
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
เร่ือง มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางเทคนิคเครื่องปรับอากาศสําหรับหองสะอาด๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการ
พัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน จึงกําหนด
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางเทคนิคเครื่องปรับอากาศสําหรับหองสะอาด โดย
ความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ในประกาศนี้ สาขาอาชีพชางเทคนิคเครื่องปรับอากาศสําหรับหองสะอาด 

หมายถึง ผูปรับแตงและซอมแซมระบบ หรืออุปกรณทางดานอากาศ (Air Side) ของหองสะอาด
ที่ใชในงานสาธารณสุขซึ่งประกอบดวยเครื่องสงลมเย็น (Air Handling Unit) ระบบทอลม (Air 
Duct System) ระบบการกรองอากาศ (Air Filtering System) ระบบควบคุม (Control 
System) เพ่ือใหได ถึงความตองการสําคัญของหองสะอาด อันไดแกระดับความสะอาด 
(Cleanliness Class) ความดันหอง (Room Pressure) อุณหภูมิ (Temperature) ความชื้น 
(Humidity) และการไหลของลม (Air Flow) นอกจากนั้นยังมีความสามารถในการติดตั้ง 
ตรวจสอบ ควบคุมและวินิจฉัยสาเหตุระบบปรับอากาศโดยรวมขนาดทําความเย็นไมเกิน ๒๖.๔ 
กิโลวัตต (90,000 BTU/hr) 

๑.๑ หองสะอาดตามความหมายของมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ หมายถึง 
หองที่มีการกรองอากาศดวยแผนกรองอากาศประสิทธิภาพสูงที่ใชในงานสาธารณสุข แบงออกเปน 
๓ ประเภท ดังนี ้

(๑) หองสะอาด (Cleanroom) เปนหองที่มีการกรองอากาศเพื่อใหได
ระดับความสะอาดตามตองการ ตัวอยางเชน หองผาตัด หองอภิบาลผูปวยหนัก สถานที่ผลิตยา 
โรงงานผลิตอาหาร ฯลฯ 

(๒) หองกักกัน (Containment) เปนหองที่มีการกรองอากาศเพื่อกัน
ไมใหมีอนุภาคไมพึงประสงคหลุดรอดออกไปจากหอง ตัวอยางเชน หองแยกผูปวยติดเชื้อ 
สถานที่ผลิตยาที่มีความเปนพิษสูง หองปฏิบัติการทางเชื้อโรค หองสัตวทดลอง 

(๓) หองกักกันควบคุมความสะอาด (Clean Containment) เปนหองที่มี
การกรองอากาศเพื่อใหไดระดับความสะอาดตามตองการ และเพ่ือกันไมใหมีอนุภาคไมพึง
ประสงคหลุดลอดออกไปจากหอง ตัวอยางเชน หองผาตัดผูปวยติดเชื้อ สถานที่ผลิตยาปราศจาก
เช้ือที่มีความเปนพิษสูงสถานที่ผลิตชีววัตถุ ฯลฯ 

 
ขอ ๒  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางเทคนิคเครื่องปรับอากาศ

สําหรับหองสะอาด แบงออกเปน ๓ ระดับ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๑๖ ง/หนา ๒๘/๒๓ มกราคม ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง ชางที่มีความสามารถประกอบอาชีพในงานติดตั้ง
ตรวจสอบ ควบคุมและวินิจฉัยสาเหตุ ระบบปรับอากาศโดยรวมที่เปนระบบระเหยสารทําความ
เย็นโดยตรง (Direct Expansion System ; DX system) ขนาดทําความเย็นไมเกิน ๒๖.๔ 
กิโลวัตต (90,000 BTU/hr) และมีความเขาใจวิธีการทํางานในหองสะอาด มีความสามารถวัด
พารามิเตอรสําคัญของหองสะอาด ไดแก ความดันหอง อุณหภูมิ ความชื้น การไหลเวียนอากาศ
และความดันสถิตยตกครอมระบบกรองอากาศเพื่อใชเปนขอมูลไดอยางถูกตอง 

๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง ชางที่มีความสามารถในการปรับแตงและซอมแซม ระบบ
หรืออุปกรณทางดานอากาศทั้งที่เปนระบบระเหยสารทําความเย็นโดยตรง และระบบน้ําเย็น 
(Chilled Water System) และมีความสามารถปรับแตงระบบหรืออุปกรณดังกลาวเพื่อควบคุม
พารามิเตอรสําคัญของหองสะอาดใหไดตามตองการ 

๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง ชางที่มีความสามารถในการตรวจสอบ วินิจฉัยประเภท
ของหองสะอาดเพื่อวางแผนปฏิบัติที่ถูกตองและเหมาะสมในการบํารุงรักษา ปรับแตงและ
ซอมแซม 

 
ขอ ๓  ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัด ความรู ความสามารถและ

ทัศนคติในการทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพชางเทคนิคเครื่องปรับอากาศสําหรับหอง
สะอาดใหเปน ดังนี้ 

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ไดแก 
๓.๑ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี ้

๓.๑.๑ อธิบายหลักปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในการระวังตนไมใหไป
ปนเปอน (Contaminate) หองในกรณีหองสะอาด และไมใหถูกปนเปอนจากหองในกรณีเปน
หองกักกัน 

(๑) หองสะอาด 
(ก) การใสชุดสะอาดโดยเฉพาะเทานั้นสําหรับเขาไปทํางานใน

หองสะอาด 
(ข) การทําความสะอาดเครื่องมือเคร่ืองใชกอนนําเขาไปใน

หองสะอาด 
(ค) การปฏิบัติตัวตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติ (Standard 

Operating Procedure) ของหองสะอาด 
(๒) หองกักกัน 

(ก) กรณีหองกักกันเชื้อโรค เชน หองแยกผูปวยติดเชื้อ
ติดตอทางอากาศ หองปฏิบัติการทางเชื้อโรค หองเตรียมยาชีววัตถุ หองสัตวทดลอง เปนตน 

๑) การฉีดวัคซีนสรางภูมิคุมกันเชื้อโรคนั้นๆ 
๒) การจัดใหมีการฆาเช้ือ (Decontaminate) ในหอง

กอนเขาไปทํางาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๓) การใสชุดปองกันเชื้อโรค (Personal Protective 
Equipment ; PPE) และ หนากากปองกันเชื้อโรค (Respiratory Mask) 

๔) การตรวจสุขภาพเปนประจํา 
(ข) กรณีหองกักกันสารพิษอื่นๆ เชน ยาที่มีพิษตอมนุษยอัน

ไดแก ยาเพนนิซิลิน ยาเซฟาโลสปอรลิน ยาฮอรโมน ยาบําบัดมะเร็ง ยาเอดส เปนตน 
๑) การทําลายฤทธิ์ (Detoxify) สารพิษในหองกอนเขา

ไปทํางาน 
๒) การใสชุดปองกันสารพิษ และ หนากากปองกันเชื้อ

โรค 
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) 
(๗) ความดันสถิตยตกครอม และหนวยเปน in. WG. , Pa 
(๘) ความสะอาดของอากาศ  และระดับเปน  Class100 ; 

1,000;10,000; 100,000 
(๙) Biosafety Level และระดับเปน BSL-1; 2; 3; 4 

๓.๑.๓ อธิบายสวนประกอบทางดานอากาศ 
(๑) เครื่องสงลมเย็นแบบผนัง 2 ช้ัน (double skin) กําลังสงสูง

และเปน Airtight 
(๒) ระบบทอลมสะอาด 
(๓) ระบบการกรองอากาศ 

(ก) แผนกรองอากาศความละเอียดหยาบ (Pre filter) 
(ข) แผนกรองอากาศความละเอียดปานกลาง (Medium 

filter) 
(ค) แผนกรองอากาศความละเอียดประสิทธิภาพสูง (HEPA 

filter) 
(๔) ระบบควบคุม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(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) การวัดความดันสถิตยตกครอมแผนกรองอากาศความ

ละเอียดหยาบ แผนกรองอากาศความละเอียดปานกลาง และแผนกรองอากาศความละเอียด
ประสิทธิภาพสูงเพ่ือตรวจสอบสภาพความอุดตันโดยแมนอมิเตอร 

๓.๑.๕ อธิบายความจําเปนของการตรวจสอบความถูกตอง (Validation) 
ของหองสะอาดอยางนอยปละหนึ่งครั้งจากหนวยงานที่เช่ือถือได รวมถึงความเขาใจในรายงานการ
ตรวจสอบดวย 

๓.๒ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังตอไปนี้ 

๓.๒.๑ หองสะอาดทั่วไป 
(๑) วิธีการลางมือ ใสชุดสะอาด ใสถุงมือ การปฏิบัติตัวในหอง

สะอาด 
(๒) วิธีทําความสะอาดเครื่องมือที่จะนําเขาไปใชในหองสะอาด

ดวยน้ํายาฆาเช้ือ 
๓.๒.๒ หองกักกัน 

(๑) วิธีการลางมือ ใสชุดปองกันเชื้อโรค 
(๒) วิธีการใสแวนตาปองกัน ถุงมือปองกัน และ หนากากปองกัน

เช้ือโรค 
(๓) วิธีการถอดชุดและเครื่องสวมใสทั้งหมดลงกลองกักกันเมื่อ

เสร็จสิ้นภารกิจและจะออกจากหอง 
(๔) วิธีการจัดการกับแผนกรองอากาศ (Filter) ทุกชนิดที่

ปนเปอนแลว 
๓.๒.๓ หองกักกันควบคุมความสะอาด 

(๑) วิธีปฏิบัติเหมือนหองสะอาดทั่วไปรวมกันกับหองกักกัน 
๓.๒.๔ การใชเครื่องมือวัดพารามิเตอรสําคัญของสะอาด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) วัดอุณหภูมิหองโดยเทอรโมมิเตอรแบบปรอท และแบบ
อิเล็กทรอนิกส 

(๒) วัดความชื้นโดยสลิงไซโครมิเตอร และแบบอิเล็กทรอนิกส 
(๓) วัดความดันหองโดยแมนอมิเตอรแบบน้ํายาและแบบเข็ม

ทั้งนี้ใหวัดแบบผลตางระหวางหองและวัดแตละหองเทียบกับบรรยากาศ 
(๔) วัดปริมาณลมตามกรรมวิธีดังตอไปนี ้

(ก) วัดความเร็วลมโดยเวนแอนนีโมมิเตอรและ หรือฮอทไวร
แอนนีโมมิเตอร แลวคํานวณหาปริมาณลม 

(ข) วัดปริมาณลมโดยใชโฟลฮูด 
(ค) สอบเทียบคาที่วัดไดดวยวิธีการทั้งสองปริมาณลมจาก

โฟลฮูดที่ไดผานการสอบเทียบมาแลว 
(๕) วัดความดันสถิตยตกครอมแผนกรองอากาศความละเอียด

หยาบแผนกรองอากาศความละเอียดปานกลาง และแผนกรองอากาศความละเอียดประสิทธิภาพ
สูง โดยแมนอมิเตอรแบบเข็ม ทั้งนี้วัดทั้งกรณีที่มี พอรท (Port) สําหรับวัด และไมมี พอรท
สําหรับวัด 

๓.๓ ทัศนคติ ประกอบดวย การตรงตอเวลา รักษาวินัย มีความซื่อสัตย ประหยัด
คํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และผลสําเร็จของงาน 

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๒ ไดแก 
๓.๔ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี ้

๓.๔.๑ อธิบายหลักการทํางานเพื่อปรับสภาวะอากาศใหไดตามตองการ
ของหนวยเครื่องสงลม* (Air Handling Unit ; AHU) ทุกขนาดทั้งที่เปนระบบระเหยสารทํา
ความเย็นโดยตรง และระบบน้ําเย็น 

(๑) คอยลเย็นระบบระเหยสารทําความเย็นโดยตรง 
(ก)  ความดันและอุณหภูมิ ส ารทํ าความเย็นด านดูด 

(Suction) ที่เหมาะสม 
(ข) ปริมาณลมที่สัมพันธกับขนาดทําความเย็น 
(ค) อุณหภูมิลมสงและลมกลับที่เหมาะสม 
(ง) ความดันสถิตยตกครอมคอยลเย็นที่เหมาะสม 

(๒) คอยลเย็นระบบน้ําเย็น 
(ก) อุณหภูมิน้ําเย็นดานสงและดานกลับที่เหมาะสม 
(ข) ปริมาณน้ําเย็นที่สัมพันธกับขนาดทําความเย็น 
(ค) ปริมาณลมที่สัมพันธกับขนาดทําความเย็น 
(ง) อุณหภูมิลมสงและลมกลับที่เหมาะสม 
(จ) ความดันสถิตยตกครอมคอยลเย็นที่เหมาะสม 

(๓) พัดลม (Fan) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ก) ประเภทของใบพัดลมเปน Forward หรือ Backward 
หรือแบบอื่นๆ 

(ข) กฎของพัดลม 
(ค) กราฟคุณสมบัติพัดลม (Fan curve) และจุดที่พัดลม

ทํางาน 
(๔) อุปกรณอุนอากาศ (Reheater) 

(ก) ประเภทอุปกรณอุนอากาศ เปนฮีทเตอรไฟฟา คอยล
รอนจากไอน้ํ า คอยลรอนจากน้ํ ารอน คอยลรอนจาก Hot gas heat recovery และ ทอ
แลกเปล่ียนความรอน (Heat pipe) 

(ข) อุณหภูมิลมสงที่อุนขึ้นอยางเหมาะสม 
(ค) ความดันสถิตตกครอมอุปกรณอุนอากาศที่เหมาะสม 

๓.๔.๒ อธิบายหลักการทํางานของอุปกรณปรับอากาศเพื่อควบคุม
อุณหภูมิและความชื้น 

(๑) ตัวควบคุมอุณหภูมิในการสั่งคอยลเย็นใหทําความเย็นหรือ
ส่ังใหฮีตเตอรทําความรอน 

(๒) ตัวควบคุมความชื้นในการสั่งคอยลใหลดความชื้นออกจาก
อากาศหรือเพ่ิมความชื้นดวยการพนละอองน้ํา 

๓.๔.๓ อธิบายการปรับลมเพื่อควบคุมความเร็วลมและปริมาณลม 
(๑) ปริมาณลมที่ตองการสําหรับแตละหองและอัตราการ

หมุนเวียนอากาศ 
(๒) การปรับลมเพื่อใหไดปริมาณลมตามตองการ 

(ก) วาลวปรับลมที่แตละหอง 
(ข) วาลวปรับลมทอประธาน 
(ค) เพ่ิมหรือลดรอบพัดลมที่เครื่องสงลมเย็น 

(๓) ความเร็วลมที่เหมาะสม 
๓.๔.๔ อธิบายการปรับลมเพื่อควบคุมความดันของหอง 

(๑) ความสัมพันธของปริมาณลมสงกับความดันหอง 
(๒) ความสัมพันธของปริมาณลมกลับกับความดันหอง 
(๓) ความสัมพันธของปริมาณอากาศบริสุทธิ์กับความดันหอง 
(๔) ความสัมพันธของปริมาณอากาศที่ถูกดูดทิ้งกับความดันหอง 
(๕) การปรับลมโดยวาลวปรับลมมือ 
(๖) การปรับลมโดยวาลวปรับลมอัตโนมัต ิ

๓.๔.๕ อธิบายระบบกรองอากาศ 
(๑) การติดตั้งแผนกรองอากาศอยางถูกตอง 

(ก) แผนกรองอากาศความละเอียดหยาบ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ข) แผนกรองอากาศความละเอียดปานกลาง 
(ค) แผนกรองอากาศความละเอียดประสิทธิภาพสูง 

(๒) ทราบวาแผนกรองอากาศความละเอียดประสิทธิภาพสูง
หลังจากติดตั้งแลวตองใหมีการตรวจสอบความถูกตองของการติดตั้ง กลาวคือ ตรวจสอบรอยรั่ว
และความสมบูรณของแผนกรองอากาศความละเอียดประสิทธิภาพสูง ดวยกรรมวิธีที่เรียกวา การ
ทดสอบการรั่วซึมในการติดตั้งแผนกรองอากาศความละเอียดประสิทธิภาพสูง (HEPA Filter 
Installation Leak Test) หรือ การทดสอบประสิทธิภาพของแผนกรองโดยใชสารไดออกทิล 
ฟอลเลต (DOP Test ซึ่งปจจุบันใชสารโพลีอัลฟาโอลีฟน หรือ PAO แทน) มิฉะนั้นจะไมได
ประโยชนจากการติดตั้งแผนกรองอากาศความละเอียดประสิทธิภาพสูง เขาไปในระบบ 

(๓) ความดันสถิตยตกครอม แผนกรองอากาศความละเอียด
หยาบแผนกรองอากาศความละเอียดปานกลาง และแผนกรองอากาศความละเอียดประสิทธิภาพ
สูง เมื่ออุดตันตองเลิกใชงาน 

๓.๔.๖ ตองเรียกผูเช่ียวชาญเฉพาะดานการปรับอากาศสําหรับงานที่ไมอาจ
กระทําไดดวยตนเอง 

(๑) เมื่อพบวาความดันสารทําความเย็นทางดานดูด และอุณหภูมิ
ไมเหมาะสม 

(๒) เมื่อพบวาอุณหภูมิน้ําเย็นดานสงมาคอยลเย็น หรือปริมาณ
น้ําเย็นเขาคอยลเย็นไมเหมาะสม 

(๓) เมื่อพบวาการลดความชื้นใชเครื่องลดความชื้นแบบดูดซึม 
(Desiccant Dehumidifier) หรืออุปกรณอยางอ่ืน ถาเกิดปญหาตองเรียกผูเช่ียวชาญอุปกรณ
นั้นๆ หรือตัวแทนจําหนายมาทําการแกไข 

๓.๕ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังตอไปนี ้

๓.๕.๑ คอยลเย็นระบบระเหยสารทําความเย็นโดยตรง 
(๑) วัดความดันดานดูด และอุณหภูมิสารทําความเย็น ปริมาณ

ลมอุณหภูมิลมสงและลมกลับ เพ่ือวิเคราะหหาความสัมพันธ 
(๒) วัดความดันสถิตยตกครอมคอยลเย็นดวยแมนอมิเตอร

(Manometer) 
๓.๕.๒ คอยลเย็นระบบน้ําเย็น 

(๑) วัดอุณหภูมิน้ําเย็นดานสงและดานกลับ ปริมาณลม อุณหภูมิ
ลมสงและลมกลับเพื่อวิเคราะหหาความสัมพันธ 

(๒) วัดความดันสถิตยตกครอมคอยลเย็นดวยแมนอมิเตอร 
๓.๕.๓ พัดลม 

(๑) หาความเร็วพัดลมดวยการตรวจสอบขนาดพูลเลยของพัดลม
มอเตอรและความเร็วรอบของมอเตอร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) วัดความดันสถิตยครอมพัดลมดวยแมนอมิเตอร 
(๓) วัดปริมาณลมโดยการรวมปริมาณลมแตละหัวจาย 
(๔) กําหนดจุด (Plot) กราฟคุณสมบัติพัดลม 
(๕) คํานวณหาความเร็วรอบพัดลมถาตองการเพิ่มหรือลด

ปริมาณลมและหาขนาดของพูลเลยใหม ขนาดแรงมาของมอเตอรใหม (ถาจําเปน) 
๓.๕.๔ การปรับลม 

(๑) ปรับลมโดยวาลวปรับลมมือเพ่ือใหไดปริมาณลมที่ตองการ 
(๒) ปรับลมโดยวาลวปรับลมมือเพ่ือใหไดความดันหองที่ตองการ 

๓.๕.๕ การควบคุมอุณหภูมิและความชื้น 
(๑) การตรวจแกไขคอยลเย็นถาอุณหภูมิหองสูงข้ึนหรือต่ําลงจาก

คาที่ตองการ 
(๒) การตรวจแกไขคอยลเย็นและอุปกรณอุนอากาศถาความชื้น

หองสูงข้ึนหรือต่ําลงจากคาที่ตองการ 
๓.๕.๖ การติดตั้งแผนกรองอากาศ 

(๑) ติดตั้งแผนกรองอากาศความละเอียดหยาบ แผนกรอง
อากาศความละเอียดปานกลาง แผนกรองอากาศความละเอียดประสิทธิภาพสูงเขากับกรอบ 
(Frame) ตรวจสอบทางเลี่ยง (By - pass) ของอากาศที่นอยที่สุด 

(๒) ติดตั้งแผนกรองอากาศความละเอียดประสิทธิภาพสูงยึดเขา
กับกลอง (Casing) โดยใชปะเก็นยางเปนซีลกันรั่วซึม 

(๓) วัดความดันสถิตยตกครอมแผนกรองอากาศความละเอียด
หยาบแผนกรองอากาศความละเอียดปานกลาง และแผนกรองอากาศความละเอียดประสิทธิภาพ
สูง แลวเทียบกับปริมาณลม เพ่ือหาวายังอยูในชวงที่ใชงานได 

๓.๖ ทัศนคติ ประกอบดวย พัฒนาความรู วิเคราะหงาน สามารถตัดสินใจ แกไข
ปญหาในการปฏิบัติงาน ใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา 

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๓ ไดแก 
๓.๗ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี ้

๓.๗.๑ การอานแบบและเขาใจรายละเอียด ชนิด ระดับความสะอาด 
ระดับอันตราย ของหองที่ทํางานกับระบบปรับอากาศ 

(๑) หองสะอาด 
(๒) หองกักกัน 
(๓) หองกักกันควบคุมความสะอาด 

๓.๗.๒ ความรูเร่ืองมาตรฐานของหองสะอาดตาม Federal Standard 
209E และ ISO 14644-1 

๓.๗.๓ ความรูเ ร่ืองมาตรฐานของหองกักกันตาม CDC : BMBL4, 
BiosafetyLevel 1, 2, 3, 4 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๓.๗.๔ ความรูเร่ืองการตรวจสอบความถูกตองและวิเคราะหผล 
(๑) การทดสอบการไหลของลม (Airflow Test) 
(๒) การทดสอบการรั่วซึมในการติดตั้งแผนกรองอากาศความ

ละเอียดประสิทธิภาพสูง (HEPA Filter Installation Leak Test) 
(๓ )  ก า ร ท ด ส อ บ ร ะ ดั บ ค ว า ม ส ะ อ า ด  ( Cleanliness 

Classification Test) 
(๔) การทดสอบความดันหอง (Room Pressurization Test) 
(๕) การทดสอบอุณหภูมิและความชื้น  (Temperature & 

Humidity Test) 
๓.๗.๕ ความรูที่ถูกตองเร่ือง การกรองเชื้อโรคที่ปนเปอนมากับอากาศ 

(๑) การกรองอากาศกอนเขาสูหองดวยแผนกรองอากาศความ
ละเอียดประสิทธิภาพสูงสําหรับหองสะอาด 

(๒) การกรองอากาศกอนออกจากหองดวยแผนกรองอากาศ
ความละเอียดประสิทธิภาพสูงสําหรับหองกักกัน 

๓.๗.๖ ความรูเร่ืองผลกระทบของตําแหนงแผนกรองอากาศความละเอียด
ประสิทธิภาพสูงในวงจรการกรองอากาศตอการทํางานบํารุงรักษา 

(๑) หองสะอาด 
 การติดตั้งแผนกรองอากาศความละเอียดประสิทธิภาพสูงใน

ทอประธาน (Main Supply Air) เปรียบเทียบกับ การติดตั้งแผนกรองอากาศความละเอียด
ประสิทธิภาพสูงที่ฝากอนเขาหอง 

(๒) หองกักกัน 
 การติดตั้งแผนกรองอากาศความละเอียดประสิทธิภาพสูงใน

ทอทิ้ง(Exhaust Air) เปรียบเทียบกับ การติดตั้งแผนกรองอากาศความละเอียดประสิทธิภาพสูง
ในลมกลับ (Return Air) 

(๓) หองกักกันควบคุมความสะอาด 
 พิจารณารวมกันระหวางหองสะอาดและหองกักกัน 

๓.๗.๗ ความรูเร่ืองสวนประกอบที่มีผลกระทบตอการทํางานของหอง
สะอาด เชน ฝา ผนัง ชองแสง โคมไฟ เปนตน 

๓.๘ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังตอไปนี ้

๓.๘.๑ อานแบบ วางแผนการบํารุงรักษาในลักษณะที่ไมใหมีการไป
ปนเปอนหองในกรณีหองสะอาด และไมใหถูกปนเปอนจากหองในกรณีหองกักกัน 

๓.๘.๒ กําหนดจุดและความถี่ในการตรวจสอบพารามิเตอรหองสะอาด 
๓.๘.๓ วินิจฉัยหาสาเหตุ ขอขัดของ ตรวจสอบ และปรับแตงอุปกรณ

ทั้งหมดทางดานอากาศ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๓.๘.๔ วินิจฉัยหาสาเหตุและตรวจซอมขอขัดของทางระบบไฟฟาและ
ระบบควบคุม ทั้งชนิดธรรมดาและอิเล็กทรอนิกสที่ใชในวงจรทางดานอากาศ 

๓.๘.๕ ออกแบบตารางการเขาตรวจสอบการทํางานของหองสะอาดให
ตอบสนองวัตถุประสงคของวิศวกรผูกําหนดคุณลักษณะของงานนั้นๆ 

๓.๖ ทัศนคติ ประกอบดวย คํานึงถึงความปลอดภัย ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทํางาน 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
พรชัย  อยูประยงค 

รองปลัดกระทรวงแรงงาน 
หัวหนากลุมภารกิจดานสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 
๑.  ภาคผนวก บทบัญญัติศัพท 
 

(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 

 


