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บทคัดย่อ
	 บทความนีจ้ะขอนำาเสนอเกีย่วกบัการแกไ้ขปญัหาเกีย่วกบัเชือ้ราในอาคาร	

ในส่วนที่เกี่ยวกับระบบปรับอากาศ	 โดยจะแสดงให้เห็นถึงธรรมชาติของ 

เชื้อรา	 สภาพที่เชื้อราอยู่รอดหรืออยู่ไม่ได้	 ตลอดจนถึงแนวทางต่างๆที่มี 

การใชอ้ยูใ่นปจัจบุนัเชน่	สภาพแวดลอ้มของระบบปรบัอากาศ	ทัง้ระดบัความชืน้	 

การหมุนเวียนอากาศ	แผ่นกรองอากาศ	หลอดยูวี	โอโซนในการป้องกัน	โดย

ชี้ให้เห็นถึงข้อดี	ข้อเสีย	ข้อจำากัด	และความเข้มข้นที่เหมาะสมในการแก้ไข

ปญัหาเกีย่วกบัเชือ้ราในอาคาร	ซึง่มกีารใชง้านจรงิหรอืเสนอแนะโดยสถาบนัที่

เกี่ยวข้องเพื่อให้ท่านผู้อ่านได้พิจารณาปรับใช้ตามความเหมาะสม

การแก้ไขปัญหาเชื้อราในระบบปรับอากาศ

นายสุพจน์  เตชะอำานวยวิทย์
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

บริษัท	ไทยเอ็นจิเนียริ่ง	สเปเชียลลิซ	จำากัด
468	ซอยกรุงธนบุรี	6	แยก	6	ถนนกรุงธนบุรี	

แขวงบางลำาพูล่าง	เขตคลองสาน	กรุงเทพฯ	10600
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บทนำา
	 เชื้อรา	 (Fungi)	 เป็นพืชที่สามารถอยู่ได้ทั้งในน้ำา	

บนดิน	หรือ	ในอากาศ	มีหลายชนิดทั้งที่เป็นประโยชน์

หรือเป็นโทษ	 เห็ดก็เป็นเชื้อราประเภทหนึ่ง	 แต่ที่เกิด

ปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อราที่แขวนลอยอยู่ในอากาศ	 

ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทั้งต่อบุคคล	 เช่นทำาให้เกิดโรคทาง

เดินหายใจ	โรคผิวหนังบางชนิด	เช่น	หูด	หรือ	โรค 

ภายในรา่งกาย	เชน่	ตบั	เปน็มะเรง็จากสารอลัฟาทอ็กซนิ 

จากเชือ้ราในอาหาร	และยงักอ่ใหเ้กดิปญัหาในการผลติ 

จากการเกิดเชื้อราในอาหาร	 ตลอดจนถึงทำาให้อาคาร 

เกิดเปลี่ยนสี	 โดยเฉพาะตามผนังอาคาร	 หรือ	 เกิด 

กลิ่นเหม็นอับในอาคารและก่อให้เกิดโรคต่างๆ	ติดตาม 

กันมา	 การออกแบบระบบปรับอากาศที่ดีก็มีส่วนช่วย 

ลดการก่อตัวของเชื้อราในอาคาร	

ธรรมชาติของเชื้อรา
	 เชื้อรา	 เป็นพืช	 ชนิดหนึ่ง	 มีการขยายพันธุ์ทั้ง

แบบต่างเพศหรือไม่มีเพศ	 โดยการแบ่งตัวแบบแตก

หน่อ	 แยกเซลล์หรือการสร้างสปอร์	 เชื้อราจะมีผนัง

เซลล์ที่แข็ง	 และมีขนาดใหญ่กว่าแบคทีเรียหรือไวรัส

มาก	โดยมีขนาด	10	ไมครอนหรือใหญ่กว่า

	 เชื้อรามีรูปร่างหลายแบบ	ทั้งแบบกลมรี	ที่เรียก

ว่า	 “ส่า”(ยีสต์	Yeast)	หรือมีลักษณะเป็นเส้นยาว	ที่

เรยีกวา่	เชื้อราเสน้สาย	(Mold,	Mould)	เชื้อรามขีนาด

ใหญ่กว่า	แบคทีเรียถึง	10	เท่า	ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์

 รูปที่ 1	ขนาดของเชื้อรา

รูปที่ 2	เปรียบเทียบรูปร่างและขนาดของไวรัสแบบต่างๆ

ขยายประมาณ	100	ในการส่องให้เห็น	การดำารงชีวิต

ของเชื้อราต่างจากแบคทีเรียหรือไวรัส	 ตรงที่เชื้อรา 

สามารถแขวนลอยในอากาศในรูปแบบของสปอร์โดย 

ไม่ต้องเกาะกับสิ่งใด	 ซึ่งต่างจากแบคทีเรียหรือไวรัส

ตรงที	่ธรรมชาตขิองแบคทเีรยีหรอืไวรสันัน้เปน็กาฝาก	

(Parasite)	 ซึ่งต้องมีสิ่งยึดเกาะหรือHost	 โดยสิ่งที่

ถูกยึดเกาะนั้นสามารถเป็นได้ทั้งสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มี

ชีวิต	 และมีขนาดใหญ่กว่าตัวมันเอง	 ซึ่ง	 EU	 GMP	

พบว่าขนาดอนุภาคฝุ่นที่เหมาะแก่การเกาะของเชื้อ

จุลินทรีย์(Viable)	 อยู่ที่	 5	 ไมครอนหรือใหญ่กว่า	 

ดังนั้นจึงได้กำาหนดให้ยาประเภท	 Sterile	 ซึ่งอยู่ใน

ประเภท	A	จะต้องผลิตภายใต้ห้องสะอาด	ระดับไม่ต่ำา

กว่า	ISO	Class	5	ซึ่งไม่ให้มีฝุ่นขนาด	5	ไมครอน

ในห้อง	หรือ	มี	0	อนุภาค

  

สภาพแวดล้อมที่ทำาให้เชื้อราขยายพันธุ์
 1. อุณหภูมิ –	เชื้อราส่วนใหญ่จะสามารถมีชีวิต

อยู่ได้ที่อุณหภูมิ	0	–	30oC	แต่อุณหภูมิที่เหมาะสมใน

การเจริญเติบและแพร่พันธุ์จะอยู่ที่	20	–	30oC	แต่

การแก้ไขปัญหาเชื้อราในระบบปรับอากาศ
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มีราบางชนิดที่สามารถเจริญเติบโตและแพร่พันธุ์ที่

อุณหภูมิ	 40	–	 50oC	 และเจริญเติบโตได้ในอาหาร

เลี้ยงเชื้อที่เป็นกรดที่มีค่า	PH	ประมาณ	6,	การขยาย

ตวัของเชือ้ราจะลดลงทีอ่ณุหภมูสิงูขึน้	ทีอ่ณุหภมู	ิ50oC	

เชื้อราจะเจริญน้อยลง	 และราทุกชนิดจะถูกฆ่าตายที่

อุณหภูมิ	 60oC	 หรือจะหยุดการเจริญและแพร่พันธุ์	

และถ้าหากอุณหภูมิสูงถึง	 100oC	 สปอร์และสเคอโด

เรียม(โครงสร้างที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมของเชื้อรา	

มีลักษณะแข็ง	ช่วยให้เชื้อราอยู่ได้ข้ามฤดู	และกลับมา

เจริญเติบโตเมื่อถึงฤดูหรือสภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อ

การเจริญเติบโต)	จะถูกทำาลายหมด

 2.  แสงสวา่ง –	ไมจ่ำาเปน็ตอ่การเจรญิเตบิโตของ

เชือ้รา	เวน้แตบ่างชนดิทีแ่สงสวา่งจำาเปน็ตอ่การสรา้งส

ปอร์	โดยเชื้อราจะหันไปทางแสงสว่าง

 3.  ความชื้น –	 เชื้อราส่วนใหญ่จะเจริญเติบโต

และขยายพันธุ์ที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่า	60%

 4.  วัสดุ –	 เชื้อราส่วนใหญ่จะเจริญเติบโตได้ใน

วัสดุเกือบทุกประเภท	 ทั้งวัสดุที่เป็นอินทรียวัตถุ	 (ทำา

จากสิ่งมีชีวิต)	เช่น	ไม้	เศษใบไม้	ผ้า	อาหาร	ผ้าม่าน	

รูปที่ 3	เชื้อราในจานเพาะเชื้อและภาพขยาย

หนังสือ	 เป็นต้น	 โดยเฉพาะวัตถุที่มีช่องว่าง	หรือ	 รู

พรุน	หรือ	จากวัสดุอื่น	เช่น	ปูน	พรม	พลาสติก	ไว

นิล	เป็นต้น	และวัสดุนั้นเปียกชื้นเป็นเวลานานกว่า	48	

ชั่วโมง

	 โดยสรุปแล้ว	 เชื้อราจะก่อตัวเกิดขึ้นได้ต้องอยู่ใน

สภาพแวดลอ้มทีม่คีวามอบัชืน้	(ความชืน้สงูกวา่	60%)	

มีอากาศนิ่งไม่มีการหมุนเวียน	อุณหภูมิไม่เกิน	40	–	

50oC	บนพื้นผวิแทบทกุชนดิโดยเฉพาะพื้นผวิทีจ่ำาพวก

อินทรียวัตถุ	 ในทุกซอกมุมของอาคารที่อับชื้น	 และ

สามารถกอ่ตวัไดใ้นมมุทีม่คีวามชืน้สงูหรอืน้ำาขงัเกนิกวา่	 

24	-	48	ชั่วโมงขึ้นไป	เชื้อราจะไม่สามารถเจริญเติบโต

อยูไ่ดถ้า้ไมม่คีวามชืน้หรอืน้ำา	ตลอดถงึอาหารของเชือ้รา	 

สปอร์ของเชื้อราจะมีขนาดเล็กมากไม่สามารถมองเห็น

ได้ด้วยตาเปล่า	 และแขวนลอยอยู่ในอากาศ	 ลอยไป

ได้ไกลและก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บแก่ทั้งมนุษย์และสัตว์

โรคที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา
	 หากผู้ป่วยสูดอากาศที่ปนเปื้อนเชื้อราเป็นระยะ

เวลานาน	จะทำาให้เกิดเป็นโรคหอบหืด	จาม	ไข้ละออง

ฟาง	แน่นหน้าอก	คัดจมูก	จาม	ระคายเคืองนัยน์ตา	 

เจ็บคอ	 หรือ	 เมื่อผิวหนังอยู่ในสภาพเปียกชื้นเป็น 

เวลานาน	อาจทำาเกิดโรคน้ำากัดเท้าจากรา	โรคหูดในใต้

ร่มผ้า	โรคกลากเกลื้อน	เป็นต้น

ขนาดของปัญหาการเกิดเชื้อรา
	 หน่วยงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของอเมริกา	(EPA	

–	United	States	Environmental	Protection	Agency)	 

ไดก้ำาหนดระดบัความรนุแรงของปญัหาเชือ้ราในอาคาร

โดยกำาหนดจากพื้นผิวของส่วนต่างๆ	 ในอาคารที่เกิด 

เชื้อราขึ้นเป็น	3	ระดับ	คือ

	 รนุแรงนอ้ย	–	เกดิเชือ้ราทีพ่ืน้ผวิวสัดเุปน็บรเิวณ

ผืนเดียวไม่เกิน	10	ตารางฟุต

การแก้ไขปัญหาเชื้อราในระบบปรับอากาศ
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	 รุนแรงปานกลาง	–	เกิดเชื้อราที่พื้นผิววัสดุเป็น

บริเวณผืนเดียวไม่เกิน	10	–	100	ตารางฟุต

	 รนุแรงมาก	–	เกดิเชือ้ราทีพ่ืน้ผวิวสัดเุปน็บรเิวณ

ผืนเดียวกินพื้นที่มากกว่า	100	ตารางฟุต

การเกิดขึ้นของเชื้อราในระบบปรับอากาศ
	 เชื้อราสามารถเกิดขึ้นได้ตามอุปกรณ์ต่างๆของ

ระบบปรับอากาศที่เกิดความชื้นขึ้น	และ	ถูกปล่อยทิ้ง

ไว้โดยไม่จัดการแก้ไขเป็นเวลานานเกินกว่า	48	ชั่วโมง	

เช่น	

  ตามแนวท่อน้ำาเย็นที่ฉนวนเกิดแตกหรือฉีก

ขาด	ทำาให้เกิดการควบแน่นของไอน้ำาที่ผิวท่อ	

รูปที่ 4	เชื้อราที่เพดานใต้ท่อน้ำาเย็น

รูปที่ 5	เกิดราขึ้นที่ผนังท่อลมหลังขดท่อน้ำาเย็น

รูปที่ 6	ราเกิดขึ้นที่ขอบกระจกชื้นจาก

การควบแน่นของไอน้ำา

รูปที่ 7	เชื้อราเกิดขึ้นที่หน้ากากจ่ายลม	และลักษณะ

กระแสลมแปรปรวนที่หน้ากากจ่ายลม

 	 ภายในผนงัภายในของทอ่ลมสว่นตอ่จากขดทอ่

น้ำาเย็นในระยะประมาณ	10	ฟุต

  ตามขดท่อน้ำาเย็น (Cooling Coil)	โดยเฉพาะ

บริเวณส่วนล่างใกล้ถาดน้ำาทิ้งขดท่อน้ำาเย็น

  การควบแน่นของหยดน้ำาที่ผนังห้อง	 ซึ่งเกิด

จากอุณหภูมิต่างระหว่างห้องสูงและเป็นผนังคอนกรีต	

เช่นห้องเก็บรักษายา	ซึ่งมีอุณหภูมิห้องไม่เกิน	22-25	

องศาเซลเซยีส	กบัหอ้งขา้งเคยีงที	่เปน็หอ้งอณุหภมูปิกต	ิ 

ความเย็นที่ผนังจะต่ำา	 และเมื่อต่ำากว่าจุดควบแน่น	

(Dew	 Point)	 ก็จะมีหยดน้ำามาเกาะที่ผนังอยู่ตลอด	

ทำาให้เกิดเชื้อรา	 แก้ไขโดยการใช้ฉนวนปิดตลอดแนว

ผนงัภายในหอ้งทีม่อีณุหภมูติ่ำา	และเพือ่เปน็การลดการ

สูญเสียความเย็นหรือพลังงานในระยะยาว	

  ตามแนวกระจกหนา้ตา่ง	ซึง่เกดิการควบแนน่

ที่ผิวกระจกด้านนอกของไอน้ำาเมื่ออุณหภูมิภายในห้อง

ต่ำากว่าภายนอกมาก

	 -	 ตามหน้ากากจ่ายลม	โดยเฉพาะชนิดกระจาย

สี่ทิศ	ซึ่งจะทำาให้เกิดกระแสลมแปรปรวน

	 -	 ตามผนังด้านนอกของท่อลมจ่ายลมเย็น	

เนื่องจากอุณหภูมิภายในและภายนอกท่อลมต่างกัน

การแก้ไขปัญหาเชื้อราในระบบปรับอากาศ
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	 โดยสรุป	เชื้อราสามารถก่อตัวได้ในจุดต่างๆ	ของ

ระบบปรับอากาศ	 โดยเฉพาะในที่ที่เกิดความชื้น	 และ

มอีณุหภมูทิีเ่หมาะแกก่ารเจรญิเตบิโต	มอีาหารของเชือ้

เกาะอยูแ่ละทีส่ำาคญัคอื	มสีปอรข์องเชือ้รามาเกาะ	เปน็

ระยะเวลานานกว่า	48	ชั่วโมง

วธิกีารปอ้งกนัและแกไ้ขการกอ่ตวัของเชือ้ราใน

ระบบปรับอากาศในอาคาร
	 เมื่อได้ศึกษาถงึธรรมชาตขิองเชื้อรา	เหตุแหง่การ

เกดิของเชือ้รา	พรอ้มทัง้ตำาแหนง่มโีอกาสเกดิการกอ่ตวั

ของเชื้อราแล้ว	 ก็จะกล่าวถึงแนวทางเพื่อป้องกันและ

แก้ไขปัญหาของเชื้อรา	

1. แก้ไขปัญหาเรื่องความชื้นที่เกิดขึ้น
 	 ปรับถาดน้ำาทิ้งให้มีความลาดเอียงให้น้ำา

สามารถไหลลงท่อน้ำาทิ้ง

รูปที่	9	ราที่ปลายท่อก่อนจ่ายสู่หน้ากากจ่ายลม

รูปที่	8	ราเกิดขึ้นที่ผิวท่อลมเย็น	

 	 แก้ไขฉนวนหุ้มท่อที่เกิดฉีกขาด	 หากเกิด

เชื้อราที่ฉนวนหุ้มท่อแล้ว	 ให้ทิ้งแล้วหุ้มใหม่	 โดยควร

หุ้มส่วนที่เกิดเชื้อราให้มิดชิดด้วยพลาสติกโพลีเอธทีลีน 

ก่อนทำาการนำาออกเพื่อป้องกันการแพร่ของสปอร์ไปสู่

ส่วนอื่น

 	 การลดความชื้นของอากาศใหม่ที่เติมเข้าสู่

ระบบเพื่อป้องกันความชื้นจากภายนอกเข้าสู่ระบบ

 	 ทำาการตรวจสอบรอยเชือ่มตอ่ของทอ่น้ำาตา่งๆ	

ไมใ่หเ้กดิการรัว่	อนันำาไปสูก่ารเกดิหยดน้ำาและความชืน้

ที่พื้นใต้ท่อน้ำา

 	 ส่วนของท่อลมหลังจากขดท่อความเย็นควร

เคลือบด้วยสารกันเชื้อราในระยะ	 10	 ฟุต	 เนื่องจาก

อาจมีละอองน้ำาที่เกิดขึ้นที่ขอท่อความเย็นมาสะสม

 	 การปรับความเร็วลมที่ผ่านหน้าขดท่อความ

เย็นให้อยู่ในระดับไม่เกิน	 400	 ฟุต/นาที	 เนื่องจาก

ความเรว็ระดบันีจ้ะนำาพาละอองน้ำาไปไดน้อ้ยหรอืไมไ่กล

2. การรักษาระดับความชื้นของอากาศภายใน

ส่วนต่างๆ ของอาคารให้ไม่เกิน 60% 
	 เนื่องจากความชื้นสัมพัทธ์ที่สูงเกินกว่า	60%	จะ

เหมาะกับการเจริญเติบโตและขยายตัวของเชื้อรา

3. การทำาให้อากาศมีการหมุนเวียนถ่ายเทอยู่

ตลอดอย่าให้เกิดความอับชื้น 
	 การออกแบบการถ่ายเทอากาศของระบบ

ปรับอากาศจะมีส่วนช่วยลดจุดบอดของกระแสลม

ถ่ายเทหรืออากาศอับ	 การออกแบบให้กระแสลมมี

การเคลื่อนที่จากฟากหนึ่งไปสู่อีกฟากหนึ่งของห้อง 

ไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนช่วยกระจายอากาศ 

ให้มีการเคลื่อนที่ไปทั่วห้อง	 การเคลื่อนตัวของอากาศ 

มีส่วนช่วยให้สปอร์ของเชื้อราไม่ตกลงเกาะที่ผิวต่างๆ	 

หรือพัดพาเอาความชื้นที่พื้นผิวต่างๆ	แห้ง	 ไม่เหมาะ 

การแก้ไขปัญหาเชื้อราในระบบปรับอากาศ
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แก่การเจริญเติบโตของเชื้อรา	 อีกประการหนึ่ง 

การวางผังเครื่องใช้ภายในห้อง	ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะ	เก้าอี้	

ตู้	หรือ	เตียง	ไม่ให้ขวางกระแสหรือทิศทางลมก็มีส่วน

ช่วยให้ไม่เกิดมุมอับในการถ่ายเทอากาศ	ในกรณีที่เกิด

น้ำาขังหรือความชื้นที่จุดใดจุดหนึ่งของอาคารนั้น	 การ

ที่เกิดกระแสลมพัดผ่านส่วนนั้นอย่างต่อเนื่อง	จะมีส่วน

ช่วยให้ความชื้น	ณ	จุดนั้นเกิดระเหยกลายเป็นไอ	ซึ่ง

อัตราการระเหย	ขึ้นอยู่กับความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ

ในขณะนั้น	 อุณหภูมิ	 และ	 ความเร็วลม	 เพราะการ

ถา่ยเทอากาศจะชว่ยลดความแตกตา่งของอณุหภมูแิละ

ความอับชื้นลง	 รูปต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการทำาให้

เกิดการถ่ายเทอากาศแบบทิศทางเดียวซึ่งทางองค์การ

อนามัยโลกแนะนำาสำาหรับโรงพยาบาลเพื่อลดการแพร่

เชื้อและป้องกันปัญหาจุดแปรปรวนของอากาศภายใน

ห้องอันทำาให้เกิดจุดบอดหรือจุดอับชื้นของห้อง

 

 รูปที่ 10	 เป็นตัวอย่างการออกแบบทิศทางของ

กระแสลมเป็นแบบทางเดียว	โดยอิงรูปแบบการถ่ายเท 

อากาศแบบธรรมชาติ	 เพื่อป้องกันการติดเชื้อใน 

โรงพยาบาล	รูปบน	กระแสลมจะผ่านเข้าทางหน้าต่าง

ของห้องพักผู้ป่วย	 แล้วจึงผ่านไปยังแนวทางเดิน 

ของอาคารและผ่านไปยังอีกด้านหนึ่งของตึก	 ส่วน 

รูปกลางนั้นเป็นทิศทางกลับกัน	 ในขณะที่รูปล่างนั้น	 

มีลักษณะให้ส่วนกลางของอาคารเหมือนปล่องระบาย

อากาศ	 โดยมีกระแสลมจากภายนอกอาคารทั้งสองฝั่ง	 

ผ่านเข้าทางหน้าต่างของอาคารแล้วสู่ส่วนกลางซึ่ง

เปรียบเหมือนปล่องระบายอากาศ

	 ทางองคก์ารอนามยัโลกอาศยัหลกัพืน้ฐานเกีย่วกบั 

จลศาสตรข์องอากาศ	คอื	อากาศทีเ่ยน็จะมคีวามหนาแนน่

มากกว่าอากาศที่ร้อนกว่าและจะเคลื่อนตัวเข้าแทนที่

อากาศส่วนที่อุณหภูมิสูงกว่า	ในกรณีที่ภายนอกอาคาร

อุณหภูมิสูงกว่าภายในอาคาร	อากาศภายในอาคารที่มี

ความหนาแน่นมากกว่าจะไหลออกจากอาคารในที่ต่ำา	

และอากาศภายนอกที่อุณหภูมิสูงกว่าจะเคลื่อนเข้าสู่

อาคารทางด้านบน	ในทางกลับกันหากอากาศภายนอก 

อาคารอุณหภูมิต่ำากว่า	จะเข้าสู่ห้องทางด้านล่าง	และ

อากาศจากภายในอาคารที่ก็จะไหลออกจากห้องทาง

ส่วนบนของห้อง

	 อยา่งไรกต็าม	ยงัไมม่มีาตรฐานเกีย่วกบัปญัหาของ

เชือ้ราในอากาศ	มแีตม่าตรฐานเกีย่วกบัคณุภาพอากาศ

ในอาคาร	เชน่	มาตรฐาน	ANSI/ASHRAE	62.1-2007	

เกี่ยวกับ	การหมุนเวียนของอากาศเพื่อคุณภาพอากาศ

ในอาคารที่ยอมรับได้	 (Ventilation	 for	 Acceptable	

Indoor	Air	Quality)

รูปที่ 10

การถ่ายเทอากาศของห้องผู้ป่วยในโรงพยาบาล

การแก้ไขปัญหาเชื้อราในระบบปรับอากาศ



สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 69

ตารางที่ 1	ปริมาณอากาศท่ีเติมจากภายนอกสำาหรับระบบหมุนเวียนอากาศของสถานอนามัย	(เช่น	โรงพยาบาล,	ห้องพยาบาล)

 

	 จากตารางที่	 1	 เป็นข้อกำาหนดมาตรฐานจาก	

ASHRAE62.1-2007	 ซึ่งกำาหนดปริมาณอากาศใหม่

ที่เติมจากภายนอกอาคาร	 เข้าภายในระบบหมุนเวียน

อากาศภายในอาคารเพื่อเจือจางอากาศที่อาจเกิดการ

ปนเปื้อนของอากาศเสียจากภายในอาคารเองทั้งจาก 

ผูป้ว่ยตดิเชือ้	จากกระบวนการในหอ้งทดลอง	ตลอดจน 

ถึงการถ่ายเทก๊าซจากการหายใจของบุคคลากรใน

อาคารและผู้มาติดต่อกับสถานพยาบาล	 โดยกำาหนด

จากปริมาณเป็นลูกบาศก์ฟุตต่อนาทีต่อบุคคล	 ซึ่งเป็น

คา่ทีค่าดวา่ปลอดภยัจากการแพรข่ยายของเชือ้โรคทาง

เดนิหายใจ	เชน่	หอ้งผา่ตดั	จากตาราง	กำาหนดจำานวน

บุคลากรภายในหอ้งไมเ่กนิ	20	คน	สำาหรบัพื้นทีไ่ม่เกนิ	

1,000	 ตารางฟุตหรือ	 100	 ลูกบาศก์เมตรต้องเติม

อากาศใหม่จากภายนอก	ประมาณ	30	ลูกบาศก์ฟุตต่อ

นาที/คนที่อยู่ภายในห้อง	(	30	CFM/คน	)	

	 สว่นตารางที	่2	เปน็อตัราการระบายอากาศสำาหรบั 

ส่วนต่างๆ	ภายในอาคารซึ่งกำาหนดโดยพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคารฉบับที	่ 50	 (พ.ศ.2540)	 นอกจากนั้น

แล้วยังได้กำาหนดค่ามาตรฐานของคุณภาพอากาศจาก

ภายนอกอาคารที่จะเติมเข้าสู่อาคารต่างๆ	 ที่ห้ามมี 

สิ่งปนเปื้อนของมลพิษไม่เกินค่าที่กำาหนดไว้ตามตาราง 

ที่	 3	 โดยเป็นค่าที่กำาหนดโดยหน่วยงานป้องกัน 

สิ่งแวดล้อมของอเมริกา	(Environmental	Protection	

Agency)

  

ตารางที่ 2	อัตราการระบายอากาศตามกฎกระทรวงฉบับที่	50	(พ.ศ.2540)	พระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร

การแก้ไขปัญหาเชื้อราในระบบปรับอากาศ
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การแก้ไขปัญหาเชื้อราในระบบปรับอากาศ

ตารางที่ 3	 มาตรฐานคุณภาพอากาศที่จะเติมจาก
บรรยากาศภายนอกของหนว่ยงานปอ้งกนัสิง่แวดลอ้มของ
อเมริกา	(EPA)

	 จากตารางที	่3	เปน็มาตรฐานของคณุภาพอากาศ

ที่จะเติมเข้าสู่อาคาร	 ซึ่งกำาหนดทั้งค่าของคุณภาพ

อากาศเป็นค่าเฉลี่ยในระยะยาวและระยะสั้น	ค่า	PM10	

นัน้ทาง	US.EPA-United	State	Environment	Agency	 

ให้ความหมายถึง	ฝุ่นหยาบที่มีขนาดระหว่าง	2.5	–	

10	ไมครอน	และมักจะก่อให้ผู้สูดอากาศที่มีฝุ่นขนาดนี้

มากเกินไปเกิดโรคหืดหอบ	ส่วน	PM2.5	หมายถึงฝุ่น

ละเอยีดทีม่ขีนาดเลก็กวา่	2.5	ไมครอนลงมา	และจะเขา้

สูส่ว่นลา่งของปอด	ทำาใหเ้กดิปญัหาเกีย่วกบัปอดในระยะ

ยาว	ส่วนก๊าซอื่นนั้นเป็นก๊าซพิษที่ต้องจำากัดปริมาณใน

อากาศสำาหรับบุคคลากรในอาคาร

	 การเพิ่มอัตราหมุนเวียนของอากาศภายในอาคาร

เป็นการใช้หลักการเจือจางเชื้อต่างๆ	 ในอาคารและ

การนำาเอาเชื้อที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศภายในอาคาร

ออกให้มากที่สุด	ยิ่งออกแบบให้เกิดการหมุนเวียนของ

อากาศในอาคารมากเท่าไหร่	 โดยมีการเติมอากาศ

สะอาดจากภายนอกมากเท่านั้น	 อากาศก็ยิ่งดีขึ้น

เท่านั้น	 เพราะเป็นที่แน่นอนว่า	 ต้องมีส่วนของเชื้อ

ตา่งๆแขวนลอยอยูใ่นอากาศ	แตท่ีส่ำาคญั	คอื	ความเขม้

ข้นของเชื้อเหล่านั้นมีไม่มากเพียงพอในการทำาให้เกิด

อาการป่วยได้	 เนื่องจากร่างกายมนุษย์สามารถรับเชื้อ

โรคในธรรมชาตไิดอ้ยูใ่นระดบัหนึง่ทีร่ะบบการตา้นทาน

เชือ้ของมนษุยน์ัน้จะตอ่สูก้บัสิง่แปลกปลอมได้	ซึง่แตล่ะ

บคุคลนัน้มไีมเ่ทา่กนั	ขึน้กบัวยัและสภาพรา่งกายทีแ่ขง็

แรงหรืออ่อนแอ	 หรือมีความไวต่อเชื้อประเภทนั้นๆ	

เฉพาะ

	 สำาหรับเรื่องคุณภาพของอากาศภายในอาคาร

เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมีรายละเอียดมากจึงขอไม่กล่าวถึง 

รายละเอียดมากนักเว้นแต่ข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้อง

4. การใช้แผ่นกรองอากาศที่เหมาะสมเพื่อ

ปอ้งกนัการแพรก่ระจายของสปอรไ์ปตามระบบ 

ปรับอากาศ
	 ส่วนหนึ่ งระบบปรับอากาศที่จะป้องกันการ

แพร่กระจายของเชื้อรา	 ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสปอร์

เชื้อราที่มีขนาดเล็กหรือเชื้อจุลินทรีย์ที่แขวนลอย

และล่องลอยไปตามกระแสลมจากระบบปรับอากาศ

ไปได้ไกลหากไม่มีแผ่นกรองอากาศที่ต้นทางของ

ระบบปรับอากาศ	 แม้ว่าแผ่นกรองอากาศจะไม่

สามารถฆ่ า เชื้ อราได้ 	 แต่ด้ วย เทคโนโลยีของ 

แผน่กรองอากาศในปจัจบุนัทำาใหส้ามารถกรองขนาดฝุน่

ขนาดเล็กตั้งแต่	0.1	ไมครอนขึ้นไป	ดังนั้นขนาดของ 

เชื้อราซึ่งมาขนาดตั้งแต่	10	ไมครอนขึ้นไปก็สามารถ

กรองได้	 ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงวิธีการเลือกแผ่นกรอง

อากาศพร้อมทั้งผลกระทบต่อระบบปรับอากาศหากมี

การเพิ่มแผ่นกรองอากาศ



สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 71

มาตรฐานของแผ่นกรองอากาศที่นิยมใช้อยู่ใน

เมืองไทยอ้างอิงจาก 2 แห่ง คือ 
  มาตรฐานทางอเมรกิา	โดยองิจากชมรมวศิวกร

ด้านการทำาความร้อน,	 ความเย็นและการปรับอากาศ

ของอเมริกา	(ASHRAE	–	American	Society	of	 

Heating,	 Refrigerating	 and	 Air-Conditioning	 

Engineers,	Inc.)	ซึง่จะมมีาตรฐานเกีย่วกบัการทดสอบ 

แผน่กรองอากาศโดยเฉพาะ	คอื	มาตรฐาน	ASHRAE	52	 

โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขมาเป็น	 ASHRAE	

52.1	และ	ASHRAE52.2	

  มาตรฐานทางยโุรป	ไดแ้ก	่EN779-2002	และ	

EN1822-1998

 

ตารางที่ 4	เปรียบเทียบมาตรฐานแผ่นกรองอากาศ

	 ตารางข้างต้นเป็นการเปรียบเทียบมาตรฐานของ

แผน่กรองอากาศ	ซึง่จะขอกลา่วโดยยอ่เพือ่ความเขา้ใจ

และสามารถเลอืกแผน่กรองอากาศตามความเหมาะสม

ต่อไป

การแก้ไขปัญหาเชื้อราในระบบปรับอากาศ

มาตรฐาน ASHRAE52.1
	 มาตรฐาน	ASHRAE52.1	แบง่วธิกีารทดสอบแผน่

กรองอากาศออกเปน็	2	ประเภท	ตามประเภทของแผน่

กรองอากาศ	คือ	แผ่นกรองอากาศขั้นต้น	(Pre-Filter)	

และแผ่นกรองขั้นกลาง	 (Medium	 Filter)	 โดยอาศัย

ความสามารถในการกรองฝุ่นตามคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน

ของฝุ่นในอากาศเป็นตัวแบ่งประเภท	 โดยพื้นฐานแล้ว

ฝุ่นที่อยู่ในอากาศมีอยู่	 2	 ลักษณะ	 คือ	 ฝุ่นหยาบที่มี

น้ำาหนกัทีแ่ขวนลอยอยูใ่นอากาศไมน่านและฝุน่ละเอยีด

ทีม่นี้ำาหนกัเบาและแขวนลอยในอากาศอกีทัง้ไมส่ามารถ

มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

	 Synthetic	Dust	Weight	Arrestance	ใช้สำาหรับ

วัดความสามารถในการดักจับฝุ่นโดยน้ำาหนักของ 

แผ่นกรองอากาศขั้นต้น	(Pre	Filter)	ทำาการทดสอบ

โดยการฉีดฝุ่นมาตรฐานซึ่งประกอบด้วยฝุ่นมาตรฐาน

สำาหรับทดสอบประมาณ	72%	(ขนาดของฝุ่นโดยเฉลี่ย	

7.7	ไมครอน),	ฝุ่นทดสอบที่เป็นผงถ่าน	23%	และอีก	

5%	 เป็นเส้นใยฝ้าย	 ด้วยความเข้มข้นประมาณ	 70	

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตรผ่านแผ่นกรองอากาศขั้นต้นที่

จะทำาการทดสอบ	 แล้วตรวจสอบว่าแผ่นกรองอากาศ

สามารถดักจับฝุ่นหนักเป็นอัตราส่วนร้อยละเท่าไรของ

น้ำาหนักฝุ่นที่ทำาการฉีดเข้าไป	เช่น	ฉีดฝุ่นทดสอบผ่าน

แผ่นกรองเพื่อทดสอบขนาด	 100	 กรัม	 เมื่อนำาแผ่น

กรองทีผ่า่นการทดสอบมาชัง่น้ำาหนกั	มนี้ำาหนกัเพิม่ขึน้

จากเดิม	90	กรัม	แสดงว่า	สามารถกรองอากาศได้	

90%	(	Average	Arrestance	90%	ตามมาตรฐาน	

ASHRAE	52.1-1992	)

	 Atmospheric	Dust	Spot	Efficiency	ตามมาตรฐาน	

ASHRAE	52.1-1992	สำาหรบัวดัประสทิธภิาพของแผน่

กรองอากาศขั้นกลางในการกรองฝุ่นบรรยากาศ	 ซึ่งมี

ขนาดโดยเฉลี่ยประมาณ	0.3	–	10	ไมครอน	โดยฉีด

ฝุน่ผา่นแผน่กรองทีส่ะอาดแลว้ทำาการเปรยีบเทยีบความ

เข้มข้นของแสงที่เปลี่ยนแปลงไปโดยใช้	 Light	 Meter	

ในการวัดความเข้มแสงที่ผ่านแผ่นกรองเมื่อสะอาดอยู	่

และภายหลงัจากการทดสอบแลว้	อตัราสว่นของผลตา่ง 
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ความเข้มแสง	 คือ	 ประสิทธิภาพในการกรองอากาศ

ตามมาตรฐาน	ASHRAE52.1-1992	เช่น	Dust	spot	 

efficiency	90-95%	หมายถงึ	สามารถกรองฝุน่ละเอยีด

ขนาด	0.3	–	10	ไมครอน	ได้เฉลี่ย	90	–	95%

	 MERV	 –	 Minimum	 Efficiency	 Reporting	 

Value	เป็นมาตรฐาน	ASHRAE	ที่ปรับปรุงขึ้น	เป็น 

มาตรฐาน	ASHRAE52.2P-1999	เนื่องจากมาตรฐาน

เดิมเกิดปัญหาข้อถกเถียงเกี่ยวกับขนาดของฝุ่นที่

สามารถกรองได้	 โดยแบ่งระดับของประสิทธิภาพใน 

การกรองออกเปน็	16	ระดบั	คอื	MERV	1	–	MERV	16	 

และทำาการวัดโดยใช้ฝุ่นขนาด	 0.3	 –	 10	 ไมครอน	 

โดยแบ่งขนาดฝุ่นออกเป็น	12	ช่วง	ได้แก่	0.3	–	0.4,	 

0.4	 –	 0.55,	 0.55	 –	 0.7,	 0.7	 –	 1.0,	 

1.0	–	1.3,	1.3	–	1.6,	1.6	–	2.2,	2.2	–	3.0,	 

3.0	–	4.0,	4.0	–	5.5,	5.5	–	7.0,	7.0	–	10	ไมครอน	

ทำาการวัดช่วงละ	 6	 ครั้ง	 และถือเอาค่าการวัดต่ำาสุด 

ของช่วงนั้นเป็นเกณฑ์	 และมีการแบ่งช่วงกว้าง	 เป็น	

E1(0.3-1.0	µ),	E2(1.0-3.0	µ),	E3(3.0-10.0	µ)	เพือ่หา

คา่เฉลีย่และเทยีบตารางเกณฑเ์พือ่กำาหนดวา่แผน่กรอง

ที่ทดสอบนั้นอยู่ในเกณฑ์	MERV	1	–	MERV	16	

ว่าจะเป็นระดับใด

	 ส่วนการทดสอบตามมาตรฐาน	EN779	ของทาง

ยุโรป	 ได้แบ่งประเภทของแผ่นกรองอากาศเป็นแบบ

หยาบ	คอื	class	G1	–	G4	และแบบละเอยีด	คอื	F5	–	

F9	โดยจากตารางที่	3	จะเปรยีบเทยีบถงึประสทิธภิาพ 

ในการกรองอากาศของแผ่นกรองอากาศเพื่อผู้อ่าน 

สามารถนำาไปใช้เลือกแผ่นกรองอากาศตามประสิทธิภาพ 

ของการทดสอบที่ทางผู้ผลิตต่างๆ	ได้ให้ข้อมูลไว้

ประเภทของแผ่นกรองอากาศ
	 แผ่นกรองอากาศแม้ว่าจะมีหลายประเภทก็ตาม	

แต่แผ่นกรองอากาศซึ่งปัจจุบันนิยมนำามาใช้กับระบบ

ปรับอากาศสามารถแบ่งประเภทได้เป็น	 4	 ประเภท	 

คือ

การแก้ไขปัญหาเชื้อราในระบบปรับอากาศ

 1. แผ่นกรองอากาศขั้นต้น (Pre-Filter)	 เป็น

แผ่นกรองอากาศชนิดหยาบ	 ซึ่งมีประสิทธิภาพใน 

การกรองอยู่ที่	 MERV	 1	 –	 9	 ตามมาตรฐาน	 

ASHRAE	 52.2P-1999	 (ตารางที่	 4)	 หรือ	 

Class	G1	–	G4	(ตารางที่	4)	

	 	 แผ่นกรองอากาศขั้นต้น	มีทั้งชนิดที่เป็นแบบ

ล้างได้และแบบใช้แล้วทิ้ง	 ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อจำากัด 

ต่างกัน	 แบบใช้แล้วทิ้งนั้นเหมาะสำาหรับระบบปรับ

อากาศที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง	เช่น	ตามสถาน

พยาบาล,	โรงงานผลิตยาหรือโรงงานอาหาร	เนื่องจาก

สภาพแวดล้อม	และที่สำาคัญ	คือ	ต้องป้องกันการแพร่

เชื้อ	ไม่ให้เข้าสู่กระบวนการผลิต	

รูปที่ 11	ตัวอย่างแผ่นกรองอากาศแบบใช้แล้วทิ้ง

	 ลักษณะของแผ่นกรองอากาศแบบใช้แล้วทิ้งส่วน

ใหญจ่ะมกีรอบเปน็กระดาษชนดิทนความชืน้สงู	ขอ้ด	ีคอื	

ไมก่อ่ใหเ้กดิการแพรก่ระจายของเชือ้โรคไปสูผู่ท้ำาหนา้ที่

บำารงุรกัษา	ราคาขัน้ตน้ต่ำา	แตม่ปีญัหาเรือ่งคา่ใชจ้า่ยใน 

ระยะยาว	ที่ต้องคอยเปลี่ยนชิ้นใหม่เมื่อหมดอายุ	มีน้ำา

หนักเบา	เปลี่ยนง่าย	เป็นต้น
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รูปที่ 12	ตัวอย่างแผ่นกรองอากาศชนิดล้างน้ำาได้

	 สำาหรับแผ่นกรองอากาศชนิดล้างน้ำ าได้ตาม 

รูปที่	10	นั้น	มีข้อดี	คือ	ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแผ่น 

กรองอากาศต่ำากว่าแบบใช้แล้วทิ้ง	แต่ไม่เหมาะสำาหรับ 

ใช้กับระบบปรับอากาศที่มีภาวะความเสี่ยงต่อการ

แพร่กระจายของเชื้อโรคทางอากาศสูง	 เนื่องจาก

ผู้ ทำ าหน้ าที่ ใ นการ เปลี่ ยนหรื อล้ า งมี โ อกาสใน

การติดเชื้อในขณะทำาการล้างได้	 หากไม่มีการ

ป้องกันที่ดีหรือเพียงพอ	 แต่ข้อดี	 คือ	 ไม่ต้อง

เปลี่ยนแผ่นกรองอากาศบ่อย	 หากเปลี่ยนก็เปลี่ยน 

เฉพาะเนื้อใยแผ่นกรองอากาศ	 แต่มีค่าใช้จ่ายเบื้องต้น

สูงเนื่องจากต้องลงทุนในกรอบหรือโครง	 ซึ่งมักจะเป็น 

โครงอลูมิเนียมฉีด

	 แผน่กรองอากาศขัน้ตน้นัน้นบัวา่มคีวามจำาเปน็ตอ่

ระบบปรบัอากาศและตอ้งตดิตัง้ภายในระบบปรบัอากาศ	

โดยมีประโยชน์	คือ	การกรองฝุ่นหยาบ	ซึ่งหากติดตั้ง

แผ่นกรองอากาศขั้นต้นโดยเลือกใช้รุ่นที่สามารถดักจับ

ฝุ่นที่ระดับ	MERV7	–	MERV9	หรือ	G4	จะสามารถ

กรองฝุ่นหยาบขนาด	0.3	–	10.0	ไมครอน	ได้ตั้งแต่	 

50	–	70%	หรือ	มากกว่า	 90%	 เมื่อทดสอบโดย 

น้ำาหนัก	(Arrestance)	ซึ่งฝุ่นขนาดนี้ก็คือ	PM10	หรือ	 

เป็นฝุ่นที่มีซึ่งทางหน่วยงานปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่ง

การแก้ไขปัญหาเชื้อราในระบบปรับอากาศ

อเมริกากำาหนดไว้ถึงปริมาณที่ต้องจำากัดก่อนดึงเข้าสู่

อาคาร	นอกจากนั้นแล้วความสามารถในการกรองฝุ่น 

ไดถ้งึระดบั	PM10	นีก้ส็ามารถกรองสปอรข์องเชือ้ราที่

มีขนาดตั้งแต่	10	ไมครอนได้	ซึ่งสปอร์ของเชื้อราบาง

ส่วนหรือจุลินทรีย์ที่เกาะกับฝุ่นขนาด	5	ไมครอนหรือ

ใหญ่กว่า	ก็สามารถกรองได้ในระดับหนึ่ง	และสามารถ

ลดการแพร่กระจายของโรคได้ส่วนหนึ่ง	 ยิ่งกว่านั้น 

แล้วยังช่วยรักษาความสะอาดของแผงขดท่อทำา 

ความเย็น	 (Cooling	 Coil)	 ลดปริมาณฝุ่นที่จะ

ไปเกาะภายในท่อลม	 และเกิดฝุ่นที่จะเกาะตาม 

หวัจา่ยลมปลายทาง	นอกจากนัน้แลว้แผน่กรองอากาศ

ขั้นต้นยังช่วยยืดอายุการใช้งานของแผ่นกรองอากาศ

ขั้นกลาง	 เพราะช่วยรับภาระการกรองฝุ่นขนาดใหญ่

หรือหยาบ

 2. แผ่นกรองอากาศขั้นกลาง (Medium Filter) 

เป็นแผ่นกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพในการกรอง

ตั้งแต่	MERV	10	ถึง	MERV	16	หรือ	F5	–	F9	

ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ออกแบบมักเลือกใช้แผ่นกรอง

อากาศที่มีประสิทธิภาพตั้งระดับ	 MERV	 11	 (Dust	

spot	efficiency	60-65%	ตามมาตรฐาน	ASHRAE	

หรือ	 F6	 ตามมาตรฐาน	 EN779),	 MERV	 13	

(Dust	 spot	 efficiency	 80-85%	 ตามมาตรฐาน	

ASHRAE	หรือ	F7	ตามมาตรฐาน	EN779),	หรือ	

MERV	14	 (Dust	 spot	 efficiency	90-95%	ตาม

มาตรฐาน	 ASHRAE	 หรือ	 F8	 ตามมาตรฐาน	

EN779),	 ขึ้นอยู่กับความสำาคัญในการป้องกันฝุ่นหรือ

การปนเปื้อนของเชื้อในอากาศ	 อย่างในกรณีของห้อง

ปลอดเชื้อที่จำาต้องมีแผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูง	 

ก็ควรใช้แผ่นกรองขั้นกลางที่มีประสิทธิภาพใน 

การกรองระดบั	MERV14	และยงัมปีระโยชนใ์นการชว่ย

ยดือายกุารใชง้านของแผน่กรองอากาศประสทิธภิาพสงู

	 แผ่นกรองอากาศขั้นกลางมีหลายแบบ	 ทั้งแบบ

ทำาเป็นถุง	 เนื้อแผ่นกรองเป็นใยสังเคราะห์ผสมใยแก้ว	 
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หรอื	แบบโครงสงักะส	ีเนือ้แผน่กรองขึน้รปูเปน็จบี	(Pleat)	

หรือ	 ทำาเป็นรูปตัว	 วี	 และไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็ตาม	 

หากมีประสิทธิภาพเดียวกันแล้ว	 เช่น	MERV	ระดับ

เดยีวกนัแลว้	การกรองกไ็มต่า่งกนั	สิง่ทีต่า่งกนั	คอื	พืน้ทีใ่น 

การติดตั้ง,	 แรงต้านทานขั้นต้น	 (Initial	 Resistance	

or	Pressure	Drop),	ความจุฝุ่น	และความสามารถ 

ในการรองรับแรงต้านทานต่างที่สูงมากน้อยต่างกัน,	

ตลอดจนถึงความสามารถในการรองรับกระแสลมกลับ

ทิศทาง	เช่น	แบบถุง	(Bag	Filter)	นั้นไม่สามารถใช้

กบักรณขีองกระแสลมกลบัทศิภายในทอ่ลมปรบัอากาศ	

สว่นในกรณขีองชนดิของโครงแขง็กอ็าจมขีอ้เสยีในเรือ่ง

การกินพื้นที่จัดวางและเกิดการแตกหักในการขนส่งได้

ง่ายกว่าแบบถุง

การแก้ไขปัญหาเชื้อราในระบบปรับอากาศ

 3. แผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (HEPA-

High Efficiency Particulate Air Filter)	 เป็น

แผน่กรองอากาศทีม่ปีระสทิธภิาพในการกรองฝุน่ขนาด	

0.3	ไมครอน	ไดไ้มน่อ้ยกวา่	99.97%	โดยใชต้วัอยา่งฝุน่

เปน็น้ำามนั	DOP-Diothyl	phthalate	หรอื	น้ำามนั	PAO-

Poly-Alfa-Olefin	 ซึ่งละอองไอน้ำามันจะมีขนาดเฉลี่ย	 

0.3	 ไมครอน	 ในการทดสอบ	 อาจใช้	 Photometer	

หรือ	 เครื่องวัดฝุ่นโดยหลักการหักเหของแสง	 (Light	 

Scattering)	 ทำาการวัดอัตราส่วนปริมาณฝุ่นก่อน

ผ่านแผ่นกรองและหลังผ่านแผ่นกรองอากาศ	 ในบาง

อตุสาหกรรม	โดยเฉพาะโรงงานยานัน้มกัระบใุหม้ใีบรบั

รองผลการทดสอบวา่แผน่กรองอากาศชนดินีน้ัน้ไมม่จีดุ

รั่วหรือรั่วไม่เกิน	0.01%	(Leak/Scan	Test)	สำาหรับ

แผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูงทุกชิ้น

 

แผ่นกรองอากาศแบบถุง

แผ่นกรองอากาศชนิดมีโครงแข็ง

แผ่นกรองอากาศรูปทรงตัววี

รูปที่ 13	แผ่นกรองอากาศขั้นกลางรูปแบบต่างๆ

รูปที่ 14	ตัวอย่างแผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูง	

(HEPA	Filter)

 4. แผ่นกรองอากาศชนิดฝุ่นผ่านได้น้อยมาก 

(ULPA-Ultra Low Penetration Air Filter)	แผน่กรอง

อากาศชนิดนี้สามารถกรองฝุ่นขนาด	 0.12	 ไมครอน

ได้ไม่น้อยกว่า	 99.9995%	 ซึ่งการทดสอบอาจใช้ฝุ่น

สังเคราะห์พวก	 PSL-Polystyrene	 แผ่นกรองอากาศ

ชนิดนี้มักใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็คโทรนิกส์	

 



สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 75

รูปที่ 15	ตัวอย่างแผ่นกรองอากาศชนิดฝุ่นผ่านได้น้อย

มาก	(ULPA	Filter)

การเลือกแผ่นกรองอากาศ
	 แผน่กรองอากาศในทอ้งตลาดแมว้า่จะมหีลายแบบ

หลายประเภท	 แต่ก็มีเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกให้ 

เหมาะกับงานและสถานที่	ดังนี้

 1. ประสทิธภิาพในการกรองฝุน่	เปน็ขอ้พจิารณา

ขั้นต้นว่าต้องการกรองฝุ่นขนาดเท่าใด	สำาหรับในกรณี 

ของเชื้อราแล้ว	 อย่างน้อยควรกรองฝุ่นขนาด	 5-10	 

ไมครอนหรอืใหญก่วา่ไดเ้พยีงไร	ขึน้อยูก่บัความสะอาด 

ของห้องที่ต้องการให้เป็นไป	 หากเป็นห้องผ่าตัดแล้ว	 

ในทางทฤษฎีก็ไม่ต้องการให้มีเชื้อใดๆ	เข้ามาปนเปื้อน 

ภายในห้อง	 ดังนั้นจึ งต้องใช้แผ่นกรองอากาศ 

ประสิทธิภาพสูง	(HEPA	Filter)	ซึ่งสามารถกรองฝุ่น 

ขนาด	 0.3	 ไมครอนได้ไม่น้อยกว่า	 99.97%	 โดย

ใช้สาร	 DOP	 ในการทดสอบ	 เป็นแผ่นกรองอากาศ

ขั้นสุดท้าย	 โดยควรมีแผ่นกรองอากาศขั้นกลาง

และขั้นต้นมาขวางหรือติดตั้งที่ขดท่อความเย็นหรือ

ท่อลมก่อนเข้าสู่แผ่นกรองอากาศขั้นสุดท้าย	 เพื่อ 

ยดือายกุารใชง้านของแผน่กรองอากาศประสทิธภิาพสงู	 

หรือ	 ในกรณีการดูดอากาศออกสำาหรับห้องแยกผู้ป่วย 

ตดิเชือ้	ตอ้งมกีารตดิตัง้แผน่กรองอากาศประสทิธภิาพสงู	 

(HEPA	 Filter)	 เพื่อกรองเชื้อก่อนปล่อยสู่บรรยากาศ	 

ป้องกันการแพร่เชื้อทางอากาศ	 การติดตั้งแผ่นกรอง 

อากาศขั้ นต้ นที่ ด้ านหน้ าของขดท่ อความ เย็ น	 

การแก้ไขปัญหาเชื้อราในระบบปรับอากาศ

(Cooling	 Coil)	 สามารถช่วยลดปริมาณฝุ่น,	 สปอร์ 

ของเชือ้รา	หรอื	ฝุน่ทีม่เีชือ้ไปเกาะทีข่ดทอ่ทำาความเยน็,	 

ตามท่อลมหรือ	หัวจ่ายลม	ดังนั้นจึงจำาเป็นต้องใส่แผ่น 

กรองอากาศขั้นต้นอย่างน้อยอยู่ในระดับ	 MERV	 7	 

ซึ่งสามารถกรองฝุ่นขนาด	 3.0	 –	 10.0	 ไมครอน	 

ได้	 50	 –	 70%	 และหากห้องมีความสำาคัญสูงขึ้น	 

พร้อมกับมีงบประมาณเพียงพอ	 อาจเพิ่มแผ่นกรอง

อากาศระดับ	 MERV	 14	 ที่สามารถกรองฝุ่นขนาด	

0.3	–	1.0	ไมครอน	ได้	75	–	85%	และฝุ่นขนาด	

3.0	–	10.0	ไมครอนได้มากกว่า	90%	ทำาให้โอกาส

ของฝุ่นที่จะเข้าสู่ระบบหรือห้องมีน้อยลง	และ	หากให้

มีอากาศหมุนเวียน	 ไม่มีจุดอับภายในท่อลมหรือห้อง	 

ก็จะช่วยลดปัญหาเชื้อราที่เกิดขึ้น

 2. เลือกแผ่นกรองอากาศโดยพิจารณาจากพื้นที่

ในระบบปรับอากาศว่ามีที่เพียงพอที่จะติดตั้ง	 สำาหรับ 

แผน่กรองอากาศขัน้ตน้มกัจะไมม่ปีญัหาเนือ่งจากผูผ้ลติ

เครื่องปรับอากาศมักเตรียมพื้นที่ไว้แล้ว	แต่แผ่นกรอง 

ขั้นกลางและประสิทธิภาพสูง	 หากผู้ออกแบบไม่ได้ 

ระบุไว้	 จะไม่ได้เตรียมการไว้ทั้งพื้นที่ติดตั้งและแรงดัน 

ของพัดลม	 หากพัดลมที่ติดตั้งครั้งแรกมีแรงดันสถิต 

ต่ำากวา่แรงตา้นทานขัน้ตน้ของแผน่กรองอากาศ	จะทำาให ้

เกิดปัญหาว่าพัดลมไม่สามารถจ่ายลมได้ตามต้องการ	 

อาจต้องเพิ่มพัดลมเสริมโดยต่อในลักษณะอนุกรมเพื่อ 

เพิ่มแรงดันสถิตของลมให้เพียงพอต่อแรงดันตกคร่อม 

ของแผ่นกรองอากาศ	 เช่น	 กล่องพัดลมพร้อมแผ่น 

กรองอากาศที่เรียกว่า	Fan	Filter	Unit
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 3. แรงดันตกคร่อม (Pressure Drop/Resis-

tance) ของแผ่นกรองอากาศ	 ซึ่งทางผู้ผลิตจะแจ้ง

ขอ้มลูเปน็แรงตา้นทานขัน้ตน้	(Initial	Pressure	Drop/

Resistance)	 –	 เป็นแรงดันเบื้องต้นของแผ่นกรอง

อากาศขณะเริ่มใช้งาน	แต่เมื่อใช้ไปสักระยะหนึ่ง	แรง

ดันตกคร่อมจะเริ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีฝุ่นที่ถูกดักไปเกาะ

ที่แผ่นกรองอากาศ	ทำาให้แผ่นกรองอากาศเกิดการอุด

ตัน	จนถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ	คือ	แรง

ตา้นทานขัน้ปลาย	(Final	Pressure	Drop/Resistance)	

แรงดันยิ่งสูง	 พลังงานที่ต้องใช้ในการขับเคลื่อนลมยิ่ง

สูง	 การคำานวณแรงดันสถิตส่วนเพิ่มเฉพาะแผ่นกรอง

อากาศทำาได้โดยประมาณจากค่าเฉลี่ยแรงต้านทานขั้น

ต้นและแรงต้านทานขั้นปลายของแผ่นกรองอากาศ	

ตามตารางที่	5

การแก้ไขปัญหาเชื้อราในระบบปรับอากาศ

ตารางที ่5	วธิคีำานวณคา่แรงดนัสถติในการเลอืกพดัลม
กรณีมีการติดตั้งแผ่นกรองอากาศ

กราฟที่ 1 ตัวอย่าง	 Performance	 Curve	 ของ
พัดลมหอยโข่งในระบบปรับอากาศใบแบบ	 backward	 
เส้นผ่าศูนย์กลาง	315	มม.

	 ตัวอย่างกราฟที่	 1	 แสดงให้เห็นถึงปริมาณ 

ลมและแรงดันที่พัดลมหอยโข่งแบบ	 backward	 เส้น 

ผ่าศูนย์กลาง	315	มม.	ทำาได้พร้อมค่าพลังงานไฟฟ้าที่

ใชใ้นการขบัเคลือ่นสำาหรบัพดัลมรอบตา่งๆ	หากกำาหนด

ลมผ่านแผ่นกรองอากาศเท่ากับ	 3,000	 CMH	 และ

แล้ว	เมื่อเลือกแผ่นกรองอากาศที่มีแรงต้านทานขั้นต้น	 

(Initial	 Pressure	 Drop/Resistance)	 0.8	 นิ้วน้ำา	 

(200	ปาสคาล	Pa)	จะต้องใช้ความเร็วรอบที่	1,700	

รอบ/นาที	ไฟฟ้าถึง	0.2	กิโลวัตต์	 เมื่อเทียบกับรุ่นที่

มีแรงต้านทานต่ำากว่า	เช่น	ที่	0.5	นิ้วน้ำา	(125	Pa)	

รอบพัดลม	จะประมาณ	1,600	รอบ/นาที	ใช้พลังงาน

รปูที ่16 ตวัอยา่งกลอ่งใสแ่ผน่กรองอากาศพรอ้มพดัลม
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ไฟฟ้า	0.16	กิโลวัตต์	เป็นต้น	ตัวอย่างนี้เพียงแสดงให้

เหน็ถงึพลงังานทีต่อ้งสญูเสยีเพิม่ขึน้หากเลอืกแผน่กรอง

ที่มีแรงต้านทานเพิ่มขึ้น

 4.  ตำาแหน่งในการติดตั้ งแผ่นกรองอากาศ 

นับว่ามีส่วนเกี่ยวของกับการป้องกันการเกิดการ

สะสมของฝุ่นในแต่ละจุด	 หลักการของการติดตั้ง

แผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูงในห้องสะอาด	

เพื่อให้จุดที่ต้องการความสะอาดมีความสะอาดสูง	 

คือ	 ควรติดตั้งในตำาแหน่งใกล้กับห้องมากที่สุด	 เช่น	 

หัวลมจ่ายภายในห้อง	 เพื่อป้องกันการเกิดฝุ่นจากการ

เคลื่อนตัวของลมผ่านจุดอื่น	เช่น	ท่อลมก่อนเข้าสู่ห้อง	 

เพราะยิ่งติดตั้งแผ่นกรองอากาศห่างจากห้องมาก 

เพียงไร	 ก็ย่อมมีโอกาสที่ฝุ่นจะปนเปื้อนในอากาศผ่าน

รอยรั่วของท่อลมมากเท่านั้น	การติดแผ่นกรองอากาศ

ก่อนขดท่อความเย็นก็เพื่อป้องกันฝุ่นเกาะที่ขดท่อ

ทำาความเย็นทำาให้การถ่ายเทความร้อนต่ำา	 และยังเกิด 

ความชื้นขึ้นที่ขดท่อทำาความเย็น	 เป็นบ่อเพาะของ 

สปอร์เชื้อรา	 ดังนั้น	 การติดตั้งแผ่นกรองอากาศก่อน 

ขดท่อทำาความเย็นจึงเป็นการป้องกันเชื้อราได้อีก 

ทางหนึ่ง	

 5. การใช้หลอดยูวี-ซีติดตั้งที่ขดท่อทำาความเย็น

หรอืทอ่ลมเพือ่กำาจดัเชือ้จลุนิทรยีต์ลอดจนถงึสปอรข์อง

เชื้อราในระบบปรับอากาศ

	 วารสารของ	 ASHRAE	 (ASHRAE	 Journal)	

ฉบับเดือนสิงหาคม	พ.ศ.2551	ระบุว่า	หน่วยบริหาร 

การบริการทั่วไปของสหรัฐ	 (The	 U.S.	 General	 

Service	Administration)	กำาหนดให้ติดตั้งหลอดยูวี-ซี

ทีข่ดทอ่ทำาความเยน็ในระบบปรบัอากาศทัง้ทีก่ำาลงัตดิตัง้ 

ใหม่และที่กำาลังอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงเพื่อเพิ่ม

คุณภาพอากาศในอาคาร	

การแก้ไขปัญหาเชื้อราในระบบปรับอากาศ

	 หลอดยวู-ีซนีัน้เปน็หลอดยวูทีีใ่หค้า่ความยาวคลืน่

อยู่ที่	 254.7	 นาโนเมตร	 เป็นแสงที่ถูกกรองในชั้น

บรรยากาศ	แสงยวู-ีซ	ีจะเขา้จำาลองอกีขาหนึง่ของ	DNA	

ของเซลล์	 (รูปที่	 12)ทำาให้การแบ่งตัวของเซลล์เกิด

ปัญหาและเซลล์นั้นจะถูกทำาลายเมื่อความเข้มข้นและ

ระยะเวลาที่เซลล์ถูกแสงยูวีอยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสม	 

ดังนั้นการใช้หลอดยูวี-ซีเพื่อกำาจัดเชื้อหรือป้องกัน 

การแพร่กระจายของเชื้อโรคตลอดจนถึงเชื้อรา	 จึงได้

มีการทดสอบค่าความเข้มข้นของแสงและเวลาที่มีผล

ในการฆ่าเชื้อ	 เป็น	Dose	 เท่ากับ	ผลคูณของความ

เข้มแสง	เป็น	ตW/cm2	กับ	ระยะเวลาเป็นวินาที	ซึ่ง

ในวารสาร	ASHRAE	ฉบับเดือนสิงหาคม	พ.ศ.2551	

กำาหนดไดว้า่อยา่งนอ้ยควรมคีวามเขม้ขน้ที	่50	ตW/cm2 

กรณีติดตั้งที่ขดท่อทำาความเย็น	 โดยต้องมีการติดตั้ง

แผ่นกรองอากาศ	เพราะหลอดยูวี	ไม่สามารถใช้แทนที่

แผน่กรองอากาศ	และแผน่กรองอากาศทีส่ามารถดกัจบั

ฝุ่นขนาดต่ำากว่า	10	ไมครอน	จะสามารถกรองสปอร์

เชื้อราและฝุ่นบางประเภทที่มีเชื้ออยู	่ เมื่อติดตั้งหลอด

ยูวี-ซี	แสงจะช่วยฆ่าเชื้อที่เกาะที่แผ่นกรองอากาศและ

ขดท่อทำาความเย็น	โดยมีข้อกำาหนดในการติดตั้งหลอด

ยูวี-ซีขนาด	30	W.	ในระยะห่างระหว่างหลอดไม่เกิน	

90	ซม.

กราฟที่ 2	แสดงถึงความยาวคลื่นของแสงต่างๆ
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รูปที่ 13	ตัวอย่างการติดตั้งหลอดยูวี-ซี่ที่ขดท่อทำาความเย็น
และที่แผ่นกรองอากาศ

	 จากรูปที่	 12	 ผลจากการติดตั้งหลอดยูวี-ซีที่ขด

ท่อทำาความเย็น	 จะช่วยให้ขดท่อทำาความเย็นมีความ

สะอาดกว่าไม่มีการติดตั้งเนื่องจากหลอดยูวี-ซีสามารถ

ลดการขยายตัวของเชื้อรา	 ตลอดทั้งหากติดตั้งที่หน้า

หรือหลังแผงกรองอากาศก็ช่วยให้แผ่นกรองอากาศไม่

เกิดคราบของเชื้อรา

	 แมว้า่หลอดยวู-ีซจีะมปีระโยชนต์อ่การปอ้งกนัเชือ้

ราในระบบปรับอากาศ	 แต่ก็ต้องรู้ถึงโทษที่อาจเกิดขึ้น

จากการติดตั้งหลอดยูวี-ซี	 หากไม่ได้ทำาการศึกษาสิ่งที่

ต้องระวังในการใช้หลอดยูวี-ซี	เนื่องจากแสงของหลอด

ยวู-ีซนีัน้สามารถทำาอนัตรายตอ่มนษุยแ์ละสตัวเ์ลีย้งหาก

ได้รับเกินปริมาณที่ร่างกายยอมรับได้ตามตารางที่	6	

ตารางที่ 6	ระยะเวลาที่อนุญาตให้ถูกแสงยูวี-ซี	กำาหนดโดย	
AGCIH-The	American	Congress	of	Governmental	and	
Industrial	Hygienist’s

ตารางที่ 7	ตัวอย่าง	Dose	ที่ทำาให้เชื้ออยู่รอดได้เพียง	10%	
โดย	Doses	มีหน่วยเป็น	J/m2	และค่า	k	มีหน่วยเป็น	m2/J	
(J=	Joule	=	1	Watt	ื	วินาที	;	m2	=	ตารางเมตร)

การแก้ไขปัญหาเชื้อราในระบบปรับอากาศ
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	 แม้ว่าจะมีการยอมรับให้ถูกแสงยูวี-ซีในระยะและ

ค่าความเข้มแสงที่ระบุไว้ตามตารางที่	 6	ที่หน่วยงาน	

AGCIH-The	American	Congress	of	Government	

and	Industrial	Hygienes	กำาหนดระยะเวลาที่อนุญาต

ให้กระทบแสงยูวี-ซี	ตามระดับความเข้มของแสงยูวี-ซี	

หน่วยเป็น	 ตW/cm2	 และที่สำาคัญ	 คือ	 ควรมีระบบ

ป้องกันไม่ให้ถูกแสงยูวี-ซีนั้นจะดีกว่า	 ด้วยการติดตั้ง	

Limit	 Switch	 ที่ช่องหรือประตูที่จะเข้าถึงหลอดยูวี-ซี	

หรือ	ใช้ระบบป้องกันอื่นที่เหมาะสม

	 นอกจากนั้นจุดแสงยูวี-ซีไปถึง	ควรเป็นวัสดุที่ทน

แสงยวู	ีหรอื	อาบสารกนัแสงยวู	ีมเิชน่นัน้แลว้	วสัดนุัน้

อาจเกิดความเสียหายและเกิดอุบัติภัยได้	เช่นขั้วติดตั้ง

หลอดยูวี-ซี	หากไม่ได้ใช้วัสดุกันแสงยูวีแล้ว	อาจทำาให้

เกดิการกรอบ	เนือ่งจากเปน็พลาสตกิ	และเกดิความเสยี

หายตอ่ระบบไฟฟา้เชน่	ไฟฟา้ลดัวงจรเมือ่ขัว้หลอดเกดิ

กรอบและแตกหัก

	 ขอ้กำาจดัประการหนึง่ของหลอดยวู-ีซ	ีคอื	สามารถ

กำาจดัเชือ้ตา่งๆ	ได	้เฉพาะทีแ่สงยวู-ีซไีปถงึเทา่นัน้	และ	

ตอ้งมคีวามเขม้ขน้ของแสงผนวกกบัระยะเวลาตอ้งเพยีง

พอ	 จึงจะสามารถกำาจัดการแพร่ขยายของเชื้อราหรือ

เชื้อโรคอื่นได้	ในกรณีของการติดตั้งหลอดยูวี-ซีภายใน

ท่อลม	วารสาร	ASHRAE	ฉบับเดือนสิงหาคม	พ.ศ.

2551	ยงัระบวุา่	ความเรว็ทีล่มผา่นหลอดยวู-ีซี	ไมค่วร

เกิน	2.5	 เมตร/วินาที	หรือ	500	ฟุต/นาที	 (FPM)	

และควรให้อากาศที่ผ่านมีโอกาสถูกแสงรังสียูวี-ซีเป็น

ระยะทางไม่น้อยกว่า	8	ฟุต	(2.4	เมตร)	หรือมีเวลา

กระทบแสงไม่น้อยกว่า	0.25	วินาที	

	 หลักการทีสำาคัญของการใช้หลอดยูวี-ซีในการฆ่า

เชือ้	คอื	ไมว่า่จะเปน็การฆา่เชือ้ทีพ่ืน้ผวิวตัถหุรอือากาศ

ในท่อลมหรือในห้อง	สิ่งสำาคัญก็คือ	เชื้อแต่ละ	ประเภท

ตอ้งไดร้บั	Dose	เทา่กนัสำาหรบัเชือ้แตล่ะอยา่ง	หากตดิ

ตั้งหลอดยูวี-ซี	ในท่อลมที่มีความเร็วสูง	ซึ่งก็คือ	เวลา

ที่เชื้อจะกระทบแสงยูวี-ซีน้อยลง	 ก็ต้องเพิ่มความเข้ม

ของแสง	เพื่อให้ค่าของ	Dose	เท่าเดิม	ในทางกลับกัน	

หากความเร็วลมที่ผ่านนั้นช้ามาก	 ก็สามารถลดความ

เข้มของแสงหรือจำานวนหลอดยูวี-ซีน้อยลง

 

รูปที่ 12	จำาลองวิธีการทำาลาย	DNA	ของเซลล์ด้วย
แสงยูวี-ซี

รปูที ่13	แสดงใหเ้หน็ถงึจดุทีแ่สงยวู-ีซสีอ่งถงึ	เมือ่มกีารตดิตัง้
หลอดยวู-ีซชีนดิหลอดยาวสองขัว้	หรอื	หลอดตะเกยีบขัว้เดยีว

	 จากรปูที	่13	จะเหน็ไดว้า่	การตดิตัง้หลอดตะเกยีบ

แบบขั้วเดียว	จะช่วยให้แสงสามารถส่องไปทั้งสองด้าน

ของหลอด	 ในขณะที่การติดตั้งแบบสองขั้วทำาให้แสง 

ไมผ่า่นดา้นหลงัของแผงสำาหรบัตดิตัง้หลอด	ทำาใหร้ะยะ

เวลาที่อากาศจะกระทบแสงยูวี-ซีน้อยลง

รูปที่ 14	การติดตั้งหลอดยูวี-ซีแบบขั้วเดี่ยวในท่อลม

การแก้ไขปัญหาเชื้อราในระบบปรับอากาศ
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	 การตดิตัง้หลอดยวู-ีซแีบบขัว้เดีย่วในทอ่ลม	โดยมี

สว่นของบลัลาสต์ทและสตารท์เตอรอ์ยู่ภายนอกจะช่วย

ป้องกันวัสดุที่ไวต่อแสงยูวี	

	 ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้าถึงประสิทธิผลในการฆ่า

เชือ้ของหลอดยวู-ีซนีัน้ตอ้งมคีวามเขม้ขน้ของแสงเพยีง

พอกบัระยะเวลาทีอ่ากาศนัน้ถกูแสง	จงึไดเ้กดิมแีนวทาง

ในการกำาจดัการแพรข่ยายของเชือ้โดยใชห้ลอดยวู-ีซไีม่

มาก	 แต่ทำาให้อากาศต้องผ่านการถูกแสงยูวี-ซีหลาย

รอบ	นั่นก็คือ	เพิ่มการหมุนเวียนของอากาศให้ฝุ่นเดิม

ที่อาจมีเชื้ออยู่	 มาถูกฉายด้วยแสงยูวี-ซีซ้ำาอีกหลาย

ครั้ง	เมื่อเชื้อถูกแสงยูวี-ซีหลายครั้งเข้าก็จะตายไปหรือ

ไม่สามารถแพร่ขยายตัวต่อไปได้

สรุปแนวทางในการป้องกันปัญหาเรื่องเชื้อรา

ในระบบปรับอากาศ
	 จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น	 แนวทางในการแก้ไข

ปัญหาเรื่องเชื้อราในระบบปรับอากาศ	 ควรเป็นการ

แกไ้ขแบบองคร์วม	ตัง้แตก่ารปอ้งกนัความชืน้ทีต่น้เหต,ุ	

การควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ในห้องไม่ให้เกิน	 60%,	

การออกแบบให้มีอากาศหมุนเวียนไปทั่วห้องไม่ให้เกิด

จุดอับชื้น,	 การควบคุมทิศทางการไหลของลมให้ไปใน

ทางเดียวและสดสิ่งกีดขวาง,	การใส่แผ่นกรองอากาศที่

เหมาะสมกบัความจำาเปน็ในระดบัความสะอาดของหอ้ง,	

การใชห้ลอดยวู-ีซ	ีเพือ่ปอ้งกนัการแพรข่ยายของเชือ้ใน

ท่อลมหรือขดท่อทำาความเย็นโดยใช้ขนาดของหลอดที่

เหมาะสมต่อระยะเวลาที่คาดว่าอากาศจะกระทบแสง

การแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเชื้อราขึ้น
	 เมื่อเกิดปัญหาเชื้อราขึ้นแล้ว	 การแก้ไขขั้นต้นก็

คือ	 การทำาความสะอาดบริเวณที่เกิดเชื้อรา	 ในกรณี

ที่เป็นท่อลม	 ซึ่งมีการติดตั้งที่ซับซ้อน	 อาจต้องอาศัย 

ผูท้ำาหนา้ทีบ่รกิารทำาสะอาดระบบปรบัอากาศ	สิง่สำาคญั	

คอื	การลา้งทอ่ลมทัง้หมดใหส้ะอาด	อาจตอ้งใชหุ้น่ยนต์

ทำาความสะอาด	ซึง่สามารถดดูฝุน่จากทอ่ลมสว่นตา่งๆ

ได้,	ทำาการล้างขดท่อทำาความเย็นให้สะอาดและเปลี่ยน

แผน่กรองอากาศเมื่อแผน่กรองอากาศอดุตัน,	และอาจ

ทำาการฆ่าเชื้อให้ทั่วห้อง	 โดยการใช้ก๊าซโอโซน	 ด้วย

ปรมิาณความเขม้ขน้ที	่2	-	3	มล.กรมั/ลติร	(ppm.)	ฉดี

เข้าไปตามระบบปรับอากาศ	ให้ทั่วห้อง	เป็นระยะเวลา

นาน ½	-	1	ชั่วโมง	ตามระดับความรุนแรงของปัญหา	

เนือ่งจากกา๊ซโอโซนสามารถแทรกเขา้ไปในทกุสว่นของ

ห้องที่อากาศไปถึง	 อย่างไรก็ตามการใช้ก๊าซโอโซน	 

ต้องใช้ในขณะที่ไม่มีคนอยู่ ในห้องเลย	 เนื่องจาก

ก๊าซโอโซนนั้นเป็นพิษต่อมนุษย์ด้วยเช่นกัน	 แต่ก็มี

ประสิทธิภาพในการทำาลายล้างทั้งเชื้อโรค	 เชื้อรา	 ไอ

ระเหยอินทรีย์	 เป็นต้นได้อย่างดี	 โดยจะเข้าไปทำาลาย

ผนังเซลล์	 หรือ	 โปรตีนภายในเซลล์	 ทำาให้เซลล์ของ

จุลินทรีย์ตลอดจนถึงเชื้อราแตกทำาลายไป	 ข้อดีอีก 

อย่างหนึ่งของโอโซน	 คือ	 โอโซนเป็นก๊าซที่ไม่เสถียร	

มีอายุไม่เกิน	1	ชั่วโมง	ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความชื้น	

สิ่งสำาคัญในการใช้ประโยชน์จากก๊าซโอโซนให้ได้ผล	คือ	

ความเข้มข้นของโอโซนและระยะเวลาในการอบโอโซน

ต้องเพียงพอ	 มิเช่นนั้นแล้วก็จะไม่ได้ผล	 สำาหรับใน

กรณีพื้นที่ใหญ่มาก	 ต้องใช้เครื่องกำาเนิดโอโซนขนาด

ใหญ่มาก	ซึ่งบางแห่งแก้ไขด้วยการแบ่งพื้นที่ในการอบ

โอโซนให้เล็กลง	หรือ	อบโอโซนเฉพาะท่อลมหรือส่วน

ของระบบปรับอากาศเท่านั้น	โดยแบ่งเป็นส่วนๆ	แยก

กันทำาการอบเป็นโซน

	 ส่วนกรณีของพื้นหรือผนังที่มีเชื้อราเกาะ	 ก็ให้ใช้

น้ำายาที่เหมาะสมทำาการเช็ดล้าง	และหากเป็นสิ่งของที่

เกิดเชื้อรา	หากทิ้งได้	ก็ให้ทำาการทิ้ง	เพื่อป้องกันหน่อ

ของเชื้อราทีอาจฝังรากอยู่

การแก้ไขปัญหาเชื้อราในระบบปรับอากาศ
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สรุป
	 การป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องเชื้อราในระบบ

ปรับอากาศจำาเป็นต้องอาศัยความเห็นชอบถึงความ

จำาเป็นในการป้องกันจากเจ้าของอาคารหรือผู้มีอำานาจ

และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบปรับอากาศ	

ตลอดจนถึงแม่บ้านที่ทำาหน้าที่ทำาความสะอาดพื้นที่ 

ในการสอดส่องดูแลจุดอับชื้นหรือส่วนของระบบ 

ปรับอากาศอื่นๆ	ที่อาจเกิดการรั่วจนทำาให้เกิดหยดน้ำา

หรือความชื้นขึ้น	 เพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหรือ

เกิดขึ้นแล้วให้ดีขึ้น	และบทความนี้เป็นเพียงข้อมูลจาก

บทความทางวิชาการของหน่วยงานต่างๆ	 และจาก

ประสบการณ์ของท่านผู้รู้และผู้เขียนเองในการเข้าไป

ช่วยในการแก้ไขปัญหาของอาคารที่เกิดขึ้น	 ซึ่งยังมีใน

ส่วนของรายละเอียดมากกว่านี้แต่ไม่สามารถนำาเสนอ

ในที่นี้ได้ทั้งหมด	และยินดีรับข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
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