นวัตกรรมป้องกัน COVID-19

Modular Swab Unit (ห้องตรวจหาเชื้อ)

การตรวจหาเชือ (Swab) เป็ นขันตอนทีมีความเสียงสูง เนืองจากการไอหรื อจามของผู้ทีมี
ความเสียงในการติดเชือ ขณะดําเนินการตรวจ ดังนันการออกแบบห้ องตรวจจําเป็ นต้ องมีความ
รัดกุม และแยกพืนทีของแพทย์จากผู้รับการตรวจหาเชือ ออกจากกัน โดยเข้ าออกคนละทาง
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นวัตกรรมป้องกัน COVID-19

รายละเอีย ด
ภายในห้ อ ง Modular Unit สําหรับ แพทย์ แ ละ
พยาบาล เป็ นพืนทีปิ ด และควบคุมความดันและ
คุณภาพอากาศในลักษณะเดียวกันกับ Modular
Screening Unit

พืนทีของผู้ทีมีความเสียงในการ
ติดเชือทีเข้ ารับการตรวจ เป็ น
พืนทีเสียง จัดการโดย
(1) จะถูกปรับความดันอากาศให้
เป็ น Semi-Negative หรือ
Negative Pressure เพือป้องกัน
การฟุ้งกระจายของเชือไวรัส และ
ระบายอากาศผ่าน UV ฆ่าเชือ
และตัวกรอง HEPA Filter เพือ
ป้องกันเชือโรคกระจายสูภ่ ายนอก

ห้ องตรวจทังหมด จะแยกเป็ นห้ อง
ย่อย เพือให้ สามารถแยกปิ ดได้
กรณีฉกุ เฉิน (เกิดการรัวระหว่าง
ห้ องบุคลากรทางการแพทย์กบั
ห้ องผู้เข้ ารับการตรวจ)
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(2) เพือป้องกันการติดเชือสู่ผ้ รู ับ
การตรวจคนต่อไป เพิม UV
Germicide เพือฆ่าเชือทุกครัง
หลังการใช้ งานแต่ละครัง (หรื อ
กระบวนการอืนทีจัดการโดย
โรงพยาบาล)

@ SCG 2020

นวัตกรรมป้องกัน COVID-19

การดําเนิน การเก็บ ตัว อย่ าง (Swab) จะทําผ่านแผ่นอะคริ ลิกทีเจาะเป็ นช่อง โดยทีแพทย์สามารถสอดมือ
ผ่านช่องทีมีถงุ มือคลุมด้ วยพลาสติก เพือทําการ Swab ให้ กบั ผู้ทีเข้ ารับการตรวจ เพือลดความเสียงในการ
ปนเปื อนจากละอองฝอยทีเกิดจากการไอหรื อจามจากผู้ทีเข้ ารับการตรวจ

3|Page

อัพ เดทข้ อ มูล ณ วัน ที 11/04/2020 เวลา 12.30 น.

@ SCG 2020

นวัตกรรมป้องกัน COVID-19

แบบมาตรฐานใหญ่
ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit)

6 ห้อง

การตรวจหาเชือ (Swab) เป็ น
ขันตอนทีมีค วามเสียงสูง
เนืองจากการไอหรื อจามของผู้ทีมี
ความเสียงในการติดเชือ ขณะ
ดําเนินการตรวจ ดังนันการ
ออกแบบห้ องตรวจจําเป็ นต้ องมี
ความรัดกุม และแยกพืนทีของ
แพทย์จากผู้รับการตรวจหาเชือ
ออกจากกัน โดยเข้ าออกคนละทาง

ห้ อ งตรวจหาเชือ แบบมาตรฐานใหญ่ 1 Unit (6 ห้ อ ง) ขนาด 5.67 x 9.04 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 2,500,000 บาท (สองล้ านห้ าแสนบาทถ้ วน) ตามแบบมาตรฐาน ไม่มีการปรับแบบ
ราคานียังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม
ราคานียังไม่รวมค่าขนส่งและค่าติดตังหน้ างานในพืนทีนอกเขต กทม. (ขึนอยู่กบั พืนทีและระยะทาง)
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แบบมาตรฐานเล็ก
ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit)

3 ห้อง

การตรวจหาเชือ (Swab) เป็ นขันตอนทีมี
ความเสียงสูง เนืองจากการไอหรื อจามของผู้ทีมี
ความเสียงในการติดเชือ ขณะดําเนินการตรวจ
ดังนันการออกแบบห้ องตรวจจําเป็ นต้ องมีความ
รัดกุม และแยกพืนทีของแพทย์จากผู้รับการ
ตรวจหาเชือ ออกจากกัน โดยเข้ าออกคนละทาง

ห้ อ งตรวจหาเชือ แบบมาตรฐานเล็ก 1 Unit (3 ห้ อ ง) ขนาด 5.22 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 2,200,000 บาท (สองล้ านสองแสนบาทถ้ วน) ตามแบบมาตรฐาน ไม่มีการปรับแบบ
ราคานียังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม
ราคานียังไม่รวมค่าขนส่งและค่าติดตังหน้ างาน (ขึนอยู่กบั พืนทีและระยะทาง)
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