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คําถาม: อาคารสาธารณะและอาคารพักอาศัยมีความแตกตางกันอยางไร
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คําถาม: ระบบปรับอากาศสําหรับอาคารสาธารณะ และอาคารพักอาศัยมีความแตกตางกันหรือไม
คําตอบ: หากพิจารณาที่วัตถุประสงค และหนาที่ของระบบปรับอากาศสําหรับอาคารทั้งสองแบบก็จะเหมือนกัน
คือ เพื่อใหคนอยูสุขสบายตามที่ตองการ ดวยการลดหรือเพิ่มอุณหภูมิอากาศ ลดหรือเพิ่มความชื้นใน
อากาศ การกระจายลมใหทั่วถึงอยางสม่ําเสมอ การควบคุมความสะอาดของอากาศโดยไมเปนอันตรายตอ
การดํารงชีวิต เชน การลดฝุน การกาซมลพิษ (ยกเวนสถานพยาบาลและศูนยขอมูลทีค่ วบคุมอุณหภูมิ
และความสะอาดของอากาศเปนพิเศษ)

การกระจายลมเย็น

ลดหรือเพิ่มอุความชื้นในอากาศ
ระบบปรับอากาศ

ลดหรือเพิ่มอุณหภูมิของอากาศ

การควบคุมความสะอาดของอากาศ

รูปแสดง วัตถุประสงคและหนาที่ของระบบปรับอากาศ

แตหากพิจาณาถึงพื้นที่ในการปรับอากาศ การลงทุน การควบคุมการใชงาน การใชพลังงาน เวลาในการ
ทํางาน การบํารุงรักษา และอายุการใชงานแลว ระบบปรับอากาศจะถูกแบงเปน
• ระบบปรับอากาศแบบสวนกลางหรือแบบรวมศูนย ซึ่งจะใชกับอาคารสาธารณะเปนสวนใหญ และ
• ระบบปรับอากาศแบบแยกสวนซึ่งจะใชกับอาคารพักอาศัย
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หอน้ําหลอเย็น

เครื่องนําเขาอากาศจากภายนอก
กลองกระจาย
อุปกรณควบคุม
เครื่องจายลมเย็น

เครื่องสงลมเย็น

เครื่องจาย
ลมเย็น

เครื่องสูบน้ําหลอ เครื่องทําน้ําเย็น

ถังเก็บน้ําเย็น

เครื่องสูบน้ําเย็น

รูปแสดงระบบปรับอากาศแบบสวนกลางหรือรวมศูนย

รูปแสดงระบบปรับอากาศแบบแยกสวน

สําหรับขอแตกตางสําหรับระบบปรับอากาศแบบสวนกลางกับแบบแยกสวนที่เห็นชัดเจนคือ
• การทําความเย็นโดยตรงจากสารทําความเย็นของระบบปรับอากาศแบบแยกสวน และ
• การทําความเย็นดวยน้ําเย็นของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย

ทอสารทําความเย็น

ขดทอน้ําเย็น
ขดทอน้ําเย็น

เครืองปรับอากาสแบบแยกสวน

กลองลม

แผงกรองอากาศ
UVC

พัดลมสงลมเย็น

รูปแสดง การใชน้ําเย็นในการปรับอากาศ

รูปแสดง การใชสารทําความเย็นในการปรับอากาศ
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ขอแตกตางอีกเรื่องคือการกระจายลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศ
• ระบบปรับอากาศแบบสวนกลาง จะใชเครื่องสงลมเย็น เพื่อกระจายลมเย็นดวยทอสงลมเย็น
• ระบบปรับอากาศแบบแยกสวน จะกระจายลมเย็นโดยตรงหรืออาจมีทอสงลมเย็นสั้น ๆ พรอม
หนากากลม

รูปแสดง การใชทอสงลมเย็นในระบบปรับอากาศ
แบบสวนกลางหรือรวมศูนย

รูปแสดง เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนที่มี
ทอสงลมเย็นสั้นๆพรอมหนากากลม

แตที่สําคัญคือวัตถุประสงคและหนาที่ของระบบปรับอากาศทั้งแบบสวนกลางหรือแบบแยกสวน
ของอาคารทั้งสองประเภทก็ยังคงเหมือนกัน
คําถาม: ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย หรือแบบแยกสวน แบบไหนมี “การแพรกระจายทางอากาศ
(Airborne)” หรือ การติดเชื้อโควิด-19 ไดงายกวากัน
คําตอบ: “การแพรกระจายทางอากาศ (Airborne)” ไมใชเกิดขึ้นเฉพาะกับหองปรับอากาศหรือการใชระบบ
ปรับอากาศแบบใด แมแตในหองที่ไมมีระบบปรับอากาศก็สามารถเกิด “การแพรกระจายทางอากาศ
(Airborne)” ไดทั้งสิ้น “การแพรกระจายทางอากาศ (Airborne)” ตามเว็บไซตของ Centers for
Disease Control and Prevention (CDC) วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ไดเผยแพรขอสรุปทาง
วิทยาศาสตร (Scientific Brief) เรื่อง การแพรกระจายของเชื้อกอโรคโควิด-19 โดยระบุวา ชองทางการ
แพรเชื้อในปจจุบันแบงออกเปน 3 ชองทาง ดังตอไปนี้
• การหายใจเอาไวรัสเขาไป
• การสัมผัสเยื่อบุตา จมูก ปาก ผานมือที่ปนเปอนเชื้อไวรัส
• การสัมผัสเยื่อบุตา จมูก ปากโดยตรง
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สารคัดหลั่งทางเดินหายใจ (Respiratory Fluids) ที่ถูกปลอยออกมาระหวางหายใจออก ซึ่งเปนละออง
ขนาดเล็ก-ใหญแตกตางกัน และละอองเหลานี้เปนตัวพาไวรัสไปติดเชื้อใหกับผูอื่น โดยจะสามารถแพรไป
ไดไกลเทาไรจะขึ้นกับขนาดของละอองและสิ่งแวดลอมในขณะนั้น
สารคัดหลั่งทางเดินหายใจ (Respiratory Fluids) เชน การหายใจตามปกติ การพูด การรองเพลง การออก
กําลังกาย การไอหรือจาม
โดยสรุป CDC ยืนยันวาโควิด-19 สามารถแพรกระจายไดไกลกวา 2 เมตร แตปจจัยเสี่ยงที่จะทําใหเกิดการ
แพรเชื้อเปนไปไดอยางรวดเร็วมาจากปจจัยดังตอไปนี้
• กิจกรรมที่เพิ่มละอองสารคัดหลั่งทางเดินหายใจ เชน การประชุมในหอง การทานอาหาร การออก
กําลังกาย การรองเพลง
• สถานที่ปด ที่ไมมีการระบายอากาศที่ถูกตอง อากาศถายเทไมสะดวก หรือ การจัดการอากาศไม
เพียงพอ โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีการสะสมของละอองขนาดเล็ก
• ระยะเวลานานเกิน 15 นาที เชน ฟตเนส สถานบันเทิง
โดย CDC ก็ยืนยันวามาตรการเดิมนั้นเพียงพอ ดังนั้นการระมัดระวังตัวเองใหปลอดภัยจาก “การ
แพรกระจายทางอากาศ (Airborne)” ยังจะตองเขมงวดในสิ่งดังตอไปนี้
• สวมใสหนากากอนามัยตลอดเวลาโดยเฉพาะในที่สาธารณะ ในอาคาร หองอาหาร หองประชุม
• การเวนระยะหางไมนอยกวา 2 เมตร
• หมั่นลางมือใหบอย
• ไมใชสิ่งของรวมกัน เชน แกวน้ํา ถวยกาแฟ ชอน ชาม ผาเช็ดมือ
• หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการสัมผัส
• หลีกเลี่ยงการเดินทางใหมากที่สุด
• หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการใชเวลานาน และสถานที่แออัดภายในอาคาร
• ทําความสะอาดบริเวณที่สัมผัสบอยๆ เชน ลูกบิดประตู ราวบันได
• ระบายอากาศภายในหองใหเพียงพอ หรือ อาจใชเครื่องฟอกอากาศประสิทธิภาพสูงที่สามารถกรอง
อนุภาคขนาดเล็กมากนอยกวา 1 ไมครอน
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รูปแสดง การระมัดระวังตัวเองใหปลอดภัยจาก “การแพรกระจายทางอากาศ (Airborne)”

คําถาม: ในอาคารทีใ่ ชระบบปรับอากาศจะปองกัน“การแพรกระจายทางอากาศ (Airborne)” ไดอยางไรบาง
คําตอบ: “การแพรกระจายทางอากาศ (Airborne)” ของอาคารจะลดลงได จะตองมีการระบายอากาศที่เพียงพอ การ
เปดใชงานพัดลมระบายอากาศ การใชพัดลมตั้งโตะชวย การดูแลรักษาระบบกรองอากาศ และอาจตองใช
เครื่องฟอกอากาศประสิทธิภาพสูง ขอแนะนําเพื่อลด“การแพรกระจายทางอากาศ (Airborne)” ทําได
ดังตอไปนี้
• เพิ่มอัตราการนําอากาศภายนอกอาคารเขาสูอาคารเทาที่จะทําได โดยคํานึงถึงสภาพอากาศภายนอก
อาคารและบริเวณที่นาํ อากาศเขาสูอาคาร
• เปดหนาตางเพื่อการระบายอากาศใหนานที่สุดเทาที่ทําไดเพื่อลดการสะสมการปนเปอนของอากาศ
ภายในหอง ทั้งนี้เวนแตสภาพอากาศภายนอกไมเอื้ออํานวย
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•
•
•

ใชพัดลมตั้งโตะ หรือพัดลมแขวนเพดาน เพื่อชดเชยการสุขสบายในขณะที่ปดระบบปรับอากาศเปน
เวลานาน ๆ หรือกับหองที่ไมมีระบบปรับอากาศ
ระบายอากาศภายในหองใหเพียงพอ
เพิ่มประสิทธิภาพการกรองอนุภาค (นอยกวา 1 ไมครอน) ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยอาจเพิ่มเครื่อง
ฟอกอากาศประสิทธิภาพสูงบริเวณที่มีสภาพแออัด หองที่มีการอยูรวมกันนานเกิน 15 นาที

รูปแสดง การปองกัน“การแพรกระจายทางอากาศ (Airborne)” ดวยการระบายอากาศใหเพียงพอ
อางอิง: Scientific Brief: SARS-CoV-2 Transmission https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-cov/science/sciencebriefs/sars-cov-2-transmission.html
Ventilation in Buildings https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ventilation.html
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