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โครงการปลอดฝุนอุนใจ 

ระบบหองปลอดฝุนอุนใจ 
 ระบบหองปลอดฝุนอุนใจสามารถเขาถึงได 2 ชองทาง ดังนี ้

1) ผานศูนยขอมูล สถานการณ การเฝาระวัง และผลกระทบตอสุขภาพ ปจจัยดานส่ิงแวดลอม กรณี
ฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 เขตสุขภาพท่ี 1 
 

 
 

2) ผาน URL : https://hpc1.cmuccdc.org/ 

 

https://hpc1.cmuccdc.org/
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โครงการปลอดฝุนอุนใจ 

โดยระบบหองปลอดฝุนอุนใจประกอบดวยเมนูสำคัญ 5 เมนู ไดแก หนาหลัก หองปลอดฝุนตาม
พิกัด รายละเอียดโครงการ ความรูท่ัวไป และเขาสูระบบ ซึ่งมีรายละเอียดของแตละเมนูดังนี้ 
 
หนาหลัก 
 ในหนาหลักของระบบปลอดฝุนประกอบดวยรายละเอียดดังนี ้

1) แสดงแผนท่ีตำแหนงพิกัดของหองปลอดฝุน 

2) การกรองขอมูล ซึ่งสามารถกรองขอมูลหองปลอดฝุนจำแนกตามเขตสุขภาพ จังหวัด อำเภอตำบล 

และประเภทสถานท่ี 

3) ขอมูลสถิติ แสดงจำนวนสมาชิกเขารวมโครงการ และจำนวนหองปลอดฝุน ซึ่งแสดงทั้งจำนวน

หองปลอดฝุนท้ังหมด และหองปลอดฝุน (Activated) หรือหองปลอดฝุนท่ีผานการประเมินโดยผู

ประเมิน 

4) ประเภท แสดงประเภทของหองปลอดฝุนที่เขารวมโครงการ ประกอบดวย รานอาหารและ

เครื่องดื่ม, อาคารสำนักงาน/สถานที่ราชการ, หอประชุม/อาคารขนาดใหญ, โรงพยาบาล/สถาน

บริการสาธารณสุข และสถานศึกษา/มหาวิทยาลัย 

5) ผลประเมิน แสดงระดับดาวของหองปลอดฝุน ในระดับ 1-3 ดาว แยกตามประเภทหองปลอดฝุน 

6) ปุมคลิกเพื่อแสดงผลการตรวจวัดคาฝุน PM2.5 จากเครื่องตรวจวัด DustBoy 
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โครงการปลอดฝุนอุนใจ 

หองปลอดฝุนตามพิกัด 
 ในเมนูหองปลอดฝุนตามพิกัด แสดงพิกัดหองปลอดฝุนในระยะใกลเคียงกับผูใชงานระบบ ซึ่งสามารถ

เลือกแสดงไดทั ้งหองปลอดฝุนในระยะ 10 กิโลเมตร และ 20 กิโลเมตร โดยขอมูลที่แสดงประกอบดวย  

ชื่อหนวยงานที่มีหองปลอดฝุน จำนวนหองปลอดฝุน จำนวนการรับรอง พิกัด และระยะหาง ทั้งนี้ผูใชงาน

สามารถคลิกท่ีพิกัดเพื่อลิงคไปแผนท่ีนำทาง และคลิกท่ีดูขอมูลแสดงรายละเอียดอื่น ๆ 
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โครงการปลอดฝุนอุนใจ 

รายละเอียดโครงการ 
ในเมนูรายละเอียดโครงการ ประกอบดวยขอมูลรายละเอียดโครงการอยางยอ ไดแก วัตถุประสงค 

กลุมเปาหมาย หลักการท่ีทำใหหองปลอดฝุน และกิจกรรมของโครงการ 
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โครงการปลอดฝุนอุนใจ 

ความรูท่ัวไป 
 ในเมนูความรูท่ัวไป แสดงรายละเอียดความรูเกี่ยวกับหองปลอดฝุน ประกอบดวยคลิปวิดีโอการจัดทำ
หองปลอดฝุน เพื่อลดผลกระทบตอสุขภาพจาก PM2.5 และไฟลเอกสารแนวทางการจัดทำหองปลอดฝุนสำหรับ
บานเรือนและอากคารสาธารณะ 
 

 
 
เขาสูระบบ 
 เขาสูระบบเปนเมนู สำหรับเขาสูระบบสมาชิกเพื่อลงทะเบียนทำแบบประเมินหองปลอดฝุน 
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โครงการปลอดฝุนอุนใจ 

การเขาใชงานระบบเพือ่ประเมินผล 
ผูใชงานรายใหมสามารถเขาใชงานระบบไดดังนี ้
1. คลิกท่ี “เขาสูระบบ”จากนั้นคลิกท่ี “สมัครสมาชิกหองปลอดฝุน” 

 

 
 

2. กรอกขอมูลรายละเอียดการใชงาน เพื ่อตั ้ง Username และ Password สำหรับเขาใชงาน 
จากนั้นกรอกรายละเอียดขอมูลสถานที่ ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และกดยืนยันการ
สมัคร 
 
ขอควรระวัง :   

1. ผูลงทะเบียนเขาใชงานจะตองจดจำ Username และ Password ของตน สำหรับใช
เขาสูระบบครั้งถัดไป 

2. ในการระบุพิกัดละติจูด และลองติจูด ผูใชงานตองอนุญาตใหอุปกรณท่ีใชลงทะเบียน 
(คอมพิวเตอร โนตบุค แท็บเล็ต ฯลฯ) เปด GPS เพื่อเขาถึงตำแหนง โดยระบบจะแสดงพิกัดตาม
ตำแหนงท่ีทานอยู  

3. หากพิกัดตำแหนงไมตรง ผูใชงานสามารถขยับหมุดในแผนที่ เพื่อเขาถึงตำแหนงท่ี
ถูกตองได 
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โครงการปลอดฝุนอุนใจ 
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 กรณีท่ีผูใชงานลงทะเบียนแลว สามารถกรอก Username และ Password เพื่อเขาสูระบบได 
 

 
 
 เมื่อผูใชงานลงทะเบียนเขาสูระบบแลว จะปรากฏเมนูสำหรับสมาชิก ประกอบดวย ขอมูลท่ัวไป หอง
ปลอดฝุน และออกจากระบบ  
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โครงการปลอดฝุนอุนใจ 

โดยในเมนูขอมูลทั่วไป ประกอบดวยขอมูลสมาชิก สถานที่ ที่อยู ลักษณะสถานที่ ประเภทสถานท่ี  
ซึ่งผูใชงานสามารถ อัพเดทหรือแกไขขอมูลท่ัวไปได โดยคลิกท่ี “แกไขขอมูล” 
 

 
 
 
การประเมินหองปลอดฝุน 
 การเขาสูระบบประเมินหองปลอดฝุน สามารถทำได 2 วิธีไดแก  

1) คลิกท่ีปุม “เพิ่มหองปลอดฝุน” 
หรือ 
2) คลิกท่ีเมนู “สำหรับสมาชิก” จากนั้นเลือกคลิกท่ี “หองปลอดฝุน” 
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โครงการปลอดฝุนอุนใจ 

 เมื่อเพิ่มหองปลอดฝุนแลวระบบจะปรากฏแบบฟอรมใหผูใชงานกรอกรายละเอียดขอมูลทั่วไปของ
หองปลอดฝุน ไดแก ช่ือหอง ขนาดพื้นท่ี จำนวนคนท่ีรับรอง จำนวนเครือ่งฟอกอากาศ ลักษณะการใหบริการ 
ระยะเวลาใหบริการ และการแนบรูปภาพแสดงตัวอยางหองปลอดฝุน รวมถึงขอมูลผูจัดการหรือควบคุมดูแล
หรือผูท่ีใหขอมูล และขอมูลหัวหนาหนวยงาน 
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โครงการปลอดฝุนอุนใจ 

 หลังจากกรอกขอมูล ระบบจะแสดงรายชื่อหองปลอดฝุน และสถานะการประเมิน ซึ่งสถานะการ
ประเมินจะแบงเปน 2 สวน ไดแก  

1) การประเมินตนเอง เปนการประเมินโดยสมาชิกหรือเจาของหนวยงานหรือเจาของหองปลอดฝุน
เอง ซึ่งผลการประเมินจะถูกแบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับดีมาก ระดับดี และระดับพื้นฐาน 

2) การประเมินจากผูประเมิน เปนจากประเมินจากบุคคลภายนอกซึ่งอาจเปนเจาหนาที ่จาก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล 
องคกรปกครองทองถิ่น กรมอนามัย เปนตน ซึ่งผลการประเมินจากผูประเมินจะถูกแบงเปน 3 
ระดับ ไดแก ระดับ 3 ดาว ระดับ 2 ดาว และระดับ 1 ดาว 

 

 
 
 โดยสมาชิกหองปลอดฝุนตองเริ่มจากการประเมินตนเองเพื่อรับ Self-certificate และ QR Code 
ขอมูลหองปลอดฝุน สำหรับพิมพและติดประกาศในหองปลอดฝุนของตน หลังจากนั้นจะมีผู ประเมินจาก
องคกรภายนอกที่ทางสำนักงานเขตสุขภาพ หรือสาธารณสุขจังหวัดจัดสรรเขามาประเมินผลการจัดทำหอง
ปลอดฝุนของสมาชิก ซึ่งผูประเมินจะทำการประเมินผานการสแกน QR Code ของหองปลอดฝุน และเมื่อ
เสร็จสิ้นการประเมินจากผูประเมินแลว ระบบจะประมวลผลและแจงใหสมาชิกรับทราบ ซึ่งสมาชิกสามารถดู
ขอมูลผลการประเมินและดาวนโหลด Certificate ได ผานเมนูจัดการขอมูล 
 
หมายเหตุ: หากหองปลอดฝุนไมผานการประเมิน ระบบจะแจงใหผูใชงานกลับมาทำแบบประเมินใหม หลังจาก
ทำแบบประเมินไปแลว 24 ช่ัวโมง 
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โครงการปลอดฝุนอุนใจ 

 สำหรับการประเมินระบบจะแสดง Checklist เพื ่อประเมินการจัดทำหองปลอดฝุนใน 5 ประเด็น 
ไดแก 1) ระบบปองกันฝุนและฟอกอากาศ 2) ลักษณะท่ัวไปของอาคารสถานท่ี 3) การส่ือสารและการเตือนภัย 
4) ความปลอดภัย และ 5) คุณภาพอากาศภายในหอง ใหผูใชงานเลือกตอบ Yes หรือ No 
 

 
 
ตัวอยาง Self-certificate ซึ่งเปนการประเมินตนเองท่ีรับรองโดยหัวหนาหนวยงาน 
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โครงการปลอดฝุนอุนใจ 

ตัวอยาง QR Code สำหรับผูประเมินโครงการหองปลอดฝุน 
 

 
 

ตัวอยาง Certificate จากผูประเมิน 
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