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หลักการและเหตุผล ...    

 การแพร่เชืLอทางอากาศ (Airborne Infection) ถือเป็นกลไกทีTทาํใหโ้รคติดต่อแพร่กระจายอยา่งรวดเร็วและควบคุมไดย้ากทีTสุด 
อนุภาคของเชืLอโรคทีTแพร่เชืLอทางอากาศ เช่น ไวรัส  แบคทีเรีย เชืLอรา มกัจะอยูใ่นรูปของละอองนิวเคลียส เมืTอผูป่้วยทีTติดเชืLอไอหรือจาม จะ
มีละอองนํL าทีTมีเชืLอโรคปนเปืL อนอยูอ่อกมาเป็นจาํนวนมาก เมืTอนํL าส่วนใหญ่ระเหยไปจะกลายเป็นละอองนิวเคลียสทีTล่องลอยอยูใ่นอากาศ 
ละอองนิวเคลียสเหล่านีL มีขนาดเลก็กวา่ _ ไมครอน ทาํใหม้นัล่องลอยอยูใ่นอากาศไดเ้ป็นระยะเวลานาน  ซึTงเพิTมโอกาสใหค้นสูดลมหายใจ
เอาละอองนิวเคลียสทีTมีเชืLอโรคเขา้ไปในร่างกาย หอ้งปรับอากาศทีTมีระบบไหลเวยีนอากาศ จะทาํใหล้ะอองนิวเคลียสเหล่านีL ล่องลอยไปทัTว
ทุกพืLนทีT อยูใ่นอากาศไดน้านขึLนและไปไดไ้กลขึLน ซึTงเป็นการเพิTมโอกาสในการติดเชืLอมากยิTงขึLนนัTนเอง สิTงทีTน่าเป็นห่วงอยา่งยิTงในวงการ
แพทยแ์ละการสาธารณสุข คือ เชืLอโรคติดต่อทางอากาศมีการกลายพนัธ์ุโดยธรรมชาติอยา่งต่อเนืTอง เช่น วณัโรค ไขห้วดัใหญ่ SARS MERS 
อีกทัLงยงัมีการก่อการร้ายโดยใชส้ารเคมีชีวภาพ (bioterrorism) เช่น Anthrax อีกดว้ย 

 UVGI (Ultraviolet Germicidal Irradiation) คือ การฉายรังสีอลัตราไวโอเลตเพืTอฆ่าหรือยบัย ัLงเชืLอจุลินทรีย ์โดย UVGI ทีTมีผลในการ
ฆ่าเชืLอมากทีTสุดอยูใ่นช่วงความยาวคลืTนสัLน (UV-C) ในช่วงระยะเวลาหลายปีทีTผา่นมาไดมี้การนาํเทคโนโลย ี UVGI มาใชเ้พืTอปรับปรุง
คุณภาพอากาศภายในอาคารอยา่งมีประสิทธิภาพ จนกระทัTง American Society of Heating Refrigerating and Air conditioning Engineers 
(ASHRAE) ไดเ้พิTมเนืLอหาเกีTยวกบัการใชเ้ทคโนโลย ีUVGI เพืTอรักษาคุณภาพอากาศและความสะอาดพืLนผิวในบททีT op เรืTอง Ultraviolet Air 
and Surface Treatment ของ ASHARE HVAC Applications Handbook ในปี ค.ศ. 2011 ซึTงการใชเ้ทคโนโลย ีUVGI เพืTอรักษาความสะอาด
พืLนผิวของคอยลเ์ยน็ในระบบปรับอากาศจะส่งผลดีในการประหยดัพลงังานของระบบปรับอากาศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอีกดว้ย 

การจดัสมัมนาฯ ครัL งนีL มีวตัถุประสงค ์ เพืTอเป็นการเพิTมพนูความรู้เกีTยวกบัการใชเ้ทคโนโลย ีUVGI ในการปรับปรุงคุณภาพอากาศ
ภายในอาคารและการควบคุมการแพร่เชืLอทางอากาศ โดยมีเนืLอหาทีTเนน้ เรืTอง  “การฉายรังสีอลัตราไวโอเลตเพืTอฆ่าหรือยบัย ัLงเชืLอจุลินทรีย”์ 
ซึTงมีรายละเอียดตัLงแตค่วามรู้พืLนฐานเกีTยวกบัคุณภาพอากาศภายในอาคาร การแพร่เชืLอทางอากาศ การใชเ้ทคโนโลยรีะบบ UVGI ในการ
รักษาคุณภาพอากาศและความสะอาดพืLนผิว การเลือกใชแ้ละการติดตัLงอุปกรณ์และการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ี UVGI ทีTประสบความสาํเร็จ 
(Success Cases) ทัLงนีL  การสมัมนานีL มุ่งหวงัทีTจะสร้างพืLนฐานความรู้เรืTองเทคโนโลย ีUVGI ซึTงจะเป็นประโยชนต่์อเจา้ของอาคาร ผูอ้อกแบบ 
ผูใ้ชง้านและผูดู้แลอาคารในการนาํไปใชป้ฏิบติังานและกาํหนดหลกัเกณฑที์Tถูกตอ้ง เพืTอยกระดบัความปลอดภยัของผูอ้าศยัภายในอาคาร 
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08.30 – 09.00 น. 
09.00 - 09.10 น. 

 
09.10 - 10.30 น. 

ลงทะเบียน 
พิธีเปิด   โดย... ดร.เชิดพนัธ์ วทูิราภรณ์  
               นายกสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

บรรยาย หวัขอ้ “คุณภาพอากาศภายในอาคารและการแพร่เชืLอทางอากาศ” 
วทิยากร :  ผศ.ดร.พลกฤต  กฤชไมตรี 

10.30 – 10.40 น. 

10.40 - 12.00น. 

พกัรับประทานอาหารวา่ง ชา-กาแฟ 

บรรยาย หวัขอ้ “เทคโนโลย ีUVGI เพืTอรักษาคุณภาพอากาศและความสะอาดพืLนผิว” 
วทิยากร :  ผศ.ดร.พลกฤต กฤชไมตรี 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

13.00- 14.15 น. บรรยาย หวัขอ้ “เทคโนโลย ีUVGI กบัการประหยดัพลงังาน” 
วทิยากร :  ผศ.ดร.พลกฤต  กฤชไมตรี 

14.15 – 14.30 น. 

14.30 – 16:30 น. 
 

16.30 – 16.45 น. 

16.45 - 17.00 น. 

พกัรับประทานอาหารวา่ง ชา-กาแฟ 

บรรยาย หวัขอ้ “การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ีUVGI ทีTประสบความสาํเร็จ” (Success Cases) 

วทิยากร :  Mr. Peter Beale 

ถาม-ตอบ 

พิธีปิด  โดย…คุณบลัลงัก ์  สาธร 
                       President ASHRAE Thailand Chapter 
 

--------------------------------------------------------------- 
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ชืTอ    นามสกลุ     หมายเลขสมาชิก    

บริษทั       เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี     

ทีTอยู(่สาํหรับออกใบเสร็จ)            

โทรศพัท ์   มือถือ    E-mail      

เลขที�สมาชิกสภาวิศวกร(ถ้ามี).....................................................เลขที�ใบอนุญาตสภาวิศวกร(ถ้ามี)............................................. 
    (กรุณากรอกเลขสมาชิกสภาวิศวกรให้ครบถ้วน  เนื�องจากจะมีผลต่อคะแนน CPD ของท่าน) 

ประสงคจ์ะออกใบเสร็จรับเงิน   � ในนามบุคคล     � ในนามบริษทั (กรณีออกใบเสร็จในนามบริษัทกรุณาระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษี) 

อัตราค่าลงทะเบียน            ชําระเงินภายในวันที) 25 สค. 59  ชําระเงินหลังวันที) 25 สค. 59 

�สมาชิกสมาคมฯ/ สมาชิก ASHRAE Thailand Chapter                2,140    บาท    2,568  บาท  
�บุคคลทัTวไป                                                     2,568    บาท   2,996   บาท 

(ผูส้มคัรทีTจองและจ่ายเงินก่อนการปิดรับสมคัร จะไดสิ้ทธิ� การเขา้ร่วมสมัมนาเป็นลาํดบัแรก) 
หมายเหตุ  

1. อตัราค่าลงทะเบียนขา้งตน้รวมค่าภาษีมูลค่าเพิTม�% ค่าเอกสารการบรรยาย , อาหารวา่ง , อาหารกลางวนัเรียบร้อยแลว้ 
2. สมาคมไม่อยูใ่นข่ายทีTตอ้งถูกหกัภาษี ณ ทีTจ่าย �% 
3. พเิศษสุด! ท่านทีTชาํระค่าลงทะเบียนในอตัราบุคคลทัTวไปท่านสามารถใชสิ้ทธิ� สมคัรสมาชิกสมาคมฯ � ปี (มูลค่า �pp บาท)ไดฟ้รีทนัที  ดาวน์

โหลดใบสมคัรไดที้Twww.acat.or.thส่งใบสมคัร /สาํเนาบตัรประชาชน / รูปถ่าย ไปทีT E-mail:memberacat@gmail.com สามารถใชสิ้ทธิ� ได้
ภายในวนัทีTจดักิจกรรมเท่านัLน! ไม่สามารถใชสิ้ทธิ� ยอ้นหลงัได ้

4. สมาคมเป็นองคก์รแม่ข่ายของสภาวิศวกรมีหน้าทีTในการจดักิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืTองให้การรับรองกิจกรรม และ
จาํนวนหน่วยพฒันา(PDU) ของกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืTองสามารถออกใบรับรองการเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันา
วชิาชีพวศิวกรรมอยา่งต่อเนืTองได ้

5. กรณีทีTสมาชิกลงทะเบียนเขา้ร่วมงาน  และใหบุ้คคลทัTวไปมาแทนในวนังาน ผูที้Tมาแทนจะตอ้งชาํระเงินเพิTมในอตัราบุคคลทัTวไป 
6. ติดต่อขอรายละเอียดไดที้T คุณอรวรรณ , คุณกุลิสรา โทร. p�-318-4119 , 02-318-4123 

วธีิการชําระเงนิ   
� เงินสด ณ ทีTทาํการสมาคมฯ  
� เช็คสัTงจ่าย “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” 
� โอนเงินเขา้บญัชี “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” ธนาคารกสิกรไทย  สาขา โลตสั ทาวน์อินทาวน์  เลขทีTบญัชี  644 - 2 - 10754 – 6 

กรุณาส่งใบตอบรับฉบับนี' พร้อมสลิปใบโอนเงิน ไปยังหมายเลขโทรสาร ]^-318-4120 หรือ Email : manageracat@gmail.com                                
จึงจะถือว่าท่านลงทะเบียนโดยสมบูรณ์ 


