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บทคัดย่ อ

สิ งแวดล้อมภายในห้องปฏิบตั ิการทีไม่ดีอาจส่ งผลต่อสุ ขภาพต่อผูท้ าํ งานได้ งานวิจยั นี ตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
ห้องปฏิบตั ิการวิจยั ของศูนย์วจิ ยั บรรพชีวนิ วิทยา และศูนย์นวัตกรรมไหมในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พารามิเตอร์ทีตรวจวัด
ได้แก่ อนุ ภาคขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ฟอร์ มลั ดิ ไฮด์ โทลูอิน จุลินทรี ยท์  งั หมดในอากาศอัตราแลกเปลียนอากาศ เสี ยง
รบกวน อุณหภูมิ และความชื นสัมพัทธ์ โดยเปรี ยบเทียบผลในช่วงทีมีและช่วงทีไม่มีการทํางานในเดือนพฤษภาคม 2557
ผลการศึกษาพบว่า ช่วงมีการทํางานในห้องเตรี ยมตัวอย่างและห้องตัดหิ นซากฟอสซิ ลของศูนย์บรรพชีวิน มีระดับอนุภาค
ขนาดเล็กเพิมขึนจาก 22 และ 32 มคก./ลบ.ม. เป็ น 149 และ 96 มคก./ลบ.ม. ตามลําดับ รวมทังระดับเสี ยงรบกวนขณะ
ทํางานมีค่าสู งกว่า 10 เดซิ เบล ซึ งเป็ นเกณฑ์แนะนําด้านความปลอดภัยต่อสุ ขภาพ ส่ วนฟอร์ มลั ดีไฮด์และโทลูอินในช่วงมี
การทํางานพบในอากาศในระดับตํากว่า 40 มคก./ลบ.ม. ในขณะที โรงเรื อนหนอนไหมของศูนย์นวัตกรรมไหมมีความ
เข้มข้นอนุ ภาคขนาดเล็กและสารอิ นทรี ยร์ ะเหยตํากว่าห้องของศู นย์วิจัยบรรพชี วินวิทยา แต่พบดัชนี การปนเปื อนด้วย
จุลินทรี ยใ์ นอากาศสูงกว่า 4 เท่า และยังมีสภาพอากาศทีค่อนข้างร้อนชืนซึงอาจเป็ นอันตรายต่อผูป้ ฏิบตั ิงานทีมีปัญหาระบบ
ทางเดินหายใจได้
ABSTRACT

Poor indoor environmental quality of laboratory rooms may cause adverse health effects for
researchstaff members. This study investigated indoor air quality in the laboratories of Paleontological
Research Center and Silk Innovation Center, Mahasarakham University. Measured parameters
included particulate matter less than 2.5 micron (PM2.5), formaldehyde, toluene, total airborne
microorganisms, air exchange rates and noise levels during working and non-working periods. Results
indicated that PM2.5 levels in the sample-preparation and stone-cutting rooms of Paleontological
Research Center increased from 22 and 23 µg/m3 during the non-working period to 149 and 96 µg/m3,
respectively during the working period. Comparative levels of noise between the working and nonworking periods were higher than10 dB, which is considered to be harmful to workers’ health. Levels
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of formaldehyde and toluene were found below40µg/m3.For the sericulture room of Silk Innovation
Center, levels of PM2.5 and VOCs were lower than those found in the Paleontological Research Center
laboratories. However, an index of microbial air contamination was 4 times higher. The sericulture
room had the relatively high temperature and humidity. This environment can affect workers who
have respiratory problems.

1.บทนํา

นอกจากนี มี ก ารศึ ก ษาเพื อ ตรวจวัด คุ ณ ภาพอากาศใน
ห้องปฏิบตั ิการทางยาในประเทศมาเลเซี ยโดย Yau และ
คณะ [3] พบอุณหภูมิอากาศภายในห้องตํากว่าค่าแนะนํา
โดย American Society of Heating, Refrigerating
and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) ซึ ง
กําหนดไว้ที 23-26ºC และพบสารอินทรี ยร์ ะเหยทังหมด
(Total volatile organic compounds, TVOC) ใน
ห้องล้างและห้องสารเคมีดว้ ยความเข้มข้น 22.8 และ 6.5
พีพีเอ็ม ตามลําดับ
มหาวิท ยาลัย มหาสารคามตัง อยู่ ใจกลางของภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อซึ งเป็ นแหล่งทีพบซากดึกดําบรรพ์ที
สํ า คัญ ของประเทศไทย จึ ง มี ก ารก่ อ ตัง ศู น ย์วิ จั ย และ
การศึ ก ษาบรรพชี วิน วิท ยาของมหาวิท ยาลัย ขึ น ภายใน
อาคารประกอบด้ ว ยห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารต่ า งๆ สํ า หรั บ
ดําเนิ นการเตรี ยมตัวอย่าง การวิเคราะห์ และการเก็บรักษา
ซึ งลักษณะการทํางานบางประเภท เช่ น การกรอชินส่ วน
ของซากฟอสซิ ล การตัดหิ นและขัดหิ น สามารถก่อให้เกิ ด
มลพิษ เช่น อนุภาคขนาดเล็ก (particulate matter, PM)
รวมถึงเสี ยงรบกวน (noise) จากเครื องมือการกรอและการ
ตัดตัวอย่างหิ น นอกจากนี มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังมี
การส่ ง เสริ ม การวิจัย และพัฒ นาการผลิ ต รั ง ไหมซึ งเป็ น
อุ ต สาหกรร มห นึ งที สํ า คั ญ ขอ งเ กษต รกรใ นภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือจึงก่อสร้างอาคารศูนย์นวัตกรรมไหม
ขึนเพือเป็ นที รวมของเทคโนโลยีและถ่ายทอดการผลิตรัง
ไหมไทยพื น เมื อ งพัน ธุ์ ดี สู่ ส าธารณะภายในศู น ย์ฯ มี
โรงเรื อนสําหรับใช้เพือการวิจยั ทีเกียวข้องกับกิจกรรมการ
เพาะเลียงรังไหม ซึ งสามารถก่อให้เกิดมลพิษอากาศทีอาจ
ส่ ง ผลกระทบต่ อ ผูป้ ฏิ บัติ ง านได้ เช่ น อนุ ภ าคขนาดเล็ก
จุลินทรี ยใ์ นอากาศ เป็ นต้น
ดังนันงานวิจัยนี จึงต้องการศึ กษาสภาพอากาศและ
สิ งแวดล้อมในห้องปฏิบตั ิการวิจยั 2 แห่ งของมหาวิทยาลัย

สถาบันอุดมศึ กษาเป็ นหน่ วยงานที ให้บริ การทังการ
จั ด การเรี ยนการสอน และการดํ า เนิ น วิ จั ย ต่ า งๆ ซึ ง
จํา เป็ นต้อ งมี ห้ อ งปฏิ บัติ ก ารวิ จัย หลากหลายประเภท
สําหรั บบุ คลากรและนักศึ กษา โดยทัว ไปห้องปฏิ บัติการ
วิจัยประกอบด้วย เครื องมื อ อุปกรณ์ วัสดุ สารเคมี และ
ตัวอย่างชินงานทีเกียวข้องกับงานวิจยั นันๆ ซึงสามารถเป็ น
แหล่งกําเนิ ดมลพิษอากาศภายในห้องหรื อในอาคารได้ใน
กรณี ที ห้อ งหรื อ อาคารดัง กล่ า วไม่ มี ก ารจัด การควบคุ ม
สภาวะคุณภาพอากาศภายในอาคารทีเหมาะสม ซึ งรวมถึง
การระบายอากาศที เพี ยงพอในการนํา มลพิ ษจากภายใน
ออกสู่ ภายนอกอาคาร คุ ณภาพอากาศและสิ งแวดล้อมใน
อาคารทีไม่ดีอาจสร้างผลกระทบต่อสุ ขภาพหรื อสภาวะน่า
สบายของผูท้ าํ งานได้ การศึกษาทีเกียวข้องกับการตรวจวัด
คุ ณ ภาพอากาศในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ที ผ่ า นมาของ
Sriprasertsuk [1] ไ ด้ วั ด ร ะ ดั บ ฟ อ ร์ มั ล ดี ไ ฮ ด์
(formaldehyde) ใ น ห้ อ ง รั กษ าตั ว อ ย่ า ง สั ต ว์ ห้ อ ง
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ และห้ อ งเก็ บ สารเคมี ภายในอาคารของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า ความเข้มข้นฟอร์ มลั ดีไฮด์
ในห้องรักษาตัวอย่างสัตว์มีค่าระหว่าง 159 ถึง 390 มคก./
ลบ.ม. ซึงมีค่าค่อนข้างสูงเมือเทียบกับอากาศในห้องทํางาน
ทัว ๆ ไป ทัง นี เนื อ งจากมี ก ารใช้ส ารละลายฟอร์ ม าลี น
สําหรั บรั กษาสภาพชิ นตัวอย่าง นอกจากนี มีงานวิจยั ของ
ธี รศานติและคณะ [2] ได้ตรวจวัดอัตราการระบายอากาศ
ของห้องบรรยายรวมที จุผูเ้ รี ยนได้มากกว่า 100 คน ของ
มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม จํ า นวน 2 1 ห้ อ งที ใ ช้
เครื อ งปรั บ อากาศ พบว่า 16 ห้อ งที ท ําการตรวจวัดมี ค่ า
เท่ า กับ 8 ลิ ต ร/วิ น าที -คน ตํา กว่ า มาตรฐานการระบาย
อากาศเพือคุณภาพอากาศภายในอาคารที ยอมรับได้ พ.ศ.
2550 ซึ งกํ า หนดไว้ที 10 ลิ ต ร /วิ น าที -คน อาจส่ ง ผล
กระทบเชิ ง ลบต่ อ คุ ณ ภาพอากาศภายในห้ อ งเรี ยนได้
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มหาสารคาม คือ ศูนย์วิจัยและการศึ กษาบรรพชี วินวิทยา
และ ศู น ย์นวัตกรรมไหม ซึ ง เป็ นห้องปฏิ บัติการวิจัยที มี
ลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างจากห้องปฏิ บตั ิการวิจยั ทางเคมี
และชี ว วิ ท ยาทัว ไปโดยตรวจสอบคุ ณ ภาพอากาศและ
สภาวะแวดล้อมในขณะปฏิบตั ิงาน และเปรี ยบเทียบกับค่า
ตรวจวัด ในช่ ว งไม่ ป ฏิ บัติ ง านซึ ง จะใช้เ ป็ นระดับ อ้า งอิ ง
พื น ฐาน รวมทัง เสนอแนะวิ ธี ก ารเพื อ ใช้บ รรเทาปั ญ หา
คุณภาพอากาศภายในห้องปฏิ บตั ิ การ อันจะช่ วยส่ งเสริ ม
สุ ขภาพและคุณภาพชี วิตในการทํางานของนักวิจยั ในศูนย์
ศึกษาดังกล่าว
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2. วิธีการดําเนินการวิจัย

door

2.1 ห้ องปฏิบัตกิ าร และช่ วงเวลาทีศ
 ึกษา

รู ปที 1 แผนผังห้องเตรี ยมตัวอย่าง

ผูว้ จิ ยั ทําการตรวจวัดห้องปฏิบตั ิการ 3 ห้อง คือ ห้อง
เตรี ยมตัวอย่าง และห้องตัดหิ น ของศูนย์วิจยั และการศึกษา
บรรพชี วิ น วิ ท ยา และโรงเรื อนหนอนไหมของศู น ย์
นวัตกรรมไหม โดยแบ่งช่วงการตรวจวัดเป็ น 2 ช่วง ได้แก่
วันทีมีการทํางานภายในห้องปฏิบตั ิการ และวันทีไม่มีการ
ทํางานเพื อใช้เ ป็ นระดับอ้างอิ ง ทําการตรวจวัดในเดื อ น
พฤษภาคม 2557 ช่ ว งเวลา 10:00–14:00 น. ตํา แหน่ ง
ติ ด ตั งเครื องมื อ วัด อยู่ บ ริ เวณกลางห้ อ ง ไม่ ใ กล้ กั บ
แหล่ ง กํา เนิ ด มลพิ ษ มากเกิ น ไป ดั ง แสดงในรู ปที 1-3
ลักษณะของห้องปฏิบตั ิการโดยสังเขปเป็ นดังนี
2.1.1 ศูนย์วจิ ยั และการศึกษาบรรพชีวน
ิ วิทยา
(ก) ห้องเตรี ยมตัวอย่าง มีขนาดของห้อง 5.8x7.5x
3.5 ลบ.ม.มี ก ารเปิ ดเครื อ งปรั บ อากาศขณะทํา งาน โดย
เครื องปรับอากาศเป็ นแบบแยกส่วน (split type) และมีพดั
ลมระบายอากาศ แผนผังห้องแสดงดังรู ปที 1 (เครื องหมาย
กากบาทแสดงจุดตรวจวัดอากาศ) ภายในห้องประกอบด้วย
ซากฟอสซิลหิ นจํานวนมากเพือจะทําการเจียรแยกหิ นออก
จากกระดูกฟอสซิลโดยใช้เครื องกรอ แบบหัวปากกา

(ข) ห้องตัดหิ น ขนาด 5.8x7.5x3.5 ลบ.ม. มีการ
เปิ ดเครื องปรั บอากาศขณะทํางานโดยเครื องปรั บอากาศ
เป็ นแบบแยกส่ วน และมีพดั ลมระบายอากาศ แผนผังห้อง
แสดงดัง รู ป ที 2 ภายในห้อ งประกอบด้ว ยเครื อ งตัด หิ น
ไฟฟ้ าทีใช้ใบตัดตังอยูใ่ นห้องส่ วนหน้า ส่ วนห้องด้านหลัง
มีเครื องเจียรหิ นไฟฟ้ า
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รู ปที 2 แผนผังห้องตัดตัวอย่าง
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โทลูอิน รวมทังสิ งมี ชีวิตขนาดเล็กที แขวนลอยในอากาศ
ภายในห้องปฏิ บตั ิการทางชี ววิทยาดังนันผูว้ ิจยั จึ งเจาะจง
ตรวจวัดมลพิษอากาศและนําเสนอเฉพาะบางพารามิเตอร์
ในบทความนี ได้ แ ก่ (1) อนุ ภ าคขนาดเล็ ก กว่ า 2.5
ไมครอน (PM2.5), (2) ฟอร์ มลั ดิ ไฮด์ (formaldehyde),
(3) โทลู อิ น ( toluene) และ (4) จุ ลิ น ทรี ย์ท ั งหมดใน
อ ากาศ (total airborne microorganisms) สํ า ห รั บ
พารามิ เ ตอร์ ช ี ว ดั สภาพแวดล้อ มของห้อ งที ศึ ก ษา ได้แ ก่
(1) อัตราการแลกเปลียนอากาศของห้อง (2) เสี ยงรบกวน
และ (3) อุณ หภู มิแ ละความชื น สัม พัท ธ์ วิธี การตรวจวัด
เ ป็ น แ บ บ ก า ร เ ก็ บ ตั ว อ ย่ า ง เ ชิ ง พื น ที (area-based
sampling) และเครื องมือทีใช้มีรายละเอียดดังต่อไปนี
2.2.1 อนุ ภ าคขนาดเล็ ก กว่า 2.5 ไมครอนวัด ด้ว ย
เครื องวัดปริ มาณอนุ ภาคแขวนลอยในอากาศแบบเลเซอร์
(Dust Trak II Model, TSI Inc., USA) โดยเครื อง
บันทึ กค่าความเข้มข้นอนุ ภาคอย่างต่อเนื องอัตโนมัติทุกๆ
1 นาที
2.2.2 ฟอร์ ม ัล ดิ ไ ฮด์ ใ ช้ห ลอดเก็ บ ตัว อย่ า งภายใน
บรรจุซิลิกาเจลเคลื อบด้วย dinitrophenylhydrazine
(DNPH) 60/80 mesh (SKC Inc., USA) เก็บตัวอย่าง
อากาศครังละ 2 หลอด การดูดอากาศใช้ป ั มเก็บตัวอย่าง
ชนิ ดพกพา (SKC Inc., USA) ด้วยอัตราการไหลของ
อากาศประมาณ 0.2 ลิตรต่อนาที ทําการสกัดสารดูดซับ
ด้วยสารละลาย acetonitrile (ACN) แล้ววิเคราะห์ดว้ ย
เครื อง high performance liquid chromatography
(HPLC) ใช้เครื องวัด (detector) แบบ UV วัดทีค่าความ
ยาวคลืน 360 นาโนเมตร และมี mobile phase คือ ACN
60% และนํา 40% หาค่าเชิงปริ มาณโดยการปรับเทียบกับ
สารละลายมาตรฐานจํานวน 4 ความเข้มข้นคือ 0, 0.1, 0.5
และ 1 มคก./มล.
2.2.3 โทลู อิ น ใช้ห ลอดเก็ บ ตัว อย่า งภายในบรรจุ

2.1.2 ศูนย์นวัตกรรมไหม

โรงเรื อนหนอนไหม ขนาด 28.4x16.5x3.5 ลบ.ม.
ภายในประกอบด้วยรางทีใช้แขวนเปลสําหรับเลียงหนอน
ไหม จํานวน 3 แถว มีพดั ลมระบายอากาศขนาด 1 แรงม้า
เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัด 1,270 มม. จํานวน 2 เครื องติดที
ผนังด้านหลังโรงเรื อนส่วนหน้าต่างด้านข้างโรงเรื อนติดตัง
ระบบ Evaporative cooling system (Evap) สร้ าง
ความชื นในอากาศขึน พืนที ระหว่างส่ วนเปลเลียงหนอน
ไหมกับด้านหน้าถูกกันด้วยผ้าม่านพลาสติกหนา โดยปกติ
ประตูโรงเรื อนจะเปิ ดไว้ตลอดช่วงเวลาทีมีการเลียงหนอน
ไหม แผนผังโรงเรื อนแสดงดังรู ปที 3
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รู ปที 3 แผนผังโรงเรื อนหนอนไหม
2.2 ประเภทมลพิ ษ

และพารามิ เ ตอร์ สภาพแวดล้ อ มที

ตรวจวัด
เนื อ งจากแหล่ ง กํา เนิ ด ภายในห้อ งปฏิ บัติ ก าร เช่ น
ลักษณะการทํางานทีก่อให้เกิ ดฝุ่ นละอองและเกิ ดเสี ยงดัง
จากเครื องมือ เฟอร์นิเจอร์ สารเคมี วัสดุ อุปกรณ์ ทีใช้ อาจ
ปลดปล่ อ ยสารอิ น ทรี ย ์ร ะเหย เช่ น ฟอร์ ม ัล ดิ ไ ฮด์ หรื อ

activated charcoal 60/80 mesh (SKC Inc., USA)
เก็บตัวอย่างอากาศครังละ 2 หลอด การดูดอากาศใช้ป ั ม

เก็ บ ตัว อย่ า งชนิ ด พกพาด้ว ยอัต ราการไหลของอากาศ
ประมาณ 0.2 ลิตรต่อนาที ทําการสกัดสารดูดซับด้วยตัว
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ทําละลาย carbondisulfide แล้ววิเคราะห์ดว้ ยเครื อง gas
chromatography/mass spectrometer (GC/MS) หา
ค่าเชิ งปริ มาณโดยการปรับเที ยบกับสารละลายมาตรฐาน
จํานวน 4 ความเข้มข้นคือ 0, 5, 10 และ 20 มคก./มล.
2.2.4 จุลินทรี ยท
์  งั หมดในอากาศใช้วิธี passive
air sampling โดยการนําเอาเพลท (petri dish) ขนาด
มาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 ซม. ทีบรรจุอาหารเลียงเชือ
ชนิด potato dextrose agar (PDA) มาวางให้สัมผัสกับ
อากาศเป็ นเวลา 1 ชม. วางเพลทสู งจากพืน 1 ม. และห่ าง
จากผนังอย่างน้อย 1 ม. ตามหลักการวัดทีเรี ยกว่า 1/1/1
scheme จากนันนําไปเพาะทีอุณหภูมิ 36±1องศาเซลเซี ยส
เป็ นเวลา 48 ชม. นับจํานวนโคโลนีท งั หมด ค่าทีได้ เรี ยกว่า
ดัช นี ก ารปนเปื อนด้ ว ยจุ ลิ น ทรี ย์ใ นอากาศ (Index of
Microbial Air contamination, IMA) [4] โดยแต่ละ
ห้องวางเพลททังหมด 8 เพลท กระจายตามตําแหน่งต่างๆ
2.2.5 อัตราการแลกเปลียนอากาศโดยใช้วิธีการ
สลายตัวของก๊าซทํารอย (tracer gas decay method)
[5] ในการศึ กษานี ใช้ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์และก๊าซ
คาร์ บ อนมอนอกไซด์ เ ป็ นก๊ า ซการทํา รอย วัด ค่ า ความ
เข้มข้นก๊าซอย่างต่อเนื องทุก 2 นาที เป็ นเวลา 2 ชม. ใน
ระหว่างเครื องบันทึกค่า ห้ามมีบุคคลอยู่ในห้อง เนื องจาก
จะส่งผลต่อก๊าซทํารอยคาร์บอนไดออกไซด์ทีวดั ได้ ดังนัน
การวัดอัตราการแลกเปลียนอากาศจึ งกระทําแยกต่างหาก
จากวันที วดั ค่าพารามิเตอร์ อืนจากนันนําข้อมูลที ได้มาหา
อัตราการแลกเปลียนอากาศด้วยหลักสมดุลมวลของก๊าซทํา
รอยในอากาศภายในห้ อ งโดยใช้โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป
nonlinear regression analysisคํานวณค่าพารามิเตอร์
2.2.6 เ สี ย ง วั ด ด้ ว ย เ ค รื อ ง วั ด ร ะ ดั บ เ สี ย ง

สําหรับการเปรี ยบเทียบค่าเฉลียของชุดข้อมูลใช้
เครื องมือสถิติ One-way ANOVA ด้วยโปรแกรมสถิ ติ
สําเร็ จรู ป SPSS® for Window, version 15.0
3. ผลการทดลอง

3.1 อนุภาคขนาดเล็กกว่ า .ไมครอน

รู ปที 4 แสดงผลการตรวจวัดความเข้มข้น PM2.5
ภายในห้องปฏิ บตั ิการทังสาม พบว่า ความเข้มข้นภูมิหลัง
วัดในช่วงไม่มีการทํางานของห้องเตรี ยมตัวอย่าง และห้อง
ตัดหิ น มีค่าเฉลีย 22 และ 32 มคก./ลบ.ม. ตามลําดับ แต่
ในช่วงมีการทํางานค่าความเข้มข้นเฉลียเพิมสู งขึนอย่างมี
นัยสําคัญทีระดับ 0.05 มีค่าเท่ากับ 149 และ 96 มคก./
ลบ.ม. ตามลําดับ สําหรับโรงเรื อนหนอนไหม วัดในช่วง
เลี ยงหนอนไหมเที ย บกั บ ช่ ว งโรงเรื อนไม่ มี ก ารเลี ยง
มีความเข้มข้นเฉลียใกล้เคียงกัน คือ 30 และ 39 มคก./ลบ.ม.

concentration (µg/m3)
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รู ปที 4 ความเข้มข้น PM2.5 ภายในห้องปฏิบตั ิการ
เมื อเปรี ย บเที ย บระดับ PM2.5 ในช่ วงมี ก ารทํางาน
ระหว่างทัง 3 ห้องปฏิบตั ิการพบว่าห้องเตรี ยมตัวอย่างมีค่า
ความเข้มข้นเฉลียสู งกว่าห้องตัดหิ นและโรงเรื อนหนอน
ไหมอย่างมีนยั สําคัญทีระดับ 0.05 เนื องจากในห้องเตรี ยม
ตัวอย่างมีการใช้เครื องมือกรอซากฟอสซิ ลหิ นซึ งเป็ นการ
กรออย่า งละเอี ย ดจึ ง ทํา ให้เ กิ ด ฝุ่ นขนาดเล็ก จํา นวนมาก
ถึงแม้วา่ มีการติดตังระบบดูดอนุภาคฝุ่ นเฉพาะที (suction
hood) ที เกิ ด จากการ กร อ ตั ว อ ย่ า ง แ ต่ ระ บ บดู ด มี

GA6224/6 model (Castle Group Inc., UK)
ใช้มาตรระดับเสี ยงวงจรถ่วงนําหนัก A แบบ fast วัดค่า

ระดับเสี ยง LAeq และ LA90 [6] อย่างต่อเนืองทุกๆ 1 นาที
2.2.7 อุณหภูมิแ ละความชื นสัม พัทธ์ใช้เครื อ ง
testo608-H2 (TestoInc., Germany) ในการวัด โดย
การจดบันทึกทุก 1 ชม.
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วัดในช่วงไม่มีการเลียงและมีการเลียง ไม่แตกต่างกัน คือ
6.6 และ 5.3 มคก./ลบ.ม. ตามลําดับ ถึงแม้วา่ ช่วงไม่มีการ
เลี ยงหนอนไหมมี ก ารทํา ความสะอาดโรงเรื อนด้ ว ย
สารละลายฟอร์ ม าลี น (formalin) เพื อ ฆ่ า เชื อ ก็ ตาม แต่
การระบายอากาศของโรงเรื อ นที สู ง มาก (ผลแสดงใน
หัวข้อถัดไป) จึงไม่ทาํ ให้เกิ ดการสะสมของฟอร์ มลั ดีไฮด์
ในอากาศ โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2515
แนะนําค่าความเข้มข้นฟอร์ มลั ดิ ไฮด์ไม่ควรเกิ น 3 ppm
หรื อ 3,680 มคก./ลบ.ม. [8] ซึ งห้องปฏิบตั ิการทังสามไม่
พบว่า มีความเข้มข้นเกินค่าแนะนําดังกล่าว

ประสิ ทธิ ภาพหรื อกําลังในการสร้างแรงดูดสุ ญญากาศไม่
เพียงพอ จึงทําให้ทาํ เกิดการเล็ดลอดของอนุภาคฝุ่ นจํานวน
มากปนเปื อนในอากาศภายในห้องปฏิ บัติการ ในขณะที
ห้องตัดหิ นใช้เครื องมือตัดที มีการใช้ฉีดพ่นนําในขณะตัด
ตัวอย่าง พร้อมฝาครอบกันฝุ่ น จึงทําให้ค่าความเข้มข้นของ
PM2.5 ตํากว่าห้องเตรี ยมตัวอย่างส่ วนอนุ ภาคฝุ่ นขนาดเล็ก
ในโรงเรื อนหนอนไหมมี ค่าใกล้เคี ยงกับค่าภูมิหลัง ทังนี
เป็ นเพราะฝุ่ นที ฟุ้ งกระจายส่ ว นใหญ่ ม าจากชิ น ส่ ว น
ใบหม่อนและมูลถ่ายของหนอนไหมซึ งจัดเป็ นอนุภาคฝุ่ น
ขนาดใหญ่กว่า 2.5 ไมครอนนอกจากนี อตั ราการระบาย
อากาศของโรงเรื อ นที สู ง มาก อาจมี ส่ ว นช่ ว ยลดความ
เข้มข้นมลพิษทีแหล่งกําเนิดภายในโรงเรื อนลงได้
3.2 ฟอร์ มลั ดิไฮด์
ผลจากการวัดค่าฟอร์มลั ดีไฮด์แสดงดัง รู ปที 5 พบว่า
ห้อ งเตรี ยมตัว อย่างและห้องตัด หิ น ในช่ ว งไม่ท ํา งานวัด
ความเข้ ม ข้ น เฉลี ย ได้ 43.7 และ 43.4 มคก./ลบ.ม.
ตามลําดับ ในขณะที ช่ ว งมี ก ารทํา งานกลับมี ร ะดับ เฉลี ย
ลดลงเท่ากับ 32.0 และ 19.3 มคก./ลบ.ม. ตามลําดับ ทังนี
อาจเป็ นเพราะเมือมีการปฏิบตั ิงานนักวิจยั มีการเปิ ดประตู
เดินเข้าออกบ่อยครัง จึงส่งผลให้ฟอร์มลั ดีไฮด์ทีปลดปล่อย
มาจากเฟอร์นิเจอร์ไม้อดั และปาติเกิลภายในห้องถูกระบาย
ออกนอกห้อง จึงทําให้ความเข้มข้นลดลงกว่าในช่วงทีไม่มี
การทํา งานซึ งประตู แ ละหน้ า ต่ า งของห้ อ งวิ จัย ถู ก ปิ ด
ตลอดเวลา มีเพียงการเปิ ดเครื องปรับอากาศเท่านัน ส่ วน
สารเคมีทีใช้ในห้องปฏิบตั ิเตรี ยมตัวอย่างและตัดหิ น ได้แก่
กาวนําเชื อมประสานชิ นตัวอย่างฟอสซิ ลที บรรจุ ในขวด
พลาสติกมีฝาปิ ด ขนาด 20มล. ไม่มีการระบุส่วนประกอบ
ทางเคมี ข ้า งขวดโดยทั ว ไปกาวนํ าไซยาโนอะคริ เลต
(cyanoacrylate, C5H5NO2) ไม่มีส่วนผสมของฟอร์ มลั
ดีไฮด์ซ ึ งแตกต่างจากกาวยูเรี ยฟอร์ มลั ดีไฮด์ (U-F resin)
ทีมีฟอร์มลั ดีไฮด์เป็ นองค์ประกอบหลักเมือเปรี ยบเทียบกับ
ความเข้มข้นฟอร์ มลั ดี ไฮด์ทีวดั ในสํานักงาน 12 แห่ งใน
กรุ งเทพมหานคร [7] พบว่ามีค่าเฉลีย 35.5 มคก./ลบ.ม.
ซึงใกล้เคียงกับความเข้มข้นทีตรวจวัดในห้องปฏิบตั ิการทัง
สอง สําหรั บ โรงเรื อ นหนอนไหมมี ร ะดับ ฟอร์ ม ัล ดิ ไ ฮด์
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รู ปที 5 ระดับฟอร์มลั ดิไฮด์ภายในห้องปฏิบตั ิการ
3.3 โทลูอน
ิ

ผลจากการวัดความเข้มข้นโทลูอินในอากาศแสดงดัง
รู ปที 6 พบว่า ห้องเตรี ยมตัวอย่างและห้องตัดหิ นในช่วงไม่
ทํางาน มีค่าเท่ากับ 136 และ 82.2 มคก./ลบ.ม. ตามลําดับ
ช่วงมีการทํางานมีค่าเท่ากับ 24.0 และ 12.0 มคก./ลบ.ม.
ตามลําดับ โดยในระหว่างเก็บตัวอย่างห้องเตรี ยมตัวอย่าง
เกิ ดความผิดพลาดทําให้สามารถเก็บตัวอย่างได้ครังเดี ยว
ซึ งโทลูอินของห้องเตรี ยมตัวอย่าง และห้องตัดหิ นในช่วง
ไม่ มี การทํ า งานมี ค่ า สู งกว่ า ในช่ วงที มี ก ารทํ า งาน
เช่ น เดี ย วกับ ผลการตรวจวัด ฟอร์ ม ัล ดิ ไ ฮด์ โดยทัว ไป
โทลูอินเป็ นสารอินทรี ยร์ ะเหยทีมกั ตรวจพบในปริ มาณสู ง
กว่า สารอิ น ทรี ย ์ช นิ ด อื น ภายในอาคารที ไ ม่ เ กี ย วข้อ งกับ
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อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ 0.05 โดยช่วงทีมีการเลียงและไม่
มีการเลียงมีค่า IMA ใกล้เคียงกันประมาณ 21 อย่างไรก็ดี
การตรวจวัด ในช่ ว งมี ก ารเลี ย งหนอนไหมพบว่า มี ก าร
เจริ ญเติบโตของเชือราลักษณะจุดโคโลนีสีดาํ และมีเส้นใย
สี ขาวในเพลททีวดั ด้วย ซึ งพบเฉพาะโรงเรื อนหนอนไหม
สันนิ ษฐานว่าเป็ น เชือรากลุ่มCordyceps sp. บนดักแด้
ไหม [14] ซึ งเชือรากลุ่มนี ทาํ ให้เกิดโรคกับแมลงและเชื อ
ราบนใบไม้ (leaf litter fungi) ซึ งมาจากชินส่ วนของ
ใบหม่ อ น เป็ นเชื อ ราที ข ึ นอยู่ บ นซากผุ พ ัง ของเศษพื ช
เศษใบไม้ กิงไม้ผุ หรื อกองมูลสัตว์กินพืช เมือนําค่า IMA
ทีวดั ได้ในการศึ กษาไปเปรี ยบเที ยบกับค่าสู งสุ ดที ยอมรับ
ได้ในสิ งแวดล้อมที ไม่ตอ้ งเข้มงวดมาก (environments
at low risk) ซึ งแนะนําค่า IMA ไม่ควรเกิ น 75 [4]
พบว่าระดับจุ ลินทรี ยใ์ นอากาศของโรงเรื อนหนอนไหม
ยังคงอยูใ่ นเกณฑ์ทียอมรับได้

อุตสาหกรรม โทลูอินในอาคารมี แหล่งกําเนิ ดจากหลาย
แหล่งด้วยกัน เช่น ตัวทําละลายของสี ทาอาคาร สารเคลือบ
ผิ ว วัส ดุ กาวหรื อสารเชื อมประสาน หมึ ก เป็ นต้ น
การตรวจวัดสารอิ นทรี ยร์ ะเหยในสํานักงาน 12 แห่ งใน
กรุ งเทพมหานคร [9] พบความเข้มข้นโทลูอินมากทีสุดใน
จํานวนสารอินทรี ยร์ ะเหยที ตรวจวัด 13 ชนิ ด โดยพบใน
ระดับ 35-230 มคก./ลบ.ม. ในห้องตัดหิ นของศูนย์วิจยั
และการศึ ก ษาบรรพชี วิ น วิ ท ยา มี เ ครื องตั ด หิ นที ใ ช้
นํา มัน หล่ อ ลื น จึ ง เป็ นแหล่ ง กํา เนิ ด ของโทลู อิ น เช่ น กัน
สําหรั บโรงเรื อนหนอนไหมมี ระดับโทลูอินทังช่ วงไม่ มี
การเลียงและมีการเลียง ไม่แตกต่างกัน คือ 4.5 และ 8.4
มคก./ลบ.ม.ตามลําดับ โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2515 แนะนําค่าความเข้มข้นโทลูอินไม่ควรเกิน 140
มคก./ลบ.ม.[8]ซึงไม่มีหอ้ งปฏิบตั ิการใดเกินระดับดังกล่าว
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รู ปที 6 ระดับโทลูอินภายในห้องปฏิบตั ิการ

รู ปที 7 IMA ภายในห้องปฏิบตั ิการ

3.4 จุลน
ิ ทรีย์ทงั หมดในอากาศ

ป ริ ม า ณ จุ ลิ น ท รี ย์ ทั ง ห ม ด ใ น อ า ก า ศ ข อ ง
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทั งสามแสดงด้ ว ยค่ า ดั ช นี IMA โดย
IMA=1 เที ย บเท่ า 1.5-1.8 CFU/dm2/h จากการวั ด
ปริ มาณจุลินทรี ยด์ ว้ ยวิธีแอ็กทีฟ (active sampling) [4]
ตามรู ป ที 7 พบว่ า ห้ อ งปฏิ บัติ ก ารวิ จัย ทัง 2 ห้ อ งของ
ศูนย์วิจยั และการศึกษาบรรพชีวินวิทยามีค่า IMA ในช่วง
ทํางานและไม่มีการทํางาน อยูใ่ นระดับใกล้เคียงประมาณ
3–7 ส่ วนโรงเรื อนหนอนไหมมีค่า IMA สู งกว่าทัง 2 ห้อง

3.5 อัตราการแลกเปลีย นอากาศ

รู ปที 8 แสดงค่าอัตราการแลกเปลียนอากาศของห้อง
เตรี ยมตั ว อย่ า งและห้ อ งตั ด หิ น ซึ งวัด ในช่ ว งไม่ เ ปิ ด
เครื องปรั บอากาศ และช่ วงเปิ ดเครื องปรั บอากาศ พบว่า
ห้ อ ง เ ต รี ย ม ตั ว อ ย่ า ง ข อ ง ทั ง กร ณี เ ปิ ด แ ล ะ ไ ม่ เ ปิ ด
เครื อ งปรั บ อากาศมี ค่า ใกล้เ คี ยงกันประมาณ 29.6 ลิ ตร /
วิน าที หรื อ 0.7 รอบ /ชัว โมง ถึ งแม้ว่าในขณะเปิ ด
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เครื องปรับอากาศจะมีการเปิ ดพัดลมดูดอากาศก็ตาม แต่พดั
ลมทํางานได้ไม่เต็มประสิ ทธิภาพเพราะมีม่านกันแดดขวาง
อยู่ ในขณะที ห้องตัดหิ นเมือเปิ ดเครื องปรับอากาศจะเปิ ด
ประตู แ ละหน้า ต่ า งของห้อ งที ติ ด กัน ไปด้ว ยเพื อ จํา ลอง
สถานการณ์ให้มีสภาพเดียวกับในขณะมีการทํางานจริ ง จึง
ทํ า ให้ อ ั ต ราการระบายอากาศสู งกว่ า กรณี ไม่ เ ปิ ด
เครื อ งปรั บ อากาศและปิ ดประตู ห น้า ต่ า ง มาตรฐานการ
ระบายอากาศเพือคุณภาพอากาศภายในอาคารทียอมรับได้
พ.ศ. 2550 ของคณะกรรมการมาตรฐานระบบเครื องกลใน
อาคาร [10] ได้แนะนําค่าอัตราการระบายอากาศสําหรับ
ห้องปฏิ บตั ิการในสถาบันการศึกษาไว้ไม่ต าํ กว่า 10 ลิตร/
วินาที-คน ดังนัน เมือมีผูป้ ฏิบตั ิงานในห้องเตรี ยมตัวอย่าง
2 คน จึงควรมีอตั ราการระบายอากาศไม่นอ้ ยกว่า 20 ลิตร/
วินาที หรื อคิดเป็ น 0.5 รอบ/ชัว โมง ซึงผลการตรวจวัดมีค่า
เท่ากับ 29.6 ลิตร/วินาที หรื อ 0.7 รอบ/ชัว โมง ซึ งสู งกว่า
เกณฑ์ทีแนะนํา อย่างไรก็ดีระดับอนุ ภาคฝุ่ นขนาดเล็กใน
ห้ อ ง ดั ง กล่ าวยั ง ค ง มี ค่ าค่ อ น ข้ า ง สู ง เ มื อ เ ที ย บ กั บ
ห้องปฏิบตั ิการอีก 2 ห้อง ดังนัน จึ งควรใช้วิธีการระบาย
อากาศเฉพาะที แหล่งกําเนิ ด เช่น ฮูดที มีปากท่อดูดเฉพาะ
จุด ซึงจะมีประสิ ทธิภาพในการดึงอากาศบริ เวณทีปนเปื อน
ออกไปภายนอกได้ดีกว่าวิธีการดึงอากาศบริ สุทธิ เข้ามาเจือ
จางแบบทัว ไป สําหรับห้องตัดหิ นโดยปกติมีผทู ้ าํ งาน 1 คน
วัดอัตราแลกเปลียนอากาศได้ 138 ลิตร/วินาที หรื อ 3.3
รอบ/ชัว โมง ซึ งสู งกว่าห้องเตรี ยมตัวอย่างมากเพราะมีการ
เปิ ดประตูหน้าต่างเพือระบายอากาศ ส่ วนโรงเรื อนหนอน
ไหมในขณะมี ก ารเลี ย ง มี อ ัต ราการระบายอากาศสู ง ถึ ง
2.5x104 ลิตร/วินาที หรื อ 55 รอบ/ชัว โมง เนื องจากมีการ
ใช้พดั ลมดู ดอากาศขนาดใหญ่บ ริ เวณด้านหลังโรงเรื อ น
และมี ร ะบบ Evap ส่ ว นประตู ด้า นหน้ า เปิ ดไว้เ พื อ ให้
อากาศถ่ายเทตลอดเวลา สร้างสภาวะที เหมาะสมสําหรั บ
การเลียงหนอนไหม
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รู ปที 8 อัตราแลกเปลียนอากาศภายในห้องปฏิบตั ิการ
3.6 เสี ยง

ตามประกาศคณะกรรมการสิ งแวดล้อมแห่งชาติฉบับ
ที 29 พ.ศ. 2550 [11] ได้กาํ หนดเสี ยงรบกวนไว้ที 10
เดซิ เ บล ซึ ง หมายความว่า หากระดับ ความแตกต่ า งของ
ระดับเสี ยงขณะมีการรบกวนกับค่าระดับเสี ยงพืนฐานมีค่า
มากกว่า 10 เดซิเบล แล้วให้ถือว่าเป็ นเสี ยงรบกวนตารางที
1 แสดงค่าระดับเสี ยงเฉลียเทียบเท่า 1ชม. ของช่วงไม่มีการ
ทํางานซึงจัดเป็ นระดับเสี ยงพืนฐาน (LA90) และของช่วงที
มีการทํางานซึงจัดเป็ นเสี ยงขณะมีการรบกวน (LAeq,1 hr)
ผลการตรวจวัดระดับเสี ยงห้องเตรี ยมตัวอย่างห้องตัด
หิ น และโรงเรื อนหนอนไหม ช่ วงไม่มีการทํางานเท่ากับ
56.9, 58.2 และ 59.1 เดซิ เบล และขณะมีการรบกวน
หรื อช่ ว งมี ก ารทํา งาน เท่ า กั บ 68.8, 82.4 และ 66.0
เดซิเบล ตามลําดับ ซึงหมายความว่า มีค่าระดับการรบกวน
(ผลต่างของ 2ช่วง) เท่ากับ 11.9, 24, 2 และ 6.9 เดซิ เบล
ตามลํา ดั บ จะเห็ น ว่ า ระดั บ การรบกวนในห้ อ งเตรี ยม
ตัวอย่าง และห้องตัดหิ นเกิ นค่ามาตรฐานคณะกรรมการ
สิ งแวดล้อมแห่งชาติกาํ หนด โดยเฉพาะห้องตัดหิ นมีระดับ
การรบกวนสูงกว่ามาตรฐานถึง 2 เท่า เสี ยงทีเกิดจากเครื อง
ตัด หิ น มี ล ัก ษณะดัง เป็ นช่ ว งสัน ๆ ประมาณ 74 เดซิ เ บล
โดยผูป้ ฏิ บัติงานใช้เวลาประมาณ 15 นาที ต่อการทํางาน
ในแต่ละครังประกอบกับห้องตัดหิ นมีขนาดเล็ก ไม่มีการบุ
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ความชื นในอากาศให้สูงขึ น อย่างไรก็ดีจากการตรวจวัด
ระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในช่วงเลียงเปรี ยบเทียบกับ
ช่วงไม่เลียงหนอนไหม พบว่ามีค่าไม่แตกต่างกัน ประมาณ
370 ppm ใกล้เคียงกับระดับในบรรยากาศภายนอกอาคาร
เนืองจากโรงเรื อนมีอตั ราการระบายอากาศทีสูงมากสภาวะ
อากาศของโรงเรื อนที ร้อนและชื นมากสามารถก่ อปั ญหา
ต่อสุ ขภาพของผูป้ ฏิ บตั ิงานในโรงเรื อนได้โดยเฉพาะผูม้ ี
ปั ญหาระบบทางเดินหายใจ

วัสดุ ดูดซับเสี ยงภายในห้อง จึ งทําให้เกิ ดเสี ยงสะท้อนได้
ง่าย ผูป้ ฏิ บัติงานจึ งมีความเสี ยงสู งจากการได้ยินเสี ยงดัง
รบกวนถ้าไม่มีการป้ องกันตนเองที เพียงพอ สําหรับห้อง
เตรี ยมตัวอย่างมีเสี ยงรบกวนน้อยกว่าห้องตัดหิ น เนื องจาก
เครื องมือที ใช้เป็ นการกรอซาก จึงทําให้เกิ ดระดับเสี ยงตํา
กว่า
ตารางที 1 ระดับเสี ยงรบกวนภายในห้องปฏิบตั ิงาน
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ผลการตรวจวัดอุณหภูมิห้องเตรี ยมตัวอย่าง และห้อง
ตัดหิ น ดังแสดงในรู ปที 9 ช่วงมี การทํางานเท่ ากับ 27.1
และ 26.8ºC ตามลําดับ ส่ วนความชื นสัมพัทธ์มีค่าเฉลี ย
เท่ากับ 54 และ 56% ตามลําดับ (รู ปที 10) ซึ งห้องเตรี ยม
ตัวอย่าง และห้องตัดหิ นมี การควบคุ มสภาวะอากาศด้วย
เครื องปรับอากาศ จึงทําให้มีค่าใกล้เคียงกับสภาวะน่าสบาย
เชิ งความร้ อนที กาํ หนดโดยสํา นักงานนโยบายและแผน
พลังงาน พ.ศ. 2547 [12] แนะนําอุณหภูมิเพือสภาวะน่า
สบายของผู ้อ าศั ย ในอาคารที 25-26ºC และความชื น
สัมพัทธ์ 50–60% สําหรับโรงเรื อนหนอนไหมมีอุณหภูมิ
ค่ อ นข้า งสู ง 32.5ºC และความชื น สั ม พัท ธ์ สู ง ถึ ง 70%
เนื องจากโรงเรื อนหนอนไหมเป็ นอาคารที ไม่ ใ ช้
เครื องปรับอากาศ เพราะต้องการสร้างสภาพบรรยากาศให้
เหมาะสมต่อ การเจริ ญเติ บ โตของหนอนไหมที ต ้องการ
อากาศร้ อ นชื น จึ ง มี เ พี ย งการใช้ พ ัด ลมระบายอากาศ
ด้านหลังโรงเรื อน และหน้าต่างทีติดตังแผงรังผึงทีมีม่านนํา
ในระบบ Evaporative cooling นอกจากนีในขณะช่วงที
มี เ ลี ย งหนอนไหมจะมี ปั ส สาวะของหนอนไหมซึ ง เพิ ม

รู ปที 9 อุณหภูมิภายในห้องปฏิบตั ิการ
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โทลู อิ น และอนุ ภ าคขนาดเล็ ก ในอากาศตํา กว่ า ห้ อ ง
ปฏิ บัติ ก ารของศู น ย์วิจัย และการศึ ก ษาบรรพชี วิน วิท ยา
เนื องจากลักษณะโรงเรื อนเป็ นอาคารสู ง ประตูดา้ นหน้า
โรงเรื อนเปิ ดตลอดเวลา จึ งทําให้มีอตั ราการแลกเปลี ยน
อากาศกับภายนอกสู ง ช่วยลดการสะสมของมลพิษภายใน
โรงเรื อน อย่างไรก็ดี พบจุลินทรี ยใ์ นอากาศทีค่อนข้างสู ง
กว่ า และยัง มี ส ภาพอากาศที ร้ อ นชื น สู ง เช่ น กัน ดัง นั น
ผูป้ ฏิ บัติ งานที มีค วามไวต่ อสภาพอากาศดัง กล่ าวจึ ง ควร
สวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันตนเองเช่น สวมใส่ เสื อผ้าที ระบาย
อากาศได้ดี

จากผลการตรวจคุ ณภาพสิ งแวดล้ อ มภายใน
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารศู น ย์ วิ จั ย บรรพชี วิ น วิ ท ยา และศู น ย์
นวัต กรรมไหม มหาวิ ท ยาลัย มหาสารคามห้ อ งเตรี ยม
ตัวอย่าง และห้องตัดหิ น มีระดับอนุภาคขนาดเล็กกว่า 2.5
ไมครอนเพิม สูงขึนกว่าช่วงไม่มีการทํางานประมาณ 2 และ
6 เท่ า ตามลํา ดับ และระดับ เสี ย งรบกวนสู ง เกิ น เกณฑ์
แนะนําด้านความปลอดภัยต่อสุ ขภาพ ซึ งสาเหตุหลักมา
จากลักษณะการทํางานภายในห้องที ก่อให้เกิดมลพิษและ
มลภาวะดัง กล่ า ว ดังนัน การจัด การที มี ป ระสิ ทธิ ภ าพคื อ
การควบคุ ม ที แ หล่ ง กํา เนิ ด ของมลพิ ษ โดยตรง (source
control) [13] เช่น การใช้ระบบระบายอากาศเสี ยเฉพาะที
ที มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการดู ด อากาศได้อ ย่า งรวดเร็ ว และ
เพีย งพอ การติ ดตังอุป กรณ์ ป้องกันเสี ยงดังที ตวั เครื องที
ก่อให้เกิดเสี ยงขณะทํางาน ซึ งการควบคุมทีแหล่งกําเนิ ดนี
จะช่ ว ยลดการแพร่ กระจายมลพิ ษ สู่ บรรยากาศใน
ห้องปฏิบตั ิการ ลดผลกระทบทีจะเกิดขึนต่อผูท้ าํ งานคนอืน
ภายในห้ อ ง นอกจากนี ควรมี ก ารป้ องกั น ที ต ัว บุ ค คล
ผูป้ ฏิบตั ิงานร่ วมด้วย เช่น การใช้หน้ากากกรองมลพิษ การ
ใช้ทีค รอบหู ลดเสี ยงดัง จะช่ ว ยลดความเสี ยงต่อสุ ขภาพ
ของผูป้ ฏิบตั ิงานได้อีกทาง ในขณะทีโรงเรื อนหนอนไหมมี
ระดับ มลพิ ษ สารอิ น ทรี ย์ร ะเหยทัง ฟอร์ ม ัล ดี ไ ฮด์ แ ละ
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