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บทคัดย่ อ
การแพร่ ระบาดของโรคทางเดินหายใจแบบเฉี ยบพลันรุ นแรง Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) ได้รับการ
ประเมินว่ามีความเสี ยงสู งมากในระดับโลกโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ งปั จจุ บนั ถูกเรี ยกว่าโรคระบาด
COVID-19 จึงมีความพยายามในการพัฒนาอุปกรณ์ต่าง เพือช่วยบรรเทาการระบาดของ COVID-19 อย่างเร่ งด่วน
เพื อปกป้ องบุ ค ลากรทางการแพทย์ใ ห้ดียิงขึ น ในการศึ กษานี ได้ทาํ การออกแบบห้องแยกส่ วนความดันลบที
เคลือนทีได้ง่าย ระบบระบายอากาศออกแบบตามข้อกําหนดตามมาตรฐาน ASHRAE 170:2017 โดยมีขอ้ กําหนด
ขันตําประกอบด้วย อัตราการเติมอากาศ 2 ACH, อัตราการระบายอากาศ 12 ACH, จํานวนและประสิ ทธิ ภาพชุ ด
กรองของพัดลมระบายอากาศ และความดันลบไม่น้อยกว่า (-ve) 2.5 Pa ห้องแยกส่ วนความดันลบทีทําการ
ออกแบบและสร้างมีขนาด 3 x 3 x 2.4 เมตร ประกอบด้วยห้องพักแยกเดียวขนาด 2.3 x 3 x 2.4 เมตร และห้องโถง
รอขนาด 0.7 x 3 x 2.4 เมตร ระบบระบายอากาศประกอบด้วยพัดลมเติมอากาศและพัดลมระบายอากาศทีมีชุด
กรองอากาศประสิ ทธิ ภาพสู ง ทําการทดลองในช่ วงความเร็ วของพัดลมระบายอากาศตังแต่ 30 ถึ ง 60 เปอร์ เซ็นต์
เพิมขึนครังละ 10 เปอร์ เซ็นต์ เงือนไขการทดสอบแบ่งเป็ นสองกรณี คือไม่มีผปู ้ ฏิบตั ิงานและมีผปู ้ ฏิบตั ิงานสองคน
เข้า -ออก จากห้อง จากผลการทดลองพบว่า ความเร็ ว พัดลมระบายอากาศที เหมาะสมอยู่ใ นช่ ว ง 45 ถึ ง 55
เปอร์ เซ็นต์ โดยมีอตั ราการถ่ายเทอากาศ 19.71 ถึง 26.04 ACH พัดลมเติมอากาศทํางานทีความเร็ วรอบคงทีสามารถ
ให้อตั ราการถ่ายเทอากาศเป็ น 7.2 ACH ห้องพักแยกเดียวมีความดันลบในช่วง (-ve) 6.0 ถึง 16.0 Pa ในขณะทีมี
ผูป้ ฏิบตั ิงานสองคนเดินเข้า ห้องพักแยกเดียวสามารถรักษาระดับความดันให้อยูใ่ นช่วง (-ve) 4.5 ถึง 9.0 Pa โดย
ความดันภายในห้องสามารถกลับสู่ สภาวะสมดุ ลได้ภายในช่วงเวลา 121 ถึง 231 วินาที จากการทดสอบด้วยควัน
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ไม่พบการรัวซึ มและจุดอับอากาศภายในห้อง การปนเปื อนสิ งแวดล้อมของ COVID-19 อาจเป็ นเส้นทางของการ
แพร่ เชือไวรัส แต่อย่างไรก็ตามสามารถทําให้ลดลงได้โดยห้องแยกส่ วนความดันลบ
คําสํ าคัญ: ห้องแยกเดียว; ความดันลบ; การระบายอากาศ; โควิด-19; เคลือนย้ายได้
Abstract
The outbreak of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) has been evaluated as
very high risk at the global level by the World Health Organization (WHO). Currently, COVID-19 is labeled as
a pandemic. Therefore, efforts have been undertaken to develop equipment to help mitigate the outbreak of
COVID-19 rapidly to protect healthcare workers better. In this study, the negative pressure isolation room
design with high mobility and the designed ventilation system meets ASHRAE 170:2017 standard. The
minimum requirements consist of outdoor air change rate by 2 ACH, total air change rate by 12 ACH, quantity
and efficiency of exhaust fan filters, and pressurized at least (-ve) 2.5 Pa. A negative pressure isolation room
was designed and fabricated using dimensions as 3 x 3 x 2.4 meters, including an isolation room as 2.3 x 3 x 2.4
meters and an anteroom as 0.7 x 3 x 2.4 meters. Makeup fan and exhaust fan with high-efficiency filter were
installed as ventilation system elements. The experiments were conducted by adjusting exhaust fan speed from
30 to 60% with an increment of 10%, and test conditions performed in two cases as without and with two
workers to enter and leave from a room. From the experimental results, it is found that exhaust fan speed from
45 to 55% is optimal to make air change rate from 19.71 to 26.04 ACH, makeup fan by the fixed speed can
make air change rate about 7.2 ACH, an isolation room is negatively pressurized from (-ve) 6.0 to 16.0 Pa.
While two workers open the entrance, an isolation room can maintain the pressure within (-ve) 4.5 – 9.0 Pa. The
room pressure can return to equilibrium within 121 to 231s. The smoke test does not detect the leakage and
confined space of air in an isolation room. Environmental contamination of SARS-CoV-2 may be a route of
viral transmission. However, it can be minimized by a negative pressure isolation room.
Keywords: Isolation room; Negative pressure; Ventilation; Covid-19, Mobility
1. บทนํา
การแพร่ ระบาดของโรคทางเดินหายใจแบบเฉี ยบพลันรุ นแรง Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) ซึ งต่อมาได้
แพร่ กระจายออกไปในหลายภูมิภาคทัวโลกโดยปั จจุบนั ถูกเรี ยกว่าโรคระบาด COVID-19 นอกเหนื อจากการแพร่
ระบาดในชุ มชน การติดเชือยังขยายตัวไปยังสถานพยาบาลอย่างต่อเนื อง จนทําให้เกิดความกังวลว่า การส่ งผ่าน
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เชืออาจไม่เพียงแค่การสัมผัสโดยตรงผ่านสารคัดหลังจากผูป้ ่ วยเท่านัน แต่สามารถส่ งผ่านการปนเปื อนสิ งแวดล้อม
หรื อส่ งผ่านละอองอากาศ [1] การศึกษาเกียวกับ Coronavirus กลุ่มอาการโรคทางเดิ นหายใจในตะวันออกกลาง
(MERS-CoV) พบว่ามีการปนเปื อนของไวรัสในอากาศและสิ งแวดล้อมในการระบาดของ MERS-CoV [2] อีกทัง
การศึกษาเมือเร็ ว ๆ นี เกี ยวกับ COVID-19 ยังพบว่าสภาพแวดล้อมทีปนเปื อนเป็ นสื อกลางในการแพร่ เชื อ [3]
ดังนัน COVID-19 สามารถแพร่ จากคนสู่ คนผ่านทางละอองนํามูก นําลาย จากจมูกหรื อปากซึ งออกมาเมือผูป้ ่ วย
ไอ จามหรื อพูด การรับเชื อได้จากการหายใจเอาละอองเหล่านี เข้าไปจากผูป้ ่ วย ละอองเหล่านี ยังตกลงสู่ วตั ถุและ
พืนผิวต่างๆ เช่น โต๊ะ ลูกบิดประตู ราวจับ อืนๆ และเกิ ดการติดเชือเมือมีการสัมผัสกับสิ งปนเปื อนเหล่านันแล้ว
นําเข้าสู่ ร่างกายผ่านทาง ตา จมูกหรื อปาก [4] เพือช่ วยลดความเสี ยงเหล่านี ได้มีการพัฒนาอุปกรณ์ ป้องกันส่ วน
บุคคล (Personal Protective Equipment, PPE) อย่างเร่ งด่ วนให้มีประสิ ทธิ ภาพเพิมขึนจากเดิ ม เพือป้ องกัน
ผูป้ ฏิ บตั ิ งาน แต่อย่างไรก็ดี ประสิ ทธิ ภาพของอุ ปกรณ์ ป้องกันทีไม่มีความดันลบนันจํากัด ทําให้ผูป้ ฏิ บตั ิงานมี
ความเสี ยงในการได้รับอนุ ภาคในอากาศอย่างหลีกเลียงไม่ได้ [5, 6] ดังนันการจํากัดการปนเปื อนในอากาศไม่ให้
แพร่ กระจายโดยให้บริ เวณพืนทีควบคุ ม มีค วามดันลบ หรื อทีเรี ยกว่า ห้องแยกส่ วนความดันลบ จึ งมี ส่วนช่ วย
สนับสนุนการทํางานของผูป้ ฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การแพร่ ระบาดของ COVID-19 ในภูมิภาคต่างๆ ซึ ง
มีผตู ้ ิดเชื อเพิมจํานวนมากขึน โดยสามารถแบ่งระดับความรุ นแรงของผูป้ ่ วยเป็ น 3 ระดับ คือ ไม่แสดงอาการ มี
อาการเล็กน้อย – มาก และผูป้ ่ วยขันวิกฤต ซึ งในการรักษาผูป้ ่ วยแต่ละระดับ มีพืนทีให้บริ การในการรักษาต่างกัน
จากความรุ นแรงน้อยไปมาก คือ โรงพยาบาลสนาม รักษาในสถานพยาบาล และห้องผูป้ ่ วยวิกฤต ซึ งปั จจุบนั ด้วย
จํานวนผูป้ ่ วยทีเพิมมากขึน ในขณะทีสถานพยาบาลมีพนที
ื จํากัด จึงมีการขยายพืนทีการรับผูป้ ่ วยอย่างเร่ งด่วน อาทิ
เช่น ปรับปรุ งหอผูป้ ่ วยภายในโรงพยาบาล หรื อจัดตังโรงพยาบาลสนามขึนในหลายๆ พืนที ดังนันการใช้ห้องแยก
ส่ วนความดันลบ สามารถช่ วยป้ องกันการแพร่ เชื อได้ แต่อย่างไรก็ดี ห้องแยกส่ วนความดันลบโดยส่ วนใหญ่ถูก
ติดตังอย่างถาวรในสถานพยาบาลเพือประสิ ทธิ ภาพในการป้ องกันโดยแบ่งพืนทีห้องออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ส่วน
ของผูป้ ่ วยและส่ วนสําหรั บการเตรี ยมเครื องมือของผูป้ ฏิ บตั ิ งาน โดยส่ วนของผูป้ ่ วยนันจําเป็ นต้องมีการรั กษา
ระดับความดันลบไว้อย่างสมําเสมอและมีการระบายอากาศทีเหมาะสมเพือป้ องกันการปนเปื อนในอากาศ [7-10]
แต่ดว้ ยข้อจํากัดในเรื องระยะเวลา และงบประมาณ หลายงานวิจยั ทีผ่านมา ได้มีการพัฒนาอุปกรณ์สร้างความดัน
ลบทีสามารถติดตังได้รวดเร็ ว เคลือนย้ายได้ง่ายและใช้งบประมาณไม่มาก โดยมีลกั ษณะเป็ นฝาครอบทําจากโครง
ท่อ PVC หุ ้มด้วยแผ่นพลาสติก ใช้ครอบบริ เวณศรี ษะของผูป้ ่ วย มีพดั ลมดูดอากาศและชุ ดกรองอากาศปนเปื อน
จากผูป้ ่ วย [11-13] หรื อมีลกั ษณะเป็ นแบบเต็นท์กระโจมครอบผูป้ ่ วย มีช่องเปิ ดสําหรั บให้ผูป้ ฏิ บตั ิ งานสามารถ
ให้บริ การทางการแพทย์กบั ผูป้ ่ วยได้ [14] โดยมีการศึกษาเปรี ยบเทียบการใช้งานอุปกรณ์ ทงสองลั
ั
กษณะทังด้าน
ประสิ ทธิ ภาพและความสะดวกในการใช้งานซึ งผลจากศึกษาแสดงให้เห็ นว่า เต็นท์กระโจมมีประสิ ทธิ ภาพและ
การใช้งานทีเหมาะสมกว่าแบบฝาครอบ แต่อย่างไรก็ดี อุปกรณ์ต่างๆ ดังทีกล่าวมานันถูกนํามาใช้อย่างเร่ งด่วน ซึ ง
มีขอ้ จํากัดในด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านความแข็งแรง การป้ องกันนําและฝุ่ น เป็ นต้น [15]
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จึงเป็ นทีมาของงานวิจยั นี เพือทําการออกแบบและสร้างห้องแยกส่ วนความดันลบแบบเคลือนทีได้สําหรับ
โรงพยาบาลสนาม ทีสามารถติดตังได้ง่าย มีระบบบําบัดอากาศปนเปื อนภายในห้องก่อนปล่อยสู่ ภายนอก มีการ
ติดตังพัดลมเติมอากาศและระบายอากาศเป็ นไปตามข้อกําหนดตามมาตรฐาน โดยคํานึ งถึ งความปลอดภัยของ
ผูป้ ่ วยและผูป้ ฏิบตั ิงานเป็ นส่ วนสําคัญ
2. ขันตอนการดําเนินงานวิจัย
2.1 ข้ อกําหนดและการออกแบบ
ข้อกําหนดเบืองต้นสําหรับการออกแบบเป็ นห้องแยกส่ วนความดันลบสําหรับการใช้งานในโรงพยาบาล
สนามหรื อในบริ เวณทีมีระบบไฟฟ้ า, แสงสว่าง และมีการปรับอากาศเบืองต้นมาแล้ว ภายในห้องแบ่งเป็ นห้องพัก
ั
างทังสองห้องเพือป้ องกันไม่ให้ความดัน
แยกเดียว (Isolation Room) และห้องโถงรอ (Anteroom) มีประตูกนระหว่
ภายในห้องพักแยกเดียวเปลียนแปลงแบบกะทันหันสามารถรองรับผูป้ ่ วย 1 เตียงและผูป้ ฏิบตั ิงาน 2 คน โครงสร้าง
เป็ นวัสดุทีไม่เป็ นสนิ ม สามารถถอดประกอบเคลือนย้ายได้ง่าย ผนังเป็ นผ้าใบชนิ ดถุงลมนิ รภัย ทนต่อการฉี กขาด
กันนํา กันฝุ่ นและใช้งบประมาณไม่มาก

รู ปที 1 ภาพสามมิติห้องแยกส่ วนความดันลบแบบเคลือนทีได้สําหรับโรงพยาบาลสนาม
ทําการออกแบบโดยใช้โปรแกรม SOLIDWORKS 2017 เพือพิจารณาองค์ประกอบและตําแหน่งของการ
ติดตังอุปกรณ์ต่างๆ โดยห้องมีขนาด 3 m x 3 m x 2.4 m (ปริ มาตร 762 ft3) แบ่งเป็ นห้องพักแยกเดียว (Isolation

47

มานพ พิพัฒหัตถกุล และ วิริยะ บริสุทธิ / วารสารวิชาการปทุมวัน ปี ที 11 ฉบับที 32 กันยายน-ธันวาคม 2564

Room) ขนาด 2.3 m x 3 m x 2.4 m และห้องโถงรอ (Anteroom) ขนาด 0.7 m x 3 m x 2.4 m มีประตูแบบซิ ปล็อค
(Zip Lock) กันระหว่างห้องและภายนอกขนาด 0.8 m x 2 m ประตูดา้ นหน้าสําหรับเคลือนย้ายเตียงผูป้ ่ วย ขนาด
1.5 m x 2 m และช่องมองใสขนาด 0.9 m x 1.2 m ติดตังพัดลมเติมอากาศบริ เวณด้านหน้าส่ วนบน และพัดลม
ระบายอากาศบริ เวณด้านหลังส่ วนล่างของห้อง ดังรู ปที 1
ศูนย์ควบคุมและป้ องกันเชื อโรคของสหรัฐอเมริ กา (Centers for Disease Control and Prevention, U.S.A :
CDC) และ ANSI/ASHRAE/ASHE Standard 170-2017, Ventilation of Health Care Facilities [16, 17] ได้ให้
คําแนะนํารวมถึงจัดทําข้อกําหนดต่างๆ สําหรับห้องความดันลบไว้ ดังตารางที 1
ตารางที 1 ข้อกําหนดหรื อข้อแนะนําและพารามิเตอร์ ออกแบบสําหรับห้องความดันลบ
Required Parameters(1)
Design Parameters(2)
Pressure Relationship to Adjacent Areas (n):
Minimum (-ve) 2.5 Pa
(-ve) 15 Pa
Minimum Outdoor ACH:
2
5
Minimum Total ACH:
12
15
All Room Exhaust Directly to Outdoor (j):
Yes
Yes
Air Recirculated by Means of Room Units (a):
No
No
Design Relative Humidity (k), %:
Max 60
40–60
Design Temperature (I), °C
21–24
23–27
Note: (1) เป็ นพารามิเตอร์ ตามข้อกําหนดหรื อข้อแนะนํา, (2) เป็ นพารามิเตอร์ ทีใช้สาํ หรับการออกแบบ
(1 Pa = 0.004 In W.G. )
0.7 m
(2.3 ft)

Anteroom
Height 2.4 m (7.87 ft)

2.3 m
(7.54 ft)

V

Door

Isolation Room
3m
(9.84 ft)

SA

Differential Pressure Gauge

Leakage 5%

รู ปที 2 Schematic Diagram สําหรับการออกแบบห้องความดันลบ (มุมมองด้านบน)
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จากรู ปที 2 เป็ น Schematic Diagram สําหรับการออกแบบห้องความดันลบ โดยห้องมีปริ มาตร (Vroom)
เท่ากับ 762 ft3 อัตราการระบายอากาศรวม (Total Outlet Air Flow : V) สามารถคํานวณได้จากสมการที (1)
V   EA  SA  AF   SF
(1)
เมือ
V คือ อัตราการระบายอากาศรวม (Cubic Feet Per Minute: cfm)
EA คือ อัตราการระบายอากาศ (cfm)
SA คือ อัตราการเติมอากาศ (cfm)
AF คือ อัตราการระบายอากาศเพิม (cfm)
SF คือ Safety Factor = 1.2
อัตราการระบายอากาศ (EA) และ อัตราการเติมอากาศ (SA) สามารถคํานวณได้จากสมการที (2) และ (3)
Minimum Total ACH (2)  Vroom
60
Minimum Outdoor ACH (2)  Vroom
SA 
60
EA 

(2)
(3)

สําหรับการออกแบบห้องทีมีความดันลบ (Negative Pressure : -ve) V ต้องมีค่ามากกว่า SA อย่างน้อย 100
cfm ขึนไปเนืองจากไม่สามารถป้ องกันการรัวซึ มตามรอยขอบและช่องเปิ ดต่างๆ ภายในห้องได้อย่างสมบูรณ์ [18]
สําหรับเงือนไขค่าความแตกต่างความดันระหว่างภายนอกและภายในห้อง (Proom) กําหนดไว้ที (-ve) 15 Pa และ
สมมติให้ ความดันบรรยากาศ (Patm) เท่ากับ 101.325 kPa สามารถคํานวณ ความดันรวม (Ptotal) และ ปริ มาตรรวม
(Vtotal) ได้จากสมการที (4) และ (5)
(4)
Ptotal  Patm  Proom
Ptotal Vtotal

Patm Vroom

(5)

ค่าความแตกต่างระหว่างปริ มาตรห้องและปริ มาตรรวม (V) ก็คือ ปริ มาตรของอากาศทีต้องถูกระบาย
ออกไปเพือให้ห้องมีความดัน (-ve) 15 Pa ตามเงือนไขการออกแบบ สามารถคํานวณได้จากสมการที (6)
(6)
V  Vroom  Vtotal
โดยกําหนดให้การรัวซึ ม (Leakage) เท่ากับ 5% และระยะเวลาในการสร้างความดันลบเท่ากับ 5s สามารถ
คํานวณอัตราการระบายอากาศเพิม (AF) ได้จากสมการที (7)
 V  1.05 
AF  
  60
5



(7)

จากการคํานวณทําให้สามารถเลื อกขนาดของพัดลมระบายอากาศและพัดลมเติ มอากาศได้โดยพัดลม
ระบายอากาศขนาด 450 cfm และพัดลมเติมอากาศขนาด 100 cfm ตามลําดับ โดยพิจารณาควบคู่กบั ข้อมูลทาง
เทคนิคของผูผ้ ลิตทีมีจาํ หน่ายตามท้องตลาด
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2.2 อุปกรณ์ การทดลอง
จากข้อกําหนดและการออกแบบรวมถึ งแนวคิดต่างๆ ทําให้สามารถออกแบบห้องแยกส่ วนความดันลบ
แบบเคลือนทีได้สาํ หรับโรงพยาบาลสนาม ดังรู ปที 3 ซึ งประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก ดังตารางที 2

รู ปที 3 ห้องแยกส่ วนความดันลบแบบเคลือนทีได้สําหรับโรงพยาบาลสนาม
ตารางที 2 อุปกรณ์ห้องแยกส่ วนความดันลบแบบเคลือนทีได้สําหรับโรงพยาบาลสนาม
List
Dimensions
Material / Class / Model
Frame
1-1/4” (32 mm) x 1.5 mm
Stainless Steel 201
Joints
32.8 mm
Aluminum
Canvas
2.4 m x 30 m x 0.3 mm
Nylon – 66: Polyester (50: 50 %)
Makeup Air Filter
6” (152 mm)
G4
st
Exhaust 1 Stage Air Filter
296 mm x 296 mm x 44 mm
G4
Exhaust 2nd Stage Air Filter
296 mm x 296 mm x 44 mm
M13
Exhaust Final Stage Air Filter
296 mm x 296 mm x 44 mm
HEPA (H14)
3
Makeup Fan
258 m /h (152 cfm)
PANASONIC: Model FY-12CG1
Exhaust Fan
450 cfm
AstroPure 450
Flexible Air Duct
6” (152 mm) x 10 m
AERODUCT
Flexible Air Duct
10” (254 mm) x 10 m
AERODUCT
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โครงสร้าง (Frame) ของห้องเป็ นท่อกลมสแตนเลสสตีล 201 (Stainless Steel 201) ยึดด้วยข้อต่ออลูมิเนี ยม
(Aluminum Joints) ตามจุดต่างๆ ผนังผ้าใบ (Canvas) ตัดเย็บแบบเดิ นตะเข็บ 4 คู่ คล้องติดกับโครงสร้ างด้วยสาย
ไนล่อนและหัวเข็มขัดพลาสติก บริ เวณคานหน้าส่ วนล่างของห้องสามารถถอดออกได้เพือความสะดวกสําหรับการ
เคลือนย้ายอุปกรณ์ ประตูห้องเป็ นแบบซิ ปล็อคร่ วมกับเทปตีนตุ๊กแก (Velcro Tape) เพือป้ องกันการรัวซึ ม บริ เวณ
ด้านหลังมีช่องสําหรับเชื อมต่อแผงควบคุมไฟฟ้ า (Power Panel) บริ เวณด้านหน้าส่ วนบนของห้องติดตังพัดลมเติม
อากาศ (Makeup Fan) และชุ ดกรองอากาศเข้า (Makeup Air Filter) Class G4 บริ เวณด้านหลังส่ วนล่างของห้อง
ติดตังพัดลมระบายอากาศ (Exhaust Fan) โดยพัดลมแต่ละชุ ดเชื อมต่อกับฝาครอบช่ องระบายอากาศ (Air Grill)
ด้วยท่ออลูมิเนี ยมเฟล็กซ์อ่อน (Flexible Air Duct) สําหรับพัดลมระบายอากาศเป็ นระบบปิ ดมีช่อง (Slot) สําหรับ
ติดตังชุ ดกรองอากาศ 3 ชัน โดยชันที 1 หรื อ Pre Filter (Exhaust 1st Stage Air Filter) เป็ นชุ ดกรอง Class G4, ชันที
2 หรื อ Medium Filter (Exhaust 2nd Stage Air Filter) เป็ นชุ ดกรอง Class M13 และชุ ดกรองสุ ดท้าย (Exhaust Final
Stage Air Filter) เป็ นชุ ดกรอง HEPA Filter Class H14 โดยมีตาํ แหน่งสําหรับวัดความดันตกคร่ อมของชุ ดกรอง
อากาศแต่ละชุ ด การใช้งานเริ มจากการประกอบโครงสร้ างส่ วนด้านบนให้เป็ นกรอบรู ปสี เหลียมก่อน จากนันนํา
ส่ วนทีเป็ นเสาทัง 4 เสี ยบตังขึนเพือเลือนชุ ดกรอบสี เหลียมทีได้ประกอบไว้แล้วขึนด้านบน ทําการยึดข้อต่อตามจุด
ต่างๆ รวมถึงขาตังให้แข็งแรง จากนันนําผ้าใบคลีออกแขวนคล้องยึดกับโครงสร้าง ซึ งการติดตังจนพร้อมใช้งานใช้
เวลาประมาณ 30 – 40 min
2.3 วิธีการทดลอง
ทําการทดลองห้องแยกส่ วนความดันลบ ในพืนทีขนาด 14 m x 6 m x 2.8 m ทีมีเครื องปรับอากาศขนาด
36,000 BTU จํานวน 2 เครื อง โดยใช้อุปกรณ์เครื องมือวัดต่างๆ ดังตารางที 3 ทําการทดลองในช่วงความเร็ วของ
พัดลมระบายอากาศตังแต่ 30 – 60 เปอร์ เซ็นต์ (%) เพิมขึนครังละ 10% โดยเริ มจากติดตังอุปกรณ์ห้องความดันลบ
ตรวจสอบแนวประตูและเทปตีนตุ๊กแกให้ปิดสนิ ท จากนันเปิ ดพัดลมระบายอากาศปรั บความเร็ วพัดลมที 30%
อากาศทีอยูภ่ ายในห้องถูกระบายออกจนความดันภายในห้องมีค่าลดลง โดยสามารถอ่านค่าความแตกต่างความดัน
ระหว่างภายในห้องและภายนอกได้จากเกจวัดความแตกต่างความดัน (Differential Pressure Gauge) จนกระทัง
ห้องมีความแตกต่างความดัน (-ve) 2.5 Pa จากนันเปิ ดพัดลมเติมอากาศรอจนความดันของห้องเข้าสู่ สภาวะสมดุล
บันทึกค่าความแตกต่างความดันระหว่างภายในห้องและภายนอก บันทึกเวลาทีทําให้ความดันภายในห้องเข้าสู่
สภาวะสมดุล วัดความเร็ วอากาศทีตําแหน่ง 12, 3, 6, 9 ตามเข็มนาฬิกาและกึงกลางของท่อพัดลมเติมอากาศ และ
พัดลมระบายอากาศ เพือหาค่าเฉลี ยของความเร็ วอากาศ (Vavg) ด้วยเครื องวัดความเร็ วแบบใบพัด (Anemometer)
ตามลําดับ บันทึกค่าอุณหภูมิและความชื นสัมพัทธ์ภายในห้องจากเครื องวัดอุณหภูมิและความชื นสัมพัทธ์แบบ
ดิจิตลั (Thermometer & Hygrometer) บันทึกค่าความดันทีตกคร่ อมชุ ดกรองอากาศจากเครื องวัดค่าความแตกต่าง
ความดันแบบพกพา (Portable Differential Pressure Meter) โดยในแต่ละความเร็ วพัดลมระบายอากาศทําการ
ทดลองทังสิ น 3 ครั ง เพือหาค่ า เฉลี ย เมือทํา การบันทึ กค่ า ต่า งๆ สามารถคํา นวณ อัตราการถ่ า ยเทอากาศ (Air
Change Rate Per Hour : ACH) ได้จากสมการที (8) – (10)
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(8)
(9)

Q  Vavg A

CFM  Q  60
ACH 

CFM
 60
Vroom

(10)

เมือ
CFM คือ อัตราการไหลของอากาศ (cfm)
ACH คือ อัตราการถ่ายเทอากาศ (h

-1

)
3
Q คือ อัตราการไหลของอากาศต่อวินาที (ft /s)
Vavg คือ ความเร็ วอากาศเฉลีย (ft/s)
2
A คือ พืนทีหน้าตัดของท่ออากาศ (ft )

Start
Entrance

P, time and

P, time and

P, time to equilibrium

waiting for 15 s

waiting for 15 s

and waiting for 30 min
Exit

รู ปที 4 ขันตอนการทดลองเมือมีผปู ้ ฏิบตั ิงาน
จากนันทําการทดลองในกรณี ทีมีการเดินเข้า-ออก ของผูป้ ฏิบตั ิงาน 2 คนโดยเริ มจับเวลาให้ผปู ้ ฏิ บตั ิงาน
คนที 1 เปิ ดประตูทางด้านห้องโถงรอ เดินเข้าจากนันปิ ดประตู บันทึกความแตกต่างความดันภายในห้อง บันทึก
เวลาทีใช้ จากนันรอ 15s จึงให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานคนที 2 เปิ ดประตูทางด้านห้องโถงรอ เดินเข้าจากนันปิ ดประตู บันทึก
ความแตกต่างความดันภายในห้อง บันทึกเวลาทีใช้ จากนันให้ผปู ้ ฏิบตั ิงาน 2 คนรอ 15s จึงเปิ ดประตูเข้าสู่ ห้องพัก
แยกเดี ยวจากนันปิ ดประตู รอจนความดันของห้องกลับเข้าสู่ สภาวะสมดุ ล บันทึกความแตกต่างความดันภายใน
ห้อง บันทึ ก เวลาที ห้องกลับ สู่ ส ภาวะสมดุ ล และให้ผูป้ ฏิ บตั ิ ง านอยู่ภายในห้อง 30 min โดยมี ก ารพูดคุ ย กับ
บุคคลภายนอกห้อง เพือประเมินสภาพอากาศภายในห้องจากความรู ้สึกของผูป้ ฏิบตั ิงาน เช่นอากาศทีไหลผ่านตัว
การหายใจ ความสะดวกในการเดิน และอืนๆ ดังรู ปที 4 จากนันในขันตอนการออกจากห้อง กระทําเช่นเดี ยวกับ
การเข้าห้องแต่ยอ้ นกลับ
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ตารางที 3 อุปกรณ์เครื องมือวัด
List
Differential Pressure Gauge
Thermometer & Hygrometer
Anemometer
Differential Pressure Meter

Brand
SAFE GAUGE
LXSZRPH
UNI-T
OUTEST

Model
J-5300-120 Pa
HY-1
UT363
GM511

Range
60-0-60 Pa
(-40)-70oC, 20-90%RH
0-30 m/s (0.1 m/s)
± 10 kPa

จากนันทําการตรวจสอบการรั วซึ มและทิศทางการไหลของอากาศ (Direction of Flow) โดยวิธีการ
ทดสอบด้วยควัน (Smoke Test) ด้วยเครื องสร้างหมอกอัลตราโซนิ ค 12 หัว ของ OEM รุ่ น HGFCY0006 โดยนํา
เครื องสร้างหมอกใส่ ลงในอ่างพลาสติกบรรจุนากลั
ํ นบริ สุทธิ (De-ionized Water) วางทีพืนบริ เวณด้านหน้าของ
ห้องดังรู ปที 5 รอจนควันเริ มกระจาย จากนันเปิ ดพัดลมระบายอากาศและพัดลมเติมอากาศตามลําดับ สังเกตการ
รัวซึ มตามแนวขอบต่างๆ รวมถึงทิศทางการไหลของควันทีเกิดขึนภายในห้อง เมือการทดลองเสร็ จสิ น ทําการอบ
ห้องด้วยก๊าซโอโซนเป็ นระยะเวลา 30 min จากนันเปิ ดพัดลมระบายอากาศและพัดลมเติมอากาศเพือระบายก๊าซ
โอโซนออกจากห้อง

รู ปที 5 การทดสอบการไหลของอากาศด้วยเครื องสร้างหมอกอัลตราโซนิค
3. ผลการทดลองและการวิจารณ์
ห้องแยกส่ วนความดันลบแบบเคลือนทีได้สําหรับโรงพยาบาลสนาม โดยกําหนดเงือนไข ตามมาตรฐาน
ASHRAE 170-2017 เมือพัดลมเติมอากาศทํางานทีความเร็ ว 100% ได้อตั ราการไหล 91.46 cfm และอัตราการ
ถ่ายเทอากาศ 7.2 ACH สู งกว่าข้อกําหนดขันตํา (Minimum Outdoor ACH = 2) คิดเป็ น 3.6 เท่า ส่ วนทางด้านพัด
ลมระบายอากาศ จากรู ปที 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลและอัตราการถ่ายเทอากาศกับความเร็ วของ
พัดลมระบายอากาศ เห็ นได้ว่าอัตราการไหลและอัตราการถ่ายเทอากาศ แปรผันโดยตรงกับความเร็ วของพัดลม
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ระบายอากาศ โดยอัตราการถ่ายเทอากาศตําสุ ดเป็ น 10.69 ACH ทีความเร็ วพัดลม 30% และอัตราการถ่ายเทอากาศ
สู งสุ ดเป็ น 27.8 ACH ทีความเร็ วพัดลม 60% ซึ งหากพิจารณาเงือนไขตามข้อกําหนดขันตํา อัตราการถ่ายเทอากาศ
รวมของห้องต้องไม่น้อยกว่า 12 ACH (Minimum Total ACH = 12) เห็นได้วา่ จําเป็ นต้องใช้ความเร็ วของพัดลม
ระบายอากาศตังแต่ 35% ขึนไปเพือให้เป็ นไปตามเงือนไขขันตําตามทีกําหนด
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รู ปที 6 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลและอัตราการถ่ายเทอากาศกับความเร็ วของพัดลมระบายอากาศ
ในกรณี ไม่มีผปู ้ ฏิบตั ิงานความดันลบของห้องในสภาวะสมดุล อัตราการถ่ายเทอากาศ และความเร็ วพัดลม
ระบายอากาศ แสดงดังรู ปที 7 จากข้อกําหนดขันตําความดันลบของห้องต้องไม่นอ้ ยกว่า (-ve) 2.5 Pa และไม่ควร
เกิ น (-ve) 20 Pa เพราะเมื อมี ก ารเปิ ดประตู เข้า-ออก ทํา ให้ค วามเร็ วอากาศที ไหลผ่า นช่ องเปิ ดต่า งๆ สู ง กว่า ที
ความดัน (-ve) 2.5 Pa ถึ ง 215% ซึ งทําให้สินเปลื องทังพลังงานและระยะเวลาในการทําให้ห้องกลับเข้าสู่ สภาวะ
สมดุลอีกครัง [19] จากผลการทดลองเห็นได้วา่ ทีความเร็ วพัดลมระบายอากาศ 35 – 40% ได้อตั ราการถ่ายเทอากาศ
14.43 และ 17.81 ACH และความดันภายในห้องเป็ น (-ve) 2.5 – 4.0 Pa ตามลําดับ ซึ งเป็ นไปตามข้อกําหนดขันตํา
แต่หากพิจารณาในกรณี ทีมีผูป้ ฏิ บตั ิ งานเดิ น เข้า-ออก ทําให้ห้องเกิ ดการเปลี ยนแปลงความดันโดยจากผลการ
ทดลองเมือมีผปู ้ ฏิ บตั ิงาน 2 คน เดิ นเข้า-ออก ทีความเร็ วพัดลมระบายอากาศตํากว่า 45% ไม่สามารถรักษาระดับ
ความดันภายในห้องให้ไม่น้อยกว่า (-ve) 2.5 Pa ไว้ได้ ในขณะทีความเร็ วพัดลมระบายอากาศ 60% ความดันเกิน
กว่า (-ve) 20 Pa ดังนัน ความเร็ วพัดลมระบายอากาศทีเหมาะสม (Optimal Exhaust Fan Speed) สําหรับการทํางาน
อยูใ่ นช่วงระหว่าง 45 – 55% โดยอัตราการถ่ายเทอากาศเป็ น 19.71 – 26.04 ACH สู งกว่าข้อกําหนดขันตําคิดเป็ น
1.64 – 2.17 เท่า และความดันภายในห้องเป็ น (-ve) 6.0 – 16.0 Pa สู งกว่าข้อกําหนดขันตําคิดเป็ น 2.4 – 6.4 เท่า
ตามลําดับ
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รู ปที 7 ความสัมพันธ์ระหว่างความแตกต่างความดันและอัตราการถ่ ายเทอากาศกับความเร็ วของพัดลมระบาย
อากาศ
สําหรับความเร็ วพัดลมระบายอากาศ 45 – 55% จากรู ปที 8 เห็นได้วา่ ระยะเวลาสําหรับการทําให้ความดัน
ของห้องเข้าสู่ สภาวะสมดุลใช้เวลาในช่วง 30 – 45s ซึ งระยะเวลาน้อยลงเมือความเร็ วพัดลมระบายอากาศเพิมขึน
จากนันเมื อให้ผูป้ ฏิ บ ัติง าน 2 คนเดิ น เข้า -ออก ตามขันตอนการทดลอง เห็ นได้ว่า ความดันภายในห้องมี ก าร
เปลียนแปลงอยูใ่ นช่วง (-ve) 4.5 – 9.0 Pa ซึ งยังคงสามารถรักษาระดับความดันลบขันตําของห้องได้ไม่นอ้ ยกว่า
(-ve) 2.5 Pa ตามข้อกําหนด โดยใช้เวลารวมทังสิ นในช่วง 121 – 231s (ประมาณ 2 – 4 min) สําหรับการทําให้
ความดันภายในห้องกลับเข้าสู่ สภาวะสมดุลอีกครัง ซึ งผูป้ ฎิบตั ิงานอยูภ่ ายในห้องเป็ นระยะเวลา 30 min ไม่ปรากฏ
อาการไม่พึงประสงค์แต่อย่างใด เนืองจากมีอตั ราการถ่ายเทอากาศทีดี และอยูใ่ นช่วงความดันลบทีเหมาะสม
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รู ปที 8 ความสัมพันธ์ระหว่างความแตกต่างความดันและเวลาทีทําให้หอ้ งกลับสู่ สภาวะสมดุลเมือมีผปู ้ ฏิบตั ิงาน
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อุณหภูมิ ความชืนสัมพัทธ์ ภายในห้อง และความดันตกคร่ อมชุ ดกรองพัดลมระบายอากาศ ในกรณี ทีมีผู ้
ปฏิบตั ิ 2 คน จากตารางที 4 เห็นได้วา่ อุณหภูมิ ความชืนสัมพัทธ์ ภายในห้องอยูใ่ นช่วง 23 – 27oC และ 40 – 60
%RH ตามลําดับ ซึ งเป็ นไปตามข้อกําหนดในการออกแบบ ดังนัน ห้องแยกส่ วนความดันลบแบบเคลื อนทีได้
สําหรับโรงพยาบาลสนาม สามารถติดตังใช้งานในพืนที ทีมีการปรับอากาศเบืองต้นมาแล้วเช่นภายในอาคารหรื อ
บริ เวณทีมีการติดตังเครื องปรับอากาศอย่างเหมาะสม อีกทังความดันตกคร่ อมชุ ดกรองแต่ละชัน แปรผันโดยตรง
กับความเร็ วพัดลมระบายอากาศ ซึ งจากข้อแนะนําของผูผ้ ลิตความดันทีตกคร่ อมชุ ดกรอง ชันที 1 (Pre Filter) ชันที
2 (Medium Filter) และชันที 3 (HEPA Filter) ต้องไม่เกิ น 250, 250 และ 500 Pa ตามลําดับ ดังนันการปรับ
ความเร็ วพัดลมระบายอากาศอย่างเหมาะสมช่วยเพิมประสิ ทธิ ภาพการกรอง อีกทังเป็ นการยืดอายุการใช้งานของ
ชุดกรองอากาศอีกด้วย
ตารางที 4 อุณหภูมิหอ้ ง ความชืนสัมพัทธ์ และความดันตกคร่ อมชุดกรองพัดลมระบายอากาศ
Exhaust Fan Speed Room Temp(1)
Room RH(1)
Pressure Drop in Exhaust Air Filter(2)
(%)
(oC)
(%)
(Pa)
1st Stage
2nd Stage
Final Stage
30
25.000
40.000
1.0
20.0
50.0
35
25.000
41.000
1.0
24.0
60.0
40
24.700
41.000
4.0
28.0
70.0
45
24.900
41.000
5.0
35.0
90.0
50
24.800
41.000
8.0
40.0
100.0
55
24.400
41.000
12.0
44.0
120.0
60
24.100
40.000
15.0
52.0
140.0
Note : (1)Design Parameters for Room Temp and RH are 23 – 27 oC and 40 – 60 %RH
(2)
Filter Pressure Drop Should Not Exceed 250, 250 and 500 Pa for 1st, 2nd and Final Stage Respectively.
จากนันทําการ Smoke Test เพือตรวจสอบการรัวซึ มและทิศทางการไหลของอากาศภายในห้อง จากผล
การทดลองพบว่าไม่มีควันทีสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่ารัวซึ มออกจากตามแนวขอบรอยต่อต่างๆ ของห้อง
เนืองจากความแตกต่างความดันระหว่างภายในห้องและภายนอกเป็ นลบ จากรู ปที 9 (a) แสดงภาพ Sketch ลักษณะ
การไหลของอากาศทีเกิดขึนภายในห้อง โดยอากาศจากพัดลมเติมอากาศทางด้านบน ไหลผ่านฝาครอบช่องระบาย
อากาศทีมีแผ่นบังคับทิศทางการไหลให้ไหลจากด้านบนลงสู่ ดา้ นล่าง เพือผ่านไปยังพัดลมระบายอากาศเมือถึ ง
บริ เวณใกล้กบั ทางออกช่องระบายอากาศ อากาศบางส่ วนไหลเข้าไปยังช่องระบายอากาศโดยตรง ในขณะทีอากาศ
บางส่ วนเคลือนทีลงปะทะพืนห้องแล้วจึงไหลเข้าสู่ ช่องระบายอากาศ ซึ งสอดคล้องกับลักษณะการไหลของกลุ่ม
ควันในรู ปที 9 (b) โดยไม่มีกลุ่มควันตกค้างเนืองมาจากอากาศไม่เคลือนทีหรื อจุดอับอากาศเกิดขึนในบริ เวณห้อง
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SA from Makeup Fan

V to Exhaust Fan

(a)
(b)
รู ปที 9 ลักษณะการไหลของอากาศ (a) Sketch (b) Smoke Test

4. สรุ ป
งานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือออกแบบห้องแยกส่ วนความดันลบ ทีมีลกั ษณะถอดประกอบได้ง่าย ติดตังใช้
งานได้อย่างรวดเร็ ว สามารถใช้งานได้ในบริ เวณทีมีการปรับอากาศเบืองต้นมาแล้ว เพือป้ องกันการปนเปื อนผ่าน
ละอองอากาศจากผูป้ ่ วยติดเชื อ โดยห้องแยกส่ วนความดันลบแบ่งเป็ นห้องพักแยกเดี ยวและห้องโถงรอ มีระบบ
ระบายอากาศประกอบด้วยพัดลมเติมอากาศและพัดลมระบายอากาศ ทําการทดลองทังในสภาวะไม่มีผปู ้ ฏิบตั ิงาน
และมีผปู ้ ฏิบตั ิงานโดยกําหนดเงือนไขตามมาตรฐาน ASHRAE 170-2017 พบว่า
1. อัตราการถ่ายเทอากาศของพัดลมเติมอากาศเป็ น 7.2 ACH สู งกว่าข้อกําหนดขันตํา (2 ACH) คิดเป็ น
3.6 เท่า
2. ความเร็ วพัดลมระบายอากาศตังแต่ 35% ขึนไป สามารถให้อตั ราการถ่ายเทอากาศสู งกว่าข้อกําหนด
ขันตํา (12 ACH)
3. ความเร็ วพัดลมระบายอากาศ 35 – 40% ในกรณี มีผปู ้ ฏิบตั ิงาน ไม่สามารถรักษาระดับความดันภายใน
ห้องให้สูงกว่าข้อกําหนดขันตําที (-ve) 2.5 Pa ไว้ได้ ในขณะทีความเร็ วพัดลมระบายอากาศ 60%
ความดันเกินกว่า (-ve) 20 Pa
4. ความเร็ วพัดลมระบายอากาศทีเหมาะสมอยูใ่ นช่วง 45 – 55% โดยสามารถให้ อัตราการถ่ายเทอากาศ
เป็ น 19.71 – 26.04 ACH สู งกว่าข้อกําหนดขันตําคิดเป็ น 1.64 – 2.17 เท่า และความดันภายในห้อง
เป็ น (-ve) 6.0 – 16.0 Pa สู งกว่าข้อกําหนดขันตําคิดเป็ น 2.4 – 6.4 เท่าตามลําดับ ซึ งสามารถรักษา
ระดับความดันภายในห้องให้สูงกว่าข้อกําหนดขันตํา ในกรณี มีผูป้ ฏิ บตั ิงาน 2 คนเดิ น เข้า-ออกได้
โดยความดันภายในห้องเปลี ยนแปลงอยูใ่ นช่วง (-ve) 4.5 – 9.0 Pa และความดันสามารถกลับเข้าสู่
สภาวะสมดุลได้ในช่วงเวลา 121 – 231s (ประมาณ 2 – 4 min)
5. ผูป้ ฎิบตั ิงาน 2 คน อยูภ่ ายในห้องเป็ นระยะเวลา 30 min ไม่ปรากฏอาการไม่พึงประสงค์
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6. ไม่เกิดการรัวซึ มและตําแหน่งจุดอับอากาศภายในห้องจากการ Smoke Test และห้องสามารถใช้งาน
ได้ในบริ เวณทีมีการปรับอากาศเบืองต้นมาแล้ว
ห้องแยกส่ วนความดันลบแบบเคลือนย้ายได้ มีส่วนสําคัญในการป้ องกันสิ งปนเปื อนในอากาศจากผูป้ ่ วย
ในกรณี ฉุ ก เฉิ น ได้ เ ป็ นอย่ า งดี ซึ งสามารถพัฒ นาให้ ห้ อ งมี ล ัก ษณะโครงสร้ า งแบบกึ งผนั ง เบาสํ า เร็ จ รู ป
(Knockdown) และมีระบบประตูแบบอัตโนมัติเพือลดการสัมผัสโดยขึนอยูก่ บั ระยะเวลาและงบประมาณ
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