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จากสถานการณโควิด-19 ทีม
่ แี นวโนมการติดเชือ
้ ภาย
ในประเทศเพิ่มสูงขึ้น การใชพื้นที่สาธารณะที่กอนหนา
นี้ผูคนเริ่มผอนคลาย ตองกลับมาเขมงวดอีกครั้ง ทํา
ใหจาํ นวนผูเ ขาใชงานพืน
้ ทีส
่ าธารณะลดลงอยางชัดเจน
โดยในขณะที่ยังไมมีการประกาศล็อกดาวน ผูประกอบ
การ หางรานยังสามารถเปดใหบริการได ถึงแมวาผู
ใชบริการจะลดนอยลงก็ตาม และผลที่ตามมาก็คือผู
ประกอบการตองแบกรับภาระคาใชจาย เชน คาไฟฟา
คานํ้า และคาสาธารณูปโภคตางๆ เพื่อใหการดําเนิน
ธุรกิจเปนไปอยางราบรื่นตอไป
ทาง ‘เทรน’ ไดเล็งเห็นความสําคัญของการบริหาร
การใช พ ลั ง งานจึ ง มี ก ารนํ า ระบบ Chiller Plant
Management System (CPMS) เขามาเปนตัวชวย
ใหแกผูประกอบการ เพื่อจัดการดานการใชพลังงาน
ในระบบปรับอากาศใหคุมคาและประหยัดสูงสุด เมื่อ
ผูใ ชบริการเขาใชบริการพืน
้ ทีน
่ อ
 ย แตระบบปรับอากาศ
ยังคงตองทํางานและใชพลังงานเกินความจําเปน จึง
อาจตองมีการจัดการพลังงานโดยนําอุปกรณเสริม
อยาง VSD มาใชเพื่อปรับลดรอบของพัดลมในระบบ
สงลมเย็นอีกทั้งปรับลดในระบบปมนํ้าของระบบจาย
นํ้าเย็นใหเหมาะสมกับจํานวนของผูเขาใชบริการ ภาย
ใตการควบคุมสัง
่ งานทีแ่ มนยําของ CPMS เพือ
่ ชวยลด
คาใชจา ยใหผป
ู ระกอบการ และไมวา จะเปนโครงการเกา
หรือใหม ทางเทรนมีทีมงานที่พรอมใหคําปรึกษา....
ทานสามารถชมคลิปแนะนํา
บริการไดที่นี่
https://www.youtube.com/watch?v=83TZUpFSau0&t=69s
https://www.youtube.com/watch?v=83TZUpFSau0&t=69s
https://www.youtube.com/watch?v=83TZUpFSau0&t=69s

https://www.youtube.com/watch?v=83TZUpFSau0&t=69s
https://www.youtube.com/watch?v=83TZUpFSau0&t=69s

สําหรับสาระดีๆ จากทาง ‘เทรน’ จะยังคงมีใหทุกทาน
เชนเคยในป 2021 พบกับเราไดทุกๆ 2 เดือน....
สวัสดีปใ หม ขอใหทก
ุ ทานประสบความสุข ความสําเร็จ
ตลอดป และตลอดไปครับ
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‘เทรน’ รวมออกบูธ

NEWS

สัมมนาวิชาการ ACAT

‘เทรน’ ไดเขารวมออกบูธในงานสัมมนาวิชาการประจําป 2563 ของสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศ
แหงประเทศไทย เรื่อง 'การ Disruption กระบวนการในงานวิศวกรรมระบบปรับอากาศดวยระบบ
IoT, Big Data, BIM และ AI' เมื่อวันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ หอง Gallery B&C เดอะ แบง
เควท ฮอลล แอท นาทอง โดยภายในงาน 'เทรน' ไดมีการนําเสนอผลิตภัณฑเครื่องทําความเย็น
(Chiller) ที่มีประสิทธิภาพสูง ชวยประหยัดพลังงาน และเทคโนโลยีดานสารทําความเย็น ที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม รวมไปถึงโซลูช่ันการฆาเชื้อไวรัสในระบบปรับอากาศ Photo-Catalytic Oxidation
(PCO) + Ultraviolet Germicidal Irradiation (UVGI) และTrane Catalytic Air Cleaning System
(TCACS) ทีส
่ ามารถฆาเชือ
้ ไวรัส แบคทีเรีย ลดกลิน
่ ลดเชือ
้ ราสําหรับเครือ
่ งปรับอากาศภายในอาคาร
ที่ทางเทรนไดมีการพัฒนาขึ้นเพื่อชวยปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร ใหเปนอากาศบริสุทธิ์
ปราศจากเชื้อโรค และเพื่อความปลอดภัยของผูคนที่อยูอาศัยรวมกัน ใหกับผูเขารวมสัมมนา และผู
ที่สนใจเขาเยี่ยมชมบูธอีกดวย

แสนสิริ

เยี่ยมชมโรงงาน

‘เทรน’

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 โรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศ ‘เทรน’ ณ บางนา กม. 19 ไดมี
โอกาสตอนรับผูบริหาร และทีมงานจากบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ในการเยี่ยมชมดูงาน
ภายในสวนการผลิตเครื่องปรับอากาศ คลังจัดเก็บสินคา รวมถึงหองทดสอบประสิทธิภาพ
ผลิตภัณฑ โดยเฉพาะคาทดสอบการทํางานของเครื่องปรับอากาศ ‘เทรน’ ที่มีคาการทําความ
เย็นทีเ่ ต็มบีทย
ี ู ทัง
้ นี้ เพือ
่ คัดเครือ
่ งปรับอากาศทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ใหแกลก
ู คาโครงการแนวราบของแสนสิริ
กวา 20 โครงการในป 2021 นี้
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การปองกันการสูญเสีย
สารทําความเย็น Refri
gerant
Lost

สารทําความเย็น (นํ้ายา) เปนตัวกลางสําคัญในการทํา
ใหเกิดความเย็น เพราะสารนี้จะเดินทางไปที่ทุกอุปกรณ
สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให เ กิ ด ความเย็ น ของระบบทํ า ความเย็ น
(Refrigeration System) ดวยคุณสมบัติในตัวเองที่
สามารถดู ด ซั บ และนํ า พาความร อ นด ว ยการเปลี่ ย น
สถานะจากของเหลวใหเปนไอ จากนั้นสามารถเปลี่ยน
กลับมาเปนของเหลวเพือ
่ เขาสูก
 ระบวนการทําความเย็น
อีกครั้งไดโดยไมเสื่อมสถานะ
เมื่อสารทําความเย็นตองทํางานอยูในระบบทําความ
เย็นอยูตลอด สารนี้จึงตองมีคุณสมบัติที่นอกจากมี
เสถียรภาพในการทนความรอนและเปลี่ยนสถานะไดดี
แลว ตองไมมีสารผสมที่กัดกรอนหรือทําปฏิกิริยากับ
โลหะของระบบทําความเย็นเพือ
่ ปองกันการเสือ
่ มสภาพ
ของอุปกรณทําความเย็นอื่นๆ นอกจากนี้จะตองไมติด
ไฟงายเนื่องจากตองรับความรอนสูงที่อาจสงผลให
เกิดการระเบิดได

เครื่องทําความเย็น RTHD จะมีชุด gas pump ซึ่งจะมีโซลินอยล
วาลวบริเวณ gas pump 2 ตัว ซึ่งจะมีปญหารั่วและเสียบอย โดย
เครือ
่ งมีการสงตรงจากโรงงานจะไมมบ
ี อลวาลวในการปดหัวทาย
ของตัว gas pump หากเกิดการรั่วจะทําใหสูญเสียสารทําความ
เย็นอยางมาก เมื่อนําบอลวาลวมาติดตั้ง จะทําใหหัวทายของตัว
gas pump นั้นถูกปดกั้น จะทําใหการเปลี่ยนโซลินอยลวาลวงาย
ขึน
้ และไมตอ
 งสูญเสียนํา้ ยามากในการถอดเปลีย
่ นโซลินอยลวาลว

บอลวาลว

คุณสมบัติของสารทําความเย็นที่เหมาะสม
ในการทําความเย็น
• สามารถรับปริมาณความรอนไดจํานวนมาก
• สามารถระเหยที่อุณหภูมิตํ่า
• สามารถใชซํ้าแลวซํ้าอีกได
อุปกรณปองกันการสูญเสียของสารทําความเย็น
‘บอลวาลว’ เปนวาลวที่นิยมใชควบคุมการเปด-ปด
ของเหลว ลักษณะของบอลวาลว โดยมีลักษณะการใช
ลูกบอลทรงกลมที่มีรูตรงกลางเปนตัวปดกั้น
การไหลของของเหลว

ประโยชนของ
การติดตั้งบอลวาลว

1.ประหยัดเวลาในการทํางาน
2.ลดการสูญเสียของสารทําความเย็น
3. สามารถถอดเปลี่ยนอุปกรณไดงาย

สารทําความเย็นที่ใช
กับเครื่องชิลเลอรไมวาจะ
เปน R22, R134A, R404A, R410A
มีโอกาสเกิดการสูญเสีย
ขณะดําเนินการถอด
เปลี่ยนอุปกรณหรือ
เกิดการรั่ว จึงมีการ
ติดตั้งบอลวาลว
เพื่อการควบคุมการ
เปด-ปดของเหลว
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FABRIC AIR DUCT
& Installation

'

Trane Parts & Supply ตัวแทนจําหนายทอลมผาใย
สั ง เคราะห สํ า หรั บ เครื่ อ งปรั บ อากาศ ภายใต แ บรนด
Durkeesox ใชแทนทอลมสังกะสี ถอดซักทําความสะอาด
ติดตัง
้ งาย และราคาถูกกวาทอลมสังกะสีทว
ั่ ไป สามารถ
ออกแบบใหเหมาะสมกับการใชงาน ทั้งขนาดรูปแบบ สี
และการเจาะรูกระจายลม

เหมาะสําหรับซุปเปอรมารเก็ต
หางสรรพสินคา โรงงาน อุตสาหกรรม หอประชุม
ศูนยอาหาร โรงยิม ฯลฯ
ที่ตองการกระจายลมใหทั่วถึงพื้นที่การใชงาน

ขอมูลสําหรับการออกแบบทอลมผา

ลักษณะพิเศษของทอลมผา DURKEESOX ผลิตจาก
วัสดุปองกันการลามไฟกระจายลมไดสมํ่าเสมอทั่วถึง
ทุกพื้นที่ลักษณะของทอลมเปนซิปแบบ Double Layer
Seal จึงสงผลใหติดตั้งงายและรวดเร็ว นํ้าหนักเบาถอด
ซักลางทําความสะอาดได สามารถเลือกขนาด รูปแบบ
สี การเจาะรูการกระจายลมใหเหมาะกับการใชงานในพื้น
ที่ตางๆ ได
ลักษณะพิเศษของทอลมผา DURKEESOX
• ผลิตจากวัสดุปองกันการลามไฟ
• กระจายลมไดสมํ่าเสมอทั่วถึงทุกพื้นที่
• ลักษณะของทอลมเปนซิปแบบ Double Layer Seal
สงผลใหติดตั้งงาย และรวดเร็ว
• นํ้าหนักเบา
• ถอดซักลางทําความสะอาดได
• สามารถเลือกขนาด รูปแบบ สี การเจาะรูกระจายลม
ใหเหมาะกับการใชงานในพื้นที่ตางๆได

'

1. Application : การใชงานทอลมผา
2. Air Flow และขอมูลเครื่องปรับอากาศ : เพื่อออกแบบ
คํานวณขนาดทอลมผาใหเหมาะกับการใชงาน
3. Layout ของพื้นที่ติดตั้งและตําแหนงเครื่องปรับอากาศ :
เพื่อวางระยะความยาวที่เหมาะสมของทอลมผา
4. สี และลักษณะการกระจายลม
การติดตั้งทอลมผา
ติดตั้งโดยการแขวนทอลมผากับสายเคเบิล ซึ่งลักษณะการ
แขวนทอลมผาสามารถทําได 2 ลักษณะคือ
1. Single Row Cable Suspension (การแขวนเคเบิลสายเดีย
่ ว)
เหมาะสําหรับขนาดทอลมผาทีม
่ เี สนผานศูนยกลางไมเกิน 508
มม. หรือ 20 นิว
้ โดยสายเคเบิลจะแขวนในตําแหนง 12 นาฬกา
กับทอลมผา

Color

Air
Outlet

Shape
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2. Double Row Cable Suspension (การแขวนเคเบิลสายคู)
เหมาะสําหรับทอลมผาที่มีเสนผานศูนยกลางมากกวา 508
มม. หรือ 20 นิว
้ โดยสายเคเบิลจะแขวนในตําแหนง 2 นาฬกา
และ 10 นาฬกา หรือ 3 นาฬกา และ 9 นาฬกา เพื่อไมใหทอ
ลมผาแกวงขณะที่เครื่องปรับอากาศทํางานอยู

Installation
ตัวอยางงานติดตั้งทอลมผา
STARBUCKS Coffee Sky Garden
@Emquartier

ลักษณะการใชงานของโครงการเปนรานกาแฟเปดใหมใจ
กลางเมือง โดยโครงการไดเลือกใชทอลมผา Durkeesox
ที่ถูกออกแบบใหเหมาะสมเขากับการใชงานในราน

โดยทอลมผาถูกออกแบบใหรองรับการกระจายลม มีขนาด
3,500 CFM จํานวน 2 เสน และมีขนาดเสนผานศูนยกลาง
457 มม. หรือ 18 นิ้ว เพื่อใหติดตั้งผานตําแหนงโครงทรัส
ของโครงสรางรานไดในตําแหนงทีส
่ วยงาม ในสวนของการ
เจาะรูกระจายลมจึงออกแบบเปนรูถี่ เพือ
่ ไมใหลมปะทะตัวลูก
คาในรานโดยตรง ซึง
่ การเจาะรูกระจายลมนัน
้ ขึน
้ อยูก
 บ
ั การ
ใชงานของทอลมผาในสถานทีต
่ า งกัน ทางโครงการไดเลือก
ใชทอลมผาสีดําใหเขากับโทนการตกแตงของราน

ในสวนงานติดตัง
้ เนือ
่ งจากขนาดทอลมผา มีเสนผาศูนย
กลางนอยกวา 508 มม. หรือ 18 นิ้ว รวมถึงตําแหนง
การติดตั้งที่ติดในตําแหนงลอดโครงใตหลังคาทางราน
โดยการติดตัง
้ แบบเคเบิลชนิดสายเดีย
่ วจึงเหมาะสมทีส
่ ด
ุ
การติดตั้งโดยการวัดและสายเคเบิลเทากับความยาว
ทอลมผา และยึด Hanger เขากับโครงหลังคาสําหรับ
รั้งสายเคเบิล
จากนัน
้ นําทอลมผาสวมทับทอลมสังกะสีพรอมยิงนอต
ยึดติด ทอลมผาแตละสวนจะมีโคดระบุชน
ิ้ สวนของทอลม
ผาทีต
่ อ
 กัน โดยรอยหูทอ
 ลมผาเขากับสายเคเบิล และนํา
ทอลมแตละทอนตอเขากันเพียงรูดซิปเชือ
่ มตอทอลมผา
ในแตละทอนเพียงเทานั้น ซึ่งการติดตั้งทอลมผานั้นใช
เวลาที่นอยกวา คาใชจายที่ถูกกวาการติดตั้งทอลม
สังกะสีอีกดวย

06

การคํานวณความดันสูญเสีย
ในทอสงลมเย็นดวย

'วิธีความดันสถิตไดคืน'

ในระบบปรับอากาศขนาดใหญจําเปนตองใชทอลมเพื่อสงลม
เย็นจากเครื่องเปาลมเย็นไปยังพื้นที่ปรับอากาศ อุปกรณที่ใช
ในการขับเคลื่อนลมเย็นในระบบปรับอากาศ คือ พัดลม และ
การเลือกพัดลมใหมีขนาดเหมาะสมตอการใชงานนั้นจําเปน
ตองคํานวณหาความดันสูญเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระบบ
ซึ่งในงานปรับอากาศนิยมใชกันโดยทั่วไป 3 วิธี คือ
1. วิธีแรงเสียดทานเทากัน (Equal Friction Method)
2. วิธีการลดความเร็ว (Velocity Reduction Method)
3. วิธีความดันสถิตไดคืน (Static Regain Method)
โดยสวนใหญวิธีแรงเสียดทานเทากันมักถูกนํามาใชเพราะงาย
ตอการออกแบบ ขั้นตอนไมยุงยากแตมีขอเสียคือเมื่อระบบมี
ระยะหางระหวางหัวจายแรกกับหัวจายสุดทายหางกันมากจะ
ทําใหหัวจายแรกที่อยูใกลพัดลมมีความดันมากทําใหการปรับ
สมดุลลมในระบบทําไดยาก เพราะความดันที่หัวจายแตละหัว
ไมเทากัน วิธีการออกแบบที่จะทําใหระบบสามารถปรับสมดุล
ลมไดงายคือวิธีความดันสถิตไดคืน วิธีนี้ไมคอยเปนที่นิยมใน
การออกแบบมากนัก เพราะมีความยุงยากและใชเวลาในการ
คํานวณมากเพราะตองมีการคํานวณซํ้าหลายๆ รอบ (จําเปน
ตองคํานวณใน Excel) แตขอดีของวิธีนี้คือเมื่อออกแบบได
ถูกตองจะทําใหความดันสถิตในระบบทอทัง
้ หมดมีคา ใกลเคียง
กันมาก ทําใหการปรับสมดุลลมในระบบเปนไปไดงา ย หลักการ
ของวิธีนี้คือการลดความเร็วของทอลมสวนถัดไป เมื่อความ
เร็วลมในทอลดลงจะทําใหความดันของความเร็วเปลี่ยนเปน
ความดันสถิตหรือเรียกวาความดันสถิตไดคืน ดังนั้นในวันนี้
จะนํ า เสนอวิธี คํา นวณหาความดัน สูญ เสี ยในทอ ลมดว ยวิธี
ความดันสถิตไดคืน โดยสมการการคํานวณหาความดันสถิต
ไดคืนมีดังนี้
2
2
V1
V2
)-(
)]
hS,2 - hS,1 = R[(
4,0002
4,0002
2

SPR = R[(

V1

2

4,000

)-(

2

V2

4,0002

รูปที่ 1
แสดงการเปลี่ยนรูปรางของความดันสถิตและความดันความเร็ว

รูปที่ 2

ตัวอยาง

แสดงการสูญเสียแรงเสียดทานในทอลม (in.wg/100 ft)

)]

SPR คือ ความดันสถิตไดคืน (Static Pressure Regain, in.wg.)
R
คือ คา Recovery Factor (R) มีคาอยูระหวาง 0.9 – 0.7

hs,2 คือ ความดันสถิตที่จุด 2 (in.wg.)
hs,1 คือ ความดันสถิตที่จุด 1 (in.wg.)

ุ 1 (Feet/minute, FPM)
V1
คือ ความเร็วที่จด
4,000 คือ คาคงที่ในการแปลงหนวย

V2

คือ ความเร็วที่จุด 2 (Feet/minute, FPM)
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ตัวอยางการคํานวณ
จงคํานวณหาความดันสูญเสียในระบบและขนาดทอลมโดยใชวิธีความดันสถิตไดคืนโดยกําหนด
ใหทอลมที่ใชเปนทอกลมมีคา Recovery factor (R) เทากับ 0.75 มีอัตราการจายลมและระยะ
ความยาวทอลมดังรูป

ขั้นตอนการคํานวณมีดังนี้
1. เลือกความเร็วในทอทอน AB โดยเลือกความเร็วลมที่ 2,500 FPM
2. จากรูปที่ 2 หาขนาดทอทอน AB จะไดการสูญเสียความดันเนือ
่ งจากแรงเสียดทานเทากับ 0.25 in.wg
/100 ft ดังนั้นคาการสูญเสียความดันในทอทอน AB เทากับ (0.25 in.wg/100 ft) x (50 ft) =
0.125 in.wg.
3. ลดความเร็วในทอทอน BC เพื่อใหไดความดันสถิตไดคืนเทากับความดันสูญเสียในทอทอน BC
โดยสมมุติใหความเร็วในทอทอน BC เทากับ 2,000 FPM ดังนั้นคาการสูญเสียความดันในทอ
ทอน BC เทากับ (0.18 in.wg/100 ft)x(50 ft) = 0.09 in.wg. ความดันสถิตไดคืนที่จุด B เทากับ
2
2
0.75 [( 2,5002 ) - ( 2,0002 )] = 0.10 in.wg จากการคํานวณจะเห็นวาคาใชไดเพราะความดัน
4,000
4,000
สถิตไดคืนที่จุด B มีคามากกวาความดันสูญเสียในทอทอน BC ในการคํานวณความดันสถิตได
คืนที่จุด B ถาคาความดันที่คํานวณไดมากกวาความดันสูญเสียในทอทอน BC เยอะเกินไปแสดง
วาลดความเร็วในทอมากไปสามารถปรับแกโดยการลดขนาดทอลมทําใหความเร็วลมเพิ่มขึ้นเปน
ผลใหความดันสถิตไดคืนลดลงดวย
4. ทอทอน CD คํานวณเชนเดียวกับทอทอน BC โดยสมมุติใหความเร็วในทอทอน CD เทากับ 1,600
FPM ดังนั้นคาการสูญเสียความดันในทอทอน CD เทากับ (0.12 in.wg/100 ft)x(50 ft) = 0.06
2
2
in.wg. ความดันสถิตไดคืนที่จุด C เทากับ 0.75 [( 2,0002 ) - ( 1,6002 )] = 0.67 in.wg จากการ
4,000
4,000
คํานวณจะเห็นวาคาใชไดเพราะความดันสถิตไดคน
ื ทีจ
่ ด
ุ C มีคา มากกวาความดันสูญเสียในทอทอน CD
5. ทอทอน DE คํานวณเชนเดียวกับทอทอน BC และ CD โดยสมมุติใหความเร็วในทอทอน DE เทากับ
1,150 FPM ดังนัน
้ คาการสูญเสียความดันในทอทอน DE เทากับ (0.08 in.wg/100 ft) x (50 ft) =
2
2
0.04 in.wg. ความดันสถิตไดคืนที่จุด D เทากับ 0.75 [( 1,6002 ) - ( 1,1502 )] = 0.058 in.wg
4,000
4,000
จากการคํานวณจะเห็นวาคาใชไดเพราะความดันสถิตไดคืนที่จุด D มีคามากกวาความดันสูญเสีย
ในทอทอน DE
6. จากการคํานวณวิธีนี้จะทําใหความดันที่หัวจายลม B C D และ E มีความดันเทากันทําใหการปรับ
สมดุลลมในระบบทําไดงาย และความดันสูญเสียในระบบทอลมคือ ความดันสูญเสียทอน AB ซึ่ง
คานี้คือคาความดันสถิตที่นําไปใชเลือกพัดลม
7. นําคาที่ไดจากการคํานวณแสดงดังตารางดานลาง
Section
AB
B
BC
C
CD
D
DE

Flow Rate
(CFM)
10,000
7,500
5,000
2,500

Velocity Dimeter of Round Friction Loss Distance Pressure Static Pressure
(Ft)
Loss (in.wg) Regain (in.wg)
(FPM) Duct Size(Inches) (in.wg/100 ft)
50
27
0.125
0.25
2,500
0.10
50
26
0.09
0.18
2,000
0.067
50
24
0.06
0.12
1,600
0.058
50
20
0.04
0.08
1,150
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Safety Update

วิธีปองกันโควิด-19
ในสถานการณตางๆ

ปองกัน

โควิด-19
ทําไดงา ย ทําไดจริง!!!

วิธีปองกันโควิด-19
ในที่สาธารณะ/ขณะเดินทาง

ซึง
่ วิธป
ี อ
 งกันโควิด-19หลักๆ คือการลางมือ และการ
สวมหนากากอนามัย แตถา เราอยูใ นสถานการณหรือ
สถานที่ที่แตกตางกันเราควรจะดูแลตัวเองอยางไร...
บทความนีจ
้ ง
ึ ไดนาํ เสนอวิธก
ี ารปองกันโควิด-19 โดย
แบงเปน 4 สถานการณหลักดังนี้

1. ใสหนากากอนามัยไวตลอด และ
ไมสม
ั ผัสผิวดานหนาของหนากาก
เพราะอาจจะมีเชื้อโรคติดอยู
2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของใหมากที่สุด หรือหาก
เลีย
่ งไมไดใหฉด
ี แอลกอฮอลกอ
 นสัมผัส หรือลางมือ
ดวยเจลแอลกอฮอลทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งของนั้น
โดยเฉพาะลูกบิดประตู ปุมลิฟต มือจับประตู ราว
บันได หรือราวจับของพาหนะที่ใชเดินทาง
3. เวนระยะหางจากคนรอบขาง 1-2 เมตร
4. หลีกเลีย
่ งการใชมอ
ื สัมผัสใบหนา ดวงตา จมูก ปาก
ระหวางโดยสารรถสาธารณะ
5. ลางมือดวยเจลแอลกอฮอลหลังจับธนบัตร เหรียญ
หรือบัตรโดยสารในการเดินทาง
6. ลางมือหลังลงจากรถโดยสาร และเมื่อถึงจุดหมาย
โดยทันที
7. เลี่ยงการทานอาหาร เครื่องดื่ม ระหวางเดินทาง

วิธีปองกันโควิด-19
กอนออกจากบาน

วิธีปองกันโควิด-19
เมื่ออยูที่ทํางาน

ในสถานการณตอนนี้เราจะเห็นได
วามีหลายประเทศที่เริ่มผอนปรน
มาตรการตางๆกันออกมาบางแลว รวมทั้งประเทศ
ไทยดวยที่ไดมีการอนุมัติในเปดสถานที่ตางๆได ซึ่งผู
คนก็เริม
่ ทีจ
่ ะออกไปทํางานกันตามปกติ แตเราอยาลืม
วาตอนนีเ้ รายังไมสามารถมัน
่ ใจไดวา ปลอดภัยจากการ
ติดเชือ
้ อยาง 100% ฉะนัน
้ เมือ
่ มีการออกนอกบานเปน
สิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได ทุกทานควรศึกษาวิธีปองกันและ
ปฏิบัติกันอยางเครงครัด

1. เตรียมหนากากอนามัยหรือหนากากผา เลือกที่ใส
กระชับใบหนา โดยตองใสครอบทั้งปากและจมูก
2. มีเจลหรือสเปรยแอลกอฮอลติดตัวไวตลอดเวลา
3. พกกระดาษทิชชูติดตัว ไวใชปดปากเวลาไอ จาม
หรือใชจับเมื่อตองสัมผัสพื้นผิวตางๆ ที่เราไมแนใจ
วาจะมีเชื้อโรคอยูหรือไม
4. ใชยานพาหนะสวนตัวจะปลอดภัยที่สุด

1. ทําความสะอาดโตะทํางาน บริเวณพื้นผิวโตะ แปน
พิมพ เมาส คอมพิวเตอร โทรศัพท และวัตถุอื่นๆ
ที่ตองสัมผัสและใชงานอยูเปนประจํา
2. ลางมือใหบอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได ควรลางมือ
หลังรับประทานอาหาร จับที่จับประตู ราวบันได
3. พกเจลแอลกอฮอลติวตัวตลอด เพื่อใชในกรณีที่ไม
สะดวกที่จะลางมือดวยสบูและนํ้า เชน ในที่ประชุม
4. งดการทักทายดวยการจับมือ เลี่ยงการสัมผัส
ทางกายภาพที่ไมจําเปน
5. ควรนั่งทานอาหารหางกันอยางนอย 1-2 เมตร
และไมใชภาชนะรวมกันอยางเด็ดขาด
16
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วิธีปองกันโควิด-19
เมื่อกลับถึงบาน

1. ลางมือกอนเขาบานดวยเจลแอลกอฮอล
หรือนํ้ากับสบูและถอดหนากากอนามัย
อยางระมัดระวังพรอมกับมวนทิ้งลงถุง
อยางถูกวิธี สําหรับหนากากผาใหซักทํา
ความสะอาดใหเรียบรอย
2. อาบนํ้า สระผม เปลี่ยนเสื้อผาทันที
3. ทําความสะอาดสิ่งของตางๆ ที่นําติดตัว
ออกไปดวย เชน กระเปา รองเทา กุญแจ
กอนเก็บเขาที่ เนื่องจากเชื้อโรคอาจเกาะ
อยูบนพื้นผิวของสิ่งของตางๆได
4. ทําความสะอาดโทรศัพทมือถือดวย
แอลกอฮอลกอนที่จะใชงาน

วิธีปองกันโควิด-19
ตามหลัก
“ลางมือ-กินรอน-ชอนใครชอนมัน”

'อาหาร' ปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต แตใน
สถานการณที่เราไมรูเลยวาอาหารที่เรากินไป
นั้นมีเชื้อโรค หรือเชื้อไวรัสปะปนหรือไม ดังนั้น
วิธีปองกันโควิด-19 ตามหลัก “ลางมือ-กิน
รอน-ชอนใครชอนมัน” ก็นับวาเปนวิธีที่นา
สนใจที่จะชวยปองกันการติดเชื้อได แตทางที่
ดีควรหลีกเลี่ยงการรวมโตะอาหาร เพราะเชื้อ
อาจสงผานการพูดคุยได

สรุป
การปฏิบัติตัวตามวิธีการปองกันโควิด-19 อาจจะไมไดปองกันได 100%
สําหรับบุคคลที่ตองออกนอกบานบอยๆ แตถาเราไมพาตัวเองไปอยูในพื้นที่เสี่ยง
พื้นที่แออัด หรือสถานที่ที่คนพลุกพลาน รับรองไดวาวิธีการเหลานี้จะมีประสิทธิภาพ
ในการปองกันเชื้อไวรัสโควิด-19ไดอยางแนนอน
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