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This presentation demonstrates the new capabilities of PowerPoint and it is best viewed in Slide Show. These slides are designed to give you great ideas for the presentations you’ll create in PowerPoint 2010!For more sample templates, click the File tab, and then on the New tab, click Sample Templates.
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1. การระบายโดยวิธีธรรมชาติ

จะตอ้งเปิดใหอ้ากาศผ่านขณะใชส้อย ตอ้งมีพ้ืนที่ลมผ่านสุทธิ  ไม่

นอ้ยกว่ารอ้ยละ  10  เมื่อเทียบกบัพ้ืนที่ของหอ้งนั้นหรือบริเวณนั้น

2. การระบายโดยวิธีกล

โดยมีอุปกรณข์บัเคลื่อนนาํอากาศภายนอกเขา้โดยมีอตัราไม่นอ้ย

กว่า 2 เท่าของปริมาตรหอ้งใน 1 ชัว่โมง และมีอากาศหมุนเวียนภายใน 6-

12 เท่า 



 ASHRAE  Standard

 CDC  Standard

 มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (วสท.)







 ถายเทอากาศในหองออกดานนอกใหได 6-12 เทาของขนาดหอง  

ภายใน 1 ช่ัวโมง  หรือ

 ถายเทอากาศในหองออกดานนอกใหได 2 เทา  และมีระบบฟอกอากาศ

ในหองดวย HEPA filter 10 เทา

หากไม่สามารถปรบัปรุงโครงสรา้งของระบบระบายอากาศได ้ ก็สามารถ

เลือกใชก้ารระบายอากาศประเภทอ่ืนได ้เช่น การเปิดหนา้ต่างระบาย หรือ

เลือกใชพ้ดัลมดูดอากาศออกจากหอ้ง อย่างนอ้ย 2 เท่าของหอ้ง



ท่ีมา : วิทยาสารทันตแพทยศาสตร ปท่ี 67 ฉบับท่ี 1 มาราคม-มีนาคม 2560



ท่ีมา : วิทยาสารทันตแพทยศาสตร ปท่ี 67 ฉบับท่ี 1 มาราคม-มีนาคม 2560



 จัดใหมีการระบายอากาศ (Ventilation)

 ทําใหอากาศสะอาด (Dilution)

 ทิศทางการไหลของอากาศ (Direction Flow)

 สภาวะแรงดันในหอง (Pressure Room)

 ลดระยะเวลาระหวาง case





(Air change Rate)

 สูตร  =  ปริมาณลมของพัดลมดูดอากาศ (ลูกบาศกเมตร/ช่ัวโมง)
ปริมาตรหอง (ลูกบาศกเมตร)

 สูตร  =  ปริมาณลมของเคร่ืองฟอกอากาศ (ลูกบาศกเมตร/ช่ัวโมง)
ปริมาตรหอง (ลูกบาศกเมตร)



อัตราการระบาย

อากาศตอ่ชัว่โมง

ปริมาณการระบาย

อากาศตอ่ชัว่โมง



ท่ีมา : CDC  standard



 พัดลมดูดอากาศ

 แผนกรองอากาศประสิทธิภาพสูง



การเลือกขนาดและชนิดของพัดลมฯ

พัดลมระบายอากาศชนิดติดกระจกและผนัง

พัดลมระบายอากาศชนิด Centrifugal 

(กรณีติดต้ังทอสงลม)

พัดลมระบายอากาศชนิดติดเพดาน





แผนกรองอากาศ



Pre filter  20-65 % Medium filter  95 %

HEPA filter  99.97 %



รูปแบบท่ีใชกันมากในปจจุบัน



รูปแบบท่ีควรปรับปรุง

ตําแหนงปลายทอ ควรอยูหางจาก
หนาตางหรือจากบุคคล ไมนอย
กวา 8 เมตร
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