวณอัตราการหมุนเวียนอากาศ และเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน 

                      อัตราการไหลของอากาศหมายถึงปริมาตร หรือปริมาณอากาศที่เคลื่อนที่ ผ่านจุดใดจุดหนึ่งในหนึ่ง
หน่วยเวลา  อัตราการไหลของอากาศสัมพันธ์กับความเร็วเฉลี่ยของอากาศและพ้ืนที่หน้าตัดของจุดที่อากาศเคลื่อนที่
ผ่านซึ่ง ความสัมพันธ์ ดังกล่าวสามารถแสดงได้ ด้วยสมการต่อไปนี้ 

Q = AV 
เมื่อ Q = อัตราการไหลของอากาศ (ลบ.เมตร/นาที) 

                   A = พ้ืนที่หน้าตัดของจุดที่อากาศเคลื่อนที่ผ่าน (ตร.เมตร) 
                                            V = ความเร็วของอากาศ (เมตร/นาที)                      

 
การวัดปริมาตรห้องโดยใช้เคร่ืองวดัระยะทางแบบเลเซอร์ สามารถค านวณปริมาตรได้ 
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การวัดขนาดช่องลมระบายอากาศ เพื่อน ามาค านวณหาอัตราการไหลของอากาศ 

 

  
การตรวจวัด อัตราการระบายอากาศ โดยวัดจากความเร็วของอากาศและพ้ืนที่หน้าตัดของจุดที่อากาศเคลื่อนที่ผ่าน 

 

ตัวอย่างการค านวณหาอัตราการไหลเวียนอากาศ ACH 
           จากขนาดห้อง  6.5x4.5x3  = 87.75 ลบ.ม (m3)        

            วัด ความเร็วลมได้  1.5  เมตรต่อวินาที     

            วัดขนาดพ้ืนที่ ช่องระบายอากาศได้  0.4x0.6   =  0.24 ตารางเมตร (m2) 

            จะได้ อัตราการระบายอากาศ = 1.5x0.24 = 0.36  ลบ.มต่อวินาที่ = 1296 ลบ.มต่อชั่วโมง 

ดังนั้น  ห้องนี้มีอัตราการไหลเวียนอากาศ =  1296/87.75  = 14.8 AHC 

****ทั้งนี้ การใช้งานจริงจะต้องมีช่องให้อากาศเข้าไปในห้องด้วย  

2.1.2 การตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 

                คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีอยู่ในบรรยากาศทั่วไป และเป็นอันตรายได้ 
หากมีปริมาณความเข้มข้นสูงสัดส่วนของคาร์บอนไดออกไซด์ในธรรมชาติรอบตัวเรามีค่าประมาณ 0.04 เปอร์เซ็นต์ 
หรือ 400 ppm เมื่อมนุษย์และสัตว์หายใจออกคาร์บอนไดออกไซด์ที่ออกมาจะผสมกับอากาศแวดล้อมอย่างรวดเร็ว 
แหล่งก าเนิดส าคัญของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอาคารมาจากมนุษย์ผ่านทางกระบวนการเผาผลาญสารอาหารเพื่อ
สร้างพลังงานภายในร่างกาย ก๊าซนี้จะถูกใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพอากาศภายในอาคาร กล่าวคือ ถ้าความเข้มข้น
ของคาร์บอนไดออกไซด์เพ่ิมสูงกว่าปกติแสดงว่าการระบายอากาศเสียออกสู่ภายนอก และการน าอากาศดีจาก
ภายนอกเข้ามาในอาคารไม่เพียงพอ ซึ่ง NIOSH หรือ The National Institute for Occupational Safety and 
Healthหน่วยงานของรัฐบาลกลางอเมริกา สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งขึ้นในปี ค.ศ 1970 ท าหน้าที่ดูแลให้
ความรู้ และส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการประเทศ
อเมริกา ได้ศึกษารวบรวมและสรุปความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของ CO2 และอาการต่างๆ ดังในตาราง  
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การใช้เคร่ืองวัดวัดคาร์บอนไดออกไซด์ ในโรงพยาบาล 

2.1.3 การตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศ 
                   ฝุ่นละอองคือ อนุภาคของแข็งขนาดเล็กที่ล่องลอยอยู่ในอากาศ ซึ่งอาจอยู่ในสภาพของเหลวหรือ
ของแข็งขนาดเล็กที่กระจายอยู่ในอากาศ เช่น อนุภาคต่างๆ เชื้อโรค ฝุ่นละออง จนท าให้เรามองเห็นในภาพกว้าง
เป็นลักษณะหมอก หรือควัน เมื่อถูกกระแสลมพัดก็จะปลิวกระจายตัวอยู่ในอากาศ และตกลงสู่พ้ืน ซึ่งเวลาในการ
ตกจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับน้ าหนักของอนุภาคฝุ่น อันตรายจากการสูดดมอนุภาคเหล่านี้ขึ้นอยู่กับขนาด ปริมาณ 
คุณสมบัติทางเคมี และความเป็นพิษของอนุภาคนั้นๆ ฝุ่นละอองในอากาศมีขนาดตั้งแต่ 500 ไมครอนจนถึง 0.2 
ไมครอน ฝุ่นละอองขนาดน้อยกว่า 100 ไมครอนสามารถแขวนลอยอยู่ในอากาศได้ โดยที่ฝุ่นละอองขนาด 100 
ไมครอนอาจแขวนลอยในอากาศได้เพียง 2-3 นาที ในขณะที่ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 0.5 ไมครอนอาจแขวนลอยอยู่
ในอากาศได้นานเป็นปี 

 
การเปรียบเทียบขนาดของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีผลกระทบต่อสขุภาพ กับเม็ดทรายและเส้นผม 
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ค่ามาตรฐานฝุ่นละอองในบรรยากาศ โดยท่ัวไปของประเทศไทย 

 - PM10 ตามค าจ ากัดความของ US. EPA หมายถึง ฝุ่นหยาบ (Course Particle) เป็นอนุภาคที่มี
เส้นผ่านศนูย์กลาง 2.5 - 10 ไมครอน  

                   ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ในเวลา 24 ชั่วโมง จะต้องไม่
เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และในเวลา 1 ปี จะต้องไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

- PM2.5 ตามค าจ ากัดความของ US. EPA หมายถึง ฝุ่นละเอียด (Final Particles) เป็นอนุภาคที่มี
เส้นผ่านศนูย์กลางเล็กกว่า 2.5 ไมครอน   

                    ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในเวลา 24 ชั่วโมง 
จะต้องไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และในเวลา 1 ปี จะต้องไม่เกิน 0.025 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร 

- TSP (Total Suspended Particulate) ฝุ่นรวม ซ่ึงเป็นฝุ่นขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ 
100 ไมครอนลงมา 

                  ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) ในเวลา 
24 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และในเวลา 1 ปี จะต้องไม่เกิน 0.10 
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

ในการตรวจวัดฝุ่นละอองในอาคารส าหรับโรงพยาบาล ในครั้งนี้ นั้นมีจุดประสงค์เพ่ือตรวจสอบถึง
การระบายอากาศท่ีดี เนื่องจากหากมีปริมาณฝุ่นมาก นั้นแสดงว่าเชื้อโรคที่มากับละอองฝุ่นนั้นอาจมากข้ึนตาม  

ในการวัดแต่ละละครั้ง จะวัดภายนอกอาคารก่อน แล้วเปรียบเทียบกับการวัดภายในอาคารด้วย เพื่อ
แสดงให้เห็นปัจจัยหรือต้นทุนของการเกิดฝุ่นละอองในอาคาร 

 
การใช้เคร่ืองวัดฝุ่นละออง (PM10) วัดคาร์บอนไดออกไซด์  อุณหภูมิและความชื้น  ในโรงพยาบาล 

 

2.2 การตรวจสอบคุณภาพอากาศส าหรับห้องสะอาด 

เมื่อต้องกล่าวถึงค าว่าห้องสะอาด  นั้นหมายถึง ห้องที่มีการควบคุมปริมาณอนุภาคฝุ่นละอองและ
สิ่งปนเปื้อนต่างๆ ให้มีไม่เกินระดับที่ก าหนดไว้ และยังรวมไปถึงการควบคุมปัจจัยเสริมต่างๆ ได้แก่ความเร็ วของลม 
อุณหภูมิ แรงดัน และระดับความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้อง ห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลจัดอยู่ในจ าพวกของห้องที่ต้อง
ควบคุมระดับสะอาดเช่นกัน ซึ่งต้องรักษาระดับคุณภาพอากาศให้เป็นไปตามมาตรฐาน และโดยเฉพาะในเรื่องความ
สะอาดจากอนุภาคสิ่งปนเปื้อนที่อยู่ในอากาศ เพ่ือป้องกันการติดเชื้อในการผ่าตัด และคุณภาพอากาศที่ดีซึ่งมีผลต่อ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่ต้องด าเนินการใช้งานห้องผ่าตัด 
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                            โดยทั่วไปมลสารหรืออนุภาคในอากาศ ประกอบไปด้วยอนุภาคที่มีชีวิต ( เชื้อจุลชีพต่างๆ)และ
อนุภาคที่ไม่มีชีวิต (ผง ฝุ่น) ห้องสะอาดทางชีววิทยา อุตสาหกรรมยาหรือโรงพยาบาล จะเน้นการควบคุมหรือ
ป้องกันพวกเชื้อจุลชีพ ส่วนห้องสะอาดส าหรับอุตสาหกรรมอิเลคโทรนิคส์ที่ต้องการความสะอาดมาก  จะเน้นการ
ควบคุมทั้งอนุภาคที่มีชีวิตและอนุภาคท่ีไม่มีชีวิต เครื่องมือส าคัญในการควบคุมปริมาณอนุภาคใน Clean Room คือ 
แผ่นกรองอากาศชนิด HEPA (High Efficiency Particulate Air) ซึ่งสามารถกรองอนุภาคที่มีขนาด 0.3 ไมครอนได้
มีประสิทธิภาพถึง 99.97% 
 
การจัดแบ่ง Class ของ Clean Room ตามมาตรฐาน ISO14644-1 ดังนี้ 
1. Class 100 หมายถึง ห้องที่มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 100 อนุภาคต่ออากาศหนึ่ง

ลูกบาศก์ฟุต 
2. Class 1,000 หมายถึง ห้องท่ีมีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 1,000 อนุภาคต่ออากาศหนึ่ง

ลูกบาศก์ฟุต 

3. Class 10,000 หมายถึง ห้องท่ีมีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 10,000 อนุภาคต่ออากาศหนึ่ง
ลูกบาศก์ฟุต 

ตารางจ านวนอนุภาคฝุ่นละอองตามมาตรฐาน Clean Room 
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2.2.1 การตรวจสอบคุณภาพอากาศส าหรับห้องผ่าตัด 

 เมื่อกล่าวถึงห้องผ่าตัด  เข้าใจทันทีว่าจะต้องเป็นห้องที่มีพ้ืนผิวที่มีความสะอาด มีอากาศที่
ปราศจากเชื้อโรคและฝุ่นละออง  ห้องผ่าตัด  พบว่าในหลายแห่งที่มีการใช้งานมานาน มีลักษณะการของใช้งานที่ไม่
เหมาะสมกับการแพร่กระจายของเชื้อโรคใหม่ๆ ข้อก าหนดที่เปลี่ยนแปลงไป และเทคโนโลยีในปัจจุบัน  ห้องผ่าตัดที่
ใหม่กว่ามีการออกแบบระบบปรับและระบายอากาศให้มีความถูกต้องเหมาะสมมากขึ้น แต่ส่วนใหญ่มีการใช้งาน
ระบบที่ไม่ถูกต้อง  และไม่ได้รับการดูแลบ ารุงรักษาอย่างถูกวิธี ในเวลาที่เหมาะสม  ท าให้ประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยลดลง  การออกแบบใหม่  การออกแบบปรับปรุงและการบ ารุงรักษาที่ถูกต้องเป็นเรื่องที่ส าคัญ 
 

 
ห้องผ่าตัดที่มีการควบคุมทิศทางการไหลของอากาศ 

 

ข้อกําหนดการปรับและหมุนเวียนอากาศสําหรับห้องผ่าตัดของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

- ระบบปรับอากาศ  ต้องสามารถหมุนเวียนอากาศภายในห้องผ่าตัด  ได้จ านวนไม่น้อยกว่า 25  เท่า(วสท)
ของปริมาตรห้องต่อชั่วโมง( Air Change per Hour,ACH)  

- ระบบปรับอากาศควรสามารถปรับอุณหภูมิได้ในช่วง 17-27ºC (วสท) 
- ต้องรักษาความดันอากาศของห้องให้เป็นบวกเมื่อเทียบกับพ้ืนที่ข้างเคียงและควรเปิดระบบปรับและ

ระบายอากาศตลอดเวลาแม้ไม่มีการใช้งาน  เพ่ือรักษาระดับความชื้นและความดันอากาศให้เป็นบวก
โดยสามารถปรับให้อุณหภูมิให้สูงขึ้นลดอัตราการหมุนเวียนและการระบายอากาศตามความเหมาะสม 
เพ่ือประหยัดพลังงาน 

- ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์   ให้อยู่ในช่วง 45-55%rh (วสท) 
- หัวจ่ายลมภายในห้อง เป็นแบบจ่ายลมทิศทางเดียว (Unidirectional) มีลักษณะกระแสอากาศที่

ราบเรียบ  หรือปั่นป่วนน้อยที่สุดและควรจ่ายลมผ่านแผ่นกรองอากาศที่มีประสิทธิ ภาพสูง
(HighEfficiency Particulate Air)  

- ท่อลมกลับ(Return Air) ที่มีการผสมกับFresh Air ที่เติมเข้ามา ที่ด้านหลังเครื่องAHU ต้องผ่านแผ่น
กรองอากาศประสิทธิภาพสูงเพ่ือกรองอากาศให้บริสุทธิ  ์ และป้องกันการสะสมฝุ่นละอองและเชื้อโรคที่
คอยล์เย็นและถาดรองน ้า 

- ห้องผ่าตัดต้องมีเติมอากาศจากภายนอกเข้าห้องผ่าตัด จ านวนไม่น้อยกว่า 5 เท่า(วสท)  ของปริมาตร
ห้องต่อชั่วโมง(Air Change per Hour,ACH) ผ่านแผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูง 
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  ขั้นตอนการด าเนินการตรวจสอบมีดังนี้ 

1. วัดขนาดปริมาตรของห้อง (พ้ืนทีxความสูง) 
2. วัดอัตราการไหลของอากาศ เข้าและ ออก จากห้อง 
3. ค านวณอัตราการหมุนเวียนอากาศ และเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน 
4. การตรวจวัด ค่าอนุภาค (ขณะที่ไม่ได้ท าการผ่าตัด) (Particulate) ที่ขนาด 0.5 µm. เป็นหลัก โดย

พิจารณาตามมาตรฐาน Federal Standard (Class 10,000) และ ISO14644-1(ISO Class 7) หรือ 
น าค่ามาเฉลี่ยผลการวัดตามขนาดพื้นที่ห้อง เพื่อค่าความเป็นไปได้จาการวัด 

5. ตรวจวัดความดันต่างระหว่างภายในกับภายนอกห้องผ่าตัด 
6. ตรวจวัดค่าอุณหภูมิและความชื้น   
7. ตรวจวัดอ่ืนๆ   ตรวจวัดระดับความดังเสียง    ตรวจวัดการรั่ว/ตกค้าง ก๊าซไนตรัส 

 

  
การตรวจวัด อัตราการไหลเวียนของอากาศ  โดยวัดด้วยเคร่ืองมือวัดความเร็วลม 

  
การตรวจวัด อัตราการไหลเวียนของอากาศ  โดยวัดด้วยเคร่ืองมือวัดอัตราการไหลของอากาศโดยเฉพาะ 

  

การตรวจวัดความดันตา่งระหว่างภายในกับภายนอกห้องผ่าตัด 
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การตรวจวัดอนุภาค  อุณหภูมิและความชืน้  ภายในห้องผ่าตัด  

 

  

ตรวจวัดระดับความดังเสียง  ไม่ควรเกิน 40 dBA     และตรวจวัดการร่ัว/ตกค้าง ก๊าซไนตรัส  ตกค้างไม่ควรเกิน 50 ppm 
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ตัวอย่างใบรายงานผลการตรวจสอบห้องผ่าตดั  

 

สถานท่ี/ต าแหน่ง จุดตรวจวัด 
 
ปริมาณอนุภาค 
≥ 0.5 µm 

 
ปริมาณฝุ่น 
10 µm 

 
CO2 

 

 
N2O 

 

 
อุณหภูมิ 

 

 
ความช้ืน 

 
ความดันห้อง 

ห้องผ่าตัด 1 

1 325,500 0.004 1,705 0 26 39 

+0.3 
2 328,806 0.000 1,730 0 26 39 
3 315,492 0.000 1,733 0 26 39 
4 318,729 0.000 1,754 0 26 39 
5 309,041 0.000 1,755 0 26 39 

ห้องผ่าตัด 2 1 366,980 0.004 2,101 0 26 38 +0.3 

ห้องผ่าตัด 3 

1 67,256 0.007 838 13 26 53 

+1.2 
2 61,338 0.007 843 13 26 53 
3 65,489 0.000 845 13 26 53 
4 64,285 0.000 876 13 26 53 
5 64,118 0.000 896 13 26 53 

ห้องผ่าตัด 4 

1 26,409 0.000 902 37 23 57 

+0.9 
2 24,106 0.000 828 37 23 57 
3 25,670 0.000 873 37 23 57 
4 24,549 0.000 894 37 23 57 
5 24,235 0.000 904 37 23 57 

ห้องผ่าตัด 6 

1 139,388 0.000 849 7 24 58 

+0.6 
2 138,973 0.000 851 7 24 58 
3 138,643 0.000 856 7 24 58 
4 137,914 0.000 875 7 24 58 
5 138,372 0.000 884 7 24 58 

เกณ ์มาตรฐาน 
< 10,000 

PT/ft3 
< 0.012 
mg/m3 

< 1000 
ppm 

< 50  
ppm 

18-27  
 C 

40-60 
% RH 

> + 2.5 
Pa. 
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    2.3 การตรวจสอบระบบคุณภาพอากาศส าหรับห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชือ้ทางอากาศ 

              ปัจจุบันมีโรคติดต่อที่แพร่เชื้อทางอากาศ อาทิไข้หวัด2009 ไข้หวัด SARs ไข้หวัดนก วัณโรค ที่ยากต่อ
การแยกออกจากอากาศที่เราหายใจอยู่ในที่สาธารณะได้  ในประเทศไทยซึ่งเป็นเขตร้อนชื้น ง่ายต่อการระบาดของ
โรค ซึ่งเชื้อมักจะกลายพันธุ์อยู่เสมอ และทนต่อยาที่พัฒนาขึ้น เพ่ือป้องกันการระบาดของโรคไม่ให้ลุกลามไปได้อย่าง
รวดเร็ว โดยเฉพาะเพ่ือป้องกัน บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย,บุคคลที่มาติดต่อกับทางสถาบันทาง
การแพทย์ สภาพแวดล้อม และ เจ้าหน้าที่สนับสนุน เช่น ฝ่ายบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศ พนักงานท าความสะอาด 
ดังนั้นหากโรงพยาบาลสามารถมีที่เพียงพอเพ่ือแยกแผนกส าหรับผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจออกจากผู้ป่วยทั่วไปที่
ไม่ได้มีอาการจากเชื้อจุลินทรีย์แล้ว ก็อาจสามารถช่วยป้องกันการระบาดของโรคก่อนลุกลามบานปลาย  
        

 
ลักษณะความดันอากาศส าหรับห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ 

 

 
 

 
ตัวอย่างห้องห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ 
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ระบบปรับอากาศและระบายอากาศสาหรับห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ(Airborne Infection Isolation 
Room, AIIR) ตามมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ วสท. ต้องมีลักษณะ ดังนี้   

 1. ความต้องการทั่วไป 
ก. ระบบด้านลมระบบปรับอากาศและระบายอากาศของห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศต้อง 

แยกอิสระโดยเด็ดขาดจากส่วนอื่นๆ ของอาคาร 
ข. ห้ามต่อท่อลมระบายอากาศท้ิงจากห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศกับท่อลมอ่ืนๆ ของอาคาร 

2. การควบคุมทิศทางการไหลของอากาศ 
ก. เพ่ือให้อากาศไหลเข้าห้องเมื่อมีรอยรั่ว ห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศต้องมีความดันภายในห้องเป็นลบ

หรือต่ ากว่าบริเวณข้างเคียงไม่น้อยกว่า 2.5 ปาสคาล และต้องติดตั้งเครื่องมือตรวจสอบความดัน หรือทิศทางการ
ไหลของอากาศ ซึ่งมองเห็นได้ชัดเจน ติดตั้งที่หน้าประตูทางเข้าห้อง 

ข. ห้ามออกแบบห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ เป็นห้องที่สามารถปรับความดันให้เป็นบวก 
ได้ เช่น การออกแบบให้สามารถสลับเป็นห้องท่ีมีความดันเป็นบวกเพ่ือให้เป็นห้องปลอดเชื้อ 
ทั้งนี้เพ่ือป้องกันความผิดพลาดของระบบควบคุมและการใช้งาน 

ค. ประตูห้องต้องเป็นแบบที่มีปะเก็นโดยรอบเพื่อลดการรั่วซึมขณะปิดประตู 
ง. เพ่ือช่วยสนับสนุนให้ห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศเป็นห้องที่มีโอกาสแพร่เชื้อออกจากห้องให้น้อยที่สุด 

ประตูของห้องควรมีสองชั้นเพ่ือสร้างให้เกิดห้องโถงขนาดเล็กก่อนเข้าถึงห้องภายใน (Anteroom) บานประตู
ระหว่างห้องโถงขนาดเล็กกับห้องผู้ป่วยต้องเปิดเข้าสู่ห้องผู้ป่วย 

  
ตัวอย่างประตูของห้อง และทางเข้า 

 
 3. การกรองอากาศหมุนเวียนภายในห้อง 

ก. ข้อก าหนดต่อไปนี้ใช้สาหรับกรณีท่ีมีการหมุนเวียนอากาศในห้องมาใช้ใหม่ เช่น การติดเครื่องปรับอากาศ
แบบใช้อากาศภายในห้องหมุนเวียนมาใช้ใหม่ 

      ข. ก่อนจ่ายลมเข้ามาในห้อง อากาศต้องผ่านการกรองด้วยแผงกรองอากาศประเภทที่ 1 
4. อากาศหมุนเวียนภายในห้อง (Total Air) ต้องมีอัตราไม่น้อยกว่าอัตราที่ก าหนดใน ตาราง อัตราการนาเข้า 

อากาศภายนอก อัตราการหมุนเวียนอากาศภายใน และความดันสัมพันธ์การเติมอากาศจากภายนอก 
ก. ต้องมีการนาอากาศจากภายนอก (Outdoor Air) เข้ามาในห้องไม่น้อยกว่าอัตราที่ก าหนดใน 
ตารางอัตราการนาเข้าอากาศภายนอก อัตราการหมุนเวียนอากาศภายใน และความดันสัมพันธ์ 

  5. อากาศระบายทิ้ง 
ก. อากาศระบายทิ้งจากห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศต้องผ่านการกรองด้วยแผงกรองอากาศประเภทที่ 1  

ก่อนทิ้งสู่บรรยากาศภายนอก ยกเว้นต าแหน่งที่ทิ้งอากาศระบายทิ้งไม่เสี่ยงต่อการย้อนกลับเข้าสู่อาคาร หรือ 
เข้าสู่อาคารอ่ืน หรือบริเวณอ่ืนที่มีคนอยู่ 
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ข. ต าแหน่งหน้ากากดูดลมระบายทิ้งภายในห้อง ควรติดตั้งอยู่ด้านหัวเตียงผู้ป่วย ที่ระดับใกล้พื้น 
ห้อง โดยขอบล่างของหน้ากากดูดลมควรอยู่สูงจากพ้ืน 0.10 เมตร 

ค. ในกรณีมีห้องน้ าอยู่ภายในห้อง ต้องมีการระบายอากาศจากห้องน้ าด้วยอัตราไม่น้อยกว่า 12 เท่าของปริมาตร
ห้องน้ าต่อชั่วโมง อากาศท่ีระบายทิ้งจากห้องน้าต้องผ่านการกรองด้วยแผงกรองอากาศประเภทที่ 1 ก่อนทิ้งสู่
บรรยากาศภายนอก ยกเว้นต าแหน่งที่ทิ้งอากาศระบายทิ้งไม่เสี่ยงต่อการย้อนกลับเข้าสู่อาคาร หรือ เข้าสู่
อาคารอ่ืน หรือบริเวณอ่ืนที่มีคนอยู่ 

  

 
ช่องระบายอากาศออกจากห้องพัก และห้องน้ าผู้ป่วย 

 
6. การควบคุม 

ก. การควบคุมการเปิดปิด  
    ต้องจัดให้มีสวิตช์ควบคุมการเปิดปิดอุปกรณ์ของระบบปรับอากาศและระบายอากาศอยู่ภายนอกห้องแยก

ผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ และอยู่ในต าแหน่งที่เข้าถึงได้ง่าย มีสัญญาณไฟแสดงสถานะ การเปิดปิดของ
อุปกรณ์ส าคัญ ได้แก่ พัดลม เครื่องปรับอากาศ 

ข. การควบคุมความดัน 
- ต้องจัดให้มีเครื่องวัดความดันแตกต่างระหว่างภายในห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศกับภายนอกห้อง 

ติดตั้งในต าแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนจากภายนอกห้องเครื่อง 
- เครื่องวัดความดันแตกต่างต้องมีช่วง (Range) การใช้งานเหมาะสมกับความดันออกแบบของห้อง 
 

    
ตัวอย่างแผงแสดงสัญญาณไฟแสดงสถานะ การเปิดปิดของอุปกรณ์ 

 
    ค. การตรวจสภาพแผงกรองอากาศ 
      - ต้องจัดให้มีวิธีการตรวจวัดความดันคร่อมแผงกรองอากาศ เช่น การติดตั้งเครื่องวัดความดันแตกต่างคร่อม 

แผงกรองอากาศ หรือ จัดเตรียมท่อต่อ (Port) สาหรับใช้ต่อกับเครื่องวัดความดันแตกต่าง 
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- ต้องเปลี่ยนแผงกรองอากาศเมื่อความดันแตกต่างคร่อมแผงกรองอากาศสูงเกินกว่าที่ผู้ผลิตก าหนด 
- การติดตั้งแผงกรองอากาศต้องเป็นไปตามที่ผู้ผลิตแนะนา และต้องไม่มีการรั่วของอากาศผ่านกรอบหรือโครง

ของแผงกรองอากาศ 

  
การตรวจสภาพแผงกรองอากาศ ในตู้ส่งลม 

 

 
.การตรวจสภาพแผงกรองอากาศ ในห้องผู้ป่วย 

 
 

   7.การท างานเมื่อกระแสไฟฟ้าหลักขัดข้อง 
            พัดลมและอุปกรณ์ในระบบส่งลมที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการควบคุมความดันของห้องและการกรองอากาศ 

ต้องรับไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าสารอง หรือจัดให้มีป้ายสัญญาณและเสียงสัญญาณเตือนอันตรายเมื่อกระแสไฟฟ้า
หลักขัดข้องซึ่งทางานด้วยระบบไฟฟ้าสารอง 

 
ขั้นตอนการด าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศมีดังนี้ 

1. วัดขนาดปริมาตรของห้อง (พ้ืนทีxความสูง) 
2. วัดอัตราการไหลของอากาศ เข้าและ ออก จากห้อง 
3. ค านวณอัตราการหมุนเวียนอากาศ และเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน 
4. ตรวจวัดความดันต่างระหว่างภายในห้องผู้ป่วยกับห้อง ภายนอก(ทางเดิน/ทางเข้า) 
5. ตรวจวัดค่าอุณหภูมิและความชื้น   
6. ตรวจวัดอ่ืนๆ   ตรวจวัดระดับความดังเสียง     
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การตรวจวัด อัตราการไหลเวียนของอากาศ  โดยวัดด้วยเคร่ืองมือวัดความเร็วลม 

 

  

การตรวจวัดความดนัแตกต่างห้อง 

 

ตรวจวัดค่าอุณหภูมิและความชืน้   

 

ตัวอย่างใบรายงานผลการตรวจสอบ 
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3.เคร่ืองมือตรวจวัดและควบคุมด้านคุณภาพอากาศ 

                ปัจจุบันมีเครื่องมือคุณภาพสูงส าหรับงานตรวจวัด วิเคราะห์ และช่วยในการจัดการปัญหา และควบคุม
คุณภาพอากาศในอาคาร หลากหลาย ส าหรับงานควบคุม ตรวจวัดก๊าซพิษที่เป็นอันตรายต่อผู้ที่อยู่ในอาคาร และ
งานตรวจวัดการหมุนเวียนอากาศและฝุ่นละออง ทั้งเครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความเร็วอากาศ 
เครื่องวัดแรงดันอากาศแตกต่าง  เครื่องวัดคาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอน็อกไซด์ ฟอร์มาลดีไฮด์ เครื่องวัด
ปริมาณอนุภาคในอากาศ เป็นต้น เพ่ือใช้ตรวจวัดคุณภาพอากาศส าหรับห้องสะอาด เช่นห้องผ่าตัด  ห้องแยกผู้ป่วย 
ห้องศูนย์จ่ายกลาง  โดยเครื่องมือวัดส่วนใหญ่จะมีความสามารถวัดค่าคุณภาพอากาศต่างๆ ได้ดังนี้ 
          
3.1 เครื่องมือวัดแบบพกพา 

                 เป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถน าติดตัวผู้ใช้งานไปได้ทุกท่ี  โดยท่ัวไปจะมีขนาดที่สามารถพกพา
ได้สะดวก สามารถใช้งานกับ Battery แบบ rechargeable ได้ และมีการใช้งานได้ตามจุดประสงค์ ใน
การตรวจวัดค่าคุณภาพอากาศในโรงพยาบาล ดังนี้ 

        ด้านอุณหภูมิสามารถเลือกหน่วยในการวัดค่า °C และ °F ได้ 
         วัดค่าความชื้นได้  ถึง 95%  
         ด้านความดัน  สามารถเลือกการวัดค่าได้ในหน่วย  Pa, mbar, hPa, mmHg, In WG 
         ด้านความเร็วและอัตราการไหลอากาศ สามารถเลือกการวัดค่าได้ในหน่วย m/s, fpm, m3/h, cfm,  
         วัดค่าก๊าซคาบอนไดออกไซด์ ได้ในหน่วย  ppm   
          

               

ตัวอย่างเคร่ืองตรวจวดัด้านคุณภาพอากาศแบบหลายหน้าที่ 

        
ตัวอย่างเคร่ืองตรวจวัดอัตราการไหลของอากาศแบบ HOODS 
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                เครื่องวัดฝุ่นแบบใช้งานภายในและภายนอกทั่วไปจะเป็นแบบ  Particle Mass สามารถวัดมวลฝุ่นได้
ตั้งแต่  PM2.5 , PM10  และ TSP  ไดใ้นหน่วย  mg/m³  
 

      
 

ตัวอย่างเคร่ืองตรวจวัดฝุ่นแบบ Particle Mass  
           

                   เครื่องตรวจวัดอนุภาคในอากาศแบบพกพา ที่ใช้ในการตรวจวัดแบบ Point Measurement ใน
ห้องสะอาด (Clean Room) การตรวจทดสอบห้องสะอาดระดับ ISO Class การทดสอบชุดกรอง (Filter testing) 
จะแสดงผลการตรวจวัดทั้งในรูปปริมาณอนุภาคสะสม (Cumulative) และปริมาณของอนุภาคขนาดต่าง ๆ แยก
เป็น ช่วง (0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 2.0, 2.5, 3.0, 5.0 10.0 micron  ตามผู้ใช้เลือกใช้งาน ส่วนใหญ่จะไม่เกิน 6 ช่วง)  
มีหน่วยการวัดเป็น particles/ft3  หรือ particles/m3  ตามต้องการ และรองรับการเชื่อมต่อหัววัดอุณหภูมิและ
ความชื้นได้  

 

 
ตัวอย่างเคร่ืองตรวจวัดฝุ่นแบบนับอนุภาค (Particle Counter) 

 
 
3.2 เครื่องมือวัดแบบติดอยู่กับที ่
                     เครื่องวัดแบบติดอยู่กับที่ นั้นจะมีไว้ส าหรับให้เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้
ตรวจสอบระบบคุณภาพอากาศด้วยตัวเอง และยังมีแบบที่มีวงจรไฟฟ้าควบคุมการท างานของระบบคุณภาพอากาศ 
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ตัวอย่างเคร่ืองวัดความดันอากาศแตกต่างระหว่างห้อง แบบเข็มชี ้

   
ตัวอย่างเคร่ืองวัดความดันอากาศแตกต่างระหว่างห้อง แบบของเหลว 

 

  

 
ตัวอย่างเคร่ืองวัดที่มีวงจรไฟฟ้าควบคุมการท างานของระบบคุณภาพอากาศ 
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ตัวอย่างการตรวจวัดและควบคุมอัตราการไหลของอากาศ 

3.2 ระบบพัดลมระบายอากาศ 

 3.2.1 พัดลม 

              พัดลมเป็นอุปกรณ์หรือกลไกที่ท าให้อากาศเคลื่อนไหวและมีแรงดันเกิดขึ้น โดยใช้ใบพัด มีการใช้งาน
ได้หลายลักษณะเช่น เป็นอุปกรณ์ในการระบายอากาศดูดควัน ส่งลมตามท่อลม สร้างแรงดันให้กับระบบ พัดลม
ระบายอากาศมีหลายรูปแบบในการติดตั้งใช้งาน เกณ ์ในการเลือกพัดลม ให้พิจารณาข้อมูลดังนี้ 

(1) มาตรฐานและการรับรองสมรรถนะของพัดลม 
(2) สมรรถนะของพัดลมและต าแหน่งการติดตั้ง 
(3) ระดับเสียงและอุปกรณ์จะต้องได้รับการสมดุลทั้งทางสถิต (Static) และทางจลน์(Dynamic) 
(4) ลักษณะการขับ เป็นแบบขับตรง (Direct Driven) หรือผ่านชุดขับ (Belt Drive) 
(5) มอเตอร์ การป้องกันและความปลอดภัย 
(6) การป้องกันเพลิงไหม้ 

 
ตัวอย่างสมรรถนะของพัดลมในการติดต้ัง 
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                     พัดลมมีหลายชนิด ปัจจุบันได้มีการจัดแบ่งประเภทของพัดลมหลายรูปแบบ และมีการเรียกชื่อ
แตกต่างกันออกไปมากมาย การจัดประเภทของพัดลมสามารถแบ่งตามลักษณะการเคลื่อนที่ของอากาศ จะแบ่ง
ออกเป็น  2 ประเภท  คือ  พัดลมอากาศไหลตามแนวแกน  (Axial Flow Fan) และพัดลมแบบหมุนเหวี่ยง 
(Centrifugal Flow Fan) ซึ่งพัดลมแต่ละประเภทสามารถแบ่งออกเป็นชนิดย่อยๆ ได้ดังนี ้

1. พัดลมแบบติดหลังคา (Roof Ventilator) 

  

 

2. พัดลมระบายอากาศแบบตั้งพ้ืน (Floor Mounted Ventilation Fan) 

    

 

3.พัดลมแบบใบพัด (Propeller Fan) 

  

 



32 

 

4.พัดลมแบบหมุนเหวี่ยง(Centrifugal Fan) 

              พัดลมแบบหมุนเหวี่ยงนี้ใช้ได้ดีกับงานที่มีความต้านทานลมสูง หรือ “เฮดลมสูง” โดยการท างานของพัด
ลม จะมีการไหลเข้าของอากาศขนานกับแกนของใบพัด และจะไหลออกในแนวตั้งฉากกับแกนของใบพัดหรือในแนว
รัศมี โครงสร้างของพัดลมประเภทนี้จะประกอบด้วยใบพัดซึ่งหมุนอยู่ภายในตัวเรือนของพัดลม (Fan House) โดย
ชุดใบพัดจะประกอบด้วยแผ่นใบเล็กๆ ประกอบเข้าด้วยกันเป็นลักษณะกงล้อ ความดันของอากาศจะถูกท าให้มีค่า
สูงขึ้นภายในตัวเรือนของพัดลม ซึ่งสามารถเพ่ิมค่าให้สูงขึ้นได้ด้วยการเพ่ิมขนาดความยาวของใบพัด ซึ่งจะท าให้แรง
เหวี่ยงหนีศูนย์กลางภายในระบบมากยิ่งขึ้นนั่นเอง พัดลมประเภทนี้จ าแนกตามลักษณะรูปร่างของใบพัดเป็น 3 แบบ 
คือ แบบใบพัดรัศมีตรง แบบใบพัดโค้งไปข้างหน้า และแบบใบพัดโค้งไปข้างหลัง 

  

การใช้มอเตอร์ขับใบพัดผ่านสายพาน และขับโดยตรง 

 

5.พัดลมระบายอากาศแบบแขวน (Ceiling Hung Ventilation Fan) 

  

 

3.2.2 การปรับและควบคุมความเร็วลม 

               การปรับความเร็วลมสามารถท าได้ สองแบบ คือปรับทางกล และแบบทางไฟฟ้า  และการปรับทางกล
สามารถควบคุมได้สองแบบ คือควบคุมด้วยมือและด้วยไฟฟ้า และการควบคุมด้วยไฟฟ้าสามารถท าได้สองแบบ คือ
แบบด้วยมือและแบบอัตโนมัติ 
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การปรับด้วยแดมป์เปอร์ ความเร็วรอบมอเตอร์จะเท่าเดิมแต่อากาศผ่านช่องลมจะเปลี่ยนแปลง 

   

                                               
   ชุดแผ่นปรับปริมาณลมแบบ Opposed Blade                     ชุดแผ่นปรับปริมาณลมแบบ Parallel Blade 

 

  

การปรับพู่เล่ขับพัดลม จะท าให้ความเร็วรอบใบพัดลมเปล่ียน 

 

            การปรับความเร็วรอบมอเตอร์ เป็นวิธีที่ใช้มากท่ีสุดส าหรับควบคุมความเร็วของพัดลม ทีใ่ช้ตัวขับเคลื่อนที่
เปลี่ยนแปลงความเร็วได้ (Variable Frequency Drives VFD) 
 

 
หลักการปรับความเร็วรอบมอเตอร์ด้วยการเปลี่ยนความถี่ไฟฟ้า 
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ตัวอย่าการใช้งานอุปกรณ์ควบคุมความเร็วมอเตอร์เพื่อควบคุมคุณภาพอากาศ 
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4. การตรวจสอบระบบและบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศ 

4.1 ตรวจสอบระบบท าความเย็น 

    

4.2 ตรวจสอบระบบระบายและเติมอากาศ 

  

  

 

4.3 ตรวจสอบระบบตรวจวัดและควบคุม 
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4.4 ตรวจสอบระบบส่งลมและจ่ายลม 

  

 

  

มีฝุ่นจับที่ท่อส่งลมและหวัจ่ายลม 

4.4 ตรวจสอบระบบกรองอากาศ 
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อุปกรณ์กรองอากาศอุดตนั 

  

อุปกรณ์กรองอากาศช ารุดไม่กรองอากาศ 

4.4 ตรวจสอบอุปกรณ์อ่ืนๆ 

  

ตรวจสอบฉนวนหุ้มท่อต่างๆ 

  

ตรวจสอบการท างานของหลอดยวู ี
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ภาคผนวก 

 

มาตรฐานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

1. CDC :  Centers of Disease Control and Preventionศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  
Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care Facilities  

2.  WHO :  World Health Organization   
 Practical guidelines for infection control in health care facilities 

3.  ASHRAE :  American Society of Heating and Air-Conditioning Engineers เป็นองค์กรเอกชน
ระหว่างประเทศท่ีมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ระบบท าความร้อน ระบบระบายอากาศ ระบบปรับอากาศ
และระบบท าความเย็นประกอบ 

4. วสท. : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
       มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  

 

หน่วยการวัด  

ACH (Air changes per hr) : ค่าปริมาณการถ่ายเทอากาศ คิดเป็นจ านวนเท่าของปริมาตรห้องภายในหนึ่งชั่วโมง 
HVAC (Heating Ventilation and Air-Conditioning Systems)  ระบบท าความร้อน ระบบระบายอากาศระบบ
ปรับอากาศ และ ระบบท าความเย็นประกอบอาคาร  
HEPA filter (High Efficiency Paticulate Air Filter) 
ULPA Ultra Low Penetrating Particulate Air Filters 
MERV (Minimum Efficiency Reporting Value) ส าหรับแผ่นกรองอากาศ 
PM (Particulate Matter) หน่วยวัดขนาดฝุ่นละออง เช่น PM 2.5  PM 10   
PPM    ย่อมาจาก “part per million” หรือส่วนในล้านส่วน  
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การหาขนาดพืน้ที่ช่องส่งลม 
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เอกสารอ้างองิ 

1. มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

2. คู่มือการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารสถานพยาบาลสถาบันบ าราศนราดูร  กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข 

3. เรื่องน่ารู้เก่ียวกับกรองอากาศ  ธวัชชัย เสถียรรัตนกุล สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

4. การอนุรักษ์พลังงานส าหรับพัดลม  ต าราฝึกอบรมผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน  

5. คู่มือการออกแบบห้องสะอาด   ศาสตราจารย์กิตติคุณ  ดร.วรวิทธิ์  อึ๊งภากร 
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