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ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ 
 

รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 

1. มาตรฐานทั่วไป 1.  ขนาด BTU ของเครื่องปรบัอากาศ ตอหอง ที่มีความสงู ไมเกิน 3 ม. 
    -  หองปฏบิัติงาน  700 – 800    BTU / ตารางเมตร 

    -  หองประชุม        800 – 900    BTU / ตารางเมตร 

    -  หอง Lab             900 - 1000  BTU / ตารางเมตร 

 -  หอง ICU         1000 – 1200  BTU / ตารางเมตร 
 -  หอง OR          1200 – 1500  BTU / ตารางเมตร 
 -  บุคคล  400 BTU ตอคน 
 -  แหลงความรอน  34 BTU ตอตารางเมตร 

2.  ขนาดของอุณหภูมิการปรบัอากาศที่เหมาะสม 
     -  หองทํางานทั่วไป  25 – 27  °C 

     -  หองปฏิบัติการทางการแพทย  24 – 26  °C  

     -  หอง Lab   23 – 25  °C   

     -  หอง ICU   23 – 24  °C  

     -  หอง OR    21 – 23  °C  
2. ชุดสงลมเย็น  
   (FAN COIL UNIT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ชุดสงลมเยน็ (FAN COIL  UNIT) 
     - ติดต้ังในตําแหนงที่กระจายลมเย็นไดทั่วถึง  และการไหลกลับของอากาศ  
        (RETURN AIR)  ไดสะดวก 
     - ไมติดต้ังใกลบริเวณประตู ทางเขา – ออก แหลงความรอน แหลงนํ้าและ 
        ความชื้น 
     - มีโครงสรางรองรบัการติดต้ังที่แข็งแรง  โดยมีระยะหางจากดานหลังชุด 
        สงลมเยน็ (FAN COIL UNIT) กับผนังอาคารไมนอยกวา 20 เซนติเมตร  
        ใหสะดวกตอการซอมบํารุง 
     - ถาดรองรับนํ้าทิ้งและทอนํ้าทิ้งตองมีมมุลาดเอียง ใหนํ้าทิ้งไหลถายเทได 
        สะดวก  การติดต้ังทอนํ้าทิ้งในแนวนอนใหมีความลาดเอียงของทอลงสู 
        จุดปลอยน้ําทิ้ง 1: 100 
     - มีแผนกรองฝุน (AIR FILTER)  
     - ติดต้ังสวิตชเบรกเกอร ควบคุมการตัด – ตอกระแสไฟฟาในขนาดที่ 
        เหมาะสม  ขนาดของสายไฟฟาที่ใชเปนไปตามมาตรฐานการไฟฟา 
     - มีสวิตช ปรับความเร็วลมและสวิตชควบคุมอุณหภูม ิ  

      รวมทั้งอุปกรณมาตรฐานอื่น ๆ ที่มากับเครื่องปรับอากาศ 
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รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
2. ชุดสงลมเย็น  
   (FAN COIL UNIT) (ตอ) 

- สภาพโครงสราง FAN  COIL  ไมผุกรอนพนทาสีเรียบรอยสวยงามหัวจาย 
        ลมอยูในสภาพเรียบรอย  สามารถปรับจายลมไดตามทิศทาง 

3. คอยลระบายความรอน    
   (CONDENSING  UNIT) 

 1. คอยลระบายความรอน (CONDENSING  UNIT) 
    - ตําแหนงการติดต้ังคอยลระบายความรอน ตองเปนพ้ืนที่ระบายความรอน 
       ไดสะดวกไมมีสิง่กีดขวางหางจากแหลงความรอนความชื้นและไมมีฝุน 
       ละออง 
    - กรณีติดต้ังบนผนังอาคาร  หลังคา ระเบียง  โครงสรางพื้นที่ติดต้ังจะตอง 
       มั่นคงแข็งแรง  สะดวกและปลอดภัยตอการซอมบํารงุรักษา   
    - กรณีติดต้ังบนพื้นราบจะตองทําฐานยกตัวชุดคอยลระบายความรอน    
       ใหสูงจากพื้นไมนอยกวา 20 เซนติเมตร และมีพ้ืนคอนกรีตอยูดานลาง 
     - ในกรณีมีการใชเครื่องปรับอากาศหลายเครื่อง  และติดต้ังคอยลระบาย  
        ความรอน  อยูรวมกันหลายชุด จะตองพิจารณาทิศทางลมธรรมชาติ   
        และลมรอนที่ระบายออกจากคอยลระบายความรอนแตละเครื่องให 
        ระบายความรอนออกไปในทิศทางแนวเดียวกัน 
     - ติดต้ังคอยลเย็น(FAN  COIL UNIT) และคอยลระบายความรอน   ไมควร 
        อยูหางกันเกินกวา 50 ฟุต (ประมาณ 15 เมตร) 
     - การเดินทอสารทาํความเย็น  ใชทอมาตรฐานชนิดเชื่อมทุกจุด 
     - ขนาดทอทองแดงที่ใชใหมีขนาดเทากบัมาตรฐานทอที่ออกจาก  
        COMPRESSOR  หลีกเลี่ยงการใชขอตอ  ของอ 
     - ทอสารทําความเย็นทีต่อจาก COMPRESSOR ทอ DISCHARGE และทอ    
        SUCTION วางทอใหสามารถยึดหยุน (FLEXIBLE) ไดหรือถาเปนเครื่อง   
        ขนาดใหญใหใชทอยึดหยุน (FLEXIBLE) ตอรับ 
     - กรณี คอยลระบายความรอน (CONDENSING  UNIT)  อยูระดับเดียวกับ   
        คอยลเย็น   จัดวางทอสารทําความเยน็ที่ออกจาก คอยลเย็น  ใหมคีวาม   
        ลาดเอียงไปยังชุด คอยลระบายความรอน   ในอัตรา 1:100     
       - กรณี คอยลระบายความรอน   ติดต้ังสูงกวาชุดคอยลเย็น  เกินกวา 3 เมตร  
        จะตองทําการติดต้ัง OIL TRAP  ที่ทอ SUCTION  ดานออกจากคอยลเย็น 
       - ทอ SUCTION  และทอ DISCHARGE วางควบคูกันแลวพันหุมฉนวนเพื่อ 
        กันการกลั่นตัวของหยดน้ํา 
      - กรณี คอยลระบายความรอน   ติดต้ังสูงกวาชุดคอยลเย็น  เกินกวา           
        25 ฟุตจะตองทําการติดต้ัง S - TRAP และ OIL TRAP  ตามตําแหนง 
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รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
3. คอยลระบายความรอน    
   (CONDENSING  UNIT) (ตอ) 

      - กรณีชุดคอยลเย็น(FAN  COIL UNIT) ติดต้ังสูงกวา คอยลระบายความ  
       รอน  ตองทําการติดต้ัง INVERSE TRAP  เพ่ือปองกันการไหลของสารทาํ    
       ความเย็นที่เปนของเหลวกลับเขาสู  COMPRESSOR 

3. คอยลระบายความรอน    
   (CONDENSING  UNIT) 

 2. COMPRESSOR  มีฐานสปริงหรือยางรองรับการสั่นสะเทือน และมีอุปกรณ  
     หลักดังน้ี 
   - อุปกรณ สวิตช MAGNATIC  RELAY  ในขนาดที่เหมาะสมควบคุมการตัด   
   – ตอกระแสไฟฟาและการทํางานของ คอยลระบายความรอน และขนาดของ 
      สายไฟฟาที่เปนมาตรฐาน เหมาะสม  ปลอดภัย 
   - มีอุปกรณควบคุมการทํางานของวงจรตามขนาด และมาตรฐานของเครื่อง 
      แตละชนิด เชน  TIME  DELAY , HI – LOW PRESSURE  CONTROL ,   
        CONDENSING  HEAT  SENSOR , OVER LOAD RELAY ฯลฯ 
    -  มีอุปกรณบอกสถานะภาพของสารทําความเย็น SIGHT  GLASS และตัว 
       กรองความชื้นในสารทําความเย็น FILTER  DRIER 
   - หองปรับอากาศ ควรมีพัดลมระบายอากาศ 

4. การใชเครื่องปรับอากาศอยาง   

   ถูกตอง  
 

1. ต้ังอุณหภูมิใหเหมาะสมไมเย็นจัดจนเกินไป โดยปกติขณะนอนหลับควร     
   ต้ังที่  78° F (26 °C) แตถาทํางานตั้งไวประมาณ 75 °F (24°C)  
2. ควรติดต้ังเทอรโมสตัทใหใกลกับคอยลของอีวาพอเรเตอรในตําแหนงลมกลับ 
   เขาเครื่อง เพ่ือทําใหการตัดตอเปนไปอยางถูกตอง  
3. เริ่มตนเปดเครื่องควรปรับระดับความเร็วพัดลมที่ความเร็วสูง (Hi) กอน 
   เพราะจะทําใหเย็น เร็วพอเย็นไดที่แลวควรปรับลดไปเปนลมตํ่า (Low)  
4. ควรปดประตู หนาตาง ใหมิดชิดอยาเปดหนาตางทิ้งไว เพราะความรอนจะ 
   เขามา  
5. เปดใชเครื่องปรับอากาศเฉพาะสวนและในเวลาที่จําเปน ชวงที่อากาศไมคอย 
   รอนใหปดเครื่องปรับอากาศ แลวเปดหนาตางเพ่ือใหลมพัดถายเท  
6. หมั่นลางทําความสะอาดคอยล รวมทั้งแผงกรองอากาศใหสะอาดอยูเสมอ  
7. อยาใหมีสิง่กีดขวางทางลมทั้งที่แฟนคอยลยูนิต(ชุดที่อยูในหอง) 

5. ระบบปรับอากาศสําหรับหอง    
    ผาตัด 

1. อุณหภูมิสามารถปรับไดในชวง 17-27 °C 
2. ควบคุมชื้นสัมพัทธใหอยูในชวง 45-55%  RH 
3. ความดันภายในหองเปนบวกเมื่อเทียบกบัหองรอบๆ โดยการจายลมเขา
มากกวาลมออก 15% 
4. ควรติดต้ังเครื่องวัดความดันแตกตางภายในหองเพ่ือตรวจสอบไดตลอดเวลา 
5. แผงกรองอากาศควรมีประสิทธภิาพ 
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รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 

5. ระบบปรับอากาศสําหรับหอง    
    ผาตัด (ตอ) 

 

6. ควรติดต้ังเครื่องอานอุณหภูม ิและความชื้นสัมพัทธ ใหสามารถอานได  
    สะดวก 
7. การติดต้ังควรเปนไปตามมาตรฐาน NFPA 99, Health Care Facilities 
8. ควรจายลมทั้งหมดจากเพดาน ดูดลมกลับที่ใกลระดับพ้ืน โดยมีหนาการรับ 
    ลมกลับอยางนอย 2 จุด ติดต้ังใหขอบลางอยูสูงกวาพ้ืนอยางนอย 75 มม.  
    อัตราการจายลม (Total Air Change) ไมควรนอยกวา 25 ACH หัวจายลมควร 
    เปนแบบจายลมทิศทางเดียว (Unidirectional) เชน หนากากแบบ Perforated  
    เปนตน ควรหลีกเลี่ยงหัวจายลมที่มีการเหนี่ยวนําลมสูง เชน หัวจายลมติด 
    เพดานแบบสี่ทางที่ใชในงานระบบปรับอากาศทั่วไป หรือ หนากากจายลม 
    แบบติดผนัง 
9. ไมควรติดต้ังวัสดุดูดซับเสียงในระบบสงลม ยกเวนมีแผงกรองอากาศ 
    ประสิทธภิาพไมนอยกวา 90%  ตามมาตรฐาน ASHRAE 52.1 Dust Spot   
   ติดต้ังอยูที่ปลายทาง (หลังจากลมผานวัสดุดูดซับเสียง) 
 

 
 
 


