นวัตกรรมป้องกัน COVID-19

Modular Screening Unit (ห้องคัดกรอง)

พืนทีของแพทย์/พยาบาลทีทําหน้ าทีตรวจคัด
กรอง จะแยกออกจากพืนทีของผู้ทีมีความเสียง
ในการติดเชือ โดยทีบุคลากรทางการแพทย์จะ
ปฏิบตั ิงานอยู่ภายใน Modular Unit ทีปิ ดสนิท มี
ประตูเข้ าออก 8 ชัน เพือป้องกันอากาศรัวไหล
และพูดคุยซักประวัติของผู้มีความเสียงทีอยู่
ภายนอก ผ่านกระจกทีมี Intercom
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รายละเอีย ด
ภายในห้ อ ง Modular Unit
สําหรั บ แพทย์ แ ละพยาบาล
เป็ นพืนทีปิ ด และจะถูกปรับความ
ดันอากาศให้ เป็ น Positive
Pressure เพือป้องกันอากาศจาก
ด้ านนอกเข้ ามาใน Modular Unit

ใช้ ระบบโครงสร้ าง SCG Heim
ทีมีความรวดเร็ วจากการ
ประกอบขึนรู ปในโรงงาน และ
ยังมี Air Tightness มีรูรัวของ
ระบบผนังตํา ทําให้ ควบคุม
ความดันอากาศได้ ดี
พูดคุยซักประวัติ และตรวจดูอาการ
ของผู้มีความเสียงทีอยูภ่ ายนอก ผ่าน
กระจก ทีติดตังระบบ Intercom

ดูแลสภาพอากาศในห้ อง ให้
เหมาะสมกับการใช้ งาน โดยการ
ติดตังระบบระบายอากาศเข้ าออก
ทีติดตัง UV เพือฆ่าเชือโรคจาก
อากาศเข้ า ตัวกรองอากาศ HEPA
Filter และระบบ Bio-polar Ion
เพือฆ่าเชือทีอาจหลุดรอดเข้ ามา
ทังนี แนะนําให้ โรงพยาบาลทํา
ความสะอาดห้ องทุกครัง หลังเลิก
ใช้ งาน

ออกแบบระบบ Air Lock ด้ วย
ประตู 2 ชัน เพือป้องกันอากาศ
รัวไหลจากการเปิ ดประตู เพือ
รักษาความดันในห้ อง
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พืน, ทีของผู้ท มีี ความเสียงในการติด
เชือ, ทีเข้ ารั บ การตรวจ จะเป็ นพืนที
โล่ง ทีมีอากาศถ่ายเทสะดวก เพือให้
เกิดการระบายอากาศ ลดโอกาสการ
ติดเชือจากผู้ป่วยอืน
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แบบมาตรฐานใหญ่
ห้องคัดกรอง (Modular Screening Unit) 6 ห้อง

พืนทีของแพทย์/พยาบาลทีทําหน้ าทีตรวจคัด
กรอง จะแยกออกจากพืนทีของผู้ทีมีความ
เสียงในการติดเชือ โดยทีบุคลากรทางการ
แพทย์จะปฏิบตั ิงานอยู่ภายใน Modular
Unit ทีปิ ดสนิท มีประตูเข้ าออก 8 ชัน เพือ
ป้องกันอากาศรัวไหล และพูดคุยซักประวัติ
ของผู้มีความเสียงทีอยูภ่ ายนอก ผ่านกระจก
ทีมี Intercom

ห้ อ งคัด กรอง แบบมาตรฐานใหญ่ 1 Unit (6 ห้ อ ง) ขนาด 4.77 x 7.56 เมตร สูง 3.22 เมตร
-

อาคารดังกล่าวสร้ างด้ วยเทคโนโลยี SCG Heim เป็ น modular สร้ างในโรงงานใช้ เวลาประมาณ 7 วัน ติดตังที
โรงพยาบาลใช้ เวลา 2-3 วัน
ต้ นทุนการผลิต 2,000,000 บาท (สองล้ านบาทถ้ วน) ตามแบบมาตรฐาน ไม่มีการปรับแบบ
ราคานียังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม
ราคานียังไม่รวมค่าขนส่งและค่าติดตังหน้ างานในพืนทีนอกเขต กทม. (ขึนอยู่กบั พืนทีและระยะทาง)
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แบบมาตรฐานเล็ก
ห้องคัดกรอง (Modular Screening Unit) 3 ห้อง

พืนทีของแพทย์/พยาบาลทีทําหน้ าทีตรวจคัด
กรอง จะแยกออกจากพืนทีของผู้ทีมีความเสียง
ในการติดเชือ โดยทีบุคลากรทางการแพทย์จะ
ปฏิบตั ิงานอยู่ภายใน Modular Unit ทีปิ ดสนิท มี
ประตูเข้ าออก 8 ชัน เพือป้องกันอากาศรัวไหล
และพูดคุยซักประวัติของผู้มีความเสียงทีอยู่
ภายนอก ผ่านกระจกทีมี Intercom

ห้ อ งคัด กรอง แบบมาตรฐานเล็ก 1 Unit (3 ห้ อ ง) ขนาด 2.52 x 5.67 เมตร สูง 3.22 เมตร
-

อาคารดังกล่าวสร้ างด้ วยเทคโนโลยี SCG Heim เป็ น modular สร้ างในโรงงานใช้ เวลาประมาณ 7 วัน ติดตังที
โรงพยาบาลใช้ เวลา 2-3 วัน
ต้ นทุนการผลิต 1,400,000 บาท (หนึงล้ านสีแสนบาทถ้ วน) ตามแบบมาตรฐาน ไม่มีการปรับแบบ
ราคานียังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม
ราคานียังไม่รวมค่าขนส่งและค่าติดตังหน้ างาน (ขึนอยู่กบั พืนทีและระยะทาง)
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