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คู่มือการใช้งานห้องปลอดฝุ่นอุ่นใจ  
สำนักงานสาธารณสุขจงัหวดัและศูนย์อนามัย 

1 โครงการห้องปลอดฝุ่นอุ่นใจ 
 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมลูห้องปลอดฝุ่น  

 “ห้องปลอดฝุ่นอุ่นใจ”  

[สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและศูนย์อนามัย] 
 

 

 

1. วัตถุประสงค์ของโครงการห้องปลอดฝุ่นอุ่นใจ 

2. บทบาทการดำเนนิงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้าง

พื้นที่ปลอดฝุน่ 

3. การใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูลห้องปลอดฝุ่น (ADMIN) 

4. แนวทางดำเนินงานภายในจังหวัด 

5. ติดต่อสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งาน 
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2 โครงการห้องปลอดฝุ่นอุ่นใจ 
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3 โครงการห้องปลอดฝุ่นอุ่นใจ 
 

1. วัตถุประสงค์ของโครงการห้องปลอดฝุ่นอุ่นใจ 

1. ส่งเสริม สร้างกระแส และเพิ่มความรอบรู้ แก่ประชาชน ภาคราชการ และภาคเอกชน 

ในการสร้างพื้นที่ปลอดฝุ่นอย่างถูกต้อง 

2. สื่อสารเตือนภัยแก่สาธารณชนให้มีการป้องกันสุขภาพอย่างเหมาะสม 

3. สร้างระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร ความรู้เชิงปริมาณและคุณภาพ

ของห้องปลอดฝุ่น 

 

 

 

 

 

  



 

 

คู่มือการใช้งานห้องปลอดฝุ่นอุ่นใจ  
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4 โครงการห้องปลอดฝุ่นอุ่นใจ 
 

2. บทบาทการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างพื้นที่ปลอดฝุ่น 

 

ระดับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
ระดับการปฏิบตัิการ 

ระยะเตรียมการ ระยะวิกฤต ระยะหลังเกดิเหต ุ

เขต ศูนย์อนามัย • สร้างความรอบรู้เกี่ยวกับภาวะ
หมอกควันและห้องปลอดฝุ่น
ให้แก่เครือข่ายในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 

• สื่อสาร สร้างทีมงานกับระดับ
จังหวัดเพ่ือวางแผนโครงการ
ห้องปลอดฝุ่นอุ่นใจ 

• สนับสนุนการตรวจ
ประเมินห้องปลอด
ฝุ่นในระดับพ้ืนท่ี
ร่วมกับทีมงาน
จังหวัด 

• สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

จังหวดั สำนักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด 

• จัดอบรมให้ความรู้แกห่น่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดทำห้อง
ปลอดฝุ่น 

• สร้างทีมงาน กำหนดนโยบาย
การจัดทำห้องปลอดฝุ่น  

• เตรียมพร้อมระดับพ้ืนท่ีเพ่ือให้
สมัครเป็นผู้ตรวจประเมินห้อง
ปลอดฝุ่น 

• จัดกิจกรรมสร้างกระแสให้ภาค
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันสร้าง
พ้ืนท่ีปลอดฝุ่น 

• ลงพ้ืนท่ีตรวจประเมินรับรอง
ห้องปลอดฝุ่น 

• เฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่น 

• ลงพ้ืนท่ีสุ่มตรวจ
ประเมินห้องปลอด
ฝุ่น 

• สื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติตนหลักเลีย่ง
ฝุ่นให้แกส่าธารณะ
ชน 

• สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

อำเภอ สาธารณสุข
อำเภอและหน่วน
งานสาธารณสุข

ในพื้นท่ี 

• สนับสนุนเจ้าหน้าท่ีใหม้ีความรู้
ด้านการจัดทำห้องปลอดฝุ่น
รวมถึงระบบเฝ้าระวังและสื่อสาร
ความเสี่ยงต่างๆ 

• ประชาสัมพันธโ์ครงการห้อง
ปลอดฝุ่นอุ่นใจ 

• ส่งเจ้าหน้าท่ีสมัครเป็นผู้ตรวจ
ประเมินตานโยบายจังหวัด 

• สุ่มตรวจประเมิน
ห้องปลอดฝุ่นใน
พ้ืนท่ี 

• สรุปผลการ
ดำเนินงาน 
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5 โครงการห้องปลอดฝุ่นอุ่นใจ 
 

 

 

 

 

  



 

 

คู่มือการใช้งานห้องปลอดฝุ่นอุ่นใจ  
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6 โครงการห้องปลอดฝุ่นอุ่นใจ 
 

3. การใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูลห้องปลอดฝุ่น (ADMIN) 

3.1 ระดับการเข้าถึงฐานข้อมูล 

 ระบบฐานข้อมูลห้องปลอดฝุ่นมีการกำหนดระดับการเข้าถึงฐานข้อมูล 3 ระดับ ได้แก่ แอดมินก

ลาง แอดมินเขตสุขภาพ และแอดมินจังหวัด โดยแอดมินเขตสุขภาพและสาธารณสุขจังหวัดจะได้รับชื่อ

ผู้ใช้และรหัสผ่านในการเข้าถึงฐานข้อมูลผ่านทางแอดมินกลางเท่านั้น แต่การเข้าถึงข้อมูลสามารถดู

ข้อมูลได้เหมือนกันโดยศูนย์อนามัยจะดูได้เฉพาะจังหวัดที่รับผิดชอบส่วนจังหวัดจะดูได้เฉพาะเขตจังหวัด

เท่านั้น 

ระบบจัดการฐานข้อมูล (ADMIN) 

ระดับ ADMIN กลาง ADMIN เขตสุขภาพ ADMIN จังหวัด 

บทบาท
หน้าที่ 

• พัฒนาระบบ 

• จัดการ
ข้อมูลภาพรวม 

• จัดการข้อมูลภาพรวม
เขตสุขภาพ 

• ประสานการดำเนินงาน
กับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาห้องปลอดฝุ่น 

• จัดการข้อมูลภาพรวมของ
จังหวัด 

• สร้างทีม/เครือข่ายห้อง
ปลอดฝุ่น 

• แต่งต้ัง/อนุมัต ิผู้ตรวจ
ประเมินห้องปลอดฝุ่น 

 

 การขอรับชื่อผู้ใช้ (USERNAME) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าถึงฐานข้อมูลห้องปลอด

ฝุ่น สามารถดำเนินการได้ดังนี้ 

1) ขอรับทาง E-mail: Ehtc.hpc1@gmail.com โดยระบุรายละเอียด 

ขอรับชื่อผู้ใช้ (USERNAME) และรหัสผ่าน (Password)  

- ชื่อ-สกุล 

- ตำแหน่ง 

- หน่วยงานที่สังกัด 

- เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) 

- เบอร์โทรศัพท์ (สำนักงาน) 

2) รอหนังสือราชการแจ้งไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและศูนย์อนามัย  

mailto:Ehtc.hpc1@gmail.com


 

 

คู่มือการใช้งานห้องปลอดฝุ่นอุ่นใจ  
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7 โครงการห้องปลอดฝุ่นอุ่นใจ 
 

3.2 การเข้าถึงและการใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูลห้องปลอดฝุ่น (ADMIN) 

1) เข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้ (USERNAME) และรหัสผ่าน (Password) 

 
2) ระบบแสดงหน้าหลัก 

  

1. เลือกแถมเมนู เข้าสู่ระบบ 
2. กรอกช่ือผู้ใช้ (USERNAME) 

และรหัสผ่าน (Password) กด เขา้
สู่ระบบ 

  
  

1 

  
2 

1. แถบเมนู สำหรับแอดมิน ประกอบไปด้วย 

หน้าหลัก การจัดการผู้ประเมิน ดูข้อมูลความ

ต้องการสนับสนุน เปลี่ยนรหัสผ่าน และออก

จากระบบ 

2. ตารางแสดงข้อมูลห้องปลอดฝุ่น สามารถดู

ข้อมูลหรือลบห้องปลอดฝุ่นได้ 

  
  

1 

  
5 

  
4 

  
2 

  
3 

3. สำหรับกรองเลือกดูข้อมูล 

4. สำหรับดาวน์โหลดข้อมูลการประเมินตนเอง

ของห้องปลอดฝุ่นได้ (ไฟล์ excel) 

5. สำหรับดาวน์โหลดข้อมูลห้องปลอดฝุ่นที่ได้รับ

การตรวจประเมินแล้วได้  
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8 โครงการห้องปลอดฝุ่นอุ่นใจ 
 

3) การจัดการข้อมูลผู้ตรวจประเมินห้องปลอดฝุ่น 

 

  

  
1 

  
2 

1. เลือกแถบเมนู สำหรับแอดมิน 

2. เลือกเมนู ผู้ประเมิน  

  
3 

  
4   

5 
  

7 
  

6 

3. กรองข้อมูลดูผู้ประเมินตามเงื่อนไข 
4. ตารางแสดงข้อมูลผู้ตรวจประเมินห้องปลอด

ฝุ่นประกอบไปด้วยข้อมูลชื่อ ที่อยู่ หน่วยงาน 
และเมนูการแสดงสิทธิ์การใช้งาน 

5. เมนูสำหรับแสดงประวัติการประเมินห้อง
ปลอดฝุ่นของผู้ตรวจประเมิน 

6. เมนูจัดการ การอนุมัติสิทธิ์เป็นผู้ตรวจประเมิน
หรือลบผู้ตรวจประเมิน 

7. เมนูสำหรับ reset Password หากกด reset 
Password ข้อมูลสำหรับการเข้าสู่ระบบจะใช้
ชื่อผู้ใช้เป็น Password 

8. สามารถดาวน์โหลดข้อมูลส่งออกเป็นไฟล์ 
Excel 

  
8 
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9 โครงการห้องปลอดฝุ่นอุ่นใจ 
 

4) การอนุมติสิทธิ์เป็นผู้ตรวจประเมินห้องปลอดฝุ่น 

  

  
3   

1 

  
2 

  
7 

  
3 

1. ช่องแก้ไข กดปุ่ม VIEW 
2. ระบบแสดงข้อมูลของผู้ตรวจ
ประเมิน ดูหัวข้อ สถานการณ์ใช้งาน 
เลือก “ใช้งานปกติ” เพื่ออนุมัติเปน็
ผู้ตรวจประเมิน หรือ “ระงับการใช้
งาน” เพื่อยกเลิกสิทธิ ์
3. กดบันทึกข้อมูล 
 
***หากต้องการลบผู้ประเมิน กด ปุ่ม
สีแดง “ลบผู้ประเมิน” 
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10 โครงการห้องปลอดฝุ่นอุ่นใจ 
 

4. แนวทางดำเนินงานภายในจังหวัด 

 

โครงการห้องปลอดฝุ่นอุ่นใจ กำหนดบทบาทให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นหน่วยงานหลัก

ในการสื่อสารการดำเนินงาน จัดกิจกรรมการส่งเสริมสร้างพื้นที่ปลอดฝุ่น มีการวางแนวทางการ

ดำเนินงานภายจังหวัด 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอน กิจกรรมหลัก แนวทาง/ช่องทาง ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนที่ 1 
วางแผนการ
ดำเนินงาน 

1.1 วางแผนประชาสัมพันธ์ใหส้ถาน
บริการสาธารณสุขหรือสถาน
ประกอบกิจการเข้าใช้งานระบบฐาน
ห้องปลอดฝุ่น 
 

- แจ้งสถานบริการสาธารณสุข
จัดเตรียมห้องปลอดฝุ่นรวมถึง
ภาคเอกชนและเข้าใช้งานระบบฯ 
ผ่านช่องทางต่างๆเช่น หนังสือ
ราชการ Social Media 

สสจ. 
ร่วมกับหน่วยงาน
สาธารณสุข 

1.2 กำหนดแผนการประเมินรบัรอง
โดยผู้ตรวจประเมิน 

- กำหนดระยะเวลาให้ใช้งาน
ระบบฯ และระยะเวลาท่ีเจ้าหนา้ท่ี
ลงตรวจประเมิน ควรกำหนด
กิจกรรมในระยะก่อนฤดหูมอก
ควัน 

สสจ. 
ร่วมกับหน่วยงาน
สาธารณสุข 

ขั้นตอนที่ 2 
สร้างทีมงาน
ตรวจประเมิน 

2.1 แต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับการ
สร้างพ้ืนท่ีปลอดฝุ่นรวมถึงกำหนด
บทบาทหน้าท่ีให้ขับเคลื่อนระบบ
ห้องปลอดฝุ่นและสมัครเป็นผู้ตรวจ
ประเมินห้องปลอดฝุ่น 

- กำหนดบทบาทหน้าท่ี 
-สมัครเป็นผู้ตรวจประเมิน 
- มอบหมายแนวทางการตรวจ
ประเมิน 
- กำหนดชื่อผู้รบัห้องห้องปลอด
ฝุ่นในระบบผู้ตรวจประเมิน 

สสจ. 
ร่วมกับหน่วยงาน
สาธารณสุข 

2.2 ชี้แจงการดำเนินงานและอบรม
สร้างความรอบรู้การจัดทำห้อง
ปลอดฝุ่นและสรรหาผู้ตรวจประเมิน
ห้องปลอดฝุ่น 

- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดทำห้องปลอดฝุ่น 
- จัดทำรายชื่อผู้ได้รับการอบรม
หรือผู้ท่ีมีความรู้เพื่อสร้างทีม
ผู้ตรวจประเมิน 

สสจ. 
 

ขั้นตอนที่ 3 
ติดตามและ
สรุปผล 

3.1 สรุปรายงานการใช้งานระบบฯ 
เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานหรือ 
EOC PM 2.5 จังหวัด 

- สรุปเป็นรายงานผลจำนวน 
ร้อยละ พ้ืนท่ีทีปลอดฝุ่น ฯลฯ 
- สรุปความต้องการของห้อง
ปลอดฝุ่น 

สสจ. 
 

3.2 ติดตามผลการประเมินของ
เจ้าหน้าท่ีตรวจประเมิน  

- เน้นสถานบริการสาธารณสุข
ต้องถูกตรวจประเมิน 100% 

สสจ. 
 



 

 

คู่มือการใช้งานห้องปลอดฝุ่นอุ่นใจ  
สำนักงานสาธารณสุขจงัหวดัและศูนย์อนามัย 

11 โครงการห้องปลอดฝุ่นอุ่นใจ 
 

 
ตัวย่างแผนผังการดำเนินงานระดับจังหวัด  

 

  

สาธารณสุขจังหวดั 
จังหวัด 

จัดตั้งทีมตรวจประเมิน 

โรงพยาบาล/รพ.สต ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม หน่วยงานราชการ สถานศึกษา อื่นๆ 

ศูนย์อนามัย 

นโยบาย/กำกับติดตาม 

สนับสนุนความรู/้วิชาการ 

ประชาสมัพันธ์การ

จัดทำห้องลอดฝุ่น 

สาธารณสุขอำเภอ 

ลงพื้นที่ตรวจประเมิน 

ผลการดำเนินงาน 



 

 

คู่มือการใช้งานห้องปลอดฝุ่นอุ่นใจ  
สำนักงานสาธารณสุขจงัหวดัและศูนย์อนามัย 

12 โครงการห้องปลอดฝุ่นอุ่นใจ 
 

4. ติดต่อสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งาน 
 

ช่องทางการติดต่อสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งาน 

1. LINE OPEN CHAT “ห้องปลอดฝุ่นอุ่นใจ_Service” 

 

"ห้องปลอดฝุ่นอุ่นใจ_Service" 

URL : https://line.me/ti/g2/LsU2JsnDZ-PfFm4Eo_3wJyEhSX6jOntPx7Ry-

A?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default 

Short URL: https://moph.cc/ph4JLl1dX 

 

2. ติดต่อผู้พัฒนาระบบ 

กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 

51 ถนนประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.ลำพูน 50100 

โทรศัพท์ 053 272 740 ต่อ 616 E-mail: Ehtc.hpc1@gmail.com 

 

 

https://line.me/ti/g2/LsU2JsnDZ-PfFm4Eo_3wJyEhSX6jOntPx7Ry-A?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
https://line.me/ti/g2/LsU2JsnDZ-PfFm4Eo_3wJyEhSX6jOntPx7Ry-A?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
https://moph.cc/ph4JLl1dX



