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ค�ำน�ำ
แนวทางการท�ำห้องปลอดฝุ่น ส�ำหรับบ้านเรือนและอาคารสาธารณะ ฉบับนี้จัดท�ำขึ้นเพื่อ        
เป็นแนวทางให้แก่เจ้าหน้าทีแ่ ละบุคลากรทีส่ นใจในการจัดท�ำห้องปลอดฝุน่ ในอาคารสาธารณะ ส�ำนักงาน      
หรือสถานที่อื่น ๆ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอาคารช่วงที่ฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ   
มีค่าสูงเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีอันตรายต่อสุขภาพ  
แนวทางเล่มนี้ประกอบด้วยข้อมูลหลักการจัดท�ำห้องปลอดฝุ่นในบ้านเรือนและอาคาร
สาธารณะ รายละเอียดวิธีการจัดท�ำห้องปลอดฝุ่น โดยผู้จัดท�ำได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร คู่มือ                
การศึกษาวิจยั การประชุมร่วมกับผูเ้ ชีย่ วชาญการทดลอง พัฒนารูปแบบต่าง ๆ และรวบรวมข้อมูลตัวอย่าง
จากสถานที่ต่าง ๆ ที่ได้จัดท�ำห้องปลอดฝุ่นขึ้น และน�ำมารวบรวมจัดท�ำเป็นเล่มแนวทางวิธีการ                   
จัดท�ำห้องปลอดฝุ่นที่เหมาะสม ทั้งนี้ ผู้จัดท�ำขอขอบคุณข้อมูลห้องปลอดฝุ่นในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่                  
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ท�ำให้คู่มือเล่มนี้ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ผูจ้ ดั ท�ำหวังว่าแนวทางเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ ส�ำหรับเจ้าหน้าทีใ่ นพืน้ ทีเ่ สีย่ งมลพิษทางอากาศ           
ตลอดจนพื้นที่อื่นที่สนใจ ทั้งภาคสาธารณสุขและหน่วยงานอื่น ๆ ในการให้ค�ำแนะน�ำแก่ประชาชน          
ตลอดจนการจัดท�ำห้องปลอดฝุ่นในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอยู่ในบริเวณที่ปลอดภัย
จากฝุ่นละออง และลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ตลอดจนคุ้มครอง
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งให้ประชาชนมีสุขภาพดี ต่อไป
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ส่วนที่ 1

บทน�ำ

บทน�ำ
1.1 ที่มาและความส�ำคัญ
			
			มลพิษทางอากาศจากฝุน่ ละอองขนาดเล็กเป็นปัญหาทีส่ �ำคัญของทุกประเทศ องค์การอนามัยโลก
ประมาณการว่ามลพิษทางอากาศเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรทั่วโลกกว่า 7 ล้านคนต่อปี
(WHO,2018) และยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพด้านอื่น ๆ ของประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งนอกจากปัญหา
มลพิษทางอากาศในบรรยากาศแล้ว มลพิษทางอากาศภายในอาคารยังเป็นปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม              
ที่ใหญ่อีกปัญหาหนึ่ง โดยทุกปีจะมีประชากรจ�ำนวน 4.3 ล้านคน (WHO, 2018) เสียชีวิตเนื่องจาก                 
การได้รบั สัมผัสกับมลพิษทางอากาศทีเ่ กิดจากการใช้เชือ้ เพลิงทีไ่ ม่สะอาดในครัวเรือน โดยคิดเป็น 45 เท่า
ของจ�ำนวนผู้เสียชีวิตประจ�ำปีทั่วโลกจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
มาตรการป้องกันและดูแลสุขภาพจากฝุ่นละอองมีหลายมาตรการซึ่งเป้าหมายส�ำคัญ คือ         
การดูแลคุ้มครองสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุและ           
ผู้ที่มีโรคประจ�ำตัว เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบมากกว่ากลุ่มทั่วไป มาตรการที่ส�ำคัญ คือ
การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ การสื่อสารแจ้งเตือนให้ประชาชนป้องกันตนเอง              
(รายละเอียดค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ ดังภาคผนวก ก)       
การดูแลสุขภาพทั้งการเตรียมระบบบริการสุขภาพ การจัดคลินิกมลพิษ ทั้งการสนับสนุนให้มีหรือจัด             
สถานที่ทั้งบ้านเรือนหรือชุมชนที่ปลอดฝุ่น รวมทั้งการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมแหล่งก�ำเนิด
ฝุ่นละออง
			 ห้องปลอดฝุ่น (Clean Air Shelter)  เป็นมาตรการหนึ่งด้านสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนา
ขึ้นมา เพื่อลดโอกาสรับสัมผัสมลพิษทางอากาศภายในภาวะที่เกิดฝุ่นละอองสูงในบรรยากาศ เช่น              
เมื่อเกิดไฟไหม้ป่า สถานการณ์ในเมืองในช่วงที่อากาศปิด หรือหมอกควันข้ามแดน เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้      
ฝุน่ ละอองในบรรยากาศอยูใ่ นระดับทีอ่ นั ตรายต่อสุขภาพ  ดังนัน้ การจัดพืน้ ทีห่ รือสถานที่ เช่น บ้านเรือน
โรงเรียน หรือในชุมชนต่าง ๆ และมีมาตรการลดฝุ่นละอองในสถานที่นั้นให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย            
ต่อสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมาอาศัยจะช่วยลดความเสี่ยงจากการหายใจเอาฝุ่นละอองเข้าสู่ร่างกายได้
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ประเทศไทยประสบปั ญ หาฝุ ่ น ละอองสู ง เกิ น ค่ า มาตรฐานในหลายพื้ น ที่ ทั้ ง ในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สาเหตุหลักมาจากการจราจร และการเผาในทีโ่ ล่ง ขณะทีพ่ นื้ ทีภ่ าคเหนือ
มีสาเหตุจากการเผาในที่โล่งเป็นหลัก ส่วนพื้นที่ภาคใต้มักเกิดจากไฟไหม้ป่าพรุ และหมอกควันข้ามแดน
โดยรัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญกับการแก้ไขปัญหาแหล่งก�ำเนิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก และดูแลสุขภาพ              
ของประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเป้าหมาย คือ การลดการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็ก ซึ่งเป็นแนวทาง           
ที่อยู่ในวาระแห่งชาติ   “การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก” ภายใต้มาตรการเตรียมความพร้อมของ             
ระบบบริการสาธารณสุขและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ซึ่งเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 นายกรัฐมนตรี            
(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) กล่าวถึงแนวทางด้านสาธารณสุขว่า “ขอความร่วมมือจัดห้องสะอาด           
ตามศูนย์เด็กเล็ก บ้านพักคนชรา และโรงพยาบาลทั่วประเทศ รวมไปถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ์                  
ให้ ป ระชาชนสามารถประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพด้ ว ยตนเอง พร้ อมจั ด ท� ำ แผนเพิ่ มพื้ น ที่ สีเขียว                      
ทั่วประเทศ” ซึ่งจะเห็นว่านอกเหนือจากการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน การดูแลสุขภาพประชาชนแล้ว การจัดท�ำ          
ห้องปลอดฝุ่นถือเป็นมาตรการหนึ่งที่รัฐบาลให้ความส�ำคัญ และผลักดันให้สถานที่ที่มีกลุ่มเสี่ยงให้จัดท�ำ
ห้องปลอดฝุ่นในช่วงวิกฤต เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนทั่วไป
1.2 วัตถุประสงค์
			
			เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทาง น�ำไปประยุกต์ใช้ในการจัดท�ำห้องปลอดฝุ่น                      
ในพื้นที่ ตลอดจนให้ค�ำแนะน�ำแก่ประชาชนในการจัดท�ำห้องปลอดฝุ่นในบ้านเรือนเพื่อให้ประชาชน         
โดยเฉพาะกลุม่ เสีย่ งอยูใ่ นบริเวณทีป่ ลอดภัยจากฝุน่ ละออง และลดความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดอันตรายต่อสุขภาพ
จากฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในพื้นที่
1.3 องค์ประกอบ
			
			แนวทางการท�ำห้องปลอดฝุ่น ประกอบด้วยข้อมูล 5 ส่วน ได้แก่
			ส่วนที่ 1 ที่มาและความส�ำคัญ
		 ส่วนที่ 2 หลั ก การและรู ป แบบห้ อ งปลอดฝุ ่ น ซึ่ ง อธิ บ ายถึ ง ความหมาย และรู ป แบบ                
ของห้องปลอดฝุ่น
		 ส่วนที่ 3 วิธีการท�ำห้องปลอดฝุ่น ทั้งการจัดห้องปลอดฝุ่นในบ้านเรือน และห้องปลอดฝุ่น          
ในสถานที่สาธารณะ
		 ส่วนที่ 4 แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นละออง
		 ส่วนที่ 5 ตัวอย่างห้องปลอดฝุ่นในพื้นที่เสี่ยง
3

ส่วนที่ 2

หลักการและรูปแบบ
ห้องปลอดฝุ่น

หลักการ
และรูปแบบห้องปลอดฝุ่น
2.1 หลักการและรูปแบบห้องปลอดฝุ่น
			
			ห้องปลอดฝุ่นเป็นสถานที่หรือห้องที่จัดเตรียมเพื่อลดการสัมผัสฝุ่นละออง ทั้งฝุ่นละออง            
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เพื่อลดผลกระทบ     
ต่อสุขภาพส�ำหรับประชาชนกลุม่ เสีย่ งในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง โดยต้องมีคา่ ฝุน่ ละอองเฉลีย่ 24 ชัว่ โมง ในบรรยากาศ
ไม่เกินมาตรฐาน คือ มีปริมาณ PM2.5  ไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) หรือ ปริมาณ
PM10 ไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม.
			หลักการที่จะท�ำให้ห้องปลอดฝุ่น มี 4 หลักการ ดังรูปที่ 1 ได้แก่
			l ป้องกันฝุน่ ละอองจากภายนอกเข้าไปภายในห้อง โดยการปิดช่องว่างหรือรอยรัว่ ของอาคาร             
ต่าง ๆ ทีฝ่ นุ่ ละอองสามารถเข้ามาภายในห้องได้ ดูแลบริเวณภายนอกไม่ให้เกิดฝุน่ ละออง
และปลูกต้นไม้เพื่อดักฝุ่นบริเวณรอบ ๆ อาคาร เป็นต้น
			l ป้องกันการก่อให้เกิดฝุ่นละอองภายในห้อง โดยไม่ท�ำกิจกรรมใด ๆ ที่ให้เกิดฝุ่นละออง
เช่น การจุดธูปเทียน สูบบุหรี่ ประกอบอาหาร เผาขยะหรือเศษวัชพืช เป็นต้น
			l ป้องกันการสะสมฝุ่นละอองตามผนังห้อง วัสดุหรืออุปกรณ์ภายในห้อง และพื้นผิวของ
วัสดุของห้อง
			l ก�ำจัดอนุภาคของฝุน่ ละอองภายในห้อง โดยเลือกใช้อปุ กรณ์ทสี่ ามารถลดปริมาณฝุน่ ละออง              
และท�ำให้อากาศภายในห้องสะอาดได้ เช่น การใช้เครือ่ งฟอกอากาศทีส่ ามารถกรองฝุน่ ละอองได้
โดยการกรองด้ ว ยวั ส ดุ เช่ น แผ่ น กรองอากาศชนิ ด High Efficiency Particulate                    
Air Filter (HEPA) หรือเครื่องฟอกอากาศระบบดักฝุ่นละอองที่ใช้ไฟฟ้าสถิต เป็นต้น
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PM2.5

อากาศ

PM10

PM2.5
PM2.5

PM2.5

พัดลม

PM10

อากาศบริสุทธิ์

PM10

PM2.5
PM2.5
PM2.5

PM10

ฝุ่นละอองในบรรยากาศ
เข้ามาภายในอาคาร

ฝุ่นละอองภายในอาคาร

เครื่องฟอกอากาศ

รูปที่ 1 หลักการท�ำห้องปลอดฝุ่น

			จากหลั ก การข้ า งต้ น น� ำ มาสู ่ ก ารก� ำ หนดรู ป แบบห้ อ งปลอดฝุ ่ น โดยใช้ ห ลั ก การทั้ ง 4                       
มาออกแบบห้ อ งปลอดฝุ ่ น 3 รู ป แบบ โดยรู ป แบบห้ อ งปลอดฝุ ่ น ทั้ ง สามนั้ น มี ข ้ อ ดี แ ละข้ อ จ� ำ กั ด                          
ตลอดจนประสิทธิภาพในการลดฝุ่นละอองที่แตกต่างกัน รายละเอียดดังนี้
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กเข้ามา

การลดฝุ่นละอองภายใน
จ่ายภายนอกผ่าน
ภายนอกในช่วงที่ฝุ่น
หน้าต่างในช่วงที่ฝุ่นลดลง
ห้อง
อุปกรณ์ลดฝุ่น และจ่าย
ภายนอกลดลง
- ควรตรวจสอบ และเปลี่ยน
ตารางที่ 1 ประสิ
ทธิภาพ ข้อองดีและข้อจากัด การทาห้องปลอดฝุ่นในแต่ละรูปแบบ
เข้ามาภายในห้
- ควรทาการเปิดประตูหน้าต่าง อุปกรณ์ที่อาจเสื่อมสภาพ
น
- บ้านเรือน
- อาคารสานักงาน/สถาน
รูปแบบ
รูปแบบที่ 1
รูปแบบที่ เมื
2 ่อฝุ่นลดลง
รูปแบบที่ 3 เช่น ฟิลเตอร์เป็นประจา
านักงาน/สถาน
- อาคารสานักงาน/สถาน
ประกอบการ/อาคาร
การป้องกันฝุ่นจากภายนอก
ระบบฟอกอากาศ
ระบบความดั
สรุป รูปแบบทั้ง 3 รูปแบบ ได้ดังรูปที่ 2 นอากาศ
ประกอบการ/อาคาร
บการ
สาธารณะที่มีผู้ใช้ห้อง
(ปิดประตู หน้าต่าง)
พร้อมระบบฟอกอากาศ
รูสาธารณะ
ปแบบที่ 1 : การป้ลัอกงกั
นฝุ่นจานวนมาก
จากภายนอก
(ปิ
ด
ประตู
หน้
า
ต่
า
ง)
ษณะ
- ทาการปิดประตูหน้าต่างเพื่อ - ทาการปิดประตูหน้าต่าง
- ทาการปิดประตูหน้าต่าง
-เป็สามารถท
าได้งก่ายต์ใช้หลัทัก่วไป
- การระบายอากาศ
นการประยุ
การป้
องกัลดการซึ
นฝุ่นจากภายนอกเข้
องเป็
วิธีการ
มผ่านของฝุ่นจากาไปภายในห้
และใช้
เครื่อนงฟอกอากาศใน
และใช้พัดลมดูดอากาศ
ทาได้ง่าย
-ทีติ่ทด�ำตัได้
้งได้งง่า่ายย และมีค่าใช้จ่ายน้
เพียองพอ
ภายนอกเข้
การลดฝุ่นมละอองภายใน
จ่ายภายนอกผ่าน
ยที
่สุด ซึ่างมา
เป็นแนวทางในการควบคุ
ปริมาณ              
-ฝุ่นถาวร/อาจเคลื
อ
่
นย้
า
ยได้
ถาวร
ห้
อ
ง
อุปกรณ์ลดฝุ่น และจ่าย
ละอองภายในห้องเบื้องต้น โดยปิดประตู - หน้าต่างให้สนิท ทั้งนี้ประสิทธิภาพ
เข้ามาภายในห้อง
ารระบายอากาศไม่ - อาจมีการระบายอากาศไม่ - ควรตรวจสอบ และ
ลดฝุ่นขึ้นอยู่กับความปิ
ดสนิ่ที่ ทของห้
อนเรื
ง เพื
่อลดการซึมผ่านของอากาศภายนอกที
่
สถานที
บ้
า
อ
น
บ้
า
นเรื
อ
น
อาคารสานักงาน/สถาน
อ
เปลี่ยนอุปกรณ์ที่อาจ
มีปเพีริยมงพอ
าณฝุ่นละอองสู
งเข้ามายั
ง-ภายในห้
อ
ง
วิ
ธ
ี
น
้
ี
เ
ป็
น
การรั
ก
ษาระดั
บ
ฝุ
่
น
ละออง
เหมาะสม
อาคารสเช่านั
- อาคารสานักงาน/สถาน
ประกอบการ/อาคาร
ในอาคารอาจสูงกว่า - ควรทาการเปิดประตู
เสื่อมสภาพ
น กงาน/สถาน
ภายในห้องไม่ให้สูงขึ้นเนื่องจากการซึ
มผ่านของฝุ่นละอองจากภายนอกเข้
ามา               
ประกอบการ/อาคาร
ประกอบการ
สาธารณะที่มีผู้ใช้ห้อง
กในช่วงที่ฝุ่น
หน้าต่างในช่วงที่ฝุ่นลดลง
ฟิลเตอร์เป็นประจา
รูปทีอ่ ย2 หากระดั
รูปแบบห้อบงปลอดฝุ
่น
สาธารณะ
โดยอาจเห็
น
ผลความต่
า
งของระดั
บ
ฝุ
น
่
ละอองภายในห้
อ
งและภายนอกน้
ฝุ
น
่
ละอองภายนอก
จานวนมาก
กลดลง
- ควรตรวจสอบ และเปลี่ยน - ควรมีผู้เชี่ยวชาญให้
ูง ทัท้งี่อนีาจเสื
้ เนื่อ่อมสภาพ
งจากห้
กล่- ราคาถู
าวไม่
ำจัดฝุ่น-ละอองภายในห้
้งระดับฝุ่น                   5
ข้อดีองดัคงาแนะน
กมีระบบการก�
สามารถทาได้ง่าย อง และบางครั
- การระบายอากาศ
การเปิดประตูหน้าต่าง ไม่
อุปสกรณ์
าในการติ
ดตั้ง
ภายในห้
องอาจสู
งกว่าา ภายนอกในช่
วงงที่ปริมาได้
าณฝุ
นเพีบางครั
- สามารถท
ง่าย่นภายนอกต�่ำ จึ- งติควรท�
ดตั้งได้ำงการระบายอากาศเป็
่าย
ยงพอ ้ง
ลดลง
เช่น ฟิลเตอร์
เป็นประจ
- ราคาสู
- ชั่วคราว
- ถาวร/อาจเคลื่อนย้ายได้
- ถาวร
รูปแบบ ได้ดังรูปที่ 2
ข้อจากัด - อาจมีการระบายอากาศไม่ - อาจมีการระบายอากาศไม่ - ควรตรวจสอบ และ
รูปแบบที
เพีย่ 2งพอ: ระบบฟอกอากาศ เพียงพอ
เปลี่ยนอุปกรณ์ที่อาจ
เป็นการประยุ
ก
ต์
ใ
ช้
ห
ลั
ก
การก�
ำ
จั
ด
อนุ
ภ
าคของฝุ
่
น
ละอองที
่
อ
ายในห้เช่นอง                 
- ฝุ่นภายในอาคารอาจสูงกว่า - ควรทาการเปิดประตู
เสืยู่อ่ ภมสภาพ
ด้วยเครืภายนอกในช่
่องฟอกอากาศ
สดุวหงทีรื่ฝอุ่นแบบไฟฟ้
ต) เร่ป็วนมกั
บ                า
วงที่ฝุ่น (แบบกรองด้
หน้าวต่ยวั
างในช่
ลดลง าฟิสถิ
ลเตอร์
ประจ
การป้ อภายนอกลดลง
งกั น ฝุ ่ น จากภายนอกเข้ า-ไปภายในห้
อ
ง
โดยประสิ
ท
ธิ
ภ
าพการลด                  
ควรตรวจสอบ และเปลี่ยน - ควรมีผู้เชี่ยวชาญให้
ฝุ่นละอองภายในห้
งขึ้นหอยู
ธิภทาพของเครื
่องฟอกอากาศดั
งกล่าว             ดตั้ง
- ควรทาการเปิดอประตู
น้าต่่กาับง ประสิ
อุปท
กรณ์
ี่อาจเสื่อมสภาพ
คาแนะนาในการติ
เมื่ออฝุงฟอกอากาศที
่นลดลง
เช่น ฟิล่เเตอร์
เป็นประจ
ดังนั้นเครื
่ใช้ควรมีขนาดที
หมาะสมกั
บห้า อง - ราคาสูง
สรุป รูปแบบทั้ง 3 รูปแบบ ได้ดังรูปที่ 2

ห้องปลอดฝุ่น

รูปแบบที่ 3 : ระบบความดันอากาศพร้อมระบบฟอกอากาศ
เป็5นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นเดียวกับระบบฟอกอากาศในรูปแบบที่ 2             
ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้หลักการป้องกันฝุ่นจากภายนอกเข้าไปภายในห้องและ      
ก�ำจัดอนุภาคที่อยู่ภายในห้องเช่นเดียวกัน แต่รูปแบบนี้ พัดลมจะดูดอากาศ                
จากภายนอก (Intake Fan) ที่ผ่านการลดปริมาณฝุ่นละอองแล้วด้วยวิธีการต่าง ๆ
เช่น การกรองฝุ่นละอองโดยใช้ฟิลเตอร์ระดับ MERV 11 ขึ้นไป หรือระบบไฟฟ้าสถิต
จ่ายเข้ามาภายในห้อง เพื่อให้ภายในห้องมีแรงดันอากาศสูงกว่าบรรยากาศ
รูปที่ 2 รูปอากาศที
แบบห้องปลอดฝุ
ภายนอก (Positive Pressure)
่จ่ายเข้่นามาจะผลักดันฝุ่นละอองออกจากห้องอย่างต่อเนื่อง               
จนภายในห้องมีปริมาณฝุ่นละอองต�่ำกว่ามาตรฐาน ทั้งนี้ อาจมีพัดลมดูดอากาศออก (Exhaust Fan)                
5
บางส่วนเพื่อเป็นการบังคับทิศทางการไหลของอากาศภายในห้อง โดยควรมีอัตราการดูดออกน้อยกว่า           
อัตราการน�ำอากาศเข้ามา วิธีการดังกล่าวนี้สามารถลดฝุ่นละอองในห้องได้ และยังช่วยเพิ่มการระบาย
อากาศอีกด้วย
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ข้อดีและข้อจ�ำกัดของห้องปลอดฝุ่นในแต่ละรูปแบบ แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อดีและข้อจ�ำกัดการท�ำห้องปลอดฝุ่นแต่ละรูปแบบ
รูปแบบ

รูปแบบที่ 1
การป้องกันฝุ่นจากภายนอก
(ปิดประตู - หน้าต่าง)

รูปแบบที่ 2
ระบบฟอกอากาศ

รูปแบบที่ 3
ระบบความดันอากาศพร้อม
ระบบฟอกอากาศ

ลักษณะ
ทั่วไป

- ปิดประตู - หน้าต่างเพื่อลด       
การซึมผ่านของฝุ่นละออง
จากภายนอกเข้ามา

- ปิดประตู - หน้าต่าง และใช้
เครื่ อ งฟอกอากาศลดฝุ ่ น
ละอองภายในห้อง

- ปิ ด ประตู - หน้ า ต่ า ง
และใช้พัดลมดูดอากาศ
จากภายนอกผ่านอุปกรณ์
ลดฝุ่นละออง และจ่าย
เข้ามาภายในห้อง

- บ้านเรือน
- อาคารส�ำนักงาน
สถานประกอบการ

- บ้านเรือน
- อาคารส�ำนักงาน
สถานประกอบการ
อาคารสาธารณะ

- อาคารส�ำนักงาน
สถานประกอบการ
อาคารสาธารณะที่ มี             
ผู้ใช้ห้องจ�ำนวนมาก

- ราคาถูก
- ท�ำได้ง่าย
- ชั่วคราว

- ท�ำได้ง่าย
- ติดตั้งได้ง่าย
- ถาวร/เคลื่อนย้ายได้

- การระบายอากาศ
เพียงพอ
- ถาวร

สถานที่
ที่เหมาะสม

ข้อดี

ข้อจ�ำกัด

- อาจมีการระบายอากาศ
- อาจมีการระบายอากาศ
ไม่เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
- ฝุ ่ น ละอองภายในอาคาร            - ควรท�ำการเปิดประตู - หน้าต่าง
อาจสูงกว่าภายนอกในช่วงที่
ในช่วงทีฝ่ ุ่นละอองลดลง
ฝุ่นละอองภายนอกลดลง
- ควรตรวจสอบ และเปลี่ยน
- ควรท�ำการเปิดประตู - หน้าต่าง
อุ ป กรณ์ ที่ อ าจเสื่ อ มสภาพ
เมื่อฝุ่นละอองลดลง
เช่น ฟิลเตอร์เป็นประจ�ำ 

- ควรตรวจสอบและเปลีย่ น
อุ ป กรณ์ ที่ อ าจเสื่ อ ม
สภาพ เช่ น ฟิ ล เตอร์    
เป็นประจ�ำ
- ควรมี ผู ้ เ ชี่ ย วชาญให้          
ค�ำแนะน�ำในการติดตั้ง
- ราคาสูง
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2.2 ห้องปลอดฝุ่น
		
		การท�ำห้องปลอดฝุ่นสามารถท�ำได้ทั้งในสถานที่ต่าง ๆ  ได้แก่
			l สถานที่สาธารณะ เช่น
- สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ ไม่รวมถึงห้องในสถานพยาบาลทีต่ อ้ งมีการควบคุม
และการป้องกันการติดเชื้อ (Infection Control: IC)
- อาคารสาธารณะทัว่ ไป เช่น ศูนย์ประชุม อาคารเอนกประสงค์ ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
- สถานที่มีกลุ่มเสี่ยง เช่น โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก และสถานที่ดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น
			l บ้านเรือนทั่วไป ซึ่งการจัดห้องปลอดฝุ่นที่บ้านเหมาะกับบ้านที่มีกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กเล็ก             
ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคระบบทางเดินหายใจไม่ต้องเคลื่อนย้าย และยังช่วยลดความเครียด       
หากต้องไปอยู่ที่อื่น
2.3 การเปิด-ปิดห้องปลอดฝุ่น
		
		ในการท�ำห้องปลอดฝุน่ ส�ำหรับบ้านเรือนสามารถท�ำได้ทนั ที เมือ่ ปริมาณฝุน่ ละอองเริม่ อยูใ่ นระดับ          
ปานกลางหรือมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ควรจัดเตรียมห้องปลอดฝุ่นไว้ก่อนสถานการณ์ฝุ่นละออง      
เกินมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับสถานที่สาธารณะ หน่วยงานที่รับผิดชอบอาจใช้แนวทางนี้ในการ
พิจารณาจัดเตรียม และเปิด - ปิดห้องปลอดฝุ่น ดังนี้
1. แนวทางการเปิดห้องปลอดฝุ่น
			การเปิดห้องปลอดฝุ่นเมื่อค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของ PM2.5 หรือ PM10 อยู่ในระดับ ดังนี้
• ระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพจ�ำนวน 3 วันต่อเนื่อง (PM2.5 > 50 มคก./ลบ.ม. หรือ
PM10 > 120 มคก./ลบ.ม.)                                                         
• ระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพจ�ำนวน 1 วัน (PM2.5 > 91 มคก./ลบ.ม. หรือ PM10          
> 181 มคก./ลบ.ม.)              
ระดับ

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

เริ่มมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ

ผลกระทบ
ต่อสุขภาพ

PM2.5

0-25
0-50

26-37
51-80

38-50
81-120

51-90
121-180

91 ขึ้นไป
181 ขึ้นไป

PM10
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		2. การปิดห้องปลอดฝุ่น
เมื่ อ ค่ า เฉลี่ ย 24 ชั่ ว โมงของฝุ ่ น ละอองในบรรยากาศอยู ่ ใ นระดั บ ที่ ป ลอดภั ย ต่ อ สุ ข ภาพ                    
โดยมีปริมาณ PM2.5 ต�่ำกว่า 50 มคก./ลบ.ม. หรือ PM10 ต�่ำกว่า 120 มคก./ลบ.ม.ขึ้นไปติดต่อกัน 3 วัน
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ดูแลห้องปลอดฝุ่น
2.4 ประโยชน์ของห้องปลอดฝุ่น
		
		ห้องปลอดฝุ่นเป็นมาตรการหนึ่งที่สามารถลดการสัมผัสฝุ่นละอองในช่วงที่มีค่าสูง ท�ำให้ช่วย           
ลดผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์
และผูม้ โี รคประจ�ำตัว เช่น หอบหืด หัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น โดยกลุม่ เสีย่ ง
จะมีความไวต่อการรับสัมผัส และเกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้มากกว่าประชาชนทั่วไป รวมถึงประชาชน
ทั่วไปได้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัย สะอาดจากฝุ่นละออง และลดการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากฝุ่นละออง              
ซึ่งจะท�ำให้มีสุขภาพดีทุกกลุ่มวัย
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ส่วนที่ 3

การท�ำห้องปลอดฝุ่น

การท�ำ
ห้องปลอดฝุ่น
การท�ำห้องปลอดฝุ่นแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ห้องปลอดฝุ่นในบ้านเรือน และห้องปลอดฝุ่น                 
ในสถานที่สาธารณะ โดยแต่ละประเภทมีขั้นตอนหลัก ได้แก่ การเลือกและเตรียมห้อง การควบคุม           
แหล่งก�ำเนิดฝุ่นละอองในห้อง และการบ�ำรุงรักษา รายละเอียดดังนี้
3.1 ห้องปลอดฝุ่นในบ้านเรือน (Home Clean Air Shelter)
		
		ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรจัดเตรียมห้องปลอดฝุ่น เพื่อลดการสัมผัสฝุ่นละออง               
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) การจัดห้อง               
ปลอดฝุ่นในบ้านเรือนเหมาะส�ำหรับบ้านที่มีกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วย                
โรคระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น เนื่องจากไม่ต้องเคลื่อนย้ายและช่วยลดความเครียดหากต้องไป            
อาศัยอยู่ที่อื่น การจัดเตรียมห้องปลอดฝุ่นส�ำหรับประชาชนในบ้านเรือน มีแนวทางดังนี้
l การเลือกห้อง
1. เลือกห้องที่ห่างจากแหล่งก�ำเนิดฝุ่นละออง เช่น ถนน ลานจอดรถ พื้นที่ก่อสร้าง             
และไม่มีแหล่งก�ำเนิดมลพิษภายในห้อง เช่น จุดเทียน จุดธูป สูบบุหรี่ หรือกิจกรรมอื่น
ที่เป็นแหล่งก�ำเนิดควัน
2. ควรเลือกห้องที่มีประตู - หน้าต่างและฝุ่นน้อยที่สุด เพื่อลดการแลกเปลี่ยนของอากาศ
ภายนอกเข้ามาในอาคาร (Air Exchange) หากห้องมีเครื่องปรับอากาศควรเลือกห้องนั้น
3. ไม่มีวัสดุที่เป็นแหล่งสะสมของฝุ่นภายในห้อง เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน พรม ฯลฯ
l การเตรียมห้อง
1. คัดแยกสิ่งของที่ไม่จ�ำเป็นหรือไม่ใช้แล้วออกไป เพราะเป็นแหล่งสะสมฝุ่น เช่น อุปกรณ์
ที่ช�ำรุดใช้งานไม่ได้ หนังสือพิมพ์เก่า นิตยสาร วารสาร เป็นต้น
2. ใช้ผ้าชุบน�้ำเช็ดท�ำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน เช็ดถูท�ำความสะอาดพื้น                 
และตามซอกมุมต่าง ๆ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
3. ล้ า งอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งใช้ ต ่ า ง ๆ เช่ น พั ด ลม เครื่ อ งปรั บ อากาศ แผ่ น กรองอากาศ                     
และมุ้งลวดให้สะอาด ไม่ควรใช้เครื่องดูดฝุ่น เนื่องจากอาจท�ำให้เกิดการฟุ้งกระจาย               
ของฝุ่นละอองได้
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		l การควบคุมแหล่งก�ำเนิดฝุ่นละอองภายในห้อง
1. วิธีการอย่างง่ายท�ำได้ทุกสถานที่ และประหยัดงบประมาณ ด�ำเนินการดังนี้
- ปิดประตู - หน้าต่างให้มดิ ชิด หากมีชอ่ งหรือรูทอี่ ากาศภายนอกเข้าอาคารได้          
ให้ปิดช่องหรือรูนั้นด้วยวัสดุ เช่น พลาสติกห่อหนังสือ เทปใส กระดาษกาว               
สองหน้า ปืนกาว ฟิวเจอร์บอร์ด เทปอลูมิเนียม ซีลประตู หรือเทปปิด           
ร่ อ งประตู ห รื อ หน้ า ต่ า ง เป็ น ต้ น หรื อ วั ส ดุ อื่ น ใดที่ ส ามารถปิ ด ได้ ส นิ ท               
เพื่อป้องกันอากาศภายนอกเข้าไปในห้อง
- ไม่ท�ำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง หรือควันเพิ่มขึ้นในห้อง เช่น จุดเทียน           
จุดธูป สูบบุหรี่ หรือกิจกรรมอื่นที่เป็นแหล่งก�ำเนิดควัน เป็นต้น
- ท� ำ ความสะอาดเป็ น ประจ� ำ ทุ ก วั น โดยใช้ ผ ้ า ชุ บ น�้ ำ แทนการใช้ ไ ม้ ก วาด                    
ท�ำความสะอาด หรือปัดฝุ่นของเฟอร์นิเจอร์ ชั้นวาง ฯลฯ
2. ทางเลือกเพิม่ เติม โดยใช้เครือ่ งฟอกอากาศเข้ามาเพิม่ เติมซึง่ จะช่วยลดปริมาณฝุน่ ละออง
ในห้องได้มากและเร็วขึ้น ดังนี้
- เลือกใช้เครือ่ งฟอกอากาศภายในห้องทีส่ ามารถกรองฝุน่ ละอองได้ และมีขนาด
ที่เหมาะสมกับห้อง (การเลือกเครื่องฟอกอากาศ ดังภาคผนวก ข)
- กรณีมีเครื่องปรับอากาศ ควรเปิดเพื่อช่วยหมุนเวียนอากาศ
- กรณีมพี ดั ลมดูดอากาศไม่ควรเปิดพัดลมดูดอากาศ เพราะจะเป็นการดูดอากาศ
ข้างนอกเข้ามาภายในห้อง
*** หากฝุ่นละอองภายนอกอยู่ในระดับไม่เกินมาตรฐาน ควรเปิดหน้าต่างและประตู                   
เพื่อให้มีการระบายอากาศภายในห้อง และน�ำอากาศสะอาดภายนอกเข้ามายังภายในห้อง  
l การจัดสภาพแวดล้อม
1. งดกิจกรรมการเผา หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง เช่น เผาใบไม้  สูบบุหรี่
ท�ำกับข้าวหรือกิจกรรมอื่นที่เป็นแหล่งก�ำเนิดฝุ่นละออง เป็นต้น
2. ดูแลถนน บริเวณรอบบ้านไม่ให้เกิดฝุ่นละออง เช่น ท�ำความสะอาดถนนเพื่อช่วยลด
ปริมาณฝุ่นละออง
3. ปลูกต้นไม้รอบบริเวณบ้านโดยเลือกพรรณไม้ที่มีลักษณะใบหยาบ มีขนซึ่งสามารถ               
ดักฝุ่นละอองได้ (รายละเอียดดังส่วนที่ 4)
		l แนวทางอื่น ๆ
1. ควรเตรียมยาสามัญประจ�ำบ้าน ยาประจ�ำตัว ชุดปฐมพยาบาล และมีเบอร์โทรศัพท์
สถานพยาบาล กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
2. เฝ้าระวัง และสังเกตบุคคลในห้องอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติ เช่น หายใจติดขัด
แน่นหน้าอก วิงเวียนศีรษะ หรือหมดสติควรปฐมพยาบาลเบื้องต้นและรีบน�ำส่ง               
โรงพยาบาลทันที
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			3. ติ ด ตามสถานการณ์ ฝุ ่ น ละอองอย่ า งใกล้ ชิ ด จากช่ อ งทางสื่ อ สารของหน่ ว ยงาน                  
หรือสื่อต่าง ๆ เช่น เสียงตามสาย โทรทัศน์ วิทยุ เว็บไซต์ เพจ “คนรักอนามัย ใส่ใจ
อากาศ PM2.5” และแอปพลิเคชัน Air4thai เป็นต้น
3.2
ห้องปลอดฝุ่นในสถานที่สาธารณะ (Community Clean Air Shelter)
		
		การจั ด ท� ำ ห้ อ งปลอดฝุ ่ น ในสถานที่ ส าธารณะ เหมาะส� ำ หรั บ รองรั บ ประชาชนจ� ำ นวนมาก               
และเมือ่ สถานการณ์ฝนุ่ ละอองเกินมาตรฐานในระยะยาว ซึง่ อาจเลือกสถานที่ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล          
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล หรือศูนย์ประชุมทีอ่ ยูใ่ นชุมชนนัน้ ๆ เพือ่ ให้การจัดท�ำห้องปลอดฝุน่ มีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนเตรียมการและท�ำห้องปลอดฝุ่นจึงมีรายละเอียดมากกว่าการจัดท�ำที่บ้านเรือน รายละเอียดดังนี้
l การเตรียมการ
1. การเลือกสถานที่เพื่อจัดห้องปลอดฝุ่นในสถานที่สาธารณะ ควรพิจารณาเกณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่
					 - ขนาด ควรค�ำนึงถึงขนาดพื้นที่พักอาศัยไม่ให้แออัดจนเกินไป โดยควรมีพื้นที่               
ไม่น้อยกว่า 3 หรือ 5 ตารางเมตรต่อคน
					 - สถานที่ตั้ง ควรเลือกสถานที่ที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล            
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) และห่างจากแหล่งก�ำเนิดฝุ่นละออง เช่น ถนน            
ลานจอดรถ พื้นที่ก่อสร้าง เป็นต้น
						- ลักษณะอาคาร ควรเป็นอาคารปิด มีประตู - หน้าต่างน้อยที่สุด ถ้ามีอาคารใหม่
ควรเลือกอาคารนั้น หรือเลือกอาคารที่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากมีช่องว่าง         
หรือรอยรั่วของอากาศน้อยกว่า มีการปิดซีลดีกว่า รวมถึงไม่มีแหล่งก�ำเนิดมลพิษ
ต่าง ๆ ภายในห้อง เช่น จุดเทียน จุดธูป หรือกิจกรรมอื่นที่เป็นแหล่งก�ำเนิดควัน
					 - ระบบระบายอากาศ ควรมีระบบระบายที่ดี ส�ำหรับห้องปลอดฝุ่นรูปแบบที่ 3         
ควรมีการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 15 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที (cfm) ต่อคน ส�ำหรับ     
รูปแบบที่ 1 และ 2 เหมาะกับการอยู่ในระยะสั้น ๆ หรือใช้กับห้องที่มีผู้ใช้งานน้อย
เพราะอาจจะเกิดปัญหาการระบายอากาศ หรือมีการสะสมของคาร์บอนไดออกไซด์ได้
					 - สาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ห้องน�้ำ  ห้องส้วม ระบบประปาและไฟฟ้า ต้องเพียงพอ
ส�ำหรับผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการ  
2. การเตรียมสถานที่
			 ก่อนท�ำห้องปลอดฝุ่นควรเตรียมสถานที่ส�ำหรับจัดท�ำห้องปลอดฝุ่นให้พร้อม ซึ่งจะท�ำให้
ห้องปลอดฝุ่นมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยท�ำความสะอาด รวมถึงเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมในกรณีเปิด          
ให้พักค้างคืน และอาจก�ำหนดแบ่งโซนห้องตามตารางที่ 2 โดยโซนสีเขียวเหมาะส�ำหรับการเตรียมเป็น           
ห้องปลอดฝุ่น เนื่องจากเป็นห้องที่อยู่ด้านใน เช่น ห้องนอน ห้องท�ำงาน และห้องประชุม เป็นต้น                 
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นต่งต้านเป็นงต้นเป็
หรืต้นหรื
นอต้วัหรื
อนสวัดุหรื
สออดุวัื่นอสใดที
วัดุื่นสอใดที
ดุื่น่ อใดที
ื่นใดที
่ ่
เข้าอาคารด้วยวัสดุปิดผนึก เช่น ซีลประตู หรือเทปปิดร่องประตู หรือหน้าต่าง เป็นต้น
สามารถปิ
สามารถปิ
สามารถปิ
สามารถปิ
ดช่ดหรื
อช่งดัดออช่งดั
อาองงดั
วได้
าใดที
วได้
งกล่
สาวได้
นิส่สาทนิามารถปิ
วได้
สทนิสทนิทดช่องดังกล่าวได้สนิท
วังดอกล่
สช่งงดั
ดุกล่
ื่นกล่

ปิดปิช่ดอช่งที
ปิอด่องที
ช่ปิากาศภายนอกสามารถเข้
อด่องที
ช่ากาศภายนอกสามารถเข้
อ่องที
ากาศภายนอกสามารถเข้
่อากาศภายนอกสามารถเข้
าได้าได้าได้าได้

ปิดช่องที่อากาศภายนอกสามารถเข้าได้

วัสวัดุสวัดุอุสปอุวัดุกรณ์
สปอุดุกรณ์
ปอุทกรณ์
ปี่ใทกรณ์
ช้ี่ใสช้ทาหรั
สี่ใทช้าหรั
ี่สใบช้าหรั
ปิสบาหรั
ดปิบรอยรั
ดปิรอยรั
บดปิรอยรั
่วดรอยรั
่วสามารถปรั
สามารถปรั
่ว สามารถปรั
่ว สามารถปรั
บใช้บใช้
ได้บไตใช้ด้บามความเหมาะสม
ตไใช้ด้ามความเหมาะสม
ตได้ามความเหมาะสม
ตามความเหมาะสม
และแบ่
และแบ่
และแบ่
งและแบ่
ออก
งออก
งออก
งออก
ได้ได้
เป็เนได้
ป็น2เได้ป็ชนิ
2นเป็ชนิ
2ดน ชนิ
ดคื2อคืชนิ
ดอแบบกึ
คืดแบบกึ
อคืแบบกึ
อ่งถาวรและถาวร
แบบกึ
่งถาวรและถาวร
่งถาวรและถาวร
่งถาวรและถาวร
มีรมีายละเอี
รายละเอี
มีรมีายละเอี
รยายละเอี
ดยดดัยงดันีดงย้ นีดัด้งนีดัง้ นี้
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ด เทปอลู
บอร์ดบอร์
เทปอลู
มิเนียมมิเนีเป็ยนมต้เป็น นต้น
สามารถถอดออกได้
สามารถถอดออกได้
สามารถถอดออกได้
สามารถถอดออกได้
เช่เช่นเช่นเช่
พลาสติ
นพลาสติ
นพลาสติ
พลาสติ
ก ใสกกเทปใส
ใสใส
ก ใสเทปใส
เทปใส
เทปใส
เทปกาวสองหน้
เทปกาวสองหน้
เทปกาวสองหน้
เทปกาวสองหน้
า ปื นกาว
าาปืาปืฟินนปืวกาว
เจอร์
กาว
นกาวฟิฟิวฟิวเจอร์
เจอร์
วเจอร์
เทปอลู
มมิเมิเนีนีิเมยนียมิเยนีมมเป็ยเป็
บอร์
บอร์
บอร์
ดดดเทปอลู
ดเทปอลู
เทปอลู
มนเป็ต้นเป็นต้ต้นนต้น
		วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ส�ำหรับปิดรอยรั่ว สามารถปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม แบ่งออกได้เป็น               
2 ชนิด คือ แบบกึ่งถาวรและถาวร มีรายละเอียด ดังนี้
l วัสดุส�ำหรับปิดช่องหรือรอยรั่วชนิดกึ่งถาวร วัสดุชนิดนี้ใช้ปิดช่องรอยรั่วต่าง ๆ ภายใน               
ห้องปลอดฝุ่นสามารถหาได้ง่าย ราคาถูก และใช้ปิดรอยรั่วของอาคารในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อป้องกัน
อากาศผ่านเข้ามาในห้อง เมื่อหมดช่วงที่ฝุ่นละอองสูงสามารถถอดออกได้ เช่น พลาสติกใส เทปใส          
เทปกาวสองหน้า ปืนกาว ฟิวเจอร์บอร์ด เทปอลูมิเนียม เป็นต้น

ตัตัอย่
ดุดุาหรั
สบสาหรั
อ่วอรอยรั
วาอย่
อย่
างวั
ดุสสสาหรั
ปิอช่ดงหรื
ดอช่ช่งหรื
งหรื
อรอยรั
รอยรั
ตัวตัตัอย่
ววอย่
าวงวั
สงวัดุาสางวั
สงวั
ดุาหรั
ปิบาหรั
ดบปิช่ปิดบอบช่ดปิงหรื
อออรอยรั
องหรื
รอยรั
่ว ่ว ่ว่ว
ปิดช่ออรอยรั
งหรื่วอรอยรั่ว
ตัวอย่าตังวัวสอย่ดุสางวั
าหรัสดุบสปิาหรั
ดช่อบงหรื

สาหรั
อองหรื
อรอยรั
่ว่วดชนิ
ดถาวร
ิดช่ิดงรอยรั
อองรอยรั
าางภาย
oooo
บบปิบปิบดปิดช่ปิดช่อดอช่งหรื
ออรอยรั
่ว่วชนิ
ดถาวร
วัสวัสดุวัสดุชวัวัดุสชนิสนิดุชดดุนิชดนีชนีนิ้ดในิช้้ในีดดปช้นี้ในีปิดช้้ใ้ใิดช่ปช้ช้ช่อปิดปองรอยรั
่วต่่วต่า่วงาต่่งว่ๆวต่าต่ๆงภายใน
oวัวัสวัสวัวัสดุสดุสดุดุสดุสาหรั
สาหรั
าหรั
ช่งหรื
งหรื
อรอยรั
อรอยรั
รอยรั
่วชนิ
ชนิ
ชนิ
ดถาวร
ดถาวร
ถาวร
อช่ช่งรอยรั
งรอยรั
งๆๆๆภ
สงปลอดฝุ
ดุสบาหรั
ดช่อองหรื
รอยรั
ดถาวร
นิช้ดปนีิด้ใช่ช้อปรวมทั
ิดช่อ้งรอยรั
่วความสวยง
ต่าภายใน
ง ๆ ภาย
o วัสoห้ดุห้ห้อสห้อวัห้องปลอดฝุ
าหรั
ปิด่นบช่่นปิอสามารถปิ
งหรื
รอยรั
ถาวร
วัสดุชวันิสแดดุแบบถาวร
นีชบบถาวร
งรอยรั
ต่้่งมาเพิ
ดอดรอยรั
่วด่วของอาคารได้
่วชนิ
รวมทั
งเพิ
้ง่วเพิ
่้มงความสวยงาม
องปลอดฝุ
่น่นสามารถปิ
สามารถปิ
ดรอยรั
รอยรั
่ว่วของอาคารได้
แแบบถาวร
รวมทั
องปลอดฝุ
งปลอดฝุ
สามารถปิ
สามารถปิ
ด่วรอยรั
ดชนิ
รอยรั
่วของอาคารได้
ของอาคารได้
ของอาคารได้
แ้ใบบถาวร
บบถาวร
รวมทั
รวมทั
้งงเพิ
เพิ
่มๆ่มความสว
่มความส
ความส
ห้อองปลอดฝุ
่นแผ่นสามารถปิ
รอยรั
รวมทั
้งความสวยงาม
เพิดดช่่มช่อความสวยง
ตัด
วตัอย่รอยรั
งวั
สส่ว
ช่บของอาคารได้
อบปิงหรื
่วอรอยรั
ตัวาวอย่
ตัอย่วาสดอย่
งวั
าดุงวั
าาหรั
สงวั
ดุของอาคารได้
ดุสสบสาหรั
ดุปิาหรั
สด่วาหรั
ปิดบดช่ปิอช่อดรอยรั
องหรื
ช่งหรื
อองหรื
รอยรั
อบบถาวร
รอยรั
่ว่ว แ่วบบถาวร
ห้อของห้
งปลอดฝุ
่วันงสงเช่ดุนเช่สามารถปิ
แ
รวมทั
้
ง
เพิ
่
ม
ของห้
น
แผ่
น
ปิ
ปิ
ด
ด
รอยต่
รอยต่
อ
อ
เอนกประสงค์
เอนกประสงค์
ซิ
ซิ
ล
ิ
ล
โ
คน
ิ
โ
คน
แผ่
แผ่
น
น
ยิ
ยิ
ป
ป
ซั
ซั
ม
ม
เทปติ
เทปติ
งว่ช่ดงว่
างว่
ของห้
น
แผ่
น
ปิ
ด
รอยต่
อ
เอนกประสงค์
ซิ
ล
ิ
โ
คน
แผ่
น
ยิ
ป
ซั
ม
อองประ
งว่
ของห้
ของห้
อlององอเช่
เช่
น
แผ่
น
ปิ
รอยต่
ด
รอยต่
อ
เอนกประสงค์
อ
เอนกประสงค์
ซิ
ล
ซิ
ิ
โ
ล
คน
ิ
โ
คน
แผ่
แผ่
น
ยิ
น
ป
ยิ
ซั
ป
ม
ซั
ม
เทปติ
ดาอช่ช่งประต
งว่
างาา
ส�ำหรับปิดช่องหรือรอยรั่วชนิดถาวร วัสดุชนิดนี้ใช้ปิดช่องรอยรั่วต่าง ๆ ภายในห้เทปติ
อเทปติ
ง ดอ
ของห้
อ
ง
เช่
น
แผ่
น
ปิ
ด
รอยต่
อ
เอนกประสงค์
ซิ
ล
ิ
โ
คน
แผ่
น
ยิ
ป
ซั
ม
เทปติ
ด
ช่
อ
งว่
า
งปร
oของห้
ooo
วัแผ่
วัสปลอดฝุ
สวัดุนอดุสนปิสงสดุาหรั
สเช่ช่ดสามารถปิ
าหรั
บปิแผ่
ปิบดดดช่ปิช่ดนอช่รอยรั
ดอปิงหรื
อช่งหรื
อ่วรอยต่
งหรื
ออรอยรั
อแผ่
รอยรั
รอยรั
ออนรอยรั
่วเอนกประสงค์
ชนิ
่วฟอยล์
ชนิ
ดชนิ
่วถาวร
ชนิ
ดอดถาวร
ดรวมทั
ดุวัดลเป็
ดุสนีชิโเป็
ชคน
ดุ้ในินช้นิชดนปต้ดนินีิดต้นแผ่
นีด้ใช่น้ช้ในีอช้นปงรอยรั
้ใปช้ิดยิิดปอช่ปงช่ิดอซัอเช่ช่งรอยรั
่วมงรอยรั
ง นๆปิ่วดภายใน
่วต่รอยต่
ต่ด่าวาช่งต่งออาๆงๆงว่ภายใน
ๆภายใน
ภายใน
่นาหรั
ของอาคารได้
แ่วบบถาวร
นต่อางรอยรั
แผ่
ดงหรื
เทปติ
างประตู
แผ่
ปิดาหรั
อช่นดบอช่องลมอากาศ
งลมอากาศ
แผ่
นฟอยล์
อลูถาวร
มลูวัลูถาวร
มอิเสนีมลูิเลูดุ้งนียมิเเพิวัชมนีวัมยสิเซินิ่มิเสนียมความสวยงามของห้
แผ่
น
ปิ
ด
อ
งลมอากาศ
แผ่
น
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ม
เป็
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ต้
น
แผ่
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ปิ
น
ด
ปิ
ช่
ช่
งลมอากาศ
อ
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แผ่
แผ่
น
ฟอยล์
น
ฟอยล์
อ
นี
ม
ย
ม
เป็
เป็
น
ต้
น
น
ต้
น
เอนกประสงค์
ิโสามารถปิ
แผ่นยิปดซัรอยรั
เทปติ
ดฟอยล์
อของอาคารได้
งว่
างประตู
ช่เป็
อแงลมอากาศ
แผ่รวมทั
ฟอยล์
ลู่ มความสวยงาม
มความสวยงาม
ยม
ปิงลมอากาศ
ดช่่นอซิ่นลงลมอากาศ
แผ่
น่วของอาคารได้
อนีลูยมมิเแแผ่นีเป็
ยนนปิมแดต้แบบถาวร
นรวมทั
ต้น ้งรวมทั
งปลอดฝุ
งปลอดฝุ
งปลอดฝุ
อช่นงปลอดฝุ
สามารถปิ
่นคน
สามารถปิ
สามารถปิ
ดมดฟอยล์
รอยรั
รอยรั
ดรอยรั
่วช่อ่วของอาคารได้
่วมของอาคารได้
บบถาวร
บบถาวร
บบถาวร
เพิ
รวมทั
่มนความสวยงาม
้ง้งเพิเพิ
้งอ่มเพิ
่มิเนีความสวยงาม
แผ่ห้นห้อเป็ปิอห้แผ่
ด
อ
แผ่
น
ลู
เ
ิ
น
นต้น
ของห้
ของห้
ของห้
ออองงงอเช่งเช่นเช่นแผ่
แผ่
นแผ่นแผ่
นปินปิดปินดรอยต่
ดปิรอยต่
รอยต่
ดรอยต่
อเอนกประสงค์
ออเอนกประสงค์
เอนกประสงค์
อเอนกประสงค์
ซิลิโคน
ซิซิลลซิิโแผ่
คน
ิโลคน
ิโนคน
ยิแผ่
ปแผ่ซัแผ่
นมนยิยิเทปติ
นปปยิซัซัปมมซัดเทปติ
ช่มเทปติ
อเทปติ
งว่าดงประตู
ดช่ช่ดออช่งว่งว่
อางว่างประตู
งประตู
างประตู
งลมอากาศ
แผ่แผ่แผ่
นฟอยล์
อลูอมอิเลูนีลูอมยมลูิเมนีิเมนียเป็ิเยนีมนมยต้เป็
นนเป็นต้ต้นนต้น
แผ่แผ่แผ่
นนปิปิปินดดดปิช่ช่ช่ดออช่งลมอากาศ
งลมอากาศ
องลมอากาศ
แผ่
นนฟอยล์
ฟอยล์
นฟอยล์
มเป็
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รูปรูปแบบที
แบบที
่ 2่ 2 ระบบฟอกอากาศ
ระบบฟอกอากาศ
่ ่ 22ระบบฟอกอากาศ
ระบบฟอกอากาศ
ระบบฟอกอากาศ
รูปรูรูปแบบที
ปแบบที
แบบที
ระบบฟอกอากาศ
ปแบบที
่ 2 ่ 2ระบบฟอกอากาศ

รูปแบบที่ 2 ระบบฟอกอากาศ
ระบบฟอกอากาศ เป็นวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการลด         
ฝุ่นละอองในห้อง โดยด�ำเนินการตามแนวทางในรูปแบบที่ 1
และเพิ่มระบบดักจับฝุ่น เช่น เครื่องฟอกอากาศที่สามารถ
ลดปริมาณฝุ่นละอองได้ มีขั้นตอนด�ำเนินการดังนี้
1) ด�ำเนินการตามขั้นตอนตามแนวทางในรูปแบบที่ 1
คือ การปิดประตู - หน้าต่างและช่องรอยรั่วอากาศต่าง ๆ  
2) ติดตั้งระบบฟอกอากาศเข้าไปในห้อง โดยค�ำนึงถึง
ประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศให้มีขนาดเหมาะสม                 
กับขนาดห้อง  
3) ควรบ� ำ รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งฟอกอากาศ โดยเปลี่ ย น
อุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพ เช่น แผ่นกรอง หรืออุปกรณ์อื่น ๆ
ตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนดไว้ในคูม่ อื หรือสังเกตจากแผ่นกรอง
หากมีสะสมของฝุ่นละอองปริมาณมากควรท�ำการเปลี่ยน
		 การเลือกอุปกรณ์ระบบฟอกอากาศที่สามารถก�ำจัดฝุ่นละอองได้ อาจเลือกเครื่องฟอกอากาศ      
ที่มีขายตามท้องตลาด หรือเครื่องฟอกอากาศประดิษฐ์ (DIY) ดังนี้
		l เครือ่ งฟอกอากาศ (Air Purifier หรือ Air Cleaner) เป็นเครือ่ งทีช่ ว่ ยก�ำจัดสิง่ แปลกปลอม
ในอากาศ เช่น ฝุ่นละออง แบคทีเรีย เชื้อโรค และกลิ่น โดยเครื่องกรองอากาศจะดูดอากาศ
เข้าเครื่องผ่านตัวกรองเพื่อดักจับสิ่งแปลกปลอมในอากาศเอาไว้ และปล่อยอากาศบริสุทธิ์
ออกมาแทน ซึ่งตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องฟอกอากาศเฉพาะด้านประสิทธิภาพ
การลดอนุภาคละเอียด PM2.5  แบ่งตามลักษณะการลดอนุภาคออกเป็น 3 แบบ ได้แก่                  
1) เครื่องฟอกอากาศทางกล (mechanical air cleaner) ซึ่งใช้ตัวกลางกรองโดยทางกล             
เป็นหลัก 2) เครื่องฟอกอากาศไอออน (ionic air cleaner) ซึ่งใช้ไฟฟ้าแรงสูง ท�ำให้อากาศ
แตกตัวเป็นไอออน และ 3) เครื่องฟอกอากาศร่วม (การเลือกเครื่องฟอกอากาศ ดังภาคผนวก ข)
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		l เครื่องฟอกอากาศประดิษฐ์ (DIY) การเลือกใช้เครื่องฟอกอากาศแบบประดิษฐ์ เป็นอีกวิธีการ
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ปทีรู่ป3ทีรู่ ปตั3ทีวอย่
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ตังเครื
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งเครื
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่องฟอกอากาศประดิ
ษฐ์ ษ(DIY)
ฐ์ ษ(DIY)
ฐ์ (DIY)
		 รูปแบบที่ 3 ระบบความดันอากาศพร้อมระบบฟอกอากาศ
เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูง โดยด�ำเนินการตามแนวทางในรูปแบบที่ 1 โดยห้องปลอดฝุ่น                
ในรูปแบบระบบความดันอากาศพร้อมระบบฟอกอากาศ สามารถด�ำเนินการได้โดยสร้างความดันแตกต่าง
13 นไปและไม่มีช่องเปิดอื่น ๆ หากต้องการให้พื้นที่มี          
ระหว่างห้อง โดยภายในห้องต้องไม่มีร13
อยรั13่วมากเกิ
ความดันมากหรือเป็นบวกจะมีการเติมอากาศเข้าไปในห้องเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนอากาศ
ดังนัน้ การท�ำให้หอ้ งเป็นระบบความดันอากาศพร้อมระบบฟอกอากาศ (Positives pressure)    
จึงควรเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมและปลอดภัย ทั้งการเลือกใช้พัดลมระบายอากาศ (Blower) และ
เครื่องฟอกอากาศ กรณีใช้แผ่นกรองอากาศควรเลือก MERV 11 ขึ้นไป หรือเลือกชนิด High-efficiency
particulate air (HEPA) ซึง่ เป็นแผ่นกรองทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาดเล็กมาก (Ultrafine
Particles) รายละเอียดดังตารางที่ 3 อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้ควรได้รับค�ำแนะน�ำจากวิศวกรหรือช่างที่มี
ความช�ำนาญ ส�ำหรับการด�ำเนินการตามรูปแบบนีจ้ ะมีตวั อย่างและวิธดี ำ� เนินการตามรูปแบบในส่วนที่ 5
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ฟอกอากาศ กรณี ใ ช้ แ ผ่ น กรองอากาศควรเลื อ ก MERV 11 ขึ้ น ไป หรื อ เลื อ กชนิ ด High-efficiency
particulate air (HEPA) ซึ่ งเป็ น แผ่น กรองที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพในการกรองอนุ ภ าคขนาดเล็ก มาก (Ultrafine
Particles) รายละเอียดดังตารางที่ 3 อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้ควรได้รับคาแนะนาจากวิศวกรหรือช่างที่มีความ
ชานาญ สาหรับการดาเนินการตามรูปแบบนี้จะมีตัวอย่างและวิธีดาเนินการตามรูปแบบในส่วนที่ 5
ตารางที่ 3 ประเภทแผ่นกรองอากาศ ประสิทธิภาพ และมาตรฐานการทดสอบ
MERV
17

ประสิทธิภาพขั้นต่า
99.97%

มาตรฐานการทดสอบ
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
MERV = Minimum Efficiency Reporting Value ตามมาตรฐาน ASHRAE 52.2
หมายเหตุ : มาตรฐานของแผ่นกรองอากาศที่นิยมใช้ในเมืองไทย รายละเอียดดังภาคผนวก ข
ข้ องควรค�
ำ นึาห้
ง อ: งปลอดฝุ
การท� ำ่นห้การระบายอากาศ
อ งปลอดฝุ ่ น การระบายอากาศถื
เป็ น เรื่ อ งส� ำ คั ญ เนืดีจ่ อะเป็
งจากการ          
ข้อควรคานึ
: ในการท
ถือเป็นเรื่องสาคัญ เนื่อองจากหากการระบายไม่
นแหล่งสะสม
ระบายไม่ดีจะเป็นแหล่งสะสมความร้อนและฝุ่นละออง รวมถึงการสะสมของคาร์บอนไดออกไซด์
ความร้อนและฝุ
น
่
ละออง
รวมถึ
ง
การสะสมของคาร์
บ
อนไดออกไซด์
ภ
ายในห้
อ
ง
ซึ
ง
่
จะเป็
น
อั
น
ตรายต่
อ
สุ
ข
ภาพได้
ดั
ง
้น จึงอควรมี
ภายในห้อง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ ดังนั้น จึงควรมีการระบายอากาศออกจากห้อนังหรื
การจัดการการระบายอากาศออกจากห้
งหรือพื้้นนทีให้่ เพือ่อยูควบคุ
มความร้
้นให้อและให้
ยู่ในระดัอากาศบริ
บที่จะรู้สึกสสบายได้
และให้
พื้นที่ เพื่อควบคุมความร้อนอความชื
่ในระดั
บที่จะรูอน้สึกความชื
สบายได้
ุทธิ์เข้ามา
อากาศบริแทนที
สุทธิ์เข้่ไาด้มาแทนที
่ได้ โดยอาจใช้
าง ประตูหรืหอรือเปิเปิดดพัพัดลมระบายอากาศในบางช่
ลมระบายอากาศในบางช่วงเวลาเพื
่อลดปริ่อม          าณ
โดยอาจใช้
การเปิดการเปิ
หน้าดต่หน้
างาต่ประตู
วงเวลาเพื
มาณก๊ารายละเอี
ซคาร์บอนไดออกไซด์
ที่จะเกิขดขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติมภาคผนวก ข
ก๊าซคาร์บลดปริ
อนไดออกไซด์
ยดเพิ่มเติมภาคผนวก

มาตรการเพิ่มเติม
ส�ำหรับห้องปลอดฝุ่นในสถานที่สาธารณะ กรณีที่มีประชาชนมาอาศัยจ�ำนวนมากต้องค�ำนึง
ถึงมาตรการอื่น ๆ เพิ่มเติม ดังนี้
		1. มาตรการด้านสุขภาพ
- ควรมีการลงทะเบียนและคัดกรองสุ14ขภาพผู้ใช้บริการ เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย               
เชื้อโรคไปสู่บุคคลอื่น
- เตรียมยา เวชภัณฑ์ที่จ�ำเป็น เช่น ยาสามัญประจ�ำบ้าน ยาประจ�ำตัว ชุดปฐมพยาบาล     
ให้พร้อมใช้งาน และมีพื้นที่ส�ำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- จัดเตรียมความพร้อมระบบส่งต่อผู้ป่วยกรณีที่มีผู้ป่วยฉุกเฉินหรือมีอาการรุนแรง โดยมี
ช่องทางประสานงานกับโรงพยาบาลแม่ข่ายและโรงพยาบาลศูนย์  
- ติดตามสถานการณ์   PM2.5 อย่างใกล้ชิด จากช่องทางสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อเนื่อง
- ให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพ การดูแลและป้องกันตนเอง
- มีพื้นที่สันทนาการเพื่อหลีกเลี่ยงความตึงเครียดที่อาจจะเกิดขึ้น
l
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		2. มาตรการด้านความปลอดภัย
- ควรจัดเตรียมแสงสว่างภายในอาคารให้เพียงพอ
- ไม่มีวัสดุหรืออุปกรณ์ที่เป็นอันตรายภายในห้อง
- ติดป้ายเตือนทางออกฉุกเฉิน มีอปุ กรณ์ดบั เพลิงทีพ่ ร้อมใช้งาน รวมถึงมีแผนอพยพฉุกเฉิน
3.3 การบ�ำรุงรักษาและดูแลห้องปลอดฝุ่น
			
			1. ควรท�ำความสะอาดห้องเป็นประจ�ำ เพื่อลดการสะสมของฝุ่นละออง
2. ไม่สร้างกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศภายในห้อง เช่น จุดเทียน ธูป และการใช้
สารเคมีในอาคาร เช่น สเปรย์ปรับอากาศ
3. ควรท�ำการระบายอากาศในช่วงที่มีฝุ่นละอองภายนอกต�่ำ  เช่น เปิดประตู-หน้าต่าง              
ในช่วงเวลาบ่าย เป็นระยะเวลาประมาณ 30–60 นาที
4. ส�ำหรับห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ ควรตรวจสอบท�ำความสะอาดหน้ากากเครื่อง               
ปรับอากาศและแผ่นกรองอากาศทุกเดือน และควรล้างเครื่องปรับอากาศอย่างน้อย         
6 เดือนต่อครั้ง
5. ไม่วางอุปกรณ์กรองอากาศหรือเครื่องฟอกอากาศไว้ในบริเวณที่มีอากาศชื้น เช่น              
หน้าห้องน�้ำ เนื่องจากอาจส่งผลให้เกิดการสะสมของเชื้อต่าง ๆ ภายในเครื่องได้
6. ตรวจสอบแผ่นกรองเป็นประจ�ำทุกเดือนในช่วงที่ฝุ่นละอองสูง หากพบว่ามีการอุดตัน
ควรท�ำการเปลี่ยนแผ่นกรองเพื่อประสิทธิภาพในการกรอง
7. ควรเปลีย่ นแผ่นกรองหรืออุปกรณ์อนื่ ๆ ตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนดในคูม่ อื หรือสังเกตจาก
แผ่นกรอง หากมีสะสมของฝุ่นเป็นปริมาณมากควรท�ำการเปลี่ยน และควรปฏิบัติตาม
ค�ำแนะน�ำในคู่มืออย่างเคร่งครัด
8. ควรตรวจสอบคุ ณ ภาพอากาศในห้ อ งปลอดฝุ ่ น โดยสามารถด� ำ เนิ น การตรวจวั ด
พารามิเตอร์เกี่ยวข้อง เช่น ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10, PM2.5) อัตราการไหลเวียน
อากาศ (Air change rate) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นต้น และสามารถ             
เฝ้าระวังโดยการสุ่มประเมินห้องปลอดฝุ่นได้ ดังภาคผนวก ค
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ส่วนที่ 4

แนวทาง
การจัดสภาพแวดล้อม

แนวทาง
การจัดสภาพแวดล้อม
ในการท�ำห้องปลอดฝุ่นเมื่อระดับฝุ่นละอองภายในห้องอยู่ในระดับที่ปลอดภัย เพื่อลดปริมาณ           
ฝุ่นละอองที่เข้ามาภายในบริเวณ ควรมีการจัดสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น ก�ำหนดจุดจอดรถหรือรับส่ง
ให้ห่างจากห้องปลอดฝุ่น ก�ำหนดจุดสูบบุหรี่ให้ห่างจากบริเวณห้อง หรือก�ำหนดพื้นที่ห้ามสูบบุหรี                    ่
ทัง้ ภายในอาคารและภายนอกบริเวณห้องปลอดฝุน่ งดกิจกรรมการเผาหรือกิจกรรมทีก่ อ่ ให้เกิดฝุน่ ละออง
รวมทั้งควรดูแลถนนไม่ให้เกิดฝุ่นละออง เช่น ท�ำความสะอาดถนน ติดตั้งสเปรย์ละอองน�้ำเพื่อช่วยลด
ปริมาณฝุ่นละอองที่ลอยขึ้นมาจากพื้นและสร้างพื้นที่กันชน (Buffer Zone) ให้กับพื้นรอบบริเวณห้อง     
ซึ่งจะกล่าวโดยละเอียดต่อไป
4.1 แนวทางการจัดท�ำพื้นที่กันชน (Buffer Zone)
		
		แนวทางการจัดท�ำพื้นที่กันชน เป็นการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อลดและป้องกันผลกระทบ
จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยออกแบบพื้นที่สวนแนวตั้งก่อนเข้าสู่ตัวอาคาร ซึ่งมีข้อควรค�ำนึงประกอบ
ด้วย ประเภทและชนิดของต้นไม้ ระยะความกว้างของสวนอย่างน้อย 3 เมตร ต้นไม้ประเภทไม้ยืนต้น            
ควรมีความสูง 3-20 เมตร ส�ำหรับไม้พมุ่ ภายใต้ไม้ยนื ต้นควรมีขนาด 0-5 เมตร และควรเว้นระยะให้ตน้ ไม้
สามารถเติบโตได้ ตัวอย่างผังจัดต้นไม้เพือ่ ลดผลกระทบจากฝุน่ ละออง ดังรูปที่ 4 สามารถด�ำเนินการ ดังนี้
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ประกอบด้วย ประเภทและชนิดของต้นไม้ ระยะความกว้างของสวนของน้อย 3 เมตร และความสูงของต้นไม้
ประเภทไม้ ยืน ต้น 3-20 เมตร สาหรับไม้พุ่ มภายใต้ไม้ยืน ต้น ควรมี ขนาด 0-5 เมตร โดยเว้ นระยะให้ ต้น ไม้
สามารถเติบโตได้ ตัวอย่างผังการจัดวางต้นไม้เพื่อลดผลกระทบจากฝุ่นละอองดังรูปที่ 5 สามารถดาเนินการ
ดังนี้
1. 1)เลือเลืกไม้
ยนื ต้ยนืนต้ไม้นพไม้
มุ่ ให้พคุ่มรอบคลุ
มพืน้ มทีพื่ และควรมี
หลากหลายชนิ
ดเพือ่ ป้ดอเพื
งกั่อนป้ปัญ
หาศั
รูพหาศั
ชื ตรูพืช
อกไม้
ให้ครอบคลุ
้นที่ และควรมี
หลากหลายชนิ
องกั
นปัตญ
2. เลือกต้นไม้ที่เหมาะส�ำหรับการลดมลพิษทางอากาศหรือฝุ่นละออง
เลือกต้
นไม้ทาี่เงต้
หมาะส
าหรัยงพอให้
บการลดมลพิ
ทางอากาศหรื
่นละออง
3. 2)ระยะห่
างระหว่
นควรเพี
ต้นไม้ดังษกล่
าวสามารถเติอบฝุโตได้
ระยะห่
างต้นควรเพี
ยงพอให้
ต้นไม้หรืดอังหลั
กล่งาคาเขี
วสามารถเติ
บโตได้
4. 3)หากมี
พื้นทีาจ่ งระหว่
�ำกัดสวนแนวตั
ง้ (Green
walls)
ยว (Green
roofs) เป็นทางเลือก
4)ในการปลู
หากมีพกื้นต้นทีไม้
่จากัดสวนแนวตั้ง (Green walls) หรือหลังคาเขียว (Green roofs) เป็นทางเลือกใน
การปลูกต้นไม้
รั้ว

ไม้ยืนต้น
ไม้พุ่ม

ถนน

ไมยืนตน

ไมพุม

รูปที่ 4 ตัรูวปอย
การจั
ดวางต
นไมดเพืวางต้
่อการลดผลกระทบจากฝุ
่นละอองขนาดเล็
กก
ที่ า3งผั
ตัวงอย่
างแผนผั
งการจั
นไม้เพื่อลดผลกระทบจากฝุ
่นละอองขนาดเล็
		 l การท�ำสวนแนวตั้ง (Green walls) เป็นอีกหนึ่งวิธีช่วยลดฝุ่นละอองในกรณีที่มีพื้นที่
17
จ�ำกัด สามารถท�ำสวนแนวตั้งในบริเวณใกล้หน้าต่าง ทางเข้า หรือระเบียงเพื่อกรองฝุ่นได้ เช่น การใช้
กระถางปลูกไม้พุ่มหรือไม้คลุมดิน ไม้เลื้อย ไม้พุ่มกึ่งเลื้อย หรือไม้คลุมดินกึ่งเลื้อยที่มีใบหรือผิวล�ำต้น              
มีขนขนาดเล็กเพื่อช่วยดักจับฝุ่นละออง โดยปลูกในกระถางธรรมดาและปล่อยให้ต้นไม้เลื้อยลงมา                
หรือท�ำแผงต้นไม้เลื้อย เพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตสร้างระนาบในแนวตั้งแนบไปกับผนัง         

ตัวอย่างการท�ำสวนแนวตั้ง
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ตัวอย่างการทาสวนแนวตั้ง (ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต)

วอย่
อย่าางการท
งการทาสวนแนวตั
าสวนแนวตั้ง้ง(ภาพประกอบจากอิ
(ภาพประกอบจากอินนเตอร์
4.2)
หลังคาเขียวตัตัว(Green
roofs)
การทาหลั
งคาเขียวเป็นเตอร์
อีกเน็วิเน็ตธต)ีห) นึ่งที่จะช่วยลดฝุ่นละออง เป็นการ
			l   หลังคาเขียว (Green roofs) การท�ำหลังคาเขียวเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดฝุ่นละออง
4.2)
4.2)
หลั
คาเขี
ยด้ยววว(Green
(Green
roofs)
การท
าหลั
าหลั
คาเขี
อีลักกกวิษณะใด
วิธธีหีหนึนึ่ง่งๆทีทีๆ่จ่จแต่
ะช่ะช่กกววารปลู
ยลดฝุ
ยลดฝุก่นต้่นกอละออง
ละออง
นนการ
การ อกใช้พืช
ปลูกพืชปกคลุ
มหลั
ข้างงงบน
ยพื
พรรณคลุ
ดิการท
น ไม้
ยไม้เหรื
ลัหรืนกนออีษณะใด
ารปลู
ต้งพิอจงพิ
จเป็เป็ารณาเลื
เป็
นการปลู
กคาเขี
พืชปกคลุ
มข้ชางบน
ด้roofs)
วยพืชมพรรณคลุ
มเลืดิงน้องคาเขี
ลืยอ้ ยวเป็
ยอวเป็
แต่
ารณา
ปลู
กกพืพืชชปกคลุ
ปกคลุ
มมข้พข้าาืชงบน
งบน
ด้ด้วาวยพื
ยพื
พรรณคลุ
พรรณคลุ
หรื
อพืลัลัชกกพืษณะใด
ษณะใด
ๆๆแต่
แต่
กการปลู
ารปลู
อกใช้
เลืออสภาพขาดน้
กใช้
ที่ทนทานต่
เป็
้นถิ่นประเภทอวบน�
อต้อพืองพิ
ชมงพิ
คลุ
มารณาเลื
ดิทีน่ขทีึ้น่ขได้
ึ้นอได้
ที่ทปลู
นทานต่
ส่อชวชสภาพขาดน�
นใหญ่
มักมม้ำ ดิเป็ดินส่นนวไม้นใหญ่
พืไม้เชลืเลืพื้อ้อยม้นยักถิหรื
่นนอประเภทอวบน้
าหรื
อ้ำพืหรืกชกต้คลุ
ดิจจนารณาเลื
ใกใช้
นทีพพ่แืชืชล้ง สาหรับ
ในที
่แสภาพขาดน้
ล้ง ส�ำหรับาการท�
ำหลังมคาเขี
อสภาพแวดล้
งสภาวะสบาย                
ทีที่ท่ทนทานต่
นทานต่
ออสภาพขาดน้
าส่ส่ววนใหญ่
นใหญ่
มักักเป็เป็ยนนวจะเน้
พืพืชชพืพื้นน้นถิการลดผลกระทบต่
ถิ่น่นประเภทอวบน้
ประเภทอวบน้าหรื
าหรื
ออพืพืชชคลุ
คลุมมดิอดินมนทีทีสร้
่ข่ขึ้นาึ้นได้
ได้ใในที
นที่แ่แล้ล้งง สสาหรั
าหรับบ
การทาหลังและลดการใช้
คาเขียวจะเน้
น
การลดผลกระทบต่
อ
สภาพแวดล้
อ
ม
สร้
า
งสภาวะสบาย
ลดการใช้
พลังงานของอาคาร
พลังงานของอาคาร
การท
การทาหลั
าหลังงคาเขี
คาเขียยวจะเน้
วจะเน้นนการลดผลกระทบต่
การลดผลกระทบต่ออสภาพแวดล้
สภาพแวดล้ออมม สร้สร้าางสภาวะสบาย
งสภาวะสบายลดการใช้
ลดการใช้พพลัลังงงานของอาคาร
งานของอาคาร

อย่าางการสร้
งการสร้
างหลั
งคาเขี
ตัตัตัววอย่
งการสร้
าางหลั
งหลั
งงคาเขี
คาเขี
ยยวว ยว
(ภาพประกอบจากอิ
(ภาพประกอบจากอินนเตอร์
เตอร์
เน็เน็ตตเ)น็) ต)
(ภาพประกอบจากอิ
นเตอร์

หลัยงยวแบบใช้
คาเขี
ยวแบบใช้
ไม้ดดเเกาะเกี
ลืเกาะเกี
้อยชนิ่ย่ยวดวเกาะเกี่ยว
หลั
หลังงคาเขี
คาเขี
วแบบใช้
ไม้ไม้เลืเลื้อ้อยชนิ
ยชนิ
(ภาพประกอบจากอิ
(ภาพประกอบจากอิ
นนเตอร์
เตอร์เน็เน็ตนต) )เตอร์เน็ต)
(ภาพประกอบจากอิ

4.2 แนวทางการเลื
นดดไม้
4.2แนวทางการเลื
แนวทางการเลื
แนวทางการเลื
อออกต้
กต้
ไม้ไม้ไม้
ักดักฝุดักฝุัก่นฝุ่นฝุ่น่น
4.24.2
กต้นอนนกต้
		

		ต้นไม้ทุกชนิดสามารถดักจับฝุ่นละอองได้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ใบและสิ่งปกคลุมบนผิวใบ มีการศึกษา

ไม้ไม้ทททุกุกุกชนิ
ชนิดดดสามารถดั
สามารถดักกจักจับจับฝุบฝุ่น่นฝุละอองได้
ละอองได้
ขึขึ้น้นอยู
อยู่ก้น่กับอยู
ับพืพื้น่ก้นทีับที่ผพื่ผิวิว้นใบและสิ
ใบและสิ่ง่งปกคลุ
ปกคลุมมบนผิ
บนผิววใบใบ
มีมีกการศึ
ารศึใบ
กกษาวิ
ษาวิจจัยัย
ต้ต้วินต้นจนไม้
ชนิ
ละอองได้
มบนผิ
ัยในหลาย
ๆสามารถดั
ประเทศพบว่าต้่น
นไม้
ใหญ่ในเมือขึงสามารถดั
กจัทีบ่ผฝุิว่นใบและสิ
PM10 ได้่งปปกคลุ
ระมาณ
100 วกรั
ม              มีการศึกษาวิจัย
ในหลาย
ในหลายๆๆประเทศ
ประเทศพบว่
พบว่าาต้ต้นนไม้ไม้ใใหญ่
หญ่ใในเมื
นเมือองสามารถดั
กกจัจับบฝุฝุ่น่นPM
PM1010ได้ได้ปประมาณ
ระมาณ100
100กรักรัมมในแต่
ในแต่ลละปี
ะปีตต้น้นไม้ไม้
ในหลาย
ๆในแต่
ประเทศ
นไม้
ในเมืงสามารถดั
องสามารถดั
ฝุ่น PM300
ละปีต้นพบว่
ไม้ใหญ่า ใต้นกรุ
งปัใกหญ่
กิ่งสามารถดั
กจับ PM10 กได้จัปบระมาณ
กรัป
ม ระมาณ
และต้นไม้100
ที่โตเต็กรั
มทีม่ใน      ในแต่ละปีต้นไม
10 ได้
ใหญ่
ใหญ่ใในกรุ
นกรุงงปัปักกกิกิ่ง่งสามารถดั
สามารถดั
กกจัจับบPM
PM1010ได้ได้ปประมาณ
ระมาณ
300
กรักรัมมและต้
และต้นนไม้ไม้ทที่โ1.4
ี่โตเต็
ตเต็มมทีที่ใ่ในบางประเทศ
นบางประเทศ
เช่เช่นนประเทศ
ประเทศ
เช่น ประเทศเนเธอร์
ดักจับ300
ฝุ่นละอองได้
ม มพื้นทีที่ใ่สนบางประเทศ
ีเขียวสามารถ
ใหญ่ในกรุงบางประเทศ
ปักกิ่งสามารถดั
กจับ PM10 แได้ลนด์ประมาณ
300 กรัปมระมาณ
และต้นไม้กิทโลกรั
ี่โตเต็
เช่น ประเทศ
ดัลนด์
กจับดดฝุักัก่นจัจัละอองได้
ประมาณร้
อยละ 1.4
15-20
การปลู
งหรือก�ำกกแพงตามริ
มถนนเพืปป่อระมาณร้
ดัระมาณร้
กจับ       ออยย
เนเธอร์
เนเธอร์แแลนด์
บบฝุฝุ่น่นละอองได้
ละอองได้
ปประมาณ
ระมาณ
1.4กิกิโโลกรั
ลกรัมมพืกพื้ไม้
น้นทีเทีลื่ส่ส้อีเขีีเยบนผนั
ขียยวสามารถดั
วสามารถดั
จัจับบฝุฝุ่น่นละอองได้
ละอองได้
เนเธอร์
แลนด์การปลู
ดักจักบกไม้
ปหรืระมาณ
กิมโมถนนเพื
ลกรั
ที่สีเขียละออง
วสามารถดั
กจับยหลายชนิ
ฝุ่นละอองได้
ประมาณร้อย
ละออง
ซึฝุไม้
่ง่นเไม้ลืเละอองได้
้อยบนผนั
ยหลายชนิ
ดออทีกก่มาแพงตามริ
ีพื้นที1.4
่ใบรวมกั
นถนนเพื
ถึง ม3-8่อพื่อดัดั้นตารางเมตรต่
อทุกซึหนึ
ละละ15-20
15-20ฝุ่นการปลู
ลื้อเ้อลืยบนผนั
งงหรื
าแพงตามริ
กกจัจับบฝุฝุ่น่นละออง
ซึ่ง่งไม้่งไม้ตารางเมตรของพื
เลืเลื้อ้อยหลายชนิ
ดด้นทีทีที่ม่ม่ ีพีพื้นื้นทีที่ ่
งหรืกอไม้
ก�ำเแพงสามารถดั
กหรื
จับอฝุ่กนละอองได้
ถึง 6มถนนเพื
กรัม ดังนั่อ้นดักการปลู
ต้นไม้จึงเป็ซึน่งแนวทางหนึ
่ง                
ละใบรวมกั
15-20นนบนผนั
ลื้อยบนผนั
งหนึ
าแพงตามริ
จักกบาแพงสามารถดั
ฝุ่นกละออง
ไม้
เฝุลื่น่น้อละอองได้
ยหลายชนิ
ใบรวมกั
ถึทีการปลู
ถึ่จงะสามารถลดฝุ
ง3-8
3-8ตารางเมตรต่
ตารางเมตรต่
อ
อ
ทุ
ทุ
ก
ก
หนึ
ง
่
ง
่
ตารางเมตรของพื
ตารางเมตรของพื
น
้
น
้
ที
ที
บ
่
บ
่
นผนั
นผนั
ง
ง
หรื
หรื
อ
อ
าแพงสามารถดั
ก
ก
จั
จั
บ
บ
ฝุ
ละอองได้
ถถึงึง ดที่มีพื้นท
่นละอองได้
ใบรวมกั
ตารางเมตรต่
ทุแนวทางหนึ
กหนึอ่งย่ตารางเมตรของพื
้น่นที่นละอองได้
่บละอองได้
นผนังหรือกาแพงสามารถดักจับฝุ่นละอองได้ถึง
66กรักรัมมนดัดังถึงนังนั้น้น3-8
การปลู
การปลู
นนไม้
จจึงึง่นเป็เป็
นอนแนวทางหนึ
ะสามารถลดฝุ
l  ต้กกนต้ต้ไม้
ลไม้ดฝุ
ละอองได้
างไร่ง่งทีที่จ่จะสามารถลดฝุ
6 กรัม ดังนั้นการปลู
กต้นไม้จึงกเป็พัดนพาหรื
แนวทางหนึ
่งที่จะสามารถลดฝุ
่นละอองได้
ฝุ่นละอองจะถู
อตกลงในใบพื
ชที่มีผิวใบที่มีความชื
้น ผิวหยาบ มีขน หรือผิวใบ                
ที่มีประจุไฟฟ้าผ่านกระบวนการตกกระทบ จากนั้นฝุ่นละอองบางส่วนสามารถย้อนกลับไปแขวนลอย      
ในอากาศได้ เ มื่ อ ถู ก ลมพั ด บางส่ ว นจะถู ก ดั ก จั บ ไว้ ที่ ผิ ว ใบเมื่ อ ฝนตกก็ จ ะถู ก ชะล้ า งลงสู ่ พื้ น ดิ น                             
แต่หากผิวใบมีความเหนียวมาก ฝุน่ ละอองจะหลุด18
ออกจากผิวของใบได้ยากขึน้ ต้องรอให้ใบร่วงฝุน่ ละออง             
18
จึงจะกลับลงมาสู่พื้นดิน

18
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ฝุ่นละอองจะถูก พัดพาหรือตกลงในใบพืชที่มีผิวใบที่มีความชื้น ผิว หยาบ หรือมีขน หรือผิ วใบที่มีประจุ
ไฟฟ้า ผ่านกระบวนการ “การตกกระทบ” จากนั้นฝุ่นละอองบางส่วนสามารถย้อนกลับไปแขวนลอยในอากาศ
ได้เมื่อถูกลมพัด บางส่วนจะถูกดักจับไว้ที่ผิวใบเมื่อฝนตกก็จะถูกชะล้างลงสู่พื้นดิน แต่หากผิวใบมีความเหนียว
มาก ฝุ่นละอองจะหลุดออกจากผิวของใบได้ยากขึ้น ต้องรอให้ใบร่วงฝุ่นจึงจะกลับลงมาสู่พื้นดิน
4.2.2 เกณฑ์
คัดเลืคัดอเลื
กพือชกต้เพืน่อไม้ดัเกพืจั่อบดัฝุก่นจับประกอบด้
วย
		
l เกณฑ์
ฝุ่น
ลักษณะใบ ควรมีลักษณะเรียวเล็ก ชื้น หยาบ มีขนหรือผิวใบที่เหนียว ฝุ่นละอองจะเกาะติด
1) ลัก1.ษณะใบ
ควรมี ลักษณะเรียวเล็ก ชื้น หยาบ มีขนหรือผิวใบที่ เหนียว ฝุ่น จะเกาะติดใบได้ดีจะมี
ใบได้ดีและมีประสิทธิภาพมากกว่าผิวเรียบมัน
ประสิ
วเรียบมั
2. ทล�ธิำภต้าพมากกว่
น กิ่งก้านทีา่โผิครงสร้
างพันนกันอย่างสลับซับซ้อนมีส่วนช่วยดักจับฝุ่นละอองได้
2) ลาต้3.น ต้กิน่งไม้
ก้าทนที
างพัปนระสิ
กันอย่
กจับฝุผ่นลัได้ดใบบางช่
เช่ วงไม่มีใบดักจับ                
ี่ไม่่โผครงสร้
ลัดใบจะมี
ทธิาภงสลั
าพดีบกซัว่บาซ้ไม้อผนมี
ลัดสใบ่วนช่เนืว่อยดั
งจากไม้
3) ต้นไม้ทฝุี่ไนม่ละออง
ผลัดใบจะมีประสิทธิภาพดีกว่าไม้ผลัดใบ เนื่องจากไม้ผลัดใบบางช่วงไม่มีใบดักจับฝุ่น
่มีผิวใบโดยรวมมากกว่
าสามารถดักจักบจับฝุ่นฝุ่นละอองได้
ละอองได้มมากกว่
ากกว่าาพืพืชชทีที่ม่มีผีผิวิวใบน้
ใบน้ออยย          ดัง นั้น
4) ผิว4.ใบ ผิพืวชใบที่มพืีผชิวทีใบโดยรวมมากกว่
าจะสามารถดั
งนัแ้นละไม้
ต้นไม้
ละไม้พุ่มกทีจ่มานวนมาก
ีใบขนาดเล็จึกงมีจ�ปำนวนมากจึ
งมีประสิทกธิจัภบาพในการดั
ต้นไม้ใดัหญ่
พุ่มใทีหญ่
่มีใแบขนาดเล็
ระสิทธิภาพในการดั
ฝุ่นละอองสูกงจักว่บ              าต้นไม้
ฝุ่นละอองสูงกว่าต้นไม้ที่มีใบขนาดใหญ่ แต่มีจ�ำนวนใบน้อย
ที่มีใบขนาดใหญ่ แต่มีจานวนใบน้อย
l ตัวอย่างต้นไม้ดักฝุ่น
4.2.3 ตัตัววอย่
อย่าางของชนิ
งต้นไม้ดดของต้
ักฝุ่น นไม้ เช่น ต้นไทรเกาหลี คริสติน่า โมก ชาดัด  อโศกอินเดีย สนประดิพัทธ์
สนฉัตร สนสามใบ กันภัยมหิดล ค�ำมอกหลวง การะเวก พวงครามช้าง กรรณิการ์ ไทรใบสัก เป็นต้น                           
ตัวอย่าทังของชนิ
นไม้กเช่ษาของ
น ต้นไทรเกาหลี
คริตสน์ตินพุ่าทโมก
ด อโศกอิ
พัทนธ์ไม้สนฉั
้งนี้ จากข้ดอของต้
มูลการศึ
ผศ.ดร.ธรรมรั
ธไทยชาดั
มหาวิ
ทยาลัยนมหิเดีดยลสนประดิ
ได้ศึกษาต้
             ตร
สนสามใบ
กันนภัธุย์ในการดั
มหิดล กคจัามอกหลวง
การะเวก พวงครามช้
กรรณิการ์ ไทรใบสั
ก เป็นนต้น5 ระดับ ซึ่งได้
35 สายพั
บฝุ่นละอองในอากาศ
และจัดล�ำดัาบงความสามารถดั
กฝุ่นออกเป็
ก�ทัำหนดประสิ
น่ ละอองที
ร่ ะดับ 1-5 โดยระดั
5 คือ ต้นมหาวิ
ไม้มปี ทระสิ
าพการลดฝุ
้ งนี้ จากข้ทอธิมูภลาพการลดฝุ
การศึ ก ษาของ
ผศ.ดร.ธรรมรั
ต น์ พุบท ธไทย
ยาลัทธิยภมหิ
ด ล ได้ ศน่ึ กละออง
ษาต้ น ไม้ 35
สูงนสุธุด์ใดันการดั
งนี้ กจับฝุ่น ละอองในอากาศ และจัดลาดับความสามารถดักฝุ่นออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งได้กาหนด
สายพั
- ระดับ 5่นละอองที
ไม่พบพืช่รทีะดั
่สามารถดั
กฝุ่นได้ในระดั
ประสิทธิภาพการลดฝุ
บ 1-5 โดยระดั
บ 5 คืบอ5  
มีประสิทธิภาพในการลดฝุ่นสูงสุด ดังนี้
- บระดั
บ พ4บพื
ได้แชก่ที่สต้ามารถดั
นทองอุไกรฝุตะขบฝรั
่ง เสลา
- ระดั
5 ไม่
่นได้ในระดั
บ 5 จามจุรี และแคแสด
- บระดั
บ แ3ก่ได้ต้นแก่ทองอุ
สร้อไยอิ
นทนิล เล็่งบเสลา
มือนางจามจุ
กะทกรก
ไผ่รวก แก้ว หางนกยูงไทย กรรณิการ์             
- ระดั
4 ได้
ร ตะขบฝรั
รี และแคแสด
สกุลลชงโค
ตะแบก
และต้นอิไผ่นทนิ
- ระดั บคริทีส่ 3ตินได้า แข่อก่ยสร้โมกมั
อ ยอินนไม้ทนิ
เล็ บ มืต้อนนาง
กะทกรก
ร วกล แก้ ว หางนกยู ง ไทย กรรณิ ก าร์
- ระดับ 2 ได้แก่ พวงชมพู อัญชัน พวงคราม วงศ์ส้มกุ้ง ฉัตรพระอินทร์ วาสนา โมกบ้าน สั่งท�ำ 
คริสตินา ข่อย โมกมัน ไม้สกุลชงโค ต้นตะแบก และต้นอินทนิล
โพทะเล พฤกษ์ ขี้เหล็กเลือด ปอกระสา ตะลิงปลิง ขี้เหล็กบ้าน ชมพูพันธุ์ทิพย์ พังแหร
- ระดั บ 2 ได้ แก่ พวงชมพู อั ญ ชั น พวงคราม วงศ์ส้ ม กุ้ ง ฉัต รพระอิ น ทร์ วาสนา โมกบ้ าน สั่ง ท า
- ระดับ 1 ได้แก่ โมกหลวง
โพทะเล พฤกษ์ ขี้เหล็กเลือด ปอกระสา ตะลิงปลิง ขี้เหล็กบ้าน ชมพูพันธุ์ทิพย์ พังแหร
- ระดับ 1 ได้แก่ โมกหลวง
ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ :

ลดฝุนด้วยต้นไม้
https://bit.ly/3dncuvF

พืชพรรณในการดักจับฝุ่นละออง
https://bit.ly/35NOOhu

เมืองสีเขียว
https://bit.ly/2STaYty
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ฝุ่น PM2.5

ส่วนที่ 5

ตัวอย่างห้องปลอดฝุ่น
ในพื้นที่เสี่ยง

ตัวอย่าง
ห้องปลอดฝุ่นในพื้นที่เสี่ยง
จากสถานการณ์ในปีที่ผ่านมา มีหลายหน่วยงาน และหลายพื้นที่ได้เห็นความส�ำคัญถึงการลด              
และป้ อ งกั น ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพจากฝุ ่ น ละอองขนาดเล็ ก ที่ เ กิ น ระดั บ มาตรฐานจนอยู ่ ใ นระดั บ                      
ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนั้น กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจึงได้รวบรวมตัวอย่างการท�ำ               
ห้องปลอดฝุ่นในพื้นที่เสี่ยงในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการท�ำห้องปลอดฝุ่นและสามารถน�ำไป
ประยุกต์ใช้ในพื้นที่ ดังนี้
1. ต้นแบบห้องปลอดฝุ่นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
		
		จากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกินมาตรฐานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล              
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดท�ำต้นแบบ           
ห้องปลอดฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นห้องสาธิตลดฝุ่นในช่วงที่ฝุ่นละอองสูงเกินมาตรฐาน
วิธีการ : เริ่มตั้งแต่การเลือกห้องและเพิ่มประสิทธิภาพลดฝุ่นละอองภายในห้อง เนื่องจาก            
ห้องของศูนย์เด็กเล็กมีลักษณะของห้องและอาคารที่แตกต่างกันออกไปจึงได้เลือกห้องที่มีสถานที่ตั้งห่าง
จากแหล่งก�ำเนิดฝุ่นละออง ไม่มีแหล่งก�ำเนิดมลพิษภายในห้อง หรือกิจกรรมอื่นที่เป็นแหล่งก�ำเนิดควัน                  
มีช่องทางเข้าของฝุ่นละอองน้อยที่สุด จากนั้นด�ำเนินการทั้ง 3 รูปแบบ คือ
		l การป้องกันฝุ่นจากภายนอก (ปิดประตู - หน้าต่าง)
		l ระบบฟอกอากาศ
		l ระบบความดันอากาศพร้อมระบบฟอกอากาศ
		การด�ำเนินการจะไม่รบกวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในห้อง ด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามปกติ              
และตรวจวัดปริมาณ PM2.5 ภายในห้องเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง
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		1. การป้องกันฝุ่นจากภายนอก (ปิดประตู - หน้าต่าง) จากการส�ำรวจห้องที่เลือกเพื่อจัดท�ำ               
ห้องปลอดฝุ่นเป็นห้องลักษณะปิดและมีเครื่องปรับอากาศ ขนาดห้อง 123 ตารางเมตร มีพัดลม               
ดูดอากาศทีม่ ชี อ่ งว่างทีฝ่ นุ่ ละอองสามารถเข้ามาภายในห้องได้จงึ ได้ปดิ ช่องดังกล่าวด้วยแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด
พลาสติกเพื่อไม่ให้อากาศจากภายนอกเข้ามาภายในห้องได้ และลดกิจกรรมการเปิดประตู - หน้าต่าง               
ให้มากที่สุด
ข้อดีและข้อจ�ำกัด วิธกี ารป้องกันฝุน่ จากภายนอก (ปิดประตู - หน้าต่าง) เป็นวิธที งี่ า่ ยและสะดวก
แต่สามารถลดฝุ่นละอองภายในห้องได้ โดยพบว่าอากาศภายในกับภายนอกมีความแตกต่างกัน และ                 
บางช่วงเวลา PM2.5 มีค่าเท่ากับหรือมากกว่าภายนอก เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์ในการลดฝุ่นละอองภายในห้อง
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นาที (CMM) จานวน 2 เครื่อง เพื่อให้มีขนาดที่เหมาะสมกับห้อง ดาเนิน ตรว

นาที (CMM) จานวน 2 เครื่อง เพื่อให้มีขนาดที่เหมาะสมกับห้อง ดาเนิน

ด้วยแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดพลาสติก ก่อนติดตั้งเครื่องฟอกได้ทาความสะอาดห้อง จ

ด้วยแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดพลาสติก ก่อนติดตั้งเครื่องฟอกได้ทาความสะอาดห

บริเวณผนังของห้อง ทั้ง 2 ด้าน เพื่อให้สามารถดึงอากาศในห้องทั้งหมดผ่านเครื่อ

บริเวณผนังของห้อง ทั้ง 2 ด้าน เพื่อให้สามารถดึงอากาศในห้องทั้งหมดผ่าน

ข้อ ดีและข้อ จากัด วิธีการนี้เป็นวิธีที่อาจเพิ่มค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น แต่ ฝุ่

ข้อาดีงเห็
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นได้ชอัดจากั
แต่ดกรณีวิธทีกี่ฝารนี
ุ่นในบรรยากาศสู
ง ขึ้น่มส่ค่งาผลให้
ุ่นละอองภา

31ฝุ่นละอ
ลดลงอย่
างเห็นได้ชัด ่อแต่
กรณี ที่ฝุ่นในบรรยากาศสู
ขึ้นดและเกิ
ส่งผลให้
ความสามารถของเครื
งฟอกอากาศภายในห้
องมีอย่างจงากั
ดการสะสมข

าได้

ทธิรูปที่ลดลง
นาที (CMM) ประสิ
จานวน
2 12.6%
เครื่อง เพื่อให้มีขนาดที่เหมาะสมกับห้อง

ด้วยแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดพลาสติก ก่อนติดตั้งเครื่องฟอกได้ทาความส

บริเวณผนังของห้อง ทั้ง 2 ด้าน เพื่อให้สามารถดึงอากาศในห้องทั้งห

		2. ระบบฟอกอากาศ จากการส� ำ รวจห้ อ งเพื่ อ จั ด ท� ำ ห้ อ งปลอดฝุ ่ น ห้ อ งมี ลั ก ษณะปิ ด                          
และมีเครื่องปรับอากาศ ห้องมีขนาด 85 ตารางเมตร ดังนั้น จึงได้เลือกใช้เครื่องฟอกอากาศขนาด                    
5 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที (CMM) จ�ำนวน 2 เครื่อง เพื่อให้มีขนาดที่เหมาะสมกับห้อง และด�ำเนินการ                 
ตรวจสอบรอยรัว่ ของห้องและปิดด้วยแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดพลาสติก ก่อนติดตัง้ เครือ่ งฟอกได้ทำ� ความสะอาด
ห้อง จากนั้นวางเครื่องฟอกอากาศไว้บริเวณผนังของห้องทั้ง 2 ด้าน เพื่อให้สามารถดึงอากาศในห้องทั้งหมด
ผ่านเครื่องฟอกอากาศได้
		ข้ อ ดี แ ละข้ อ จ� ำ กั ด วิ ธี ก ารนี้ เ ป็ น วิ ธี ที่ อ าจเพิ่ ม ค่ า ใช้ จ ่ า ยเพิ่ ม ขึ้ น แต่ ฝุ ่ น ละอองขนาดเล็ ก                 
ภายในห้องลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่กรณีที่ฝุ่นละอองในบรรยากาศสูงขึ้นส่งผลให้ฝุ่นละอองภายในห้อง                 
สูงขึ้นตาม เนื่องจากความสามารถของเครื่องฟอกอากาศภายในห้องมีอย่างจ�ำกัด และเกิดการสะสม                  
ของคาร์บอนไดออกไซด์ได้ง่าย

ข้อ ดีและข้อ จากัด วิธีการนี้เป็นวิธีที่อาจเพิ่มค่าใช้จ่ายเพ
งเมตร ดังนั้นจึงได้เลือกใช้เครื่องฟอกอากาศขนาด 5 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ลดลงอย่บาห้งเห็
ชัดน ตรวจสอบรอยรั
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ความสามารถของเครื
องมีอย่างจากัดและเกิด
นติดตั้งเครื่องฟอกได้
ทาความสะอาดห้่อองฟอกอากาศภายในห้
ง จากนั้น วางเครื่องฟอกอากาศไว้

ห้สามารถดึงอากาศในห้องทั้งหมดผ่านเครื่องฟอกอากาศได้

นี้เป็นวิธีที่อาจเพิ่มค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น แต่ ฝุ่นละอองขนาดเล็กภายในห้อง

ในบรรยากาศสูง ขึ้น ส่งผลให้ฝุ่นละอองภายในห้องสูงขึ้นตาม เนื่องจาก

ภายในห้องมีอย่างจากัดและเกิดการสะสมของคาร์บอนไดออกไซด์ได้ง่าย

3) ระบบความดั น อากาศพร้อ มระบบฟอกอากาศ เ

มีขนาด 50 ตารางเมตร เนื่องจากห้องดังกล่าวเป็น อาคารไม้จึงเล

มลพิษจากภายนอก (infiltration control) โดยการติดตั้งระบบคว

เติมปริม าณอากาศสะอาด 12.5 ลูกบาศก์ เมตรต่อ นาที เข้ าไปในห

CFM, แรงดัน 0.9 นิ้วน้า) โดยติดตั้งบริเวณด้านบนของหน้าต่างเพื่อ
พร้อ มระบบฟอกอากาศ
เป็ น ห้ อ งกึ่ ง ปิ ด และลั ก ษณะอาคารเป็ น ไม้
32
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ธีการที
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กต์ใช้ด้านวิศ
ห้องดังกล่าวเป็น อาคารไม้
อกทอาการควบคุ
มผ่่ตา้อนเข้
ามาของ

3. ระบบความดันอากาศพร้อมระบบฟอกอากาศ ห้องทีด่ ำ� เนินการเป็นห้องกึง่ ปิด และลักษณะ
อาคารเป็นไม้ มีขนาดห้อง 50 ตารางเมตร เนื่องจากห้องดังกล่าวเป็นอาคารไม้จึงเลือกท�ำการควบคุม             
การซึมผ่านเข้ามาของฝุน่ จากภายนอก (infiltration control) โดยติดตัง้ ระบบความดันอากาศพร้อมระบบ            
ฟอกอากาศเพือ่ เติมปริมาณอากาศสะอาด 12.5 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเข้าไปในห้อง (ขนาดอัตราการไหล
ของพัดลม 450 CFM, แรงดัน 0.9 นิ้วน�้ำ) โดยติดตั้งบริเวณด้านบนของหน้าต่างเพื่อจ่ายอากาศสะอาด
เข้ามายังภายในห้อง
		ข้อดีและข้อจ�ำกัด เป็นวิธีการที่ต้องประยุกต์ใช้ด้านวิศวกรรมในการออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ
ควบคุมก�ำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน จากการใช้ระบบความดันอากาศพร้อมระบบฟอกอากาศ พบว่า
ห้องที่ท�ำการทดสอบมีรอยรั่วสูง แต่วิธีดังกล่าวสามารถควบคุมฝุ่นละอองภายในห้องให้อยู่ในระดับที่          
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ แต่กรณีที่ปริมาณ PM2.5 ในบรรยากาศมีค่าสูงมากจะส่งผลให้        
ปริมาณฝุ่นละอองภายในห้องควบคุมความดันมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ไม่พบการสะสมของ CO2 เนื่องจากมี
การจ่ายอากาศที่เพียงพอท�ำให้ CO2 ภายในห้องเท่ากับภายนอก
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ต์ใช้และวิ
ให้เหมาะสมกั
ทของพื
้นทีกาต์ยทอดแนวทางการสร้
่นาใช้ยทอดแนวทางการสร้
ั้นใาห้ยทอดแนวทางการสร้
ๆเหมาะสมกับบริบทของพื้นาทีงพื
บ้บ้านเรื
าบ้นเรื
าอนเรื
นอนอน

2. พื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่
การจัดท�ำพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควัน (Chiang Mai PM2.5 Safety Zone) เพื่อสามารถพัฒนา
ขยายผลเป็น “ศูนย์การเรียนรู้สู้ภัยฝุ่นควัน PM2.5 และห้องหลบฝุ่นชุมชน” โดย ศูนย์ความเป็นเลิศ          
ด้านการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้น เริ่มต้นจากการท�ำพื้นที่ปลอดภัยจาก             
ฝุ่นควันในระดับจังหวัดโดยใช้พื้นที่อาคารสาธารณะขนาดใหญ่มาปรับปรุงเพื่อให้อากาศภายในอาคาร
ส่วนที่จัดเตรียมไว้มีค่าของฝุ่นควัน (PM2.5) อยู่ในระดับที่ปลอดภัยรองรับการเข้ามาใช้บริการของ       
ประชาชนพร้อมทั้งเป็นพื้นที่ให้ความรู้สร้างความตระหนักถึงภัยฝุ่นควัน และถ่ายทอดแนวทางการสร้าง
พื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควันในชุมชนและบ้านเรือน

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขปัญหาหมอกควักและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควันเมืองเชียงใหม่ (Chiang Mai Safety Zone)
เส้นทางเดินเข้า/ออก ของประชาชนสู่พื้นที่ปลอดฝุ่น

		วิธีการ : ด�ำเนินการปรับปรุงพื้นที่ในศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 700 ปี อาคารแสดง
สินค้านานาชาติ มีพื้นที่ 1,980 ตารางเมตร เป็นโถงอาคารโล่งขนาดใหญ่สามารถรองรับประชาชนได้
1,000 คน โดยภายในศูนย์ประชุมฯ มีระบบท�ำความเย็นแบบซิลเลอร์ช่วยกรองฝุ่นขนาดใหญ่อยู่แล้ว
นอกจากจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควันของจังหวัดเชียงใหม่แล้วยังเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์          
แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ด้วย
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ในการปรับปรุงพืน้ ทีใ่ ห้บริเวณอาคารเป้าหมายเป็นพืน้ ทีป่ ลอดภัยจากฝุน่ ควันให้บริการประชาชน
และรองรับการเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จึงได้แบ่งพื้นที่เป็น 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่ 1 พื้นที่ปลอดภัย        
จากฝุ่นควันให้บริการประชาชน (บริเวณสีเขียว ) ส่วนที่ 2 ส่วนของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (บริเวณ         
ส่วนโถงกลางสีสม้ )  โดยได้จดั การควบคุมอาคารทัง้ 2 ส่วนให้มคี า่ ฝุน่ ควันน้อยทีส่ ดุ โดยใช้หลักการจัดการ
อากาศ 3 ข้อคือ 1) กันฝุ่นข้างนอกไม่ให้เข้าห้อง โดยปิดรอยขอบประตูหน้าต่างให้หมด และจัดการให้มี
ทางเข้าออกพืน้ ทีน่ อ้ ยทีส่ ดุ โดยให้เข้าพืน้ ทีท่ างประตู 3 (ทางเข้าด้านบน) เพียงประตูเดียว 2) กรองอากาศ
ภายในห้องด้วยการติดตัง้ เครือ่ งกรองอากาศขนาดเล็กเพิม่ เติม และปรับระบบอากาศเดิมให้สามารถกรอง
ฝุ่นขนาดเล็กได้ โดยเพิ่มแผ่นกรองอากาศกับเครื่องปรับอากาศของอาคาร และ 3) บริหารจัดการอากาศ
ภายในอาคาร โดยได้ปรับการท�ำงานของเครื่องปรับอากาศของทั้งอาคารให้บริเวณที่เป็นพื้นที่ปลอดภัย
จากฝุน่ ควัน (พืน้ ทีส่ เี ขียว) มีแรงดันอากาศสูงกว่าด้านนอก (Positive Pressure) เพือ่ ท�ำให้อากาศดีภายใน
พืน้ ทีด่ นั ไม่ให้ฝนุ่ ภายนอกเข้ามาในห้อง พร้อมทัง้ จัดการท�ำพืน้ ทีอ่ ากาศกันชน (Air Buffer Zone) โดยใช้
พื้นที่บริเวณศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่มีการเข้าออก และเปิดปิดประตูวันละหลายร้อยครั้งไม่สามารถ
ควบคุมอากาศรั่วได้ให้เป็นพื้นที่อากาศกันชนโดยจัดวางเครื่องกรองอากาศในพื้นที่ จึงท�ำให้ค่าฝุ่นควัน        
ในบริเวณพืน้ ทีอ่ ากาศกันชนดีกว่าด้านนอกอาคาร และจัดการให้อากาศจากพืน้ ทีก่ นั ชนสามารถเข้าสูพ่ นื้ ที่
สีเขียวซึ่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควันได้ ประชาชนที่จะเข้าออกพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควันจึงจะต้อง
เดินผ่านพื้นที่กันชนอากาศ (ตามเส้นทางรอยประสีเขียวในรูป)  โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการปรับปรุง
พื้นที่ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควัน ดังนี้
วิธีการท�ำ

ภาพตัวอย่างการด�ำเนินการ

1) ท�ำความสะอาดพื้นที่ และกั้นอากาศภายนอก          
ให้ รั่ ว เข้ า มาในพื้ น ที่ น ้ อ ยลง โดยปิ ด ขอบประตู          
ขอบหน้าต่าง อุดรอยต่อระหว่างประตูดว้ ยวัสดุยาง
กันขอบและติดม่านอากาศ
2) กรองอากาศ โดยส�ำรวจและปรับปรุงระบบ             
ปรับอากาศที่มีอยู่เดิมให้สามารถกรองฝุ่น ด้วยการ
ใส่ แ ผ่ น กรองกลางขั้ น ระหว่ า งแผ่ น กรองหยาบ         
และเครื่องท�ำความเย็น พร้อมทั้งเพิ่มเครื่องกรอง
อากาศขนาดเล็กเพื่อช่วยกรองอากาศในพื้นที่
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วิธีการท�ำ
3) บริหารจัดการอากาศภายในอาคาร โดยแบ่งพืน้ ที่
ให้มีพื้นที่อากาศกันชน (Air Buffer Zone) ซึ่งเป็น
พื้ น ที่ ไ ม่ ส ามารถปิ ด กั้ น อากาศได้ มี ค นเข้ า ออก
จ�ำนวนมากแต่ท�ำให้อากาศดีกว่าด้านนอก และ      
ยอมให้อากาศในพื้นที่กันชนสามารถเข้าสู่พื้นที่
ปลอดภั ย จากฝุ ่ น ควั น ด้ า นในได้ ควบคุ ม การ          
เข้าออกโดยปิดประตูที่ไม่ได้ใช้ และการเข้าสู่พื้นที่
ปลอดภัยจากฝุน่ ควันจะต้องผ่านพืน้ ทีอ่ ากาศกันชน
4) จั ด มาตรการรั ก ษาความปลอดภั ย โดยให้ มี                
ผู ้ รั ก ษาความปลอดภั ย ตรวจสอบประตู ท างเข้ า              
และตรวจอาวุธก่อนเข้าอาคาร
5) คัดกรองสุขภาพประชาชน โดยคัดกรองประชาชน
ที่เป็นผู้ป่วยสามารถแพร่กระจายเชื้อไม่ให้เข้าพื้นที่          
มี พ ยาบาลตรวจสอบและซั ก ประวั ติ เ บื้ อ งต้ น ท� ำ
สัญลักษณ์บง่ ชีท้ ผี่ า่ นการคัดกรองเพือ่ เข้าพืน้ ที่ ในกรณี
ทีพ่ นื้ ทีป่ ลอดภัยจากฝุน่ ควันทีท่ ำ� ขึน้ สามารถแบ่งระดับ
ตามคุณภาพอากาศที่สามารถท�ำได้ สามารถคัดกรอง
ประชาชนกลุม่ เสีย่ ง (มีโรคเกีย่ วข้องกับทางเดินหายใจ
แต่ไม่ใช่ผปู้ ว่ ยติดเชือ้ ) จัดสรรให้อยูใ่ นพืน้ ทีท่ มี่ คี ณ
ุ ภาพ
อากาศดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานตามล�ำดับได้
6) จัดเตรียมสิ่งของที่จ�ำเป็นต่าง ๆ เช่น น�้ำ อาหาร
ของว่าง และจัดป้ายข้อมูลข่าวสาร เช่น สถานการณ์
ค่าฝุน่ ภายนอก ค่าฝุน่ ควันภายในอาคาร รณรงค์ให้
ล้างมือบ่อย ๆ ข้อความให้ประชาชนติดต่อเจ้าหน้าที่
เมื่อมีอาการเจ็บป่วย
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ภาพตัวอย่างการด�ำเนินการ

วิธีการท�ำ

ภาพตัวอย่างการด�ำเนินการ

7) จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้สร้างความตระหนัก
ถึงภัยฝุ่นควัน และวิธีการสร้างพื้นที่ปลอดภัยจาก
ฝุ่นควัน พร้อมทั้งกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ

8) สร้างฐานข้อมูลพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควัน การ
ใช้งานและประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
การสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควัน และศูนย์การ
เรียนรู้สู้ภัยฝุ่นควันของชุมชน

		ข้อดีและข้อจ�ำกัด พื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai PM2.5 Safety
Zone) เป็นต้นแบบการปรับปรุงอาคารสาธารณะเพื่อเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควันในยามเกิดวิกฤติ          
ค่าฝุ่นควัน (PM2.5) สูงเกินกว่าระดับมาตรฐานเพื่อให้สามารถลดปริมาณฝุ่นควันภายในพื้นที่ให้อยู่ใน
ระดับที่ปลอดภัยรองรับจ�ำนวนประชาชนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ และยังไม่พร้อมในการมีพื้นที่ปลอดภัย
จากฝุ่นควันในบ้านเรือน
การสร้างพืน้ ทีป่ ลอดภัยจากฝุน่ ควันในระดับจังหวัดจะเป็นต้นแบบให้ประชาชนในพืน้ ทีร่ อบนอก
เข้าใจหลักการในการบริหารจัดการอากาศเพื่อลดปริมาณฝุ่นควันในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องตามหลักการ
สามารถขยายผลสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นควันในระดับชุมชน อ�ำเภอ ต�ำบล และครัวเรือน สนับสนุน
ให้พื้นที่สาธารณะ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ร้านอาหาร และหน่วยงานเอกชน สามารถเข้ามาศึกษา           
เรียนรูเ้ พือ่ สร้างพืน้ ทีป่ ลอดภัยจากฝุน่ ควันโดยไม่ตอ้ งใช้งบประมาณอย่างสิน้ เปลือง  ส�ำหรับพืน้ ทีป่ ลอดภัย
จากฝุน่ ควันทีภ่ าครัฐสนับสนุนจัดตัง้ นัน้ ควรมีระบบสาธารณูปโภคและการแบ่งโซนทีล่ ดฝุน่ ละอองภายใน
อาคารอย่างชัดเจน มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม รวมถึงการให้ความรู้ประชาชน                  
สร้ า งความตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หาฝุ ่ น ควั น เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การไขปั ญ หา และลดแหล่ ง ก� ำ เนิ ด ฝุ ่ น ควั น                       
ในระยะยาว
ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
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3. ต้นแบบห้องปลอดฝุ่นศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
		
		ต้นแบบห้องปลอดฝุ่นศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ถือเป็นต้นแบบที่มีการประยุกต์ใช้รูปแบบห้อง
ปลอดฝุ่นตามบริบทของพื้นที่เพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการลดการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็ก
วิธีการด�ำเนินการเริ่มตั้งแต่การส�ำรวจและเตรียมพื้นที่ห้องปลอดฝุ่นในหน่วยงาน เลือกพื้นที่                
ทีส่ ามารถควบคุมการเข้าออกได้  ซึง่ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ได้เลือกด�ำเนินการห้องปลอดฝุน่ ในอาคาร
ผูป้ ว่ ยนอก  ห้องหลังคลอด ห้องให้นมเด็กอ่อน ห้องฝากครรภ์ ห้องรอคลอด คลินกิ นมแม่ และศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก โดยส�ำรวจรอยรั่วของอาคาร จากนั้นท�ำการปิดรอยรั่วของอาคารด้วยเทปใสและแผ่นพลาสติก
เพิม่ การระบายอากาศด้วยพัดลมดูดอากาศ และใช้แผ่นกรอง HEPA กรองอากาศ รวมทัง้ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การลดฝุ่นละอองภายในห้องด้วยการติดตั้งเครื่องฟอกภายในห้อง
วิธีการท�ำ
1. ส� ำ รวจและเตรี ย มพื้ น ที่      
ห้องปลอดฝุ่นในหน่วยงาน

2. ท� ำ ความสะอาดและ           
ปิดรอยรั่วของอาคาร

3. ใช้ พั ด ลมดู ด อากาศเพื่ อ    
เพิ่มการระบายอากาศ และ
แผ่นกรอง HEPA
4. ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งฟอกอากาศ
ภายในห้อง เพื่อลดปริมาณ       
ฝุ่นละอองภายในห้อง
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ภาพตัวอย่างการด�ำเนินการ

		ข้อดีและข้อจ�ำกัด ต้นแบบห้องปลอดฝุ่นศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ เป็นรูปแบบประยุกต์               
ซึง่ สามารถลดปริมาณฝุน่ ละอองภายในห้องได้ และใช้งบประมาณน้อย แต่รปู แบบดังกล่าวอาจเหมาะกับ
การท�ำห้องปลอดฝุ่นในระยะเวลาสั้น เนื่องจากใช้วัสดุสิ้นเปลืองในการปรับปรุง เช่น การใช้พลาสติก           
และ HEPA Fitter เป็นต้น ท�ำให้มีอายุการใช้งานสั้น เมื่อหมดภาวะวิกฤติสามารถท�ำให้ห้องกลับสู่             
สภาพเดิมได้
4. ต�ำบลต้นแบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากหมอกควัน
ในพื้นที่ภาคเหนือมีการด�ำเนินการพัฒนาต�ำบลต้นแบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากหมอกควัน
ที่มีการประยุกต์ใช้รูปแบบห้องปลอดฝุ่นตามบริบทของพื้นที่ในชุมชน เพื่อลดการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็ก
โดยเริ่มตั้งแต่การส�ำรวจและเตรียมพื้นที่แบ่งโซนพื้นที่เป็น 3 โซน เพื่อเลือกห้องส�ำหรับการท�ำห้องปลอดฝุ่น
โดยส�ำรวจรอยรั่ว และปิดรอยรั่วของห้อง ท�ำความสะอาดไม่ให้มีการสะสมของฝุ่นละอองภายในห้อง       
และเพิ่มประสิทธิภาพการลดฝุ่นละอองด้วยการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศอย่างง่าย ดังนี้
วิธีการท�ำ

ภาพตัวอย่างการด�ำเนินการ

1. ส� ำ รวจและเตรี ย มพื้ น ที่      
แบ่งโซน 3 โซน เพือ่ เลือกห้อง
ในการท�ำห้องปลอดฝุ่น

2. การใช้เครื่องฟอกอากาศ
DIY เพือ่ ลดปริมาณฝุน่ ละออง
ภายในห้อง
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วิธีการท�ำ

ภาพตัวอย่างการด�ำเนินการ

3. ตัวอย่างการแบ่งโซน และ
ประสิทธิภาพหลังการจัดท�ำ
ห้องปลอดฝุ่น

		ข้ อ ดี แ ละข้อ จ�ำกัด การท�ำห้องปลอดฝุ่นในต�ำบลต้นแบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ                
จากหมอกควันเป็นรูปแบบวิธีการเน้นถึงการแบ่งพื้นที่ให้ชัดเจน ซึ่งจะเลือกพื้นที่ที่สามารถควบคุม                
การเข้าออกได้ และมีการประยุกต์ใช้รปู แบบการลดฝุน่ ละอองตามบริบทของพืน้ ที่ ซึง่ สามารถลดปริมาณ
ฝุ่นละอองภายในห้องได้ จึงเป็นรูปแบบที่ชุมชนสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ต่อไป แต่รูปแบบดังกล่าวอาจมี
ความเหมาะกับการท�ำห้องในช่วงระยะเวลาสั้น เนื่องจากเป็นการใช้วัสดุสิ้นเปลืองในการปรับปรุง            
และควรค�ำนึงถึงความปลอดภัย รวมทั้งควรได้รับค�ำแนะน�ำจากผู้เชี่ยวชาญ
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บทส่งท้าย

บทส่งท้าย

ฝุ่นละอองขนาดเล็กเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจาก               
โรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ เช่น โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดในสมอง โรคหอบหืด           
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคมะเร็งปอด เด็กมีน�้ำหนักตัวน้อยกว่าปกติ การคลอดก่อนก�ำหนดเพิ่มขึ้น รวมถึง          
อาการระคายเคืองตา จมูก และผิวหนัง เป็นต้น นอกจากการลดฝุ่นละอองที่แหล่งก�ำเนิด การจัดการคุณภาพ
อากาศภายในบ้านเรือนหรืออาคารไม่ให้มีฝุ่นละออง จึงเป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพ            
ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงที่ประสบปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในหลายพื้นที่ การท�ำ  “ห้องปลอดฝุ่น” จึงเป็น               
อีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้ห่างไกลจากฝุ่นละออง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และ
ผูป้ ว่ ยทีม่ โี รคประจ�ำตัว ซึง่ เป็นกลุม่ ทีค่ วรหลีกเลีย่ งการอยูใ่ นพืน้ ทีม่ คี า่ ฝุน่ ละอองในบรรยากาศสูงเกินมาตรฐาน            
ในการด�ำเนินการต้องเข้าใจหลักการของห้องปลอดฝุ่นเพื่อการป้องกันให้เกิดความเหมาะสม รวมทั้งต้อง              
มีการบ�ำรุงดูแลรักษาให้ถูกต้อง เพื่อให้มีประสิทธิภาพป้องกันที่สูงสุดและให้ประชาชนอยู่ในที่ปลอดภัย
การจัดท�ำห้องปลอดฝุ่นสามารถท�ำได้ทั้งในพื้นที่สาธารณะและบ้านเรือน สามารถท�ำได้ตามบริบท        
ของพื้นที่ ไม่มีรูปแบบที่เฉพาะเจาะจง หลักการส�ำคัญ คือ การท�ำให้ฝุ่นละอองภายนอกเข้ามาภายในห้อง         
ไม่ได้ และลดฝุน่ ละอองทีจ่ ะเกิดขึน้ ภายในห้องได้ อาจจะใช้วธิ กี ารทีง่ า่ ย เช่น การปิดห้องให้สนิท การปิดประตู
หน้าต่าง ซึ่งก็สามารถลดฝุ่นให้มีระดับที่ต�่ำกว่าบรรยากาศ หรือเพิ่มประสิทธิภาพการลดฝุ่นละอองในห้อง                      
โดยการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อให้มีการกรองอากาศ เนื่องจากห้องที่มีลักษณะเช่นนี้มักจะมีปริมาณ            
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ที่สูงขึ้น จึงอาจเลือกวิธีการเติมอากาศภายในห้อง เช่น การเปิดประตูหน้าต่างในช่วง
ที่ฝุ่นละอองลดลง หรือการใช้วิธีการเติมอากาศบริสุทธิ์เข้าไปในห้อง ตลอดจนการประยุกต์วิธีการเติมอากาศ         
ต่าง ๆ  ดังนั้น การท�ำห้องปลอดฝุ่นจึงเป็นการให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงได้อยู่ในบริเวณที่ปลอดภัย          
เพื่อลดการสัมผัสฝุ่นละอองที่สูงจากด้านนอก ตลอดจนคุ้มครองสุขภาพของประชาชนและลดผลกระทบต่อ         
สุขภาพที่จะเกิดจากฝุ่นละอองได้
อย่างไรก็ตาม การดูแลสุขภาพและพฤติกรรมที่เหมาะสม เช่น การสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน       
ฝุ่นละอองเมื่อต้องออกข้างนอก รวมถึงการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างต่อเนื่อง ยังเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติ
เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และควรร่วมมือกันลดแหล่งก�ำเนิดฝุ่นละออง ซึ่งจะเป็นวิธีการที่ลดปัจจัยเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนจากมลพิษทางอากาศเพื่อให้สอดรับนโยบายของประเทศต่อไป
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แนวทางการท�ำห้องปลอดฝุ่น ส�ำหรับบ้านเรือนและอาคารสาธารณะ
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ
กรมอนามัยได้จัดท�ำค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ            
เพื่อใช้เป็นสัญญาณเตือนถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
(PM2.5) และฝุน่ ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ในบรรยากาศ โดยใช้คา่ เฉลีย่ ในเวลา 24 ชัว่ โมง
ที่มีหน่วยเป็นไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) เป็นตัวบ่งชี้ระดับของผลกระทบต่อสุขภาพ           
แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ตารางที่ 4 ค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ
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ค�ำแนะน�ำในการปฏิบัติตนส�ำหรับประชาชน

PM2.5
(มคก./
ลบ.ม.)

PM10
(มคก./
ลบ.ม.)

ระดับ

0 - 25

0-50

ดีมาก

ท�ำกิจกรรมกลางแจ้งและท่องเที่ยว
ได้ตามปกติ

26 - 37

51-80

ดี

ท�ำกิจกรรมกลางแจ้งและท่องเที่ยว
ได้ตามปกติ

- ควรหลีกเลี่ยงการท�ำกิจกรรมหรือออกก�ำลังกาย
กลางแจ้ง เช่น ปั่นจักรยาน วิ่ง
- เฝ้าระวังสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น หากมีอาการ
ผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจล�ำบาก หายใจถี่
หายใจไม่ออก หายใจมีเสียงวี้ด แน่นหน้าอก            
เจ็บหน้าอก ใจสั่น คลื่นไส้ เมื่อยล้าผิดปกติ
หรือวิงเวียนศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์

38 - 50

81-120

ปานกลาง - ควรหลีกเลี่ยงการท�ำกิจกรรมหรือ
ออกก�ำลังกายกลางแจ้ง3
- เฝ้าระวังสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น
หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย
หายใจล�ำบาก หายใจถี่ หายใจ
ไม่ออก หายใจมีเสียงวี้ด
แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก ใจสั่น
คลื่นไส้ เมื่อยล้าผิดปกติ หรือ
วิงเวียนศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์

- ควรหลีกเลี่ยงการท�ำกิจกรรมนอกบ้านหรือ
ออกก�ำลังกายกลางแจ้ง ถ้าจ�ำเป็นต้อง            
ออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากป้องกัน PM2.5
- ผู้ที่มีโรคประจ�ำตัว ควรเฝ้าระวังอาการ
ผิดปกติ หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย
หายใจล�ำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก
หายใจมีเสียงวี้ด แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก
ใจสั่น คลื่นไส้ เมื่อยล้าผิดปกติ หรือวิงเวียน
ศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์

ประชาชนทั่วไป

เด็กเล็ก1 หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และ
ผู้ที่มีโรคประจ�ำตัว2
ท�ำกิจกรรมกลางแจ้งและท่องเที่ยว
ได้ตามปกติ

PM2.5
(มคก./
ลบ.ม.)

PM10
(มคก./
ลบ.ม.)

ระดับ

ค�ำแนะน�ำในการปฏิบัติตนส�ำหรับประชาชน
ประชาชนทั่วไป

เริ่มมี - ควรลดหรือจ�ำกัดการท�ำกิจกรรม
ผลกระทบ นอกบ้าน และออกก�ำลังกาย
ต่อสุขภาพ กลางแจ้ง3 หากจ�ำเป็นต้องออก
นอกบ้านให้สวมหน้ากากป้องกัน
และเปลี่ยนมาออกก�ำลังกาย
คาแนะนาในการปฏิบัติตนสาหรัPM
บ2.5ประชาชน
ในที่ที่ไม่มีฝุ่นละออง
- เฝ้าระวังหรือสังเกตอาการผิดปกติ
ระดับ
เด็กเล็ก1 หญิหากมี
งตั้งครรภ์
ผู้สูงดอายุ
และผูท้ ี่มีโรค
อาการผิ
ประชาชนทั่วไป
2ปกติ เช่น ไอบ่อย
ประจ
าตั
ว
หายใจล�ำบาก หายใจถี่ หายใจ
ออก หายใจมีเสียงวี้ด แน่นหน้าอก ที่จาเป็น ไม่ออก หายใจมีเสียงวี้ด
แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก ใจสั่น
เจ็บหน้าอก ใจสั่น คลื่นไส้ เมื่อยล้า
คลื่นไส้ เมื่อยล้าผิดปกติ หรือ
ผิดปกติ หรือวิง เวียนศีร ษะ ให้รีบ
วิ
งเวียนศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์
ไปพบแพทย์
- ลดหรื อ งด การท ากิ จ กรรมนอก - งดออกนอกบ้าน และออกกาลังกายกลางแจ้ง
มี
91น ต้องสวมหน้
181ากาก - มีอยู่ ใ นอาคาร
- ลดหรื
ำกิจกรรมนอกบ้
น
ถ้ าอต้งดการท�
อ งออกนอกบ้
า นให้ สาวม
ผลกระท บ้าน หากจาเป็
ขึ้นไป
ขึ้นไป ผลกระทบ หากจ�ำเป็น ต้องสวมหน้ากาก
ป้องกัน PM2.5
ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้ง
บต่อ
ต่อสุขหน้
ภาพ
ป้องกัน PM
งดการออกก
าลั
ง
กายกลางแจ้
ง
ให้
หากมี
อ าการผิ ด ปกติ 2.5
เช่ น ไอบ่ อ ย หายใจ
สุขภาพ
- งดการออกก�ำลังกายกลางแจ้งให้
เปลี่ยนมาออกกาลังกายในที่ที่ไม่มี ลาบาก หายใจถี
่
หายใจไม่
หายใจ มี่ทเสีี่ ยง
เปลี่ยนมาออกก�อำอก
ลังกายในที
ฝุ่นละออง
วี้ด แน่น หน้ไม่าอก
เจ็
บ
หน้
า
อก
ใจสั
่ น คลื่นไส้
มีฝุ่นละออง
- หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย เมื่อยล้า-ผิดหากมี
ปกติ หรื
อ
วิ
ง
เวี
ย
นศี
ร
ษะ
รีบอไป
อาการผิดปกติ เช่นให้ไอบ่
ย
หายใจลาบาก หายใจถี่ หายใจไม่ พบแพทย์ หายใจล�ำบาก หายใจถี่ หายใจ
ออก หายใจมีเสียงวี้ด แน่นหน้าอก - ผู้ที่มีโรคประจ
ควรเตรียเสีมยาและอุ
ไม่อาตัอกว หายใจมี
ยงวี้ด ปกรณ์
เจ็บหน้าอก ใจสั่น คลื่นไส้ เมื่อยล้า ที่จาเป็นอย่าแน่งน้นอหน้
ย 5าอก
วัน เจ็บหน้าอก ใจสั่น
ผิดปกติ หรือวิง เวียนศีร ษะ ให้รีบ
คลื่นไส้ เมื่อยล้าผิดปกติ หรือ
ไปพบแพทย์
วิงเวียนศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์
กรมอนามัย เรื่อง ค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ
51 - 90

121-180

เด็กเล็ก1 หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และ
ผู้ที่มีโรคประจ�ำตัว2
- ลดเวลาการท�ำกิจกรรมออกนอกบ้าน
และออกก�ำลังกายกลางแจ้ง ถ้าจ�ำเป็นต้อง
ออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากป้องกัน PM2.5
- หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย
หายใจล�ำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก
หายใจมีเสียงวี้ด แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก
ใจสั่น คลื่นไส้ เมื่อยล้าผิดปกติ หรือวิงเวียน
ศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์
- ผู้ที่มีโรคประจ�ำตัว ควรเตรียมยาและ
อุปกรณ์ที่จ�ำเป็น

- งดออกนอกบ้าน และออกก�ำลังกาย
กลางแจ้ง
- อยู่ในอาคาร ถ้าต้องออกนอกบ้านให้
สวมหน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้ง
- หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย
หายใจล�ำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก
หายใจมีเสียงวี้ด แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก
ใจสั่น คลื่นไส้ เมื่อยล้าผิดปกติ หรือวิงเวียน
ศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์
- ผู้ที่มีโรคประจ�ำตัว ควรเตรียมยาและ
อุปกรณ์ที่จ�ำเป็นอย่างน้อย 5 วัน

แหล่งข้อมูล : ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ
หมายเหตุ :
ล็ก อายุ 0 - 5 ปี
1 เด็กเล็ก หมายถึง เด็กเล็ก อายุ 0-5 ปี
ผู้ที่มีโรคประจาตัวที่เกี่ยวกั2 บผูระบบหั
วใจและหลอดเลื
เช่นบโรคหั
วใจและหลอด
้ที่มีโรคประจ�
ำตัว คืออดผู้ทและระบบทางเดิ
ี่มีโรคประจ�ำตันวหายใจ
ที่เกี่ยวกั
ระบบหั
วใจและหลอดเลือด และระบบทางเดินหายใจ
รื้อรัง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรั  เช่
ง และโรคหอบหื
ด
น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคปอดหรือหัวใจเรื้อรัง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหอบหืด
งกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก
านักงานพัอฒออกก�
นาระบบข้
อมูลข่าวสารสุงขทีภาพ,
2549) ได้
3 กิ(ส
จกรรมหรื
ำลังกายกลางแจ้
่ใช้แรงมาก
(ส�แำนัก่ กงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2549) ได้แก่
: การยกของหนัก งานก่อสร้าการท�
ง ขุดดิำนงาน     :
ทานา ทาสวน
ท
าไร่
ผ่
า
ฟื
น
ตั
ด
หญ้
า
โดยไม่
ใ
ร ท�ำสวน ท�ำไร่ ผ่าฟืน ตัดหญ้าโดยไม่ใช้เครื่องจักร
การยกของหนัก งานก่อสร้าง ขุช้ดเครื
ดิน่องจั
ท�ำกนา
: เต้นแอโรบิก ยกน้าหนัก ว่าออกก�
ยน้าเป็ำนลัรอบ
ชกมวย
บาสเกตบอล
ฟุ
ต
บอล
วิ
ง
่
ตี
เ
ทนนิ
ส
เดี
ย
่
ว
งกาย : เต้นแอโรบิก ยกน�้ำหนัก ว่ายน�้ำเป็นรอบ ชกมวย บาสเกตบอล ฟุตบอล วิ่ง  ตีเทนนิสเดี่ยว

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ https://bit.ly/2WdvCGZ
ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
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ภาคผนวก ขข
ภาคผนวก

การเลือกและวิธีติดตั้งเครืการเลื
่องฟอกอากาศ
และแนวทางการระบายอากาศ
อกและวิมาตรฐานแผ่
ธีติดตั้งเครืนกรองอากาศ
่องฟอกอากาศ

ในการเลืในการเลื
อกใช้เครื
่องกรองหรื
อเครื่อองฟอกอากาศเพื
่อให้่อมให้ีปมระสิ
ทธิทภธิาพสู
งสุงดสุในการลดปริ
อกใช้
เครื่องกรองหรื
เครื่องฟอกอากาศเพื
ีประสิ
ภาพสู
ดในการลดปริมมาณฝุ
าณฝุ่่นน ละออง          
ควรด�ำเนิควรด
นการตามค�
ำแนะน�าแนะน
ำ ดังนีา้ ดังนี้
าเนินการตามค
1) ตรวจสอบความปลอดภั
ยของเครื
่องเบื่อ้องเบืงต้้อนงต้จากการดู
ด้วดยสายตา
อยู่ใน่ในสภาพ
1) ตรวจสอบความปลอดภั
ยของเครื
น จากการดู
้วยสายตาเช่เช่นนสายไฟ
สายไฟ มอเตอร์
มอเตอร์ ว่ให้
าอยู
สรูปโดยไม่
ที่พร้อคมทวรมี
างานหรื
อไม่
โดยไม่
วรมีคเวณมอเตอร์
วามร้อนสูงขึร้นะหว่
อย่างต่
เวณมอเตอร์รำะหว่
่องฟอก
พร้อมใช้งาน
ความร้
อนสู
งขึ้นคในบริ
างทีอเนื่เครื่องบริ
่องฟอกอากาศท�
งานางทีหรื่เครืออาจตรวจสอบ
างานแบบปกติ
รับมาตรฐานผลิ
ณฑ์อุตสาหกรรมย) มอก.1516-254
จากการได้อากาศท
รับมาตรฐานผลิ
ตภัณฑ์หรือุตออาจตรวจสอบจากการได้
สาหกรรม มอก.1516-254
(เฉพาะด้ตาภันความปลอดภั
เลื อ่อกเครื
่ อ งฟอกอากาศให้
บ ขนาดห้
อ งเครื
เพื่องฟอกอากาศท�
ให้ เครื่ อ งฟอกอากาศท
ย่ า ทง ธิภาพ
2) เลือ2)กเครื
งฟอกอากาศให้
เหมาะกัเหมาะกั
บขนาดห้
อง เพื่อให้
ำงานได้อางานได้
ย่างมีปอระสิ
ธิภาพ Air Delivery Rate; CADR ซึ่งคือ ปริมาณการให้อากาศบริสุทธิ์ต่อหน่วยเวลา (นาทีหรือ
3)มีปดูระสิ
ค่าทClean
ค่า Clean Air Delivery
Rate;สุทCADR
คือ ปริ
มาณการให้
อากาศบริส่มุทีคธิ์ต่า่อCADR
หน่วยเวลา
(นาทีหรือ บห้อง          
ชั่วโมง) หากมีค่า3)สูงจะสามารถสร้
างอากาศบริ
ธิ์ได้มาก
โดยเครื
่องฟอกอากาศที
สูงจะเหมาะกั
ชั
่
ว
โมง)
หากมี
ค
่
า
สู
ง
แสดงเครื
่
อ
งฟอกอากาศสามารถสร้
า
งอากาศบริ
ส
ุ
ท
ธิ
์
ไ
ด้
ม
าก
เครื
่
อ
งฟอกอากาศที
่มีค่า เฉพาะ                
ที่มีขนาดใหญ่ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องฟอกอากาศ
CADR
สู
งจะ
เห
ม
าะกั
บ
ห้
อ
งที
่
มี
ขน
าด
ให
ญ่
สาม
ารถ
ดู
ราย
ละเอี
ย
ด
เพิ
่
ม
เติ
ม
ได้
จาก
ม
าต
รฐาน
ด้านประสิทธิภาพการลดอนุภาคละเอียด PM2.5 (มอก. 3061-2563) ตัวอย่างขนาดพื้นที่ห้องที่เหมาะสมและอัตรา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องฟอกอากาศ เฉพาะด้านประสิทธิภาพ การลดอนุภาคละเอียด PM2.5 (มอก.
การส่งอากาศสะอาด
(CADR) ดังตารางที่ 5
3061-2563) ตัวอย่างขนาดพื้นที่ห้องที่เหมาะสมและอัตราการส่งอากาศสะอาด (CADR) ดังตารางที่ 5

ตาราง
ขนาดพื้นที้น่หที้อ่หงที้องที
่เหมาะสมและอั
ตราการส่
งอากาศสะอาด
ตาราง 55ขนาดพื
่เหมาะสมและอั
ตราการส่
งอากาศสะอาด
(CADR)(CADR)
ขนาดพื้น้นทีที่ห่ห้อ้องง CADR
CADRก1
ขนาดพื
2
2
(m ))
(m3/min)
/min)
(m
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
25
24
23

CADR ต่ต�าสุ
CADR
่ำสุดดข2
3
(m /min)
/min)

6.49
6.23
5.97
5.71
5.45
5.19
4.94
4.68
4.42
4.16
3.90
3.64
3.38
3.25
3.12
2.99

5.84
5.61
5.38
5.14
4.91
4.68
4.44
4.21
3.97
3.74
3.51
3.27
3.04
2.92
2.81
2.69

ขนาดพื้น้นทีที่ห่ห้อ้องง CADR
CADRก1
ขนาดพื
2
2
(m ))
(m3/min)
/min)
(m

33

22
21
20
19
18
17
16
15
18
17
16
15
14
13
12
11

2.86
2.73
2.60
2.47
2.34
2.21
2.08
1.95
2.34
2.21
2.08
1.95
1.82
1.69
1.56
1.43

CADR ต่ต�าสุ
CADR
่ำสุดดข2
3
(m /min)
/min)
2.57
2.45
2.34
2.22
2.10
1.99
1.87
1.75
2.10
1.99
1.87
1.75
14
13
12
11

ก อัตราการส่
1 อัตงราการส่
หมายเหตุ
อากาศสะอาด
(CADR) (m3/min)
คานวณจากขนาดพื
งที่เหมาะสม
หมายเหตุ
งอากาศสะอาด
(CADR)
(m3/min)้นทีค�่หำ้อนวณจากขนาดพื
้นที่ห้องที่เหมาะสม                                                      
ข อัตราการส่
3
2
งอากาศสะอาดต่
าสุด (CADR×0.9)
/min)
		 อัตราการส่
งอากาศสะอาดต�
่ำสุด(m(CADR×0.9)
(m3/min)
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วิธีการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ

- ควรติดตั้งในห้องปิด และทาความสะอาดบริเวณภายในห้องหรือ บริเวณที่มีการติดตั้ง เครื่องฟอก
อากาศไม่ให้มีการสะสมของฝุ่น
- ไม่วางเครื่องฟอกอากาศไว้ในบริเวณที่มีอากาศชื้น เช่น หน้าห้องน้า อาจส่งผลให้เกิดการสะสมของ

วิธีการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ
		
		- ควรติ ด ตั้ ง ในห้ อ งปิ ด ท� ำ ความสะอาดบริ เ วณภายในห้ อ งหรื อ บริ เ วณที่ มี ก ารติ ด ตั้ ง              
เครื่องฟอกอากาศไม่ให้มีการสะสมของฝุ่น
- ไม่วางเครื่องฟอกอากาศในบริเวณที่อากาศชื้น เช่น หน้าห้องน�้ำ  เนื่องจากอาจส่งผลให้เกิด
การสะสมของเชื้อต่าง ๆ ภายในเครื่องฟอกได้
- วางเครื่องฟอกอากาศด้านที่ไม่มีการดูดอากาศเข้าไปใกล้กับผนัง เช่น บริเวณด้านหลังของ
เครื่องไปใกล้กับผนังด้านใดด้านหนึ่งของห้องจะส่งผลให้ฟอกอากาศได้เร็วขึ้น และไม่มี             
ด้านใดของห้องที่เกิดการสะสมของฝุ่น
- ควรตัง้ เครือ่ งฟอกอากาศห่างจากผนังหรือสิง่ กีดขวางเดินลมอย่างน้อยประมาณ 10 เซนติเมตร
- ควรเปลี่ยนแผ่นกรองหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ตามระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ในคู่มือหรือสังเกตจาก     
แผ่นกรอง หากมีสะสมของฝุ่นปริมาณมากควรท�ำการเปลี่ยน
- ควรปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำในคู่มืออย่างเคร่งครัด
มาตรฐานแผ่นกรองอากาศ
มาตรฐานของแผ่นกรองอากาศที่นิยมใช้ในเมืองไทยอ้างอิงจาก 2 มาตรฐาน ได้แก่
1. มาตรฐานทางอเมริ ก า โดยอิ ง จากชมรมวิ ศ วกรด้ า นการท� ำ ความร้ อ น ความเย็ น และ               
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         
โดยพืน้ ฐานแล้วฝุน่ ทีอ่ ยูใ่ นอากาศมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ ฝุน่ หยาบทีม่ นี ำ�้ หนักแขวนลอยอยูใ่ นอากาศไม่นาน
และฝุ่นละเอียดมีน�้ำหนักเบาและแขวนลอยในอากาศ อีกทั้งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า  
MERV–Minimum Efficiency Reporting Value เป็นมาตรฐาน ASHRAE ที่ปรับปรุงขึ้น              
เป็นมาตรฐาน ASHRAE52.2P-1999 โดยแบ่งระดับของประสิทธิภาพในการกรองออกเป็น 16 ระดับ             
คือ MERV 1–MERV 16 และท�ำการวัดโดยใช้ฝุ่นขนาด 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�ำหนดว่าแผ่นกรองที่ทดสอบนั้นอยู่ในเกณฑ์ MERV 1– MERV 16 ว่าจะเป็น
ระดับใด
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		2. มาตรฐานทางยุโรป ได้แก่ EN779-2002 และ EN1822-1998 ซึ่งการทดสอบตาม EN779
2. มาตรฐานทางยุ
โรป ได้แก่ นEN779-2002
EN1822-1998
ซึ่งการทดสอบตาม
แบ่ง
แบ่งประเภทของแผ่
นกรองอากาศเป็
แบบหยาบ คืและ
อ class
G1–G4 และแบบละเอี
ยด คืEN779
อ F5–F9            
น กรองอากาศเป็
น แบบหยาบ คื อ นclass
G1 – G4 และแบบละเอี
ย ด คื อ F5Particulate
– F9 ส่ ว น
ส่วประเภทของแผ่
นมาตรฐาน EN1822
เป็นการทดสอบมาตรฐานแผ่
กรองอากาศประเภท
High Efficiency
มาตรฐาน EN1822
เป็ นได้
การทดสอบมาตรฐานแผ่
น กรองอากาศประเภท
Efficiency Particulate
Absorption
หรือ HEPA
แบ่งประเภทประสิทธิภาพของแผ่
นกรองอากาศHigh
คือ H10–H14
Absorption หรือ HEPA ได้แบ่งประเภทประสิทธิภาพของแผ่นกรองอากาศ คือ H10 – H14

รูปที่ 5 ตัวอย่างตัวกรองอากาศรู(USEPA,
AIR CLEANERS, 2018)
ปที่ 4 ตัวRESIDENTIAL
อย่างแผ่นกรองอากาศ
สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ได้ระบุ ถึง การทาความสะอาดอากาศภายนอกตาม

สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ได้ระบุถึงการท�ำความสะอาดอากาศภายนอก             
มาตรฐาน 62.1 กาหนดไว้ดังนี้ คือ
ตามมาตรฐาน 62.1 ก�ำหนดไว้ดังนี้ คือ
ใช้ Filter
MERV
ขึ้นไป
มี CoolingCoil
Coilด้ด้ววยยต้ต้อองใช้
งใช้ MERV
MERV 88 ขึขึ้น้นไปเพื
- PM- 10PM
ให้10ใช้ให้Filter
MERV
6 ขึ6้นไป
(แต่(แต่
ถ้าถมี้าCooling
ไปเพื่อ่อ
ป้
อ
งกั
น
Cooling
Coil)
ป้องกัน Cooling Coil)
ใช้ Filter
MERV
- PM- 2.5PM
ให้2.5ใช้ให้Filter
MERV
11 11
ขึ้นขึไป้นไป
- Ozone
Air Cleaning
Device
ีประสิ
ภาพการขจัดดโอโซนขั
โอโซนขั้น้นต�ต่่ำ 
า 40%
40% ขึขึ้น้นไปไป
- Ozone
ให้ใช้ ให้Airใช้Cleaning
Device
ที่มทีีป่มระสิ
ทธิทภธิาพการขจั
ส�ำสหรั
บอายุการใช้งานของแผ่นกรองอากาศ โดยทัว่ ไปแผ่นกรองอากาศชัน้ ต้น (20-30% ASHRAE
าหรับอายุการใช้งานของแผ่นกรองอากาศ โดยทั่วไปผู้ขายมั กกาหนดว่าแผ่นกรองอากาศชั้น ต้น
Dust spot efficiency) มีอายุการใช้งานได้ 3-6 เดือน แผ่นกรองอากาศชั้นกลาง (45-95% ASHRAE
(20-30% ASHRAE Dust spot efficiency) มี อ ายุ ก ารใช้ ง านได้ 3-6 เดื อ น แผ่ น กรองอากาศชั้ น กลาง
Dust
spot efficiency) มีอายุการใช้งาน 6-12 เดือน และแผ่นกรองอากาศชั้นสุดท้าย (> 98% จนถึง
(45-95%
Dust spot
มีอายุาก1ารใช้
6-12ำรุเดื
และแผ่
นกรองอากาศชั
้น สุดน้ ท้ต้านย
HEPA, ULPAASHRAE
efficiency)
อายุกefficiency)
ารใช้งานมากกว่
ปี ถ้งาาน
หากบ�
งรัอกนษาเปลี
ย่ นแผ่
นกรองอากาศชั
(> 98%
จนถึอาจมี
ง HEPA,
อายุง ก2ารใช้
ปี ถ้าหากบารุองย่รักาษาเปลี
กรอง
และชั
้นกลาง
อายุULPA
การใช้efficiency)
งานได้นานถึ
ปี งซึานมากกว่
่งผู้ผลิตไม่าส1ามารถบอกได้
งชัดเจน่ยนแผ่
เนื่อนงจาก                
้น ต้ น และชั
้ น กลาง
อาจมี
อ ายุ ก ารใช้ งานได้ น านถึ ง 2 ปี ซึ่ ง ผู้ ผ ลิ ตไม่ ส ามารถบอกได้ อ ย่า งชั ดเจน
ขึ้นอากาศชั
สภาพแวดล้
อมและปริ
มาณฝุ
่นละออง
เนื่องจากขึ้นสภาพแวดล้อมและปริมาณฝุ่นละออง
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การระบายอากาศ ถือเป็นเป็นเรื่องสาคัญ เนื่องจากหากระบบการระบายไม่ดีจะเป็นแหล่งสะสมความ
ร้อนและฝุ่นละออง รวมถึงการสะสมของคาร์บอนไดออกไซด์ภายในห้อง ซึ่ง จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้
ดังนั้น จึงควรมีการจัดการการระบายอากาศออกจากห้องหรือพื้นที่ เพื่อควบคุมความร้อน ความชื้นให้อยู่ใน
ระดับที่จะรู้สึกสบายได้และให้อากาศบริสุทธิ์เข้ามาแทนที่ได้ ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 2 คือ การระบายอากาศด้วย
วิธีธรรมชาติ (Natural Ventilation) และการระบายอากาศด้วยวิธีกล (Mechanical Ventilation) ดังนี้

แนวทางการระบายอากาศ
		
		การระบายอากาศถื อ เป็ น เรื่ อ งส� ำ คั ญ เนื่ อ งจากหากระบบระบายไม่ ดี จ ะเป็ น แหล่ ง สะสม            
ความร้อนและฝุ่นละออง รวมถึงการสะสมของคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้                
ดังนั้น การจัดการการระบายอากาศออกจากห้องหรือพื้นที่เพื่อควบคุมความร้อน ความชื้นให้อยู่ใน             
ระดับที่จะรู้สึกสบายได้และให้อากาศบริสุทธิ์เข้ามาแทนที่ได้ โดยแนวทางการระบายอากาศมี 2 วิธีคือ
		1. การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ (Natural Ventilation) เป็นการออกแบบโครงสร้าง
ของพื้นที่หรือห้องให้เอื้อต่อการไหลผ่านของอากาศ โดยอากาศภายนอกจะไหลเข้าสู่ภายในพื้นที่ และ             
น�ำสิ่งปนเปื้อนในพื้นที่ออกสู่ภายนอก เช่น การมีช่องระบายอากาศ การเปิดประตูหน้าต่าง เป็นต้น
		2. การระบายอากาศด้วยวิธีกล (Mechanical Ventilation) เป็นการใช้เครื่องมือทางกล              
ในการระบายอากาศออกจากพื้นที่ ซึ่งโดยทั่วไปมักใช้พัดลมระบายอากาศประเภทต่าง ๆ และระบบ               
ท่อส่งลมในการน�ำพาอากาศเข้าหรือออกจากพื้นที่ ท�ำให้สามารถควบคุมทิศทางการไหลของอากาศ         
ภายในพื้นที่ได้ตลอดเวลา แต่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและค่าใช้จ่ายในการใช้งานระบบสูงกว่า ส�ำหรับ
พั1.ดลมระบายอากาศแบ่
น 2ธีธชนิ
ด คือ พั(Natural
ดลมแบบเซ็Ventilation)
นตริฟูกอล ซึ่งเหมาะกั
บงานระบบปรับอากาศ
การระบายอากาศด้งเป็วยวิ
รรมชาติ
เป็นการออกแบบโครงสร้
างของ
และพัดลมแบบแอ็กเซียลซึ่งเหมาะกับงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
พื้น ที่ หรือ ห้ องให้เอื้ อต่ อการไหลผ่ านของอากาศ โดยอากาศภายนอกจะไหลเข้าสู่ ภายในพื้ นที่ และน าสิ่ ง
ปนเปื้อนในพื้นที่ออกสู่ภายนอก เช่น การมีช่องระบายอากาศ การเปิดประตูหน้าต่าง เป็นต้น
การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ
Natural Ventilation

การระบายอากาศด้วยวิธีกล
Mechanical Ventilation

รูปที่ 5 การระบายแบบธรรมชาติและวิธีกล
รูปที่ 6 การระบายแบบธรรมชาติการระบายแบบวิธีกล (สานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ, มปป.)

2. การระบายอากาศด้วยวิธีกล (Mechanical Ventilation) เป็นการใช้เครื่องมือทางกลในการ
ระบายอากาศออกจากพื้นที่ ซึ่งโดยทั่วไปมักใช้พัดลมระบายอากาศประเภทต่าง ๆ และระบบท่อส่งลมในการ
นาพาอากาศเข้าหรือออกจากพื้นที่ ทาให้สามารถควบคุมทิศทางการไหลของอากาศภายในพื้นที่ได้ตลอดเวลา
แต่มี ค่าใช้จ่ ายในการติด ตั้ง และค่ าใช้จ่ ายในการใช้ ง านระบบสู งกว่า สาหรับพั ด ลมระบายอากาศแบ่ ง เป็ น
2 ชนิด คือ พัดลมแบบเซ็นตริฟูกอล (Centrifugal Fan) ซึ่งเหมาะกับงานระบบปรับอากาศ และพัดลมแบบ
แอ็กเซียล ซึ่งเหมาะกับงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศมากกว่า (สถาบันบาราศนราดูร, 2560)
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ภาคผนวก ค

ค ยมห้องปลอดฝุ่นอาคารสาธารณะ
แบบตรวจสอบเบื้องต้น (Checklist) สภาคผนวก
าหรับการจัดเตรี
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แบบตรวจสอบเบื้อ้องต้งต้นน (Checklist)
(Checklist) สการจั
ำหรับดเตรี
กำรจัยมห้
ดเตรี
ยมห้องปลอดฝุ
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เพื่เอจ้ให้
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น
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อ
ม
ตรวจสอบการจัดเตรียมห้องปลอดฝุ่น เพื่อป้องกันหรือลดการสัมผัสฝุ่นละอองจากสภาพแวดล้อมภายนอก               
ำหรับอำคำรสำธำรณะ
ศูนมย์ปอาคารเอนกประสงค์
ระชุม อำคำรเอนกประสงค์
โรงพยำบำลส่
มสุขภำพต
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โรงเรียน                     
ย์ เด็ก เล็แกลผูสถำนดู
้ สูง อำยุ ห้นำค้งสรรพสิ
ำ เป็ น ต้นนแนวทางให้
และเป็ นแนวทำงให้
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้สูงอายุแห้ลผูางสรรพสิ
า เป็นต้นนค้และเป็
ค�ำแนะน�ำการท�
ำห้อำงปลอดฝุ
ดังนี้ รายละเอียด ดังนี้
ห้รำยละเอี
องดังกล่ยาวด โดยมี
แบบตรวจสอบเบื
น (Checklist)
สาหรั
บการจั
ดเตรี
ยมห้องปลอดฝุ
องปลอดฝุ่น่นในอาคารสาธารณะ
อาคารสาธารณะ
แบบตรวจสอบเบื
้องต้้อนงต้(Checklist)
ส�ำหรั
บการจั
ดเตรี
ยมห้
ชื่อสถานที
่ ...................................................................ที
ั้ง........................................................................
ชื่อสถานที
่ ...................................................................ที่ตั้ง่ต........................................................................
หมายเลขโทรศั
พท์พผท์ู้ดผูแู้ดลสถานที
หมายเลขโทรศั
ูแลสถานที่..................................................................................................................
่...........................................................,......................................................
ประเด็น

รายละเอียด

1) อยู่ในแหล่งชุมชนที่คนเข้าถึงได้ง่าย
2) อยูห่ ่างจากแหล่งก�ำเนิดฝุ่น เช่น ถนน ลานจอดรถ ก่อสร้าง
3) ไม่มแี หล่งก�ำเนิดมลพิษภายในห้อง เช่น จุดเทียน จุดธูป สูบบุหรี่
หรือกิจกรรมอื่นที่เป็นแหล่งก�ำเนิดควัน
4) มีช่องว่างของประตูหรือหน้าต่าง น้อยที่สุด
5) ไม่มีวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งสะสมฝุ่นละอองภายในห้อง
6) ขนาดพื้นที่พักอาศัยไม่น้อยกว่า 3.0 หรือ 5.0 ตารางเมตรต่อคน
7) มีห้องน�้ำ ห้องส้วม ไฟฟ้า น�้ำประปาเพียงพอต่อการใช้บริการ
2.1 การป้องกันฝุ่นจากภายนอก “การปิดประตู หน้าต่าง”
2. การ
ควบคุม
1) ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดป้องกันอากาศภายนอกเข้าไปในห้อง
แหล่งกาเนิด 2) ปิดช่องหรือรูที่อากาศภายนอกเข้าอาคารได้ด้วยวัสดุปิดผนึก
3) ไม่สร้างกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศภายในห้องเพิ่ม
   เช่น จุดเทียน จุดธูป หรือ การใช้สารเคมีในอาคาร
4) เปิดพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศเพื่อหมุนเวียนอากาศภายในห้อง
5) พัดลมดูดอากาศที่ไม่มีระบบดักจับฝุ่นไม่ควรเปิดพัดลมดูดอากาศ
6) ท�ำความสะอาดเป็นประจ�ำทุกวัน ใช้ผ้าชุบน�้ำแทนการใช้ไม้กวาด
   ท�ำความสะอาดหรือปัดฝุ่นของเฟอร์นิเจอร์ ชั้นวาง ฯลฯ
7) เปิดหน้าต่างและประตูเพื่อให้มีการระบายอากาศภายในห้อง
   ในช่วงเวลาที่มีฝุ่นน้อย เพื่อลดการสะสมของ CO2
1.การเลือก
สถานที่/
ห้อง
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ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ

 
 










 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น

รายละเอียด
2.2 ระบบฟอกอากาศ
1) ด�ำเนินการตามแนวทางรูปแบบ 1
2) ใช้เครื่องฟอกอากาศ อุปกรณ์ที่สามารถลดปริมาณฝุ่นละอองได้
   และมีขนาดที่เหมาะสมกับห้อง
2.3 ระบบความดันอากาศพรอมระบบฟอกอากาศ
1) ด�ำเนินการตามแนวทางในรูปแบบที่ 1
2) ติดตั้งระบบอัดอากาศโดยใช้พัดลมดูดอากาศจากภายนอก
   (Intake Fan) ที่ผ่านการลดปริมาณฝุ่นแล้ว
3) ใช้ฟิลเตอร์ระดับ MERV 11 ขึ้นไป ในการกรองฝุ่นละออง

3. การ
จัดสภาพ
แวดล้อม

1)
2)
3)
4)
5)

4. ด้าน
สุขภาพ

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

5. ความ
ปลอดภัย

ก�ำหนดจุดจอดรถหรือการรับส่งให้ห่างจากห้องปลอดฝุ่น
ห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารและภายนอกบริเวณห้องปลอดฝุ่น
งดกิจกรรมการเผาหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่น
ดูแลถนนไม่ให้เกิดฝุ่นละออง
สร้างพื้นที่ Buffer Zone ให้กับพื้นรอบบริเวณห้องปลอดฝุ่น

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

ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ

 
 
 
 


















 
 
 
















การสุ
่มตรวจคุ
ณภาพอากาศในห้
องปลอดฝุ
งมีป่นริมละอองขนาดเล็
าณฝุ่นละอองขนาดเล็
กตามทีคือ่ก�ำหนด คือ               
การสุ
่มตรวจคุ
ณภาพอากาศในห้
องปลอดฝุ
่น ต้องมี่นปต้ริมอาณฝุ
กตามที่กาหนด
ปริมาณ PM เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต�่ำกว่า 50 มคก./ลบ.ม. หรือ PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต�่ำกว่า 120 มคก./ลบ.ม
ปริมาณ PM2.52.5เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่ากว่า 50 มคก./ลบ.ม. หรือ PM10 เฉลี
่ย 24 ชั่วโมงต่ากว่า 120 มคก./ลบ.ม
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ผูจ
้ ด
ั ท�ำ

ที่ปรึกษา
แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร     
นายแพทย์ดนัย
ธีวันดา
นางนภพรรณ
นันทพงษ์
แพทย์หญิงนงนุช
ผศ.ดร.ประพัทธ์
ผศ.ดร.ยศธนา
ผศ.ดร.ภาสกร
		
คณะผู้จัดท�ำ
นางสาวเบญจวรรณ  
นางสาวกรวิภา
นางสาวณัฎฐกานต์  
นางสาวทิพย์กมล  
นายนณธภัทร
ผู้ประสานงาน
นางสาวลัดดา
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