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ส่วนที่ 1

บทน�ำ



1.1 ที่มาและความส�าคัญ
   
   มลพษิทางอากาศจากฝุน่ละอองขนาดเลก็เป็นปัญหาทีส่�าคญัของทกุประเทศ	องค์การอนามยัโลก
ประมาณการว่ามลพิษทางอากาศเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรทั่วโลกกว่า	 7	ล้านคนต่อปี	
(WHO,2018)	และยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพด้านอื่น	ๆ	ของประชาชนเป็นอย่างมาก	ซึ่งนอกจากปัญหา
มลพิษทางอากาศในบรรยากาศแล้ว	มลพิษทางอากาศภายในอาคารยังเป็นปัญหาทางด้านส่ิงแวดล้อม														
ที่ใหญ่อีกปัญหาหนึ่ง	 โดยทุกปีจะมีประชากรจ�านวน	4.3	ล้านคน	 (WHO,	2018)	 เสียชีวิตเนื่องจาก																	
การได้รับสมัผสักบัมลพษิทางอากาศทีเ่กดิจากการใช้เชือ้เพลิงทีไ่ม่สะอาดในครวัเรอืน	โดยคดิเป็น	45	เท่า
ของจ�านวนผู้เสียชีวิตประจ�าปีทั่วโลกจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ	
	 	 	 มาตรการป้องกันและดูแลสุขภาพจากฝุ่นละอองมีหลายมาตรการซ่ึงเป้าหมายส�าคัญ	คือ									
การดูแลคุ้มครองสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเส่ียง	 ได้แก่	 เด็กเล็ก	หญิงตั้งครรภ์	 ผู้สูงอายุและ											
ผู้ที่มีโรคประจ�าตัว	 เน่ืองจากมีความเสี่ยงท่ีจะได้รับผลกระทบมากกว่ากลุ่มทั่วไป	มาตรการที่ส�าคัญ	คือ	
การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ	การสื่อสารแจ้งเตือนให้ประชาชนป้องกันตนเอง														
(รายละเอียดค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ	ดังภาคผนวก	ก)							
การดูแลสุขภาพท้ังการเตรียมระบบบริการสุขภาพ	การจัดคลินิกมลพิษ	ทั้งการสนับสนุนให้มีหรือจัด													
สถานที่ทั้งบ้านเรือนหรือชุมชนที่ปลอดฝุ่น	รวมทั้งการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมแหล่งก�าเนิด
ฝุ่นละออง	
    ห้องปลอดฝุ่น (Clean Air Shelter)		เป็นมาตรการหนึ่งด้านสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนา
ขึ้นมา	 เพื่อลดโอกาสรับสัมผัสมลพิษทางอากาศภายในภาวะที่เกิดฝุ่นละอองสูงในบรรยากาศ	 เช่น														
เมื่อเกิดไฟไหม้ป่า	สถานการณ์ในเมืองในช่วงที่อากาศปิด	หรือหมอกควันข้ามแดน	เป็นต้น	 ซ่ึงส่งผลให	้					
ฝุน่ละอองในบรรยากาศอยูใ่นระดบัทีอ่นัตรายต่อสขุภาพ		ดงันัน้	การจดัพืน้ทีห่รอืสถานที่	เช่น	บ้านเรอืน	
โรงเรียน	หรือในชุมชนต่าง	ๆ	และมีมาตรการลดฝุ่นละอองในสถานที่น้ันให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย												
ต่อสุขภาพ	เพื่อให้ประชาชนมาอาศัยจะช่วยลดความเสี่ยงจากการหายใจเอาฝุ่นละอองเข้าสู่ร่างกายได้	
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	 	 	 ประเทศไทยประสบปัญหาฝุ ่นละอองสูงเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่	 ทั้งในพื้นที่
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล	สาเหตหุลกัมาจากการจราจร	และการเผาในทีโ่ล่ง	ขณะทีพ่ืน้ทีภ่าคเหนอื	
มีสาเหตุจากการเผาในที่โล่งเป็นหลัก	ส่วนพื้นที่ภาคใต้มักเกิดจากไฟไหม้ป่าพรุ	และหมอกควันข้ามแดน	
โดยรัฐบาลได้ให้ความส�าคัญกับการแก้ไขปัญหาแหล่งก�าเนิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก	 และดูแลสุขภาพ														
ของประชาชนในพื้นที่ต่าง	ๆ	 โดยเป้าหมาย	คือ	การลดการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็ก	 ซ่ึงเป็นแนวทาง											
ที่อยู่ในวาระแห่งชาติ	 	 “การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก”	ภายใต้มาตรการเตรียมความพร้อมของ													
ระบบบริการสาธารณสุขและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน	ซึ่งเมื่อวันที่	 27	มกราคม	2563	นายกรัฐมนตร	ี											
(พลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา)	กล่าวถึงแนวทางด้านสาธารณสุขว่า	“ขอความร่วมมือจัดห้องสะอาด											
ตามศูนย์เด็กเล็ก	บ้านพักคนชรา	และโรงพยาบาลท่ัวประเทศ	รวมไปถึงการส่ือสารประชาสัมพันธ์																		
ให้ประชาชนสามารถประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพด้วยตนเอง	พร้อมจัดท�าแผนเพิ่มพื้นที่สีเขียว																						
ทั่วประเทศ”	ซึ่งจะเห็นว่านอกเหนือจากการเฝ้าระวัง	แจ้งเตือน	การดูแลสุขภาพประชาชนแล้ว	การจัดท�า										
ห้องปลอดฝุ่นถือเป็นมาตรการหน่ึงท่ีรัฐบาลให้ความส�าคัญ	และผลักดันให้สถานที่ที่มีกลุ่มเส่ียงให้จัดท�า
ห้องปลอดฝุ่นในช่วงวิกฤต	เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนทั่วไป

1.2 วัตถุประสงค์
   
   เพื่อให้หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ใช้เป็นแนวทาง	น�าไปประยุกต์ใช้ในการจัดท�าห้องปลอดฝุ่น																						
ในพื้นที่	 ตลอดจนให้ค�าแนะน�าแก่ประชาชนในการจัดท�าห้องปลอดฝุ่นในบ้านเรือนเพื่อให้ประชาชน									
โดยเฉพาะกลุม่เสีย่งอยูใ่นบรเิวณทีป่ลอดภยัจากฝุน่ละออง	และลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิอนัตรายต่อสขุภาพ
จากฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในพื้นที่

1.3 องค์ประกอบ
   
   แนวทางการท�าห้องปลอดฝุ่น	ประกอบด้วยข้อมูล	5	ส่วน	ได้แก่	
   ส่วนที่ 1 	ที่มาและความส�าคัญ	
   ส่วนที่ 2  หลักการและรูปแบบห้องปลอดฝุ ่น	 ซึ่งอธิบายถึงความหมาย	 และรูปแบบ																

ของห้องปลอดฝุ่น	
   ส่วนที่ 3  วิธีการท�าห้องปลอดฝุ่น	ทั้งการจัดห้องปลอดฝุ่นในบ้านเรือน	และห้องปลอดฝุ่น										

ในสถานที่สาธารณะ
   ส่วนที่ 4 	แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นละออง	
   ส่วนที่ 5		ตัวอย่างห้องปลอดฝุ่นในพื้นที่เสี่ยง
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ส่วนที่ 2

หลักกำรและรูปแบบ
ห้องปลอดฝุ่น



2.1 หลักการและรูปแบบห้องปลอดฝุ่น
   
   ห้องปลอดฝุ่นเป็นสถานที่หรือห้องที่จัดเตรียมเพื่อลดการสัมผัสฝุ่นละออง ทั้งฝุ่นละออง												
ขนาดไม่เกิน	2.5	ไมครอน	(PM2.5)	และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน	10	ไมครอน	(PM10)	เพื่อลดผลกระทบ					
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ต่าง	ๆ 	ทีฝุ่น่ละอองสามารถเข้ามาภายในห้องได้	ดแูลบรเิวณภายนอกไม่ให้เกดิฝุน่ละออง
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รูปแบบที่ 1 : การป้องกันฝุ่นจากภายนอก (ปิดประตู - หน้าต่าง)
เป็นการประยุกต์ใช้หลักการป้องกันฝุ่นจากภายนอกเข้าไปภายในห้องเป็นวิธีการ               
ที่ท�าได้ง่าย	 และมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด	 ซึ่งเป็นแนวทางในการควบคุมปริมาณ														
ฝุ่นละอองภายในห้องเบื้องต้น	โดยปิดประตู	-	หน้าต่างให้สนิท	ทั้งนี้ประสิทธิภาพ
ลดฝุ่นขึ้นอยู่กับความปิดสนิทของห้อง	เพื่อลดการซึมผ่านของอากาศภายนอกที่
มีปริมาณฝุ่นละอองสูงเข้ามายังภายในห้อง	วิธีนี้เป็นการรักษาระดับฝุ่นละออง
ภายในห้องไม่ให้สูงข้ึนเน่ืองจากการซึมผ่านของฝุ่นละอองจากภายนอกเข้ามา															
โดยอาจเหน็ผลความต่างของระดบัฝุน่ละอองภายในห้องและภายนอกน้อย	หากระดบัฝุน่ละอองภายนอก
ไม่สูง	ทั้งนี้	 เนื่องจากห้องดังกล่าวไม่มีระบบการก�าจัดฝุ่นละอองภายในห้อง	และบางครั้งระดับฝุ่น																		
ภายในห้องอาจสูงกว่าภายนอกในช่วงที่ปริมาณฝุ่นภายนอกต�่า	จึงควรท�าการระบายอากาศเป็นบางครั้ง
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เช่น	การกรองฝุ่นละอองโดยใช้ฟิลเตอร์ระดับ	MERV	11	ขึ้นไป	หรือระบบไฟฟ้าสถิต
จ่ายเข้ามาภายในห้อง	 เพื่อให้ภายในห้องมีแรงดันอากาศสูงกว่าบรรยากาศ
ภายนอก	 (Positive	Pressure)	อากาศที่จ่ายเข้ามาจะผลักดันฝุ่นละอองออกจากห้องอย่างต่อเนื่อง															
จนภายในห้องมีปริมาณฝุ่นละอองต�่ากว่ามาตรฐาน	ทั้งนี้	 อาจมีพัดลมดูดอากาศออก	 (Exhaust	Fan)																
บางส่วนเพื่อเป็นการบังคับทิศทางการไหลของอากาศภายในห้อง	 โดยควรมีอัตราการดูดออกน้อยกว่า											
อัตราการน�าอากาศเข้ามา	 วิธีการดังกล่าวน้ีสามารถลดฝุ่นละอองในห้องได้	 และยังช่วยเพิ่มการระบาย
อากาศอีกด้วย

รูปแบบที่ 2 : ระบบฟอกอากาศ 
เป็นการประยุกต์ใช้หลักการก�าจัดอนุภาคของฝุ ่นละอองที่อยู ่ภายในห้อง																	
ด้วยเครื่องฟอกอากาศ	 (แบบกรองด้วยวัสดุหรือแบบไฟฟ้าสถิต)	 ร่วมกับ																
การป้องกันฝุ ่นจากภายนอกเข้าไปภายในห้อง	 โดยประสิทธิภาพการลด																		
ฝุ่นละอองภายในห้องขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศดังกล่าว													
ดังนั้นเครื่องฟอกอากาศที่ใช้ควรมีขนาดที่เหมาะสมกับห้อง

 

5 
 

ตารางท่ี 1 ประสิทธิภาพ ข้อดีและข้อจ ากัด การท าห้องปลอดฝุ่นในแต่ละรูปแบบ 

รูปแบบ รูปแบบที่ 1  
การป้องกันฝุ่นจากภายนอก 

(ปิดประตู หน้าต่าง) 

รูปแบบที่ 2 
ระบบฟอกอากาศ 

รูปแบบที่ 3  
ระบบความดันอากาศ

พร้อมระบบฟอกอากาศ 
ลักษณะ
ทั่วไป 

- ท าการปิดประตูหน้าต่างเพื่อ
ลดการซึมผ่านของฝุ่นจาก
ภายนอกเข้ามา 

 

- ท าการปิดประตูหน้าต่าง 
และใช้เครื่องฟอกอากาศใน
การลดฝุ่นละอองภายใน
ห้อง 

 

- ท าการปิดประตูหน้าต่าง 
และใช้พัดลมดูดอากาศ
จ่ายภายนอกผ่าน
อุปกรณ์ลดฝุ่น และจ่าย
เข้ามาภายในห้อง 

สถานที่ที่
เหมาะสม 

- บ้านเรือน  
- อาคารส านักงาน/สถาน

ประกอบการ 

- บ้านเรือน  
- อาคารส านักงาน/สถาน

ประกอบการ/อาคาร
สาธารณะ 

- อาคารส านักงาน/สถาน
ประกอบการ/อาคาร
สาธารณะท่ีมีผู้ใช้ห้อง
จ านวนมาก 

ข้อดี - ราคาถูก  
- สามารถท าได้ง่าย 
- ช่ัวคราว 

- สามารถท าได้ง่าย  
- ติดต้ังได้ง่าย 
- ถาวร/อาจเคล่ือนย้ายได้ 

- การระบายอากาศ
เพียงพอ 

- ถาวร 
ข้อจ ากัด - อาจมีการระบายอากาศไม่

เพียงพอ 
- ฝุ่นภายในอาคารอาจสูงกว่า

ภายนอกในช่วงท่ีฝุ่น
ภายนอกลดลง  

- ควรท าการเปิดประตูหน้าต่าง
เมื่อฝุ่นลดลง 

- อาจมีการระบายอากาศไม่
เพียงพอ  

- ควรท าการเปิดประตู
หน้าต่างในช่วงท่ีฝุ่นลดลง 

- ควรตรวจสอบ และเปล่ียน
อุปกรณ์ท่ีอาจเส่ือมสภาพ 
เช่น ฟิลเตอร์เป็นประจ า  

- ควรตรวจสอบ และ
เปล่ียนอุปกรณ์ท่ีอาจ
เส่ือมสภาพ เช่น 
ฟิลเตอร์เป็นประจ า 

- ควรมีผู้เช่ียวชาญให้
ค าแนะน าในการติดต้ัง 

- ราคาสูง 

สรุป รูปแบบท้ัง 3 รูปแบบ ได้ดังรูปท่ี 2  

 
รูปที่  2 รูปแบบห้องปลอดฝุ่น 
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เมื่อฝุ่นลดลง 

- อาจมีการระบายอากาศไม่
เพียงพอ  

- ควรท าการเปิดประตู
หน้าต่างในช่วงท่ีฝุ่นลดลง 

- ควรตรวจสอบ และเปล่ียน
อุปกรณ์ท่ีอาจเส่ือมสภาพ 
เช่น ฟิลเตอร์เป็นประจ า  

- ควรตรวจสอบ และ
เปล่ียนอุปกรณ์ท่ีอาจ
เส่ือมสภาพ เช่น 
ฟิลเตอร์เป็นประจ า 

- ควรมีผู้เช่ียวชาญให้
ค าแนะน าในการติดต้ัง 

- ราคาสูง 

สรุป รูปแบบท้ัง 3 รูปแบบ ได้ดังรูปท่ี 2  

 
รูปที่  2 รูปแบบห้องปลอดฝุ่น 
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ข้อดีและข้อจ�ากัดของห้องปลอดฝุ่นในแต่ละรูปแบบ	แสดงดังตารางที่	1

ตารางที่ 1 ข้อดีและข้อจ�ากัดการท�าห้องปลอดฝุ่นแต่ละรูปแบบ

รูปแบบ

ลักษณะ
ทั่วไป

สถานที่
ที่เหมาะสม

ข้อดี

ข้อจ�ากัด

-	 ปิดประตู	-	หน้าต่างเพื่อลด							
การซึมผ่านของฝุ่นละออง
จากภายนอกเข้ามา

-	 บ้านเรือน	
-	 อาคารส�านักงาน
	 สถานประกอบการ

-	 ราคาถูก	
-	 ท�าได้ง่าย
-	 ชั่วคราว

-	 อาจมีการระบายอากาศ
	 ไม่เพียงพอ
-	 ฝุ ่นละอองภายในอาคาร											

อาจสูงกว่าภายนอกในช่วงที่
ฝุ่นละอองภายนอกลดลง	

-	 ควรท�าการเปิดประตู	-	หน้าต่าง
เมื่อฝุ่นละอองลดลง

-	 ปิดประตู	-	หน้าต่าง	และใช้
เครื่องฟอกอากาศลดฝุ ่น
ละอองภายในห้อง

-	 บ้านเรือน	
-	 อาคารส�านักงาน
	 สถานประกอบการ
	 อาคารสาธารณะ

-	 ท�าได้ง่าย	
-	 ติดตั้งได้ง่าย
-	 ถาวร/เคลื่อนย้ายได้

-	 อาจมีการระบายอากาศ
	 ไม่เพียงพอ	
-	 ควรท�าการเปิดประต	ู-	หน้าต่าง

ในช่วงที่ฝุ่นละอองลดลง
-	 ควรตรวจสอบ	และเปลี่ยน

อุปกรณ์ท่ีอาจเส่ือมสภาพ	
เช่น	ฟิลเตอร์เป็นประจ�า	

-	 ปิดประตู	 -	 หน้าต่าง	
และใช้พัดลมดูดอากาศ
จากภายนอกผ่านอปุกรณ์
ลดฝุ่นละออง	และจ่าย
เข้ามาภายในห้อง

-	 อาคารส�านักงาน
	 สถ านประกอบกา ร

อาคารสาธารณะท่ีมี													
ผู้ใช้ห้องจ�านวนมาก

-	 การระบายอากาศ
	 เพียงพอ
-	 ถาวร

-	 ควรตรวจสอบและเปล่ียน
อุปกรณ ์ที่ อ าจ เสื่ อม
สภาพ	 เช่น	 ฟิลเตอร	์			
เป็นประจ�า

-	 ควรมี ผู ้ เชี่ ยวชาญให ้										
ค�าแนะน�าในการติดตั้ง

-	 ราคาสูง

รูปแบบที่ 1 
การป้องกันฝุ่นจากภายนอก

(ปิดประตู - หน้าต่าง)

รูปแบบที่ 2
ระบบฟอกอากาศ

รูปแบบที่ 3 
ระบบความดันอากาศพร้อม

ระบบฟอกอากาศ
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2.2 ห้องปลอดฝุ่น
  
  การท�าห้องปลอดฝุ่นสามารถท�าได้ทั้งในสถานที่ต่าง	ๆ		ได้แก่	
   l		สถานที่สาธารณะ	เช่น	
	 	 	 		 		-	 สถานบรกิารสาธารณสขุทกุระดบั	ไม่รวมถงึห้องในสถานพยาบาลทีต้่องมกีารควบคมุ	

และการป้องกันการติดเชื้อ	(Infection	Control:	IC)
	 	 	 	 	 -	 อาคารสาธารณะทัว่ไป	เช่น	ศนูย์ประชมุ	อาคารเอนกประสงค์	ห้างสรรพสนิค้า	เป็นต้น	
	 	 	 	 	 -	 สถานที่มีกลุ่มเสี่ยง	เช่น	โรงเรียน	ศูนย์เด็กเล็ก	และสถานที่ดูแลผู้สูงอายุ	เป็นต้น
   l		บ้านเรือนทั่วไป	ซึ่งการจัดห้องปลอดฝุ่นที่บ้านเหมาะกับบ้านที่มีกลุ่มเส่ียง	 เช่น	 เด็กเล็ก													

ผู้สูงอายุ	ผู้ท่ีมีโรคระบบทางเดินหายใจไม่ต้องเคลื่อนย้าย	และยังช่วยลดความเครียด							
หากต้องไปอยู่ที่อื่น	

2.3 การเปิด-ปิดห้องปลอดฝุ่น 
  
  ในการท�าห้องปลอดฝุน่ส�าหรบับ้านเรอืนสามารถท�าได้ทนัท	ีเมือ่ปรมิาณฝุน่ละอองเริม่อยูใ่นระดบั										
ปานกลางหรือมีผลกระทบต่อสุขภาพ	 ท้ังน้ี	ควรจัดเตรียมห้องปลอดฝุ่นไว้ก่อนสถานการณ์ฝุ่นละออง						
เกินมาตรฐาน	อย่างไรก็ตาม	ส�าหรับสถานที่สาธารณะ	หน่วยงานที่รับผิดชอบอาจใช้แนวทางน้ีในการ
พิจารณาจัดเตรียม	และเปิด	-	ปิดห้องปลอดฝุ่น	ดังนี้
  1. แนวทางการเปิดห้องปลอดฝุ่น
   การเปิดห้องปลอดฝุ่นเมื่อค่าเฉลี่ย	24	ชั่วโมงของ	PM2.5	หรือ	PM10	อยู่ในระดับ	ดังนี้	
	 	 	 •	 ระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพจ�านวน	3	วันต่อเนื่อง	(PM2.5	>	50	มคก./ลบ.ม.	หรือ	

PM10	>	120	มคก./ลบ.ม.)																																																									
	 	 	 •	 ระดับท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพจ�านวน	1	วัน	 (PM2.5	>	91	มคก./ลบ.ม.	หรือ	PM10										

>	181	มคก./ลบ.ม.)														

0-25

0-50

26-37

51-80

38-50

81-120

ดีมาก ดี ปานกลาง

91 ขึ้นไป

181 ขึ้นไป

51-90

121-180

ผลกระทบ
ต่อสุขภาพ

เริ่มมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพระดับ

PM2.5

PM10

10



  2. การปิดห้องปลอดฝุ่น
	 	 เมื่อค่าเฉลี่ย	 24	 ชั่วโมงของฝุ ่นละอองในบรรยากาศอยู ่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ																				
โดยมีปริมาณ	PM2.5	ต�่ากว่า	50	มคก./ลบ.ม.	หรือ	PM10	ต�่ากว่า	120	มคก./ลบ.ม.ขึ้นไปติดต่อกัน	3	วัน	
ทั้งนี้	ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ดูแลห้องปลอดฝุ่น	

2.4 ประโยชน์ของห้องปลอดฝุ่น
  
  ห้องปลอดฝุ่นเป็นมาตรการหนึ่งที่สามารถลดการสัมผัสฝุ่นละอองในช่วงที่มีค่าสูง	ท�าให้ช่วย											
ลดผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง	ได้แก่	เด็ก	ผู้สูงอายุ	หญิงตั้งครรภ์	
และผูม้โีรคประจ�าตวั	เช่น	หอบหดื	หวัใจและหลอดเลอืด	โรคระบบทางเดนิหายใจ	เป็นต้น	โดยกลุม่เสีย่ง
จะมีความไวต่อการรับสัมผัส	และเกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้มากกว่าประชาชนทั่วไป	รวมถึงประชาชน
ทั่วไปได้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัย	สะอาดจากฝุ่นละออง	และลดการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากฝุ่นละออง														
ซึ่งจะท�าให้มีสุขภาพดีทุกกลุ่มวัย
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ส่วนที่ 3

กำรท�ำห้องปลอดฝุ่น



	 	 การท�าห้องปลอดฝุ่นแบ่งเป็น	2	ลักษณะ	คือ	ห้องปลอดฝุ่นในบ้านเรือน	และห้องปลอดฝุ่น																	
ในสถานที่สาธารณะ	 โดยแต่ละประเภทมีขั้นตอนหลัก	 ได้แก่	การเลือกและเตรียมห้อง	การควบคุม											
แหล่งก�าเนิดฝุ่นละอองในห้อง	และการบ�ารุงรักษา	รายละเอียดดังนี้

3.1 ห้องปลอดฝุ่นในบ้านเรือน (Home Clean Air Shelter)
  
  ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรจัดเตรียมห้องปลอดฝุ่น	 เพื่อลดการสัมผัสฝุ่นละออง															
ขนาดไม่เกิน	2.5	 ไมครอน	 (PM2.5)	และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน	10	 ไมครอน	 (PM10)	การจัดห้อง															
ปลอดฝุ่นในบ้านเรือนเหมาะส�าหรับบ้านท่ีมีกลุ่มเสี่ยง	 เช่น	 เด็กเล็ก	 ผู้สูงอายุ	หญิงตั้งครรภ์	 ผู้ป่วย																
โรคระบบทางเดินหายใจ	 เป็นต้น	 เนื่องจากไม่ต้องเคล่ือนย้ายและช่วยลดความเครียดหากต้องไป												
อาศัยอยู่ที่อื่น	การจัดเตรียมห้องปลอดฝุ่นส�าหรับประชาชนในบ้านเรือน	มีแนวทางดังนี้	
  l การเลือกห้อง
	 	 	 	 1.	 เลือกห้องท่ีห่างจากแหล่งก�าเนิดฝุ่นละออง	 เช่น	ถนน	ลานจอดรถ	พื้นที่ก่อสร้าง													

และไม่มีแหล่งก�าเนิดมลพิษภายในห้อง	เช่น	จุดเทียน	จุดธูป	สูบบุหรี่	หรือกิจกรรมอื่น
ที่เป็นแหล่งก�าเนิดควัน

	 	 	 	 2.	ควรเลือกห้องที่มีประตู	-	หน้าต่างและฝุ่นน้อยที่สุด	เพื่อลดการแลกเปลี่ยนของอากาศ
ภายนอกเข้ามาในอาคาร	(Air	Exchange)	หากห้องมีเครื่องปรับอากาศควรเลือกห้องนั้น	

	 	 	 	 3.	 ไม่มีวัสดุที่เป็นแหล่งสะสมของฝุ่นภายในห้อง	เช่น	เฟอร์นิเจอร์	เครื่องเรือน	พรม	ฯลฯ	
  l การเตรียมห้อง
	 	 	 	 1.	คัดแยกสิ่งของที่ไม่จ�าเป็นหรือไม่ใช้แล้วออกไป	เพราะเป็นแหล่งสะสมฝุ่น	เช่น	อุปกรณ์

ที่ช�ารุดใช้งานไม่ได้	หนังสือพิมพ์เก่า	นิตยสาร	วารสาร	เป็นต้น	
	 	 	 	 2.	 ใช้ผ้าชุบน�้าเช็ดท�าความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน	 เช็ดถูท�าความสะอาดพื้น																	

และตามซอกมุมต่าง	ๆ	เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	
	 	 	 	 3.		ล้างอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง	 ๆ	 เช่น	 พัดลม	 เครื่องปรับอากาศ	 แผ่นกรองอากาศ																					

และมุ้งลวดให้สะอาด	ไม่ควรใช้เครื่องดูดฝุ่น	 เน่ืองจากอาจท�าให้เกิดการฟุ้งกระจาย															
ของฝุ่นละอองได้

กำรท�ำ
ห้องปลอดฝุ่น
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  l การควบคุมแหล่งก�าเนิดฝุ่นละอองภายในห้อง
	 	 	 	 1.	วิธีการอย่างง่ายท�าได้ทุกสถานที่	และประหยัดงบประมาณ	ด�าเนินการดังนี้	
	 	 	 	 	 	 	 -	 ปิดประต	ู-	หน้าต่างให้มดิชดิ	หากมช่ีองหรอืรทูีอ่ากาศภายนอกเข้าอาคารได้										

ให้ปิดช่องหรือรูน้ันด้วยวัสดุ	 เช่น	พลาสติกห่อหนังสือ	 เทปใส	กระดาษกาว															
สองหน้า	ปืนกาว	ฟิวเจอร์บอร์ด	 เทปอลูมิเนียม	 ซีลประตู	หรือเทปปิด											
ร่องประตูหรือหน้าต่าง	 เป็นต้น	 หรือวัสดุอื่นใดที่สามารถปิดได้สนิท															
เพื่อป้องกันอากาศภายนอกเข้าไปในห้อง	

	 	 	 	 	 	 	 -	 ไม่ท�ากิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง	หรือควันเพิ่มขึ้นในห้อง	 เช่น	จุดเทียน											
จุดธูป	สูบบุหรี่	หรือกิจกรรมอื่นที่เป็นแหล่งก�าเนิดควัน	เป็นต้น

	 	 	 	 	 	 	 -	 ท�าความสะอาดเป็นประจ�าทุกวัน	 โดยใช้ผ้าชุบน�้าแทนการใช้ไม้กวาด																				
ท�าความสะอาด	หรือปัดฝุ่นของเฟอร์นิเจอร์	ชั้นวาง	ฯลฯ

	 	 	 	 2.	 ทางเลอืกเพิม่เตมิ	โดยใช้เครือ่งฟอกอากาศเข้ามาเพิม่เตมิซึง่จะช่วยลดปรมิาณฝุ่นละออง
	 	 	 	 	 ในห้องได้มากและเร็วขึ้น	ดังนี้
	 	 	 	 	 	 	 -	 เลอืกใช้เครือ่งฟอกอากาศภายในห้องทีส่ามารถกรองฝุน่ละอองได้	และมขีนาด

ที่เหมาะสมกับห้อง	(การเลือกเครื่องฟอกอากาศ	ดังภาคผนวก	ข)
	 	 	 	 	 	 	 -	 กรณีมีเครื่องปรับอากาศ	ควรเปิดเพื่อช่วยหมุนเวียนอากาศ
	 	 	 	 	 	 	 -	 กรณมีพีดัลมดดูอากาศไม่ควรเปิดพดัลมดดูอากาศ	เพราะจะเป็นการดดูอากาศ

ข้างนอกเข้ามาภายในห้อง
	 	 	 ***	หากฝุ ่นละอองภายนอกอยู ่ในระดับไม่เกินมาตรฐาน	ควรเปิดหน้าต่างและประต	ู																		
เพื่อให้มีการระบายอากาศภายในห้อง	และน�าอากาศสะอาดภายนอกเข้ามายังภายในห้อง		
  l การจัดสภาพแวดล้อม
	 	 	 	 1.	 งดกิจกรรมการเผา	หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง	เช่น	เผาใบไม้		สูบบุหรี่	
	 	 	 	 	 ท�ากับข้าวหรือกิจกรรมอื่นที่เป็นแหล่งก�าเนิดฝุ่นละออง	เป็นต้น
	 	 	 	 2.	ดูแลถนน	บริเวณรอบบ้านไม่ให้เกิดฝุ่นละออง	 เช่น	ท�าความสะอาดถนนเพื่อช่วยลด
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	 	 	 	 3.	ปลูกต้นไม้รอบบริเวณบ้านโดยเลือกพรรณไม้ที่มีลักษณะใบหยาบ	มีขนซึ่งสามารถ															

ดักฝุ่นละอองได้	(รายละเอียดดังส่วนที่	4)	
  l แนวทางอื่น ๆ
	 	 	 	 1.	ควรเตรียมยาสามัญประจ�าบ้าน	ยาประจ�าตัว	ชุดปฐมพยาบาล	และมีเบอร์โทรศัพท์
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โรงพยาบาลทันที
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   3.		 ติดตามสถานการณ์ฝุ ่นละอองอย่างใกล้ชิดจากช่องทางสื่อสารของหน่วยงาน																		
หรือสื่อต่าง	ๆ	 เช่น	 เสียงตามสาย	โทรทัศน์	 วิทยุ	 เว็บไซต์	 เพจ	“คนรักอนามัย	ใส่ใจ
อากาศ	PM2.5”	และแอปพลิเคชัน	Air4thai	เป็นต้น

 
3.2 ห้องปลอดฝุ่นในสถานที่สาธารณะ  (Community Clean Air Shelter) 
  
  การจัดท�าห้องปลอดฝุ ่นในสถานท่ีสาธารณะ	 เหมาะส�าหรับรองรับประชาชนจ�านวนมาก															
และเมือ่สถานการณ์ฝุน่ละอองเกนิมาตรฐานในระยะยาว	ซึง่อาจเลอืกสถานที	่เช่น	โรงเรยีน	โรงพยาบาล										
ส่งเสรมิสขุภาพต�าบล	หรอืศนูย์ประชมุทีอ่ยูใ่นชมุชนนัน้	ๆ 	เพือ่ให้การจดัท�าห้องปลอดฝุน่มปีระสทิธภิาพ	
ขั้นตอนเตรียมการและท�าห้องปลอดฝุ่นจึงมีรายละเอียดมากกว่าการจัดท�าที่บ้านเรือน	รายละเอียดดังนี้
  l การเตรียมการ 
	 	 	 1.		 การเลือกสถานที่เพื่อจัดห้องปลอดฝุ่นในสถานที่สาธารณะ	ควรพิจารณาเกณฑ์ต่าง	ๆ	ได้แก่	
     	 -	 ขนาด ควรค�านึงถึงขนาดพื้นที่พักอาศัยไม่ให้แออัดจนเกินไป	 โดยควรมีพื้นที่															
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ส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 (รพ.สต.)	และห่างจากแหล่งก�าเนิดฝุ่นละออง	 เช่น	ถนน												
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ส�าหรับผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการ		

	 	 	 2.		การเตรียมสถานท ี่ 
   	 	 ก่อนท�าห้องปลอดฝุ่นควรเตรียมสถานที่ส�าหรับจัดท�าห้องปลอดฝุ่นให้พร้อม	ซึ่งจะท�าให้
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  l ขั้นตอนการจัดท�าห้องปลอดฝุ่น
	 	 	 เมื่อได้สถานท่ีเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมา	 คือ	การจัดท�าห้องปลอดฝุ่นด้วยวิธีการต่าง	ๆ																
ตามที่ได้กล่าวในส่วนท่ี	2	 โดยสามารถเลือกแนวทางในการลดฝุ่นละอองที่จะเกิดขึ้นภายในห้องได	้												
ตามความเหมาะสม	ขั้นตอนการจัดท�าห้องปลอดฝุ่นในแต่ละรูปแบบ	มีรายละเอียด	ดังนี้
 
   รูปแบบที่ 1 การป้องกันฝุ่นจากภายนอก (ปิดประตู - หน้าต่าง)
	 	 	 เป็นวิธีการท่ีท�าได้ง่าย	 มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด	 โดยการปิดประตูหน้าต่างให้สนิท	 เพื่อลด																	
การซึมผ่านของอากาศภายนอกที่มีปริมาณฝุ่นละอองสูงเข้ามายังภายในห้อง		ขั้นตอนในการด�าเนินงาน	ดังนี้	
	 	 	 1.	 ปิดประตู	-	หน้าต่างให้มิดชิดป้องกันไม่ให้อากาศภายนอกเข้าไปในห้อง
	 	 	 2.	 ตรวจสอบรอยรั่วของอาคาร	หากพบให้ด�าเนินการปิดช่องหรือรูที่อากาศภายนอก												

เข้าอาคารด้วยวัสดุปิดผนึก	เช่น	 ซีลประตู	หรือเทปปิดร่องประตู	หรือหน้าต่าง	 เป็นต้น	
หรือวัสดุอื่นใดที่สามารถปิดช่องดังกล่าวได้สนิท	
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ตารางท่ี 2 แนวทางการเลือกจัดโซนพื้นที่ 

ระดับความเสี่ยง รายละเอียด 
เขียว จัดการได้ 

และควบคุมได้ 
เป็นพื้นท่ีท่ีสามารถควบคุมการเข้าออกได้  เช่น ห้องนอน ห้องท างาน 
ห้องประชุม 

เหลือง จัดการได้ 
แต่ควบคุมไม่ได้ 

เป็นพื้นท่ีมีสามารถควบคุมการเข้า-ออกได้บ้าง มีบางพื้นท่ีต่อเช่ือมกับ
พื้นท่ีท่ีควบคุมได้ยาก  เช่น ห้องน้ า โถงบันได ทางขึ้นลงอาคาร พื้นท่ี
ทางเข้าอาคาร 

แดง จัดการไม่ได้  
และควบคุมไม่ได้ 

เป็นพื้นท่ี ท่ีไม่สามารถควบคุมการเข้า-ออกได้เลย เช่น โรงอาหาร 
โรงจอดรถ อาคารท่ีมีเพดาน  สูงมาก 

2) ขั้นตอนการจัดท าห้องปลอดฝุ่น
เมื่อได้สถานท่ีเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อมา คือ การจัดท าห้องปลอดฝุ่นด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามท่ีได้

กล่าวในส่วนท่ี 2 โดยสามารถเลือกแนวทางในการลดฝุ่นละอองท่ีจะเกิดขึ้นภายในห้องได้ตามความเหมาะสม 
ขั้นตอนการจัดท าห้องปลอดฝุ่นในแต่ละรูปแบบ มีรายละเอียด ดังนี้ 

รูปแบบที่ 1 การป้องกันฝุ่นจากภายนอก (ปิดประตู หน้าต่าง) 
เป็นวิธีการท่ีท าได้ง่าย และมีค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด โดยการปิดประตูหน้าต่างให้สนิท เพื่อลดการซึม

ผ่านของอากาศภายนอกท่ีมีปริมาณฝุ่นละอองสูงเข้ามายังภายในห้อง  ขั้นตอนในการด าเนินงาน ดังนี้  
(1) ปิดประตู หน้าต่างให้มิดชิดป้องกันไม่ให้อากาศภายนอกเข้าไปในห้อง 
(2) ตรวจสอบรอยรั่วของอาคาร หากพบให้ด าเนินการปิดช่องหรือรูท่ีอากาศภายนอกเข้าอาคาร

ด้วยวัสดุปิดผนึก เช่น ซีลประตู หรือเทปปิดร่องประตูหรือหน้าต่าง เป็นต้น หรือวัสดุอื่นใดท่ี
สามารถปิดช่องดังกล่าวได้สนิท  

วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับปิดรอยร่ัว สามารถปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม และแบ่งออก
ได้เป็น 2 ชนิด คือ แบบกึ่งถาวรและถาวร มีรายละเอียด ดังนี้ 
o วัสดุส าหรับปิดช่องหรือรอยร่ัวชนิดก่ึงถาวร วัสดุชนิดนี้ใช้ปิดช่องรอยรั่วต่าง ๆ

ภายในห้องปลอดฝุ่น สามารถหาได้ง่าย ราคาถูก และใช้ปิดรอยรั่วของอาคารในช่วง
ระยะเวลาส้ัน ๆ เพื่อป้องกันอากาศผ่านเข้ามาในห้อง เมื่อหมดช่วงท่ีฝุ่นละอองสูง

ปิดช่องท่ีอากาศภายนอกสามารถเข้าได้ 

จึงสามารถควบคุมฝุ่นได้ง่าย	 ส�าหรับโซนสีแดงเป็นพื้นที่ควบคุมและจัดการฝุ่นละอองได้ยาก	 เช่น																				
โรงอาหาร	โรงจอดรถ	จงึไม่เหมาะส�าหรบัการจดัเตรยีมห้องปลอดฝุ่น	การก�าหนดโซนพืน้ทีจ่งึเป็นแนวทาง
ในการเลือกบริเวณในการท�าห้องปลอดฝุ่นได้
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ตารางท่ี 2 แนวทางการเลือกจัดโซนพื้นที่ 

ระดับความเสี่ยง รายละเอียด 
เขียว จัดการได้ 

และควบคุมได้ 
เป็นพื้นท่ีท่ีสามารถควบคุมการเข้าออกได้  เช่น ห้องนอน ห้องท างาน 
ห้องประชุม 

เหลือง จัดการได้ 
แต่ควบคุมไม่ได้ 

เป็นพื้นท่ีมีสามารถควบคุมการเข้า-ออกได้บ้าง มีบางพื้นท่ีต่อเช่ือมกับ
พื้นท่ีท่ีควบคุมได้ยาก  เช่น ห้องน้ า โถงบันได ทางขึ้นลงอาคาร พื้นท่ี
ทางเข้าอาคาร 

แดง จัดการไม่ได้  
และควบคุมไม่ได้ 

เป็นพื้นท่ี ท่ีไม่สามารถควบคุมการเข้า-ออกได้เลย เช่น โรงอาหาร 
โรงจอดรถ อาคารท่ีมีเพดาน  สูงมาก 

2) ขั้นตอนการจัดท าห้องปลอดฝุ่น
เมื่อได้สถานท่ีเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อมา คือ การจัดท าห้องปลอดฝุ่นด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามท่ีได้

กล่าวในส่วนท่ี 2 โดยสามารถเลือกแนวทางในการลดฝุ่นละอองท่ีจะเกิดขึ้นภายในห้องได้ตามความเหมาะสม 
ขั้นตอนการจัดท าห้องปลอดฝุ่นในแต่ละรูปแบบ มีรายละเอียด ดังนี้ 

รูปแบบที่ 1 การป้องกันฝุ่นจากภายนอก (ปิดประตู หน้าต่าง) 
เป็นวิธีการท่ีท าได้ง่าย และมีค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด โดยการปิดประตูหน้าต่างให้สนิท เพื่อลดการซึม

ผ่านของอากาศภายนอกท่ีมีปริมาณฝุ่นละอองสูงเข้ามายังภายในห้อง  ขั้นตอนในการด าเนินงาน ดังนี้  
(1) ปิดประตู หน้าต่างให้มิดชิดป้องกันไม่ให้อากาศภายนอกเข้าไปในห้อง 
(2) ตรวจสอบรอยรั่วของอาคาร หากพบให้ด าเนินการปิดช่องหรือรูท่ีอากาศภายนอกเข้าอาคาร

ด้วยวัสดุปิดผนึก เช่น ซีลประตู หรือเทปปิดร่องประตูหรือหน้าต่าง เป็นต้น หรือวัสดุอื่นใดท่ี
สามารถปิดช่องดังกล่าวได้สนิท  

วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับปิดรอยร่ัว สามารถปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม และแบ่งออก
ได้เป็น 2 ชนิด คือ แบบกึ่งถาวรและถาวร มีรายละเอียด ดังนี้ 
o วัสดุส าหรับปิดช่องหรือรอยร่ัวชนิดก่ึงถาวร วัสดุชนิดนี้ใช้ปิดช่องรอยรั่วต่าง ๆ
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เหลือง

แดง

จัดการได้	
และควบคุมได้

จัดการได้	
แต่ควบคุมไม่ได้

จัดการไม่ได้	
และควบคุมไม่ได้

พื้นที่ที่สามารถควบคุมการเข้าออกได้		เช่น	ห้องนอน
ห้องท�างาน	ห้องประชุม

พื้นที่ที่สามารถควบคุมการเข้า-ออกได้บ้าง	มีบางพื้นที่
ต่อเชื่อมกับพื้นที่ที่ควบคุมได้ยาก	เช่น	ห้องน�้า	โถงบันได
ทางขึ้นลงอาคาร	พื้นที่ทางเข้าอาคาร
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ตารางที่ 2 แนวทางการจัดโซนพื้นที่
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  วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ส�าหรับปิดรอยรั่ว สามารถปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม	แบ่งออกได้เป็น															
2	ชนิด	คือ	แบบกึ่งถาวรและถาวร	มีรายละเอียด	ดังนี้
	 	 l วัสดุส�าหรับปิดช่องหรือรอยรั่วชนิดกึ่งถาวร	 วัสดุชนิดนี้ใช้ปิดช่องรอยรั่วต่าง	ๆ	ภายใน															
ห้องปลอดฝุ่นสามารถหาได้ง่าย	ราคาถูก	และใช้ปิดรอยรั่วของอาคารในช่วงระยะเวลาสั้น	ๆ 	เพื่อป้องกัน
อากาศผ่านเข้ามาในห้อง	 เม่ือหมดช่วงท่ีฝุ่นละอองสูงสามารถถอดออกได้	 เช่น	พลาสติกใส	 เทปใส										
เทปกาวสองหน้า	ปืนกาว	ฟิวเจอร์บอร์ด	เทปอลูมิเนียม	เป็นต้น	

	 	

	 	 l วัสดุส�าหรับปิดช่องหรือรอยรั่วชนิดถาวร	 วัสดุชนิดน้ีใช้ปิดช่องรอยรั่วต่าง	ๆ	ภายในห้อง
ปลอดฝุ่น	สามารถปิดรอยรั่วของอาคารได้แบบถาวร	รวมทั้งเพิ่มความสวยงามของห้อง	 เช่น	แผ่นปิดรอยต่อ
เอนกประสงค์	ซิลิโคน	แผ่นยิปซัม	 เทปติดช่องว่างประตู	แผ่นปิดช่องลมอากาศ	แผ่นฟอยล์อลูมิเนียม	
เป็นต้น

12 

สามารถถอดออกได้ เช่น พลาสติกใส เทปใส เทปกาวสองหน้า ปืนกาว ฟิวเจอร์
บอร์ด เทปอลูมิเนียม เป็นต้น  

o วัสดุส าหรับปิดช่องหรือรอยร่ัวชนิดถาวร วัสดุชนิดนี้ใช้ปิดช่องรอยรั่วต่าง ๆ ภายใน
ห้องปลอดฝุ่น สามารถปิดรอยรั่วของอาคารได้แบบถาวร รวมท้ังเพิ่มความสวยงาม
ของห้อง เช่น แผ่นปิดรอยต่อเอนกประสงค์ ซิลิโคน แผ่นยิปซัม เทปติดช่องว่างประตู
แผ่นปิดช่องลมอากาศ แผ่นฟอยล์อลูมิเนียม เป็นต้น

รูปแบบท่ี 2  ระบบฟอกอากาศ 
ระบบฟอกอากาศ เป็นวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการลดฝุ่นละอองในห้อง โดยด าเนินการตาม

แนวทางในรูปแบบท่ี 1 และเพิ่มระบบดักจับฝุ่น เช่น เครื่องฟอกอากาศท่ีสามารถลดปริมาณฝุ่นละอองได้ 
มีข้ันตอนด าเนินการดังนี้ 

1) ด าเนินการตามข้ันตอนในตามแนวทางในรูปแบบท่ี 1 คือ การปิดประตู หน้าต่างและช่องรอย
รั่วอากาศต่าง ๆ

2) ติดต้ังระบบฟอกอากาศเข้าไปในห้อง โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศให้มี
ขนาดเหมาะสมกับขนาดห้อง

ตัวอย่างวัสดุส าหรับปิดช่องหรือรอยรั่ว 
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 รูปแบบที่ 2  ระบบฟอกอากาศ
	 ระบบฟอกอากาศ	 เป็นวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการลด									
ฝุ่นละอองในห้อง	 โดยด�าเนินการตามแนวทางในรูปแบบที่	 1            
และเพิ่มระบบดักจับฝุ่น	เช่น	เครื่องฟอกอากาศที่สามารถ
ลดปริมาณฝุ่นละอองได้	มีขั้นตอนด�าเนินการดังนี้
	 1)	 ด�าเนินการตามขั้นตอนตามแนวทางในรูปแบบที่	 1            
คือ	การปิดประตู	-	หน้าต่างและช่องรอยรั่วอากาศต่าง	ๆ		
	 2)	 ติดตั้งระบบฟอกอากาศเข้าไปในห้อง	โดยค�านึงถึง
ประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศให้มีขนาดเหมาะสม																	
กับขนาดห้อง		
	 3)	 ควรบ�ารุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ	 โดยเปล่ียน
อุปกรณ์ที่เส่ือมสภาพ	 เช่น	แผ่นกรอง	หรืออุปกรณ์อื่น	ๆ	
ตามระยะเวลาทีก่�าหนดไว้ในคูม่อื	หรอืสังเกตจากแผ่นกรอง
หากมีสะสมของฝุ่นละอองปริมาณมากควรท�าการเปลี่ยน
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ที่มีขายตามท้องตลาด	หรือเครื่องฟอกอากาศประดิษฐ์	(DIY)	ดังนี้
  l เครือ่งฟอกอากาศ (Air Purifier หรอื Air Cleaner) เป็นเครือ่งทีช่่วยก�าจดัสิง่แปลกปลอม

ในอากาศ	เช่น	ฝุ่นละออง	แบคทีเรีย	เชื้อโรค	และกลิ่น	โดยเครื่องกรองอากาศจะดูดอากาศ
เข้าเครื่องผ่านตัวกรองเพื่อดักจับสิ่งแปลกปลอมในอากาศเอาไว้	 และปล่อยอากาศบริสุทธิ์	
ออกมาแทน	ซึ่งตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องฟอกอากาศเฉพาะด้านประสิทธิภาพ
การลดอนุภาคละเอียด	PM2.5	 	แบ่งตามลักษณะการลดอนุภาคออกเป็น	3	แบบ	 ได้แก่																		
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3) ควรบ ารุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ โดยเปล่ียนอุปกรณ์ท่ีอาจเส่ือมสภาพ เช่น แผ่นกรองหรือ
อุปกรณ์อื่น ๆ ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในคู่มือ หรือสังเกตจากแผ่นกรองหากมีสะสมของฝุ่น
ปริมาณมากควรท าการเปล่ียน 

 
 การเลือกอุปกรณ์ระบบฟอกอากาศท่ีสามารถก าจัดฝุ่นละอองได้ อาจเลือกเป็นเครื่องฟอก
อากาศท่ีมีขายตามท้องตลาด หรือเครื่องฟอกอากาศประดิษฐ์ (DIY) ดังนี้ 
o เคร่ืองฟอกอากาศ (Air Purifier หรือ Air Cleaner) เป็นเครื่องท่ีช่วยในการก าลังส่ิง

แปลกปลอมในอากาศ เช่น ฝุ่น แบคทีเรีย เช้ือโรค และกล่ิน โดยเครื่องกรองอากาศจะ
ดูดอากาศเข้าเครื่องผ่านตัวกรองเพื่อดักจับส่ิงแปลกปลอมในอากาศเอาไว้ และปล่อย
อากาศบริสุทธิ์ออกมาแทน ซึ่งตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องฟอกอากาศ 
เฉพาะด้านประสิทธิภาพการลดอนุภาคละเอียด PM2.5  แบ่งตามลักษณะการลด
อนุภาคออกเป็น 3 แบบ ได้แก่ เครื่องฟอกอากาศทางกล (mechanical air cleaner) 
เครื่องฟอกอากาศซึ่งใช้ตัวกลางกรองโดยทางกลเป็นหลัก เครื่องฟอกอากาศไอออน 
(ionic air cleaner) เครื่องฟอกอากาศไฟฟ้า (electric air cleaner) หรือเครื่องฟอก
อากาศร่วม (การเลือกเครื่องฟอกอากาศ ดังภาคผนวก ข) 

o เคร่ืองฟอกอากาศประดิษฐ์ (DIY) การเลือกใช้เครื่องฟอกอากาศแบบประดิษฐ์ เป็นอีก
วิธีการหนึ่งท่ีสามารถน าอุปกรณ์มาประยุกต์ และปรับปรุงโดยมีหลักการท างานท่ีไม่
ซับซ้อน โดยการน าอากาศผ่านตัวกรองชนิด HEPA หรือชนิดอื่น ๆ ท่ีสามารถกรองฝุ่น
ละอองขนาดเล็กได้ มาประกอบเข้ากับพัดลม  ท้ังนี้ ควรเลือกอุปกรณ์ท่ีมีปลอดภัย และ
ได้รับค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญ  

 
ภาพจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รูปที่  3 ตัวอย่างเคร่ืองฟอกอากาศประดิษฐ์ (DIY)  

    รูปแบบที่ 3 ระบบความดันอากาศพร้อมระบบฟอกอากาศ
	 	 	 เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูง	โดยด�าเนินการตามแนวทางในรูปแบบที่	1	โดยห้องปลอดฝุ่น																
ในรปูแบบระบบความดนัอากาศพร้อมระบบฟอกอากาศ	สามารถด�าเนนิการได้โดยสร้างความดนัแตกต่าง
ระหว่างห้อง	 โดยภายในห้องต้องไม่มีรอยรั่วมากเกินไปและไม่มีช่องเปิดอื่น	ๆ	หากต้องการให้พื้นที่มี										
ความดันมากหรือเป็นบวกจะมีการเติมอากาศเข้าไปในห้องเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนอากาศ	
	 	 	 ดงันัน้	การท�าให้ห้องเป็นระบบความดนัอากาศพร้อมระบบฟอกอากาศ	(Positives	pressure)				
จึงควรเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมและปลอดภัย	ทั้งการเลือกใช้พัดลมระบายอากาศ	(Blower)	และ
เครื่องฟอกอากาศ	กรณีใช้แผ่นกรองอากาศควรเลือก	MERV	11	ขึ้นไป	หรือเลือกชนิด	High-efficiency	
particulate	air	(HEPA)	ซึง่เป็นแผ่นกรองทีม่ปีระสทิธภิาพในการกรองอนภุาคขนาดเลก็มาก	(Ultrafine	
Particles)	รายละเอียดดังตารางที่	3	อย่างไรก็ตาม	วิธีการนี้ควรได้รับค�าแนะน�าจากวิศวกรหรือช่างที่มี
ความช�านาญ	ส�าหรบัการด�าเนนิการตามรปูแบบนีจ้ะมตีวัอย่างและวธิดี�าเนนิการตามรปูแบบในส่วนที	่5

 

13 
 

3) ควรบ ารุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ โดยเปล่ียนอุปกรณ์ท่ีอาจเส่ือมสภาพ เช่น แผ่นกรองหรือ
อุปกรณ์อื่น ๆ ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในคู่มือ หรือสังเกตจากแผ่นกรองหากมีสะสมของฝุ่น
ปริมาณมากควรท าการเปล่ียน 

 
 การเลือกอุปกรณ์ระบบฟอกอากาศท่ีสามารถก าจัดฝุ่นละอองได้ อาจเลือกเป็นเครื่องฟอก
อากาศท่ีมีขายตามท้องตลาด หรือเครื่องฟอกอากาศประดิษฐ์ (DIY) ดังนี้ 
o เคร่ืองฟอกอากาศ (Air Purifier หรือ Air Cleaner) เป็นเครื่องท่ีช่วยในการก าลังส่ิง

แปลกปลอมในอากาศ เช่น ฝุ่น แบคทีเรีย เช้ือโรค และกล่ิน โดยเครื่องกรองอากาศจะ
ดูดอากาศเข้าเครื่องผ่านตัวกรองเพื่อดักจับส่ิงแปลกปลอมในอากาศเอาไว้ และปล่อย
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  l เครื่องฟอกอากาศประดิษฐ์ (DIY) การเลือกใช้เครื่องฟอกอากาศแบบประดิษฐ์	 เป็นอีกวิธีการ
หนึง่ทีส่ามารถน�าอปุกรณ์มาประยุกต์และปรบัปรงุมหีลกัการท�างานทีไ่ม่ซบัซ้อน	โดยการน�าอากาศ
ผ่านตัวกรองชนิด	HEPA	หรือชนิดอื่น	ๆ	ที่สามารถกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กได้มาประกอบ										
เข้ากับพัดลม		ทั้งนี้	ควรเลือกอุปกรณ์ที่มีปลอดภัยและได้รับค�าแนะน�าจากผู้เชี่ยวชาญ	

รูปที่ 2 ตัวอย่างเครื่องฟอกอากาศประดิษฐ์ (DIY)
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  l  มาตรการเพิ่มเติม
	 	 	 ส�าหรับห้องปลอดฝุ่นในสถานที่สาธารณะ	กรณีที่มีประชาชนมาอาศัยจ�านวนมากต้องค�านึง
ถึงมาตรการอื่น	ๆ	เพิ่มเติม	ดังนี้	
  1. มาตรการด้านสุขภาพ 
	 	 	 -	 ควรมีการลงทะเบียนและคัดกรองสุขภาพผู้ใช้บริการ	 เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย															

เชื้อโรคไปสู่บุคคลอื่น	
	 	 	 -	 เตรียมยา	 เวชภัณฑ์ที่จ�าเป็น	 เช่น	ยาสามัญประจ�าบ้าน	ยาประจ�าตัว	ชุดปฐมพยาบาล					

ให้พร้อมใช้งาน	และมีพื้นที่ส�าหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	
	 	 	 -	 จัดเตรียมความพร้อมระบบส่งต่อผู้ป่วยกรณีที่มีผู้ป่วยฉุกเฉินหรือมีอาการรุนแรง	 โดยมี

ช่องทางประสานงานกับโรงพยาบาลแม่ข่ายและโรงพยาบาลศูนย์		
	 	 	 -	 ติดตามสถานการณ์	 	PM2.5	อย่างใกล้ชิด	จากช่องทางส่ือสารและประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนทราบต่อเนื่อง
	 	 	 -	 ให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพ	การดูแลและป้องกันตนเอง	
	 	 	 -	 มีพ้ืนท่ีสันทนาการเพื่อหลีกเลี่ยงความตึงเครียดที่อาจจะเกิดขึ้น

ข้อควรค�านึง : การท�าห้องปลอดฝุ ่น	 การระบายอากาศถือเป็นเรื่องส�าคัญ	 เนื่องจากการ										
ระบายไม่ดีจะเป็นแหล่งสะสมความร้อนและฝุ่นละออง	รวมถึงการสะสมของคาร์บอนไดออกไซด์
ภายในห้อง	ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้	ดังนั้น	จึงควรมีการระบายอากาศออกจากห้องหรือ
พื้นที่	เพื่อควบคุมความร้อน	ความชื้นให้อยู่ในระดับที่จะรู้สึกสบายได้	และให้อากาศบริสุทธิ์เข้ามา
แทนที่ได้	 โดยอาจใช้การเปิดหน้าต่าง	ประตู	หรือเปิดพัดลมระบายอากาศในบางช่วงเวลาเพื่อ									
ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะเกิดขึ้น	รายละเอียดเพิ่มเติมภาคผนวก	ข
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รูปแบบ 3 ระบบความดันอากาศพร้อมระบบฟอกอากาศ 
เป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพสูง เช่นเดียวกับรูปแบบท่ี 2 โดยด าเนินการตามแนวทางในรูปแบบ    

ท่ี 1 ห้องปลอดฝุ่นในรูปแบบระบบความดันอากาศพร้อมระบบฟอกอากาศ สามารถด าเนินการได้โดยสร้าง
ความดันแตกต่างระหว่างห้อง โดยภายในห้องต้องไม่มีรอยรั่วมากเกินไปและต้องไม่มีช่องเปิดอื่น ๆ หาก
ต้องการให้พื้นท่ีมีความดันมากหรือเป็นบวกจะมีการเติมอากาศเข้าไปในห้องเพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนอากาศ  

ดังนั้น การท าให้ห้องเป็นระบบความดันอากาศพร้อมระบบฟอกอากาศ (Positives pressure) 
จึงควรเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมและปลอดภัย ท้ังการเลือกใช้พัดลมระบายอากาศ (Blower) และเครื่อง
ฟอกอากาศ กรณี ใช้แผ่นกรองอากาศควรเลือก MERV 11 ขึ้น ไป หรือ เลือกชนิด  High-efficiency 
particulate air (HEPA) ซึ่งเป็นแผ่นกรองท่ีมีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาดเล็กมาก (Ultrafine 
Particles) รายละเอียดดังตารางท่ี 3 อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้ควรได้รับค าแนะน าจากวิศวกรหรือช่างท่ีมีความ
ช านาญ ส าหรับการด าเนินการตามรูปแบบนี้จะมีตัวอย่างและวิธีด าเนินการตามรูปแบบในส่วนท่ี 5 
ตารางท่ี 3 ประเภทแผ่นกรองอากาศ ประสิทธิภาพ และมาตรฐานการทดสอบ 

MERV ประสิทธิภาพขั้นต่ า มาตรฐานการทดสอบ 
 17 99.97% HEPA 99.97% efficiency on 0.3 µm particle, IEST Type A 

ASHRAE 52.2 
 14 90-95% ASHRAE 52.1 (dust-spot) 

ASHRAE 52.2 
 13 70-80% ASHRAE 52.1 (dust-spot) 

ASHRAE 52.2 
8 30-35% ASHRAE 52.1 (dust-spot) 

ASHRAE 52.2 

หมายเหตุ : มาตรฐานของแผ่นกรองอากาศที่นิยมใช้ในเมืองไทย รายละเอียดดังภาคผนวก ข 

 

 

ข้อควรค านึง : ในการท าห้องปลอดฝุ่น การระบายอากาศ ถือเป็นเรื่องส าคัญ เน่ืองจากหากการระบายไม่ดีจะเป็นแหล่งสะสม
ความร้อนและฝุ่นละออง รวมถึงการสะสมของคาร์บอนไดออกไซด์ภายในห้อง ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ ดังน้ัน จึงควรมี
การจัดการการระบายอากาศออกจากห้องหรือพ้ืนที่เพ่ือควบคุมความร้อน ความชื้นให้อยู่ในระดับที่จะรู้สึกสบายได้และให้
อากาศบริสุทธ์ิเข้ามาแทนที่ได้ โดยอาจใช้การเปิดหน้าต่าง ประตูหรือเปิดพัดลมระบายอากาศในบางช่วงเวลาเพ่ือลดปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รายละเอียดเพ่ิมเติมภาคผนวก ข 

MERV = Minimum Efficiency Reporting Value ตามมาตรฐาน ASHRAE 52.2 
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  2. มาตรการด้านความปลอดภัย 
	 	 	 -	 ควรจัดเตรียมแสงสว่างภายในอาคารให้เพียงพอ	
	 	 	 -	 ไม่มีวัสดุหรืออุปกรณ์ที่เป็นอันตรายภายในห้อง	
	 	 	 -	 ตดิป้ายเตอืนทางออกฉกุเฉนิ	มอีปุกรณ์ดบัเพลงิทีพ่ร้อมใช้งาน	รวมถงึมแีผนอพยพฉกุเฉนิ 

3.3  การบ�ารุงรักษาและดูแลห้องปลอดฝุ่น
   
   1.	 	 ควรท�าความสะอาดห้องเป็นประจ�า	เพื่อลดการสะสมของฝุ่นละออง
	 	 	 2.	 	 ไม่สร้างกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศภายในห้อง	เช่น	จุดเทียน	ธูป	และการใช้

สารเคมีในอาคาร	เช่น	สเปรย์ปรับอากาศ
	 	 	 3.	 	 ควรท�าการระบายอากาศในช่วงท่ีมีฝุ่นละอองภายนอกต�่า	 เช่น	 เปิดประตู-หน้าต่าง														

ในช่วงเวลาบ่าย	เป็นระยะเวลาประมาณ	30–60	นาที	
	 	 	 4.	 	 ส�าหรับห้องท่ีมีเครื่องปรับอากาศ	 ควรตรวจสอบท�าความสะอาดหน้ากากเครื่อง															

ปรับอากาศและแผ่นกรองอากาศทุกเดือน	และควรล้างเครื่องปรับอากาศอย่างน้อย									
6	เดือนต่อครั้ง

	 	 	 5.	 	 ไม่วางอุปกรณ์กรองอากาศหรือเครื่องฟอกอากาศไว้ในบริเวณที่มีอากาศชื้น	 เช่น														
หน้าห้องน�้า	เนื่องจากอาจส่งผลให้เกิดการสะสมของเชื้อต่าง	ๆ	ภายในเครื่องได้

	 	 	 6.	 	 ตรวจสอบแผ่นกรองเป็นประจ�าทุกเดือนในช่วงที่ฝุ่นละอองสูง	หากพบว่ามีการอุดตัน
ควรท�าการเปลี่ยนแผ่นกรองเพื่อประสิทธิภาพในการกรอง

	 	 	 7.	 	 ควรเปลีย่นแผ่นกรองหรอือปุกรณ์อืน่	ๆ 	ตามระยะเวลาทีก่�าหนดในคูม่อื	หรอืสงัเกตจาก
แผ่นกรอง	หากมีสะสมของฝุ่นเป็นปริมาณมากควรท�าการเปล่ียน	และควรปฏิบัติตาม
ค�าแนะน�าในคู่มืออย่างเคร่งครัด

	 	 	 8.	 	 ควรตรวจสอบคุณภาพอากาศในห้องปลอดฝุ ่น	 โดยสามารถด�าเนินการตรวจวัด
พารามิเตอร์เกี่ยวข้อง	 เช่น	ฝุ่นละอองขนาดเล็ก	 (PM10,	PM2.5)	อัตราการไหลเวียน
อากาศ	 (Air	 change	 rate)	ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	 (CO2)	 เป็นต้น	และสามารถ													
เฝ้าระวังโดยการสุ่มประเมินห้องปลอดฝุ่นได้	ดังภาคผนวก	ค
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ส่วนที่ 4

แนวทำง
กำรจัดสภำพแวดล้อม



	 	 ในการท�าห้องปลอดฝุ่นเมื่อระดับฝุ่นละอองภายในห้องอยู่ในระดับที่ปลอดภัย	 เพื่อลดปริมาณ											
ฝุ่นละอองที่เข้ามาภายในบริเวณ	ควรมีการจัดสภาพแวดล้อมภายนอก	เช่น	ก�าหนดจุดจอดรถหรือรับส่ง
ให้ห่างจากห้องปลอดฝุ่น	ก�าหนดจุดสูบบุหรี่ให้ห่างจากบริเวณห้อง	หรือก�าหนดพื้นที่ห้ามสูบบุหรี	่																			
ทัง้ภายในอาคารและภายนอกบรเิวณห้องปลอดฝุน่	งดกจิกรรมการเผาหรอืกจิกรรมทีก่่อให้เกดิฝุน่ละออง	
รวมทั้งควรดูแลถนนไม่ให้เกิดฝุ่นละออง	 เช่น	ท�าความสะอาดถนน	ติดตั้งสเปรย์ละอองน�้าเพื่อช่วยลด
ปริมาณฝุ่นละอองที่ลอยขึ้นมาจากพื้นและสร้างพื้นที่กันชน	 (Buffer	Zone)	 ให้กับพื้นรอบบริเวณห้อง					
ซึ่งจะกล่าวโดยละเอียดต่อไป

4.1 แนวทางการจัดท�าพื้นที่กันชน (Buffer Zone)
  
  แนวทางการจัดท�าพื้นที่กันชน	เป็นการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อลดและป้องกันผลกระทบ
จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก	 โดยออกแบบพื้นท่ีสวนแนวตั้งก่อนเข้าสู่ตัวอาคาร	ซึ่งมีข้อควรค�านึงประกอบ
ด้วย	ประเภทและชนิดของต้นไม้	ระยะความกว้างของสวนอย่างน้อย	3	 เมตร	ต้นไม้ประเภทไม้ยืนต้น												
ควรมคีวามสงู	3-20	เมตร	ส�าหรบัไม้พุม่ภายใต้ไม้ยนืต้นควรมขีนาด	0-5	เมตร	และควรเว้นระยะให้ต้นไม้
สามารถเตบิโตได้	ตวัอย่างผงัจดัต้นไม้เพือ่ลดผลกระทบจากฝุน่ละออง	ดงัรปูที	่4	สามารถด�าเนนิการ	ดงันี้

แนวทำง
กำรจัดสภำพแวดล้อม
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	 	 1.	 เลอืกไม้ยนืต้น	ไม้พุม่ให้ครอบคลมุพืน้ที	่และควรมหีลากหลายชนดิเพือ่ป้องกนัปัญหาศตัรพูชื
	 	 2.	 เลือกต้นไม้ที่เหมาะส�าหรับการลดมลพิษทางอากาศหรือฝุ่นละออง	
	 	 3.	 ระยะห่างระหว่างต้นควรเพียงพอให้ต้นไม้ดังกล่าวสามารถเติบโตได้
	 	 4.	 หากมีพื้นทีจ่�ากดัสวนแนวตัง้	(Green	walls)	หรอืหลังคาเขียว	(Green	roofs)	เป็นทางเลือก

ในการปลูกต้นไม้	

   l  การท�าสวนแนวตั้ง (Green walls) เป็นอีกหน่ึงวิธีช่วยลดฝุ่นละอองในกรณีที่มีพื้นที่
จ�ากัด	สามารถท�าสวนแนวตั้งในบริเวณใกล้หน้าต่าง	ทางเข้า	หรือระเบียงเพื่อกรองฝุ่นได้	 เช่น	การใช้
กระถางปลูกไม้พุ่มหรือไม้คลุมดิน	 ไม้เลื้อย	 ไม้พุ่มกึ่งเล้ือย	หรือไม้คลุมดินกึ่งเล้ือยที่มีใบหรือผิวล�าต้น														
มีขนขนาดเล็กเพื่อช่วยดักจับฝุ่นละออง	 โดยปลูกในกระถางธรรมดาและปล่อยให้ต้นไม้เลื้อยลงมา																
หรือท�าแผงต้นไม้เลื้อย	เพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตสร้างระนาบในแนวตั้งแนบไปกับผนัง									
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รั้ว 

ไม้ยืนต้น 

ไม้พุ่ม 

ถนน 

ส่วนท่ี 4 
แนวทางการจัดสภาพแวดล้อม 

ในการท าห้องปลอดฝุ่น เมื่อระดับฝุ่นภายในห้องอยู่ในระดับท่ีปลอดภัย เพื่อให้ลดปริมาณฝุ่นท่ีเข้ามา
ภายในบริเวณ จึงควรมีการจัดการสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น การก าหนดจุดจอดรถหรือการรับส่งให้               
ห่างจากห้องปลอดฝุ่น การก าหนดจุดห้ามสูบบุหรี่ให้ห่างจากบริเวณห้อง หรือก าหนดให้เป็นพื้นท่ีห้ามสูบบุหรี่
ท้ังภายในอาคารและภายนอกบริเวณห้องปลอดฝุ่น การงดกิจกรรมการเผา หรือกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดฝุ่น รวมทั้ง
การควรดูแลถนนไม่ให้เกิดฝุ่นละออง เช่น การท าความสะอาดถนน การติดต้ังสเปรย์ละอองน้ าเพื่อช่วยลด
ปริมาณฝุ่นละอองท่ีลอยขึ้นมาจากพื้น และการสร้างพื้นท่ีกันชน (Buffer Zone) ให้กับพื้นรอบบริเวณห้อง 
ซึ่งจะกล่าวโดยละเอียดต่อไป ดังนี้ 

4.1 แนวทางการจัดท าพ้ืนท่ีกันชน (Buffer Zone) 
แนวทางการจัดท าพื้นท่ีกันชน (Buffer Zone) เป็นการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อลดและป้องกัน

ผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยออกแบบพื้นท่ีสวนแนวต้ังก่อนเข้าสู่ตัวอาคาร ซึ่งมีข้อควรค านึง
ประกอบด้วย ประเภทและชนิดของต้นไม้ ระยะความกว้างของสวนของน้อย 3 เมตร และความสูงของต้นไม้
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1) เลือกไม้ยืนต้น ไม้พุ่มให้ครอบคลุมพื้นท่ี และควรมีหลากหลายชนิดเพื่อป้องกันปัญหาศัตรูพืช
2) เลือกต้นไม้ท่ีเหมาะส าหรับการลดมลพิษทางอากาศหรือฝุ่นละออง
3) ระยะห่างระหว่างต้นควรเพียงพอให้ต้นไม้ดังกล่าวสามารถเติบโตได้
4) หากมีพื้นท่ีจ ากัดสวนแนวต้ัง (Green walls) หรือหลังคาเขียว (Green roofs) เป็นทางเลือกใน

การปลูกต้นไม้ 

ไมยืนตน                                 ไมพุม

รูปที่ 4 ตัวอยางผังการจัดวางตนไมเพื่อการลดผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กรูปที่ 3 ตัวอย่างแผนผังการจัดวางต้นไม้เพื่อลดผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ตัวอย่างการท�าสวนแนวตั้ง 25



   l		หลังคาเขียว (Green roofs) การท�าหลังคาเขียวเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดฝุ่นละออง	
เป็นการปลกูพืชปกคลมุข้างบน	ด้วยพชืพรรณคลมุดนิ	ไม้เล้ือย	หรอืลกัษณะใด	ๆ 	แต่การปลูกต้องพจิารณา
เลือกใช้พืชที่ทนทานต่อสภาพขาดน�้า	ส่วนใหญ่มักเป็นพืชพื้นถิ่นประเภทอวบน�้าหรือพืชคลุมดินที่ขึ้นได้
ในที่แล้ง	ส�าหรับการท�าหลังคาเขียวจะเน้นการลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม	สร้างสภาวะสบาย																
และลดการใช้พลังงานของอาคาร
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ตัวอย่างการสร้างหลังคาเขียว 

(ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต) 
หลังคาเขียวแบบใช้ไม้เลื้อยชนิดเกาะเกี่ยว 

(ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต) 

4.2 แนวทางการเลือกต้นไม้ดักฝุ่น 
 ต้นไม้ทุกชนิดสามารถดักจับฝุ่นละอองได้ ขึ้นอยู่กับพื้นท่ีผิวใบและส่ิงปกคลุมบนผิวใบ มีการศึกษาวิจัย
ในหลาย ๆ ประเทศ พบว่า ต้นไม้ใหญ่ในเมืองสามารถดักจับฝุ่น PM10 ได้ประมาณ 100 กรัม ในแต่ละปต้ีนไม้
ใหญ่ในกรุงปักกิ่งสามารถดักจับ PM10 ได้ประมาณ 300 กรัม และต้นไม้ท่ีโตเต็มท่ีในบางประเทศ เช่น ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ดักจับฝุ่นละอองได้ประมาณ 1.4 กิโลกรัม พื้นท่ีสีเขียวสามารถดักจับฝุ่นละอองได้ประมาณร้อย
ละ 15-20 การปลูกไม้เล้ือยบนผนังหรือก าแพงตามริมถนนเพื่อดักจับฝุ่นละออง ซึ่งไม้เล้ือยหลายชนิดท่ีมีพื้นท่ี
ใบรวมกันถึง 3-8 ตารางเมตรต่อทุกหนึ่งตารางเมตรของพื้นท่ีบนผนังหรือก าแพงสามารถดักจับฝุ่นละอองได้ถึง 
6 กรัม ดังนั้นการปลูกต้นไม้จึงเป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะสามารถลดฝุ่นละอองได้  

 

4.2 แนวทางการเลือกต้นไม้ดักฝุ่น
  
  ต้นไม้ทุกชนิดสามารถดักจับฝุ่นละอองได้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ใบและส่ิงปกคลุมบนผิวใบ	มีการศึกษา
วิจัยในหลาย	ๆ	ประเทศพบว่าต้นไม้ใหญ่ในเมืองสามารถดักจับฝุ่น	 PM10	 ได้ประมาณ	100	กรัม														
ในแต่ละปีต้นไม้ใหญ่ในกรุงปักกิ่งสามารถดักจับ	PM10	ได้ประมาณ	300	กรัม	และต้นไม้ที่โตเต็มที่ใน						
บางประเทศ	เช่น	ประเทศเนเธอร์แลนด์ดักจับฝุ่นละอองได้ประมาณ	1.4	กิโลกรัม	พื้นที่สีเขียวสามารถ
ดักจับฝุ่นละอองได้ประมาณร้อยละ	15-20	การปลูกไม้เลื้อยบนผนังหรือก�าแพงตามริมถนนเพื่อดักจับ						
ฝุ่นละออง	ซึ่งไม้เล้ือยหลายชนิดท่ีมีพื้นท่ีใบรวมกันถึง	3-8	ตารางเมตรต่อทุกหนึ่งตารางเมตรของพื้นที	่
บนผนังหรือก�าแพงสามารถดักจับฝุ่นละอองได้ถึง	 6	กรัม	ดังนั้น	การปลูกต้นไม้จึงเป็นแนวทางหนึ่ง																
ที่จะสามารถลดฝุ่นละอองได้	
  l		ต้นไม้ลดฝุ่นละอองได้อย่างไร
	 	 ฝุ ่นละอองจะถูกพัดพาหรือตกลงในใบพืชที่มีผิวใบที่มีความชื้น	 ผิวหยาบ	มีขน	หรือผิวใบ																
ที่มีประจุไฟฟ้าผ่านกระบวนการตกกระทบ	จากน้ันฝุ่นละอองบางส่วนสามารถย้อนกลับไปแขวนลอย						
ในอากาศได้เมื่อถูกลมพัด	 บางส่วนจะถูกดักจับไว้ที่ ผิวใบเมื่อฝนตกก็จะถูกชะล้างลงสู ่พื้นดิน																													
แต่หากผวิใบมคีวามเหนยีวมาก	ฝุน่ละอองจะหลดุออกจากผวิของใบได้ยากขึน้	ต้องรอให้ใบร่วงฝุน่ละออง													
จึงจะกลับลงมาสู่พื้นดิน
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การท าหลังคาเขียวจะเน้นการลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม สร้างสภาวะสบาย ลดการใช้พลังงานของอาคาร 

  
ตัวอย่างการสร้างหลังคาเขียว 

(ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต) 
หลังคาเขียวแบบใช้ไม้เลื้อยชนิดเกาะเกี่ยว 

(ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต) 

4.2 แนวทางการเลือกต้นไม้ดักฝุ่น 
 ต้นไม้ทุกชนิดสามารถดักจับฝุ่นละอองได้ ขึ้นอยู่กับพื้นท่ีผิวใบและส่ิงปกคลุมบนผิวใบ มกีารศึกษาวิจัย
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ใหญ่ในกรุงปักกิ่งสามารถดักจับ PM10 ได้ประมาณ 300 กรัม และต้นไม้ท่ีโตเต็มท่ีในบางประเทศ เช่น ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ดักจับฝุ่นละอองได้ประมาณ 1.4 กิโลกรัม พื้นท่ีสีเขียวสามารถดักจับฝุ่นละอองได้ประมาณร้อย
ละ 15-20 การปลูกไม้เล้ือยบนผนังหรือก าแพงตามริมถนนเพื่อดักจับฝุ่นละออง ซึ่งไม้เล้ือยหลายชนิดท่ีมีพื้นท่ี
ใบรวมกันถึง 3-8 ตารางเมตรต่อทุกหนึ่งตารางเมตรของพื้นท่ีบนผนังหรือก าแพงสามารถดักจับฝุ่นละอองได้ถึง 
6 กรัม ดังนั้นการปลูกต้นไม้จึงเป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะสามารถลดฝุ่นละอองได้  
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ละ 15-20 การปลูกไม้เล้ือยบนผนังหรือก าแพงตามริมถนนเพื่อดักจับฝุ่นละออง ซึ่งไม้เล้ือยหลายชนิดท่ีมีพื้นท่ี
ใบรวมกันถึง 3-8 ตารางเมตรต่อทุกหนึ่งตารางเมตรของพื้นท่ีบนผนังหรือก าแพงสามารถดักจับฝุ่นละอองได้ถึง 
6 กรัม ดังนั้นการปลูกต้นไม้จึงเป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะสามารถลดฝุ่นละอองได้  
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  l	 เกณฑ์คัดเลือกต้นไม้เพื่อดักจับฝุ่น
	 	 1.	 ลักษณะใบ	ควรมีลักษณะเรียวเล็ก	ชื้น	หยาบ	มีขนหรือผิวใบที่เหนียว	ฝุ่นละอองจะเกาะติด

ใบได้ดีและมีประสิทธิภาพมากกว่าผิวเรียบมัน
	 	 2.	 ล�าต้น	กิ่งก้านที่โครงสร้างพันกันอย่างสลับซับซ้อนมีส่วนช่วยดักจับฝุ่นละอองได้
	 	 3.	 ต้นไม้ที่ไม่ผลัดใบจะมีประสิทธิภาพดีกว่าไม้ผลัดใบ	 เนื่องจากไม้ผลัดใบบางช่วงไม่มีใบดักจับ																

ฝุ่นละออง
	 	 4.	 ผิวใบ	พืชท่ีมีผิวใบโดยรวมมากกว่าสามารถดักจับฝุ่นละอองได้มากกว่าพืชที่มีผิวใบน้อย										

ดังนั้น	 ต้นไม้ใหญ่และไม้พุ ่มที่มีใบขนาดเล็กจ�านวนมากจึงมีประสิทธิภาพในการดักจับ														
ฝุ่นละอองสูงกว่าต้นไม้ที่มีใบขนาดใหญ่	แต่มีจ�านวนใบน้อย

  l	 ตัวอย่างต้นไม้ดักฝุ่น 
 	 ตัวอย่างของชนิดของต้นไม้	เช่น	ต้นไทรเกาหลี	คริสติน่า	โมก	ชาดัด		อโศกอินเดีย	สนประดิพัทธ์	
สนฉัตร	สนสามใบ	กันภัยมหิดล	ค�ามอกหลวง	การะเวก	พวงครามช้าง	กรรณิการ์	ไทรใบสัก	เป็นต้น																											
	 	 ทั้งนี้	จากข้อมูลการศึกษาของ	ผศ.ดร.ธรรมรัตน์	พุทธไทย	มหาวิทยาลัยมหิดล	ได้ศึกษาต้นไม	้											
35	สายพันธุ์ในการดักจับฝุ่นละอองในอากาศ	และจัดล�าดับความสามารถดักฝุ่นออกเป็น	5	ระดับ	ซึ่งได้
ก�าหนดประสทิธภิาพการลดฝุน่ละอองทีร่ะดบั	1-5	โดยระดบั	5	คือ	ต้นไม้มปีระสิทธภิาพการลดฝุ่นละออง
สูงสุด	ดังนี้
	 	 -	 ระดับ	5	ไม่พบพืชที่สามารถดักฝุ่นได้ในระดับ	5		
	 	 -	 ระดับ	4	ได้แก่	ต้นทองอุไร	ตะขบฝรั่ง	เสลา	จามจุรี	และแคแสด	
	 	 -	 ระดับ	3	ได้แก่	สร้อยอินทนิล	เล็บมือนาง	กะทกรก	ไผ่รวก	แก้ว	หางนกยูงไทย	กรรณิการ์													

คริสตินา	ข่อย	โมกมัน	ไม้สกุลชงโค	ต้นตะแบก	และต้นอินทนิล
	 	 -	 ระดับ	2	ได้แก่	พวงชมพู	อัญชัน	พวงคราม	วงศ์ส้มกุ้ง	ฉัตรพระอินทร์	วาสนา	โมกบ้าน	สั่งท�า	

โพทะเล	พฤกษ์	ขี้เหล็กเลือด	ปอกระสา	ตะลิงปลิง	ขี้เหล็กบ้าน	ชมพูพันธุ์ทิพย์	พังแหร	
	 	 -	 ระดับ	1	ได้แก่	โมกหลวง

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
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4.2.1 ต้นไม้ลดฝุ่นละอองได้อย่างไร 
ฝุ่นละอองจะถูกพัดพาหรือตกลงในใบพืชท่ีมีผิวใบท่ีมีความช้ืน ผิวหยาบ หรือมีขน หรือผิวใบท่ีมีประจุ

ไฟฟ้า ผ่านกระบวนการ “การตกกระทบ” จากนั้นฝุ่นละอองบางส่วนสามารถย้อนกลับไปแขวนลอยในอากาศ
ได้เมื่อถูกลมพัด บางส่วนจะถูกดักจับไว้ท่ีผิวใบเมื่อฝนตกก็จะถูกชะล้างลงสู่พื้นดิน แต่หากผิวใบมีความเหนียว
มาก ฝุ่นละอองจะหลุดออกจากผิวของใบได้ยากขึ้น ต้องรอให้ใบร่วงฝุ่นจึงจะกลับลงมาสู่พื้นดิน 

4.2.2 เกณฑ์คัดเลือกพืชเพื่อดักจับฝุ่น ประกอบด้วย 

1) ลักษณะใบ ควรมีลักษณะเรียวเล็ก ช้ืน หยาบ มีขนหรือผิวใบท่ีเหนียว ฝุ่นจะเกาะติดใบได้ดีจะมี
ประสิทธิภาพมากกว่าผิวเรียบมัน

2) ล าต้น กิ่งก้านท่ีโครงสร้างพันกันอย่างสลับซับซ้อนมีส่วนช่วยดักจับฝุ่นได้เช่
3) ต้นไม้ที่ไม่ผลัดใบจะมีประสิทธิภาพดีกว่าไม้ผลัดใบ เนื่องจากไม้ผลัดใบบางช่วงไม่มีใบดักจับฝุ่น
4) ผิวใบ พืชท่ีมีผิวใบโดยรวมมากกว่าจะสามารถดักจับฝุ่นละอองได้มากกว่าพืชท่ีมีผิวใบน้อย ดังนั้น

ต้นไม้ใหญ่และไม้พุ่มท่ีมีใบขนาดเล็กจ านวนมาก จึงมีประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นละอองสูงกว่าต้นไม้
ท่ีมีใบขนาดใหญ่ แต่มีจ านวนใบน้อย

4.2.3 ตัวอย่างต้นไม้ดักฝุ่น 
ตัวอย่างของชนิดของต้นไม้ เช่น ต้นไทรเกาหลี คริสติน่า โมก ชาดัด  อโศกอินเดีย สนประดิพัทธ์ สนฉัตร 

สนสามใบ กันภัยมหิดล ค ามอกหลวง การะเวก พวงครามช้าง กรรณิการ์ ไทรใบสัก เป็นต้น        
ท้ังนี้  จากข้อมูลการศึกษาของ ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ศึกษาต้นไม้ 35 

สายพันธุ์ในการดักจับฝุ่นละอองในอากาศ และจัดล าดับความสามารถดักฝุ่นออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งได้ก าหนด
ประสิทธิภาพการลดฝุ่นละอองท่ีระดับ 1-5 โดยระดับ 5  คือมีประสิทธิภาพในการลดฝุ่นสูงสุด ดังนี้ 

- ระดับ 5 ไม่พบพืชท่ีสามารถดักฝุ่นได้ในระดับ 5   
- ระดับ 4 ได้แก่ ต้นทองอุไร ตะขบฝรั่ง เสลา จามจุรี และแคแสด  
- ระดับท่ี 3 ได้แก่ สร้อยอินทนิล เล็บมือนาง กะทกรก ไผ่รวก แก้ว หางนกยูงไทย กรรณิการ์ 

คริสตินา ข่อย โมกมัน ไม้สกุลชงโค ต้นตะแบก และต้นอินทนิล 
- ระดับ 2 ได้แก่ พวงชมพู อัญชัน พวงคราม วงศ์ส้มกุ้ง ฉัตรพระอินทร์ วาสนา โมกบ้าน ส่ังท า 

โพทะเล พฤกษ์ ขี้เหล็กเลือด ปอกระสา ตะลิงปลิง ขี้เหล็กบ้าน ชมพูพันธุ์ทิพย์ พังแหร 
- ระดับ 1 ได้แก่ โมกหลวง 

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ท่ี : 

ลดฝุนด้วยต้นไม้
https://bit.ly/3dncuvF 

พืชพรรณในการดักจับฝุ่นละออง 
https://bit.ly/35NOOhu

เมืองสีเขียว 
https://bit.ly/2STaYty 27





ส่วนที่ 5

ตัวอย่ำงห้องปลอดฝุ่น
ในพื้นที่เสี่ยง

ฝุ่น PM2.5



	 	 จากสถานการณ์ในปีท่ีผ่านมา	 มีหลายหน่วยงาน	และหลายพื้นที่ได้เห็นความส�าคัญถึงการลด														
และป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ ่นละอองขนาดเล็กที่เกินระดับมาตรฐานจนอยู ่ในระดับ																					
ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ	ดังน้ัน	 กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจึงได้รวบรวมตัวอย่างการท�า															
ห้องปลอดฝุ่นในพื้นท่ีเสี่ยงในสถานท่ีต่าง	ๆ	 เพื่อเป็นแนวทางในการท�าห้องปลอดฝุ่นและสามารถน�าไป
ประยุกต์ใช้ในพื้นที่	ดังนี้

1. ต้นแบบห้องปลอดฝุ่นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  
  จากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กท่ีเกินมาตรฐานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล														
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	จัดท�าต้นแบบ											
ห้องปลอดฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อเป็นห้องสาธิตลดฝุ่นในช่วงที่ฝุ่นละอองสูงเกินมาตรฐาน
  วิธีการ : เริ่มตั้งแต่การเลือกห้องและเพิ่มประสิทธิภาพลดฝุ่นละอองภายในห้อง	 เนื่องจาก												
ห้องของศูนย์เด็กเล็กมีลักษณะของห้องและอาคารที่แตกต่างกันออกไปจึงได้เลือกห้องที่มีสถานที่ตั้งห่าง
จากแหล่งก�าเนิดฝุ่นละออง	ไม่มีแหล่งก�าเนิดมลพิษภายในห้อง	หรือกิจกรรมอื่นที่เป็นแหล่งก�าเนิดควัน																		
มีช่องทางเข้าของฝุ่นละอองน้อยที่สุด	จากนั้นด�าเนินการทั้ง	3	รูปแบบ	คือ
  l	การป้องกันฝุ่นจากภายนอก	(ปิดประตู	-	หน้าต่าง)
  l	ระบบฟอกอากาศ
  l	ระบบความดันอากาศพร้อมระบบฟอกอากาศ
  การด�าเนินการจะไม่รบกวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในห้อง	 ด�าเนินกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ได้ตามปกติ														
และตรวจวัดปริมาณ	PM2.5	ภายในห้องเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง	

ตัวอย่ำง
ห้องปลอดฝุ่นในพื้นที่เสี่ยง
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  1. การป้องกันฝุ่นจากภายนอก (ปิดประตู - หน้าต่าง) จากการส�ารวจห้องที่เลือกเพื่อจัดท�า															
ห้องปลอดฝุ่นเป็นห้องลักษณะปิดและมีเครื่องปรับอากาศ	 ขนาดห้อง	 123	ตารางเมตร	มีพัดลม															
ดดูอากาศทีม่ช่ีองว่างทีฝุ่น่ละอองสามารถเข้ามาภายในห้องได้จงึได้ปิดช่องดงักล่าวด้วยแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด
พลาสติกเพื่อไม่ให้อากาศจากภายนอกเข้ามาภายในห้องได้	 และลดกิจกรรมการเปิดประตู	 -	หน้าต่าง															
ให้มากที่สุด
  ข้อดแีละข้อจ�ากดั 	วธิกีารป้องกนัฝุน่จากภายนอก	(ปิดประต	ู-	หน้าต่าง)	เป็นวธิทีีง่่ายและสะดวก	
แต่สามารถลดฝุ ่นละอองภายในห้องได้	 โดยพบว่าอากาศภายในกับภายนอกมีความแตกต่างกัน	 และ																	
บางช่วงเวลา	PM2.5	มีค่าเท่ากับหรือมากกว่าภายนอก	เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์ในการลดฝุ่นละอองภายในห้อง
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เครื่องปรับอากาศ มีขนาด 85 ตารางเมตร ดังนั้นจึงได้เลือกใช้เครื่องฟอกอากาศขนาด 5 ลูกบาศก์เมตรต่อ
นาที (CMM) จ านวน  2 เครื่อง เพื่อให้มีขนาดท่ีเหมาะสมกับห้อง ด าเนินตรวจสอบรอยรั่วของห้อง และปิด
ด้วยแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดพลาสติก ก่อนติดต้ังเครื่องฟอกได้ท าความสะอาดห้อง จากนั้นวางเครื่องฟอกอากาศไว้
บริเวณผนังของห้อง ท้ัง 2 ด้าน เพื่อให้สามารถดึงอากาศในห้องท้ังหมดผ่านเครื่องฟอกอากาศได้  

ข้อดีและข้อจ ากัด  วิธีการนี้เป็นวิธีท่ีอาจเพิ่มค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น แต่ฝุ่นละอองขนาดเล็กภายในห้อง
ลดลงอย่างเห็นได้ชัด  แต่กรณีท่ีฝุ่นในบรรยากาศสูงขึ้น ส่งผลให้ฝุ่นละอองภายในห้องสูงขึ้นตาม เนื่องจาก
ความสามารถของเครื่องฟอกอากาศภายในห้องมีอย่างจ ากัดและเกิดการสะสมของคาร์บอนไดออกไซด์ได้ง่าย 

3) ระบบความดันอากาศพร้อมระบบฟอกอากาศ  เป็นห้องกึ่งปิดและลักษณะอาคารเป็นไม้  
มีขนาด 50 ตารางเมตร เนื่องจากห้องดังกล่าวเป็นอาคารไม้จึงเลือกท าการควบคุมการซึมผ่านเข้ามาของ
มลพิษจากภายนอก (infiltration control) โดยการติดต้ังระบบความดันอากาศพร้อมระบบกรองอากาศเพื่อ
เติมปริมาณอากาศสะอาด 12.5 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเข้าไปในห้อง (ขนาดอัตราการไหลของพัดลม 450 
CFM, แรงดัน 0.9 นิ้วน้ า) โดยติดต้ังบริเวณด้านบนของหน้าต่างเพื่อจ่ายอากาศสะอาดเข้ามายังภายในห้อง 
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  2. ระบบฟอกอากาศ จากการส�ารวจห้องเพื่อจัดท�าห้องปลอดฝุ ่นห้องมีลักษณะปิด																										
และมีเครื่องปรับอากาศ	ห้องมีขนาด	85	ตารางเมตร	ดังนั้น	จึงได้เลือกใช้เครื่องฟอกอากาศขนาด																				
5	ลูกบาศก์เมตรต่อนาที	 (CMM)	จ�านวน	2	 เครื่อง	 เพื่อให้มีขนาดที่เหมาะสมกับห้อง	และด�าเนินการ																	
ตรวจสอบรอยร่ัวของห้องและปิดด้วยแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดพลาสตกิ	ก่อนตดิตัง้เครือ่งฟอกได้ท�าความสะอาด
ห้อง	จากนั้นวางเครื่องฟอกอากาศไว้บริเวณผนังของห้องทั้ง	2	ด้าน	 เพื่อให้สามารถดึงอากาศในห้องทั้งหมด
ผ่านเครื่องฟอกอากาศได้	
  ข้อดีและข้อจ�ากัด วิธีการนี้เป็นวิธีที่อาจเพิ่มค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น	 แต่ฝุ ่นละอองขนาดเล็ก																	
ภายในห้องลดลงอย่างเห็นได้ชัด	แต่กรณีท่ีฝุ่นละอองในบรรยากาศสูงขึ้นส่งผลให้ฝุ่นละอองภายในห้อง																	
สูงขึ้นตาม	 เนื่องจากความสามารถของเครื่องฟอกอากาศภายในห้องมีอย่างจ�ากัด	และเกิดการสะสม																		
ของคาร์บอนไดออกไซด์ได้ง่าย
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ความสามารถของเครื่องฟอกอากาศภายในห้องมีอย่างจ ากัดและเกิดการสะสมของคาร์บอนไดออกไซด์ได้ง่าย 

3) ระบบความดันอากาศพร้อมระบบฟอกอากาศ  เป็นห้องกึ่งปิดและลักษณะอาคารเป็นไม้  
มีขนาด 50 ตารางเมตร เนื่องจากห้องดังกล่าวเป็นอาคารไม้จึงเลือกท าการควบคุมการซึมผ่านเข้ามาของ
มลพิษจากภายนอก (infiltration control) โดยการติดต้ังระบบความดันอากาศพร้อมระบบกรองอากาศเพื่อ
เติมปริมาณอากาศสะอาด 12.5 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเข้าไปในห้อง (ขนาดอัตราการไหลของพัดลม 450 
CFM, แรงดัน 0.9 นิ้วน้ า) โดยติดต้ังบริเวณด้านบนของหน้าต่างเพื่อจ่ายอากาศสะอาดเข้ามายังภายในห้อง 

ข้อดีและข้อจ ากัด  เป็นวิธีการท่ีต้องประยุกต์ใช้ด้านวิศวกรรมในการออกแบบ ติดต้ัง ตรวจสอบ 
ควบคุมก ากับ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน จากกาiใช้ระบบความดันอากาศพร้อมระบบกรองอากาศ พบว่า ห้องท่ี
ใช้ในการท าการทดสอบมีการรั่วสูง แต่วิธีดังกล่าวสามารถควบคุมฝุ่นภายในห้องดังกล่าวให้อยู่ในระดับท่ีไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ แต่กรณีท่ีปริมาณ PM2.5 ในบรรยากาศมีค่าสูงมากจะส่งผลให้ปริมาณฝุ่น
ละอองภายในห้องควบคุมความดันมีแนวโน้มท่ีสูงขึ้น แต่ไม่พบการสะสมของ CO2 เนื่องจากมีการจ่ายอากาศท่ี
เพียงพอท าให้ CO2 ภายในห้องเท่ากับภายนอก  

ปิดช่องที่อากาศภาย นอกสามารถเข้าได้ 

ประสิทธิรูปที่ลดลง 12.6% 
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  3. ระบบความดนัอากาศพร้อมระบบฟอกอากาศ 	ห้องทีด่�าเนนิการเป็นห้องกึง่ปิด	และลักษณะ
อาคารเป็นไม้	มีขนาดห้อง	50	ตารางเมตร	 เนื่องจากห้องดังกล่าวเป็นอาคารไม้จึงเลือกท�าการควบคุม													
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ฟอกอากาศเพือ่เตมิปรมิาณอากาศสะอาด	12.5	ลกูบาศก์เมตรต่อนาทเีข้าไปในห้อง	(ขนาดอตัราการไหล
ของพัดลม	450	CFM,	แรงดัน	0.9	นิ้วน�้า)	โดยติดตั้งบริเวณด้านบนของหน้าต่างเพื่อจ่ายอากาศสะอาด
เข้ามายังภายในห้อง
  ข้อดีและข้อจ�ากัด 	เป็นวิธีการที่ต้องประยุกต์ใช้ด้านวิศวกรรมในการออกแบบ	ติดตั้ง	ตรวจสอบ	
ควบคุมก�ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน	จากการใช้ระบบความดันอากาศพร้อมระบบฟอกอากาศ	พบว่า	
ห้องที่ท�าการทดสอบมีรอยรั่วสูง	แต่วิธีดังกล่าวสามารถควบคุมฝุ่นละอองภายในห้องให้อยู่ในระดับที่										
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้	แต่กรณีท่ีปริมาณ	PM2.5	 ในบรรยากาศมีค่าสูงมากจะส่งผลให้								
ปริมาณฝุ่นละอองภายในห้องควบคุมความดันมีแนวโน้มสูงขึ้น	แต่ไม่พบการสะสมของ	CO2	เนื่องจากมี
การจ่ายอากาศที่เพียงพอท�าให้	CO2 ภายในห้องเท่ากับภายนอก

22 

จึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การท าห้องฝุ่นสามารถลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กท่ีจะเกิดขึ้นภายในห้องได้ และปัจจัยส าคัญท่ีจะ
ช่วยลดฝุ่นละอองขึ้นอยู่กับการควบคุมการซึมผ่านของห้องและอัตราการก าจัดฝุ่นออกจากห้อง อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพของแต่ละรูปแบบมี
ปัจจัยท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นในการเลือกรูปแบบและวิธีการท าห้องฝุ่นสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่นั้น ๆ 

2. พ้ืนท่ีปลอดภัยจากฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่
การจัดท าพื้นท่ีปลอดภัยจากฝุ่นควัน (Chiang Mai PM2.5 Safety Zone) เพื่อสามารถพัฒนาขยายผล

เป็น “ศูนย์การเรียนรู้สู้ภัยฝุ่นควัน PM2.5 และ ห้องหลบฝุ่นชุมชน” โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการภัย
พิบัติธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้น เริ่มต้นจากการท าพื้นท่ีปลอดภัยจากฝุ่นควันในระดับจังหวัด โดยใช้
พื้นท่ีอาคารสาธารณะขนาดใหญ่มาปรับปรุง เพื่อให้อากาศภายในอาคารส่วนท่ีจัดเตรียมไว้มีค่าของฝุ่นควัน 
(PM2.5) อยู่ในระดับท่ีปลอดภัยรองรับการเข้ามาใช้บริการของประชาชน พร้อมท้ังเป็นพื้นท่ีให้ความรู้
สร้างความตระหนักถึงภัยฝุ่นควันและถ่ายทอดแนวทางการสร้างพื้นท่ีปลอดภัยจากฝุ่นควันในชุมชนและ
บ้านเรือน 

พื้นท่ีปลอดภัยจากฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2562 

วิธีการ : ด าเนินการปรับปรุงพื้นท่ีในศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 700 ปี อาคารแสดง
สินค้านานาชาติ มีพื้นท่ี 1,980 ตารางเมตร เป็นโถงอาคารโล่งขนาดใหญ่สามารถรองรับประชาชนได้ 1,000 
คน โดยภายในศูนย์ประชุมฯ มีระบบท าความเย็นแบบซิลเลอร์ช่วยกรองฝุ่นขนาดใหญ่อยู่แล้ว นอกจากจะเป็น

  จึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า	การท�าห้องปลอดฝุ่นสามารถลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กที่จะเกิดขึ้น
ภายในห้องได้	ปัจจัยส�าคัญที่จะช่วยลดฝุ่นละอองขึ้นอยู่กับการควบคุมการซึมผ่านของห้อง	 และอัตรา									
การก�าจัดฝุ่นละอองออกจากห้อง	อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพของแต่ละรูปแบบมีปัจจัยที่แตกต่างกัน											
ดังนั้นในการเลือกรูปแบบ	และวิธีการท�าห้องปลอดฝุ่นสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่นั้น	ๆ
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2. พ้ืนท่ีปลอดภัยจากฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่
การจัดท าพื้นท่ีปลอดภัยจากฝุ่นควัน (Chiang Mai PM2.5 Safety Zone) เพื่อสามารถพัฒนาขยายผล

เป็น “ศูนย์การเรียนรู้สู้ภัยฝุ่นควัน PM2.5 และ ห้องหลบฝุ่นชุมชน” โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการภัย
พิบัติธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้น เริ่มต้นจากการท าพื้นท่ีปลอดภัยจากฝุ่นควันในระดับจังหวัด โดยใช้
พื้นท่ีอาคารสาธารณะขนาดใหญ่มาปรับปรุง เพื่อให้อากาศภายในอาคารส่วนท่ีจัดเตรียมไว้มีค่าของฝุ่นควัน 
(PM2.5) อยู่ในระดับท่ีปลอดภัยรองรับการเข้ามาใช้บริการของประชาชน พร้อมท้ังเป็นพื้นท่ีให้ความรู้
สร้างความตระหนักถึงภัยฝุ่นควันและถ่ายทอดแนวทางการสร้างพื้นท่ีปลอดภัยจากฝุ่นควันในชุมชนและ
บ้านเรือน 

พื้นท่ีปลอดภัยจากฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2562 

วิธีการ : ด าเนินการปรับปรุงพื้นท่ีในศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 700 ปี อาคารแสดง
สินค้านานาชาติ มีพื้นท่ี 1,980 ตารางเมตร เป็นโถงอาคารโล่งขนาดใหญ่สามารถรองรับประชาชนได้ 1,000 
คน โดยภายในศูนย์ประชุมฯ มีระบบท าความเย็นแบบซิลเลอร์ช่วยกรองฝุ่นขนาดใหญ่อยู่แล้ว นอกจากจะเป็น
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จึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การท าห้องฝุ่นสามารถลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กท่ีจะเกิดขึ้นภายในห้องได้ และปัจจัยส าคัญท่ีจะ
ช่วยลดฝุ่นละอองขึ้นอยู่กับการควบคุมการซึมผ่านของห้องและอัตราการก าจัดฝุ่นออกจากห้อง อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพของแต่ละรูปแบบมี
ปัจจัยท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นในการเลือกรูปแบบและวิธีการท าห้องฝุ่นสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่นั้น ๆ 

2. พ้ืนท่ีปลอดภัยจากฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่
การจัดท าพื้นท่ีปลอดภัยจากฝุ่นควัน (Chiang Mai PM2.5 Safety Zone) เพื่อสามารถพัฒนาขยายผล

เป็น “ศูนย์การเรียนรู้สู้ภัยฝุ่นควัน PM2.5 และ ห้องหลบฝุ่นชุมชน” โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการภัย
พิบัติธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้น เริ่มต้นจากการท าพื้นท่ีปลอดภัยจากฝุ่นควันในระดับจังหวัด โดยใช้
พื้นท่ีอาคารสาธารณะขนาดใหญ่มาปรับปรุง เพื่อให้อากาศภายในอาคารส่วนท่ีจัดเตรียมไว้มีค่าของฝุ่นควัน 
(PM2.5) อยู่ในระดับท่ีปลอดภัยรองรับการเข้ามาใช้บริการของประชาชน พร้อมท้ังเป็นพื้นท่ีให้ความรู้
สร้างความตระหนักถึงภัยฝุ่นควันและถ่ายทอดแนวทางการสร้างพื้นท่ีปลอดภัยจากฝุ่นควันในชุมชนและ
บ้านเรือน 

พื้นท่ีปลอดภัยจากฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2562 

วิธีการ : ด าเนินการปรับปรุงพื้นท่ีในศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 700 ปี อาคารแสดง
สินค้านานาชาติ มีพื้นท่ี 1,980 ตารางเมตร เป็นโถงอาคารโล่งขนาดใหญ่สามารถรองรับประชาชนได้ 1,000 
คน โดยภายในศูนย์ประชุมฯ มีระบบท าความเย็นแบบซิลเลอร์ช่วยกรองฝุ่นขนาดใหญ่อยู่แล้ว นอกจากจะเป็น
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2. พื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่

	 	 การจัดท�าพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควัน	(Chiang	Mai	PM2.5	Safety	Zone)	เพื่อสามารถพัฒนา
ขยายผลเป็น	“ศูนย์การเรียนรู้สู้ภัยฝุ่นควัน	PM2.5	และห้องหลบฝุ่นชุมชน”	 โดย	 ศูนย์ความเป็นเลิศ										
ด้านการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ	 	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้น	 เริ่มต้นจากการท�าพื้นที่ปลอดภัยจาก													
ฝุ่นควันในระดับจังหวัดโดยใช้พื้นท่ีอาคารสาธารณะขนาดใหญ่มาปรับปรุงเพื่อให้อากาศภายในอาคาร
ส่วนที่จัดเตรียมไว้มีค่าของฝุ่นควัน	 (PM2.5)	อยู่ในระดับที่ปลอดภัยรองรับการเข้ามาใช้บริการของ							
ประชาชนพร้อมทั้งเป็นพื้นที่ให้ความรู้สร้างความตระหนักถึงภัยฝุ่นควัน	และถ่ายทอดแนวทางการสร้าง
พื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควันในชุมชนและบ้านเรือน

  วิธีการ :	ด�าเนินการปรับปรุงพื้นที่ในศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ	700	ปี	อาคารแสดง
สินค้านานาชาติ	มีพื้นที่	1,980	ตารางเมตร	 เป็นโถงอาคารโล่งขนาดใหญ่สามารถรองรับประชาชนได	้
1,000	คน	โดยภายในศูนย์ประชุมฯ	 มีระบบท�าความเย็นแบบซิลเลอร์ช่วยกรองฝุ่นขนาดใหญ่อยู่แล้ว	
นอกจากจะเป็นพ้ืนท่ีปลอดภัยจากฝุ่นควันของจังหวัดเชียงใหม่แล้วยังเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์										
แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ด้วย

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขปัญหาหมอกควักและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่

พื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควันเมืองเชียงใหม่ (Chiang  Mai Safety Zone)

เส้นทางเดินเข้า/ออก ของประชาชนสู่พื้นที่ปลอดฝุ่น
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	 	 ในการปรบัปรงุพืน้ทีใ่ห้บรเิวณอาคารเป้าหมายเป็นพืน้ทีป่ลอดภยัจากฝุน่ควนัให้บรกิารประชาชน
และรองรับการเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์	จึงได้แบ่งพ้ืนที่เป็น	2	ส่วนหลัก	คือ	ส่วนที่	1	พื้นที่ปลอดภัย								
จากฝุ่นควันให้บริการประชาชน	(บริเวณสีเขียว	 )	ส่วนที่	2	ส่วนของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์	 (บริเวณ									
ส่วนโถงกลางสส้ีม)		โดยได้จดัการควบคมุอาคารทัง้	2	ส่วนให้มค่ีาฝุน่ควนัน้อยทีส่ดุ	โดยใช้หลกัการจดัการ
อากาศ	3	ข้อคือ	1)	กันฝุ่นข้างนอกไม่ให้เข้าห้อง	โดยปิดรอยขอบประตูหน้าต่างให้หมด	และจัดการให้มี
ทางเข้าออกพืน้ทีน้่อยทีส่ดุ	โดยให้เข้าพืน้ทีท่างประต	ู3	(ทางเข้าด้านบน)	เพยีงประตเูดยีว	2)	กรองอากาศ
ภายในห้องด้วยการตดิตัง้เครือ่งกรองอากาศขนาดเลก็เพิม่เตมิ	และปรบัระบบอากาศเดมิให้สามารถกรอง
ฝุ่นขนาดเล็กได้	โดยเพิ่มแผ่นกรองอากาศกับเครื่องปรับอากาศของอาคาร	และ	3)	บริหารจัดการอากาศ
ภายในอาคาร	โดยได้ปรับการท�างานของเครื่องปรับอากาศของทั้งอาคารให้บริเวณที่เป็นพื้นที่ปลอดภัย
จากฝุน่ควนั	(พืน้ทีส่เีขยีว)	มแีรงดนัอากาศสงูกว่าด้านนอก	(Positive	Pressure)	เพือ่ท�าให้อากาศดภีายใน
พืน้ทีด่นัไม่ให้ฝุน่ภายนอกเข้ามาในห้อง	พร้อมทัง้จดัการท�าพืน้ทีอ่ากาศกนัชน	(Air	Buffer	Zone)	โดยใช้
พื้นที่บริเวณศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ท่ีมีการเข้าออก	และเปิดปิดประตูวันละหลายร้อยครั้งไม่สามารถ
ควบคุมอากาศรั่วได้ให้เป็นพื้นท่ีอากาศกันชนโดยจัดวางเครื่องกรองอากาศในพื้นที่	 จึงท�าให้ค่าฝุ่นควัน								
ในบริเวณพ้ืนทีอ่ากาศกนัชนดกีว่าด้านนอกอาคาร	และจดัการให้อากาศจากพืน้ทีก่นัชนสามารถเข้าสู่พืน้ที่
สีเขียวซึ่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควันได้	ประชาชนที่จะเข้าออกพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควันจึงจะต้อง
เดินผ่านพื้นที่กันชนอากาศ	(ตามเส้นทางรอยประสีเขียวในรูป)	 	 โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการปรับปรุง
พื้นที่ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควัน	ดังนี้

1)	ท�าความสะอาดพื้นที่	และกั้นอากาศภายนอก										
ให้รั่วเข้ามาในพื้นท่ีน้อยลง	 โดยปิดขอบประตู										
ขอบหน้าต่าง	อดุรอยต่อระหว่างประตดู้วยวสัดยุาง
กันขอบและติดม่านอากาศ

2)	 กรองอากาศ	 โดยส�ารวจและปรับปรุงระบบ													
ปรับอากาศที่มีอยู่เดิมให้สามารถกรองฝุ่น	ด้วยการ
ใส่แผ่นกรองกลางขั้นระหว่างแผ่นกรองหยาบ									
และเครื่องท�าความเย็น	พร้อมทั้งเพิ่มเครื่องกรอง
อากาศขนาดเล็กเพื่อช่วยกรองอากาศในพื้นที่	

วิธีการท�า ภาพตัวอย่างการด�าเนินการ
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3)	บรหิารจดัการอากาศภายในอาคาร	โดยแบ่งพืน้ที่
ให้มีพื้นที่อากาศกันชน	(Air	Buffer	Zone)	ซึ่งเป็น
พื้นที่ไม่สามารถปิดกั้นอากาศได้	 มีคนเข้าออก
จ�านวนมากแต่ท�าให้อากาศดีกว่าด้านนอก	และ						
ยอมให้อากาศในพื้นท่ีกันชนสามารถเข้าสู ่พื้นที่
ปลอดภัยจากฝุ ่นควันด ้านในได ้	 ควบคุมการ										
เข้าออกโดยปิดประตูที่ไม่ได้ใช้	และการเข้าสู่พื้นที่
ปลอดภยัจากฝุ่นควนัจะต้องผ่านพืน้ทีอ่ากาศกนัชน	

6)	จัดเตรียมสิ่งของที่จ�าเป็นต่าง	ๆ	เช่น	น�้า	อาหาร
ของว่าง	และจดัป้ายข้อมลูข่าวสาร	เช่น	สถานการณ์
ค่าฝุน่ภายนอก	ค่าฝุน่ควนัภายในอาคาร	รณรงค์ให้
ล้างมอืบ่อย	ๆ 	ข้อความให้ประชาชนตดิต่อเจ้าหน้าที่
เมื่อมีอาการเจ็บป่วย

4)	 จัดมาตรการรักษาความปลอดภัย	 โดยให้มี																
ผู ้รักษาความปลอดภัยตรวจสอบประตูทางเข้า														
และตรวจอาวุธก่อนเข้าอาคาร	

5)	คัดกรองสุขภาพประชาชน	โดยคัดกรองประชาชน
ที่เป็นผู้ป่วยสามารถแพร่กระจายเชื้อไม่ให้เข้าพื้นที่										
มีพยาบาลตรวจสอบและซักประวัติเบื้องต้น	 ท�า
สญัลกัษณ์บ่งชีท้ีผ่่านการคดักรองเพือ่เข้าพืน้ที	่ในกรณี
ทีพ่ืน้ทีป่ลอดภยัจากฝุน่ควนัทีท่�าขึน้สามารถแบ่งระดบั
ตามคุณภาพอากาศที่สามารถท�าได้	สามารถคัดกรอง
ประชาชนกลุม่เสีย่ง	(มโีรคเกีย่วข้องกบัทางเดนิหายใจ
แต่ไม่ใช่ผูป่้วยตดิเชือ้)	จดัสรรให้อยูใ่นพืน้ทีท่ีม่คีณุภาพ
อากาศดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานตามล�าดับได้

วิธีการท�า ภาพตัวอย่างการด�าเนินการ
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7)	จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้สร้างความตระหนัก
ถึงภัยฝุ่นควัน	และวิธีการสร้างพื้นที่ปลอดภัยจาก
ฝุ่นควัน	พร้อมทั้งกิจกรรมสันทนาการต่าง	ๆ	

8)	สร้างฐานข้อมูลพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควัน	การ
ใช้งานและประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง	ๆ	เพื่อให้เกิด
การสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควัน	และศูนย์การ
เรียนรู้สู้ภัยฝุ่นควันของชุมชน

วิธีการท�า ภาพตัวอย่างการด�าเนินการ

  ข้อดีและข้อจ�ากัด 	พื้นท่ีปลอดภัยจากฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่	 (Chiang	Mai	PM2.5	Safety	
Zone)	 เป็นต้นแบบการปรับปรุงอาคารสาธารณะเพื่อเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควันในยามเกิดวิกฤติ										
ค่าฝุ่นควัน	 (PM2.5)	สูงเกินกว่าระดับมาตรฐานเพื่อให้สามารถลดปริมาณฝุ่นควันภายในพื้นที่ให้อยู่ใน
ระดับที่ปลอดภัยรองรับจ�านวนประชาชนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ	และยังไม่พร้อมในการมีพื้นที่ปลอดภัย
จากฝุ่นควันในบ้านเรือน
	 	 การสร้างพืน้ทีป่ลอดภยัจากฝุน่ควนัในระดบัจงัหวดัจะเป็นต้นแบบให้ประชาชนในพืน้ทีร่อบนอก
เข้าใจหลักการในการบริหารจัดการอากาศเพื่อลดปริมาณฝุ่นควันในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องตามหลักการ	
สามารถขยายผลสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควันในระดับชุมชน	อ�าเภอ	ต�าบล	และครัวเรือน	สนับสนุน
ให้พื้นที่สาธารณะ	เช่น	โรงเรียน	โรงพยาบาล	ร้านอาหาร	และหน่วยงานเอกชน	สามารถเข้ามาศึกษา											
เรยีนรู้เพ่ือสร้างพ้ืนทีป่ลอดภยัจากฝุน่ควนัโดยไม่ต้องใช้งบประมาณอย่างส้ินเปลือง		ส�าหรบัพืน้ทีป่ลอดภัย
จากฝุน่ควนัทีภ่าครฐัสนบัสนนุจดัตัง้นัน้ควรมรีะบบสาธารณปูโภคและการแบ่งโซนทีล่ดฝุ่นละอองภายใน
อาคารอย่างชัดเจน	 มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม	 รวมถึงการให้ความรู ้ประชาชน																		
สร้างความตระหนักถึงปัญหาฝุ่นควันเพื่อสนับสนุนให้เกิดการไขปัญหา	 และลดแหล่งก�าเนิดฝุ ่นควัน																							
ในระยะยาว

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
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3. ต้นแบบห้องปลอดฝุ่นศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 
  
  ต้นแบบห้องปลอดฝุ่นศูนย์อนามัยที่	1	 เชียงใหม่	ถือเป็นต้นแบบที่มีการประยุกต์ใช้รูปแบบห้อง
ปลอดฝุ่นตามบริบทของพื้นที่เพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการลดการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็ก
	 	 วิธีการด�าเนินการเริ่มตั้งแต่การส�ารวจและเตรียมพื้นที่ห้องปลอดฝุ่นในหน่วยงาน	 เลือกพื้นที่																
ทีส่ามารถควบคมุการเข้าออกได้		ซึง่ศนูย์อนามยัที	่1	เชยีงใหม่	ได้เลือกด�าเนนิการห้องปลอดฝุ่นในอาคาร
ผูป่้วยนอก		ห้องหลงัคลอด	ห้องให้นมเดก็อ่อน	ห้องฝากครรภ์	ห้องรอคลอด	คลนิกินมแม่	และศนูย์พฒันา
เด็กเล็ก	โดยส�ารวจรอยรั่วของอาคาร	จากนั้นท�าการปิดรอยรั่วของอาคารด้วยเทปใสและแผ่นพลาสติก	
เพิม่การระบายอากาศด้วยพดัลมดดูอากาศ	และใช้แผ่นกรอง	HEPA	กรองอากาศ	รวมทัง้เพิม่ประสทิธภิาพ
การลดฝุ่นละอองภายในห้องด้วยการติดตั้งเครื่องฟอกภายในห้อง	

1.	 ส�ารวจและเตรียมพื้นที่						
ห้องปลอดฝุ่นในหน่วยงาน

3.	 ใช้พัดลมดูดอากาศเพื่อ				
เพิ่มการระบายอากาศ	และ
แผ่นกรอง	HEPA

4.	 ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ
ภายในห้อง	 เพื่อลดปริมาณ							
ฝุ่นละอองภายในห้อง

2 . 	 ท� า ค ว ามสะอาดและ											
ปิดรอยรั่วของอาคาร

วิธีการท�า ภาพตัวอย่างการด�าเนินการ
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  ข้อดีและข้อจ�ากัด 	ต้นแบบห้องปลอดฝุ่นศูนย์อนามัยที่	 1	 เชียงใหม่	 เป็นรูปแบบประยุกต์															
ซึง่สามารถลดปรมิาณฝุน่ละอองภายในห้องได้	และใช้งบประมาณน้อย	แต่รปูแบบดงักล่าวอาจเหมาะกบั
การท�าห้องปลอดฝุ่นในระยะเวลาสั้น	 เนื่องจากใช้วัสดุสิ้นเปลืองในการปรับปรุง	 เช่น	การใช้พลาสติก											
และ	HEPA	Fitter	 เป็นต้น	ท�าให้มีอายุการใช้งานสั้น	 เม่ือหมดภาวะวิกฤติสามารถท�าให้ห้องกลับสู่													
สภาพเดิมได้

4. ต�าบลต้นแบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากหมอกควัน 

  ในพื้นท่ีภาคเหนือมีการด�าเนินการพัฒนาต�าบลต้นแบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากหมอกควัน
ท่ีมีการประยุกต์ใช้รูปแบบห้องปลอดฝุ่นตามบริบทของพ้ืนที่ในชุมชน	เพื่อลดการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
โดยเริ่มตั้งแต่การส�ารวจและเตรียมพื้นที่แบ่งโซนพื้นที่เป็น	3	โซน	เพื่อเลือกห้องส�าหรับการท�าห้องปลอดฝุ่น 
โดยส�ารวจรอยรั่ว	และปิดรอยรั่วของห้อง	ท�าความสะอาดไม่ให้มีการสะสมของฝุ่นละอองภายในห้อง							
และเพิ่มประสิทธิภาพการลดฝุ่นละอองด้วยการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศอย่างง่าย	ดังนี้

1.	 ส�ารวจและเตรียมพื้นที่						
แบ่งโซน	3	โซน	เพือ่เลอืกห้อง
ในการท�าห้องปลอดฝุ่น

2.	 การใช้เครื่องฟอกอากาศ	
DIY	เพือ่ลดปรมิาณฝุน่ละออง
ภายในห้อง

วิธีการท�า ภาพตัวอย่างการด�าเนินการ
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3.	ตัวอย่างการแบ่งโซน	และ
ประสิทธิภาพหลังการจัดท�า
ห้องปลอดฝุ่น	

วิธีการท�า ภาพตัวอย่างการด�าเนินการ

  ข้อดีและข้อจ�ากัด 	 การท�าห้องปลอดฝุ ่นในต�าบลต้นแบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ																
จากหมอกควันเป็นรูปแบบวิธีการเน้นถึงการแบ่งพื้นที่ให้ชัดเจน	 ซึ่งจะเลือกพื้นที่ที่สามารถควบคุม																
การเข้าออกได้	และมกีารประยกุต์ใช้รปูแบบการลดฝุน่ละอองตามบรบิทของพืน้ที่	ซึง่สามารถลดปรมิาณ
ฝุ่นละอองภายในห้องได้	จึงเป็นรูปแบบที่ชุมชนสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ต่อไป	แต่รูปแบบดังกล่าวอาจมี
ความเหมาะกับการท�าห้องในช่วงระยะเวลาสั้น	 เนื่องจากเป็นการใช้วัสดุสิ้นเปลืองในการปรับปรุง												
และควรค�านึงถึงความปลอดภัย	รวมทั้งควรได้รับค�าแนะน�าจากผู้เชี่ยวชาญ
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42 แนวทางการท�าห้องปลอดฝุ่น  ส�าหรับบ้านเรือนและอาคารสาธารณะ42

	 	 ฝุ ่นละอองขนาดเล็กเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ	ทั้งการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจาก															
โรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ	เช่น	โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด	โรคหลอดเลือดในสมอง	โรคหอบหืด											
โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง	 โรคมะเร็งปอด	 เด็กมีน�้าหนักตัวน้อยกว่าปกติ	การคลอดก่อนก�าหนดเพิ่มขึ้น	รวมถึง										
อาการระคายเคืองตา	จมูก	และผิวหนัง	เป็นต้น	นอกจากการลดฝุ่นละอองที่แหล่งก�าเนิด	การจัดการคุณภาพ
อากาศภายในบ้านเรือนหรืออาคารไม่ให้มีฝุ่นละออง	จึงเป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพ												
ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงที่ประสบปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในหลายพื้นที่	 การท�า	“ห้องปลอดฝุ่น”	จึงเป็น															
อีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้ห่างไกลจากฝุ่นละออง	โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง	ได้แก่	เด็ก	ผู้สูงอายุ	หญิงตั้งครรภ์	และ
ผูป่้วยทีม่โีรคประจ�าตวั	ซึง่เป็นกลุม่ทีค่วรหลกีเลีย่งการอยู่ในพืน้ทีมี่ค่าฝุน่ละอองในบรรยากาศสงูเกนิมาตรฐาน												
ในการด�าเนินการต้องเข้าใจหลักการของห้องปลอดฝุ่นเพื่อการป้องกันให้เกิดความเหมาะสม	รวมทั้งต้อง														
มีการบ�ารุงดูแลรักษาให้ถูกต้อง	เพื่อให้มีประสิทธิภาพป้องกันที่สูงสุดและให้ประชาชนอยู่ในที่ปลอดภัย	
	 	 การจัดท�าห้องปลอดฝุ่นสามารถท�าได้ทั้งในพื้นที่สาธารณะและบ้านเรือน	สามารถท�าได้ตามบริบท								
ของพื้นที่	 ไม่มีรูปแบบที่เฉพาะเจาะจง	หลักการส�าคัญ	คือ	การท�าให้ฝุ่นละอองภายนอกเข้ามาภายในห้อง									
ไม่ได้	และลดฝุน่ละอองทีจ่ะเกดิขึน้ภายในห้องได้	อาจจะใช้วธิกีารทีง่่าย	เช่น	การปิดห้องให้สนทิ	การปิดประตู
หน้าต่าง	ซึ่งก็สามารถลดฝุ่นให้มีระดับที่ต�่ากว่าบรรยากาศ	หรือเพิ่มประสิทธิภาพการลดฝุ่นละอองในห้อง																						
โดยการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อให้มีการกรองอากาศ	 เนื่องจากห้องที่มีลักษณะเช่นนี้มักจะมีปริมาณ												
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ที่สูงขึ้น	จึงอาจเลือกวิธีการเติมอากาศภายในห้อง	เช่น	การเปิดประตูหน้าต่างในช่วง
ที่ฝุ่นละอองลดลง	หรือการใช้วิธีการเติมอากาศบริสุทธ์ิเข้าไปในห้อง	ตลอดจนการประยุกต์วิธีการเติมอากาศ									
ต่าง	ๆ	 	 ดังนั้น	การท�าห้องปลอดฝุ่นจึงเป็นการให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงได้อยู่ในบริเวณที่ปลอดภัย										
เพื่อลดการสัมผัสฝุ่นละอองที่สูงจากด้านนอก	ตลอดจนคุ้มครองสุขภาพของประชาชนและลดผลกระทบต่อ									
สุขภาพที่จะเกิดจากฝุ่นละอองได้
	 	 อย่างไรก็ตาม	การดูแลสุขภาพและพฤติกรรมที่เหมาะสม	 เช่น	การสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน							
ฝุ่นละอองเมื่อต้องออกข้างนอก	รวมถึงการติดตามสถานการณ์	PM2.5	อย่างต่อเนื่อง	ยังเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติ
เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น	และควรร่วมมือกันลดแหล่งก�าเนิดฝุ่นละออง	 ซ่ึงจะเป็นวิธีการที่ลดปัจจัยเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนจากมลพิษทางอากาศเพื่อให้สอดรับนโยบายของประเทศต่อไป
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ภาคผนวก ก
ค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ

	 	 กรมอนามัยได้จัดท�าค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ												
เพื่อใช้เป็นสัญญาณเตือนถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน	2.5	ไมครอน	
(PM2.5)	และฝุน่ละอองขนาดไม่เกนิ	10	ไมครอน	(PM10)	ในบรรยากาศ	โดยใช้ค่าเฉล่ียในเวลา	24	ช่ัวโมง	
ที่มีหน่วยเป็นไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	 (มคก./ลบ.ม.)	 เป็นตัวบ่งชี้ระดับของผลกระทบต่อสุขภาพ											
แบ่งเป็น	5	ระดับ	ดังนี้

ตารางที่ 4 ค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ

PM2.5
(มคก./
ลบ.ม.)  

0	-	25

26	-	37

38	-	50

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

	 ท�ากิจกรรมกลางแจ้งและท่องเที่ยว
ได้ตามปกติ

	 ท�ากิจกรรมกลางแจ้งและท่องเที่ยว
ได้ตามปกติ

-	 ควรหลีกเลี่ยงการท�ากิจกรรมหรือ
ออกก�าลังกายกลางแจ้ง3 

-	 เฝ้าระวังสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น	
	 หากมีอาการผิดปกติ	เช่น	ไอบ่อย	

หายใจล�าบาก	หายใจถี่	หายใจ
	 ไม่ออก	หายใจมีเสียงวี้ด
	 แน่นหน้าอก	เจ็บหน้าอก	ใจสั่น	

คลื่นไส้	เมื่อยล้าผิดปกติ	หรือ
	 วิงเวียนศีรษะ	ให้รีบไปพบแพทย์

	 ท�ากิจกรรมกลางแจ้งและท่องเที่ยว
ได้ตามปกติ

-	 ควรหลีกเลี่ยงการท�ากิจกรรมหรือออกก�าลังกาย
กลางแจ้ง	เช่น	ปั่นจักรยาน	วิ่ง	

-	 เฝ้าระวังสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น	หากมีอาการ
ผิดปกติ	เช่น	ไอบ่อย	หายใจล�าบาก	หายใจถี่	
หายใจไม่ออก	หายใจมีเสียงวี้ด	แน่นหน้าอก												
เจ็บหน้าอก	ใจสั่น	คลื่นไส้	เมื่อยล้าผิดปกติ	
หรือวิงเวียนศีรษะ	ให้รีบไปพบแพทย์

-	 ควรหลีกเลี่ยงการท�ากิจกรรมนอกบ้านหรือ
ออกก�าลังกายกลางแจ้ง	ถ้าจ�าเป็นต้อง												
ออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากป้องกัน	PM2.5 

-	 ผู้ที่มีโรคประจ�าตัว	ควรเฝ้าระวังอาการ
	 ผิดปกติ	หากมีอาการผิดปกติ	เช่น	ไอบ่อย	

หายใจล�าบาก	หายใจถี่	หายใจไม่ออก	
หายใจมีเสียงวี้ด	แน่นหน้าอก	เจ็บหน้าอก	

	 ใจสั่น	คลื่นไส้	เมื่อยล้าผิดปกติ	หรือวิงเวียน
ศีรษะ	ให้รีบไปพบแพทย์

0-50

51-80

81-120

PM10
(มคก./
ลบ.ม.)

ระดับ ประชาชนทั่วไป เด็กเล็ก1 หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และ
ผู้ที่มีโรคประจ�าตัว2

ค�าแนะน�าในการปฏิบัติตนส�าหรับประชาชน
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32 
 

PM2.5 
(มคก./
ลบ.ม.)   

 

PM10 
(มคก./
ลบ.ม.) ระดับ 

ค าแนะน าในการปฏิบัติตนส าหรับประชาชน 

ประชาชนทั่วไป เด็กเล็ก1 หญิงต้ังครรภ์ ผู้สูงอายุ และผูท้ี่มีโรค
ประจ าตัว2 

ออก หายใจมีเสียงว้ีด แน่นหน้าอก 
เจ็บหน้าอก ใจสั่น คลื่นไส้ เมื่อยล้า
ผิดปกติ หรือวิงเวียนศีรษะ ให้รีบ
ไปพบแพทย์ 

ที่จ าเป็น 
 

91 
ข้ึนไป 

 

181  
ขึ้นไป 

มี
ผลกระท
บต่อ
สุขภาพ 

- ลดหรืองด การท ากิจกรรมนอก
บ้าน หากจ าเป็น ต้องสวมหน้ากาก
ป้องกัน PM2.5 

- งดการออกก าลังกายกลางแจ้งให้
เปลี่ยนมาออกก าลังกายในที่ที่ไม่มี
ฝุ่นละออง 

- หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย 
หายใจล าบาก หายใจถ่ี หายใจไม่
ออก หายใจมีเสียงว้ีด แน่นหน้าอก 
เจ็บหน้าอก ใจสั่น คลื่นไส้ เมื่อยล้า
ผิดปกติ หรือวิงเวียนศีรษะ ให้รีบ
ไปพบแพทย์ 

- งดออกนอกบ้าน และออกก าลังกายกลางแจ้ง 
- อยู่ในอาคาร ถ้าต้องออกนอกบ้านให้สวม

หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้ง 
- หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจ

ล าบาก หายใจถ่ี หายใจไม่ออก หายใจ มีเสียง
ว้ีด แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก ใจสั่น คลื่นไส้ 
เมื่อยล้าผิดปกติ หรือวิงเวียนศีรษะ ให้รีบไป
พบแพทย์  

- ผู้ที่มีโรคประจ าตัว ควรเตรียมยาและอุปกรณ์
ที่จ าเป็นอย่างน้อย 5 วัน 

แหล่งข้อมูล : ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ  
 
หมายเหตุ:  
1 เด็กเล็ก หมายถึง เด็กเล็ก อายุ 0 - 5 ปี 
2 ผู้ที่มีโรคประจ าตัว คือ ผู้ที่มีโรคประจ าตัวที่เกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือด และระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคหัวใจและหลอด
เลือด โรคปอดหรือหัวใจเรื้อรัง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหอบหืด  
3 กิจกรรมหรือออกก าลงักายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก (ส านักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2549) ได้แก่ 
 การท างาน    : การยกของหนัก งานก่อสร้าง ขุดดิน ท านา ท าสวน ท าไร่ ผ่าฟืน ตัดหญ้าโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
 ออกก าลังกาย : เต้นแอโรบิก ยกน้ าหนัก ว่ายน้ าเป็นรอบ ชกมวย บาสเกตบอล ฟุตบอล ว่ิง  ตีเทนนิสเด่ียว 

 
 

 

 

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :  กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ https://bit.ly/2WdvCGZ 

แหล่งข้อมูล : ประกาศกรมอนามัย	เรื่อง	ค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ	

หมายเหตุ : 
1	เด็กเล็ก	หมายถึง	เด็กเล็ก	อายุ	0-5	ปี
2	ผู้ที่มีโรคประจ�าตัว	คือ	ผู้ที่มีโรคประจ�าตัวที่เกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือด	และระบบทางเดินหายใจ
		เช่น	โรคหัวใจและหลอดเลือด	โรคปอดหรือหัวใจเรื้อรัง	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	และโรคหอบหืด	
3	กิจกรรมหรือออกก�าลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก	(ส�านักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ,	2549)	ได้แก่
	 การท�างาน					:	การยกของหนัก	งานก่อสร้าง	ขุดดิน	ท�านา	ท�าสวน	ท�าไร่	ผ่าฟืน	ตัดหญ้าโดยไม่ใช้เครื่องจักร
	 ออกก�าลังกาย	:	เต้นแอโรบิก	ยกน�้าหนัก	ว่ายน�้าเป็นรอบ	ชกมวย	บาสเกตบอล	ฟุตบอล	วิ่ง		ตีเทนนิสเดี่ยว

PM2.5
(มคก./
ลบ.ม.)  

51	-	90

91
ขึ้นไป

เริ่มมี
ผลกระทบ
ต่อสุขภาพ

มี
ผลกระทบ
ต่อสุขภาพ

-	 ควรลดหรือจ�ากัดการท�ากิจกรรม
นอกบ้าน	และออกก�าลังกาย

	 กลางแจ้ง3	หากจ�าเป็นต้องออก
นอกบ้านให้สวมหน้ากากป้องกัน	
PM2.5	และเปลี่ยนมาออกก�าลังกาย
ในที่ที่ไม่มีฝุ่นละออง

-	 เฝ้าระวังหรือสังเกตอาการผิดปกติ	
หากมีอาการผิดปกติ	เช่น	ไอบ่อย	
หายใจล�าบาก	หายใจถี่	หายใจ

	 ไม่ออก	หายใจมีเสียงวี้ด
	 แน่นหน้าอก	เจ็บหน้าอก	ใจสั่น	

คลื่นไส้	เมื่อยล้าผิดปกติ	หรือ
	 วิงเวียนศีรษะ	ให้รีบไปพบแพทย์

-	 ลดหรืองดการท�ากิจกรรมนอกบ้าน 
หากจ�าเป็น	ต้องสวมหน้ากาก
ป้องกัน	PM2.5

-	 งดการออกก�าลังกายกลางแจ้งให้
เปลี่ยนมาออกก�าลังกายในที่ที่

	 ไม่มีฝุ่นละออง
-	 หากมีอาการผิดปกติ	เช่น	ไอบ่อย	

หายใจล�าบาก	หายใจถี่	หายใจ
	 ไม่ออก	หายใจมีเสียงวี้ด
	 แน่นหน้าอก	เจ็บหน้าอก	ใจสั่น	

คลื่นไส้	เมื่อยล้าผิดปกติ	หรือ
	 วิงเวียนศีรษะ	ให้รีบไปพบแพทย์

-	 ลดเวลาการท�ากิจกรรมออกนอกบ้าน
	 และออกก�าลังกายกลางแจ้ง	ถ้าจ�าเป็นต้อง
	 ออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากป้องกัน	PM2.5

-	 หากมีอาการผิดปกติ	เช่น	ไอบ่อย
	 หายใจล�าบาก	หายใจถี่	หายใจไม่ออก	

หายใจมีเสียงวี้ด	แน่นหน้าอก	เจ็บหน้าอก
	 ใจสั่น	คลื่นไส้	เมื่อยล้าผิดปกติ	หรือวิงเวียน

ศีรษะ	ให้รีบไปพบแพทย์	
-	 ผู้ที่มีโรคประจ�าตัว	ควรเตรียมยาและ
	 อุปกรณ์ที่จ�าเป็น

-	 งดออกนอกบ้าน	และออกก�าลังกาย
	 กลางแจ้ง
-	 อยู่ในอาคาร	ถ้าต้องออกนอกบ้านให้
	 สวมหน้ากากป้องกัน	PM2.5	ทุกครั้ง
-	 หากมีอาการผิดปกติ	เช่น	ไอบ่อย
	 หายใจล�าบาก	หายใจถี่	หายใจไม่ออก	

หายใจมีเสียงวี้ด	แน่นหน้าอก	เจ็บหน้าอก
	 ใจสั่น	คลื่นไส้	เมื่อยล้าผิดปกติ	หรือวิงเวียน

ศีรษะ	ให้รีบไปพบแพทย์	
-	 ผู้ที่มีโรคประจ�าตัว	ควรเตรียมยาและ
	 อุปกรณ์ที่จ�าเป็นอย่างน้อย	5	วัน

121-180

181	
ขึ้นไป

PM10
(มคก./
ลบ.ม.)

ระดับ

ประชาชนทั่วไป เด็กเล็ก1 หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และ
ผู้ที่มีโรคประจ�าตัว2

ค�าแนะน�าในการปฏิบัติตนส�าหรับประชาชน

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
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ภาคผนวก ข
การเลือกและวิธีติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ

	 	 ในการเลือกใช้เครื่องกรองหรือเครื่องฟอกอากาศเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการลดปริมาณฝุ่นละออง										
ควรด�าเนินการตามค�าแนะน�า	ดังนี้	
	 	 1)	 ตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องเบื้องต้น	จากการดูด้วยสายตา	เช่น	สายไฟ	มอเตอร์	ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน	โดยไม่ควรมีความร้อนสูงข้ึนในบริเวณมอเตอร์ระหว่างที่เครื่องฟอกอากาศท�างาน	หรืออาจตรวจสอบ
จากการได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มอก.1516-254	(เฉพาะด้านความปลอดภัย)
	 	 2)	 เลือกเครื่องฟอกอากาศให้เหมาะกับขนาดห้อง	เพื่อให้เครื่องฟอกอากาศท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
	 	 3)	 ดูค่า	Clean	Air	Delivery	Rate;	CADR	ซึ่งคือ	ปริมาณการให้อากาศบริสุทธิ์ต่อหน่วยเวลา	(นาทีหรือ	
ชั่วโมง)	หากมีค่าสูงจะสามารถสร้างอากาศบริสุทธิ์ได้มาก	 โดยเครื่องฟอกอากาศที่มีค่า	CADR	สูงจะเหมาะกับห้อง										
ที่มีขนาดใหญ่	สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องฟอกอากาศ	 เฉพาะ																
ด้านประสิทธิภาพการลดอนุภาคละเอียด	PM

2.5	
(มอก.	3061-2563)	 ตัวอย่างขนาดพื้นที่ห้องที่เหมาะสมและอัตรา

การส่งอากาศสะอาด	(CADR)	ดังตารางที่	5

     ตาราง 5 ขนาดพื้นที่ห้องที่เหมาะสมและอัตราการส่งอากาศสะอาด (CADR)
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ภาคผนวก ข 
การเลือกและวิธีติดต้ังเคร่ืองฟอกอากาศ มาตรฐานแผ่นกรองอากาศ และแนวทางการระบายอากาศ 

 
ในการเลือกใช้เครื่องกรองหรือเครื่องฟอกอากาศเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการลดปริมาณฝุ่น      

ควรด าเนินการตามค าแนะน า ดังนี้  
1) ตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องเบื้องต้น จากการดูด้วยสายตา เช่น สายไฟ มอเตอร์ ว่าอยู่ใน

สรูปท่ีพร้อมท างานหรือไม่ โดยไม่ควรมีความร้อนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องบริเวณมอเตอร์ระหว่างท่ีเครื่องฟอก
อากาศท างานแบบปกต ิหรืออาจตรวจสอบจากการได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1516-254 

2) เลือกเครื่องฟอกอากาศให้เหมาะกับขนาดห้อง เพื่อให้เครื่องฟอกอากาศท างานได้อย่าง              
มีประสิทธิภาพ  

3) ค่า Clean Air Delivery Rate; CADR คือ ปริมาณการให้อากาศบริสุทธิ์ต่อหน่วยเวลา (นาทีหรือ 
ช่ัวโมง) หากมีค่าสูงแสดงเครื่องฟอกอากาศสามารถสร้างอากาศบริสุทธิ์ได้มาก เครื่องฟอกอากาศท่ีมีค่า  
CADR สู งจะ เห มาะกั บ ห้ อ ง ท่ี มี ขน าด ให ญ่  ส าม ารถ ดู รายละ เอี ยด เพิ่ ม เติ ม ได้ จ าก มาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องฟอกอากาศ เฉพาะด้านประสิทธิภาพ การลดอนุภาคละเอียด PM2.5 (มอก. 
3061-2563) ตัวอย่างขนาดพื้นท่ีห้องท่ีเหมาะสมและอัตราการส่งอากาศสะอาด (CADR) ดังตารางท่ี 5 

ตาราง 5 ขนาดพื้นที่ห้องที่เหมาะสมและอัตราการส่งอากาศสะอาด (CADR) 

ขนาดพื้นที่ห้อง 
(m2) 

CADRก 
(m3/min) 

CADR ต่ าสุด ข

(m3/min) 
ขนาดพื้นที่ห้อง 

(m2) 
CADRก 

(m3/min) 
CADR ต่ าสุด ข

(m3/min) 
50 6.49 5.84 22 2.86 2.57 
48 6.23 5.61 21 2.73 2.45 
46 5.97 5.38 20 2.60 2.34 
44 5.71 5.14 19 2.47 2.22 
42 5.45 4.91 18 2.34 2.10 
40 5.19 4.68 17 2.21 1.99 
38 4.94 4.44 16 2.08 1.87 
36 4.68 4.21 15 1.95 1.75 
34 4.42 3.97 18 2.34 2.10 
32 4.16 3.74 17 2.21 1.99 
30 3.90 3.51 16 2.08 1.87 
28 3.64 3.27 15 1.95 1.75 
26 3.38 3.04 14 1.82 14 
25 3.25 2.92 13 1.69 13 
24 3.12 2.81 12 1.56 12 
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23 2.99 2.69 11 1.43 11 
หมายเหตุ ก อัตราการส่งอากาศสะอาด (CADR) (m3/min) ค านวณจากขนาดพื้นที่ห้องที่เหมาะสม                                                       
  ข อัตราการส่งอากาศสะอาดต่ าสุด (CADR×0.9) (m3/min) 

วิธีการติดต้ังเครื่องฟอกอากาศ 
- ควรติดต้ังในห้องปิด และท าความสะอาดบริเวณภายในห้องหรือ บริเวณท่ีมีการติดต้ังเครื่องฟอก

อากาศไม่ให้มีการสะสมของฝุ่น 
- ไม่วางเครื่องฟอกอากาศไว้ในบริเวณท่ีมีอากาศช้ืน เช่น หน้าห้องน้ า อาจส่งผลให้เกิดการสะสมของ

เช้ือต่าง ๆ ภายในเครื่องฟอกได้ 
- การวางเครื่องฟอกอากาศด้านท่ีไม่มีการดูดอากาศเข้าไปใกล้กับผนัง เช่น บริเวณด้านหลังของเครื่อง

ไปใกล้กับผนังด้านใดด้านหนึ่งของห้อง จะส่งผลสามารถฟอกอากาศได้เร็วขึ้น และไม่มีด้านใดของ
ห้องท่ีเกิดการสะสมของฝุ่น 

- ควรต้ังเครื่องฟอกอากาศห่างจากผนังหรือส่ิงกีดขวางเดินลมอย่างน้อยประมาณ 10 เซนติเมตร 
- ควรเปล่ียนแผ่นกรองหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ประกอบตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในคู่มือหรือสังเกตจาก

แผ่นกรองหากมีสะสมของฝุ่นปริมาณมากควรท าการเปล่ียน 
- ควรปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มืออย่างเคร่งครัด 

 
มาตรฐานแผ่นกรองอากาศ 
มาตรฐานของแผ่นกรองอากาศท่ีนิยมใช้ในเมืองไทยอ้างอิงจาก 2 มาตรฐาน ได้แก ่
 1. มาตรฐานทางอเมริกา โดยอิงจากชมรมวิศวกรด้านการท าความร้อน ความเย็นและการปรับ
อากาศของอเมริกา (ASHRAE – American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning 
Engineers, Inc.) ซึ่งมีมาตรฐานเกี่ยวกับการทดสอบแผ่นกรองอากาศโดยเฉพาะคือ มาตรฐาน ASHRAE 52 
โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขเป็น ASHRAE 52.1 และ ASHRAE 52.2  
 มาตรฐาน ASHRAE 52.1 แบ่งวิธีการทดสอบแผ่นกรองอากาศเป็น 2 ประเภท ตามประเภทของแผ่น
กรองอากาศ คือ แผ่นกรองอากาศขั้น (Pre-Filter) และแผ่นกรองขั้นกลาง (Medium filter) โดยอาศัย
ความสามารถในการกรองฝุ่นตามคุณสมบัติขั้นพื้นฐานของฝุ่นในอากาศเป็นตัวแบ่งประเภท โดยพื้นฐานแล้ว
ฝุ่นท่ีอยู่ในอากาศมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ ฝุ่นหยาบท่ีมีน้ าหนักแขวนลอยอยู่ในอากาศไม่นานและฝุ่นละเอียด             
มีน้ าหนักเบาและแขวนลอยในอากาศ อีกท้ังไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า   
 MERV – Minimum Efficiency Reporting Value เป็นมาตรฐาน ASHRAE ท่ีปรับปรุงขึ้ น เป็น
มาตรฐาน ASHRAE52.2P-1999 โดยแบ่งระดับของประสิทธิภาพในการกรองออกเป็น 16 ระดับ คือ MERV 1 
– MERV 16 และท าการวัดโดยใช้ฝุ่นขนาด 0.3 – 10 ไมครอน โดยแบ่งขนาดออกเป็น 12 ช่วง และมีการแบ่ง
ช่วงกว้าง เป็น E1 (0.3-1.0 μ), E2 (1.0-3.0 μ), E3 (3.0-10.0 μ) เพื่อหาค่าเฉล่ียและเทียบตารางเกณฑ์เพื่อ    
ก าหนดว่าแผ่นกรองท่ีทดสอบนั้นอยู่ในเกณฑ์ MERV 1 – MERV 16 ว่าจะเป็นระดับใด  

ขนาดพื้นที่ห้อง
 (m2)

ขนาดพื้นที่ห้อง
 (m2)

CADR ต�่าสุด2

(m3/min)
CADR ต�่าสุด2

(m3/min)
CADR1

(m3/min)
CADR1

(m3/min)
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ภาคผนวก ข 
การเลือกและวิธีติดต้ังเคร่ืองฟอกอากาศ มาตรฐานแผ่นกรองอากาศ และแนวทางการระบายอากาศ 

 
ในการเลือกใช้เครื่องกรองหรือเครื่องฟอกอากาศเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการลดปริมาณฝุ่น      

ควรด าเนินการตามค าแนะน า ดังนี้  
1) ตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องเบื้องต้น จากการดูด้วยสายตา เช่น สายไฟ มอเตอร์ ว่าอยู่ใน

สรูปท่ีพร้อมท างานหรือไม่ โดยไม่ควรมีความร้อนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องบริเวณมอเตอร์ระหว่างท่ีเครื่องฟอก
อากาศท างานแบบปกต ิหรืออาจตรวจสอบจากการได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1516-254 

2) เลือกเครื่องฟอกอากาศให้เหมาะกับขนาดห้อง เพื่อให้เครื่องฟอกอากาศท างานได้อย่าง              
มีประสิทธิภาพ  

3) ค่า Clean Air Delivery Rate; CADR คือ ปริมาณการให้อากาศบริสุทธิ์ต่อหน่วยเวลา (นาทีหรือ 
ช่ัวโมง) หากมีค่าสูงแสดงเครื่องฟอกอากาศสามารถสร้างอากาศบริสุทธิ์ได้มาก เครื่องฟอกอากาศท่ีมีค่า  
CADR สู งจะ เห มาะกั บ ห้ อ ง ท่ี มี ขน าด ให ญ่  ส าม ารถ ดู รายละ เอี ยด เพิ่ ม เติ ม ได้ จ าก มาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องฟอกอากาศ เฉพาะด้านประสิทธิภาพ การลดอนุภาคละเอียด PM2.5 (มอก. 
3061-2563) ตัวอย่างขนาดพื้นท่ีห้องท่ีเหมาะสมและอัตราการส่งอากาศสะอาด (CADR) ดังตารางท่ี 5 

ตาราง 5 ขนาดพื้นที่ห้องที่เหมาะสมและอัตราการส่งอากาศสะอาด (CADR) 

ขนาดพื้นที่ห้อง 
(m2) 

CADRก 
(m3/min) 

CADR ต่ าสุด ข

(m3/min) 
ขนาดพื้นที่ห้อง 

(m2) 
CADRก 

(m3/min) 
CADR ต่ าสุด ข

(m3/min) 
50 6.49 5.84 22 2.86 2.57 
48 6.23 5.61 21 2.73 2.45 
46 5.97 5.38 20 2.60 2.34 
44 5.71 5.14 19 2.47 2.22 
42 5.45 4.91 18 2.34 2.10 
40 5.19 4.68 17 2.21 1.99 
38 4.94 4.44 16 2.08 1.87 
36 4.68 4.21 15 1.95 1.75 
34 4.42 3.97 18 2.34 2.10 
32 4.16 3.74 17 2.21 1.99 
30 3.90 3.51 16 2.08 1.87 
28 3.64 3.27 15 1.95 1.75 
26 3.38 3.04 14 1.82 14 
25 3.25 2.92 13 1.69 13 
24 3.12 2.81 12 1.56 12 
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23 2.99 2.69 11 1.43 11 
หมายเหตุ ก อัตราการส่งอากาศสะอาด (CADR) (m3/min) ค านวณจากขนาดพื้นที่ห้องที่เหมาะสม                                                       
  ข อัตราการส่งอากาศสะอาดต่ าสุด (CADR×0.9) (m3/min) 

วิธีการติดต้ังเครื่องฟอกอากาศ 
- ควรติดต้ังในห้องปิด และท าความสะอาดบริเวณภายในห้องหรือ บริเวณท่ีมีการติดต้ังเครื่องฟอก

อากาศไม่ให้มีการสะสมของฝุ่น 
- ไม่วางเครื่องฟอกอากาศไว้ในบริเวณท่ีมีอากาศช้ืน เช่น หน้าห้องน้ า อาจส่งผลให้เกิดการสะสมของ

เช้ือต่าง ๆ ภายในเครื่องฟอกได้ 
- การวางเครื่องฟอกอากาศด้านท่ีไม่มีการดูดอากาศเข้าไปใกล้กับผนัง เช่น บริเวณด้านหลังของเครื่อง

ไปใกล้กับผนังด้านใดด้านหนึ่งของห้อง จะส่งผลสามารถฟอกอากาศได้เร็วขึ้น และไม่มีด้านใดของ
ห้องท่ีเกิดการสะสมของฝุ่น 

- ควรต้ังเครื่องฟอกอากาศห่างจากผนังหรือส่ิงกีดขวางเดินลมอย่างน้อยประมาณ 10 เซนติเมตร 
- ควรเปล่ียนแผ่นกรองหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ประกอบตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในคู่มือหรือสังเกตจาก

แผ่นกรองหากมีสะสมของฝุ่นปริมาณมากควรท าการเปล่ียน 
- ควรปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มืออย่างเคร่งครัด 

 
มาตรฐานแผ่นกรองอากาศ 
มาตรฐานของแผ่นกรองอากาศท่ีนิยมใช้ในเมืองไทยอ้างอิงจาก 2 มาตรฐาน ได้แก ่
 1. มาตรฐานทางอเมริกา โดยอิงจากชมรมวิศวกรด้านการท าความร้อน ความเย็นและการปรับ
อากาศของอเมริกา (ASHRAE – American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning 
Engineers, Inc.) ซึ่งมีมาตรฐานเกี่ยวกับการทดสอบแผ่นกรองอากาศโดยเฉพาะคือ มาตรฐาน ASHRAE 52 
โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขเป็น ASHRAE 52.1 และ ASHRAE 52.2  
 มาตรฐาน ASHRAE 52.1 แบ่งวิธีการทดสอบแผ่นกรองอากาศเป็น 2 ประเภท ตามประเภทของแผ่น
กรองอากาศ คือ แผ่นกรองอากาศขั้น (Pre-Filter) และแผ่นกรองขั้นกลาง (Medium filter) โดยอาศัย
ความสามารถในการกรองฝุ่นตามคุณสมบัติขั้นพื้นฐานของฝุ่นในอากาศเป็นตัวแบ่งประเภท โดยพื้นฐานแล้ว
ฝุ่นท่ีอยู่ในอากาศมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ ฝุ่นหยาบท่ีมีน้ าหนักแขวนลอยอยู่ในอากาศไม่นานและฝุ่นละเอียด             
มีน้ าหนักเบาและแขวนลอยในอากาศ อีกท้ังไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า   
 MERV – Minimum Efficiency Reporting Value เป็นมาตรฐาน ASHRAE ท่ีปรับปรุงขึ้ น เป็น
มาตรฐาน ASHRAE52.2P-1999 โดยแบ่งระดับของประสิทธิภาพในการกรองออกเป็น 16 ระดับ คือ MERV 1 
– MERV 16 และท าการวัดโดยใช้ฝุ่นขนาด 0.3 – 10 ไมครอน โดยแบ่งขนาดออกเป็น 12 ช่วง และมีการแบ่ง
ช่วงกว้าง เป็น E1 (0.3-1.0 μ), E2 (1.0-3.0 μ), E3 (3.0-10.0 μ) เพื่อหาค่าเฉล่ียและเทียบตารางเกณฑ์เพื่อ    
ก าหนดว่าแผ่นกรองท่ีทดสอบนั้นอยู่ในเกณฑ์ MERV 1 – MERV 16 ว่าจะเป็นระดับใด  

หมายเหต ุ 1	อัตราการส่งอากาศสะอาด	(CADR)	(m3/min)	ค�านวณจากขนาดพื้นท่ีห้องท่ีเหมาะสม																																																						
    2	อัตราการส่งอากาศสะอาดต�่าสุด	(CADR×0.9)	(m3/min)
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วิธีการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ
  
  -	 ควรติดตั้งในห้องปิด	 ท�าความสะอาดบริเวณภายในห้องหรือบริเวณที่มีการติดตั้ง														

เครื่องฟอกอากาศไม่ให้มีการสะสมของฝุ่น
	 	 -	 ไม่วางเครื่องฟอกอากาศในบริเวณที่อากาศช้ืน	 เช่น	หน้าห้องน�้า	 เน่ืองจากอาจส่งผลให้เกิด

การสะสมของเชื้อต่าง	ๆ	ภายในเครื่องฟอกได้
	 	 -	 วางเครื่องฟอกอากาศด้านท่ีไม่มีการดูดอากาศเข้าไปใกล้กับผนัง	 เช่น	บริเวณด้านหลังของ

เครื่องไปใกล้กับผนังด้านใดด้านหน่ึงของห้องจะส่งผลให้ฟอกอากาศได้เร็วขึ้น	 และไม่ม	ี												
ด้านใดของห้องที่เกิดการสะสมของฝุ่น

	 	 -	 ควรตัง้เครือ่งฟอกอากาศห่างจากผนงัหรอืสิง่กดีขวางเดนิลมอย่างน้อยประมาณ	10	เซนตเิมตร
	 	 -	 ควรเปลี่ยนแผ่นกรองหรืออุปกรณ์อื่น	ๆ	ตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในคู่มือหรือสังเกตจาก					

แผ่นกรอง	หากมีสะสมของฝุ่นปริมาณมากควรท�าการเปลี่ยน
	 	 -	 ควรปฏิบัติตามค�าแนะน�าในคู่มืออย่างเคร่งครัด

มาตรฐานแผ่นกรองอากาศ

มาตรฐานของแผ่นกรองอากาศที่นิยมใช้ในเมืองไทยอ้างอิงจาก	2	มาตรฐาน	ได้แก่
  1. มาตรฐานทางอเมริกา โดยอิงจากชมรมวิศวกรด้านการท�าความร้อน	 ความเย็นและ															
การปรับอากาศของอเมริกา	 (ASHRAE–American	Society	of	Heating,	Refrigerating	and	Air															
Conditioning	Engineers,	 Inc.)	ซึ่งมีมาตรฐานเกี่ยวกับการทดสอบแผ่นกรองอากาศโดยเฉพาะคือ	
มาตรฐาน	ASHRAE	52	โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขเป็น	ASHRAE	52.1	และ	ASHRAE	52.2	
	 	 มาตรฐาน	ASHRAE	52.1	แบ่งวิธีการทดสอบแผ่นกรองอากาศเป็น	2	ประเภท	ตามประเภทของ
แผ่นกรองอากาศ	คือ	แผ่นกรองอากาศขั้น	 (Pre-Filter)	และแผ่นกรองขั้นกลาง	 (Medium	filter)															
โดยอาศัยความสามารถในการกรองฝุ่นตามคุณสมบัติขั้นพื้นฐานของฝุ่นในอากาศเป็นตัวแบ่งประเภท									
โดยพืน้ฐานแล้วฝุน่ทีอ่ยูใ่นอากาศมอียู	่2	ลกัษณะ	คอื	ฝุน่หยาบทีม่นี�า้หนกัแขวนลอยอยูใ่นอากาศไม่นาน
และฝุ่นละเอียดมีน�้าหนักเบาและแขวนลอยในอากาศ	อีกทั้งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า		
	 	 MERV–Minimum	Efficiency	Reporting	Value	 เป็นมาตรฐาน	ASHRAE	ที่ปรับปรุงขึ้น														
เป็นมาตรฐาน	ASHRAE52.2P-1999	 โดยแบ่งระดับของประสิทธิภาพในการกรองออกเป็น	16	ระดับ													
คือ	MERV	1–MERV	16	และท�าการวัดโดยใช้ฝุ่นขนาด	0.3–10	 ไมครอน	 โดยแบ่งขนาดออกเป็น													
12	ช่วง	และแบ่งช่วงกว้าง	 เป็น	E1	 (0.3-1.0	μ),	E2	 (1.0-3.0	μ),	E3	 (3.0-10.0	μ)	 เพื่อหาค่าเฉลี่ย													
และเทียบตารางเกณฑ์เพื่อก�าหนดวา่แผ่นกรองที่ทดสอบนั้นอยู่ในเกณฑ์	MERV	1–	MERV	16	ว่าจะเป็น
ระดับใด	
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  2. มาตรฐานทางยุโรป	ได้แก่	EN779-2002	และ	EN1822-1998	ซึ่งการทดสอบตาม	EN779	
แบ่งประเภทของแผ่นกรองอากาศเป็นแบบหยาบ	คือ	class	G1–G4	และแบบละเอียด	 คือ	F5–F9												
ส่วนมาตรฐาน	EN1822	เป็นการทดสอบมาตรฐานแผ่นกรองอากาศประเภท	High	Efficiency	Particulate	
Absorption	หรือ	HEPA	ได้แบ่งประเภทประสิทธิภาพของแผ่นกรองอากาศ	คือ	H10–H14

	 	 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย	 ได้ระบุถึงการท�าความสะอาดอากาศภายนอก													
ตามมาตรฐาน	62.1	ก�าหนดไว้ดังนี้	คือ	
	 	 -	 PM10	ให้ใช้	Filter	MERV	6	ขึ้นไป	(แต่ถ้ามี	Cooling	Coil	ด้วย	ต้องใช้	MERV	8	ขึ้นไปเพื่อ

ป้องกัน	Cooling	Coil)		
	 	 -	 PM2.5	ให้ใช้	Filter	MERV	11	ขึ้นไป	
	 	 -	 Ozone	ให้ใช้	Air	Cleaning	Device	ที่มีประสิทธิภาพการขจัดโอโซนขั้นต�่า	40%	ขึ้นไป	
	 	 ส�าหรับอายกุารใช้งานของแผ่นกรองอากาศ	โดยทัว่ไปแผ่นกรองอากาศชัน้ต้น	(20-30%	ASHRAE	
Dust	spot	efficiency)	มีอายุการใช้งานได้	3-6	เดือน	แผ่นกรองอากาศชั้นกลาง	(45-95%	ASHRAE	
Dust	spot	efficiency)	มีอายุการใช้งาน	6-12	เดือน	และแผ่นกรองอากาศชั้นสุดท้าย	(>	98%	จนถึง	
HEPA,	ULPA	efficiency)	อายกุารใช้งานมากกว่า	1	ปี	ถ้าหากบ�ารงุรกัษาเปลีย่นแผ่นกรองอากาศชัน้ต้น
และชั้นกลาง	อาจมีอายุการใช้งานได้นานถึง	2	ปี	 ซ่ึงผู้ผลิตไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจน	 เน่ืองจาก																
ขึ้นสภาพแวดล้อมและปริมาณฝุ่นละออง	
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 2. มาตรฐานทางยุโรป ได้แก่ EN779-2002 และ EN1822-1998 ซึ่งการทดสอบตาม EN779 แบ่ง
ประเภทของแผ่นกรองอากาศเป็นแบบหยาบ คือ class G1 – G4 และแบบละเอียด คือ F5 – F9 ส่วน
มาตรฐาน EN1822 เป็นการทดสอบมาตรฐานแผ่นกรองอากาศประเภท High Efficiency Particulate 
Absorption หรือ HEPA ได้แบ่งประเภทประสิทธิภาพของแผ่นกรองอากาศ คือ H10 – H14 

 
รูปที่  5 ตัวอย่างตัวกรองอากาศ (USEPA, RESIDENTIAL AIR CLEANERS, 2018) 

 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ได้ระบุถึงการท าความสะอาดอากาศภายนอกตาม
มาตรฐาน 62.1 ก าหนดไว้ดังนี้ คือ  

- PM10 ให้ใช้ Filter MERV 6 ขึ้นไป (แต่ถ้ามี Cooling Coil ด้วย ต้องใช้ MERV 8 ขึ้นไปเพื่อ
ป้องกัน Cooling Coil)  

- PM2.5 ให้ใช้ Filter MERV 11 ขึ้นไป  
- Ozone ให้ใช้ Air Cleaning Device ท่ีมีประสิทธิภาพการขจัดโอโซนขั้นต่ า 40% ขึ้นไป  

 ส าหรับอายุการใช้งานของแผ่นกรองอากาศ โดยท่ัวไปผู้ขายมักก าหนดว่าแผ่นกรองอากาศช้ันต้น     
(20-30% ASHRAE Dust spot efficiency) มีอายุการใช้งานได้ 3-6 เดือน  แผ่นกรองอากาศช้ันกลาง          
(45-95% ASHRAE Dust spot efficiency) มีอายุการใช้งาน 6-12 เดือน และแผ่นกรองอากาศช้ันสุดท้าย        
(> 98% จนถึง HEPA, ULPA efficiency) อายุการใช้งานมากกว่า 1 ปี ถ้าหากบ ารุงรักษาเปล่ียนแผ่นกรอง
อากาศช้ันต้นและช้ันกลาง อาจมีอายุการใช้งานได้นานถึง 2 ปี ซึ่งผู้ผลิตไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจน 
เนื่องจากขึ้นสภาพแวดล้อมและปริมาณฝุ่นละออง  

แนวทางการระบายอากาศ  
การระบายอากาศ ถือเป็นเป็นเรื่องส าคัญ เนื่องจากหากระบบการระบายไม่ดีจะเป็นแหล่งสะสมความ

ร้อนและฝุ่นละออง รวมถึงการสะสมของคาร์บอนไดออกไซด์ภายในห้อง ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ 
ดังนั้น จึงควรมีการจัดการการระบายอากาศออกจากห้องหรือพื้นท่ีเพื่อควบคุมความร้อน ความช้ืนให้อยู่ใน
ระดับท่ีจะรู้สึกสบายได้และให้อากาศบริสุทธิ์เข้ามาแทนท่ีได้ ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 2 คือ การระบายอากาศด้วย
วิธีธรรมชาติ (Natural Ventilation) และการระบายอากาศด้วยวิธีกล (Mechanical Ventilation) ดังนี้ 

รูปที่ 4 ตัวอย่างแผ่นกรองอากาศ
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แนวทางการระบายอากาศ 
  
  การระบายอากาศถือเป็นเรื่องส�าคัญ	 เน่ืองจากหากระบบระบายไม่ดีจะเป็นแหล่งสะสม												
ความร้อนและฝุ่นละออง	 รวมถึงการสะสมของคาร์บอนไดออกไซด์	 ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้																
ดังนั้น	การจัดการการระบายอากาศออกจากห้องหรือพื้นที่เพื่อควบคุมความร้อน	ความชื้นให้อยู่ใน													
ระดับที่จะรู้สึกสบายได้และให้อากาศบริสุทธิ์เข้ามาแทนที่ได้	โดยแนวทางการระบายอากาศมี	2	วิธีคือ
  1. การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ (Natural Ventilation) เป็นการออกแบบโครงสร้าง
ของพื้นที่หรือห้องให้เอื้อต่อการไหลผ่านของอากาศ	 โดยอากาศภายนอกจะไหลเข้าสู่ภายในพื้นที่	 และ													
น�าสิ่งปนเปื้อนในพื้นที่ออกสู่ภายนอก	เช่น	การมีช่องระบายอากาศ	การเปิดประตูหน้าต่าง	เป็นต้น
  2. การระบายอากาศด้วยวิธีกล (Mechanical Ventilation) เป็นการใช้เครื่องมือทางกล														
ในการระบายอากาศออกจากพื้นที่	ซึ่งโดยทั่วไปมักใช้พัดลมระบายอากาศประเภทต่าง	ๆ	และระบบ															
ท่อส่งลมในการน�าพาอากาศเข้าหรือออกจากพื้นท่ี	ท�าให้สามารถควบคุมทิศทางการไหลของอากาศ									
ภายในพื้นที่ได้ตลอดเวลา	แต่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและค่าใช้จ่ายในการใช้งานระบบสูงกว่า	ส�าหรับ
พัดลมระบายอากาศแบ่งเป็น	2	ชนิด	คือ	พัดลมแบบเซ็นตริฟูกอล	ซึ่งเหมาะกับงานระบบปรับอากาศ	
และพัดลมแบบแอ็กเซียลซึ่งเหมาะกับงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
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1. การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ (Natural Ventilation) เป็นการออกแบบโครงสร้างของ
พื้นท่ีหรือห้องให้เอื้อต่อการไหลผ่านของอากาศ โดยอากาศภายนอกจะไหลเข้าสู่ภายในพื้นท่ี และน าส่ิง
ปนเป้ือนในพื้นท่ีออกสู่ภายนอก เช่น การมีช่องระบายอากาศ การเปิดประตูหน้าต่าง เป็นต้น 

รูปที่  6 การระบายแบบธรรมชาติการระบายแบบวิธีกล (ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ, มปป.) 

2. การระบายอากาศด้วยวิธีกล (Mechanical Ventilation) เป็นการใช้เครื่องมือทางกลในการ
ระบายอากาศออกจากพื้นท่ี ซึ่งโดยท่ัวไปมักใช้พัดลมระบายอากาศประเภทต่าง ๆ และระบบท่อส่งลมในการ
น าพาอากาศเข้าหรือออกจากพื้นท่ี ท าให้สามารถควบคุมทิศทางการไหลของอากาศภายในพื้นท่ีได้ตลอดเวลา 
แต่มีค่าใช้จ่ายในการติดต้ังและค่าใช้จ่ายในการใช้งานระบบสูงกว่า ส าหรับพัดลมระบายอากาศแบ่งเป็น 
2 ชนิด คือ พัดลมแบบเซ็นตริฟูกอล (Centrifugal Fan) ซึ่งเหมาะกับงานระบบปรับอากาศ และพัดลมแบบ
แอ็กเซียล ซึ่งเหมาะกับงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศมากกว่า (สถาบันบ าราศนราดูร, 2560) 

รูปที่ 5 การระบายแบบธรรมชาติและวิธีกล

การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ
Natural	Ventilation

การระบายอากาศด้วยวิธีกล
Mechanical	Ventilation
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ภาคผนวก ค 
แบบตรวจสอบเบื้องต้น (Checklist) ส าหรับการจัดเตรียมห้องปลอดฝุ่นอาคารสาธารณะ 

ส าหรับเจ้าหน้าที ่

แบบตรวจสอบเบื้องต้น (Checklist) ส ำหรับกำรจัดเตรียมห้องปลอดฝุ่นอำคำรสำธำรณะ เพื่อให้
เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบกำรจัดเตรียมห้องปลอดฝุ่น เพื่อป้องกันหรือลดกำรสัมผัสฝุ่นละอองจำกสภำพแวดล้อม
ภำยนอกส ำหรับอำคำรสำธำรณะ เช่น ศูนย์ประชุม อำคำรเอนกประสงค์ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 
โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก สถำนดูแลผู้สูงอำยุ ห้ำงสรรพสินค้ำ เป็นต้น และเป็นแนวทำงให้ค ำแนะน ำ โดยมี
รำยละเอียด ดังนี้  

แบบตรวจสอบเบื้องต้น (Checklist) ส าหรับการจัดเตรียมห้องปลอดฝุ่นอาคารสาธารณะ 
ชื่อสถานที่ ...................................................................ที่ต้ัง........................................................................ 
หมายเลขโทรศัพท์ผู้ดูแลสถานที่...........................................................,...................................................... 

ประเด็น รายละเอียด หมายเหตุ 
1.การเลือก
สถานที่/
ห้อง 

  

  

  
  
 
 

 
 

2. การ
ควบคุม
แหล่งก าเนิด 

  
  
  

  
  
  

  

ภาคผนวก ค
แบบตรวจสอบเบื้องต้น (Checklist) การจัดเตรียมห้องปลอดฝุ่นในอาคารสาธารณะ 

ส�าหรับเจ้าหน้าที่

	 	 แบบตรวจสอบเบื้องต้น	 (Checklist)	การจัดเตรียมห้องปลอดฝุ่นในอาคารสาธารณะ	เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบการจัดเตรียมห้องปลอดฝุ่น	 เพื่อป้องกันหรือลดการสัมผัสฝุ่นละอองจากสภาพแวดล้อมภายนอก															
ส�าหรับอาคารสาธารณะ	 เช่น	ศูนย์ประชุม	อาคารเอนกประสงค์	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 โรงเรียน																					
ศูนย์เด็กเล็ก	สถานดูแลผู้สูงอายุ	ห้างสรรพสินค้า	เป็นต้น	และเป็นแนวทางให้ค�าแนะน�าการท�าห้องปลอดฝุ่นใน																
ห้องดังกล่าว	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้	
 
 แบบตรวจสอบเบื้องต้น (Checklist) ส�าหรับการจัดเตรียมห้องปลอดฝุ่นในอาคารสาธารณะ
ชื่อสถานที่ ...................................................................ที่ตั้ง........................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ผู้ดูแลสถานที่..................................................................................................................

1)	 อยู่ในแหล่งชุมชนที่คนเข้าถึงได้ง่าย
2)	 อยู่ห่างจากแหล่งก�าเนิดฝุ่น	เช่น	ถนน	ลานจอดรถ	ก่อสร้าง
3)	 ไม่มีแหล่งก�าเนิดมลพิษภายในห้อง	เช่น	จุดเทียน	จุดธูป	สูบบุหรี่	
	 หรือกิจกรรมอื่นที่เป็นแหล่งก�าเนิดควัน
4)	 มีช่องว่างของประตูหรือหน้าต่าง	น้อยที่สุด	
5)	 ไม่มีวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งสะสมฝุ่นละอองภายในห้อง	
6)	 ขนาดพื้นที่พักอาศัยไม่น้อยกว่า	3.0	หรือ	5.0	ตารางเมตรต่อคน
7)	 มีห้องน�้า	ห้องส้วม	ไฟฟ้า	น�้าประปาเพียงพอต่อการใช้บริการ

1)	 ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดป้องกันอากาศภายนอกเข้าไปในห้อง	
2)	 ปิดช่องหรือรูที่อากาศภายนอกเข้าอาคารได้ด้วยวัสดุปิดผนึก	
3)	 ไม่สร้างกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศภายในห้องเพิ่ม	
			 เช่น	จุดเทียน	จุดธูป	หรือ	การใช้สารเคมีในอาคาร
4)	 เปิดพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศเพื่อหมุนเวียนอากาศภายในห้อง
5)	 พัดลมดูดอากาศที่ไม่มีระบบดักจับฝุ่นไม่ควรเปิดพัดลมดูดอากาศ
6)	 ท�าความสะอาดเป็นประจ�าทุกวัน	ใช้ผ้าชุบน�้าแทนการใช้ไม้กวาด
			 ท�าความสะอาดหรือปัดฝุ่นของเฟอร์นิเจอร์	ชั้นวาง	ฯลฯ
7)	 เปิดหน้าต่างและประตูเพื่อให้มีการระบายอากาศภายในห้อง	
			 ในช่วงเวลาที่มีฝุ่นน้อย	เพื่อลดการสะสมของ	CO2

ใช่ ไม่ใช่

2.1 การป้องกันฝุ่นจากภายนอก “การปิดประตู หน้าต่าง”
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2.2 ระบบฟอกอากาศ

  

  
2.3 ระบบความดันอากาศพรอมระบบฟอกอากาศ 

  

  
3. การ
จัดสภาพ 
แวดล้อม 

  
  
  
  
  

4. ด้าน
สุขภาพ 

  
  

  

  

  

  
5. ความ
ปลอดภัย 

  
  
  
  
  
  

การสุ่มตรวจคุณภาพอากาศในห้องปลอดฝุ่น ต้องมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กตามท่ีก าหนด คือ 
ปริมาณ PM2.5 เฉล่ีย 24 ช่ัวโมงต่ ากว่า 50 มคก./ลบ.ม. หรือ PM10 เฉล่ีย 24 ช่ัวโมงต่ ากว่า 120 มคก./ลบ.ม 

1)	 ด�าเนินการตามแนวทางรูปแบบ	1	
2)		ใช้เครื่องฟอกอากาศ	อุปกรณ์ที่สามารถลดปริมาณฝุ่นละอองได้	
			 และมีขนาดที่เหมาะสมกับห้อง

1)	ด�าเนินการตามแนวทางในรูปแบบที่	1
2)	ติดตั้งระบบอัดอากาศโดยใช้พัดลมดูดอากาศจากภายนอก	
			 (Intake	Fan)	ที่ผ่านการลดปริมาณฝุ่นแล้ว
3)	ใช้ฟิลเตอร์ระดับ	MERV	11	ขึ้นไป	ในการกรองฝุ่นละออง

1)	 ก�าหนดจุดจอดรถหรือการรับส่งให้ห่างจากห้องปลอดฝุ่น
2)	 ห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารและภายนอกบริเวณห้องปลอดฝุ่น
3)	 งดกิจกรรมการเผาหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่น
4)		ดูแลถนนไม่ให้เกิดฝุ่นละออง	
5)	 สร้างพื้นที่	Buffer	Zone	ให้กับพื้นรอบบริเวณห้องปลอดฝุ่น

1)	 เตรียมให้มีแสงสว่างภายในอาคารที่เพียงพอ
2)	ไม่มีวัสดุหรืออุปกรณ์ที่เป็นอันตรายภายในอาคาร	
3)	 มีทางออกฉุกเฉินระบุอย่างชัดเจนและไม่มีสิ่งกีดขวาง
4)	 ติดป้ายเตือนทางออกฉุกเฉิน
5)	 มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่พร้อมใช้งาน
6)	 มีแผนอพยพฉุกเฉิน	สถานที่นัดพบ	และมีระบบแจ้งเตือน

1)	 มีการลงทะเบียนและคัดกรองสุขภาพผู้เข้ามาใช้บริการ
2)		มีการเตรียมยาและเวชภัณฑ์ที่จ�าเป็นและชุดปฐมพยาบาลให้พร้อม
	 ใช้งานและเพียงพอ	และมีพื้นที่ส�าหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3)		มีการจัดเตรียมความพร้อมระบบส่งต่อผู้ป่วยกรณีที่มีผู้ป่วยฉุกเฉิน			
					หรือมีอาการรุนแรง	
4)		มีช่องทางติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองเล็ก	PM2.5	และ
					ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
5)		มีการให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพการดูแลและป้องกัน
					ผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละออง
6)		มีพื้นที่สันทนาการเพื่อหลีกเลี่ยงความตึงเครียดที่อาจจะเกิดขึ้น

	 	 การสุ่มตรวจคุณภาพอากาศในห้องปลอดฝุ่น	ต้องมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กตามที่ก�าหนด	คือ															
ปริมาณ	PM2.5	เฉลี่ย	24	ชั่วโมงต�่ากว่า	50	มคก./ลบ.ม.	หรือ	PM10	เฉลี่ย	24	ชั่วโมงต�่ากว่า	120	มคก./ลบ.ม

ใช่ ไม่ใช่
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ที่ปรึกษา

	 	 แพทย์หญิงพรรณพิมล	 วิปุลากร						 อธิบดีกรมอนามัย

	 	 นายแพทย์ดนัย			 	 ธีวันดา	 	 รองอธิบดีกรมอนามัย

	 	 นางนภพรรณ		 	 	 นันทพงษ์		 ผู้อ�านวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 กรมอนามัย

	 	 แพทย์หญิงนงนุช	 	 ภัทรอนันตนพ		 ผู้อ�านวยการศูนย์อนามัยที่	1	เชียงใหม่	กรมอนามัย

	 	 ผศ.ดร.ประพัทธ์		 	 พงษ์เกียรติกุล							คณะวิศวกรรมศาสตร์

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

	 	 ผศ.ดร.ยศธนา		 	 	 คุณาธร											 คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 	 ผศ.ดร.ภาสกร		 	 	 แช่มประเสริฐ			 คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 	

  

คณะผู้จัดท�า

	 	 นางสาวเบญจวรรณ			 ธวัชสุภา									 กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	กรมอนามัย

	 	 นางสาวกรวิภา			 	 ปุนณศิริ								 กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	กรมอนามัย

	 	 นางสาวณัฎฐกานต์				 ฉัตรวิไล										 กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	กรมอนามัย

	 	 นางสาวทิพย์กมล			 	 ภูมิพันธ์												 กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	กรมอนามัย

	 	 นายนณธภัทร		 	 	 ธีระวรรธนะสิริ	 ศูนย์อนามัยที่	1	เชียงใหม่	กรมอนามัย

ผู้ประสานงาน

	 	 นางสาวลัดดา	 	 	 พิมจั่น									 กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	กรมอนามัย

ผูจ้ดัท�า




