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บทคัดย่อ 
 งานวิจยันี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้มภายในอาคารและสาเหตุของการเกิดอาการเจ็บป่วย

เนื�องจากสิ�งแวดลอ้มในอาคารและเพื�อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพสิ�งแวดลอ้มภายในอาคารเพื�อ

ป้องกันตนเองจากอาการเจ็บป่วยเนื�องจากสิ� งแวดล้อมในอาคารของผูที้�ท �างานในอาคาร CAT TOWER  

ผู ้ที�ท �างานในอาคารนี� แบ่งออกเป็น � กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพนักงาน CAT จ�านวน ��� คน และกลุ่มผูเ้ช่า จ�านวน 

�,��� คน รวมทั�งสิ�น �,��� คน วิธีการศึกษานี� เป็นการศึกษาเชิงส�ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม

ที�มีล ักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) เป็นเครื�องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้ววิเคราะห์ 

หาค่าความถี� (Frequency) และสรุปเป็นร้อยละ (Percentage) ประกอบกบัการตรวจวดัตวัแปรที�มีอิทธิพลต่อ

สภาวะของผู้ที�ท �างานในอาคารด้วยเครื� องมือวดั และวิเคราะห์ดัชนีสภาวะความสะดวกสบายเชิงความร้อน  

คือ ดัชนี Predicted Mean Vote (PMV) และดัชนี Predicted Percentage Dissatisfied (PPD) ด้วยโปรแกรม CBE 

Thermal Comfort Tool for ASHRAE-55  

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มพนักงาน CAT และกลุ่มผูเ้ช่า มีการรับรู้คุณภาพสิ�งแวดล้อมภายในอาคารและ

อาการเจ็บป่วยเนื�องจากสิ�งแวดลอ้มในอาคารโดยรวมทุกด้านในระดับ “ปานกลาง” ส�าหรับการวิเคราะห์ดัชนี
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สภาวะความสะดวกสบายเชิงความร้อน พบวา่ผูที้�ท �างานในอาคารมีความรู้สึกต่อสภาวะความสบายดา้นอุณหภูมิ

ในระดับ “เย็นเล็กน้อย” (PMV > - 1 / PPD > ��%)  ดงันั�น เพื�อให้ผูที้�ท �างานในอาคารรู้สึกสบายไม่รบกวน 

การท�างาน ควรควบคุมอุณหภูมิ (Air temperature) ให้อยู่ระหว่าง ��-26๐C ความชื�นสัมพทัธ์ (Humidity) 

ระหวา่งร้อยละ ��-�� และปรับความเร็วลม (Air speed) ใหอ้ยูร่ะหวา่ง �.��–�.�� เมตรต่อวนิาที 

 

ค�าส�าคญั :  คุณภาพสิ�งแวดลอ้มภายในอาคาร, คุณภาพอากาศ, สภาวะความสบายด้านอุณหภูมิ,  คุณภาพของ 

การมองเห็น,  คุณภาพของเสียง, อาการเจบ็ป่วยเนื�องจากสิ�งแวดลอ้มในอาคาร 

 

ABSTRACT 

 This research aimed to study Indoor Environmental Quality (IEQ) and causes of Sick Building 

Syndrome (SBS) in order to propose ways to improve the indoor environments in CAT Tower building that 

could prevent the building occupants from Sick Building Syndrome. There were 1,732 employees working in 

the building divided into two groups: 626 employees of CAT Telecom Public Company Limited and 1,106 

employees of the tenant private companies. The methodology was based on the survey research using a 

questionnaire checklist as a tool to collect data which were consequently analyzed in terms of frequency and 

percentage. Factors affecting the building occupants’ comfort conditions were measured using measuring 

instruments. The thermal comfort indices were analyzed including Predicted Mean Vote (PMV) and Predicted 

Percentage Dissatisfied (PPD) using the CBE Thermal Comfort Tool for ASHRAE-55 program. 

 The results showed that the CAT and tenant employees had a “moderate” perception of overall 

aspects of Indoor Environmental Quality and Sick Building Syndrome. Regarding the thermal comfort analysis, 

it was found that the building occupants felt that the temperature in the building was "slightly cold" (PMV > - 

1 / PPD > 17%). Therefore, to make the building occupants to feel comfortable without disruption to work, the 

following conditions should be maintained: the air temperature between 23-26°C, the relative humidity between 

30-60 percent, and the air speed between  0.51 - 1.02 meters per second. 

   

Keywords : Indoor Environmental Quality, Indoor Air Quality, Thermal Comfort, Visual  Quality, Acoustical 

Quality, Sick Building Syndrome 
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1. บทน�า 

 ในปัจจุบนัเราใชเ้วลาส่วนใหญ่อาศยัหรือท�างานอยูใ่นอาคารที�มีการน�าระบบปรับอากาศมาใช้สร้าง

สภาวะความน่าสบาย จากการสร้างสภาวะความสบายด้านอุณหภูมิด้วยระบบปรับอากาศส�าหรับอาคาร 

ที�เป็นระบบปิดนี� เอง อากาศภายในอาคารจึงถูกหมุนเวียนน�ามาใช้อย่างต่อเนื�อง ท�าให้เกิดการสะสมความชื�น  

ฝุ่ นละออง เชื�อโรค และสิ�งสกปรกต่าง ๆ ซึ� งอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ ท�าให้ผูอ้ยู่อาศยัหรือผูที้�ท �างาน 

เกิดอาการป่วยที�มีความเกี�ยวข้องกับสภาพแวดล้อมภายในอาคาร โดยเฉพาะอาคารส�านักงานเชิงพาณิชย ์

ที�ผ่านการใช้งานยาวนานและมีผูใ้ช้งานเป็นจ�านวนมาก การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร 

จึงมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ�ง หากคุณภาพสิ� งแวดล้อมภายในอาคาร (Indoor Environmental Quality : IEQ)  

ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับการใช้งานจริง ภายในอาคารนั�นก็จะมีคุณภาพสิ� งแวดล้อมที�ไม่ดี  

จะท�าให้เกิดผลกระทบโดยตรงด้านสุขภาพอนามยัของผูที้�ท �างานในอาคาร เรียกว่า อาการเจ็บป่วยเนื�องจาก

สิ�งแวดลอ้มในอาคาร (Sick Building Syndrome : SBS) ซึ� งสิ�งเหล่านี� จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างานและ

การด�าเนินธุรกิจส�าหรับแนวคิดและวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้ง ประกอบดว้ย 

 ชนิกานต ์ยิ�มประยูร, (2556) คุณภาพสิ�งแวดลอ้มภายในอาคาร หรือสภาพแวดลอ้มภายในอาคารที�ดี 

ส่งผลถึงประสิทธิภาพในการท�างานและสุขภาพที�ดีของผูอ้ยู่อาศยั คุณภาพของสภาพแวดลอ้มที�ดี ประกอบไป

ด้วย 4 ส่วน ไดแ้ก่ 

 1) คุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality : IAQ) 

 2) สภาวะน่าสบายทางอุณหภูมิ (Thermal Comfort) 

 3) คุณภาพของการมองเห็น (Visual Quality) 

 4) คุณภาพของเสียง (Acoustical Quality) 

 วรารัตน์ ผลทวี, (2557) สุขภาพและความเหมาะสมทางกายภาพ (Health and Physical Well-being) 

สภาพแวดลอ้มภายในอาคารส่งผลถึงประสิทธิภาพในการท�างานและสุขภาพของผูอ้ยู่อาศยั ซึ� งสภาพแวดล้อม

ภายในอาคารประกอบด้วย 

 1) แสง (Light) ในสิ�งแวดลอ้มแสงที�ใชป้ระกอบไปดว้ย คุณภาพของแสง ปริมาณของแสง ทิศทาง

ของแสง และสีของแสง ซึ� งสภาพแวดลอ้มที�ดีควรมีการใชแ้สงสวา่งที�เหมาะสมกบั กิจกรรม ไม่ให้เกิดความมืด

หรือสวา่งจนเกินไป เพื�อใหส้ามารถมองเห็นไดช้ดัเจนและหลีกเลี�ยงการ เกิดปัญหาทางสายตา 

 2) เสียงรบกวน (Noise) เสียงที�ดังมากเกินไปจะท�าให้เสียสมาธิในการท�างานและ ก่อให้เกิด

ความรู้สึกร�าคาญ ดงันั�น การออกแบบตอ้งไม่ให้ระดบัของเสียงรบกวนสูงจนเกินไป ควรมีการใช้วสัดุดูดซับ

เสียง หรือแยกพื�นที�ที�ตอ้งการความสงบออกจากพื�นที�สาธารณะ 
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 3) สภาพอากาศภายในอาคาร (Interior Climate) ความเป็นอยู่ที�ดีของผูใ้ช้อาคารส่วนหนึ� งเป็น 

ผลมาจากอุณหภูมิและความชื�นในอากาศ จึงควรมีการปรับเปลี�ยนให้อยู่ในสภาวะที�เหมาะสมที�ผูอ้ยู่อาศยั 

รู้สึกสบาย ซึ� งเรียกว่าสภาวะน่าสบายทางอุณหภูมิ (Thermal Comfort) นอกจากนี� ควรมีระบบการหมุนเวียน

อากาศภายในและภายนอกที� ดี  มีการควบคุมสิ� งสกปรกและ ความชื� นสัมพัทธ์ในอากาศ เพื�อป้องกัน 

การเจริญเติบโตของเชื�อแบคทีเรีย 

 อรรจน์ เศรษฐบุตร (2551) ได้อธิบายไวว้่าอาคารที�มีการออกแบบอย่างย ั�งยืน หรืออาคารสีเขียว

จะตอ้งประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลกั ดงัต่อไปนี�  

 1)  ความสอดคลอ้งกบัสภาพอากาศ หมายถึงการออกแบบจดัวางพื�นที�ใช้สอยอาคารตามทิศทาง

แดด ทิศทางลมธรรมชาติ และการเลือกใช้วสัดุก่อสร้างหรือตกแต่งที�ท �าให้อาคารน่าสบายก่อนจะอาศยั

เครื�องจกัรที�ใช้พลงังาน ซึ� งหมายถึงการออกแบบ Passive Design 

 2)  ความน่าสบาย องค์ประกอบของสถาปัตยกรรมสีเขียวก�าหนดให้อาคารมีการรักษาสภาวะ 

น่าสบายของมนุษยใ์ห้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที�เป็นที�ยอมรับอยา่งเป็นสากลในเรื�องสภาวะน่าสบายเชิงอุณหภูมิ 

(Thermal Comfort) แสงสวา่ง (Visual Lighting Comfort) เสียง (Acoustical Comfort) และคุณภาพอากาศภายใน 

(Indoor Air Quality : IAQ) 

 3)  การใชพ้ลงังานธรรมชาติ สถาปัตยกรรมสีเขียวส่งเสริมให้เกิดการน�าพลงังานจากธรรมชาติมา

ใช ้ซึ� งแหล่งพลงังานที�อาคารสามารถน�ามาใชไ้ดม้กัจะเป็นพลงังานที�หาทดแทนได้ (Renewable Energy) ไดแ้ก่ 

พลงังานจากแสงอาทิตยด์ว้ยการใชรั้งสีจากดวงอาทิตยเ์พื�อให้ความร้อนและผลิตกระแสไฟฟ้า พลงังานจากน�� า

ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและใชเ้ป็นแหล่งความร้อนความเยน็ พลงังานจากดินจากการสะสมความร้อนในดิน 

พลังงานลมโดยการใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยตรงและการเพิ�มสภาวะน่าสบาย (Ventilation) ตลอดจนพลังงาน

จากพืชพนัธ์ที�สามารถน�ามาใชใ้นการกนัแดดและการระเหยของน��าเพื�อสร้างความเยน็ 

 วิจิตรบุษบา มารมย์ (2545) ไดศึ้กษาวิจยัเรื�อง การบริหารจดัการทรัพยากรอาคาร การจดัการพื�นที� 

สถานที� ส�าหรับสภาพแวดล้อมในอนาคต ได้อธิบายไวว้่า การบริหารจดัการทรัพยากร และสภาพแวดล้อม

ภายในอาคาร (Facility and Environment Management) ไดถู้กพฒันาขึ�น หลงัจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลก ท�าให้

เกิดการตระหนกัถึงมูลค่าและความซบัซ้อนของอาคาร แนวคิด ที�เกิดขึ�นนี� เป็นการบริหารจดัการเชิงบูรณาการ

ภายใตห้ลกัการของการวางแผนยุทธศาสตร์ โดยค�านึงถึงทรัพยากรมนุษยเ์ป็นปัจจยัส�าคญั กล่าวคือ เป็นการจดั

สภาพแวดล้อมที�ต้องค�านึงถึงมนุษย ์(People) อาคารสถานที� (Place) และกระบวนการท�างาน (Process) โดยเน้น

การจดัการเชิงบูรณาการที�สัมพนัธ์กบัทฤษฎีและแนวคิดทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม การเงินและบัญชี การ

บริหารจดัการ และพฤติกรรมมนุษย ์ 
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2. วัตถุประสงค์ 

  2.1 เพื�อศึกษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้มภายในอาคาร ส�าหรับป้องกนัอาการเจ็บป่วยเนื�องจากสิ�งแวดลอ้ม

ในอาคารของผูที้�ท �างานในอาคาร CAT TOWER  

  2.2 เพื�อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพสิ�งแวดลอ้มภายในอาคาร และวิธีการป้องกนั

ตนเองจากอาการเจ็บป่วยเนื�องจากสิ�งแวดลอ้มในอาคารของผูที้�ท �างานในอาคาร 

 

3. วิธีการด�าเนินการศึกษา 

3.1 ประชากร (Population)  

 ประชากรที�ใช้ในการศึกษาครั� งนี�  จ �าแนกออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพนักงานบริษัท กสท 

โทรคมนาคม จ�ากดั (มหาชน) จ�านวน 626 คน และกลุ่มพนกังานของบริษทัเอกชน หน่วยงานระหวา่งประเทศ 

และสถาบนัการศึกษา ที�เช่าพื�นที�อาคารเป็นสถานที�ท�างานหรือสถานศึกษา จ�านวน 1,106 คน รวมทั�งสิ�น 1,732 

คน (สถานะ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559) 

3.2  เครื�องมือที�ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

 เครื�องมือที�ใชใ้นการศึกษาครั� งนี� แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

 1) แบบสอบถาม (Questionnaire) ลักษณะเป็นค�าถามปลายเปิด ผู ้ตอบแบบสอบถามมีอิสระ  

ในการแสดงความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพสิ�งแวดลอ้มภายในอาคาร กบั

อาการเจ็บป่วยเนื�องจากสิ�งแวดลอ้มในอาคาร เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) ตามแบบของ  

ลิเคิร์ท (Likert Scale) แบ่งช่วงการให้คะแนนความความรู้ความเขา้ใจเป็น 5 ระดับ คือ มากที�สุด มาก ปานกลาง 

นอ้ย ไม่รู้เลย โดยขอ้ค�าถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ไดแ้ก่ 

 ส่วนที� 1 ขอ้มูลทั�วไป  ประกอบด้วย ค �าถามพื�นฐานที� เ กี� ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม ลกัษณะเป็นค�าถามแบบเลือกตอบ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังานใน

อาคาร คุณภาพสิ�งแวดลอ้มภายในอาคารมีผลกระทบต่อการท�างานหรือไม่ ความรู้สึกไม่สบายเวลานั�งท�างานอยู่

ในส�านกังานนาน ๆ และความรู้พื�นฐานเกี�ยวกบัเรื�องอาการเจบ็ป่วยเนื�องจากสิ�งแวดลอ้มในอาคาร 

 ส่วนที�  2 การรับรู้เกี�ยวกับคุณภาพสิ� งแวดล้อมภายในอาคาร (Indoor Environmental Quality) 

ประกอบดว้ย ค�าถามที�แบ่งออกเป็นดา้นต่าง ๆ จ �านวน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพอากาศ (Indoor Air Quality : 

IAQ) ด้านสภาวะความสบายด้านอุณหภูมิ (Thermal Comfort) ด้านคุณภาพของการมองเห็น (Visual Quality) 

ด้านคุณภาพของเสียง (Acoustical Quality) และด้านอื�น ๆ 
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 ส่วนที� 3 การรับรู้เกี�ยวกบัอาการเจ็บป่วยเนื�องจากสิ�งแวดลอ้มในอาคาร (Sick Building Syndrome) 

ประกอบดว้ย ค �าถามที�ถูกแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มที�เกี�ยวขอ้งกบัอาการเจ็บป่วยเนื�องจากสิ�งแวดลอ้มในอาคาร ไดแ้ก่ 

กลุ่มอาการทางตา กลุ่มอาการทางจมูก กลุ่มอาการทางล�าคอและระบบทางเดินหายใจ กลุ่มอาการทางผิวหนงั 

กลุ่มอาการปวดต่าง ๆ และกลุ่มอาการอื�น ๆ 

 ส่วนที� 4 การรับรู้เกี�ยวกับการป้องกันตนเองจากอาการเจ็บป่วยเนื�องจากสิ� งแวดล้อมในอาคาร 

ประกอบดว้ย ค�าถามที�เกี�ยวกบัวธีิป้องกนัตนเองของผูที้�ท �างานในอาคาร 

 ส่วนที� 5 ขอ้เสนอแนะเพิ�มเติม  

 2) เครื�องมือวดัคุณภาพสิ�งแวดลอ้มภายในอาคาร  

      - เครื�องวดัคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ (Carbon Dioxide Meter) ใช้ส�าหรับตรวจวดัคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ 

(CO2) และสามารถตรวจวดัตวัแปรที�มีอิทธิพลต่อสภาวะความสบายดา้นอุณหภูมิภายในอาคาร 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ 

อุณหภูมิอากาศ (Air Temperature) ความชื�นสัมพทัธ์ (Relative Humidity) 

      - เครื�องวดัความเร็วอากาศ (Air Velocity Meter) ใชส้�าหรับวดัความเร็วลมที�จ่ายออกมาจากท่อส่ง

ลมเย็นของระบบปรับอากาศ 

      - ตารางค่ามาตรฐานของ ANSI/ASHRAE STANDARD 55-2004 ใชเ้ป็นค่าอา้งอิงส�าหรับตวัแปร

ทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคล 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ การเผาผลาญ พลงังาน (Metabolic Rate) และลกัษณะของเสื�อผา้ที�

สวมใส่ (Clothing or Clo Value) 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ยขั�นตอนต่างๆ ดงันี�    

 1) แจกแบบสอบถามให้กลุ่มพนกังานของ บริษทั กสท โทรคมนาคม จ�ากดั (มหาชน) จ �านวน 250 

ชุด ได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมา จ�านวน 232 ชุด คิดเป็นร้อยละ 92.80 และแจกแบบสอบถามให้กลุ่มพนกังาน

ของบริษทัเอกชน หน่วยงานระหวา่งประเทศ และสถาบนัการศึกษา จ�านวน 300 ชุด ได้รับแบบสอบถามกลับคืน

มา จ�านวน 297 ชุด คิดเป็นร้อยละ 99.00 2) ท�าการตรวจวัดตัวแปรที� มี อิทธิพลต่อสภาวะความสบาย 

ด้านอุณหภูมิในสภาพแวดล้อมของผูที้�ท �างานในอาคาร � ตวัแปร ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ (Air Temperature) 

ความชื�นสัมพทัธ์ (Relative Humidity) และความเร็วอากาศ (Air Velocity) 

  3) ประเมินอุณหภูมิการแผรั่งสีเฉลี�ย (Mean Radiant Temperature) การเผาผลาญพลงังาน (Metabolic 

Rate) และลกัษณะของเสื�อผา้ที�สวมใส่ (Clothing or Clo Value) โดยพิจารณาจากลกัษณะการท�างานและเสื�อผา้

ที�สวมใส่ของผูป้ฏิบติังานในสถานที�จริง จากนั�นจึงน�ามาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของ ANSI/ASHRAE 

STANDARD 55-2004 
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3.4 สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

   1) วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามที�มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(Check-List) ใชว้ธีิหาค่าความถี� (Frequency) แล้วสรุปมาเป็นร้อยละ (Percentage) 

  2) วิเคราะห์ระดับการรับรู้เกี�ยวกับคุณภาพสิ� งแวดล้อมภายในอาคาร อาการเจ็บป่วยเนื�องจาก

สิ� งแวดล้อมในอาคาร และการป้องกันตนเองจากอาการเจ็บป่วยเนื�องจากสิ� งแวดล้อมในอาคาร โดยการ 

หาค่าเฉลี�ย  (Mean : X ) และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 3) วิเคราะห์ดัชนีสภาวะ 

ความสบายด้านอุณหภูมิ (Thermal Comfort Indices) ไดแ้ก่ ดชันีท�านายการโหวตเฉลี�ย (Predicted Mean Vote : 

PMV) และดชันีการท�านายเปอร์เซ็นต์ความไม่พอใจ (Predicted Percentage Dissatisfied : PPD) ด้วยโปรแกรม 

CBE Thermal Comfort Tool for ASHRAE-55 

  

4. ผลการศึกษา 

4.1 การรับรู้เกี�ยวกบัคุณภาพสิ�งแวดล้อมภายในอาคาร (Indoor Environmental Quality : IEQ) 

  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่ กลุ่มพนกังาน CAT และกลุ่มผูเ้ช่า ส่วนใหญ่ มีการรับรู้เกี�ยวกบัคุณภาพ

สิ�งแวดลอ้มภายในอาคารที�เป็นปัจจยัส�าคญั ดงันี�  

  1) ด้านคุณภาพอากาศ ( Indoor Air Quality : IAQ) มีการรับรู้เกี�ยวกับการไม่มีการระบายอากาศ 

ที�เพียงพอ ระบบปรับอากาศขาดการบ�ารุงรักษา มีฝุ่ นละอองหรือเชื�อราในห้องท�างานมากเกินไป และไม่มี 

การท�าความสะอาดภายในอาคารที�สม��าเสมอ  

  2) ด้านสภาวะความสบายด้านอุณหภูมิ (Thermal Comfort) มีการรับรู้เกี�ยวกับระดับอุณหภูมิ 

ที�ไม่เหมาะสม ระดับความชื�นที�ไม่เหมาะสมแห้งเกินไปหรือชื�นเกินไป อุณหภูมิเฉลี�ยพื�นผิวโดยรอบ 

ไม่สม��าเสมอ และเสื�อผา้ที�สวมใส่ไม่เหมาะสมบาง หรือหนาเกินไป  

   3) ด้านคุณภาพของการมองเห็น (Visual Quality) มีการรับรู้เกี�ยวกับการจดัระบบแสงสว่างไม่

เหมาะสม แสงสว่างภายในอาคารไม่เพียงพอ การตรวจสอบบ�ารุงรักษาโคมไฟฟ้าแสงสว่างที�ให้แก่บริเวณ 

การท�างาน และไม่มีการใชป้ระโยชน์จากแสงสวา่งตามธรรมชาติ   

  4) ด้านคุณภาพของเสียง (Acoustical Quality) มีการรับรู้เกี�ยวกบัการป้องกนัเสียงเขา้มาในห้องไม่ดี

พอ มีเสียงสะทอ้นภายในห้องที�ท �างาน เสียงจากเครื�องปรับอากาศหรือพดัลมระบายอากาศดงัเกินไป และเสียง

ดงัจากเครื�องใช้ส�านักงาน 
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  ส�าหรับการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ขอ้มูล การรับรู้เกี�ยวกบัคุณภาพสิ�งแวดลอ้มภายในอาคาร 

โดยรวมเฉลี�ยทุกดา้น พบวา่ กลุ่มพนกังาน CAT และกลุ่มผูเ้ช่า มีการรับรู้ในระดบั “ปานกลาง” (ตารางที� 4.1)  

 

ตารางที� 4.1 ผลการวิเคราะห์ขอมูลการรับรู้เกี�ยวกบัคุณภาพสิ�งแวดลอ้มภายในอาคาร 

  

คุณภาพสิ�งแวดล้อมภายในอาคาร 
กลุ่มพนักงาน CAT กลุ่มผู้เช่า 

Mean S.D. Mean S.D. 

ด้านคุณภาพอากาศ (Indoor Air Quality) 3.04 0.93 2.87 0.85 

ด้านสภาวะความสบายด้านอุณหภูมิ (Thermal 

Comfort) 

3.02 0.88 3.13 0.78 

ด้านคุณภาพของการมองเห็น (Visual Quality) 3.03 0.89 2.91 0.95 

ด้านคุณภาพของเสียง (Acoustical Quality) 2.89 0.85 2.83 0.79 

ด้านอื�น ๆ   3.04 0.86 3.07 0.84 

 

4.2 การรับรู้เกี�ยวกบัอาการเจ็บป่วยเนื�องจากสิ�งแวดล้อมในอาคาร (Sick Building Syndrome)  

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า กลุ่มพนักงาน CAT และกลุ่มผูเ้ช่า มีการรับรู้ในระดับปานกลาง 

ในทุกกลุ่มอาการ นอกจากนั�นยงัพบว่า อาการเจ็บป่วยบางกลุ่มอาการ เช่น กลุ่มอาการทางตา กลุ่มอาการ 

ทางจมูก กลุ่มอาการทางล�าคอและทางเดินหายใจ เป็นตน้ อาจจะไม่ใช่เกิดจากสิ�งแวดล้อมในอาคารทั� งหมด  

แต่อาจจะเกิดจากผูที้�ท �างานในอาคารเจบ็ป่วยมาจากภายนอกแลว้เป็นพาหะน�ามาแพร่กระจายท�าใหผู้อื้�นเจ็บป่วย

ไปด้วย  

  ส�าหรับการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ขอ้มูล การรับรู้เกี�ยวอาการเจ็บป่วยเนื�องจากสิ�งแวดลอ้ม 

ในอาคาร โดยรวมเฉลี�ยทุกกลุ่มอาการ พบวา่ กลุ่มพนกังาน CAT และกลุ่มผูเ้ช่า มีการรับรู้ในระดับ “ปานกลาง” 

(ตารางที� 4.2) 
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ตารางที� 4.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการรับรู้เกี�ยวกบัอาการเจบ็ป่วยเนื�องจากสิ�งแวดลอ้มในอาคาร  

 

อาการเจ็บป่วยเนื�องจากสิ�งแวดล้อมในอาคาร 
กลุ่มพนักงาน CAT กลุ่มผู้เช่า 

Mean S.D. Mean S.D. 

กลุ่มอาการทางตา   2.80 0.94 2.93 0.85 

กลุ่มอาการทางจมูก 3.11 0.90 3.02 0.85 

กลุ่มอาการทางล�าคอและระบบทางเดินหายใจ   2.92 0.91 2.72 0.87 

กลุ่มอาการทางผวิหนงั   2.87 0.91 2.80 0.81 

กลุ่มอาการปวดต่าง ๆ    3.01 0.88 3.16 0.82 

กลุ่มอาการอื�น ๆ 2.82 0.86 2.94 0.88 

 

4.3 การรับรู้เกี�ยวกบัการป้องกนัตนเองจากอาการเจ็บป่วยเนื�องจากสิ�งแวดล้อมในอาคาร  

  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่ กลุ่มพนกังาน CAT มีการรับรู้เรื�องการตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจ�า

ทุกปี และการหลีกเลี�ยงการสูบบุหรี�  มีการรับรู้ในระดับดี-ดีมาก ส�าหรับหัวขอ้อื�น ๆ เช่น การออกก�าลงักาย  

การดูแลรักษาความสะอาดโต๊ะท�างาน การหลีกเลี�ยงความเครียด การจดัสภาพและท่าทางการท�างานที�เหมาะสม 

เป็นตน้ มีการรับรู้ในระดบัปานกลาง ส่วนกลุ่มผูเ้ช่า มีการรับรู้ในระดบัปานกลางในทุกหวัขอ้ 

  ส�าหรับการเปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ขอ้มูล การรับรู้เกี�ยวกบัการป้องกนัตนเองจากอาการเจบ็ป่วย

เนื�องจากสิ� งแวดล้อมในอาคาร โดยรวมทั� งหมดทุกหัวข้อ พบว่า กลุ่มพนักงาน CAT มีการรับรู้ในระดับ  

“ปานกลาง-ค่อนข้างดี” โดยมีค่า Mean 3.31 และค่า S.D. 0.92 ส�าหรับกลุ่มผูเ้ช่า พบว่า มีการรับรู้ในระดับ  

“ปานกลาง” โดยมีค่า Mean 3.13 และค่า S.D. 0.89 (ตารางที� 4.3) 
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ตารางที� 4.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการรับรู้เกี�ยวกบัการป้องกนัตนเองจากอาการเจบ็ป่วยเนื�องจากสิ�งแวดลอ้ม 

ในอาคาร  

 

การรับรู้เกี�ยวกบัการป้องกันตนเอง 
กลุ่มพนักงาน CAT กลุ่มผู้เช่า 

Mean S.D. Mean S.D. 

โดยรวมทุกหัวขอ้ 3.31 0.92 3.13 0.89 

 

4.4 วเิคราะห์ดัชนีสภาวะความสบายด้านอุณหภูมิ (Thermal Comfort Indices) 

  1) การวเิคราะห์ดชันีสภาวะความสบายดา้นอุณหภูมิเฉพาะชั�นที�ไดรั้บอนุญาตใหต้รวจวดั  

  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ผูที้�ท �างานในชั�น 2, 3, 7, 8 และ 17 มีความรู้สึกต่อสภาวะความสบาย

ด้านอุณหภูมิ ในระดับ “เย็นเล็กน้อย” (PMV > - 0.5 / PPD > 17%) ส่วนผูที้�ท �างานในชั�น 9 และ 18 มีความรู้สึก

ต่อสภาวะความสบายดา้นอุณหภูมิ ในระดบั “เย็น” (PMV > - 1.5 / PPD > 37%) (ตารางที� 4.4) 

 

ตารางที� 4.4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสภาวะความสบายด้านอุณหภูมิ (Thermal Comfort Indices) เฉพาะชั�นที�ไดรั้บ

อนุญาตให้ตรวจวดั  

 

ชั�น 
Ta  

�c 

Tmrt 

 �c 

Va 

m/s 

RH  

% 
 Met. Clo.  

PMV  

-3 - 

+3  

PPD  

% 
Sensation 

2 23.35 
23.35 

3.81 65.03 
1.2 0.89 

-0.85 20 Slightly 

Cool 

3 21.77 
21.77 

3.60 70.86 
1.2 0.89 

-1.24 37 Slightly 

Cool 

7 23.72 
23.72 

3.83 66.11 
1.2 0.89 

-0.74 17 Slightly 

Cool 

8 21.25 
21.25 

2.08 67.66 
1.2 0.89 

-1.23 37 Slightly 

Cool 
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9 19.82 19.82 2.90 59.86 1.2 0.89 -1.79 67 Cool 

17 21.82 
21.82 

2.60 61.13 
1.2 0.89 

-1.18 34 Slightly 

Cool 

18 20.02 20.02 2.23 55.35 1.2 0.89 -1.67 60 Cool 

 

 2) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสภาวะความสบายดา้นอุณหภูมิ โดยรวมทุกชั�นที�ไดรั้บอนุญาตให้ตรวจวดั 

พบวา่ ผูที้�ท �างานในอาคารมีความรู้สึกต่อสภาวะความสบายดา้นอุณหภูมิ ในระดบั “เย็นเล็กน้อย” (PMV > - 1 / 

PPD > 17%) (ตารางที� 4.5) 

 

ตารางที� 4.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาวะความสบายด้านอุณหภูมิ (Thermal Comfort Indices) รวมทุกชั�นที�

ได้รับอนุญาตให้ตรวจวดั 

 

ชั�น 
Ta  

�c 

Tmrt 

 �c 

Va 

m/s 

RH  

% 
 Met. Clo.  

PMV  

-3 - 

+3  

PPD  

% 
Sensation 

AV. 21.67 
21.67 

3.00 63.71 
1.2 0.89 

-1.25 38 Slightly 

Cool 

 

 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

  1) ด้านคุณภาพอากาศ (Indoor Air Quality : IAQ) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ด้านคุณภาพอากาศ

ภายในอาคารที�เกี�ยวขอ้งกบักลุ่มอาการเจ็บป่วยเนื�องจากคุณภาพอากาศภายในอาคาร พบวา่ กลุ่มพนกังาน CAT 

และกลุ่มผูเ้ช่า มีการรับรู้ในระดบัปานกลาง ดงันั�น การแกไ้ขปัญหาด้านคุณภาพอากาศภายในอาคาร ควรให้

ความส�าคัญกับการระบายอากาศ ให้มีอากาศถ่ายเทเพื�อลดการสะสมของมลพิษ และที�ส�าคัญควรมี 

การท�าความสะอาดระบบ HVAC อยา่งสม��าเสมอ 
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  2) ด้านสภาวะความสบายด้านอุณหภูมิ (Thermal Comfort) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจวดัและ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม CBE Thermal Comfort Tool for ASHRAE-55 โดยรวมทุกชั�นที�ได้รับ

อนุญาตให้ตรวจวดั พบว่า ผูที้�ท �างานในอาคารมีความรู้สึกต่อสภาวะความสบายด้านอุณหภูมิ ในระดับ  

“เย็นเล็กน้อย” (PMV > -1 / PPD > 17%)   

  ส�าหรับการแกไ้ขปัญหาดา้นสภาวะความสบายดา้นอุณหภูมิตามมาตรฐานของ ASHRAE Standard 

55-2004 ควรควบคุมอุณหภูมิ (Air Temperature) ให้อยู่ระหว่าง 23-26 ๐C เพื�อไม่ให้ผูที้�ท �างานในอาคารรู้สึก

หนาวเย็นเกินไปและเป็นการประหยดัพลังงานไฟฟ้าอีกทางหนึ� งด้วย ส�าหรับความชื�นสัมพทัธ์ (Humidity)  

ควรควบคุมใหอ้ยูร่ะหวา่งร้อยละ 30-60 และลดความเร็วลม (Air Speed) ใหอ้ยูร่ะหวา่ง 0.51–1.02 เมตรต่อวินาที 

เพื�อใหรู้้สึกสบายไม่รบกวนการท�างาน 

  3) ด้าน คุณ ภาพข องการมอ งเห็ น ( Visual Quality) พบว่า  ปัจจัยด้านคุณภาพการมองเ ห็น  

ไม่มีผลกระทบต่อผูที้�ท �างานในอาคาร CAT TOWER แต่ควรเปิดรับแสงสวา่งจากธรรมชาติให้มากขึ�นกว่าเดิม 

เพื�อลดการใชแ้สงสวา่งจากหลอดไฟฟ้าและเพิ�มความสบายตาให้กบัผูที้�ท �างานในอาคารดว้ย 

  4) ด้านคุณภาพของเสียง (Acoustical Quality) ไม่พบปัจจยัดา้นคุณภาพของเสียงที�เป็นสาเหตุส�าคญั

ที�ท �าใหเ้กิดอาการเจบ็ป่วยจนส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท�างานของผูที้�ท �างานในอาคาร CAT TOWER  

5.2 แนวทางและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการ 

  จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัการศึกษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้มภายในอาคาร เพื�อป้องกนัอาการ

เจ็บป่วยเนื� องจากสิ� งแวดล้อมในอาคาร และผลการวิ เคราะห์ข ้อมูลสภาวะความสบายด้านอุณหภูมิ   

(Thermal Comfort Indices) เจ้าของอาคาร CAT TOWER ควรให้ความส�าคัญและด�าเนินการ ตรวจสอบ ดูแล 

บ�ารุงรักษา ควบคุมและติดตามผลการด�าเนินงานด้านการจัดการสิ� งแวดล้อมภายในอาคารให้เป็นไปตาม

กฎหมาย มาตรฐาน และขอ้ก�าหนดที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั�งจดัให้มีการตรวจวดัประเมินคุณภาพสิ�งแวดลอ้มภายใน

อาคารด้านต่าง ๆ อย่างสม�� า เสมอ เพื�อสุขภาพอนามัยที� ดีของผู ้ที�ท �างานในอาคาร และใช้เป็นข้อมูล 

ในการวางแผนบริหารจดัการคุณภาพสิ�งแวดลอ้มภายในอาคารต่อไป 

5.3 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั�งต่อไป 

  1) สามารถน�าไปเป็นขอ้มูลประกอบในการศึกษาเกี�ยวกบัคุณภาพสิ�งแวดลอ้มภายในอาคาร (Indoor 

Environmental Quality : IEQ) และการป้องกนัอาการเจ็บป่วยเนื�องจากสิ�งแวดล้อมในอาคาร (Sick Building 

Syndrome : SBS) ในครั� งต่อ ๆ ไปได ้

  2) สามารถน�าไปใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร (Facility 

Management : FM) ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัเจา้ของอาคารและผูใ้ชอ้าคาร 
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