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ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางเทคนิคเครื่องปรับอากาศสําหรับหองสะอาด
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริ มการพัฒนาฝมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐานฝมื อ
แรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางเทคนิคเครื่องปรับอากาศสําหรับหองสะอาด โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้ สาขาอาชีพชางเทคนิคเครื่องปรับอากาศสําหรับหองสะอาด หมายถึง
ผูปรับแตงและซอมแซมระบบ หรืออุปกรณทางดานอากาศ (Air Side) ของหองสะอาดที่ใชในงาน
สาธารณสุขซึ่งประกอบดวยเครื่องสงลมเย็น (Air Handling Unit) ระบบทอลม (Air Duct System)
ระบบการกรองอากาศ (Air Filtering System) ระบบควบคุม (Control System) เพื่อใหไดถึงความ
ตองการสําคัญของหองสะอาด อันไดแกระดับความสะอาด (Cleanliness Class) ความดันหอง (Room Pressure)
อุณหภูมิ (Temperature) ความชื้น (Humidity) และการไหลของลม (Air Flow) นอกจากนั้นยังมี
ความสามารถในการติดตั้ง ตรวจสอบ ควบคุมและวินิจฉัยสาเหตุระบบปรับอากาศโดยรวมขนาด
ทําความเย็นไมเกิน ๒๖.๔ กิโลวัตต (90,000 BTU/hr)
๑.๑ หองสะอาดตามความหมายของมาตรฐานฝมือ แรงงานแหงชาติ หมายถึ ง
หองที่มีการกรองอากาศดวยแผน กรองอากาศประสิทธิภาพสูงที่ใชในงานสาธารณสุข แบงออกเปน
๓ ประเภท ดังนี้
(๑) หองสะอาด (Cleanroom) เปนหองที่มีการกรองอากาศเพื่อใหไดระดับ
ความสะอาดตามตองการ ตัวอยางเชน หองผาตัด หองอภิบาลผูปวยหนัก สถานที่ผลิตยา โรงงานผลิตอาหาร
ฯลฯ
(๒) หองกักกัน (Containment) เปนหองที่มีการกรองอากาศเพื่อกันไมใ ห
มีอนุภาคไมพึงประสงคหลุดรอดออกไปจากหอง ตัวอยางเชน หองแยกผูปวยติดเชื้อ สถานที่ผลิตยาที่มี
ความเปนพิษสูง หองปฏิบัติการทางเชื้อโรค หองสัตวทดลอง
(๓) หองกักกันควบคุมความสะอาด (Clean Containment) เปนหองที่มีการ
กรองอากาศเพื่อใหไดระดับความสะอาดตามตองการ และเพื่อกันไมใหมีอนุภาคไมพึงประสงคหลุดลอด
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ออกไปจากหอง ตัวอยางเชน หองผาตัดผูปวยติดเชื้อ สถานที่ผลิตยาปราศจากเชื้อที่มีความเปนพิษสูง
สถานที่ผลิตชีววัตถุ ฯลฯ
ขอ ๒ มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางเทคนิคเครื่องปรับอากาศสําหรับ
หองสะอาด แบงออกเปน ๓ ระดับ
๒.๑ ระดั บ ๑ หมายถึ ง ช า งที่ มี ค วามสามารถประกอบอาชี พ ในงานติ ด ตั้ ง
ตรวจสอบ ควบคุมและวินิจฉัยสาเหตุ ระบบปรับอากาศโดยรวมที่เปนระบบระเหยสารทําความเย็น
โดยตรง (Direct Expansion System ; DX system) ขนาดทําความเย็นไมเกิน ๒๖.๔ กิโลวัตต
(90,000 BTU/hr) และมีความเขาใจวิธีการทํางานในหองสะอาด มีความสามารถวัดพารามิเตอรสําคัญ
ของหองสะอาด ไดแ ก ความดันหอง อุณหภูมิ ความชื้น การไหลเวียนอากาศและความดันสถิตย
ตกครอมระบบกรองอากาศเพื่อใชเปนขอมูลไดอยางถูกตอง
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง ชางที่มีความสามารถในการปรับแตงและซอมแซม ระบบ
หรืออุปกรณทางดานอากาศทั้งที่เปนระบบระเหยสารทําความเย็นโดยตรง และระบบน้ําเย็น (Chilled
Water System) และมีความสามารถปรับแตงระบบหรืออุปกรณดังกลาวเพื่อควบคุมพารามิเตอรสําคัญ
ของหองสะอาดใหไดตามตองการ
๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง ชางที่มีความสามารถในการตรวจสอบ วินิจฉัยประเภท
ของหองสะอาดเพื่อวางแผนปฏิบัติที่ถูกตองและเหมาะสมในการบํารุงรักษา ปรับแตงและซอมแซม
ขอ ๓ ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัด ความรู ความสามารถและทัศนคติในการ
ทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพชางเทคนิคเครื่องปรับอากาศสําหรับหองสะอาดใหเปน ดังนี้
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ไดแก
๓.๑ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๑.๑ อธิ บ ายหลั ก ปฏิ บั ติ เ พื่ อ ความปลอดภั ย ในการระวั ง ตนไม ใ ห ไ ป
ปนเปอน (Contaminate) หองในกรณีหองสะอาด และไมใหถูกปนเปอนจากหองในกรณีเปนหองกักกัน
(๑) หองสะอาด
(ก) การใสชุดสะอาดโดยเฉพาะเทานั้ น สําหรับเข าไปทํางาน
ในหองสะอาด
(ข) การทําความสะอาดเครื่องมือเครื่องใชกอนนําเขาไปในหอง
สะอาด

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๖ ง

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ มกราคม ๒๕๕๑

(ค) การปฏิบัติตัวตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติ (Standard Operating
Procedure) ของหองสะอาด
(๒) หองกักกัน
(ก) กรณีหองกักกันเชื้อโรค เชน หองแยกผูปวยติดเชื้อติดตอ
ทางอากาศ หองปฏิบัติการทางเชื้อโรค หองเตรียมยาชีววัตถุ หองสัตวทดลอง เปนตน
๑) การฉีดวัคซีนสรางภูมคิ ุมกันเชื้อโรคนั้น ๆ
๒) การจัดใหมีการฆาเชื้อ (Decontaminate) ในหองกอน
เขาไปทํางาน
๓) การใสชุดปองกันเชื้อโรค (Personal Protective Equipment ;
PPE) และ หนากากปองกันเชื้อโรค (Respiratory Mask)
๔) การตรวจสุขภาพเปนประจํา
(ข) กรณี ห อ งกั ก กั น สารพิ ษ อื่ น ๆ เช น ยาที่ มี พิ ษ ต อ มนุ ษ ย
อันไดแก ยาเพนนิซิลิน ยาเซฟาโลสปอรลิน ยาฮอรโมน ยาบําบัดมะเร็ง ยาเอดส เปนตน
๑) การทําลายฤทธิ์ (Detoxify) สารพิษในหองกอนเขาไปทํางาน
๒) การใสชุดปองกันสารพิษ และ หนากากปองกันเชื้อโรค
๓) การตรวจสุขภาพเปนประจํา
(๓) หองกักกันควบคุมความสะอาด
การปฏิบัติตัวเหมือนหองสะอาดทั่วไปรวมกันกับหองกักกัน
๓.๑.๒ อธิบายความหมายของพารามิเตอรและหนวย
(๑) อุณหภูมิ และหนวยเปน oC oF อุณหภูมิจุดน้ําคาง (dew point)
และหนวยเปน oC oF
(๒) ความชื้นสัมพัทธ และหนวยเปน %RH
(๓) ความดันหอง และหนวยเปน in. WG. , Pa, mm WG.
(๔) ปริมาณลม และหนวยเปน cfm, cmh, l/s
(๕) ความเร็วลม และหนวยเปน fpm, m/s
(๖) อัตราการหมุนเวียนอากาศ และหนวยเปน ACH (Air Change
Rate Per Hour)
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(๗) ความดันสถิตยตกครอม และหนวยเปน in. WG. , Pa
(๘) ความสะอาดของอากาศ และระดับ เปน Class100; 1,000;
10,000; 100,000
(๙) Biosafety Level และระดับเปน BSL-1; 2; 3; 4
๓.๑.๓ อธิบายสวนประกอบทางดานอากาศ
(๑) เครื่องสงลมเย็นแบบผนัง 2 ชั้น (double skin) กําลังสงสูงและ
เปน Airtight
(๒) ระบบทอลมสะอาด
(๓) ระบบการกรองอากาศ
(ก) แผนกรองอากาศความละเอียดหยาบ (Pre filter)
(ข) แผนกรองอากาศความละเอียดปานกลาง (Medium filter)
(ค) แผนกรองอากาศความละเอียดประสิทธิภาพสูง (HEPA filter)
(๔) ระบบควบคุม
(ก) ควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Control)
(ข) ควบคุมความชื้น (Humidity Control)
(ค) ควบคุมความดันหอง (Room Pressure Control)
(ง) ควบคุมการไหลของลม (Air Flow Control)
๓.๑.๔ อธิบายการวัดพารามิเตอรสําคัญของหองสะอาด
(๑) การวัดอุณหภูมิโดยเทอรโมมิเตอร
(๒) การวัดความชื้นโดยไฮโกรมิเตอร
(๓) การวัดความดันโดยแมนอมิเตอร
(๔) การวัดความเร็วลมและปริมาณลมโดยแอนนีโมมิเตอร และโฟลฮูด
(๕) การวัดความดัน สถิตยตกครอมแผน กรองอากาศความละเอียด
หยาบ แผนกรองอากาศความละเอียดปานกลาง และแผนกรองอากาศความละเอียดประสิทธิภาพสูง
เพื่อตรวจสอบสภาพความอุดตันโดยแมนอมิเตอร
๓.๑.๕ อธิบายความจําเปนของการตรวจสอบความถูกตอง (Validation) ของหอง
สะอาดอยางนอยปละหนึ่งครั้งจากหนวยงานที่เชื่อถือได รวมถึงความเขาใจในรายงานการตรวจสอบดวย
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๓.๒ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๒.๑ หองสะอาดทั่วไป
(๑) วิธีการลางมือ ใสชุดสะอาด ใสถุงมือ การปฏิบัติตัวในหองสะอาด
(๒) วิธี ทํ า ความสะอาดเครื่ อ งมื อ ที่ จ ะนํา เข า ไปใช ใ นห องสะอาด
ดวยน้ํายาฆาเชื้อ
๓.๒.๒ หองกักกัน
(๑) วิธีการลางมือ ใสชุดปองกันเชื้อโรค
(๒) วิธีการใสแวนตาปองกัน ถุงมือปองกัน และ หนากากปองกัน
เชื้อโรค
(๓) วิธี ก ารถอดชุ ด และเครื่ อ งสวมใสทั้ ง หมดลงกล อ งกัก กั น เมื่ อ
เสร็จสิ้นภารกิจและจะออกจากหอง
(๔) วิธีการจัดการกับแผนกรองอากาศ (Filter) ทุกชนิดที่ปนเปอนแลว
๓.๒.๓ หองกักกันควบคุมความสะอาด
(๑) วิธีปฏิบัติเหมือนหองสะอาดทั่วไปรวมกันกับหองกักกัน
๓.๒.๔ การใชเครื่องมือวัดพารามิเตอรสําคัญของสะอาด
(๑) วั ด อุ ณ หภู มิ ห อ งโดยเทอร โ มมิ เ ตอร แ บบปรอท และแบบ
อิเล็กทรอนิกส
(๒) วัดความชื้นโดยสลิงไซโครมิเตอร และแบบอิเล็กทรอนิกส
(๓) วัดความดัน หองโดยแมนอมิเตอรแ บบน้ํายาและแบบเข็มทั้งนี้
ใหวัดแบบผลตางระหวางหองและวัดแตละหองเทียบกับบรรยากาศ
(๔) วัดปริมาณลมตามกรรมวิธีดังตอไปนี้
(ก) วัดความเร็วลมโดยเวนแอนนีโมมิเตอรและ หรือฮอทไวร
แอนนีโมมิเตอร แลวคํานวณหาปริมาณลม
(ข) วัดปริมาณลมโดยใชโฟลฮูด
(ค) สอบเทียบคาที่วัดไดดวยวิธีการทั้งสองปริมาณลมจากโฟลฮูด
ที่ไดผานการสอบเทียบมาแลว
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(๕) วัดความดันสถิตยตกครอมแผนกรองอากาศความละเอียดหยาบ
แผนกรองอากาศความละเอียดปานกลาง และแผนกรองอากาศความละเอียดประสิทธิภาพสูง โดย
แมนอมิเตอรแบบเข็ม ทั้งนี้วัดทั้งกรณีที่มี พอรท (Port) สําหรับวัด และไมมี พอรทสําหรับวัด
๓.๓ ทัศนคติ ประกอบดวย การตรงตอเวลา รักษาวินัย มีความซื่อสัตย ประหยัด
คํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และผลสําเร็จของงาน
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๒ ไดแก
๓.๔ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๔.๑ อธิบายหลักการทํางานเพื่อปรับสภาวะอากาศใหไดตามตองการของ
หนวยเครื่องสงลม* (Air Handling Unit ; AHU) ทุกขนาดทั้งที่เปนระบบระเหยสารทําความเย็น
โดยตรง และระบบน้ําเย็น
(๑) คอยลเย็นระบบระเหยสารทําความเย็นโดยตรง
(ก) ความดัน และอุณหภูมิสารทําความเย็น ดานดูด (Suction)
ที่เหมาะสม
(ข) ปริมาณลมที่สัมพันธกับขนาดทําความเย็น
(ค) อุณหภูมิลมสงและลมกลับที่เหมาะสม
(ง) ความดันสถิตยตกครอมคอยลเย็นที่เหมาะสม
(๒) คอยลเย็นระบบน้ําเย็น
(ก) อุณหภูมิน้ําเย็นดานสงและดานกลับที่เหมาะสม
(ข) ปริมาณน้ําเย็นที่สัมพันธกับขนาดทําความเย็น
(ค) ปริมาณลมที่สัมพันธกับขนาดทําความเย็น
(ง) อุณหภูมิลมสงและลมกลับที่เหมาะสม
(จ) ความดันสถิตยตกครอมคอยลเย็นที่เหมาะสม
(๓) พัดลม (Fan)
(ก) ประเภทของใบพัดลมเปน Forward หรือ Backward หรือ
แบบอื่น ๆ
(ข) กฎของพัดลม
(ค) กราฟคุณสมบัติพัดลม (Fan curve) และจุดที่พัดลมทํางาน
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(๔) อุปกรณอุนอากาศ (Reheater)
(ก) ประเภทอุปกรณอุนอากาศ เปนฮีทเตอรไฟฟา คอยลรอน
จากไอน้ํา คอยลรอนจากน้ํารอน คอยลรอนจาก Hot gas heat recovery และ ทอแลกเปลี่ยนความรอน
(Heat pipe)
(ข) อุณหภูมิลมสงที่อุนขึ้นอยางเหมาะสม
(ค) ความดันสถิตตกครอมอุปกรณอุนอากาศที่เหมาะสม
๓.๔.๒ อธิบายหลักการทํางานของอุปกรณปรับอากาศเพื่อควบคุมอุณหภูมิ
และความชื้น
(๑) ตัวควบคุมอุณหภูมิในการสั่งคอยลเย็นใหทําความเย็นหรือสั่งให
ฮีตเตอรทําความรอน
(๒) ตั ว ควบคุ ม ความชื้ น ในการสั่ ง คอยล ใ ห ล ดความชื้ น ออกจาก
อากาศหรือเพิ่มความชื้นดวยการพนละอองน้ํา
๓.๔.๓ อธิบายการปรับลมเพื่อควบคุมความเร็วลมและปริมาณลม
(๑) ปริมาณลมที่ตองการสําหรับแตละหองและอัตราการหมุนเวียน
อากาศ
(๒) การปรับลมเพื่อใหไดปริมาณลมตามตองการ
(ก) วาลวปรับลมที่แตละหอง
(ข) วาลวปรับลมทอประธาน
(ค) เพิ่มหรือลดรอบพัดลมที่เครื่องสงลมเย็น
(๓) ความเร็วลมที่เหมาะสม
๓.๔.๔ อธิบายการปรับลมเพื่อควบคุมความดันของหอง
(๑) ความสัมพันธของปริมาณลมสงกับความดันหอง
(๒) ความสัมพันธของปริมาณลมกลับกับความดันหอง
(๓) ความสัมพันธของปริมาณอากาศบริสุทธิ์กับความดันหอง
(๔) ความสัมพันธของปริมาณอากาศที่ถูกดูดทิ้งกับความดันหอง
(๕) การปรับลมโดยวาลวปรับลมมือ
(๖) การปรับลมโดยวาลวปรับลมอัตโนมัติ
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๓.๔.๕ อธิบายระบบกรองอากาศ
(๑) การติดตั้งแผนกรองอากาศอยางถูกตอง
(ก) แผนกรองอากาศความละเอียดหยาบ
(ข) แผนกรองอากาศความละเอียดปานกลาง
(ค) แผนกรองอากาศความละเอียดประสิทธิภาพสูง
(๒) ทราบว า แผ น กรองอากาศความละเอี ย ดประสิ ท ธิ ภ าพสู ง
หลังจากติดตั้งแลวตองใหมีการตรวจสอบความถูกตองของการติดตั้ง กลาวคือ ตรวจสอบรอยรั่วและ
ความสมบูรณของแผนกรองอากาศความละเอียดประสิทธิภาพสูง ดวยกรรมวิธีที่เรียกวา การทดสอบ
การรั่วซึมในการติดตั้งแผนกรองอากาศความละเอียดประสิทธิภาพสูง (HEPA Filter Installation Leak Test)
หรือ การทดสอบประสิทธิภาพของแผนกรองโดยใชสารไดออกทิล ฟอลเลต (DOP Test ซึ่งปจจุบัน
ใชสารโพลีอัลฟาโอลีฟน หรือ PAO แทน) มิฉะนั้นจะไมไดประโยชนจากการติดตั้งแผนกรองอากาศ
ความละเอียดประสิทธิภาพสูง เขาไปในระบบ
(๓) ความดันสถิตยตกครอม แผนกรองอากาศความละเอียดหยาบ
แผนกรองอากาศความละเอียดปานกลาง และแผนกรองอากาศความละเอียดประสิทธิภาพสูง เมื่ออุดตัน
ตองเลิกใชงาน
๓.๔.๖ ตองเรียกผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการปรับอากาศสําหรับงานที่ไมอาจ
กระทําไดดวยตนเอง
(๑) เมื่อพบวาความดัน สารทําความเย็น ทางดานดูด และอุณหภูมิ
ไมเหมาะสม
(๒) เมื่อพบวาอุณหภูมิน้ําเย็นดานสงมาคอยลเย็น หรือปริมาณน้ําเย็น
เขาคอยลเย็นไมเหมาะสม
(๓) เมื่ อ พบว า การลดความชื้ น ใช เ ครื่ อ งลดความชื้ น แบบดู ด ซึ ม
(Desiccant Dehumidifier) หรืออุปกรณอยางอื่น ถาเกิดปญหาตองเรียกผูเชี่ยวชาญอุปกรณนั้น ๆ หรือ
ตัวแทนจําหนายมาทําการแกไข
๓.๕ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๕.๑ คอยลเย็นระบบระเหยสารทําความเย็นโดยตรง
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(๑) วัดความดันดานดูด และอุณหภูมิสารทําความเย็น ปริมาณลม
อุณหภูมิลมสงและลมกลับ เพื่อวิเคราะหหาความสัมพันธ
(๒) วัดความดันสถิตยตกครอมคอยลเย็นดวยแมนอมิเตอร(Manometer)
๓.๕.๒ คอยลเย็นระบบน้ําเย็น
(๑) วัดอุณหภูมิน้ําเย็นดานสงและดานกลับ ปริมาณลม อุณหภูมลิ มสง
และลมกลับเพื่อวิเคราะหหาความสัมพันธ
(๒) วัดความดันสถิตยตกครอมคอยลเย็นดวยแมนอมิเตอร
๓.๕.๓ พัดลม
(๑) หาความเร็วพัด ลมดวยการตรวจสอบขนาดพู ลเลยข องพัดลม
มอเตอรและความเร็วรอบของมอเตอร
(๒) วัดความดันสถิตยครอมพัดลมดวยแมนอมิเตอร
(๓) วัดปริมาณลมโดยการรวมปริมาณลมแตละหัวจาย
(๔) กําหนดจุด (Plot) กราฟคุณสมบัติพัดลม
(๕) คํานวณหาความเร็วรอบพัดลมถาตองการเพิ่มหรือลดปริมาณลม
และหาขนาดของพูลเลยใหม ขนาดแรงมาของมอเตอรใหม (ถาจําเปน)
๓.๕.๔ การปรับลม
(๑) ปรับลมโดยวาลวปรับลมมือเพื่อใหไดปริมาณลมที่ตองการ
(๒) ปรับลมโดยวาลวปรับลมมือเพื่อใหไดความดันหองที่ตองการ
๓.๕.๕ การควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
(๑) การตรวจแกไขคอยลเย็น ถาอุณหภูมิหองสูงขึ้น หรือต่ําลงจาก
คาที่ตองการ
(๒) การตรวจแกไขคอยลเย็นและอุปกรณอุนอากาศถาความชื้นหอง
สูงขึ้นหรือต่ําลงจากคาที่ตองการ
๓.๕.๖ การติดตั้งแผนกรองอากาศ
(๑) ติดตั้งแผนกรองอากาศความละเอียดหยาบ แผนกรองอากาศ
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ความละเอี ย ดปานกลาง แผ น กรองอากาศความละเอี ย ดประสิ ท ธิ ภ าพสู ง เข า กั บ กรอบ (Frame)
ตรวจสอบทางเลี่ยง (By - pass) ของอากาศที่นอยที่สุด
(๒) ติดตั้งแผนกรองอากาศความละเอียดประสิทธิภาพสูงยึดเขากับกลอง
(Casing) โดยใชปะเก็นยางเปนซีลกันรั่วซึม
(๓) วัดความดันสถิตยตกครอมแผนกรองอากาศความละเอียดหยาบ
แผนกรองอากาศความละเอียดปานกลาง และแผนกรองอากาศความละเอียดประสิทธิภาพสูง แลวเทียบ
กับปริมาณลม เพื่อหาวายังอยูในชวงที่ใชงานได
๓.๖ ทัศนคติ ประกอบดวย พัฒนาความรู วิเคราะหงาน สามารถตัดสินใจ แกไข
ปญหาในการปฏิบัติงาน ใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๓ ไดแก
๓.๗ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๗.๑ การอานแบบและเขาใจรายละเอียด ชนิด ระดับความสะอาด ระดับ
อันตราย ของหองที่ทํางานกับระบบปรับอากาศ
(๑) หองสะอาด
(๒) หองกักกัน
(๓) หองกักกันควบคุมความสะอาด
๓.๗.๒ ความรูเรื่องมาตรฐานของหองสะอาดตาม Federal Standard 209E
และ ISO 14644-1
๓.๗.๓ ความรูเรื่องมาตรฐานของหองกักกันตาม CDC : BMBL4, Biosafety
Level 1, 2, 3, 4
๓.๗.๔ ความรูเรื่องการตรวจสอบความถูกตองและวิเคราะหผล
(๑) การทดสอบการไหลของลม (Airflow Test)
(๒) การทดสอบการรั่ ว ซึ ม ในการติ ด ตั้ ง แผ น กรองอากาศความ
ละเอียดประสิทธิภาพสูง (HEPA Filter Installation Leak Test)
(๓) การทดสอบระดับความสะอาด (Cleanliness Classification Test)
(๔) การทดสอบความดันหอง (Room Pressurization Test)
(๕) การทดสอบอุณหภูมิและความชื้น (Temperature & Humidity Test)
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๓.๗.๕ ความรูที่ถูกตองเรื่อง การกรองเชื้อโรคที่ปนเปอนมากับอากาศ
(๑) การกรองอากาศกอนเขาสูหองดวยแผนกรองอากาศความละเอียด
ประสิทธิภาพสูงสําหรับหองสะอาด
(๒) การกรองอากาศกอนออกจากหองดวยแผนกรองอากาศความละเอียด
ประสิทธิภาพสูงสําหรับหองกักกัน
๓.๗.๖ ความรูเรื่องผลกระทบของตําแหนงแผน กรองอากาศความละเอียด
ประสิทธิภาพสูงในวงจรการกรองอากาศตอการทํางานบํารุงรักษา
(๑) หองสะอาด
การติดตั้งแผนกรองอากาศความละเอียดประสิทธิภาพสูงในทอ
ประธาน (Main Supply Air) เปรียบเทียบกับ การติดตั้งแผนกรองอากาศความละเอียดประสิทธิภาพสูง
ที่ฝากอนเขาหอง
(๒) หองกักกัน
การติดตั้งแผนกรองอากาศความละเอียดประสิทธิภาพสูงในทอทิ้ง
(Exhaust Air) เปรียบเทียบกับ การติดตั้งแผนกรองอากาศความละเอียดประสิทธิภาพสูงในลมกลับ
(Return Air)
(๓) หองกักกันควบคุมความสะอาด
พิจารณารวมกันระหวางหองสะอาดและหองกักกัน
๓.๗.๗ ความรูเรื่องสวนประกอบที่มีผลกระทบตอการทํางานของหองสะอาด
เชน ฝา ผนัง ชองแสง โคมไฟ เปนตน
๓.๘ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๘.๑ อ า นแบบ วางแผนการบํ า รุ ง รั ก ษาในลั ก ษณะที่ ไ ม ใ ห มี ก ารไป
ปนเปอนหองในกรณีหองสะอาด และไมใหถูกปนเปอนจากหองในกรณีหองกักกัน
๓.๘.๒ กําหนดจุดและความถี่ในการตรวจสอบพารามิเตอรหองสะอาด
๓.๘.๓ วินิ จ ฉั ยหาสาเหตุ ข อ ขั ด ขอ ง ตรวจสอบ และปรับ แต งอุ ป กรณ
ทั้งหมดทางดานอากาศ
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๓.๘.๔ วินิจฉัยหาสาเหตุและตรวจซอมขอขัดของทางระบบไฟฟาและระบบ
ควบคุม ทั้งชนิดธรรมดาและอิเล็กทรอนิกสที่ใชในวงจรทางดานอากาศ
๓.๘.๕ ออกแบบตารางการเข า ตรวจสอบการทํ า งานของห อ งสะอาด
ใหตอบสนองวัตถุประสงคของวิศวกรผูกําหนดคุณลักษณะของงานนั้น ๆ
๓.๖ ทั ศ นคติ ประกอบด ว ย คํ า นึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลในการทํางาน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
พรชัย อยูประยงค
รองปลัดกระทรวงแรงงาน
หัวหนากลุมภารกิจดานสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน

ภาคผนวก
บทบัญญัติศัพท
ภาษาอังกฤษ
Airborne
Air Change Rate ; ACH
Air Duct System
Air Filtering System
Air flow
Air Handling Unit (AHU)
Air Infection
Air Side
By-pass
Casing
Cleanroom
Clean Containment
Cleanliness Classes
Chilled Water System
condenser
Condensing Unit
Containment
Contaminate
Control System
Decontaminate
Desiccant Dehumidifier
Detoxify
dew point
Dioctylephthalate Test; DOP Test

คําแปล
สิ่งที่ลองลอยในอากาศ
อัตราการหมุนเวียนอากาศ
ระบบทอลม
ระบบการกรองอากาศ
การไหลของลม *
เครื่องสงลมเย็น
การติดเชื้อทางอากาศ
อุปกรณทางดานอากาศ
ทางเลี่ยง
กลอง
หองสะอาด
หองกักกันควบคุมความสะอาด
ระดับความสะอาด
ระบบน้ําเย็น
คอนเดนเซอร หรือ เครื่องควบแนน
ชุดควบแนน
หองกักกัน
ปนเปอน
ระบบควบคุม
กําจัดสิ่งปนเปอน
เครื่องลดความชื้นแบบดูดซึม
ทําลายพิษ
จุดน้ําคาง
การทดสอบประสิทธิภาพของแผนกรองโดยใชสารไดออกทิลฟอลเลต
ซึ่งปจจุบันใชสาร โพลีอัลฟาโอลีฟน(Polyalphaolefin หรือ PAO) แทน
อธิบาย เปนการsimulate การกรองอากาศของแผนกรอง เนือ่ งจาก
หากสารไดออกทิลฟอลเลตหรือโพลีอัลฟาโอลีฟนแตกตัวจะมีขนาด
0.2-0.7 ไมครอนและใกลเคียง ซึ่งเปนขนาดอนุภาคที่ตองควบคุม

๒
ภาษาอังกฤษ
Direct Expansion System (DX system)
double skin
Evaporator
Exhaust Air
Fan
Fan Coil Unit
Filter
Frame
Heat pipe

HEPA Filter Installation Leak Test
High Efficiency Particulate Air
Filter ;HEPA Filter
Humidity
Main Supply Air
Manometer
Medium Filter
parameter
Personal Protective Equipment (PPE)
Pre Filter
Reheater
Respiratory Mask
Return Air
Room pressure
Standard Operating Procedure (SOP)
Suction

คําแปล
ระบบระเหยสารทําความเย็นโดยตรง*
ผนัง 2 ชั้น
เครื่องระเหย
ลมทิ้ง
พัดลม
หนวยแฟนคอยล
แผนกรองอากาศ
กรอบ
ทอแลกเปลี่ยนความรอน อธิบาย อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน
ชนิดหนึ่ง มีลักษณะเปนทอปดที่หัวและทาย ภายในผิวรอบๆทอ
จะมีวัสดุดดู ความชืน้ ซึ่งใชดดู ซับของเหลวที่เปนตัวกลางรับถาย
โอนความรอน*
การทดสอบการรั่ว ซึมในการติดตั้งแผนกรองอากาศความละเอียด
ประสิทธิภาพสูง
แผนกรองอากาศความละเอียดประสิทธิภาพสูง
ความชื้น
ทอประธาน
อุปกรณสําหรับวัดความดันแตกตางระหวาง 2 ตําแหนงในของ
ไหล* คําอาน แมนอมิเตอร
แผนกรองอากาศความละเอียดปานกลาง
ตัวแปร
ชุดปองกันบุคคล
แผนกรองอากาศความละเอียดหยาบ
อุปกรณอุนอากาศ
หนากากปองกันเชื้อโรค (ปองกันเชื้อโรคเวลาลมหายใจเขา)
ลมกลับ
ความดันหอง
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดานดูด

๓
ภาษาอังกฤษ
Suction Line
Temperature
Validation

คําแปล
ทอดูดแกสเย็น
อุณหภูมิ
การตรวจสอบความถูกตอง**

หมายเหตุ 1.* อางอิงจากพจนานุกรม ศัพทปรับอากาศ อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพครั้งที่๑ พ.ศ. ๒๕๔๑
2.** อางอิงจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

