หนวยที่ 7 การควบคุมสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ
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การควบคุมสภาวะแวดลอมที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของมนุษยนอกจากจะตองควบคุมอากาศใหเกิดความสบายแกมนุษย
แลว ยังตองคํานึงถึงความสะอาดของอากาศ ซึ่งอาจมีการปนเปอนทั้งในรูปแบบของฝุนควัน และที่สําคัญคือ จุลชีวะในอากาศ
ซึ่งเปนตัวการสําคัญตอการรบกวนสุขภาพของมนุษย
สภาวะอากาศที่กอใหเกิดความสบายแกมนุษยประกอบดวยปจจัยตางๆ ดังนี้
อุณหภูมิ โดยทั่วไปอุณหภูมิที่พอเหมาะและกอใหเกิดความสบายแกมนุษยจะมีคาระหวาง 22.5 ถึง 25.5 องศาเซลเซียส แต
ทั้งนี้ยังขึ้นกับปจจัยอื่นๆ ดวย เชน วัย หรือกิจกรรมที่ทํา เชน ผูสูงอายุตองการอากาศที่มีอุณหภูมิอุนกวาคนหนุมสาวประมาณ
1 ถึง 1.5 องศาเซลเซียส หรือขณะทํากิจกรรมที่ใชพลังงานสูงมนุษยตองการสภาวะอากาศที่มีอุณหภูมิต่ํากวาชวงเวลานอน
หลับ เปนตน
ความชื้น ความชื้นสัมพัทธที่พอเหมาะสําหรับมนุษยจะมีคาระหวาง 50 ถึง 60 เปอรเซนต โดยความชื้นสัมพัทธจะมี
ความสัมพันธกับอุณหภูมิ เชน ที่อุณหภูมิคาเดียวกัน หองที่มีความชื้นสัมพัทธต่ํากวาคนจะรูสึกสบายกวาหองที่มีความชื้น
สัมพัทธสูงกวา เปนตน
ปจจัยอื่นๆ เชน เสื้อผาที่สวมใส ความเร็วลมที่ปะทะผิวกาย อุณหภูมิพื้นผิวของวัตถุโดยรอบที่จะแผรังสีมายังรางกายของ
มนุษย และปจจัยเฉพาะตัวของแตละบุคคล เชน อายุ เพศ และความชอบสวนบุคคล เปนตน
คุณภาพของอากาศกับการปนเปอนของอากาศ
การปนเปอนทางอากาศเปนสิ่งที่ตองคํานึงถึง โดยเฉพาะอยางยิ่งการปนเปอนของเชื้อโรคในอากาศ ซึ่งเปนสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก
คือ รา ไวรัส แบคทีเรีย และไรฝุน เนื่องจากจุลชีวะเหลานี้สามารถดํารงชีวิตและขยายพันธุไดดีในพื้นที่ภายในอาคารที่
แสงแดดซึ่งมีรังสีอุลตราไวโอเลตสองไมถึง รวมทั้งพื้นที่ที่ปราศจากการดูแลคุณภาพอากาศที่ดี
สิ่งปนเปอนทางอากาศแบงตามสถานะ หรือรูปแบบการกอตัว สามารถจําแนกประเภทได ดังนี้
1 ฝุนและควันที่ประกอบจากอนุภาคของแข็งลองลอยอยูในอากาศ
ฝุนคือ อนุภาคของแข็งขนาดเล็กที่ลองลอยอยูในอากาศทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ หรือเกิดจากมนุษย โดยมีขนาดเล็กกวา 100
ไมครอน ชนิดของฝุนมาจากที่มาที่หลากหลาย เชน ฝุนหิน ฝุนโลหะ ฝุนดิน ฝุนไม ฝุนจากผม และขนสัตว เปนตน
ควันคือ อนุภาคขนาดเล็กทั้งที่เปนของเหลวและของแข็งที่เกิดจากการเผาไหมที่ไมสมบูรณของสารอินทรีย เชน ไม ถานหิน
ยาสูบ โดยทั่วไปควันจะมีขนาดระหวาง 0.1 ถึง 0.3 ไมครอน ในบางครั้งอาจพบควันที่มีขนาดเล็กกวา 0.1 ไมครอน เชน ควัน
บุหรี่ อาจมีขนาดเล็กมากถึง 0.01 ไมครอน
2 ละอองและหมอก ที่ประกอบจากอนุภาคของเหลวลองลอยอยูในอากาศ
ละอองคือ อนุภาคของเหลวขนาดเล็กที่ลองลอยอยูในอากาศ โดยเกิดไดจากกระบวนการอันหลากหลายเชน การสเปรย หรือ
เกิดจากปฏิกิริยาเคมี นอกจากนี้ ละอองขนาดเล็กจากการจามที่มีเชื้อโรคจํานวนมากแฝงตัวอยู มักเปนสาเหตุสําคัญของการ
แพรกระจายของเชื้อโรคในอากาศ
หมอกคือ ละอองของเหลวขนาดเล็กมากที่เกิดจากการควบแนนของไอน้ําในอากาศ ซึ่งอนุภาคของหมอกจะมีขนาดเล็กกวา
ละอองมาก
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3 กาซ และไอ
กาซคือ สถานะหนึ่งของสสาร เชน ออกซิเจน คารบอนไดออกไซด ไนโตรเจน เปนตน
ไอ ถูกใชนิยามสสารที่เปนองคประกอบกาซ ที่สามารถเปนไดทั้งของแข็งหรือของเหลวที่สภาวะอุณหภูมิ และความดันอากาศ
ปกติ เชน ไอน้ํามัน หรือไอน้ํา เปนตน
การควบคุมจุลชีวะทางอากาศ
หลักการทางวิศวกรรมเบื้องตนของการควบคุมการแพรกระจายของเชื้อโรคทางอากาศ ผานทางระบบปรับสภาวะอากาศคือ
การเจือจางเชื้อโดยการระบายอากาศในจุดที่มีการปนเปอนสูงและเติมอากาศสะอาดเขาแทนที่ กําหนดทิศทางการไหลของ
อากาศใหเหมาะสมเพื่อใหอากาศสะอาดไลอากาศที่ปนเปอนออกจากพื้นที่ การกรองอากาศอยางมีประสิทธิภาพ การควบคุม
อุณหภูมิและความชื้นอยางเหมาะสมเพื่อกําจัดหรือลดการแพรพันธุของจุลชีวะ
ระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมการแพรกระจายของเชื้อโรคผานทางหลักการทางวิศวกรรม ดังนี้
1. การเจือจางเชื้อโดยการระบายอากาศ เพื่อลดความเขมขนของการปนเปอนของเชื้อโรค โดยการดูดอากาศในบริเวณที่มี
ความเขมขนของการปนเปอนสูงเพื่อไปเขาสูระบบบําบัดหรือทิ้งสูภายนอก และเติมอากาศที่มีความสะอาดกวาเขาไปแทนที่
2. กําหนดทิศทางการไหลของอากาศใหเหมาะสม เพื่อนําอากาศที่สะอาดกวาเคลื่อนที่ไลอากาศที่ปนเปอนออกจากพื้นที่ ซึ่งมี
3 รูปแบบ คือ
2.1 ควบคุมการไหลของอากาศระหวางหอง 2 หองที่มีพื้นที่ติดกัน โดยใหหองที่สะอาดกวามีความดันอากาศสูงกวาหองที่
สกปรก เพื่อใหอากาศไหลจากหองที่สะอาดไปสูหองที่สกปรก
2.2 ควบคุมทิศทางการไหลของอากาศภายในหอง โดยกําหนดทิศทางการไหลของอากาศใหไหลจากพื้นที่สะอาดไปสูพื้นที่
สกปรก จากนั้นกระแสของอากาศดังกลาวจะถูกดูดเขาสูระบบกรองอากาศของระบบปรับอากาศ หรือถูกดูดไปทิ้งสูภายนอก
2.3 ควบคุมทิศทางการไหลของอากาศโดยใชอุปกรณเฉพาะ เชน ฝาชีดูดควัน เปนตน
3. การกรองอากาศอยางมีประสิทธิภาพ ระบบกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพจะชวยกรองเชื้อโรคออกจากอากาศไดเปนสวน
ใหญ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับประสิทธิภาพและจํานวนชั้นของแผงกรองอากาศที่ใช เชน แผงกรองอากาศชนิดความละเอียดสูง
สามารถกรองจุลชีวะเกือบทุกชนิดออกจากอากาศได ไมวาจะเปนแบคทีเรีย รา และไวรัส
4. การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอยางเหมาะสม การควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมและไมรอนจนเกินไปจะชวยลด
ผลกระทบของการแพรกระจายของเชื้อโรค เนื่องจากถาอุณหภูมิรอนจนเกินไปจะทําใหรางกายขับเหงื่อ และกอใหเกิดความ
อับชื้น จนนําไปสูการแพรกระจายของเชื้อโรคที่สูงขึ้น
ความชื้นกับการแพรกระจายของเชื้อโรค การควบคุมความชื้นเปนปจจัยที่สําคัญตอการแพรกระจายของเชื้อโรคมากกวา
การควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธระหวาง 40 ถึง 60 เปอรเซนต เปนชวงที่ปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรคในอากาศ
ไดเปนอยางดี อีกทั้งเปนชวงที่พอเหมาะสําหรับมนุษยในแงของความสบายดวย
การควบคุมปจจัยที่มีผลตอสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ
การควบคุมอุณหภูมิอากาศ คือการทําใหอากาศมีอุณหภูมิไดตามที่ตองการ เพื่อสําหรับการทํางานหรือกระบวนผลิต โดยการ
ลดอุณหภูมิหรือทําความเย็นในอากาศ และการเพิ่มอุณหภูมิหรือทําความรอนใหอากาศ

3

ระบบการควบคุมอุณหภูมิของอากาศ
การควบคุมอุณหภูมิอากาศ หมายถึงการทําใหอากาศมีอุณหภูมิไดตามที่ตองการเพื่อสําหรับการทํางานหรือกระบวนการผลิต
ตางๆ มี 2 วิธีการ ดังนี้
1. ระบบการลดอุณหภูมิหรือระบบทําความเย็นใหอากาศ (air cooling system) คือการทําใหอากาศมีอุณหภูมิลดลงจาก
อุณหภูมิเริ่มตน และรักษาระดับอุณหภูมิอากาศใหคงที่อยูตลอดเวลาที่ใชงาน
2. ระบบการเพิ่มอุณหภูมิหรือระบบทําความรอนใหอากาศ (air heating system) คือการทําใหอากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้นจาก
อุณหภูมิเริ่มตน และรักระดับอุณหภูมิอากาศใหคงที่อยูตลอดเวลาที่ใชงาน
ระบบทําความเย็น ประกอบดวย คอมเพรสเซอร เครื่องระบายความรอน อุปกรณควบคุมปริมาณสารความเย็น และเครื่องทํา
ความเย็น แตละสวนประกอบมีหนาที่ ดังนี้
1.คอมเพรสเซอร มีหนาที่อัดเพิ่มความดันสารความเย็นหรือน้ํายาเพื่อไประบายออกที่เครื่องระบายความรอน
2.เครื่องระบายความรอน มีหนาที่ระบายความรอนออกจากสารความเย็น และเปลี่ยนสถานะสารความเย็นเปนของเหลว
3.อุปกรณควบคุมปริมาณสารความเย็น มีหนาที่ควบคุมปริมาณสารความเย็นใหเปนไปตามความตองการของเครื่องทําความ
เย็น
4.เครื่องทําความเย็น ทําหนาที่รับความรอนจากหองปรับอากาศทําใหหองเย็นลง และนําความรอนของหองถายเทใหกับสาร
ความเย็นเพื่อนํากลับไปสูคอมเพรสเซอรอีกทีหนึ่ง
การควบคุมความชื้น การควบคุมความชื้นจะเนนไปในทางความชื้นต่ํา โดยใชเทคนิคการลดความชื้นหลายอยาง
สาเหตุ ความชื้นสูงเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เชน มีการใชน้ําหรือความชื้นภายในหองมากเกินไป มีอากาศภายนอกรั่วเขาหอง
ความรอนของหองลดลง เครื่องทําความเย็นประสิทธิภาพลดลง เปนตน
การควบคุมความชื้น ทําไดโดยคนหาสาเหตุที่มาของความชื้น เชน ตรวจเช็คและปรับเครื่องทําความเย็นใหทํางานถูกตอง
ลดรูรั่วของหองโดยทําโครงสรางใหมิดชิด การอัดอากาศแหงตานอากาศชื้น การติดตั้งเครื่องปรับอากาศจะสามารถควบคุม
ความชื้นไดระดับหนึ่ง หากตองการความชื้นต่ํามากๆ อาจตองใชเครื่องลดความชื้นมาประกอบ การติดตั้งเครื่องเพิ่มความ
รอน เพื่อไลความชื้น การลดปริมาณหมุนเวียนอากาศ และการใชเครื่องควบคุมความชื้นซึ่งมีหลายชนิด เชน heat pipe, solid
descicant และ liquid descicant
การควบคุมความสะอาด หมายถึงการกําจัดความสกปรกจากอากาศใหมาที่สุดและจะตองควบคุมสวนอื่นคือ การควบคุม
ความสะอาด อากาศทางกายภาพ และการควบคุมความสะอาดอากาศโดยใชเครื่องมือ
แนวคิดหลักของการควบคุมความสะอาดของอากาศมี 2 สวน คือ การควบคุมทางกายภาพ (passive control) และการควบคุม
โดยการใชเครื่องมือ (active control) ดังนี้
1.การควบคุมทางกายภาพ (passive control) คือการจัดการทางดานรูปแบบของหองหรือพื้นที่ ไดแก การกําหนดโซนพื้นที่การ
ใชงานใหเหมาะสม มีความตอเนื่อง เชน ประเภทหองสะอาด (clean room) หรือหองที่ใชงานในทํานองเดียวกันนี้ควรใหหอง
สะอาดนอยอยูดานนอกสุด และหองสะอาดมากอยูดานในสุด เพื่อใหอากาศสะอาดไหลจากหองในสุดออกหองนอกสุด หาก
เปนหองควบคุมการแพรเชื้อโรค (airborne infection isolation room) หรือหองที่ใชงานในทํานองเดียวกันนี้ควรใหหองที่มีเชื้อ
โรคมากอยูในสุด และหองที่มีเชื้อโรคนอยอยูนอกสุด เพื่อใหอากาศสะอาดไหลจากหองนอกสุดไปหองในสุด การติดตั้ง
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ประตูใหสอดคลองกับทิศทางการไหลของอากาศ โดยปกติทิศทางของประตูควรสวนทางกระแสอากาศ รวมทั้งการเลือกใช
วัสดุกอสรางที่ไมกอใหเกิดฝุนละอองหรือสิ่งสกปรก เปนตน
2.การควบคุมโดยใชเครื่องมือ (active control) ไดแกการใชเครื่องมือหรืออุปกรณเพื่อใหอากาศสะอาดมากขึ้น เชน การใชพัด
ลมดูดอากาศเสียออกจากหอง การใชพัดลมระบายอากาศอัดอากาศสะอาดเขาสูหอง การเลือกเครื่องปรับอากาศที่โครงสราง
แข็งแรง ไมมีสิ่งสกปรกปลิวตามกระแสลม เชน เครื่องสงลมแบบ double skin casing เปนตน รวมทั้งการเลือกใชแผงกรอง
อากาศใหเหมาะสมกับระดับความสะอาดหรือขนาดของแบคทีเรียที่ตองการกรอง เชน เลือกใชแผงกรองอากาศแบบ HEPA
filter ทั้งนี้ รวมไปถึงการกรองเชื้อโรคหรือสิ่งปนเปอนกอนทิ้งสูภายนอกเพื่อปองกันโรคติดตอ และการติดตั้งเครื่องมือวัด
เพื่อตรวจจับอุปกรณที่สําคัญเพื่อตรวจสอบวาอุปกรณเหลานั้นทํางานไดสมบูรณหรือไม เพื่อจะไดจัดการปองกันหรือแกไข
ไดกอนที่ปญหาอื่นจะเกิดตามมา
การควบคุมความดันอากาศ คือการควบคุมอากาศใหไหลผานรอยรั่วจากหองหนึ่งไปยังอีกหองหนึ่งดวยความดันแตกตาง
ระหวางหอง โดยควบคุมความดันแบบบวกและความดันแบบลบ
positive pressure control คือการทําใหหองที่ตองการควบคุมมีความดันมากกวาความดันบรรยากาศ ใชกับหองที่ตองการ
ความสะอาด หองที่ตองการควบคุมความชื้น และหองที่ไมตองการใหมีสิ่งสกปรกจากภายนอกเขาสูหอง เชน หองทํางาน
หองผาตัด หองทดลองเคมีที่หากมีสารอื่นปนเปอนเขามาจะทําใหผลการทดลองผิดไป หองสอบเทียบเครื่องมือ หองบรรจุผง
กาแฟ เปนตน
negative pressure control คือการทําใหหองที่ตองการควบคุมมีความดันนอยกวาความดันบรรยากาศ ใชกับหองที่ตองการ
ควบคุมการแพรกระจายเชื้อโรคหรือสิ่งปนเปอน เชน หองกักกันไขหวัดนก หองกักกันสัตว หองปฏิบัติการ Bio Safety
Laboratory (BSL) หองที่มีกลิ่นไมพึงประสงค หองครัว หองอาหาร เปนตน
หลักการควบคุมความดัน ใชพัดลมเปนตัวสรางความดันอากาศใหกับหอง ถาใหพัดลมสงอากาศเขาหองจะไดความดันหอง
มากกวาความบรรยากาศ ไดเปนระบบ positive pressure control และถาใหพัดลมดูดอากาศออกจากหองจะไดความดันหอง
นอยกวาความบรรยากาศ ไดเปนระบบ negative pressure control ปริมาณอากาศที่ตองการไมวาควบคุมความดันบวกหรือลบ
พิจารณาจากรอยรั่วของหองที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะบริเวณประตู โดยควบคุมความดันแตกตางระหวางหองประมาณ 0.05 นิ้วน้ํา
(1.25 ปาสคาล)
การควบคุมการหมุนเวียนของอากาศ คือการดําเนินการใหมีอากาศหมุนเวียนในหอง หรือบริเวณที่ปฏิบัติงานโดยมีอัตรา
หมุนเวียนของอากาศที่เหมาะสมกับปริมาตรของหอง
การหมุนเวียนอากาศเปนตัวบอกวาอากาศที่อยูในหองนั้นมีอัตราการหมุนเวียนมากหรือนอยอยางไร การหมุนเวียนอากาศ
เปนการนําฝุนละอองและสิ่งสกปรกที่เกิดขึ้นจากมนุษย กิจกรรมของมนุษย กระบวนการผลิต และอื่นๆ ไปผานแผงกรอง
อากาศ เพื่อกรองเอาสิ่งไมพึงประสงคออกกอนที่จะนําอากาศนั้นกลับมาใชใหมได อากาศที่มีอัตราการหมุนเวียนมาก
หมายถึงอากาศหมุนเวียนเร็ว จะทําใหไดอากาศที่มีความสะอาดมากกวาอากาศที่มีอัตราการหมุนเวียนนอย เชน หองสะอาด
class 10000 ตองการอัตราหมุนเวียนอากาศ 20-40 ครั้งตอชั่วโมงจึงจะเพียงพอ หากมีอัตราการหมุนเวียนนอยกวานี้จะเก็บฝุน
ไมหมด หองที่ไดจะมีความสกปรกมากกวาที่ class 10000 ตองการ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นไดแมในการติดตั้งครั้งแรกจะไดอัตรา
การหมุนเวียนตามที่ตองการ วิธีแกไขคือ ตองตรวจสอบหรือปรับเพิ่มกําลังจายลมของพัดลมใหเพียงพอ
manasu

