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วรวิชญ์ สิงหนาท

เมื่ อกล่าวถึงห้ องผ่าตัด
ทุกคนเข้ าใจทันทีว่า
จะต้ องเป็ นห้ องที่ มีพ้ ืนผิวที่ มีความสะอาด
มีอากาศที่
บริสทุ ธิ์ปราศจากเชื้อโรคและฝุ่ นละออง จากประสบการณ์
ที่ พบเห็นห้ องผ่าตัด พบว่าในหลายแห่งที่ มีการใช้ งานมา
นานมากกว่า 10ปี มีลักษณะการของใช้ งานที่ ไม่เหมาะสม
กับการแพร่กระจายของเชื้อโรคใหม่ๆ
ข้ อกําหนดที่
เปลี่ ยนแปลงไป และเทคโนโลยีในปัจจุบัน ห้ องผ่าตัดที่
ใหม่กว่ามีการออกแบบระบบปรับ และระบายอากาศให้ มี
ความถูกต้ องเหมาะสมมากขึ้น แต่ส่วนใหญ่มีการใช้ งาน
ระบบที่ ไม่ถูกต้ อง และไม่ได้ รับการดูแลบํารุงรักษาอย่าง
ถูกวิธใี นเวลาที่ เหมาะสม ทําให้ ประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยลดลง การออกแบบใหม่ การออกแบบปรับปรุง
และการบํารุงรักษาที่ ถูกต้ อง เป็ นเรื่ องที่ สาํ คัญ
การออกแบบ
การปรับปรุง รวมทั้งการ
บํารุงรักษาระบบปรับ และระบายอากาศของห้ องผ่าตัด
เป็ นโจทย์ทสี่ ามารถดําเนินการให้ มีประสิทธิภาพได้ โดยไม่
ยากนัก แต่ปัญหาที่ สาํ คัญคือเรื่ องงบประมาณ การ
ออกแบบและติดตั้งเฉพาะระบบปรับ และระบายอากาศ
ของห้ องผ่าตัดใหม่
ที่ สามารถควบคุมปริมาณการ
หมุนเวียนอากาศ การระบายอากาศ อุณหภูมิ ความชื้น
ความดันอากาศ และการกรองอากาศ ที่ มีประสิทธิภาพ
ตรงตามข้ อกําหนดของ CDC1, WHO2 หรือของวสท.3 มี
มูลค่าสูงถึง 30,000-40,000บาท/ตร.ม.
และการ
ปรับปรุงระบบเดิมที่ มีการใช้ งานมานานอาจมีมูลค่าสูงกว่า
มาก ดังนั้นการศึกษาทําความเข้ าใจการทํางานของระบบฯ
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ให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของห้ องผ่าตัด การค้ นคว้ าหา
เทคโนโลยีใหม่ๆ การศึกษาคุณสมบัติ ราคา และค่า
บํารุงรักษาของอุปกรณ์ของระบบฯ เป็ นเรื่ องที่ ผ้ ูบริหาร
ต้ องรู้เพื่ อการตัดสินใจ งบประมาณ จุดคุ้มทุน อายุการ
ใช้ งาน การบํารุงรักษา ความปลอดภัย และที่ สาํ คัญต้ อง
เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้ อม
ข้ อกําหนดการปรับและหมุนเวียนอากาศสําหรับ
ห้ องผ่าตัดปกติ
ที่ ไม่ได้ ใช้ สาํ หรับผู้ป่วยแพร่เชื้อทาง
อากาศ อธิบายโดยสรุปดังนี้
1. ระบบปรับอากาศ
ต้ องสามารถหมุนเวียนอากาศ
ภายในห้ องผ่าตัด ได้ จาํ นวนไม่น้อยกว่า 25 เท่า
(วสท)4ของปริมาตรห้ องต่อชั่วโมง ( Air Change
per Hour,ACH) หรือ ไม่น้อยกว่า15 ACH
(WHO,CDC)
2. ระบบปรับอากาศควรสามารถปรับอุณหภูมิได้ ในช่วง
17-27ºC(วสท) โดยอุณหภูมิทเี่ หมาะสมขณะใช้
งาน 20-22 ºC (WHO)5 หรือ 20-23 ºC (CDC)6
3. ต้ องรักษาความดันอากาศของห้ องให้ เป็ นบวกเมื่ อ
เทียบกับพื้นที่ ข้างเคียง
และควรเปิ ดระบบปรับ
และระบายอากาศ
ตลอดเวลาแม้ ไม่มีการ
ใช้ งาน เพื่ อรักษาระดับความชื้นและความดันอากาศ
ให้ เป็ นบวก โดยสามารถปรับให้ อุณหภูมิให้ สงู ขึ้น
ลดอัตราการหมุนเวียนและการระบายอากาศตาม
ความเหมาะสม เพื่ อประหยัดพลังงาน
4. ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ ให้ อยู่ในช่วง 45-55%rh
(วสท) หรือ 30-60%rh(WHO,CDC)
5. หัวจ่ายลมภายในห้ อง เป็ นแบบจ่ายลมทิศทางเดียว
(Unidirectional)
มีลักษณะกระแสอากาศที่
ราบเรียบ หรือปั่นป่ วนน้ อยที่ สดุ
และควรจ่ายลม

4
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ผ่านแผ่นกรองอากาศที่ มีประสิทธิภาพสูง7 (High
Efficiency Particulate Air) โดยหลีกเลี่ ยงหน้ ากาก
จ่ายลมที่ มีการเหนี่ ยวนําลมสูง
6. ควรติดตั้งอุปกรณ์ปรับแต่งและแสดงสถานะของห้ อง
เช่นระบุความดันอากาศ
อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์
และการทํางานของแผ่น
กรองอากาศ ที่ สามารถอ่าน
ได้ สะดวก
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ตัวอย่างการปรับปรุงห้ องผ่าตัด
ห้ องผ่าตัดที่ มีการใช้ งานอยู่ส่วนใหญ่ทพี่ บเห็น
จะมีลักษณะที่ คล้ ายคลึงกันอยู่ 2รูปแบบคือ แบบ A และ
แบบ B โดยจะอธิบายถึงปัญหาที่ พบในแต่ละรูปแบบและ
แนวทางในการปรับปรุง
เป็ นลักษณะของห้ องผ่าตัดที่ พบได้ ตาม
รูปแบบ A
โรงพยาบาลชุมชน ที่ มีการใช้ งานมานาน มีการติดตั้ง
เครื่ องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน หรือติดผนัง

7. ท่อลมกลับ (Return Air) ที่ มีการผสมกับ Fresh Air
ที่ เติมเข้ ามา ที่ ด้านหลังเครื่ อง AHU ต้ องผ่านแผ่น
กรองอากาศประสิทธิภาพสูง

เพื่ อกรองอากาศให้ บริสทุ ธิ์ และป้ องกันการสะสม
ฝุ่ นละอองและเชื้อโรคที่ คอยล์เย็นและถาดรองนํา้
การระบายอากาศ ของห้ องผ่าตัด
1. ต้ องมีเติมอากาศจากภายนอกเข้ าห้ องผ่าตัด จํานวน
ไม่น้อยกว่า 5 เท่า(วสท) ของปริมาตรห้ องต่อชั่วโมง
( Air Change per Hour,ACH) โดยผ่านแผ่นกรอง
อากาศประสิทธิภาพสูง
2. พัดลมดูดอากาศออก ควรต่อท่อออกไปปล่อยใน
ระดับสูง หรือในทิศทางที่ ไม่หวนกลับเข้ ามาหาท่อ
เติมอากาศ หรือช่องเปิ ดของอาคาร
3. การระบายอากาศโดยการเติมอากาศเข้ าและดูดออก
ยังคงต้ องรักษาระดับความดันอากาศสัมพัทธ์ ให้
เป็ นบวกเสมอ
หมายเหตุ : การเติมอากาศจากภายนอกที่ มีมักความชื้น
สูง จะเป็ นการเพิ่ มความชื้นให้ กบั ห้ องผ่าตัด และเป็ น
การเพิ่ มภาระแก่เครื่ องปรับอากาศ

มีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศออกที่ ระดับล่าง โถงหน้ า
ห้ องติดตั้งเครื่ องปรับอากาศ
มักใช้ เป็ นที่ ทาํ งานของ
8
เจ้ าหน้ าที่ OR การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆภายในห้ องสะดวก
ในการบํารุงรักษา แต่การใช้ งานไม่เหมาะสม
1) ปริมาณการหมุนเวียนอากาศไม่เพียงพอ
2) การควบคุมอุณหภูมิ
และความชื้นทําได้ ไม่ดี
เท่าที่ ควร
3) ทิศทางการไหลของกระแสอากาศไม่ราบเรียบ
และไม่ท่วั ถึง
4) ความดันอากาศภายในห้ อง OR เป็ นลบ ทําให้
อากาศจากภายนอกที่ ไม่ได้ ผ่านการกรองอากาศ
ไหลผ่านทางขอบช่องเปิ ดของประตูหน้ าต่าง
และทุกครั้งที่ เปิ ดประตูเข้ าออก
5) ไม่มีระบบกรองอากาศที่ มีประสิทธิภาพ
6) โอกาสเสี่ ยงต่อการติดเชื้อสูง
แนวทางแก้ ไขโดยปรับปรุงตามรูปแบบ C
รูปแบบ B เป็ นลักษณะของห้ องผ่าตัดที่ มีการออกแบบ
และใช้ อปุ กรณ์ทเี่ หมาะสมมากกว่าแบบ A มีการเติม

7

HEPA 99.97% efficiency on 0.3μm particles OR Electronic
Air Filter 99% efficiency on 0.01μm particles

8
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อากาศ Fresh Air ผ่านระบบกรองอากาศแบบ HEPAแบบ
เส้ นใยกรอง(Media) ที่ เครื่ อง AHU ทําให้ ห้องมีความ
ดันอากาศเป็ นบวก อากาศสะอาด เครื่ องปรับอากาศมี
ประสิทธิภาพในการทําอุณหภูมิ และลดความชื้นได้ ดีข้ นึ
มีหัวจ่ายลมแบบสี่ ทศิ ทางกระจายอยู่หลายหัว
ทําให้
กระแสอากาศตัดกัน เกิดปั่นป่ วน มีโอกาสที่ อากาศเกิด
การปนเปื้ อนสูง

แต่ปัญหาที่ พบบ่อยมากคือ การขาดการบํารุงรักษาที่ ถูกวิธี
เนื่ องจากแผ่นกรองอากาศ
HEPAแบบเส้ นใยกรองมี
9
Pressure Drop ที่ สงู ต้ องได้ รับการเปลี่ ยนอย่างน้ อย 1-3
ครั้งต่อปี ขึ้นอยู่กบั สภาพการใช้ งาน อีกทั้งต้ องใช้ AHU
ที่ มีแรงดันอากาศที่ สงู มาก(High Static) เพื่ อผลักดัน
อากาศแผ่นกรองแบบเส้ นใย ต้ องได้ รับการบํารุงรักษาเป็ น
ระยะๆ เมื่ อไม่มีการเปลี่ ยนแผ่นกรองอากาศ ทําให้ อากาศ
ผ่านได้ น้อยลง และบ่อยครั้งที่ พบว่ามอเตอร์พัดลมของ
AHU ชํารุดเสียหายจากการที่ ไม่สามารถผลักดันอากาศ
ผ่านแผ่นกรองที่ อดุ ตัน ทําให้ ไม่สามารถลดอุณหภูมิและ
ความชื้นของห้ อง OR ไม่ได้ ตามต้ องการ สรุปผลเสียที่
ตามมาคือ
1) ปริมาณการหมุนเวียนอากาศไม่เพียงพอ
2) ลดอุณหภูมิและความชื้นของห้ อง OR ไม่ได้ ตาม
ต้ องการ
3) สิ้นเปลืองพลังงานโดยเปล่าประโยชน์
4) อากาศ Fresh Air ผ่านเข้ ามาได้ น้อยลง ทําให้
ระดับความดันอากาศสัมพัทธ์ไม่เป็ นบวก หรือ
อาจเป็ นลบในบางช่วงเวลาที่ เปิ ดเครื่ องระบาย
อากาศออก ทําให้ อากาศจากภายนอกที่ ไม่ได้

9

ประสิทธิภาพการไหลอากาศผ่านแผ่นกรองลดลง ยิ่ งมีค่าสูงมาก
ประสิทธิภาพยิ่ งลดลงมาก ไม่ดี HEPA มีค่า 1-1.25 in.WG.
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ผ่านการกรองอากาศไหลผ่านทางขอบช่องเปิ ด
ของประตูหน้ าต่าง และทุกครั้งที่ เปิ ดประตูเข้ า
ออก
5) ลักษณะหัวจ่ายลมไม่เหมาะสม
6) โอกาสเสี่ ยงต่อการติดเชื้อสูง
แนวทางแก้ ไขโดยปรับปรุงตามรูปแบบ C
รูปแบบ C เป็ นลักษณะของห้ องผ่าตัดที่ มีการออกแบบที่
เหมาะสมตามข้ อกําหนด ห้ องผ่าตัดรูปแบบนี้ส่วนใหญ่จะ
มีขนาดประมาณ 6x6x3 m. มีระบบการจ่ายกระแสลมที่
ราบเรียบ (Laminar Flow System) เหนือบริเวณพื้นที่
ผ่าตัดได้ ดี ที่ AHU และหัวจ่ายลมในห้ อง OR ติดตั้งแผ่น
กรองอากาศประสิทธิภาพสูง แบบ Electronic Filter10 ที่ มี
Pressure Drop ตํา่ มากเพียง 0.25 in.WG. การหมุนเวียน
อากาศในปริมาณที่ พอเพียงอย่างทั่วถึง สามารถช่วยลด
อุณหภูมิและความชื้นลงได้ และช่วยประหยัดพลังงานลง
อย่างมาก มีอายุการใช้ งานที่ นานกว่า ต้ องการการ
บํารุงรักษาที่ น้อยกว่า

การปรับเปลี่ ยนระบบปรับอากาศจากรูปแบบ B มาเป็ น
รูปแบบ C สามารถทําได้ โดยใช้ งบประมาณไม่มากนัก
ประมาณ 300,000-350,000 บาทต่อห้ อง หรือประมาณ
10,000บาท/ตร.ม. โดยการติดตั้งกล่องใส่ Filter ที่ หัว
จ่ายลม แล้ วเปลี่ ยนมาใช้ Electronic Filter ทั้งที่ AHU
และที่ หัวจ่ายลม โดยที่ สามารถใช้ เครื่ อง AHU เดิมได้ แม้
จะมีการใส่ Filter มากถึง 5แผ่น เนื่ องจาก HEPAแบบเส้ น
ใยกรองที่ ติดตั้งอยู่เดิมมี Pressure Drop ที่ สงู กว่า
Electronic Filter ถึง 5เท่า

10

เป็ นแผ่นกรองอากาศชนิดที่ เหนี่ ยวนําให้ เกิดไฟฟ้ าสถิตในการดูด
จับอนุภาค มีประสิทธิภาพสูงในการดักจับอนุภาคถึง 0.01micron
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ส่วนการปรับเปลี่ ยนแบบ A มาเป็ นแบบ C มีค่าใช้ จ่ายที่
สูงกว่ามาก และอาจสูงกว่าการก่อสร้ างใหม่ทกี่ ล่าวมาแล้ ว
เพราะต้ องมีการรื้อของเดิมออกเกือบทั้งหมด และยังต้ อง
ติดตั้งใหม่ท้งั หมด หากมีงบประมาณเพียงพอย่อมไม่มี
ปัญหา แต่หากมีงบประมาณน้ อย การปรับปรุงให้ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยทําให้ ห้องผ่าตัดมีระดับความดัน
อากาศเป็ นบวก และมีการกรองอากาศให้ สะอาด แม้ จะ
ไม่สามารถทําได้ ตามข้ อกําหนดทั่งหมด แต่สามารถช่วย
ลดความเสี่ ยงในการติดเชื้อลงได้ ดีข้ นึ หรือพอยอมรับได้
โดยดําเนินการตามรูปแบบ D ดังนี้

Airborne
Filter

รูปแบบ E เป็ นลักษณะของห้ องผ่าตัดที่ มีการออกแบบ
เป็ นพิเศษ เพื่ อให้ ได้ อากาศที่ สะอาดมากกว่า และมีการ
ปนเปื้ อนที่ น้อยกว่า (Ultra-Clean Room) มีการศึกษา
วิจัย11ตามหลักการทางอากาศพลศาสตร์ วิเคราะห์การ
ไหลของอากาศด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computational Fluid Dynamic (CFD) โดยการสร้ างม่าน
อากาศโดยรอบอีกชั้น เพื่ อให้ กระแสอากาศภายในมีความ
ราบเรียบมากขึ้น
มีการปนเปื้ อนในบริเวณเตียงผ่าตัด
น้ อยลง

Standard laminar flow system with out curtain

1) ติดตั้งเครื่ องปรับอากาศใหม่ให้ มขี นาดใหญ่ข้ นึ
จากเดิม หรือเพิ่ มจํานวนขึ้น ขึ้นอยู่กบั ขนาดของ
ห้ อง เพื่ อรองรับการเติมอากาศ และแรงลมที่
ลดลงจากการติดตั้งแผ่นกรอง
2) ติดตั้งแผ่นกรองอากาศแบบ Electronic Filter ที่
ด้ านดูดลมกลับ เพื่ อกรองอากาศให้ สะอาด ลด
การสะสมฝุ่ นและเชื้อโรคที่ คอยล์เย็น และถาด
รองนํา้
3) ติดตั้งระบบเติมอากาศที่ ผ่านแผ่นกรองอากาศ
แบบ Electronic Filter เพื่ อปรับให้ ห้องมีระดับ
ความดันอากาศสัมพัทธ์เป็ นบวก
4) ติดตั้งเครื่ องฟอกอากาศเพิ่ มในจุดอับ หรือมุม
อับที่ กระแสหมุนเวียนอากาศไปไม่ถงึ
และไม่
สามารถดึงอากาศกลับไปผ่านการกรองที่
เครื่ องปรับอากาศได้
เหตุผลที่ ต้องใช้ แผ่นกรองอากาศแบบ Electronic Filter
เนื่ องจากสามารถสั่งผลิตตามขนาดที่ ต้องการได้ และมี
Pressure Drop ที่ ตา่ํ มาก งบประมาณ 250,000300,000 บาทต่อห้ อง หรือประมาณ 8,500 บาท/ตร.ม.
ท่านผู้บริหารพิจารณาดูงบประมาณแล้ ว ทําให้ ตัดสินใจได้
ง่ายขึ้น

Laminar flow system with air curtain

ห้ องตามลักษณะตามรูปแบบ E ควรมีขนาดที่ ใหญ่กว่ารู
แบบ C และต้ องมีพ้ ืนที่ เหนือฝ้ าเพดานที่ มากพอสําหรับ
งานระบบปรับอากาศ
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Airborne
Filter

การปรับปรุงห้องผ่าตัด ควรได้รบั การออกแบบเฉพาะ
แห่งตามเหตุของปั ญหาที่แตกต่างกัน โดยผูท้ ่ ีมีความ
ชํานาญ
บทความและข้อแนะนําต่างๆเหล่านี้ เพื่อเป็ นแนวทาง
การจัดการระบบปรับ และระบายอากาศของห้องผ่าตัด
โดยวิธีท่ ีเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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