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บทที่ 10 : ระบบกรองอากาศ  
(AIR  FILTER  SYSTEM) 

 
 ในอากาศมีอนภุาคขนาดเล็กกลองลอยอยูโดยทั่วไป  จากการศึกษาพบวามีอนภุาคขนาด 0.1-
0.2 ไมครอนอยูมากที่สุดประมาณรอยละ 38 รองลงมาเปนอนุภาคขนาดประมาณ 0.2-0.45  ไมครอน
ซ่ึงมีอยูประมาณรอยละ 21 สวนที่เหลือเปนอนุภาคขนาดใหญกวาและเล็กกวา  อนุภาคขนาดเล็ก ๆ 
เหลานี้มีอัตราการตกสูพื้นชามาก  ตัวอยางเชน  อนุภาคขนาด 0.5  ไมครอนจะตกสูพื้นดวยอัตราเร็ว 
1.4 นิ้วตอวนั  และอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอนตกสูพื้นดวยอัตราเรว็เพยีง 1.1  นิ้วตอวัน  แตในสภาพ
ความเปนจริงกระแสลมและการเคลื่อนไหวตาง ๆ  ทําใหอนภุาคเหลานี้มีโอกาสตกลงสูพื้นนอยมาก  
และสวนที่ตกลงสูพื้นแลวยงัฟุงกระจายไดตลอดเวลา  โดยที่เราไมสามารถสังเกตเห็นได  (อนุภาค
ขนาดเล็กที่สุดที่คนปกติสามารถมองเห็นไดมีขนาดประมาณ 10 ไมครอน)  ทําใหอากาศโดยทัว่ ๆ ไป
มีอนุภาคขนาดเล็ก  ทั้งชนิดที่มีประโยชนและชนิดที่มีโทษปะปนอยูเสมอ 
 ตามมาตรฐานของ American Federal Standard (FS 209 B) แบงชั้นความสะอาดของอากาศ 
(air cleanliness class) ออกเปน 6 ช้ัน  ดังตารางที่ 10.1  เพื่อใชเปนเกณฑมาตรฐานในการเปรยีบเทียบ
ความสะอาดของอากาศใหเหมาะสมกับงานแตละประเภท  และเพื่อความปลอดภยัของคนโดยเฉพาะ
ผูปฏิบัติงาน  และผูที่อยูในบริเวณใกลเคยีง 
 
ตารางที่ 10.1  เกณฑมาตรฐานความสะอาดของอากาศ (FS 209 B) 

ชั้นท่ี 
(class) 

จํานวนอนุภาคขนาด 

≥ 0.5 ไมครอน/ลบฟ. 

กิจกรรมที่ตองการอากาศทีส่ะอาดในระดบันี้ 

1 ≤1  การผลิตไอซี 

10 ≤10  การผลิตไอซี 

100 ≤100  หองปฏิบัติการจุลชีวะ  การเพาะเลี้ยงไวรัส 

1,000 ≤1,000  หองคลอด  หองพักคนไขปราศจากเชื้อ 

10,000 ≤10,000  การผลิตแวคซีน  ผลิตแผนวงจรพิมพ 

100,000 ≤100,000  การผลิตยาทั่วไป  หองลางฟลม 

 
ในปจจุบนัเครือ่งกรองอากาศไดเขามามีบทบาทในวงการอุตสาหกรรม  และวงการแพทยมาก

ขึ้นตามลําดับ  เนื่องจากเครื่องมือดังกลาวจะชวยเพิ่มทั้งประสิทธิภาพ       และประสิทธิผลของทั้งงาน 
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และผูปฏิบัติงาน   
การทําอากาศใหสะอาดอาจตดิตั้งเครื่องกรองอากาศในลกัษณะที่ทําใหอากาศทั้งหองสะอาด 

(clean room) ทําใหโตะสะอาด(clean bench)  หรือพื้นทีบ่ริเวณใดบริเวณหนึ่งสะอาด(clean area) การ
ทําใหอากาศทัง้หองมีความสะอาดเปนวิธีการที่ดีสําหรับงานที่ตองการความสะอาดมาก  แตตองเสีย
คาใชจายสูงมาก  ทั้งในดานการออกแบบหองและการบํารุงรักษา  ในที่นี้จึงใครขอกลาวถึงเฉพาะ
เครื่องกรองอากาศที่ออกแบบในลักษณะตู  หรือทําใหบริเวณใดบริเวณหนึ่งสะอาดเทานั้น  เพราะ
เครื่องกรองอากาศแบบนี้เสยีคาใชจายนอยกวามาก และนิยมติดตั้งในหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร
ทั่วไป    

หลักการทํางาน  
 อากาศที่ปนเปอน(contaminated air) ถูกดูดผานตัวกรอง(filter) ที่เหมาะสม  โดยการหมุนของ
ใบพัดทําใหเกดิความดนัต่ํา(negative pressure) อากาศหลังจากผานตัวกรองจึงเปนอากาศที่สะอาด 
เพราะอนภุาคขนาดตางๆ  ถูกกักไวในตวักรอง 
 
 
 
 
 
   อากาศสกปรก                                   อากาศสะอาด 
 
   ตัวกรองกอน     ตัวกรอง 1  ตัวกรอง 2  ตัวกรองหลัง  
 

องคประกอบและคุณสมบัติ 
 ตูกรองอากาศสําหรับงานหองปฏิบัติการวทิยาศาสตรแบบตาง ๆ  (รูปที่ 10.1) มีโครงสรางที่
คลายกันดังนี ้
 1. ตัวตู  ประกอบดวยผนังตูและพื้นโตะปฏิบัติงาน  ทําจากวัสดุที่ทนตอการกัดกรอน  และทํา
ความสะอาดไดงาน  ตวัอยางเชน  เหล็กเคลือบอีพอกซี พลาสติกเสริมใยแกว  ดานหนาอาจมีประตูตู 
(slash หรือ window) ที่ใส  ปดเปดไดโดยการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเพื่อประหยัดเนื้อที่  หรือโดยการเปด
ออกเปนมุม (hinged window) เพื่อความสะดวกในการทํางานบางประเภท  ดานหนาของผนังดานในตู
มีแผนบาฟเฟลสําหรับควบคุมทิศทางการไหลของอากาศโดยการปรับระยะหางจากผนังดานใน  หรือ
ใชสําหรับเปนที่ติดตั้งตัวกรองอากาศ 
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 2. หลอดไฟฆาเชื้อโรค(germicidal lamp)    นิยมวางไวหลังตัวกรองเฮปา(HEPA, high 
efficiency particulate air filter)  เพื่อฆาเชื้อโรคที่อาจหลุดรอดออกมาจากตัวกรองเฮปา       โดยการใช 
 

                       
                (ก)                                  (ข)  
   

                 
                      (ค)           (ง) 

 
รูปท่ี 10.1   รูปรางของตูกรองอากาศแบบตาง ๆ  ตูกรองอากาศแบบปลอดเชื้อ(ก,ข) 
      แบบดูดควนั(ค)    และตูกรองอากาศแบบตั้งพื้น(ง) 
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หลอดอัลตราไวโอเลตซึ่งสามารถปลอยรังสีที่เขมมากที่ชวงความยาวคลื่น 254 นาโมเมตร  มีกําลัง
สองสวางประมาณ 30 วัตต  ซ่ึงใหแสงอัลตราไวโอเลตมีความเขมประมาณ 0.5 วัตต/ตารางฟุต  ที่
ระยะหาง 1 ฟุต  หลอดดังกลาวมีอายุการใชงานประมาณ 7,500 ช่ัวโมง นอกจากการใชแสง
อัลตราไวโอเลตฆาเชื้อโรคแลว ยังมีการนาํสารตานจุลชีพ(antimicrobial agent) มาเคลือบบนตัวกรอง
เพื่อฆาเชื้อโรค แตไมเปนทีน่ิยมใชกันมากนัก 
 3. หลอดไฟสองสวางภายในตูกรองอากาศ นยิมใชหลอดฟลูออเรสเซนซขนาดประมาณ 40 
วัตต หรือ 100 วัตต  หลอดฟลูออเรสเซนซ มีอายุการใชงานประมาณ 5,000 ช่ัวโมง  

4. แผงควบคุม  อาจประกอบดวยสวิทชควบคุมการทํางานของมอเตอรพัดลม  หลอดไฟฆา
เชื้อโรค  หลอดไฟสองสวาง ฯลฯ. 
 5. ระบบตรวจสอบ  ซ่ึงอาจประกอบดวย  ตัวเลขแสดงอัตราการไหลของอากาศ สัญญาณไฟ
แสดงปริมาณอนุภาคในอากาศที่ไหลเขาหรือออกจากเครื่องกรองอากาศ  อุณหภูมิ ความดัน  ตลอดจน
สัญญาณเตือนเมื่อกระแสไฟฟาหรือมอเตอรพัดลมขัดของ 
 6. พัดลม(fan) สําหรับดูดหรือเปาอากาศ  ประกอบดวยมอเตอรและใบพัด(impeller) นิยมใช
อยู 2 แบบ คือ 
      6.1 Centrifugal fan(รูปที่ 10.2 ก)   มีขอดีตรงที่หมุนเร็วมาก  สามารถสรางความดันต่ําได
มาก  แตดดูอากาศเขาไปนอยกวา  มีเสียงดังนอยกวา  สามารถปองกันน้ํา  และปองกันการติดไฟได  
แตมีขอเสียตรงที่มีราคาแพง 

     6.2 Axial fan(รูปที่ 10.2 ข)  ใชมอเตอรที่มีขนาดเล็กกวา  กนิกระแสไฟฟานอยกวา  มี
ราคาถูก  มีความปลอดภยัในดานการปองกันการติดไฟนอยกวา  จึงนิยมใชเฉพาะในตูกรองอากาศ
ราคาถูก  และใชในงานที่ไมมีความสําคัญมากนัก 

 

 
 

รูปท่ี 10.2  รูปรางของพัดลมแบบ centrifugal fan(ก) และแบบ axial fan(ข) 
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7. ตัวกรอง(filter) ในตูกรองอากาศอาจมีตวักรองไดมากกวา 1 อัน  เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพใน
การกรอง  และยืดอายุการใชงานของตัวกรอง  ตัวกรองแบงออกเปน 2 ชนิดใหญ ๆ คือตัวกรองเปยก  
และตัวกรองแหงซึ่งนิยมใชมากกวาตัวกรองเปยก 

      7.1 ตัวกรองแหง  ที่ใชในตูกรองอากาศมีอยูหลายชนิด คือ 
 7.1.1 ตัวกรองกอน(pre filter) เปนตวักรองหยาบที่นยิมติดตั้งไวดานหนาตวักรอง

ละเอียด เพือ่ดักแมลงและอนุภาคขนาดใหญ  ซ่ึงจะชวยยืดอายกุารใชงานของตัวกรองละเอยีด          
ตัวกรองหยาบมีอายุการใชงานประมาณ 300-400 ช่ัวโมง 

 7.1.2  ตัวกรองคารบอน(carbon filter)  เปนถานกัมมันตชนิดตางๆ  (ดรูายละเอียดใน
บทที่ 15) สามารถดูดซับ(absorb) ส่ิงสกปรกโดยเฉพาะแกสตาง ๆ ไวไดมาก คิดเปนน้ําหนัก 1 ใน 3 
สวนของน้ําหนักถานกัมมนัต  ตวักรองคารบอนอาจผสม KMnO4   หรือ aluminium silicate   เพื่อชวย
ออกซิไดส(oxidise) สารพิษบางชนิด  ตวัอยางเชน  ฟอรมาลดีไฮด นอกจากนีย้ังอาจผสมสารซีโอไลท 
(zeolite)   ซ่ึงสามารถดูดแกสแอมโมเนียและแกสไฮโดรเจนซัลไฟดไดดี 

 7.1.3 ตัวกรองละเอียด(microfilter)   ทําจากใยแกว(fiber glass)  หรือกระเบื้อง ยึดติด
บนโครงที่แนนหนาไมมีอากาศรั่วผาน(รูปที่ 10.3 ก) สามารถกรองอนุภาคในอากาศที่มีขนาดเล็ก
ตั้งแต 0.1 ไมครอนขึ้นมาไวไดเกือบหมด ตัวอยางเชน ฝุน ละอองเกสรดอกไม เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย  
สําหรับไวรัสซึ่งมีขนาดเพียง 0.003-0.05 ไมครอน ถูกกรองออกจากอากาศไดเพราะไวรัสมักจะไมอยู
แบบอิสระ แตจะติดอยูบนอนุภาคที่มีขนาดใหญกวาชนิดอื่นๆ  ตวักรองละเอียดถูกเรียกชื่อแตกตาง
กันออกไปตามประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคดังนี ้

                      7.1.3.1 ตัวกรองเฮปา(HEPA, high efficiency particulate air filter)  เพิม่พื้นที่ผิว
ในการกรอง(extended surface filter) โดยทําเปนถุงตัวกรอง(รูปที่ 10.3ก)  หรือเรียงเปนรูปตวัว(ีV) 
สามารถกรองอนุภาคของ 0.3 ไมครอนออกจากอากาศไดมากกวารอยละ 99.97 เปนตัวกรองละเอียด
ชนิดที่นยิมในตูกรองอากาศมากที่สุด เนื่องจากทําอากาศใหสะอาดไดด(ีไมเกนิชั้น 100) และมีอายกุาร
ใชงานนาน 5-10 ป 

          7.1.3.2 ตัวกรองเวปา(VEPA, very high efficiency particulate air filter)  มี
ความสามารถกรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ออกจากอากาศไดมากกวา 99.9997% 

           7.1.3.3 ตัวกรองอัลปา(ULPA, ultra low penetration particulate air filter) 
สามารถกรองอนุภาคขนาด 0.05 ไมครอนออกจากอากาศไดมากกวา 99.99995% 

   7.1.4 ตัวกรองหลัง(post filter) เปนตวักรองหยาบชัน้สุดทาย  อาจเคลือบถาน        
กัมมันต เพื่อกาํจัดกลิ่นและสิ่งสกปรกที่อาจหลุดลอดออกมาในขั้นสดุทาย 

7.2 ตัวกรองเปยก  ตดิตั้งในเครื่องฟอกอากาศ(air scrubber)  ซ่ึงใชรวมกับตูดดูควนัชนิดมีทอ
นําอากาศเสียทิ้ง  ตัวกรองเปยกจะทําหนาที่ดูดซับ  หรือทําลายพิษของไอของสารเคมีและแกสตางๆ  
เชน  กรด  ดาง  อัลดีไฮด  คีโตน  ฮาโลเจน ปรอท  สารกัมมันตรังสี  ฯลฯ. ซ่ึงจะชวยลดการปลอย
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อากาศเสียออกสูอากาศภายนอกหองปฏิบตัิการได  ของเหลวที่ใชกําจัดสารพิษเหลานี้มีหลายชนิด   
ตัวอยางเชน 1-5% NaOH(ใชสําหรับกําจัดแกสคลอรีน แกสซัลเฟอรไดออกไซด และไอของกรด HCl, 
HNO3, H2SO4)  1% NaOCl (ใชสําหรับกําจัดควันและไอของสารละลายอินทรีย)          1%  กรดซิตริก 
 (ใชสําหรับกําจัดแกสแอมโมเนีย) เปนตน 
 การฟอกอากาศดวยตัวกรองเปยกทํางานโดยการใชเครื่องสูบ(pump) ดูดของเหลวที่เหมาะสม 
(scrubbing solution) จากถังเก็บ(tank) ฉีดผานหวัฉีดใหเปนละอองขนาดเล็กไปตกกระทบที่ตะแกรง 
(water web mesh) ซ่ึงนิยมทําจาก polyvinyl chloride(PVC) หลังจากนั้นอาศยัแรงดูดของใบพดัดูด
อากาศเสียผานตัวกรองเปยก  สารพิษตาง ๆ  จะถูกดูดซบัไวในของเหลวที่ใชกําจดัสารพิษ  อากาศที่
ผานออกมาหลังตัวกรองเปยกจึงมีความบริสุทธิ์มากขึ้น  สวนของเหลวที่มีสารพิษถูกปลอยทิ้งไปหรือ
ถูกดูดกลับมาใชซํ้าอีก(recirculation) (รูปที่ 10.3 ข) 
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รูปท่ี 10.3  โครงสรางของตวักรองแหงชนดิตัวกรองละเอียด (ก) และการติดตั้ง  
                  ตัวกรองเปยกในเครื่องฟอกอากาศ (ข) 

ชนิดของเครื่องกรองอากาศ 
 เครื่องกรองอากาศมีวิธีการทาํใหอากาศบรสุิทธิ์  และมีวตัถุประสงคที่คลายกัน  การแบงชนิด
อาจแตกตางกนัดังนี ้
 1. แบงตามลักษณะการใชงานเปน 3 ชนดิคือ 
      1.1 Industrial clean cabinet  เปนเครื่องกรองอากาศที่ออกแบบใหเหมาะสมสําหรับงาน
ทางอุตสาหกรรมแตละประเภท 
      1.2 Biological clean cabinet   เปนตูกรองอากาศทีป่องกันการปนเปอนของอนุภาคจาก
ภายนอกตูกรองอากาศ  จึงอาจเรียกวาเปนชนิด “ปองกันผลผลิต” (product protection) โดยการรักษา
ความดันภายในตูใหสูงกวาความดันของอากาศภายนอกตู 
      1.3 Biohazard cabinet นิยมใชงานทางพันธุวิศวกรรม  งานทางไวรัสวิทยา  ฯลฯ. ทํา
อากาศภายในตูใหสะอาดโดยใชตวักรอง  และปองกันการแพรเชื้อโรค  สารรังสี  สารกอมะเร็ง  ฯลฯ. 
ออกมานอกตูกรองอากาศ     โดยการรักษาความดันภายในตูกรองอากาศใหต่ํากวาความดันของอากาศ 
ภายนอกตูกรองอากาศเล็กนอย  เพื่อปองกนัการปนเปอนผลผลิต  ปองกันผูปฏิบัติงาน  และผูที่อยูใน
บริเวณใกลเคยีง(product and personal protection)  หรือเพื่อปองกนัผูปฏิบัติงานอยางเดยีว(personal 
protection) ตูกรองอากาศชนิดนี้อาจเรียกอีกชื่อหนึ่งวา “microbiological safety cabinet” ซ่ึงสามารถ
แบงยอยออกไดเปนอีก 4 ชนดิตามขอกําหนดของ National Institute of Health(NIH-03-112C)  ดังนี้ 
  1.3.1 ช้ันที่ 1(class I) ออกแบบเพื่อปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรค  และสารเคมี
ออกมาเจือปนในอากาศภายนอก  อันจะเปนอันตรายตอผูปฏิบัติงาน  และผูอยูในบริเวณใกลเคยีง  ตู
กรองอากาศชนิดนี้ทํางานโดยการดดูอากาศจากภายนอกผานพื้นที่ปฏิบัติงาน(working area) ผานตัว
กรองหยาบ   ผานตัวกรองละเอียด(microfilter) กอนเปาอากาศออกสูภายนอกทั้งหมด(100%) ในอัตรา
ประมาณ 450 ลูกบาศกเมตร/ช่ัวโมง และมีความเร็วลมทุก ๆ จุดอยางนอย 0.7  เมตร/วินาที  เมือ่เปด
ประตูตูกรองอากาศ (รูปที่ 10.4 ก) 
  1.3.2 ช้ันที่ 2 A (class IIA) เร่ิมทํางานโดยการดูดอากาศจากภายนอกผานชองอากาศ 
(grill) ดานนอกตูกรองอากาศผานพื้นที่ปฏิบัติงานลงสูดานลาง  เปาขึ้นสูดานบนทางชองผนังดานหลัง  
อากาศสวนนีป้ระมาณรอยละ 25 ถูกเปาผานตัวกรองละเอียดออกสูอากาศภายนอก อากาศสวนที่เหลือ
เปาผานตัวกรองละเอียดอกีตัวหนึง่ลงสูพื้นที่ปฏิบัติงานในแนวดิ่ง  การไหลของอากาศดังกลาวทาํให
เกิดเปนมานอากาศปองกันเชื้อโรคและไอสารเคมี ผานออกมาทางชองอากาศดานหนาตูกรองอากาศ  
ความเร็วลมในแนวดิ่งและความเร็วลมเขาตูกรองอากาศมีคาประมาณ 0.4 เมตร/วนิาที (BS 5726, FS 
209 B) (รูปที่ 10.4 ข) 
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  1.3.3 ช้ันที่ 2 B (class IIB) ทํางานเหมือนชั้นที่ 2 A แตกตางกันตรงที่ออกแบบใหเปา
อากาศออกสูภายนอกประมาณรอยละ 70 (รูปที่ 10.4 ค)  
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รูปท่ี 10.4   ทิศทางการไหลของอากาศในตูกรองอากาศชั้น  1 (ก) ชั้น 2A (ข)  
                  ชั้น 2B (ค) และชัน้ท่ี 3 (ง) 
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1.3.4 ช้ันที่ 3 (class III)    แตกตางจากชัน้อืน่ตรงที่มีถุงมือยางลาเทกซ หรือนีโอพรีน 
(neoprene) ปดชองอากาศดานหนา อากาศภายนอกถกูดูดเขาสูภายในผานตัวกรองละเอียดดานหนา
เขาสูภายใน ผานตัวกรองละเอียดดานบนตูกรองอากาศ ผานพื้นที่ปฏิบัติงาน แลวจึงไหลวนขึน้สู
ดานบน  ผานตัวกรองละเอียดออกสูอากาศภายนอกทั้งหมด ในอัตราประมาณ 180  ลูกบาศกเมตร/
ช่ัวโมง (รูปที่ 10.4 ง) 

2. แบงตามลักษณะการไหลของอากาศแบงออกไดเปน 3 ชนิดคือ 
   2.1 ชนิดอากาศไหลวน(turbulence flow)        ทําใหอากาศสะอาดโดยการดูดอากาศสกปรก 

ผานตัวกรองแหง(dry filter) หรือตัวกรองเปยก(wet filter)  แลวสงกระแสอากาศสะอาด(clean air 
stream) ออกมาเจือจางอนภุาคภายนอกตูกรองอากาศ  แตอากาศภายในตูกรองอากาศมีการไหลวน
หลายทิศทาง  จึงทําใหอนภุาคตางๆ  ถูกกําจัดออกไมดเีทาที่ควร  ความสะอาดของอากาศอยูในชั้น 
1,000-100,000  ตัวอยางเชน  ตูดูดควนัชนิดที่ใชตวักรอง(filtration fume hood)  และ microbiological 
safety cabinet ช้ันที่ 1    สวนตูดูดควันชนิดมีทออากาศภายในตู  มีการไหลวนเหมือนกนัแตไอพิษ
หรืออนุภาคตาง ๆ  จะถูกดูดออกสูอากาศภายนอกหอง  โดยผานไปตามทอสงที่ไมมีตัวกรอง  ดังนั้น
จึงกอใหเกดิมลภาวะตออากาศไดมาก  ตูดดูควันชนิดมีทอแบงยอยออกไดเปน อีก 3 แบบ คือ 
  2.1.1 แบบ conventional (รูปที่ 10.5 ก) เปนแบบที่พบไดในหองปฏิบัติการทั่ว  ๆ ไป 
อากาศจากภายนอกซึ่งเปนอากาศดีถูกดดูเขาสูตูดูดควันดวยความเร็วในชวง 40-120 ฟุต/นาที  ผาน
พื้นที่ปฏิบัติงาน  ผานดานหลังและดานหนาแผนบาฟเฟล(Baffle)  ไลอากาศเสียภายในตูออกไปตาม
ทอระบายออกสูภายนอก  ความเร็วและปริมาณอากาศทีไ่หลผานพื้นทีป่ฏิบัติงานสามารถควบคุมโดย
การเลื่อนประตูตูขึ้นลง  กลาวคือความเรว็ของอากาศบริเวณพืน้ที่ปฏิบตัิงานมีมากทีสุ่ดเมื่อประตูตูปด
เกือบสนิท  และความเร็วจะลดลงตามลําดับเมื่อเปดประตูตูกวางขึ้นเรื่อย ๆ  

2.1.2 แบบ bypass (รูปที่ 10.5 ข)          ออกแบบมาเพื่อลดขอเสียของตูดูดควันแบบ  
conventional ที่มีความเร็วของลมสูงมากเมื่อปดประตูตูเกือบสนิท   ซ่ึงอาจทําใหวัตถุช้ินเล็ก ๆ ภายใน
ตูดูดควนัเกดิการฟุงกระจาย  แตกหกัไดงาย    ตูควันชนดินี้เพิ่มชองใหอากาศไหลเขาที่บริเวณดานบน
และดานลางของประตูตู          ทําใหความเร็วของลมที่ไหลผานพื้นปฏบิัติงานไมเปลีย่นแปลงมากใน
สภาวะปดหรือเปดตูก็ตาม 

2.1.3 แบบ add-air (รูปที่ 10.5 ค)      มีความแตกตางจากสองแบบแรกตรงทีม่ีทอดูด 
อากาศจากภายนอกเขามาชวยไลอากาศภายในตูดูดควันออก  เพื่อลดการดูดอากาศภายในหองออก
มากเกินความจําเปนโดยเฉพาะหองปรับอากาศขนาดเล็ก 

   2.2 ชนิดอากาศไหลทิศทางเดียวในแนวนอน(horizontal lamina flow)  ทําใหอากาศสะอาด
โดยการเปาอากาศผานแผนตวักรองละเอยีดที่บุผนังตูดานในเต็มแผน ออกมาสูดานหนาตูซ่ึงเปดโลง 
(รูปที่ 10.6 ก)        อากาศจะไหลในทิศทางเดียวเปนระเบียบสม่ําเสมอไมมีการหมุนวน      จึงสามารถ 
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รูปท่ี 10.5   ทิศทางการไหลของอากาศเมือ่เปดและปดประตูตูแบบ conventional (ก)   

                                แบบ bypass (ข) และแบบ add-air (ค) 
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ทําใหอากาศสะอาดไดถึงชั้น 100 สวนชนดิที่ปองกันผูปฏิบัติงาน ทํางานแบบเดยีวกนัแตอากาศไหล
กลับทิศทางกนั(รูปที่ 10.6 ข) 
 

   
    รูปท่ี10.6  ทิศทางการไหลของอากาศในตูกรองอากาศชนิดอากาศไหลทิศทางเดียวในแนวนอน 
                     แบบปองกันผลผลิต(ก) และแบบปองกันผูปฏิบัตงิาน (ข) 
 

2.3 ชนิดอากาศไหลทิศทางเดียวในแนวดิ่ง (vertical lamina flow) ทําใหอากาศสะอาดโดยดูด 
หรือเปาอากาศผานตัวกรองละเอียดในแนวดิ่งจากดานบนสูพื้นที่ปฏิบัติงาน(down flow type) (รูปที่ 
10.4 ข และรูปที่ 10.4 ค) การออกแบบใหอากาศไหลเปนระเบียบในทิศทางเดียวอยางสม่ําเสมอไมมี
การไหลวนของอากาศ  ทําใหมีประสิทธิภาพในการกําจดัอนุภาคไดดี  (ความสะอาดของอากาศอยูใน
ช้ัน 100)  

นอกจากจะพบในรูปของตูกรองอากาศแลว ยังพบไดในรูปของถุงคลุมเฉพาะพื้นที่ที่ตองการ  
ซ่ึงสะดวกในการเคลื่อนยายและเหมาะสมกับงานบางประเภท  ตวัอยางเชน  ถุงคลุมเครื่องบรรจุยา
ปราศจากเชื้อ  บริเวณผาตัด บริเวณรักษาผูปวยถูกไฟลวก  เปนตน  สวนแบบอากาศไหลในแนวดิ่ง
จากดานลางขึน้สูดานบน (up flow type) มีทิศทางการไหลของอากาศในทางตรงกันขาม แตไมนยิมใช
มากเทากับชนดิอากาศไหลลง 

ผลิตภัณฑเครือ่งกรองอากาศในทองตลาด อาจมีการออกแบบใหแตกตางไปจากแบบดังกลาว 
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แลวขางตน  เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการกรองอากาศ  โดยมีความแตกตางกันในตําแหนง  ชนิดและ
จํานวนของตัวกรองที่ใช 

ขอควรปฏิบัติในการใชงาน 
 เครื่องกรองอากาศมีหลายแบบ  หลายชนิดและมีวิธีการใชที่แตกตางกนั  จึงไมขอกลาวไว   ณ 
ที่นี้ (ผูใชควรปฏิบัติตามคูมือการใชงาน)   แตจะกลาวถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติในการใชงาน  เพื่อรักษาความ
สะอาดของอากาศในหองปฏิบัติการหรือบริเวณที่ปฎิบตัิงานดังนี ้
 1. ติดตั้งเครื่องกรองอากาศหรือตูกรองอากาศในสถานที่ที่เหมาะสม ตวัอยางเชน  ไมมีกระแส
ลมจากภายนอกหองปฏิบัติการมารบกวนทศิทางการไหลของกระแสลมในตูกรองอากาศ อากาศมีฝุน
ละอองนอย  สะดวกตอการปฏิบัติงาน เปนตน 
 2. รักษาความสะอาดของหองที่ติดตั้งตูกรองอากาศอยูเสมอ  โดยการปฏิบัติดังนี้ 
       2.1    สวมเสื้อผา  รองเทา ที่สะอาดเสมอในหองปฏิบตัิการ 
 2.2 รักษาความสะอาดของรางกาย  โดยเฉพาะเสนผม  มือและเล็บ และลางทําความ
สะอาดทุกครั้งที่สัมผัสกับเชื้อโรคหรือส่ิงสกปรก 
 2.3  หลีกเลี่ยงการสรางสิ่งสกปรกโดยไมจําเปน  ตวัอยางเชน  การสูบบุหร่ี (ควัน
ประกอบดวยอนุภาคขนาดประมาณ 0.01-1.0 ไมครอน) การฉีดสเปรยดับกลิ่น  การหุงตม  เปนตน 
 2.4   ไมควรนาํสิ่งของที่สกปรกเขาหองปฏิบัติการ 

2.5   ไมควรใหบุคคลภายนอกเขาไปในหองปฎิบัติการโดยไมจาํเปน 
      2.6    หองปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาควรปดประตูหองตลอดเวลา        เพื่อปองกันการ
แพรกระจายของเชื้อโรค และปองกันสิ่งสกปรกเขาไปในหองปฏิบัติการ 
      2.7  วัตถุติดเชื้อควรเก็บในภาชนะที่ปดสนิทตลอดเวลาและควรฆาเชื้อกอนเททิ้ง 
 3. กําจัดสิ่งสกปรกหรืออากาศเสียออกจากหองปฏิบัติการอยูเสมอ ดังนี้ 
      3.1   ดูดอากาศสะอาดภายนอกหองเขามาเจือจางอากาศเสียภายในหอง   (dilution control) 
เปนครั้งคราว 
      3.2  ลางทําความสะอาดแผนกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศเปนประจํา 
      3.3  กําจัดสิ่งสกปรกหรือส่ิงที่สะสมอนุภาคที่สกปรกตาง ๆ ไดงายออกจากหองปฏิบัติการ 
      3.4 ฆาเชื้อบริเวณพืน้หอง  หรือโตะทาํงานทุกครั้งที่ปฏิบัติงานเสร็จ สําหรับผนังหองควร
ทําความสะอาดเปนครั้งคราว 
      3.5 ในกรณีที่ใชเครื่องดดูฝุนทําความสะอาด  ควรใชชนิดที่มแีผนกรองอากาศปดบริเวณ
ชองเปาลมออก  เพื่อลดการฟุงกระจายของอนุภาคตางๆ  มากเกินความจําเปน 
 4. ทําความสะอาดหรือฆาเชือ้โรค ทั้งภายนอกและภายในตูกรองอากาศอยูเสมอ  โดยเฉพาะ
ผนังตูซ่ึงมักมีอนุภาคตางๆ   สะสมอยู 
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 5.  กอนใชงานควรปลอยใหตูกรองอากาศทํางานเพื่อกาํจัดอนภุาคตาง ๆ  เปนเวลาอยางนอย 
15 นาที 
 6.  ควรมีการฝกอบรมบุคลากร   เพื่อใหความรูเกีย่วกับ การรักษาความสะอาด และความ
ปลอดภัยในหองปฏิบัติการอยูเสมอ ๆ  ตัวอยางเชน การหามรับประทานอาหารในหองปฏิบตัิการ  
การหามใชปากดูดปเปตต  ฯลฯ. 

การบํารุงรักษา 
 การบํารุงรักษาสําหรับตูกรองอากาศที่สําคัญมีดังนี้ 
 1. ตรวจสอบทิศทางการไหลของอากาศที่ถูกตอง 
 2. ตรวจสอบความเร็วของลม(air velocity) และความสม่ําเสมอของลม(air uniformity) ซ่ึง
ควรเบี่ยงเบนไมเกินรอยละ 20 จากคาเฉลีย่ที่กําหนดไว  ถาคาสูงกวานี้แสดงวาตัวกรองอุดตัน ควร
ถอดตัวกรองออกมาลาง เพราะถาปลอยใหอุดตันตอไปจะทําใหพัดลมดูดอากาศทํางานหนกั และทํา
ใหส้ินเปลืองคาไฟฟามากขึ้น 
 3. ตรวจสอบความเขมของแสงอัลตราไวโอเลต  ซ่ึงไมควรต่ํากวา 400 มิลลิวัตต/ตารางเมตร 
จึงจะสามารถฆาเชื้อโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 4. ตรวจนับจํานวนแบคทีเรียบริเวณพืน้ที่ปฏิบัติงานโดยใชเครื่องนับอนุภาค(particle counter) 
ทุก ๆ  14 วัน 
 5. ตรวจสอบการอุดตันของตัวกรองเฮปา โดยการวัดความดันของอากาศบริเวณทั้ง 2 ดาน 
ของตัวกรองเฮปา 
 6. ตรวจสอบการรั่วของตัวกรองเฮปา  โดยใช dioctyl phthalate ซ่ึงเปนสารระเหยที่ไมตกคาง
ในตัวกรอง  และมีขนาดนอยกวา 3 ไมโครเมตร ดูดผานตัวกรองเฮปา  แลวนบัจํานวนอนภุาคใน
อากาศกอนผานและหลังผานตัวกรองเฮปาดวยเครื่องนบัอนุภาค  โดยเก็บตวัอยางอากาศบริเวณที่หาง
จากแผนตวักรอง 1-2 นิ้ว 

วิธีการทดสอบดังกลาวเรยีกวา “DOP test”  ซ่ึงนิยมใชมากกวาวิธีอ่ืน ๆ  เชน “discoloration 
test” หรือ  “weight test”  ตัวกรองเฮปาที่ดคีวรมีการรั่วไหลของอนุภาคนอยกวารอยละ 0.01 
 7. สําหรับตูกรองอากาศแบบ microbiological safety cabinet ช้ัน 2   ควรตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของมานอากาศดวย DOP test  ซ่ึงผลการตรวจสอบควรมีการรั่วนอยกวารอยละ 0.01 

การเลือก 
 ในการเลือกระบบกรองอากาศหรือตูกรองอากาศเพื่อมาใชงาน ควรพจิารณาถึงองคประกอบ
และคุณสมบัตดิังนี ้
 1. ตัวตูกรองอากาศมีโครงสรางแข็งแรง ทําดวยวัสดุทีท่นทานตอการกัดกรอน     และทํา
ความสะอาดไดงาย 
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 2. ประตูปดตูกรองอากาศควรใสและแข็งแรง  ปดเปดไดงาย 
 3. มอเตอรควรเปนชนิดที่ปองกันการติดไฟได     ควรติดตั้งแบบปองกันการสั่น(antivibration 
mounting) เพื่อลดการสั่นสะเทือนเมื่อมอเตอรหมุน 
 4. มีระบบควบคุมความเร็วของมอเตอรเพื่อควบคุมความเร็วของลม  และความดันของอากาศ
ใหเหมาะสม  เพื่อใหตวักรองเฮปายังคงมีประสิทธิภาพในการกรองสูงอยูเสมอ  ถึงแมวาตัวกรองเฮปา
จะสกปรกมากขึ้นเรื่อย ๆ ก็ตาม 
 5. มีฟวสตัดกระแสไฟฟาที่มากเกิน(overload fuse) เพื่อปองกันการเกิดไฟไหมอัน
เนื่องมาจากมอเตอรทํางานมากเกินไป ไฟฟาลัดวงจร หรือโวลตของกระแสไฟฟาลดต่ํากวาปกต ิ
 6. มีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคสูง (ทดสอบโดย DOP test) 
 7. มีประสิทธิภาพในการกําจัดควันหรือไอสารพิษสูง 
 8. ใชงานงาย 
 9. การบํารุงรักษางาย  ตวัอยางเชน  การเปลีย่นตวักรอง  การทําความสะอาดตูกรอง    เปนตน   
 10. มีเสียงดังรบกวนการทํางานนอย 
 11. มีราคาถูก 
 12. ไมควรใชตัวกรองชนดิใชประจุไฟฟาสถิตย(electrostatic filter)  เพราะตวักรองชนิดนี้มี
ประสิทธิภาพในการกําจัดฝุนเปนสวนใหญ แตจะทําใหเกดิแกสโอโซนซึ่งเปนอันตรายตอระบบ
ทางเดินหายใจ 
 
 เคร่ืองกรองอากาศมีความจําเปนสําหรับหองปฏบิัติการทางวิทยาศาสตรทุกแหง  เพราะ

หองปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตรเปนสถานที่ท่ีมีการเพาะเชื้อโรค  มีการใชสารกัมมันตรังสี  มีการใช

สารเคมีอีกหลายรอย หลายพันชนดิ  ดงันั้นการใชเคร่ืองกรองอากาศที่เหมาะสม  จึงชวยเพิ่มคณุภาพ

ของงาน  ชวยปองกันการเจ็บปวยของผูปฏิบตัิงานและผูใกลชิด  ตลอดจนชวยรักษาสภาพแวดลอม

ของอากาศใหสะอาดอยูเสมอ 
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