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หนวยที่ 8 หองสะอาด
หองสะอาด หมายถึง หองที่มีการออกแบบ การกอสราง และการใชงานที่มีการควบคุมจํานวนอนุภาค และปจจัยอื่นๆ เชน
อุณหภูมิ ความดันอากาศ ความชื้น ใหเปนไปตามชนิด/มาตรฐานของหองสะอาดนั้น และจะตองมีการเฝาระวังโดยการติดตาม
ตรวจสอบความสะอาดของหองใหอยูในเกณฑที่กําหนดไวตลอดระยะเวลาการใชงาน
คุณสมบัติของหองสะอาด ประกอบดวย
1. ความสะอาดโดยพิจารณาจากปริมาณหรือจํานวนอนุภาคภายในหอง
2. อุณหภูมิที่เหมาะสม ซึ่งขึ้นอยูกับความตองการของกระบวนการผลิต และขอกําหนดมาตรฐานตางๆที่เกี่ยวของ
3. ความชื้นสัมพัทธ ซึ่งขึ้นอยูกับความตองการของกระบวนการผลิต และขอกําหนดมาตรฐานตางๆที่เกี่ยวของ
4. ความดันภายในหองที่สูงกวาความดันภายนอกจะมีผลในการผลักดันไมใหอากาศสกปรกจากภายนอกเขามาภายใน
หองได
5. ปจจัยอื่น ไดแก แสงสวาง ระดับเสียง และความสั่นสะเทือน
หลักการของหองสะอาด
1. การปองกันอนุภาคและมลสารจากภายนอกเขาไปในหอง
2. การปองกันการสะสมของอนุภาคและมลสารภายในหอง
3. การปองกันการกอใหเกิดอนุภาคและมลสารภายในหอง
4. หากมีอนุภาคและมลสารเกิดขึ้นภายในหองตองรีบกําจัดออกไปทันที
ชนิดของหองน้ําสะอาด แบงตามลักษณะการใชงาน มีดังนี้
1. หองสะอาดทางอุตสาหกรรม เปนหองที่ใชในงานอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณอิเลคทรอนิคส ไมโครชิพ การผลิตสี
ฟมส สารเคมีตางๆ
2. หองสะอาดทางชีวภาพ (biological clean room) ใชในอุตสาหกรรมการผลิตยา หองปฏิบัติการทางดานชีวภาพ หอง
ผาตัด เพื่อควบคุมเชื้อแบคทีเรีย ความดันในหองจะสูงกวาหองขางเคียง ปองกันสิ่งสกปรกเขาสูหองสะอาด
3. หองสะอาดที่เกี่ยวของกับชีววัตถุอันตราย ใชกับหองปฏิบัติการเกี่ยวของกับเชื้อโรค เชน ไวรัสหรือสารที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ ความดันในหองจะต่ํากวาหองขางเคียง เพื่อปองกันการแพรกระจายของเชื้อหรือสารที่เปน
อันตราย ปนเปอนสิ่งแวดลอมภายนอก
ชนิดของหองสะอาด
1. หองสะอาดที่มีการไหลของอากาศแบบทั่วไป เหมือนกับระบบปรับอากาศแตใช HEPA filter และจํานวนครั้งของ
การเปลี่ยนอากาศมากกวา ระดับความสะอาด class 6 หรือ class 1000 ขึ้นไป
2. หองสะอาดที่มีการไหลของอากาศตามแนวราบ ลมที่ความเร็วคงที่จะไหลผาน HAPA filter ผนังดานหนึ่ง ผานสูหอง
สะอาดแลวถูกดูดกลับขึ้นดานบนเพดาน กลับสูเครื่องเปาลม ความสะอาด class5-6 หรือ class 100-1000
3. หองสะอาดที่มีการไหลของอากาศตามแนวตั้ง อากาศจะถูกสงมาจากเพดาน ลมจะกลับผานพื้นที่ดานลาง ระดับชั้น
ความสะอาดประมาณ class 100 เหมาะกับอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส ความสะอาดดีกวาหองรูปแบบอื่น
อนุภาคในอากาศแบงเปน 2 ชนิดคือ อนุภาคที่มีชีวิตและอนุภาคที่ไมมีชีวิต
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การจําแนกระดับชั้นความสะอาดของหองสะอาด

มาตรฐานการจําแนกระดับชั้นความสะอาดของหองสะอาดที่นิยมใชกัน ไดแก
- Federal Standard 209
- ISO 14644-1 : 1999
- EU GGMP
รูปแบบการไหลของอากาศและระบบระบายอากาศของหองสะอาด
1. การไหลของอากาศแบบราบเรียบ โดยอากาศที่ผานแผนกรองจะมีทิศทางการเคลื่อนที่ขนานกันในแนวระดับหรือ
แนวดิ่ง มุงไปยังฝงตรงขามกับหอง
2. การไหลของอากาศแบบปนปวน เปนแบบที่ใชกันทั่วไป อนุภาคที่เกิดขึ้นภายในหองจะถูกทําใหเจือจางลงโดยอากาศ
สะอาดที่ออกมาจากแผนกรองอากาศระดับชั้นของความสะอาดจึงสูงกวาแบบราบเรียบ
3. การไหลของอากาศแบบผสม เปนรูปแบบการไหลของอากาศภายในหองที่มีทั้งแบบรายเรียบและแบบปนปวนอยูใน
หองเดียวกัน
การควบคุมการปนเปอนของหองสะอาดจากพื้นที่ขางเคียง อาจทําได 3 วิธี คือ
1. การแทนที่ โดยใชอาคารที่มีความปนปวนต่ํา ๆ หรือใชอัตราการไหลอากาศสูง ที่มีความเร็วมากกวา 0.2 เมตร/ วินาที
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2. ความแตกตางของความดัน โดยรักษาความดันภายในหองสะอาดใหสูงกวาหองขางเคียง 5-20 Pa
3. การปองกันทางกายภาพ ไดแกการใชผนังทึบ ในการปองกันการถายเทสิ่งปนเปอนจากหองที่สะอาดนอยกวาไปสู
หองสะอาด
อุปกรณสําหรับหองสะอาด
1. อุปกรณทําความสะอาด ที่นิยมกันมากคือ ตัวกรองอากาศ ซึ่งมี 2 ชนิด คือ ตัวกรองอากาศแบบ
HEPA (High Efficiency Particulate Air Filter) และ ULPA (Ultra Low Penetration Air Filter)
ลักษณะเฉพาะตัวของตัวกรองอากาศ
- ประสิทธิภาพในการดักจับอนุภาค
- ความตานทานอากาศไหล
- อายุการใชงาน
2. อุปกรณที่ใชในหองสะอาด
อุปกรณหลัก ไดแก ฝกบัวอากาศ(air shower) แอรล็อก (air lock) กลองสงผาน (pass-thur boxes) และ clean bench
ฝกบัวอากาศ ใชประโยชนในการกําจัดสิ่งสกปรกที่ติดอยูบนเสื้อผา กอนที่จะเขาไปในหองสะอาด
แอรล็อก ทําหนาที่กักกันอากาศเพื่อลดการปนเปอนของอนุภาคฝุนจากภายนอกที่มีไว จะชวยรักษาระดับแรงดันเมื่อมีคน
เขาหรือออก จากหองสะอาด
กลองสงผาน เปนกลองที่ใชหรือเคลื่อนยายวัตถุระหวางหองผานผนัง เคลื่อนยายวัตถุเขาหรือออกจากหอง
Clean bench เปนโตะที่มีอากาศที่สะอาดไหลผาน ตามแนวตั้งหรือแนวนอน และมักจะมี HEPA filter ติดอยูในโตะดวย
อุปกรณเสริม เชน โตะ เกาอี้ ชั้นวางของ ตูเก็บของ เครื่องทําความสะอาด ถุงมือ เสื้อกาว
ขอมูลที่จําเปนในการออกแบบหองสะอาด ประกอบดวย
1. ชนิดการไหลของอากาศ
2. ความเร็วอากาศ
3. อัตราการเปลี่ยนอากาศ
การรักษามาตรฐานของหองสะอาด
องคกรระหวางประเทศวาดวยมาตรฐาน ไดกําหนดวิธีการตรวจวัดหองสะอาดวามีระดับของความสะอาดเปนไปตาม
ระดับชั้นของความสะอาดที่จัดไวหรือไม โดยการตรวจวัดจํานวนอนุภาคโดยใชเครื่องนับจํานวนอนุภาคที่ใชหลักการ
กระจายของแสงเมื่อตรวจพบอนุภาคที่แขวนลอยในอากาศ นอกจากนี้ยังกําหนดระยะเวลาของการตรวจวัดแตละครั้งเพื่อเปน
การเฝาระวังไวดวย
การตรวจวัดจํานวนอนุภาค
เครื่องตรวจวัดจํานวนอนุภาคในหองสะอาดตามขอกําหนดของ ISO 14644-1 :1999 (E)
หลักการ การหาชั้นความสะอาดของหอง โดยใช discrete-particle-counting, light-scattering instrument ใชในการหาความ
เขมขนของอนุภาคที่มีขนาดอนุภาคเทากับหรือใหญกวาขนาดที่กําหนด ณ จุดที่กําหนดไวในการเก็บตัวอยาง
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กฎขอบังคับสําหรับหองสะอาด
- ตองลางมือบอยๆ
- ตองสวมถุงมือ
- รักษาความสะอาดของมือและเล็บ
- ไมหวีผมในหองสะอาด
- ไมทาเล็บ
- สวมชุดที่กําหนด
- ของมีคา กระเปา เครื่องประดับ ไมนําออกมาขณะปฏิบัติงาน
- ไมสวมใสเครื่องประดับ
- รักษาเครื่องมือใหสะอาด
- หามรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม
- ไมเกาศีรษะ หรือสวนอื่นๆในรางกาย
- ไมถอดหรือรูดซิปชุดปฏิบัติงานขณะอยูในหองสะอาด
ชุดปฏิบัติงาน ควรประกอบดวย เสื้อคลุม หมวก ถุงมือ รองเทา สิ่งทอหรือวัสดุที่ใชทําชุดควรมีคุณสมบัติไมติดไฟ ไม
กอใหเกิดอนุภาค ไมเกิดไฟฟาสถิต และเมื่อทําความสะอาดแลวไมเสียคุณสมบัติดังกลาว
รังสีอัลตราไวโอเลตในชวงความยาว คลื่น 250-260 นาโนเมตร ใชประโยชนในการฆาเชื้อจุลินทรียในอากาศ ซึ่งมีความ
จําเปนสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร ยา และหองปฏิบัติการทางชีววิทยา
manasu

