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คุณภาพอากาศท่ีดีกว่า เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีย่ิงขึ้น

ทางออกสําหรับการป้องกันเช้ือไวรัสสําหรับ

อากาศในพื้นท่ีปิดโดยพานาโซนิค

 

3 ทางออก

การปรับอากาศ การถายเทอากาศ

3 องคประกอบสําคัญ

หอ้งนอนท่ีมผีูอ้ยูอ่าศยั

หอ้งนอนท่ีไมไ่ด้ใช้งาน

nanoe™ X
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การควบคุม
ความชื้นการยับยั้ง การถายเท

อากาศ

เมื่อมีคนเข้ามาภายในห้องนอนเทคโนโลยี nanoe™ X 
ของเครื่องปรับอากาศจะชว่ยยับยั้งเชื้อไวรัส

เมื่อไมม่ีผู้อยูอ่าศัยในห้อง
เครื่องปรับอากาศจะทํางานในโหมดพัดลม

และเทคโนโลยี nanoe™ X  จะเข้ายับยั้งเชื้อไวรัส

เมื่อมีคนเข้ามาภายในห้องนอนและความชื้นสูงขึ้น
เครื่องปรับอากาศจะควบคุมความชื้นและยับยั้งเชื้อไวรัส

เนื่องจากไมม่ีผู้อาศัยอยูภ่ายในห้องเพื่อเพิ่มความชื้น
การเพิ่มความชื้นเล็กน้อยจึงมีความจําเป็น

ความชื้นท่ีเหมาะสม

เนื่องจากไมม่ีผู้อาศัยอยูภ่ายในห้อง ทําให้เชื้อไวรัสจากภายนอก
ไมส่ามารถเข้าสูอ่ากาศภายในห้องได้ จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้อง

ระบายอากาศเล็กน้อย

Filter

O2

Viruses

ระบบระบายอากาศเมื่อมีคนเข้ามาภายในห้องนอน
ระบบระบายอากาศจะหมุนเวียนอากาศ

ในห้องนอนและขจัดเชื้อไวรัส

Filter พัดลมจ่ายอากาศ

O2
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การป้องกันไวรัสแบบฉบับพานาโซนิค

การยับย้ัง

ผลลัพธ์: สามารถยับยั้งการทำงานของเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้ (SARS-COV2)

การทดสอบเครื่องผลิต nanoeTM x

ภาพรวม

การยับยั้ง

ทดสอบโดยองค์กร : TEXCELL. 
(2) สารเป้าหมาย : เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่ (SARS-COV2)
(3) ปริมาตรทดสอบ : กล่องปิด 45 ล. (400 มม. x 350 มม. x 350 มม.)
(4) ระยะเวลาในการฆา่เชื้อ : 2 ชม.
(5) ระยะทางในการฆา่เชื้อ : 15 ซม.

รายละเอียด
หมายเหต:ุ (1) ค่าไตเตอร์ของเชื้อไวรัสใช้ในการวัดและคํานวณอัตราการยับยั้ง  (2) การทดสอบถูกออกแบบเพื่อรวบรวม
การวิจัยพื้นฐานเก่ียวกับผลท่ีเกิดขึ้นของ nanoe™ X กับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่ (SARS-COV2)ในห้องทดสอบ
(3) ไม่ได้ออกแบบเพื่อใช้ประเมินประสิทธภิาพของผลิตภัณฑ์

ผลการทดสอบ
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เครื่องผลิต nanoe™ X

35 cm

40 cm

35 cm

99.99%
อัตราการยับยั้งการทดสอบน้ีได้รับการตรวจสอบแล้วว่าเทคโนโลยี nanoe™ X 

มีประสิทธภิาพในการยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่ (SARS-CoV-2) 
โดยการนําผ้าก๊อซท่ีชุบด้วยตัวอยา่งเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่ 
(SARS-CoV-2) วางในจานเพาะเชื้อและให้เครื่องผลิต nanoe™ X ทํางาน
ในระยะ 15 ซม. ในกล่องขนาด 45 ลบ.ม. และปล่อย nanoe™ X ไว้ก่อน
เวลาท่ีกําหนด พบว่ากว่า 99% ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่ 
(SARS-CoV-2) ถูกยับยั้งภายใน 2 ชม.
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การควบคุมความช้ืนและ
การถายเทอากาศ

การถายเทอากาศ

การควบคมุชว่งความช้ืนเพื่อยับย้ังการทํางานของเช้ือไวรัส

การควบคุมความชื้น

ท่ีมา: Architectural Institute of Japan (AIJ). (2020b). ศูนย์กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ COVID 19
Motoya Hayashi U Yanagi, Kenichi Azuma, et al. มาตรการต่อต้าน COVID 19 เก่ียวกับสภาพแวดล้อม
ภายในอาคารชว่งฤดูร้อน ประเทศญี่ปุ่น Japan Architectural Review (2020)
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ความถ่ีในการระบายอากาศ (ครั้ง/ชม.) 2 4 6 12 15

ระยะเวลา
ในการกำจัด

(นาที)

อัตราการกำจัด
90% 69 35 23 12 9

อัตราการกำจัด
99%

138 69 46 23 18

ชว่งความชื้นท่ีเหมาะสมท่ีสง่ผลกระทบกับสขุภาพน้อยท่ีสดุ

ท่ีมา: Sterling, E.M. et al “Criteria for human exposure to humidity in occupied buildings”
ASHRAE transactions, 1985 ฉบับท่ี 91  ตอนท่ี 1

การผลิตโอโซน

ปฏิกิรยิาทางสารเคมี

โรคจมูกอักเสบ
จากภูมิแพแ้ละหอบหดื

การติดเชื้อ
ทางเดินหายใจ1

ไรฝุน่

เชื้อรา

เชื้อแบคทีเรยี

หากความกว้างของแถวลดลง 
หมายถึงผลกระทบลดน้อยลง โซนท่ีเหมาะสม

1. ความชื้นสัมพทัธ์ 
 มขีอ้มลูไมพ่อเพยีงสูงกว่า 50% ความชื้นสมัพทัธ์ %

10 20 30 40 50 60 70 80 90

เชื้อไวรสั

เม่ือความชื้นต�า จะระงับการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันทําให้เชื้อไวรัสสามารถอยูร่อด
ได้ยาวนานขึ้น ในทางกลับกัน หากความชื้นสูงขึ้น อาจก่อให้เกิดเชื้อรา ไรฝุ่น และเกิด
หยดน�าจากการควบแน่น ดังน้ัน American Society of Heating, Refrigerating, and 
Air Conditioning (ASHRAE) จึงได้แนะนําให้รักษาความชื้นไว้ในระดับท่ีเหมาะสม
น่ันคือชว่ง 40-60%

เชื้อไวรัสจะถูกขับออกมาจากการจามหรือไอของผู้ท่ีติดเชื้อ ยิ่งขนาดของอนุภาคเล็ก
เท่าไหร ่ก็จะสามารถลอยอยูใ่นอากาศได้นานยิ่งขึ้นและเคล่ือนท่ีได้ไกลขึ้น การแพร่
กระจายของละอองสามารถควบคุมได้โดยการทําให้อากาศภายในอาคารไหลเวียน
อยา่งเหมาะสม นอกจากน้ัน ปริมาณและความถ่ีในการระบายอากาศมีมากขึ้นก็ทําให้
ความเสี่ยงในการติดเชื้อลดลงเชน่กัน เน่ืองจากความเข้มข้นของเชื้อไวรัสในอากาศ
จะเจือจางลงและลดปริมาณในการท่ีมนุษย์สัมผัส



สภาพแวดล้อมภายในอาคารท่ีมีเชื้อไวรัส
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การติดเชื้อเกิดจากการรับเชื้ออนุภาค
ละอองลอยท่ีมีเชื้อไวรัสประกอบอยู่

เข้าทางจมูกหรือปาก

1 เชื้อไวรัสแพรกระจายสูมนุษยไดอยางไร
เชื้อไวรัสจะเข้าสูเ่ซลล์ของมนุษย์เพื่อการอยูร่อด เน่ืองจากไวรัสต้องการตัวเผยแพรเ่พื่อแพรก่ระจายตัวออกเป็นจํานวนมาก
เชื้อไวรัสสามารถเข้าสูร่า่งกายและติดเชื้อ ได้ 2 ทาง

ติดเชื้อจากละอองฝอย: เกิดจากผู้ติดเชื้อไอหรือจาม ทําให้ผู้อ่ืนได้รับเชื้อโดยตรง 
(ระยะสูงสุดท่ีละอองสามารถแพรก่ระจายคือประมาณ 2-5 ม.)

ละอองฝอยจากการไอหรือจาม
ของผู้ท่ีติดเชื้อเข้าสูร่า่งกายของผู้อ่ืน

การติดเชื้อจากละอองฝอย

เชื้อไวรัสเกาะอยูต่ามพื้นผิวต่างๆ 
และถูกสัมผัสเข้าสูร่า่งกาย

การติดเชื้อจากการสัมผัส

ภายใน
2–5 ม.

การติดเชื้อจากอนุภาค
ละอองลอยในอากาศ

ไมก่ี่นาที 
จนกระท่ัง 30 นาที

0.6-5 ไมโครกรัม

ติดเชื้อจากการสัมผัส : เกิดจากการท่ีผู้ติดเชื้อสัมผัสกับวัตถุ ทําให้เชื้อไวรัสไปเกาะติดกับวัตถุต่างๆ 
จากน้ันบุคคลอ่ืนท่ีไปสัมผัสกับวัตถุน้ันๆ ก็จะได้รับเชื้อไวรัสเข้าสูร่า่งกาย

หากมือท่ีมีเชื้อไวรัสไปสัมผัสกับลูกบิดประตู 
หว่งจับในรถไฟ สวิตช์ไฟฟ้า หรือวัตถุอ่ืนๆ 
เชื้อไวรัสจะเกาะอยูท่ี่วัตถุนั้นๆ

จากนั้นเชื้อไวรัสจะไป
เกาะติดท่ีมือของผู้อ่ืน

หากเรานํามือท่ีมีเชื้อไวรัส
ไปสัมผัสกับจมูก ปากหรือตา

คุณจะได้รับเชื้อไวรัสนั้น

เชื้อไวรัสเกาะท่ีผนังเยื่อบุ

เม่ือมีคนไอ ละอองฝอยเล็กๆ นับพันขนาด 
0.6-15 ไมโครกรัม/ ลบ.ซม. จะถูกปล่อยออกมา 
ความเข้มข้นของละอองจะเพิ่มตามความรุนแรง
ของการไอ

เชื้อไวรัสในอากาศภายในห้องปิดท่ีมีความชื้นสูง
จะไม่แห้งตาย และสามารถแพรเ่ชื้อได้ภายใน
ไม่ก่ีนาทีและนานถึง 30 นาที  ในขณะท่ีโดยปกติ
แล้วจะสามารถแพรเ่ชื้อได้เพียงแค่ 1 วินาทีถึง 
1 นาทีเท่าน้ัน
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2 ระยะเวลาในการมีชีวิตรอดของเชื้อไวรัสที่เกาะติดตามวัตถุตางๆ

[     ]ไวรัสโคโรนาสายพนัธุใ์หมส่ามารถอยูบ่นพ้ืนผิววัตถไุด้นานเพียงใด

ทองแดง 

กระดาษแขง็      

4 ชม.

24 ชม.

หมายเหต:ุ เชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสจะยอ่ยสลาย
ตามธรรมชาติเม่ืออยูบ่นทองแดง

กระดาษ, ทชิชู 3 ชม.

ผา, เสนใย 2 วัน

พลาสตกิ 3 วัน

แกว 4 วัน

ธนบตัร 4 วัน

ดานนอกของหนากากอนามยั 7 วัน

ระยะเวลาท่ีเชื้อไวรัสตามวัตถุต่างๆ สามารถอยูร่อดได้จะขึ้นอยูกั่บชนิดของวัตถุ
โดยเฉล่ียแล้วไวรัสจะอยูไ่ด้ 2-3 วัน แต่ก็สามารถอยูไ่ด้นานถึง 7 วันเชน่กัน

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่สามารถมีชีวิต
อยู่บนวัตถุผิวเรียบได้นานกว่า

วัตถุผิวขรุขระ

ท่ีมา: https://www.businessinsider.com/coronavirus-lifespan-on-surfaces-graphic-2020-3
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เครื่องปรับอากาศต้านไวรัส

ก่อน หลัง

รักษาความชื้นใหตํ่ากวา 60% จะสามารถยับยั้ง
การทํางานของเชื้อไวรัสได

เมื่อความชื้นผันผวน
เชื้อไวรัสจะทํางาน ได้ดี

Humidity &
Viruses

การควบคุมความชื้นสามารถชว่ยยับยั้ง
การทํางานของเชื้อไวรัสท่ีเกิดจาก

การมีความชื้นสูงได้

Optimal
humidity

ระบบปรับอากาศ

แนวทางแกไข

เครื่องปรับอากาศ
ติดต้ังพร้อมเซ็นเซอร์จับอุณ

หภูมิและความชื้น

การทำงานของเครื่องปรับอากาศ
กับการควบคุมความชื้น

การทํางานของเครื่องปรับอากาศท่ีติดต้ังเซ็นเซอร์
จับอุณหภูมแิละความชื้น

อุณหภูมิห้อง [°C]60%

ความชื้นสัมพัทธ์

ทํางานคงท่ี (ควบคมุความชื้นอัตโนมติั)เริม่ต้นการทํางาน

Cooling with humidity control
Conventional cooling

ชว่งความช้ืนท่ีเหมาะสมท่ีสง่ผลกระทบกับสุขภาพนอ้ยท่ีสดุ

ท่ีมา: Sterling, E.M. et al “Criteria for human exposure to humidity in occupied buildings”
ASHRAE transactions, 1985 ฉบับท่ี 91  ตอนท่ี 1

การผลิตโอโซน

ปฏิกิริยาทางสารเคมี

โรคจมูกอักเสบจาก
ภูมิแพ้และหอบหืด

การติดเชื้อ
ทางเดินหายใจ1

ไรฝุ่น

เชื้อรา

เชื้อแบคทีเรีย

การทํางานของไวรัสเพิ่มขึ้น
เม่ือความชื้นลดลง

การทํางานของไวรัสเพิ่มขึ้น
เม่ือความชื้นสูง

โซนท่ีเหมาะสม

1. ความช้ืนสมัพทัธ์ 
 มขีอ้มลูไมพ่อเพยีงสูงกว่า 50% ความช้ืนสมัพทัธ์ %

10 20 30 40 50 60 70 80 90

เชื้อไวรัส

หมายเหต:ุ ในรุน่ XU series ผลิตภัณฑ์ในโหมด I-AutoX เวลา

ความชื้น

ปัญหา
เมื่อความชื้นสูงหรือต�าเกินไป 
เชื้อไวรัสและเชื้อจุลินทรีย์จะคง
ทํางานอยู ่ซึ่งสามารถนําไปสู่
การติดเชื้อได้

07

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเจ็บป่วยในครอบครัว สิ่งสําคัญคือการรักษาความชื้น
สัมพัทธใ์ห้อยูใ่นระดับ 40-60% เม่ือความชื้นลดลง ไวรัสจะทํางานได้ดีขึ้น 
แต่ภูมิคุ้มกันของมนุษย์จะลดลง ในทางกลับกันเม่ือความชื้นสูงขึ้น ไวรัสจะทํางาน
ได้ดีขึ้น เชื้อราและไรฝุ่นก็จะแพรพ่ันธุไ์ด้เร็วขึ้นเชน่กัน เครื่องปรับอากาศท่ีมีฟังก์ชัน
ลดความชื้นสามารถป้องกันอันตรายหลายอยา่งจากเชื้อไวรัส โดยการควบคุม
สภาพแวดล้อมไม่ให้มีความชื้นขึ้นสูง

A
ir conditioning

เทคโนโลยี nanoe™ X ต้านไวรัส

เทคโนโลยี nanoe™ X ชวยยับยั้งเชื้อไวรัส
ที่เกาะติดบนพื้นผิวตางๆ

เทคโนโลยี 
nanoe™ X

กอน หลัง

เครื่องปรับอากาศที่มีเทคโนโลยี nanoe™ X

ด้วยเทคโนโลยี nanoe™ X ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพานาโซนิคมีประสิทธภิาพสูงในการต้านมลภาวะต่างๆ 
และสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส เชื้อรา สารก่อภูมิแพ้ เกสรดอกไม้ และสารอันตรายอ่ืนๆ ระงับกล่ิน 
และให้ความชุม่ชื้นแก่เส้นผมและผิวหนัง เทคโนโลยี nanoe™ X ทําให้คุณภาพอากาศในสิ่งแวดล้อมของคุณดีขึ้น

ตรวจสอบแล้วว่าเทคโนโลย ีnanoe™ X ยบัยั้งการทํางานของเชื้อ 
bacteriophage ΦX174 ได้มากกว่า 99.8% ใน 8 ชม.

เชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรีย 
เชื้อไวรัสเกาะติดท่ีลูกบิดประตู สวิตซ์ไฟฟ้า 

และวัตถุอ่ืนๆ เนื่องจากมีการสัมผัสโดยมนุษย์

เครื่องปรับอากาศทํางานในโหมดพัดลมและ
เทคโนโลยี nanoe™ X ชว่ยยับยั้งเชื้อไวรัส

ผลการทดสอบ
Bacteriophage ΦX174

สภาพแวดล้อมท่ีถูกทดสอบ
ห้องขนาด 25 ลบ. ม.

8 ชม.ต่อมาก่อนทดสอบ
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99.8%
สามารถยับย้ังได้

เครื่องปรับอากาศท่ีมี
เทคโนโลยี nanoe™ X

3.5 m
3.3 m

2.2 m

เช้ือไวรัสท่ีเกาะติด
ตามพ้ืนผิว

1.2 m

1.5 m

ไอออนธรรมดา

nanoe™ X 

แนวทางแกไข

เครื่องปรับอากาศ

เชื้อไวรัสเกาะติด
บนพื้นผิวตางๆ

08

ปัญหา
เมื่อคนสัมผัสกับลูกบิดประตู 
สวิตซ์ไฟฟ้า สมาร์ทโฟน 
และวัตถุอ่ืนๆ เชื้อไวรัสสามารถ
เกาะติดท่ีมือของพวกเขาได้

Viruses & bacteria

อนุมูลไฮดรอกซิลท่ีมีน�าล้อมรอบ อนุภาค nanoe™ X 
ไมส่ร้างพันธะกับสารอ่ืนๆ

ไอออนธรรมดาท่ัวไปจะสร้างพันธะกับออกซิเจนและ
ไนโตรเจนภายในอากาศและถูกกําจัดออกไป
ไอออนธรรมดาท่ัวไปจะสร้างพันธะกับออกซิเจนและ
ไนโตรเจนภายในอากาศและถูกกําจัดออกไป
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ด้วยเทคโนโลยี nanoe™ X ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพานาโซนิคมีประสิทธภิาพสูงในการต้านมลภาวะต่างๆ 
และสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส เชื้อรา สารก่อภูมิแพ้ เกสรดอกไม้ และสารอันตรายอ่ืนๆ ระงับกล่ิน 
และให้ความชุม่ชื้นแก่เส้นผมและผิวหนัง

Viruses & bacteria

เครื่องปรับอากาศที่มีเทคโนโลยี nanoe™ X

หลังจาก 50 วินาที หลังจาก 150 วินาที หลังจาก 10 นาที

ไอออนธรรมดา

หลังจาก 50 วินาที หลังจาก 150 วินาที หลังจาก 10 นาที

nanoe™ X มชีีวิตรอดเกินกว่า 10 นาที ปล่อยอนุภาค nanoe™ X เขา้สูใ่นหอ้ง

ไอออนธรรมดา (ประจุลบ) มีชีวิตรอด 10-100 วินาที

กําจัดได้ครึ่ง
ใน 10 นาที

กําจัดได้ครึ่ง
ใน 150 วินาที

ตรวจสอบแล้วว่าเทคโนโลย ีnanoe™ X ยบัยั้งการทํางานของเชื้อ 
bacteriophage ΦX174 ได้มากกว่า 99.7% ใน 6 ชม.
ผลการทดสอบ: เทคโนโลย ีnanoe x ยบัยั้งการทํางานของเชื้อ 
bacteriophage ΦX174 ได้มากกว่า 99.7% ใน 6 ชม.
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3.5 m
3.3 m

2.2 m

รวบรวมอากาศจาก
จุดก่ึงกลางของห้อง

20 4 6 8
ชม.

เคร่ืองปรับอากาศท่ีมี
เทคโนโลยี nanoe™ X

แนวทางแกปญหา

เชื้อไวรัสขนาดเล็ก
ในอากาศ

ปัญหา
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เครื่องปรับอากาศต้านไวรัส

เทคโนโลยี 
nanoe™ X

ก่อน หลัง

เทคโนโลยี nanoe™ X  มีประสิทธิภาพในการยับยั้ง
เชื้อไวรัสในอากาศ

เชื้อไวรัสและแบคทีเรีย เชื้อไวรัสขนาดเล็ก
ในอากาศเข้าสูภ่ายในห้องปิด

เครื่องปรับอากาศทํางานในโหมดพัดลม
และเทคโนโลยี nanoe™ X ยับยั้งเชื้อไวรัส

เครื่องปรับอากาศ

ผลการทดสอบ
Bacteriophage ΦX174

สภาพแวดล้อมท่ีถูกทดสอบ
ห้องขนาด 25 ลบ. ม.

เช้ือไวรัสในอากาศ

เม่ือมีคนไอ ความเสีย่งในการติดเช้ือ
จากละอองฝอยหรือละอองลอยใน
อากาศจะเพิม่มากขึน้

V
entilation

A
ir conditioning

เชื้อไวรัสขนาดเล็ก
ในอากาศ

ประสิทธิภาพในการระบายอากาศตอเชื้อไวรัส
ยิ่งการระบายอากาศดีขึ้น (ปริมาณท่ีอากาศภายนอกเข้ามา) ความเข้มข้นของมลพิษในอาคารจะลดลง
การระบายอากาศท่ีเพียงพอชว่ยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โดยการทําให้ระดับของเชื้อไวรัสในอากาศ 
SARS-Cov-2 เจือจางลง และลดการสัมผัสกับมนุษย์ อัตราการระบายอากาศท่ีมากขึ้นชว่ยให้ใช้เวลา
น้อยลงในการจํากัดเชื้อไวรัส

IAQ 
รีโมตคอนโทรลอัจฉริยะ

ประสิทธิภาพของการระบายอากาศด้วยท่อพดัลมแบบธรรมดา
(ท่ี 52 ลบ. ม. / ชม.)

Filter

O2

เมื่อเซ็นเซอรพัดลมจายอากาศทํางาน 
เชื้อไวรัสจะถูกขจัดออก

เชื้อไวรัส พัดลมจ่ายอากาศ

เชื้อไวรัส

ท่ีมา: Architectural Institute of Japan (AIJ). (2020b). ศูนย์กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ COVID 19
Motoya Hayashi U Yanagi, Kenichi Azuma, et al. มาตรการต่อต้าน COVID 19 เก่ียวกับสภาพแวดล้อมภายในอาคาร
ชว่งฤดูร้อน ประเทศญี่ปุ่น Japan Architectural Review (2020)

2อัตราการระบาย
อากาศตอ ชม.:

อัตราการกําจัด
เชื้อไวรัส:69 90%

ระยะเวลาในการ
กําจัดเชื้อไวรัส:

พัดลมจ่ายอากาศ

ปริมาณและความถ่ีในการระบายอากาศท่ีสูงขึ้นจะลดความเข้มข้นของสารพิษ
ภายในอาคาร และชว่ยให้ความเข้มข้นของไวรัสในอากาศ SARS-CoV-2 
เจือจางลง จึงชว่ยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

ความถ่ีของการระบายอากาศ (ครั้ง/ชั่วโมง)

นาที ครั้ง

2 4 6 12 15

เวลาท่ีใช้ใน
การกําจัด

(นาที)

อัตราการกำจัด
90% 69 35 23 12 9

อัตราการกำจัด
99% 138 69 46 23 18
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แนวทางแกปญหา
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พัดลมจ่ายอากาศต้านไวรัส

การระบายอากาศ

ก่อน หลัง

เมื่อจํานวนคนในห้องเพิ่มขึ้น
 จํานวนไวรัสก็จะเพิ่มเชน่กัน

เซ็นเซอร์ CO2 ทําให้พัดลมจ่ายอากาศ
ทํางานและเชื้อไวรัสถูกขจัดออก



Humidity
40–60%CO2 

≦ 649ppm

PM 2.5 
≦ 35ug/m3

Temperature
25 oC

หมายเหตุ: ภาพประกอบหน้าจอแอปพลิเคชันอาจมีความแตกต่างจากแอปพลิเคชันบนหน้าจอจริง

ป้อนกลับ → ← ป้อนกลับ

← ป้อนไปข้างหน้า ป้อนไปขา้งหน้า →

Comfort Cloud

ควบคุมระยะไกลผา่นแอปพลิเคชัน
Comfort Cloud

ระบบจัดการอากาศบริสทุธิบ์นจอ หน้าจอการทํางาน

การปรับอากาศ การระบายอากาศ

ดวยการทํางานที่เชื่อมตอของเคร่ืองปรับอากาศ
+ พัดลมจายอากาศ + IAQ รีโมตคอนโทรลอัจฉริยะ

เครื่องปรับอากาศ

พัดลมจ่ายอากาศ

IAQ รีโมตคอนโทรลอัจฉริยะ

ระบบจัดการอากาศบริสุทธิ์

CLOUD
ดำเนินการโดย พานาโซนิค

12

ระบบการจัดการอากาศบริสุทธิ์
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Comfort Cloud

การถายเทอากาศการปรับอากาศ

ระบบจัดการอากาศบริสุทธิ์จะควบคุมอุณหภูมิ 
ความชื้น และคุณภาพอากาศภายในอาคาร
เพื่อใหรูสึกเย็นสบายโดยอัตโนมัติ

เกี่ยวกับระบบจัดการอากาศบริสุทธิ์

13

ด้วยระบบจัดการอากาศ เซ็นเซอร์จับคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ) 

จะตรวจสอบคุณภาพอากาศอยา่งต่อเน่ืองเพื่อควบคุมระดับความร้อนและความเย็น 

และการระบายอากาศโดยอัตโนมัติเพื่อให้อากาศปลอดโปรง่ในอุณหภูมิพอเหมาะและ

ความชื้นท่ีเย็นสบาย ลดเวลาท่ีต้องฟอกอากาศปนเป้ือนและคืนอากาศบริสุทธิใ์ห้กับสิ่งแวดล้อม 

รักษาคุณภาพอากาศท่ีเหมาะสมอยา่งอัตโนมัติและใช้พลังงานน้อยท่ีสุด

น่ีคือคําม่ันสัญญาแห่งอนาคตในการสง่มอบอากาศคุณภาพ

ด้วยระบบจัดการอากาศบริสุทธิข์องพานาโซนิค

A
ir conditioning

V
entilation

C
om

fort C
loud

เพื่อปองกันการติดเชื้อไวรัส การระบายอากาศจะถูกควบคุมอยางเหมาะสม
ตามจํานวนของผูอาศัย ตรวจจับผานเครื่องวัดคารบอนไดออกไซด

ท่ีมา: “How to ensure proper ventilation in poor-ventilated closed spaces in winter” 27 พย. 2020 กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ

เชื้อรา สารก่อภมูแิพ้ กําจัดฝุน่ PM 2.5 และสารระเหยกําจัดกล่ิน

เครื่องปรับอากาศ เครื่องระบายอากาศ

ควบคุมการเปิด / ปิด
พัดลมระบายอากาศ

ควบคุมการเปิด / ปิดเครื่องปรับอากาศ 
อุณหภูมิ, การต้ังค่าความชื้น

Comfort Cloud ควบคุมระยะไกล
ผา่นแอปพลิเคชนั

Remote control

ระบบการควบคุมอัตโนมัติ

AC

ควบคุมอุณหภูมิ
และความชื้น

IAQ

ระบบจัดการ
อากาศบริสุทธ์ิ (IAQ)

CLOUD
ดำเนินการโดย พานาโซนิค

IAO รีโมตคอนโทรลอัจฉริยะและ
เซ็นเซอร์ตรวจจับคาร์บอนไดออกไซด์

14

ระบบการจัดการอากาศบริสุทธิ์

ควบคุมปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ 

และฝุ่น PM 2.5

ขึ้นอยูกั่บการคํานวณคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีปล่อยออกมาจากคน การรักษาระดับความเข้มข้น
ของคาร์บอนไดออกไซด์ภายในอาคารท่ี 1000 ppm จะเทียบเท่าการรักษาระดับการระบายท่ี 
30 ลบ. ม./ชม./คน ซึ่งเป็นการระบายอากาศท่ีเพียงพอ การวัดความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์
เป็นวิธท่ีีมีประสิทธภิาพและทําให้ทราบว่าการระบายอากาศเพียงพอหรือไม่ในพื้นท่ีท่ีมีการใช้งาน
รว่มกัน ระบบการจัดการอากาศบริสุทธิจ์ะตรวจจับความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์อยา่งต่อเน่ือง
และทําให้การระบายอากาศเพียงพอต่อสภาพแวดล้อมท่ีอาศัย



V
en

ti
la

ti
on

A
ir

 c
on

di
ti

on
in

g
C

om
fo

rt
 C

lo
ud

15

Comfort Cloud app

Air  condi t ioning Vent i la t ion

หน้าจอแสดงการทํางานของ  IAQหน้าจอแสดงการทํางานของเครื่องปรับอากาศ

← ป้อนกลับ

ป้อนไปข้างหน้า →

← ป้อนกลับ

ป้อนไปข้างหน้า →

Comfor t  Cloud

Comfort Cloud

Vent i la t ion

IAQ รีโมตคอนโทรลอัจฉริยะ

พัดลมจ่ายอากาศ

Air  condi t ioning

เครื่องปรับอากาศ

ควบคุมเครื่องปรับอากาศได้จากทุกท่ีผ่านสมาร์ทโฟน
แอปพลิเคชันท่ีเชื่อมต่อด้วยระบบเครือขา่ยไร้สาย

CLOUD
ดำเนินการโดยพานาโซนิค

A
ir conditioning

V
entilation

C
om

fort C
loud
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Note: Illustrations of app screens may differ from actual screen appearance.

• IAQ รีโมตคอนโทรลอัจฉริยะแสดงคุณภาพอากาศในแต่ละห้องท้ัง 4 ระดับ
• อุณหภูมิท่ีต้ังค่าสามารถเปล่ียนแปลงได้
• ระบบจัดการอากาศบริสุทธิ์สามารถเปิด/ปิดได้

หน้าจอหลักของระบบการจัดการอากาศบริสุทธิ์หน้าหลัก

หน้าจอแสดงความเย็น
หน้าจอแสดงพัดลม

จ่ายอากาศของแต่ละห้อง

อุณหภูมิภายนอก

เปล่ียนโหมด

ปรับต้ังค่า
อุณหภูมิ

อุณหภูมิในร่ม

เครื่องปรับอากาศ
เปิด/ปิด

ต้ังเวลาแบบ
รายสัปดาห์

• อุณหภูมิ / ความชื้น / อนุภาค pm2.5 / คาร์บอนไดออกไซด์ 
 ประเมินการตรวจจับใน 4 ระดับ
• ตรวจสอบคุณภาพอากาศขณะปัจจุบันได้ง่าย

แสดงผลตัวอยา่งของสภาวะท่ีอากาศท่ีมีคุณภาพ

2

00

00

00

00

00

00

00

00

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2

00

00

00

00

00

00

00

00

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

PurityComfort

• IAQ ตรวจจับทุกๆ ชม. ท้ังเมื่อวานและวันปัจจุบัน
• ตรวจสอบคุณภาพอากาศพบว่ามีความเหมาะสม

ตรวจสอบการทำงาน

• เพิ่มยูนิตสําหรับห้องแต่ละห้องได้
• จับคู่เครื่องปรับอากาศและพัดลมจ่ายอากาศได้

ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆโดยรวม

Poor
40

22.2 53

PM
2.5

23

CO2

834 ON

Fair
60

22.2 53

PM
2.5

23

CO2

834 ON

Good
80

22.2 60

PM
2.5

23

CO2

834 ON

Excellent
100

25 60

PM
2.5

23

CO2

834 ON

ระบบการจัดการอากาศบริสุทธิ์
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ความเขมขนของ nanoe™ จะรักษาไวในระดับที่คงประสิทธิภาพในการยับยั้งไวรัส 
แมวามีอากาศไหลเวียน 3 ครั้ง/ชม.

1: การตรวจสอบผลการยับยั้งเชื้อไวรัสในอากาศและเชื้อไวรัสเกาะติด bacteriophage ΦX174 
ในพื้นท่ีจริงดวยเครื่องปรับอากาศที่มีเทคโนโลยี nanoe™

หมายเหตุ 1: นี่คือตัวอยา่งประสิทธิภาพของ nanoe™ X ท่ียับยั้งการทํางานของเชื้อไวรัสในพื้นท่ีขนาดใหญ ่45 ลิตร
หมายเหตุ 2: ไมร่ับประกันการยับยั้งในทุกๆ สภาวะ

• แบง่เชื้อไวรัสออกเป็น 4 ประเภท แต่ละประเภทมีความต้านทานทางเคมีกายภาพท่ีแตกต่างกัน
• ความต้านทานทางเคมีกายภาพท่ีมากท่ีสุดคือ ไวรัสเปลือยขนาดเล็ก และ bacteriophage ΦX174 ถูกจัดอยูใ่นกลุ่มน้ี
• การทดสอบการขจัดเชื้อไวรัส* ตรวจสอบแล้วพบว่า nanoe™ มีประสิทธภิาพในการยับยั้งเชื้อไวรัสท้ัง 4 ชนิด
• nanoe™ มีประสิทธภิาพในการยับยั้งเชื้อไวรัสท่ีด้ือยาสูงและไวรัสท่ีไม่ทราบชนิด

ขัน้ต้น

หลักฐานอ้างอิง (ห้อง25 ม.ใช้เครื่องปรับอากาศท่ีมีเทคโนโลยี nanoe)
- การทดสอบ A: 99.8% การทํางานของเชื้อไวรัส bacteriophage ท่ีเกาะติดถูกยับยั้งใน 8 ชม.
- การทดสอบ B: 99.7% การทํางานของเชื้อไวรัส bacteriophage ท่ีอยูใ่นอากาศถูกยับยั้งใน 6 ชม.

1: การตรวจสอบการยับยั้งละอองไวรัสในอากาศและ bacteriophage ΦX174 ท่ีเกาะติดในพื้นท่ี ด้วยเครื่องปรับอากาศท่ีมีเทคโนโลยี nanoe™

• คํานวณความเข้มข้นท่ี nanoe™ สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสได้
• ความเข้มข้นของ nanoe™ จะถูกรักษาให้คงท่ีหรือสูงกว่าระดับท่ีคาดว่ามีประสิทธภิาพในการยับยั้ง แม้ในพื้นท่ีกว้างและมีอากาศหมุนเวียน 3 ครั้ง/ชม.
 ใช้การจําลองในการอ้างอิง
- การจําลอง A: มีการคํานวณความเข้มข้นท่ี nanoe™ สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสเกาะติดและไวรัสในอากาศได้
- การจําลอง B: คํานวณความเข้มข้นของ nanoe™ X ท่ีมีอากาศหมุนเวียนทุกๆ 0,0.5,1 หรือ 3 ครั้ง/ ชม. ใน พื้นท่ี 53 ลบ. ม.
- เปรียบเทียบการจําลอง A และ B: nanoe™ X มีประสิทธภิาพในการต้านเชื้อไวรัสแม้ภายในพื้นท่ีขนาดใหญแ่ละมีอากาศหมุนเวียน 3 ครั้งต่อ ชม.

2: การตรวจสอบประสิทธิภาพของการยับยั้งในเครื่องปรับอากาศท่ีมีเทคโนโลยี nanoe™ X ในห้องท่ีมีขนาดใหญข่ึ้นและมีสภาพอากาศถ่ายเทความเข้มข้น
 ของ nanoe™ X คํานวณจากหลักฐานแสดงการยับยั้งสิ่งท่ีนํามาใช้แทนเชื้อไวรัส (ใช้การจําลองในการอ้างอิง)

* สรุปโครงรา่งทดสอบการกําจัดไวรัส
• องค์กรทดสอบ : Charles River Biopharmaceutical Service Gmbh
• ชว่งเวลาในการทดสอบ : กันยายน - พฤศจิกายน 2011
• วิธีการทดสอบ : กล่องสําหรับทดสอบปริมาตร 45 ลิตร :เวลาในการฆา่เชื้อ 6 ชม./ ระยะ 15 ซม.
• เลือกเชื้อไวรัส 4 ชนิดจากแนวทางทดสอบการกําจัดเชื้อไวรัสและการเปรียบเทียบการฆา่เชื้อของ nanoe™ X และการไมฆ่า่เชื้อมาใช้ในการทดสอบท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน GLP
• ได้รับการยืนยันว่า 99% ของการเชื้อไวรัสท้ัง 4 ชนิดถูกยับยั้งใน 6 ชั่วโมง

ผลการทดสอบ
ตรวจสอบแล้วว่า nanoe™ ยับยั้งการทํางานของเชื้อไวรัส  bacteriophage ΦX174 ท่ีเกาะติดไว้กว่า 99.8% ใน 8 ชม.

การตรวจสอบผลการยับยั้งเชื้อไวรัสในอากาศและเชื้อไวรัสเกาะติด bacteriophage ΦX174 ในพื้นท่ีจริง
ด้วยเครื่องปรับอากาศท่ีมีเทคโนโลยี nanoe™[ ]การทดสอบ A

การทดสอบ B

ผลการทดสอบ
Bacteriophage ΦX174

สภาพแวดล้อมท่ีทดสอบ
ห้องท่ีใช้ทดสอบ 25 ลบ. ม.

8 ชม. ต่อจากน้ันก่อนทดสอบ
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เครื่องปรับอากาศ
ติดต้ัง nanoe™

3.5 m
3.3 m

2.2 m

ไวรัสเกาะติด

1.2 m

1.5 m

• ผ้าก๊อซท่ีชุม่ไปด้วยสารละลาย bacteriophage ΦX1 74 นํามาวางผ่ึงเพื่อทดสอบกับเครื่อง
 ปรับอากาศท่ีติดต้ัง nanoe™ ในระยะ 15 ม. ภายในห้องขนาด 25 ลบ. ม. เป็นเวลา 8 ชม.
• มากกว่า 99% การทํางานของเชื้อไวรัส bacteriophage ΦX174 ท่ีเกาะติดอยูถู่กยับยั้งใน 8 ชม.

ภาพรวม
• องค์กรทดสอบ: Japan Food Research Laboratories (Japan)
• สารเป้าหมาย:  bacteriophage ΦX174
• วิธทีดสอบ:
    - ปริมาณทดสอบห้องขนาด 25 ลบ. ม. (3x3 ม. X 3.5 ม. X 22 ม.)
    - ระยะเวลาในการฆา่เชื้อ 8 ชม.

ภาพรวม
• องค์กรทดสอบ: Kitasato Research Center for Environmental Science (Japan)
• สารเป้าหมาย:  bacteriophage ΦX174
• วิธทีดสอบ: 
    - ปริมาณทดสอบห้องขนาด 25 ลบ. ม. (3x3 ม. X 3.5 ม. X 22 ม.)
    - ระยะเวลาในการฆา่เชื้อ 6 ชม.

การตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศท่ีติดต้ัง nanoe™ ในการยับยั้งเชื้อไวรัสในอากาศ
และเชื้อไวรัสเกาะติด bacteriophage ΦX174 ในพื้นท่ีจริง [ ]

ผลการทดสอบ
Bacteriophage ΦX174

สภาพแวดล้อมท่ีทดสอบ
ห้องท่ีใช้ทดสอบ 25 ลบ. ม.
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ผลการทดสอบ
ตรวจสอบแล้วว่า nanoe™ ยับยั้งการทํางานของเชื้อไวรัสในอากาศ bacteriophage ΦX174 ได้กว่า 99.7% ใน 6 ชม.

• แก้ปัญหาไวรัสในอากาศ bacteriophage ΦX174ด้วยการวางในพื้นท่ีติดต้ัง
 เครื่องปรับอากาศท่ีมีเทคโนโลยี nanoe™ X ในห้อง 25 ลบ.ม. เป็นเวลา 6 ชม.
• มากกว่า 99% การทํางานของเชื้อไวรัสในอากาศถูกยับยั้งใน 6 ชม.

ขั้นตอนการตรวจสอบ

99.8%
ยบัย้ังได้ถึง

เครื่องปรับอากาศ
ติดต้ัง nanoe™

รวบรวมอากาศจาก
จุดก่ึงกลางของห้อง

เช้ือไวรัสในอากาศ
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การจำลอง A

การจำลอง B

เง่ือนไขในการจําลอง

ความเข้มข้นของ nanoe™ X ท่ีลดลงอาจเกิดจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการระบายอากาศหรือประสิทธิภาพในการระบายอากาศ
ในการจําลองนี้ปริมาณพื้นท่ีทดสอบจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าและความถ่ีในการระบายอากาศก็เพิ่มขึ้นด้วย[ ]

แบบจำลอง
[ขนาดห้อง]

• ห้องขนาด 6.6 ม. x 3 ม. x 2.7 ม. (53 ม.)
• เวลาดําเนินการ : ความเข้มข้นของการอ่ิมตัว
• ปริมาณอากาศ : 7.5 ลบ.ม./นาที (450 ลบ.ม./ชม.)
• nanoe™ X : 4,800,000,000,000 ท่ีผลิตต่อวินาที
• อนุมูลไฮดรอกซิล ลดลงครึ่งหน่ึงใน10นาที

3 m

6.6 m

2.7 m

จ่ายอากาศเข้า

ดูดอากาศออก

ผลลัพธ์การจำลอง

nanoe™ มีประสิทธภิาพท่ีน่าพอใจ

Air exchange rate/hour: 0 Air exchange rate/hour: 0.5 Air exchange rate/hour: 1 Air exchange rate/hour: 3

2: การตรวจสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งของเครื่องปรับอากาศที่มีเทคโนโลยี nanoe™ X 
 ในพื้นที่ขนาดใหญและมีอากาศหมุนเวียน 3 ครั้ง/ชม.

ผลลัพธ์ของการจำลอง:
คํานวณความเข้มข้นท่ี nanoe™ สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสได้

การตรวจสอบประสิทธิภาพการยับยั้งของเครื่องปรับอากาศท่ีมีเทคโนโลยี nanoe™ X ในพื้นท่ีขนาดใหญแ่ละมีสภาวะอากาศถ่ายเท [ ]

• ผ้าก๊อซท่ีชุม่ด้วยสารละลาย SARS-CoV-2 นํามาวางผ่ึงเพื่อทดสอบกับเครื่องปรับ 
 อากาศท่ีติดต้ัง nanoe™ X ในระยะ 15 ซม. ภายในกล่องขนาด 45 ล. เป็นเวลา 3 ชม.
• มากกว่า 99% การทํางานของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2  ถูกยับยั้งใน 3 ชม.

เง่ือนไขในการจําลอง
• ห้องขนาด: 3x3ม. X 3.5ม. x 2.2 ม. (25 ลบ.ม.)
• เวลาในการดําเนินการ: ความเข้มข้นในการอ่ิมตัว
• ปริมาณอากาศ: 10.1 ลบ.ม./นาที (606 ลบ.ม./ชม.) 
• nanoe: 480,000,000,000 ท่ีผลิตต่อวินาที
• อนุมูลไฮดรอกซิลลดลงครึ่งหน่ึง ใน 10 นาที

ผลสรุป: การตรวจสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งของเครื่องปรับอากาศท่ีมี nanoe™ X ในพื้นท่ีขนาดใหญแ่ละมีอากาศถ่ายเท
จากผลการจําลองความหนาแนน่ของ nanoe™ X พบว่ามีประสิทธิภาพในการต่อต้านเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม ่แม้ภายในพื้นท่ีขนาดใหญท่ี่มีอากาศหมุนเวียน 3ครั้ง/ชม. 

ผลลัพธ์การจำลอง

ตรวจสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งของเครื่องปรับอากาศท่ีติดต้ัง nanoe™ X ในพื้นท่ีขนาดใหญแ่ละมีอากาศถ่ายเท[ ]Comparison of simulation A and B

มาตรฐานความเข้มข้นของ nanoe™ X
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ความเข้มข้นของ nanoe™ X ถูกรักษาระดับคงท่ีหรือสูงกว่า ซึ่งคาดหวังประสิทธภิาพในการยับยั้ง
เชื้อไวรัสแม้ในพื้นท่ีขนาดใหญแ่ละมีอากาศหมุนเวียน 3 ครั้ง/ชม.
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ความเขมขนของ nanoe™ X

การจำลองผลลัพธ์ของ nanoe™ X

มีความเขมขนที่เพียงพอแมหลังจากอากาศหมุนเวียน 3 คร้ัง
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ผลลัพธข์องไวรัส เกาะติด bacteriophage ΦX174
ท่ีทดสอบในห้องขนาด 25 ลบ.ม.

8 ชม. หลังจากน้ันก่อนทดสอบ
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ความเขม้ขน้ของ nanoe™ X
= ความเข้มขน้ท่ีได้รบัจากผลลัพธข์องการยบัยัง้เช้ือไวรสัในอากาศและเชื้อไวรสัเกาะติดในพ้ืนท่ีจรงิ
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• ค่าเฉล่ียความเข้มข้นของห้อง (ใกล้เคียงกัน)

ผลลัพธ์การจำลอง

nanoe™ X 
มีประสิทธภิาพ

ท่ีน่าพอใจ

3.5 m 3.3 m

2.2 m

ตําแหน่งซึ่งไวรัสเข้าถึง 
(ตรงกลางห้อง)

A แบบจำลอง

99.8%
ยบัย้ังได้ถึง

99.8%
ยบัย้ังได้ถึง
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8 ชม. หลังจากน้ันก่อนทดสอบ
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https://www.panasonic.com/global/consumer/clean/qafl.html


