หนวยที่ 15 คุณภาพอากาศภายในอาคาร
คุณภาพอากาศภายในอาคาร หมายถึง สภาวะการที่อากาศภายในอาคารที่อาจไมมีสิ่งเจือปนหรือมีสิ่งเจือปนอยูในปริมาณที่
อาจจะทําหรือไมทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของมนุษย ตอสิ่งมีชีวิตอื่นๆตอทรัพยสินของมนุษยหรือตอสิ่งแวดลอม
โดยรอบอาคารนั้น
ภายหลังเกิดวิกฤตการณน้ํามันครั้งแรกหลักการออกแบบตัวอาคารและระบบตางๆภายในไดเปลี่ยนแปลง
ไป โดยเนนความสําคัญของการประหยัดพลังงานเปนหลัก สวนความสุขไดลดลงมาอยูในระดับผูอาศัยสวนใหญ
ยอมรับไดจึงกอใหเกิดปญหาคุณภาพของอากาศภายในอาคารดังนี้
1. ตัวอาคารกอสรางแนนหนามากขึ้นเพื่อลดการรั่วของอากาศจากภายนอกเขาสูตัวอาคาร
2. ใชฉนวนกันความรอนเพื่อลดการถายเทความรอนจากภายนอกอาคาร แตฉนวนเหลานี้ทําใหเกิดสิ่ง ระคายเคืองและมีไอ
สารFormaldehyde ระเหยออกมาปนกับอากาศภายในอาคาร
3. ลดความเขมของการสองสวางในบริเวณทั่วไปภายในอาคารลง
4. ใชระบบการจัดการพลังงาน(Energy Management System) เพื่อควบคุมความตองการหรือปริมาณการใชพลังงานของ
อาคารโดยเฉพาะในระบบปรับอากาศซึ่งใชพลังงานมากที่สุดในตัวอาคารเชนโปรแกรมเปดปดที่เหมาะสม(Program
Optimum Start/Stop) และโปรแกรมควบคุมรอบการทํางาน(Program Duty Cycling Control)
5. ควบคุมอุณหภูมภิ ายในอาคารใหสูงขึ้นในฤดูรอนและต่ําลงในฤดูหนาวเพื่อประหยัดพลังงาน
6. นําอากาศบริสุทธิ์ภายนอกเขาสูอาคารนอยลง
7. ลดประมาณการหมุนเวียนของอากาศภายในอาคาร เพื่อประหยัดพลังงานที่ใชกับมอเตอรพัดลมเชนระบบปรับอากาศแบบ
ใชการแปรเปลี่ยนปริมาตรอากาศ (Variable Air Volume) เปนตน ทําใหปริมาณอากาศบริสุทธิ์ที่นําเขาสูอาคารในขณะใช
ปริมาตรอากาศเพียงบางสวน(Part Load) ลดนอยลง
ผลจากการออกแบบและการใชอาคารในลักษณะเชนนี้ ทําใหมีสิ่งสกปรกสะสมปนกับอากาศภายใน
อาคารเปนจํานวนมาก จนบางครั้งอากาศภายในอาคารบางแหงสกปรกมากกวาอากาศภายนอกอาคารเสียอีก
โดยเฉพาะการสะสมของสารเคมีตางๆ ซึ่งทําใหเปนอันตรายตอสุขภาพของผูอาศัย สงผลใหประสิทธิภาพการ
ทํางานลดต่ําลง การขาดงานมีมากขึ้น ดังนัน้ คาใชจายทีป่ ระหยัดไดจากการใชพลังงานที่ลดนอยลงอาจทําให
ผลตอบแทนไมคุมคาใชจายอื่นๆที่เพิ่มขึ้นดังกลาวขางตน
การออกแบบและการใชอาคารที่ไมเหมาะสม ทําใหมีสิ่งสกปรกสะสมปนกับอากาศภายใน
อาคาร โดยเฉพาะการสะสมของสารเคมี ซึ่งอาจทําใหเปนอันตรายตอสุขภาพของผูอาศัย
และผูใชอาคาร สงผลใหประสิทธิภาพการทํางานของผูใชอาคารต่ําลง
อันตรายตอสุขภาพของผูอาศัยและผูใชอาคารเมื่อคุณภาพอากาศไมเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด โดยทั่วไปเกิดจากสาเหตุ
ตอไปนี้
1 กาซคารบอนมอนอกไซด(CO) กาซนี้ทําใหเม็ดโลหิตแดงไมสามารถรับออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อตางๆของรางกายได ทําให
เกิดอาการปวดหรือวิงเวียนศีรษะ อาเจียน ออนเพลีย หมดแรงความรูสึกสับสนถาไดรับในปริมาณมากจะทําใหหมดสติและ
เสียชีวิตได
2 กาซไนโตรเจนไดออกไซด(NO2) ความเขมขนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดที่มากกวา282 mg/m(150 ppm) สามารถทํา
ใหมนุษยเสียชีวิตไดความเขมขนในชวง94-282 mg/m (50-150 ppm) สามารถทําใหเกิดโรคปอดเรื้อรังการตอบสนองของราง

กายในชวงแรกจะเกิดขึน้ ที่อวัยวะที่สัมผัสกาซนี้ทําใหเกิดการระคายเคืองตอบริเวณทีส่ ัมผัสเชนผิวหนังเยื่อบุนัยนตาจมูกและ
คอทําใหเกิดอาการเจ็บหนาอกไอหายใจขัดทําใหภูมิตานทานโรคทางเดินหายใจลดลงเกิดการเจ็บปวยไดงายเชน โรค
หลอดลมอักเสบหอบหืด โรคถุงลมโปงพองเปนตน
3 กาซซัลเฟอรไดออกไซด(SO2) เปนกาซที่ทําใหเกิดการระคายเคืองตอทางเดินหายใจมีผลตอรางกายคลายๆกับกาซ
ไนโตรเจนไดออกไซด
4 อนุภาคขนาดเล็กที่หายใจเขาไปได(Respirable particle) อนุภาคขนาดเล็กที่หายใจเขาไปแลวติดคางอยูที่ปอดจะทํา
อันตรายตอเยือ้ หุมปอดและทําใหเกิดโรคมะเร็งปอดไดกาซหุงตมที่ใชภายในอาคารตลอดจนควันบุหรี่สามารถทําใหเกิด
อนุภาคขนาดเล็กดังกลาวได
5 เชื้อจุลินทรียที่เจริญเติบโตในคอยลทําความเย็นและ/หรือในหอผึ่งน้ํา(Cooling tower) มักเปนแหลงเพาะเชื้อจุลินทรียรา
โดยเฉพาะเชื้อLegionnaires ‘disease และPontiac Fever เชื้อเหลานี้จะถูกระบบปรับอากาศแพรกระจายไปตามสวนตางๆของ
อาคารจนทําใหเกิดการเจ็บปวยแกคนเปนจํานวนมากไดงาย
6 สภาวะการปรับอากาศภายในอาคารไมเหมาะสมอุณหภูมิอากาศที่สูงเกินไปทําใหเสนเลือดในรางกายขยายตัวเพื่อระบาย
ความรอนออกทางเหงื่อทําใหรูสึกและอึดอัดแตหากอุณหภูมิเย็นจัดจนเกินไปก็จะทําใหเสนเลือดหดตัวเพื่อลดการคายความ
รอนออกจากรางกายทําใหหนาวสั่น
ความชื้นสัมพัทธที่สูงเกินไปทําใหเหงื่อระเหยยาก รูสึกรอนและอึดอัด ในขณะที่ความชื้นสัมพัทธนอยเกินไปก็ทําใหเกิด
การระคายเคืองตอผิวหนังและจมูก จนบางครั้งทําใหเกิดความเขาใจผิดวา อาการเชนนี้เกิดจากการมีสารเคมีบางอยางอยู
ภายในอาคาร
ความเร็วลมทีส่ ูงเกินไปทําใหรูสึกหนาวโดยเฉพาะอยางยิ่งหากลมนัน้ มีอุณหภูมิที่คอนขางต่ําเพราะความ
รอนจากรางกายจะถูกพาออกไปไดมากและเร็วเกินไป ในทางตรงขาม หากความเร็วลมต่ําเกินไปก็ทําใหเกิด
ความรูสึกรอนอบอาวและอึดอัดเพราะความรอนจากรางการไมอาจถูกพาออกไปไดเร็วเทาที่ควร
อุณหภูมิจากการแผรังสีความรอน(Radiant temperature) เกิดจากการทีม่ ีวัสดุที่มีอุณหภูมิพนื้ ผิวสูงหรือต่ํา
กวาอุณหภูมขิ องอากาศภายในหองเชน ฝาเพดานที่เย็นจัดเนื่องจากใชเปนทางลมกลับของเครื่องปรับอากาศหรือ
กระจกดานที่ถูกแดดสองเปนตน ทําใหรางกายมนุษยเกิดการแผรังสีความรอนไปสูวสั ดุที่เย็น หรือรับรังสีความ
รอนจากวัสดุที่รอนจนทําใหเกิดความรูสึกหนาวหรือรอนกวาปกติ แมอุณหภูมิของอากาศภายในอาคารจะอยูใน
เกณฑที่เหมาะสมก็ตาม
7 น้ําที่รั่วซึมเขามาตามรอยราวของอาคารหรือไอน้ําที่กลั่นตัวภายในอาคารทําใหเกิดเชื้อราและจุลินทรียทําใหเกิดการเจ็บ
ปวยและการแพได
8 กาซเรดอน(Radon) ที่เขาสูอาคารผานทางพื้นชั้นลางหรือฐานราก การสลายตัวของกาซเรดอนจะเกิดสารชนิดใหม ซึ่ง
สามารถรวมตัวกับฝุนละอองขนาดเล็กในอากาศได เมื่อหายใจเอาอนุภาคเหลานี้เขาไปจะไปตกคางอยูที่ปอดทําใหเกิดมะเร็ง
ปอดได
9 การนําอากาศบริสุทธิ์ภายนอกเขาสูอาคารไมเพียงพอ ทําใหเกิดการสะสมของกลิ่น เชื้อโรคและสิ่งระคายเคืองตางๆใน
อากาศที่หมุนเวียนภายในอาคาร
10 กลิ่นจากระบบสุขาภิบาลไหลยอนเขาสูอาคาร มักเกิดจากการที่รูระบายอากาศ(Vent) หรือปลอง
ระบายอากาศ (Exhaust outlet) ของระบบสุขาภิบาลอยูใกลกับชองระบายอากาศบริสุทธิ์มากเกินไปหรือเกิดจาก
การเปลี่ยนทิศทางลมภายนอกอาคารในบางฤดูกาลทําใหกลิ่นนั้นไหลยอนเขาสูอาคาร

11 วัสดุที่ใชกอสรางหรือตกแตงอาคารวัสดุที่ใชกอสรางหรือตกแตงอาคารที่มีสวนประกอบของสารเคมี
บางอยางจะปลอยสารเคมีออกมาสารสําคัญที่มีการปลอยออกมาไดแกฟอรมัลดีไฮดซึ่งมีกลิ่นฉุนฟอรมัลดีไฮดที่
ความเขมขนต่ําจะไมเปนอันตรายตอคนหากเขาสูรางกายจะถูกขจัดออกจากโลหิตอยางรวดเร็วแตในความเขมขน
ที่สูงกวา15 ppm จะทําใหเกิดความระคายเคืองตอตาทําใหมีอาการหอบหืดและโรคทางเดินหายใจไดแผนอะลูมิเนียม
(Aluminum foil) ที่ฉีกขาดจนเสนใยภายในหลุดลุยออกมาแลวจะทําใหเกิดการระคายเคืองแกตาจมูกคอและผิวหนังได
ตัวทําละลายและแอมโมเนียจากแชมพูที่ใชทําความสะอาดพรม อาจทําใหเกิดการระคายเคืองตอตาจมูก
และคอไดเชนเดียวกันอาคารที่มีการทําความสะอาดในเวลาเย็นหรือวันหยุดขณะที่ปดระบบระบายอากาศหรือไม
มีหนาตางที่สามารถเปดออกสูภายนอกไดจะมีสารเหลานีป้ ะปนกับอากาศภายในอาคารในปริมาณความเขมขนที่
สูงและทําความระคายเคืองแกพนักงานเมื่อเขามาทํางานในวันถัดไปได
12 การเคลื่อนที่ของอากาศภายในตัวอาคารที่ลดลงการเคลื่อนที่ของอากาศภายในตัวอาคารอาจลดลงได
โดยเกิดจากความดันอากาศในแตละสวนของอาคารไมเทากัน ทําใหกลิ่นและสิ่งสกปรกในบางพืน้ ที่ที่มีความดัน
13 สารพิษจากยาฆาแมลง ผูใชยาฆาแมลงสวนใหญมักเขาใจผิดวายาฆาแมลงเหลานี้มีความปลอดภัย
เพราะมีจําหนายตามรานคาทั่วไปจึงนิยมใชมากเกินความจําเปน ทําใหเกิดสารตกคางในบรรยากาศ ซึ่งอาจเปน
สาเหตุใหเกิดการระคายเคืองและเปนมะเร็งได หากไดรับสารพวกนี้เปนเวลานานอาจจะทําใหเกิดอันตรายตอ
ระบบประสาทสวนกลางได
14 สิ่งสกปรกจากอุปกรณและเครื่องใชสํานักงานสิ่งสกปรกหรือสารปนเปอนที่พบมากเชน โอโซน
(O3) ซึ่งเกิดจากอุปกรณไฟฟาชนิดที่มีความตางศักยสูง(High voltage) ตางๆเชนเครื่องถายเอกสารเครื่องฟอก
อากาศที่ใชไฟฟา(Electronic air cleaner) เปนตนซึ่งในการทํางานจะเกิดการแลกเปลีย่ นประจุไฟฟาทําใหไดยิน
เสียงจากการอารคเปนครั้งคราว ซึ่งกอใหเกิดความรําคาญและอาจไดกลิ่นคาวของกาซชนิดนี้ดวยโอโซนทําให
เกิดการระคายเคืองตอเยื่อบุจมูก ตา คอ และ ปอด รวมทั้งยังทําใหเกิดการกัดกรอนไดดวย นอกจากนี้ยังมีกาซ
ไฮโดรคารบอน(Hydrocarbon) ซึ่งเกิดจากเครื่องถายเอกสารและกระดาษอัดสําเนาและอาจกอใหเกิดอันตรายตอ
มนุษยไดเชนกัน
15 การปนเปอนของสิ่งสกปรกจากการนําความรอนมาใชใหมในอาคารที่มีการนําความรอนมาใชใหม
16 ควันบุหรี่ควันบุหรีจ่ ะทําใหเกิดทั้งกลิ่นไอระเหยและอนุภาคเล็กๆทีท่ ําใหเกิดการระคายเคืองออกมา
17 กลิ่นอื่นๆ กลิ่นอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในอาคารไดแก กลิ่นจากตัวคนจากเครื่องสําอาง จากน้ํายาทําความสะอาด หรือจากวัสดุทใี่ ช
ตกแตงตัวอาคาร
18 ปจจัยอื่นๆที่มีไดเกี่ยวของกับเรื่องคุณภาพของอากาศภายในอาคารโดยตรง ปจจัยเหลานี้ไมได
เกี่ยวของกับเรื่องคุณภาพของอากาศภายในอาคารโดยตรง แตอาจมีผลตอความรูสึกสบายในการอยูอาศัยในอาคาร
ไดแกปญหาเรื่องแสงความดังของเสียงตลอดจนความคับแคบของที่ทํางาน
การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร
การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร เพื่อใหบรรยากาศในอาคารมีคุณภาพดี เหมาะแกการ
อยูอาศัย สามารถดําเนินการไดโดยอาศัยหลักการและวิธีการตางๆ เชนการถายเทอากาศให
เหมาะสม การควบคุมการทํางานของระบบปรับอากาศ การระบายอากาศเสียออกจากอาคาร
การติดตั้งระบบกรองอากาศ การควบคุมความชื้นและอุณหภูมใิ หเหมาะสม เปนตน

การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร เพือ่ ใหบรรยากาศในอาคารมีคุณภาพดี เหมาะแกการอยูอาศัย
สามารถดําเนินการไดโดยอาศัยหลักการและวิธีการตางๆดังนี้
1. ปริมาณอากาศบริสุทธิ์ที่นําเขามาในอาคารตองไมนอยกวาที่กําหนดในASHRAE Standard 62-1989 หรือมาตรฐานตามคา
แนะนําของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย หรือมาตรฐานของหนวยงานของรัฐตางๆ
2. ชองนําอากาศบริสุทธิ์(Fresh air grille) ควรอยูหางจากบริเวณอากาศสกปรกภายนอกอาคาร เชน
• ถนนที่มีการจราจรหนาแนนที่จอดรถหรือบริเวณขนถายสินคา
• ทอไอเสียของหมอน้ํา(Boiler) เครื่องกําเนิดไฟฟา
• อากาศรอนชื้นที่ออกจากหอหลอเย็น(Cooling tower)
• ชองระบายอากาศเสียของหองน้ําหรือหองครัวของอาคาร
โดยทั่วไปขอบลางของชองนําอากาศบริสุทธิ์ควรสูงจากระดับดินไมนอยกวา 2 เมตร หรือสูงจากพืน้
หลังคาไมต่ํากวา1 เมตร
3. ชองระบายอากาศออกจากอาคาร (Exhaust air grille) ควรอยูหางจากชองอากาศบริสุทธิ์ไมนอยกวา9
เมตร หรืออยูที่กําแพงคนละดานโดยคํานึงถึงทิศทางลมในแตละฤดูกาลหรือผลจากลมที่ปะทะกับอาคารขางเคียง
ประกอบดวยเพื่อปองกันมิใหอากาศสกปรกไหลยอนกลับเขาสูตัวอาคารอีก
4. ปริมาณลมถายเทภายในอาคารตองไมนอยกวา6-10 เทาของปริมาตรหองตอชั่วโมง(Air change per
hour) เพื่อใหอากาศบริสุทธิ์สามารถกระจายไปสูสวนตางๆของอาคารอยางทั่วถึงและรวดเร็ว
5. การควบคุมการทํางานของระบบปรับอากาศเพื่อการประหยัดพลังงานตองไมทําใหคุณภาพอากาศ
ในอาคารลดลงเชน
5.1 การควบคุมการเปดและปดระบบปรับอากาศ(Optimum start control and Optimum stop
control) ตองไมชาเกินไปในตอนเชาและไมเร็วเกินไปในตอนเย็นเพื่อใหมีการนําอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกเขามา
อยางเพียงพอในขณะทีย่ ังมีคนทํางานอยูในอาคาร และเพือ่ ระบายอากาศสกปรกที่ยังตกคางอยูใหหมดไปหลังเลิก
งานแลวอาจทําโดยใหเครื่องเปาลมเย็นยังคงทํางานอยูแมเครื่องปรับอุณหภูมิ(Chiller) จะมิไดทํางานเนื่องจากการ
ควบคุมของระบบเปดและปดระบบปรับอากาศแลว
5.2 การควบคุมรอบการทํางาน(Duty cycling control) ของระบบระบายอากาศตองไมนาน
เกินไป เพราะหากนานเกินไปจะทําใหเกิดการสะสมของสิ่งสกปรกในอาคารและเปนอันตรายตอผูอาศ
6. ควรติดตั้งพัดลมดูดอากาศเสียออกจากบริเวณของอาคารที่มีอากาศสกปรกมาก เชนบริเวณหองน้ํา
โรงพิมพ หองถายเอกสาร หองทดลองปฏิบัติการ หองครัว เปนตน ในบางกรณีควรใช ทอดูด (Hood)ที่มี
ประสิทธิภาพสูงรวมกับพัดลมดูดอากาศดวยเพื่อใหการระบายอากาศเสียเปนไปอยางไดผลเชน การใชทอดูดฟูม
(Fume hood) ในหองปฏิบัติการการใชทอดูดในหองครัว(Kitchen range hood) เปนตน
7. รักษาความดันอากาศในหองที่สกปรกใหต่ํากวาหองขางเคียงเพื่อปองกันมิใหสิ่งสกปรกกระจายไปสู
สวนอื่นๆของอาคารเชนหองสูบบุหรี่หองผาตัดหองสะอาดเปนตน
8. เครื่องเพิ่มความชื้น(Humidifier) ที่ใชเพิ่มความชื้นใหแกระบบปรับอากาศ เชน ที่ใชในศูนย
คอมพิวเตอรโรงงานผลิตชิ้นสวนสารกึ่งตัวนําควรเปนแบบตมน้ําใหกลายเปนไอแลวฉีดไอน้ําเขาไปในอากาศน้ํา
ที่ใชควรมีการปรับสภาพใหสะอาดเพื่อมิใหสิ่งสกปรกในน้ําลอยปะปนเชาสูบรรยากาศในอาคาร

9. ระบบปรับอากาศตองสามารถใชงานและบํารุงรักษาไดงายและสะดวกโดยเฉพาะสวนที่ชนื้ และมีขัน้ําขังอยูเปนประจําเชน
ถาดน้ําทิ้งของเครื่องเพิ่มความชื้น คอยลทําความเย็นแผงกรองอากาศ หอผึ่ง้ําเปนตน เพื่อ
ปองกันการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรียและเชื้อรา
10. ติดตั้งระบบกรองอากาศที่เหมาะสมสําหรับอากาศบริสุทธิ์และอากาศหมุนเวียนในอาคารแผนกรอง
อากาศที่ใชขึ้นอยูกับระดับของความสะอาดที่ตองการและชนิดของสิ่งสกปรกที่เกิดขึน้ ในอาคารเชน
10.1 พาเนลฟลเตอร(Panel filter) สําหรับกรองฝุนละอองขนาดใหญและขนาดกลางตามลําดับ
10.2 เฮปปาฟลเตอร(HEPA filter) สําหรับกรองเชื้อจุลินทรียอนุภาพขนาดเล็กเปนตน
10.3 แอบซอบชั่นฟลเตอร(Absorption filter) สําหรับดูดไอที่สกปรกหรือไอที่มีกลิ่น
10.4 วอชเชอรหรือสครับเบอร(Washer or Scrubber) สําหรับดูดซับไอบางอยางที่มีกลิ่นและ
สามารถละลายในน้ําหรือน้ํามันได
10.5 เครื่องฟอกอากาศไฟฟา(Electronic air cleaner) สําหรับขจัดกลิ่นหรืออนุภาคขนาดปาน
กลางที่พบในอาคารสํานักงานโรงงานทั่วไปเชนควันบุหรี่เปนตน
11. ควบคุมอุณหภูมิของอากาศภายในอาคารใหอยูในเกณฑเหมาะสมที่76 ๐F (24 ๐C) (แปรผันได
ระหวาง73 - 79๐F หรือ23 - 26๐C ไดโดยเปนที่ยอมรับของรอยละ80 ของผูอยูในอาคาร) สวนความชื้นสัมพัทธ
ควรอยูระหวางรอยละ 20 - 60
ชองระบายอากาศออกจากอาคาร ควรอยูหางจากชองอากาศที่นําอากาศบริสุทธิ์เขาสูอาคารไมนอยกวา 9 เมตร
ปจจัยที่มีผลตอปญหาคุณภาพอากาศภายในอาคาร
โดยสรุปแลวอาจแบงปจจัยทีม่ ีผลตอปญหาคุณภาพอากาศไดเปน4 ปจจัยดังนี้
1. แหลงกําเนิดมลพิษภายในอาคาร
2. ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
3. แหลงกําเนิดมลพิษภายนอกอาคาร
4. ลักษณะของผูอาศัยหรือใชอาคาร
สาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดปญหาตอคุณภาพอากาศภายในอาคาร การที่อาคารสํานักงานหรืออาคารที่พักอาศัยสวนใหญมักจะถูก
ออกแบบใหปดทึบเพื่อประหยัดพลังงานรวมทั้งภายในอาคารมีกิจกรรมและรวมเอาแหลงกําเนิดของสิ่งปนเปอนชนิดตางๆไว
ดวยกันไดแกวัสดุอุปกรณสํานักงานที่มีสวนประกอบของสารเคมีสารมลพิษจากเครือ่ งจักรเครื่องเรือนยาฆาแมลงและการ
เผาไหมเปนตน
อาคารที่มีการตกแตงใหมใชเครื่องเรือนใหมหรือทาสีใหมจะพบสารระเหยอินทรียที่สําคัญชนิด ฟอรมัลดีไฮด
ระบบปรับอากาศและระบายอากาศภายในอาคารประกอบดวยอุปกรณตางๆและระบบการกระจายอากาศที่ใชเพื่อการปรับ
อุณหภูมิความชื้นความสะอาดเพื่อความสบายความปลอดภัยและสุขภาพของผูอยูอาศัยและผูใชอาคารระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศมีหลายชนิดไดแกระบบทอเดียวระบบทอคูและระบบหนวยปรับอากาศ
1. องคประกอบระบบปรับอากาศและระบายอากาศระบบปรับอากาศและระบายอากาศมีองคประกอบที่สําคัญดังนี้
1.1โซน(Zone) หมายถึงพืน้ ที่ที่อากาศถูกควบคุมโดยระบบควบคุมหรือหนวยควบคุมอากาศหนึ่งๆภาพที่

ลักษณะของการแบงโซนในอาคารออกเปน2 โซนคือโซนรอบนอกและโซนกลาง
1.2 หนวยควบคุมอากาศ(Air Handing Unit :AHU) ในการออกแบบหนวยควบคุมอากาศควรออกแบบใหเกิดการหมุนเวียน
อากาศในพืน้ ที่ตางๆของอาคารไดดี และมีคุณภาพของอากาศเหมาะสม สอดคลองกับวัตถุประสงคของการใชพื้นที่นั้นๆ จึงต
องเลือกชนิดและขนาดของอุปกรณใหเหมาะสม สวนประกอบของหนวยควบคุมอากาศมีดังตอไปนี้
• พลีนัม(ทอหรือปลองรวบรวมอากาศ) และทอ
• เครื่องกรองอากาศ
• พัดลมสงอากาศไปตามหองตางๆ
• ขดลวดทําความเย็นหรือความรอน
• อุปกรณควบคุมความชื้น
• ทอสงอากาศไปตามพื้นที่ตางๆ
• แดมเปอร ซึ่งเปนอุปกรณควบคุมการไหลของอากาศผานทอหรือทางเขาออก
• ตะแกรงกระจายอากาศ
• ชองทางสําหรับอากาศไหลออกจากหองกลับสูหนวยควบคุมอากาศ
• ทอนําอากาศจากพื้นที่ตางๆกลับเขาหนวยควบคุมอากาศ
• พัดลมดูดอากาศกลับเขาหนวยควบคุมอากาศ
• ปลองหรือชองระบายอากาศออกนอกอาคาร
• อุปกรณควบคุมระบบ
1.3 ทอนําอากาศจากภายนอก(Outside air duct) เปนทอหรือชองที่ดึงอากาศจากภายนอกอาคารเขาสูอาคารเพื่อชดเชยอากาศที่
ปนเปอนภายในอาคารและถูกระบายออกไปตําแหนงทางเขาของอากาศจากภายนอกอาคารควรอยูหางจากแหลงของสาร
ปนเปอนเชน อาคารจอดรถชองระบายอากาศออกของอาคาร หรือ ถนนที่มีการจราจรหนาแนน
1.4 พลีนั่มและทอ(Plenum and Duct) อากาศจากพืน้ ทีต่ างๆที่ไหลกลับ(Return Air :RA) มาสูหนวยควบคุม
อากาศโดยผานทอและ/หรือพลีนั่มนั้น สวนหนึ่งจะถูกระบายออกนอกอาคารและสวนที่เหลือจะถูกนําไปผสมกับ
อากาศจากภายนอกซึ่งเคลื่อนที่ผานแดมเปอรเขามาสวนผสมของอากาศดังกลาวจะเคลือ่ นที่ตอไปยังเครื่องกรอง
อากาศกอนที่จะถูกสงไปยังพืน้ ที่หรือหองตางๆตอไป
1.5 วัสดุกรองอากาศ(Filter) เปนอุปกรณที่ใชในการกรองอนุภาคและสิ่งปนเปอนตางๆออกจากอากาศชนิด
และลักษณะของการออกแบบเครื่องกรองอากาศเปนปจจัยที่บงชี้ประสิทธิภาพในการกรองและพลังงานที่ตองใช
ในการดูดอากาศผานวัสดุกรอง
1.6 พัดลม( Supply Fan:SF) พัดลมทําหนาที่สรางพลังงานขับเคลื่อนอากาศเขาสูระบบและใหไหลผาน
อุปกรณตางๆตามความตองการการรวมทัง้ การระบายอากาศออกนอกอาคาร
1.7 ขดลวดทําความเย็น/ความรอน(Cooling/Heating coil) เปนอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนหรือความเย็นเพื่อ
ลดหรือเพิ่มอุณหภูมิของอากาศในระบบปรับอากาศและระบายอากาศ เมื่ออากาศผานพัดลมเขาไปในทอและ
เคลื่อนที่ไปยังขดลวด
1.8 ทอ (Supply Duct: SD) เมื่ออากาศไหลผานอุปกรณปรับความชื้นแลวก็จะเคลื่อนเขาสูทอดวยความเร็วประมาณ 5-10
เมตรตอวินาที โดยจะถูกสงไปตามทอหลักและทอสาขา(โดยทัว่ ไปนิยมใชทอเฟล็กซ) เพื่อนํา
อากาศไปยังหองตางๆผานชองกระจายอากาศ (Diffusers) ความเร็วลมเมื่อเขาสูหองจะลดลงเหลือประมาณ 2-2.5

เมตรตอวินาที สารปนเปอนหรือฝุนที่เกาะหรือตกคางอยูบนอุปกรณตางๆในหนวยควบคุมอากาศหรือในทออาจทําใหเกิดการ
ปนเปอนของอากาศภายในอาคารไดในกรณีที่มีมีน้ําขังหรือมีความชืน้ ที่เกิดจากการกลั่นตัวของไอน้ําก็อาจเปนแหลงเพาะเชื้อ
โรคเชื้อราหรือแบคทีเรียได
1.9 ชองอากาศที่ไหลกลับ(Return air duct: RD)
1.10 กลองควบคุม(Control box)
1.11 ระบบควบคุมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ(HVAC Control system) ระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศอาจควบคุมโดยระบบอัตโนมัติหรือควบคุมโดยคนหรือทั้งสองระบบรวมซึ่งสวนใหญทําโดยการควบคุม
ความเร็วของพัดลมและแดมเปอร นอกเหนือจากอุปกรณและสวนประกอบตางๆในหนวยควบคุมอากาศแลว ระบบปรับ
อากาศและระบายอากาศยังประกอบดวยหอผึ่งเย็นและเครื่องทําความเย็น(Chillers) หรือหมอไอน้ําซึ่งเปนระบบทําความเย็น
หรือความรอนเพื่อถายเทใหกับอากาศภายในอาคารดวย
2. ชนิดของระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
ระบบปรับอากาศและระบายอากาศมีหลายชนิดดังนี้
2.1 ระบบทอเดียว(Single-duct systems) ในระบบนี้อากาศถูกปรับสภาพที่หนวยควบคุมอากาศแลวถูกสง
มายังโซนตางๆ โดยปริมาตรอากาศที่ถูกสงเขามาอาจคงที่หรือปรับเปลี่ยนไดในระบบที่ปริมาตรอากาศคงที่นั้น
อัตราการไหลของอากาศจะคงที่ดวย
2.2 ระบบทอคู(Dual-duct systems) ในระบบนี้อากาศตองผานการปรับสภาพที่หนวยควบคุมอากาศกลาง
กอนแลวจึงถูกสงไปยังโซนตางๆผานทอสองทอซึ่งวิ่งขนานกันทอหนึง่ ทําหนาที่นําอากาศเย็นสวนอีกทอหนึ่งทํา
หนาที่นําอากาศที่ไมไดปรับอุณหภูมิปริมาตรอากาศที่ผานเขาสูระบบทอคูอาจเปนแบบคงที่หรือแบบปรับเปลี่ยน
ปริมาตรอากาศไดก็ได อากาศอุนและเย็นจากทอทั้งคูจะถูกนํามาผสมเขาดวยกันในอัตราสวนที่ตองการตาม
ลักษณะของการใชงานในแตละพื้นที่
2.3 ระบบหนวยปรับอากาศ(Fan coil units systems) ระบบนี้นิยมติดตั้งในหองซึ่งอยูในโซนรอบนอก เพื่อปรับอากาศในหอง
เหลานั้นใหเหมาะสมตามความตองการของผูใช ทั้งนี้เนื่องจากหองในบริเวณดังกลาวอาจไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอม
ภายนอกเชนความรอนจากแสงอาทิตยที่แตกตางกันรวมทั้งแตกตางจากหองที่อยูในโซนกลางในระบบนี้อาจใชทอทะลุ
กําแพงนําอากาศจากภายนอกสงเขาหนวยปรับอากาศโดยตรงและอาจมีสารทําความเย็นและอุปกรณควบคุมเบ็ดเสร็จในแตละ
หนวยปรับอากาศ
กิจกรรม โซนระบบปรับอากาศและระบายอากาศหมายถึงอะไร
โซนหมายถึงพื้นที่ที่อากาศถูกควบคุมโดยระบบควบคุมหรือหนวยควบคุมอากาศหนึ่งๆ
มลพิษทางอากาศจากภายนอกอาคาร
สารมลพิษจากแหลงกําเนิดภายนอกอาคารเปนปจจัยสําคัญอีกอยางหนึ่งที่ทําใหเกิดการปนเปอนตออากาศ
ภายในอาคารเมื่อสารมลพิษจากภายนอกอาคารเขาสูอาคารไดก็จะทําใหเกิดปญหาคุณภาพอากาศภายในอาคาร
เชนกันสารมลพิษจากภายนอกอาคารที่สําคัญที่สงผลตอคุณภาพอากาศภายในอาคารมีดังตอไปนี้
1. สารมลพิษจากแหลงใกลเคียงอาคาร ควันเสียของยานพาหนะบริเวณถนนใกลเคียงหรือในลานจอดรถหรืออู
ซอมรถ ซึ่งเกิดจากเผาไหมของเชื้อเพลิงที่ไมสมบูรณ

2. กาซจากดินหรือกาซเรดอน (Radon) เปนกาซที่เกิดจากการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีที่มีอยูในดิน เชนยูเรเนียม
(Uranium) และทอเรียม (Thorium) หรืออาจเกิดจากสิ่งปนเปอนในดินจากการใชที่ดินในบริเวณนั้นมากอน เชนใชในการฝงก
ลบขยะมูลฝอย หรือใชสารกําจัดแมลงและศัตรูพืชในการเพาะปลูก เปนตน กาซเหลานี้สามารถเขาสูอาคารผานทางพื้นชั้นลาง
หรือฐานรากของอาคาร เรดอนมีลักษณะเปนกาซเฉื่อย ไมทําปฏิกิริยากับวัตถุอื่น แตจะลอยหรือปนกับน้ําที่ซึมเขาสูตัวอาคาร
แลวฟุงกระจายไปในอากาศภายในอาคารในระดับต่ําไมเกิน 2ชั้นนับจากฐานรากของตัวอาคาร การสลายตัวของเรดอนจะทํา
ใหเกิดสารตัวใหม ซึ่งสามารถรวมตัวกับฝุนละอองขนาดเล็กในอากาศไดเมื่อหายใจเอาอนุภาคเหลานี้เขาไปก็จะตกคางอยูที่
ปอดทําใหเกิดมะเร็งปอดได
3. สิ่งปนเปอนในอากาศภายนอกอาคาร ในบรรยากาศภายนอกโดยทัว่ ไปมักมีสิ่งปนเปอน ไดแก ละอองเกสร
ดอกไมฝุนละอองสปอรของเห็ดรามลพิษจากอุตสาหกรรมเขมาควันเสียของยานพาหนะ เปนตนเมื่อนําอากาศ
จากภายนอกซึ่งมีสิ่งปนเปอนเหลานี้เขามาในอาคารก็จะทําใหอากาศภายในอาคารถูกปนเปอนไปดวยโดยทัว่ ไป
สิ่งปนเปอนเหลานี้มักกอใหเกิดการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจและกอใหเกิดอาการแพได
4. จุลชีพความชื้นหรือน้ําทําใหจุลชีพเจริญเติบโตไดดีจุลชีพสามารถเจริญเติบโตไดดที ี่ผิวดานนอกของหลังคาหลังจากฝนตก
หรืออาคารบานเรือนในบริเวณพืน้ ที่ชายฝงที่มีลมซึ่งมีความชื้นสูงพัดเขามาจากทะเลจุลชีพบางชนิดทําใหเกิดโรคตอผูใชหรือ
อาศัยในอาคารได
5. มลพิษจากแหลงกําเนิดจากภายนอกอาคารอื่นๆ แหลงกําเนิดจากภายนอกเชนการระเบิดของภูเขาไฟทําใหเกิดสารมลพิษ
ตางๆไดแกฝุนควันและกาซตางๆเชนซัลเฟอรไดออกไซดไฮโดรเจนซัลไฟดมีเทนเปนตนการเกิดไฟไหมปาทําใหเกิดสาร
มลพิษหลายชนิด ไดแกควัน เถาหรือกาซตางๆเชน คารบอนมอนอกไซด ออกไซดของไนโตรเจนไฮโดรคารบอนและออก
ไซดของซัลเฟอรเปนตนการเนาเปอยและการหมักสารอินทรียโดยจุลินทรียอาจทําใหเกิดสารมลพิษออกสูบรรยากาศไดแก
ออกไซดของคารบอนแอมโมเนียไฮโดรเจนซัลไฟดเปนตน
กิจกรรม สารมลพิษจากภายนอกอาคารทีส่ ําคัญที่สงผลตอคุณภาพอากาศภายในอาคารมีดังตอไปนี้ยกเวนขอใด
1. จุลชีพ
2. ละอองเกสรดอกไม
3. กาซคารบอนมอนอกไซด
4. กาซซัลเฟอรไดออกไซด
5. กาซไฮโดรเจนซัลไฟด
แนวตอบกิจกรรม ขอ5
ลักษณะของผูอาศัยหรือผูใชอาคาร
ผูอาศัยหรือผูใชอาคารอาจเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพอากาศภายในอาคารไดเชนกันโดย
เกิดจากปจจัยตางๆ เชน กิจกรรมสวนบุคคล กิจกรรมทําความสะอาด กิจกรรมการซอมบํารุงที่ผูอาศัยหรือผูใช
อาคารปฏิบัติไมเหมาะสมรวมทั้งปจจัยอืน่ ๆจนกอใหเกิดมลพิษภายในอาคารไดดงั นี้
1. กิจกรรมสวนบุคคลกิจกรรมสวนบุคคลที่ไมเหมาะสมซึ่งจะสงผลใหเกิดปญหาคุณภาพอากาศภายในอาคารได
เชน การสูบบุหรี่ภายในอาคารหรือบริเวณใกลเคียงการประกอบอาหารภายในอาคาร กลิ่นตัวของผูที่อาศัยในอาคารและกลิ่น
เครื่องสําอางเปนตน
2. กิจกรรมทําความสะอาดกิจกรรมทําความสะอาดที่ไมเหมาะสมของผูอาศัยหรือผูใชอาคารซึ่งอาจทําใหเกิดมลพิษของ
อากาศภายในอาคารได เชน การใชสารทําความสะอาดทีไ่ มเหมาะสมหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ไมเหมาะสม

3. กิจกรรมการซอมบํารุงกิจกรรมการซอมบํารุงที่ไมเหมาะสม สงผลใหเกิดมลพิษทางอากาศภายในอาคารได
เชนกัน เชน การซอมบํารุงหอผึ่งน้ําที่ไมเหมาะสม ทําใหเกิดจุลชีพในละอองน้ํา การไมดูแลทําความสะอาดบริเวณพื้นที่
อาคารซอมบํารุงทําใหมีฝุนหรือสิ่งสกปรกที่ลอยอยูในอากาศสะสมมากขึ้น
4. ลักษณะงานของแตละบุคคลการสัมผัสมลพิษในอาคารยังขึ้นอยูกับลักษณะงานของแตละบุคคล
ไดแก งานสารบรรณ งานเลขานุการ การใชเครื่องคอมพิวเตอรเปนเวลานาน การใชกระดาษสําเนาพิมพชนิดไรคารบอน การ
ใชงานหรือนั่งใกลเครื่องใชสํานักงาน บางชนิดเชนเครื่องถายเอกสารพรินเตอรรวมทั้งการทํางานอยางตอเนื่องเปนระยะ
เวลานาน
5. ปจจัยสวนบุคคลที่ทําใหมีความไวรับตอการเกิดโรค ไดแก เพศหญิง มีอายุนอย (< 40 ป) มีประวัติเปนโรคภูมิแพ มีการสูบ
บุหรี่ มีปญหาทางจิตสังคมในงาน เชน เครียด ไมพึงพอใจในงาน ผูที่ไดรับการปลูกถายอวัยวะ เชน ไต หัวใจ เปนตน
ผูสูงอายุ (ประมาณ 50 ปขึ้นไป) ผูที่สูบบุหรี่จัด ผูที่มีภูมิคมุ กันออนแอจากการเปนมะเร็งหรือติดเชื้อเอชไอวี ผูที่ไดรับการ
รักษาโรคระบบทางเดินหายใจ เบาหวาน มะเร็ง การลางไต (Renal dialysis) ผูที่ไดรับการรักษาดวยยา
บางชนิด เชน Corticosteroids และผูที่ดื่มเหลาจัด เปนตน การตอบสนองของแตละบุคคลจะมีความแตกตางกันไป
แมวาจะสัมผัสมลพิษชนิดเดียวกันที่ความเขมขนใกลเคียงกันก็ตาม
6. ความแออัดของอาคาร เมื่อคนมีจํานวนมากก็จะหายใจเอากาซออกซิเจนเขาไปและหายใจเอากาซารบอนได
ออกไซดออกมามากขึ้นทําใหระบบระบายอากาศที่ออกแบบไวไมสามารถขับกาซคารบอนไดออกไซดออกจาก
อาคารและนํากาซออกซิเจนไดทันจึงทําใหเกิดอาการอึดอัดออนเพลียเวียนศีรษะขึน้ ได
กิจกรรมผูอาศัยหรือ ผูใชอาคารอาจทําใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพอากาศภายในอาคารไดอยางไร
แนวตอบกิจกรรม
ผูอาศัยหรือผูใชอาคารอาจทําใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพอากาศภายในอาคารไดโดยเกิดจาก กิจกรรม
สวนบุคคล กิจกรรมทําความสะอาด กิจกรรมการซอมบํารุง ที่ผูอาศัยหรือผูใชอาคารปฏิบัติไมเหมาะสม จน
กอใหเกิดมลพิษภายในอาคารได
การสํารวจและตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร
1. การสํารวจรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับคุณภาพภายในอาคาร ประกอบดวยการสํารวจเบื้องตนซึ่ง
ดําเนินการในพื้นที่ที่มีปญหาโดยการทบทวนเอกสารที่มอี ยูการสํารวจอาคาร การสัมภาษณพนักงานการประเมินการรองเรียน
ของผูอาศัยและการสังเกตพืน้ ที่โดยรอบอาคารเมื่อไดทําการสํารวจในเบื้องตนแลวจะทําใหทราบวาจะตองเก็บขอมูลใด
เพิ่มเติมโดยใชแบบฟอรมเพือ่ ใหขอมูลที่ไดครบถวนตอไป
กิจกรรม ในการสํารวจรวบรวมขอมูลที่เกีย่ วของกับคุณภาพภายในอาคารโดยการสํารวจเบื้องตนนั้นจะ
ประกอบดวยการทบทวนเอกสารที่มีอยูเอกสารที่ตองทบทวนเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลมีอะไร
แนวตอบกิจกรรม
เอกสารที่ตองทบทวนเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลไดแก
• แผนผังของอาคาร
• แผนที่แสดงตําแหนงที่ตั้งของเครื่องจักรกลตางๆ
• กิจกรรมในอาคารที่อาจกอใหเกิดมลพิษทางอากาศ

• ชนิดของสารเคมีและกิจกรรมที่มีการใชสารเคมีในอาคาร
• กรใชสารกําจัดแมลงในอาคาร
การสํารวจขอมูลและความคิดเห็นของผูอาศัยหรือผูใชอาคาร ทําโดยการการสัมภาษณพนักงานที่เกี่ยวของการสํารวจขอ
มูลจากการรองเรียนของผูอาศัยหรือผูใชอาคารและการสัมภาษณผูอาศัยหรือผูใชอาคารรวมทั้งการใชแบบบันทึกของผูอาศัย
หรือผูใชอาคาร
การตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารโดยทั่วไปไดแกการวัดอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธการ
เคลื่อนที่ของอากาศหรือการเก็บตัวอยางอนุภาคกาซและไอรวมทั้งสารที่กอใหเกิดภูมิแพและจุลชีพ
ภายในอาคาร
การประเมินคุณภาพของอากาศ ประกอบดวยการนําผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศไปเปรียบเทียบคาตางๆตามวัตถุประสงค
ของการประเมินที่ตั้งไวซึ่งอาจทําโดยการเปรียบเทียบความแตกตางของคุณภาพของอากาศระหวางพื้นที่ภายในอาคารกับ
ภายนอกอาคารการทดสอบองคประกอบที่สัมพันธกับชนิดและความเขมขนของอนุภาคมลพิษภายในอาคารและการ
เปรียบเทียบกับคาความเขมขนของมลพิษภายในอาคารกับคาจากขอแนะนําหรือมาตรฐานทางดานอาชีวอนามัย
วิธีการเก็บตัวอยางที่เหมาะสมการเก็บตัวอยางฝุนแปลกปลอมที่แขวนลอยอยูในอากาศ ไดแก
1. วิธีการใช Air-O-Cell Cassette เปนอุปกรณเก็บตัวอยางอนุภาคที่นําสไลดมาประกอบเขากับ
ตลับกรอง ประกอบเขากับปมดูดอากาศโดยจะมีสารเหนียวๆอยูบนสไลดเพื่อใชสําหรับจับอนุภาคที่ปมดูดอากาศดูดผาน
เขามา สวนใหญจะใชวิธีนี้ในการเก็บตัวอยางสปอรของเชื้อราหรือละอองเกสรดอกไม
2. วิธีการใชMembrane filters filters เปนวิธีที่ใชสําหรับเก็บตัวอยางอากาศที่อนุภาคเปนฝุนที่แขวนลอยในอากาศโดยใชตัว
กรอง(Membrane filtersซึ่งประกอบเขากับตลับกรองและปมดูด อากาศเปนตัวจับอนุภาค
3. วิธีการใช Cascade impactors เปนเครื่องมือที่ใชชุดของรูและแผนกีดขวางหรือตัวกรองซึ่งมีหลายชั้นโดยเพิ่มความเร็ว
ของกระแสลมจากการดูดของปมดูดอากาศเปนขั้นๆและ/หรือลดชองวางระหวางรูและแผนกีดขวางซึ่งจะทําใหอนุภาคถูกจับ
ไวที่แผนกีดขวางหรือตัวกรองแยกออกตามขนาดของอนุภาค
4. วิธีการอื่นๆโดยอาจใชimpingers หรือcyclones
ในการประเมินคุณภาพของอากาศ ประกอบดวยการนําผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศไปเปรียบเทียบคา
ตางๆตามวัตถุประสงคของการประเมินที่ตงั้ ไวซึ่งอาจ ดําเนินการเปรียบเทียบดังนี้
1. การเปรียบเทียบความแตกตางของคุณภาพของอากาศระหวางพื้นที่ภายในอาคารกับภายนอกอาคาร
2. การทดสอบองคประกอบที่สัมพันธกับชนิดและความเขมขนของอนุภาคมลพิษภายในอาคาร
3. การเปรียบเทียบกับคาความเขมขนของมลพิษภายในอาคารกับคาจากขอแนะนําหรือมาตรฐานทางดานอาชีวอนามัย
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