
คําแนะนําในการตดิตั้ง แอคทีฟ แอร โอโซน ฟอกอากาศในหอง 

 

1. ติดตั้งใหเคร่ืองโอโซนอยูใกลชองดูดอากาศเขาของคอยลเย็น มากกวาชองเปาลมเย็นออก เพื่อใหโอโซนเขาไป

ทํางายเชื้อรา เชื้อโรคในแผงคอยลเย็น คงเหลือโอโซนเบาบาง ไปฟอกอากาศในหอง 

“โอโซนทําลายเชื้อรา เชื้อโรค ยับย้ังการสรางเมือกท่ียึดจับฝุนในคอยลเย็น ทําใหคอยลเย็นสะอาดไดนาน 

และไมเปาเชื้อโรคสูคนในหอง” 

2. ตอพวงไฟ 220 โวลต ที่ควบคุมเคร่ืองแอร เพื่อใหเคร่ืองโอโซนทํางานพรอมเคร่ืองแอร หรือตอไฟ 220 โวลต 

จากแหลงอ่ืนที่สะดวกในการใชเปด/ปด เคร่ืองแอคทีฟ แอร โอโซน เคร่ืองจะทํางานเดินและหยุดพักสลับ

ตอเน่ืองตลอดเวลาทีมีไฟเขาเคร่ือง(สลับหยุดพักเพื่อใหโอโซนมีเวลาสลายตัว) 

 

 คอยลเย็นแบบติดผนัง 

ชองอากาศเขาดานหนาและดานบน 

- ควรวางเคร่ืองดานขางคอยลเย็น 

 

 คอยลเย็นแบบยึดฝา /เพดาน 

ชองอากาศเขาดานหลัง + ดานลาง 

- ควรวางเคร่ืองดานลางคอยลเย็น 

 

 

 

 คอยลเย็นแบบซอนในฝา (Air Duct) 

- ควรวางเคร่ืองใกลชอง Return Air 

(ชองที่มีแผนกรอง) หรือวางซอน 

เคร่ืองในชอง Return แอรก็ได 

 

 

 คอยลเย็นแบบ 4 ทิศทาง 

- ควรวางเคร่ืองดานขางคอยลเย็น 



บริษัท แอคทีฟ ซายน จํ ากัด โทรศัพท (02) 7
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- เครื่องปรับอากาศที่สกปรก จะกินไฟมากขึ้น 5% 
- เครื่องปรับอากาศที่สกปรก จะกอใหเกิดการแพร

อันตรายถึงแกชีวิตได
- อาคารปรับอากาศ จะหมักหมมความสกปรกทางอ

Syndrome)

ความชื้น และฝุนละออง สะสมในคอยลเย็น

เชือ้รา เชื้อโรค ชวยยึดจับฝุนละอองไดมากขึ้น

เครื่องปรับอากาศ เร่ิมอุดตัน สูญเสียพลังงานความเย็น

ค

สภาพแฟนคอยลใหม
เครื่องปรับอากาศสงกลิ่นอับ กระจายพิษเชื้อรา เชื้อโร
38-84
fe.com

- 20%
กระจ

ากาศ
เชื้อรา เชื้อโรค อาศัย เจริญเติบโต แผรางแห
82, (02) 738-8484    โทรสาร (02) 738-8494

ายของโรคติดตอทางอากาศ หลายชนิด มี

 ทํ าใหผูอาศัยเปนโรคแพตึก (Sick Building 

เชื้อ Legionnaires ในเครื่องปรับอากาศ
ทํ าใหเกิดปอดบวมรุนแรงถึงเสียชีวิตได

สภาพแฟนคอยลใชงาน
เร่ิมสะสมความสกปรก และเชื้อโรค



- ทานทราบหรือไมวา . . . 

 . . . เครื่องปรับอากาศเปนแหลงกระจายเชื้อโรคไดมากที่สุด

- หองปรับอากาศเปนระบบปด  ที่มีการถายเทอากาศนอย    เมื่อใครที่เปนพาหะนําเชื้อโรคเขาสูหอง

เชื้อโรคจะลองลอยในอากาศไดนานกวา 15 นาที จึงถูกหมุนเวียนดูดเขาไปภายในชุดคอยลเย็นเครื่องแอร

- ความชื้นและฝุนละอองในชุดคอยลเย็น (แฟนคอยลในหอง) เปนบานใหเชื้อโรคเกาะอาศัย แพรพันธ

เชื้อโรคทวีจํานวนไดเปนหมื่น เปนแสน เปนลานลานเทาตัวในชุดคอยลเย็น

- เชื้อราในชุดคอยลเย็น สรางสารพิษที่มีกลิ่นอับๆ เมื่อหายใจรับเขาสูรางกายจะกระตุนใหเกิดอาการ

ภูมิแพอากาศ หืด หอบ

- เชื้อโรคในชุดคอยลเย็น หลายชนิดติดตอไดทางการหายใจ เชน โรคหวัด ไขหวัดใหญ  วัณโรค  ปอดบวม

คอตีบ หัดเยอรมัน ฯลฯ

- เชื้อโรคที่ถูกแพรกระจายออกจากเครื่องปรับอากาศ มักมีความแข็งแรง หองปรับอากาศจึงเปนแหลง

แพรกระจายโรคติดตอทางอากาศไดมาก

- เชื้อโรคขยายพันธุทุกนาที . . .  . . . จะมีใครลางแอรไดทุกวัน ?

- อยาปลอยใหคนที่คุณรัก . . . . . . หายใจรับเชื้อโรคจากเครื่องปรับอากาศ

- การติดตั้ง แอคทีฟแอร โอโซน คูแฟนคอยลแอร จะชวยทําลายเชื้อรา เชื้อโรค ลางเครื่องแอร

ไดสะอาดตอเนื่อง และยังฟอกอากาศสะอาดสลายกลิ่น สลายมลพิษในอากาศ

www.thailonglife.com www.เครื่องผลิตโอโซน.com

เครื่องปรับอากาศแหลงแพรกระจายเชื้อโรค



05/09/56

1

ผลการทดลองฆาเชื้อวัณโรค
ผลการทดลองจาก คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การทํางานฆาเชื้อแบคทีเรีย เชื้อราในเครื่องแอรของโอโซน
ผลการทดลองจาก ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลปากร

www.thailonglife.com



ภาพแสดงการติดตั้ง 

เครื่องโอโซนฟอกอากาศ 

โรงพยาบาลจุฬารัตน 9 



การติดตั้ง “ACTIVE AIR” โอโซนยับยั้งโรคติดตอทางอากาศ

โรงพยาบาลศิริราช โรงเรียนสอนภาษา “ครูสมศรี”

โรงเรียนอนุบาลบานไทยวัฒนา

อาคารสํ านักงาน บริษัท แกรมมี่หองพยาบาล บริษัท NOK

สํ านักงาน บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดีย



การทํางานในสํานักงานปรับอากาศตอเนื่องเปนเวลานาน เปนสาเหตุที่ทําใหพนักงานมีอาการ

 Sick Building Syndrome  คือ

 - เปนโรคติดตอทางอากาศ เชน หวัด   หวัดใหญไดงาย และเปนนาน

 -  หายใจสั้น ทําใหไดรับออกซิเจนนอย เครียดงาย สมาธิในการทํางานลดลง

 - ไอแหงๆ เรื้อรัง คัดจมูก ออนเพลียงาย ภูมิตานทานโรคต่ํา

 - ไอแหงๆ เรื้อรัง คัดจมูก ออนเพลียงาย ภูมิตานทานโรคต่ํา

เนื่องจากอากาศในหองปรับอากาศมีการถายเทของอากาศนอยจึงหมักหมมความสกปรกไดมาก

ทําใหผูอาศัยหายใจรับสารพิษและรับออกซิเจนไมพอเพียง เชน

 -  สารพิษจากเชื้อรา (มีกลิ่นอับๆ ) ที่เจริญเติบโตไดดีในระบบปรับอากาศ

 - สารพิษที่ระเหยจากเฟอรนิเจอร สี พรม เครื่องพิมพ หรือจากการจราจร

 - กลิ่นอาหาร  กลิ่นตัว

 - เชื้อโรคที่ติดตอไดทางอากาศ ที่ถูกเปาออกมาจากเครื่องปรับอากาศ

รางกายคนเราตองการออกซิเจนบริสุทธิ ์เพื่อใหเซลลและอวัยวะตางๆ   ใชสันดาปคูกับธาตุอาหาร

สรางพลังงาน (เมตาโบลิซึม)เพื่อใชในการดํารงชีวิต ทํากิจกรรมและซอมแซมสวนที่สึกหรอ  

อากาศที่สกปรก นอกจากหายใจไดรับสารพิษแลว รางกายยังจะไดรับออกซิเจนไมพอเพียงตอความ

 ตองการใชงานเปนสาเหตุสําคัญใหเกิดอาการ  Sick  Building Syndrome  ทําใหคุณภาพการทํางานลดลง

การปรับปรุงคุณภาพอากาศในอาคารสํานักงานปรับอากาศ อาจทําไดโดยการติดตั้งเครื่องโอโซน

ฟอกอากาศสะอาด  โดยติดตั้งใหโอโซนเขาไปทําลายเชื้อรา  เชื้อโรคในระบบปรับอากาศ และฟอกอากาศ

สลายมลพิษในหองจะทําใหผูอยูอาศัยหายใจรับออกซิเจนบริสุทธิ์ไดดี  ทําใหรางกายแข็งแรง ภูมิตานทาน

โรคดี มีสมาธิในการทํางาน ไดทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และสรางคุณภาพชีวิต

" We are what we Eat and Breathe"

www.thailonglife.com

อากาศสะอาด สรางคุณภาพงาน เสริมคุณภาพชีวิต

http://www.thailonglife.com/
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