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บทนํา
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
ในประเทศไทย, SCG ได้พัฒนานวัตกรรมด้วยความร่วมมือกับโรงพยาบาลและ
โรงเรียนแพทย์ และพันธมิตรต่างๆ และส่งมอบแก่โรงพยาบาล โดยการบริจาคของ
มูลนิธิ SCG. หนึ่งในนวัตกรรมดังกล่าว คือ Modular COVID Unit (ประกอบด้วย
Screening Unit และ Swab Unit) ซึ่งพัฒนาเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ
ไวรัส ในระหว่างขั้นตอนการคัดกรองและตรวจหาเชื้อ และป้องกันความปลอดภัย
ให้กับแพทย์และพยาบาลผู้ปฏิบัติงาน โดยได้ติดตั้งและส่งมอบชุดแรกในวันที่ 31
มีนาคม 2563 ที่ผา่ นมา.
เจตนารมณ์ของเอกสารชุดนี้ ก็เพื่อเผยแพร่แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบ
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานวัตกรรมในลักษณะเดียวกัน เพื่อการต่อยอดใน
รูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมและขยายผลโดยเร็วให้ทันกับสถานการณ์ของประเทศไทย
ในปัจจุบัน, เนื่องด้วย SCG ตระหนักดีว่า การขยายผลให้ทันการณ์ต้องอาศัยความ
ร่วมมือของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทีม
่ ีความรู้ความสามารถ ถ่ายทอดองค์
ความรู้และร่วมมือกัน เพื่อสร้างนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมกับการใช้งานของ
แพทย์และพยาบาล. ในการพัฒนานวัตกรรมนี้ SCG ได้จุดเรียนรู้หลายประการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาให้เหมาะสมโดยอิงกับการใช้งานจริงของแพทย์และ
พยาบาลผู้ปฏิบัติงาน นอกเหนือจากการพัฒนาเชิงวิศวกรรม, ซึ่งหวังว่าจะเป็น
ประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับผู้พัฒนานวัตกรรมทั้งหลาย.
ทั้งนี้ หากท่านใดหรือองค์กรใด นําแบบที่เผยแพร่ ณ ที่นี้ ไปพัฒนาต่อยอดประการ
ใด, ขอให้ได้รับการตรวจสอบในเชิงวิศวกรรม และได้รับการยืนยันจากบุคลากรทาง
แพทย์ก่อน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย.
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การพัฒนา Modular COVID Unit ครั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือที่เป็นสหวิทยาการหลายศาสตร์มาร่วมกันในการพัฒนา และจะไม่สามารถประสบ
ความสําเร็จได้เลย หากไม่ได้รับความร่วมมือจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ทางโรงพยาบาลทีไ่ ด้ให้ข้อมูลและแนวทางการพัฒนา ผูร
้ ่วมออกแบบวัสดุและ
อุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้จริง และ ทีมงานก่อสร้างทุกท่าน ได้แก่
• นายแพทย์ สมเกียรติ ลลิตวงศา และทีมแพทย์และบุคลากร
โรงพยาบาลราชวิถี
• ศาสตรจารย์ นายแพทย์ ยง ภู่วรรณ และทีมแพทย์และบุคลากร
โรงพยาบาลบางปะกอก 9
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ อนุแสง จิตสมเกษม และทีมแพทย์และ
บุคลากร วชิรพยาบาล
• บริษัท S.C.R. Engineering & Service ผูร
้ ่วมพัฒนาชุดระบายอากาศ HEPA
• บริษัท Innovate Plus ผู้ร่วมพัฒนา UV Chamber
• บริษัท BetterPro ผู้จด
ั จําหน่ายชุด Bi-polar Ionizer
• บริษัท 3A Instrument ผู้พฒ
ั นาถุงมือ
• บริษัท KOCOM (Thailand) ผู้พฒ
ั นาระบบ Intercom
รวมถึงทีมงานก่อสร้าง ทีมผูร
้ ับเหมา และทีมงาน SCG ทุกท่าน และอื่นๆ ทีไ่ ม่ได้
กล่าวถึงในที่นี้.
ทีมงานผูพ
้ ัฒนาขอขอบคุณองค์กรและหน่วยงานทั้งหลายทีร
่ ่วมมือกันจนสําเร็จ
ลุล่วงได้ ณ ที่นี้.
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บทที่ 1 แนวคิดในการออกแบบ
แนวคิดหลักในการออกแบบ Modular COVID Unit ในครั้งนี้ เริ่มจากการทําความ
เข้าใจปัญหาของโรงพยาบาล เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนา. ปัญหา
ของโรงพยาบาล คือ ต้องการแยกส่วน ARI Clinic (Acute Respiratory Infection
Clinic) ซึ่งเป็นส่วนทีร
่ องรับการตรวจผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ COVID-19 ออกมา
จากส่วนอื่นๆ ของโรงพยาบาล เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อให้กับบุคลากรทาง
การแพทย์และผู้ป่วยอืน
่ ๆ ในโรงพยาบาล. และหากพื้นที่เอื้ออํานวย ก็จะแยกส่วนนี้
ออกมาอยู่ในพื้นที่กลางแจ้ง เพื่อการระบายอากาศ ไม่ให้เกิดการแออัดของผู้ป่วย
ที่มาตรวจที่ ARI Clinic. Modular COVID Unit จึงออกแบบมาเพื่อการติดตั้ง
อาคารนี้ขึ้นใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของ ARI Clinic ของโรงพยาบาล และสอดคล้องกับ
กระบวนการทํางานของโรงพยาบาล.
จุดประสงค์ในการออกแบบที่สําคัญของ Modular COVID Unit คือ ปกป้องความ
ปลอดภัยจากการแพร่เชื้อสู่แพทย์และพยาบาล และสู่ผู้อื่น. โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กระบวนการสําคัญ เช่น การ Swab เพื่อเก็บตัวอย่างไปตรวจหาเชื้อ ที่มโี อกาสการ
แพร่เชื้อสูง. และสามารถติดตั้งได้ทันกับความต้องการของโรงพยาบาล.
ในการออกแบบและพัฒนา Modular COVID Unit ดังกล่าว จึงต้องอาศัยศาสตร์
ความรูใ้ นหลายด้าน มาผสมผสานเพื่อออกแบบและพัฒนาให้สามารถใช้งานได้.
ตัวอย่างเช่น ในการออกแบบก่อสร้าง ต้องคํานึงถึงการปฏิบัติงานใน ARI Clinic
และอุปกรณ์ที่จาํ เป็น, การควบคุมความดันอากาศและคุณภาพอากาศ, การกําจัด
เชื้อในกระบวนการต่างๆ, และการติดตั้งในสถานที่จริงของโรงพยาบาล เป็นต้น.
ซึ่งต้องทํางานร่วมกัน.
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บทที่ 2 การออกแบบอาคาร ขนาด และพื้นที่ใช้สอย
2.1

การออกแบบอาคาร SCREENING UNIT

ภายใต้แนวความคิดในการออกแบบที่ต้องการป้องกันแพทย์และพยาบาลจากการ
ติดเชื้อ การออกแบบอาคารจึงต้องออกแบบให้พื้นทีข
่ องแพทย์และพยาบาลที่ทาํ
หน้าที่ตรวจคัดกรองให้อยูภ
่ ายในอาคาร Modular Unit ที่ปิดสนิทและมีระบบปรับ
อากาศภายในเพื่อแยกพื้นทีท
่ ํางานออกจากผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ โดย
อาคารจะมีทางเข้าออกเพียงด้านเดียวผ่านประตู 2 ชั้น และปิดรอยต่อส่วนประกอบ
ทั้งหมดของอาคารเพือ
่ ป้องกันการรั่วไหลของอากาศและช่วยในการควบคุมระบบ
ความดันอากาศภายในอาคารให้เป็นบวกเสมอ
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การจัดพื้นที่ใช้สอยและการใช้งานอาคาร
ภายในอาคารจะประกอบด้วยพื้นที่ 2 ส่วน คือส่วนทางเข้าอาคารในชัน
้ แรกทีเ่ ป็น
พื้นทีส
่ ําหรับเปลี่ยนเสือ
้ ผ้า ล้างมือและเตรียมเครื่องมือ- อุปกรณ์ ส่วนที่สองเป็น
พื้นทีห
่ ลักของแพทย์และพยาบาลในการทํางานและคัดกรองผู้ป่วย ส่วนภายนอก
อาคารจะเป็นพื้นทีข
่ องผู้ป่วยหรือผูท
้ ี่ต้องการตรวจจะถูกคัดกรองโดยการพูดคุย
กับแพทย์หรือพยาบาลทีห
่ น้าต่างกระจกผ่านอุปกรณ์สื่อสาร
Preparation Zone

Working Zone

Entrance for
Doctors & Nurses

Outdoor Patient Zone

ส่วนทางเข้าอาคารในชั้นแรก (Entrance & Preparation Zone) ควรมีพน
ื้ ที่และ
ความกว้างให้เพียงพอ ต่อการใช้งานสําหรับเปลี่ยนชุดของแพทย์และพยาบาล การ
เตรียมเครื่องมือ-อุปกรณ์ และติดตั้งอ่างล้างมือแพทย์แบบใช้เท้าเหยียบ
ส่วนทํางานของแพทย์และพยาบาล (Working Zone) ควรมีทางเดินและพื้นที่ให้
เพียงพอต่อการทํางานของแพทย์และพยาบาลแต่ละคน (ไม่ควรตํ่ากว่า 2 ตร.ม./
คน) เจ้าหน้าที่แต่ละคนจะมีโต๊ะทํางานขนาดเล็ก เก้าอี้ และอุปกรณ์สื่อสารกับผูท
้ ี่มา
คัดกรอง ในบางกรณีอาจจะติดผนังกั้นระหว่างโต๊ะเพื่อลดเสียงรบกวนระหว่างกัน
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ส่วนพื้นทีภ
่ ายนอกสําหรับผู้มาคัดกรอง (Outdoor Patient Zone) เนื่องจากผู้มา
คัดกรองจะอยู่ภายนอกอาคารและสื่อสารกับเจ้าหน้าทีผ
่ า่ นหน้าต่างกระจกโดยใช้
อุปกรณ์สื่อสาร ดังนัน
้ ควรมีพื้นที่ความกว้างให้เพียงพอต่อการยืน
(ไม่ควรตํ่ากว่า 1.2 ม.) และควรมีหลังคาคลุมเพื่อป้องกันแดด ถ้าระดับพื้นอาคารและ
พื้นที่ยืนสูงจากระดับพื้นดินมากควรมีบันไดหรือทางลาดเพิ่มเติม
2.2

การออกแบบอาคาร SWAB UNIT

การออกแบบอาคารตรวจหาเชื้อ SWAB UNIT ใช้หลักการออกแบบให้กิจกรรม
ทั้งหมดเกิดขึ้นภายในอาคารปิดที่มร
ี ะบบปรับอากาศและการควบคุมความดัน
อากาศให้คงที่ตลอดเวลา โดยแบ่งเป็นพื้นทีอ
่ อกเป็น 2 ส่วนคือพืน
้ ทีท
่ ํางานของ
แพทย์และพยาบาลทีท
่ ําหน้าที่ตรวจหาเชื้อภายในห้องที่มร
ี ะบบความดันอากาศที่เป็น
บวกเสมอเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่พน
ื้ ทีท
่ าํ งานของหมอและพยาบาล และส่วนที่เป็น
พื้นทีข
่ องผูเ้ ข้ารับการตรวจจะอยู่ในห้องที่มร
ี ะบบความดันอากาศที่เป็นลบเสมอเพื่อ
ป้องกันการกระจายเชื้อจากคนไข้ไปสู่ภายนอก โดยอาคารจะมีทางเข้าออกเพียง
ด้านเดียวผ่านประตู 2 ชั้นและแยกเข้าสูห
่ ้องทํางานย่อยของเจ้าหน้าที่แต่ละคน ซึ่งมี
การปิดรอยต่อส่วนประกอบทั้งหมดของอาคารอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันการ
รั่วไหลของอากาศและช่วยในการควบคุมระบบความดันอากาศภายในอาคารให้
สมํ่าเสมอทัง
้ สองส่วน
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การจัดพื้นที่ใช้สอยและการใช้งานอาคาร
ภายในอาคารจะประกอบด้วยพื้นที่ 3 ส่วน คือส่วนทางเข้าอาคารในชัน
้ แรกทีเ่ ป็น
พื้นทีส
่ ําหรับเปลี่ยนเสือ
้ ผ้า ล้างมือและเตรียมเครื่องมือ- อุปกรณ์ ส่วนที่สองเป็น
พื้นทีห
่ ้องของแพทย์และพยาบาลในการทํางานและตรวจผู้ป่วย ส่วนทีส
่ ามจะเป็น
ห้องตรวจของผู้เข้ารับการตรวจ โดยการตรวจหาเชื้อ การทําหัตถการต่างๆและ
การสื่อสารระหว่างหมอหรือพยาบาลกับผูป
้ ่วยจะผ่านช่องหน้าต่างและเครื่องมือ
สื่อสารเท่านั้น
Preparation Zone

Operation Zone

Entrance for
Doctors & Nurses

Indoor Patient Zone

ส่วนทางเข้าอาคารในชั้นแรก (Entrance & Preparation Zone) ควรมีพน
ื้ ที่และ
ความกว้างให้เพียงพอ ต่อการใช้งานสําหรับเปลี่ยนชุดของแพทย์และพยาบาล การ
เตรียมเครื่องมือ-อุปกรณ์ และติดตั้งอ่างล้างมือแพทย์แบบใช้เท้าเหยียบ ควรเตรียม
ประตูทางเข้าอาคารให้กว้างพอที่จะเอาเครือ
่ งมือ-อุปกรณ์ทางแพทย์เช่น mobile
lab เข้ามาได้ในกรณีทจ
ี่ ําเป็น
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พื้นที่ภายในอาคารแบ่งเป็นส่วนเตรียมเครื่องมือ-อุปกรณ์และส่วนห้องทํางานย่อย (cell
compartment) ของแพทย์และพยาบาล

ส่วนทํางานของแพทย์และพยาบาล (Operation Zone) ควรมีทางเดินและพื้นทีใ่ ห้
เพียงพอต่อการทํางานของแพทย์และพยาบาลแต่ละคน โดยจะแบ่งพื้นทีท
่ าํ งานของ
แพทย์หรือพยาบาลออกเป็นห้องย่อยๆ (ขนาดห้องที่แนะนํา 3.5 ตร.ม./ คน) ในแต่ละ
ห้องจะมีโต๊ะทํางานขนาดเล็ก เก้าอี้ และอุปกรณ์สื่อสาร โดยการตรวจและการ
สื่อสารกับผู้เข้ารับการตรวจจะผ่านทางหน้าต่างอคิลิคขนาดใหญ่ที่มช
ี ่องสําหรับใส่
ถุงมือยางเพื่อทําหัตการเท่านัน
้ การแบ่งพืน
้ ที่ออกเป็นห้องย่อยๆและมีประตูของแต่
ละห้องย่อย (cell compartment) จะช่วยลดความเสี่ยงและจํากัดการกระจายเชื้อให้
อยู่แค่ในห้องนัน
้ ๆในกรณีทเี่ กิดอุบัติเหตุขณะทํางาน

ภาพแสดงห้องทํางานของแพทย์และพยาบาลที่เชื่อมกับห้องตรวจของผู้เข้ารับการตรวจ กั้นด้วย
ผนังอะครีลิคและทําหัตถกรรมผ่านถุงมือยาง
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ส่วนห้องตรวจของผู้เข้ารับการตรวจ (Indoor Patient Zone) จะเป็นลักษณะ
ห้องย่อยเชื่อมต่อกับห้องของแพทย์หรือพยาบาลในลักษณะหนึง
่ ต่อหนึ่งโดยมี
ผนังอะคริลิคแบบติดตาย (fixed window) กั้นระหว่างห้อง (ขนาดสัดส่วนห้องที่
แนะนํา ความกว้างไม่น้อยกว่า 0.85 ม. ยาวไม่ควรน้อยกว่า 1.2 ม.) ภายในห้องต้อง
มีชั้นวางของขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 10 ซม. เพื่อใช้สาํ หรับวางอุปกรณ์การ
ตรวจ การเข้าไปในห้องตรวจของผู้เข้ารับการตรวจจะเข้าจากภายนอกอาคารโดยผู้
เข้ารับการตรวจจะเปิดและเปิดประตูด้วยตัวเองพร้อมนําอุปกรณ์การตรวจส่วนตัว
ที่ได้รับแจกเข้าไปในห้องตรวจด้วย เมื่อเข้าไปในห้องตรวจแล้วก็จะสื่อสารกับแพทย์
หรือพยาบาลผ่านเครือ
่ งมือสื่อสารเท่านั้นเพื่อป้องกันการกระจายของเชื้อ

ภาพแสดงห้องตรวจของผู้เข้ารับการตรวจ (Indoor Patient Zone) จะถูกแบ่งออกเป็นห้องย่อยๆ
(cell compartment) โดยจะสื่อสารกับแพทย์และพยาบาลผ่านเครื่องมือสื่อสาร

2.3

ส่วนประกอบอาคารและตัวอย่างวัสดุที่เหมาะสม

พื้นภายในอาคาร
ใช้วัสดุปูพน
ื้ ที่มีความแข็งแรง มีผิวเรียบ ไม่ลื่น ทนนํ้า สามารถดูแลรักษาทําความ
สะอาดได้งา่ ยและต้องคงทนต่อการขัดถู การใช้สารเคมีประเภทนํ้ายาทําความ
สะอาด : วัสดุที่แนะนํา เช่น กระเบื้องยาง/ไวนิลชนิดม้วนที่มีรอยต่อน้อยและทนต่อ
สารเคมี, พื้น Polyurethane (PU)
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พื้นภายนอกอาคารบริเวณที่ยืนของผูเ้ ข้ารับการตรวจ
ใช้วัสดุปูพน
ื้ ที่มีความแข็งแรงคงทน ไม่ลน
ื่ ทนแดด ทนนํ้าและสามารถดูแลรักษาทํา
ความสะอาดได้งา่ ย โดยการติดตั้งจะต้องให้ได้ระดับเรียบเสมอกัน : วัสดุที่แนะนํา
เช่น วัสดุปูพื้น Smartboard, วัสดุปูพื้นสําเร็จรูป
ผนังภายในห้องทํางานของบุคลากรทางการแพทย์
ควรใช้วัสดุที่ติดตั้งง่าย มีความแข็งแรง คงทน มีผิวเรียบทําความสะอาดง่าย : วัสดุ
ที่แนะนํา เช่น ผนัง smartboard ฉาบรอยต่อและปิดผิวผนังภายในด้วย wallpaper
หรือปิดด้วยแผ่น laminate สําหรับส่วนเปียกบริเวณอ่างล้างมือ
ผนังภายในห้องผู้เข้ารับการตรวจ (Indoor Patient Room) ของอาคาร swab
unit
ควรใช้วัสดุที่ติดตั้งง่าย มีความแข็งแรง มีผิวเรียบทําความสะอาดง่าย และจะต้อง
คงทนต่อการขัดถูด้วยนํ้าทําความสะอาดประเภทสารเคมี : วัสดุที่แนะนํา เช่น ผนัง
smartboard ปิดทับด้วยแผ่น laminate ทีท
่ นต่อสารเคมี
ผนังกัน
้ ระหว่างห้องทํางานของบุคลากรทางการแพทย์และห้องผู้เข้ารับการ
ตรวจในอาคาร swab unit
ควรใช้วัสดุที่มีความโปร่งใส ทนทานต่อการทําความสะอาดด้วยนํ้ายาเคมีหรือ
แอลกอฮอล์และจะสามารถติดตั้งอุปกรณ์ถุงมือยางแบบยาวได้ (sleeves gloves) :
วัสดุที่แนะนํา เช่น แผ่นอะครีลิค (ความหนาไม่น้อยกว่า 6 มม.)
ฝ้าเพดาน
ควรใช้วัสดุที่แข็งแรง ทนทาน เรียบไม่มีรอยต่อ ไม่มีรพ
ู รุน ไม่มซ
ี อกมุม ความสูง
ของฝ้าเพดานไม่ควรตํ่ากว่า 2.60 เมตร
วัสดุที่แนะนํา เช่น ฝ้ายิปซั่มบอร์ดชนิดฉาบเรียบทาสี
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ผนัง Smartboard
ปิดผิวด้วย wallpaper
ผนังลามิเนต

ผนังอะครีลิค

พื้นไวนีลทนสารเคมี

ตัวอย่างการใช้วัสดุแนะนําสําหรับ พื้น ฝ้า ผนัง ภายในห้องบุคลากรทางการแพทย์และห้องผู้เข้า
รับการตรวจ ของอาคาร swab unit

ประตูทางเข้าหลักสําหรับบุคลากรทางการแพทย์ (Entrance Door)
ควรใช้วัสดุที่แข็งแรงทนทาน ทําความสะอาดง่าย และควรเป็นชนิดที่สามารถใช้ท่อน
แขนหรือลําตัวหรือเลือ
่ นให้เปิดปิดได้งา่ ย บานประตูทง
ั้ ภายนอกและภายในควรเป็น
บานกระจกหรือมีช่องกระจกขนาดใหญ่ เพื่อช่วยให้มองเห็นได้ง่ายและป้องกันการ
เปิดประตูพร้อมกันซึ่งจะมีผลต่อความดันอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ช่องประตูควรมี
ความกว้างไม่น้อยกว่า 0.9 ม.เพื่อสะดวกในการสัญจรและขนอุปกรณ์ขนาดเล็ก :
วัสดุบานกรอบและวงกบที่แนะนํา เช่น อลูมเิ นียม, UPVC, FIBERGLASS
ประตูทางเข้าห้องทํางานย่อยของบุคลากรทางการแพทย์ (cell compartment)
ในอาคาร swab unit
ควรใช้วัสดุที่แข็งแรงทนทาน นํ้าหนักน้อย ทําความสะอาดง่ายและทึบแสงเพื่อ
ป้องกันรังสี UV เล็ดลอดออกมาเมื่อทําการฆ่าเชื้อภายในห้องด้วยแสง UV : วัสดุที่
แนะนํา เช่น ประตู fiberglass แบบทึบแสง, ประตู UPVC แบบทึบแสง
ประตูเข้าห้องผูเ้ ข้ารับการตรวจ (indoor patient zone)ในอาคาร swab unit
เนื่องจากอยู่ภายนอกอาคาร จึงควรใช้วัสดุที่แข็งแรง ทนแดด ทนนํ้า นํา้ หนักน้อย
ทําความสะอาดง่ายและทึบแสงเพื่อป้องกันรังสี UV เล็ดลอดออกมาเมื่อทําการฆ่า
เชื้อภายในห้องด้วยแสง UV การเปิดปิดประตูต้องสามารถทําง่ายโดยใช้ท่อนแขน
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หรือลําตัวเพื่อหลีกเลีย
่ งการสะสมของเชื้อโรค : วัสดุที่แนะนํา เช่น ประตู fiberglass
แบบทึบแสง, ประตู UPVC แบบทึบแสง
หน้าต่าง
หน้าต่างสําหรับอาคาร screening unit จะเป็นหน้าต่างบานกระจกติดตาย (fixed
window)เพื่อป้องกันการรั่วของอากาศ ความกว้างของกระจกไม่ตํ่ากว่า 0.9 ม.และ
ควรสูงจากพื้น 0.9 ม. เพื่อสะดวกในการใช้งาน ชนิดของกระจกควรเป็นกระจก
tempered glass หรือ laminated glass เพื่อความความแข็งแรงและปลอดภัย บาน
กรอบและวงกบหน้าต่างควรใช้วัสดุที่แข็งแรงทนทาน ทนแดด และป้องกันนํ้าเข้าได้ดี
วัสดุที่แนะนํา เช่น อลูมิเนียม, UPVC
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ข้อแนะนําและข้อควรระวังในการออกแบบและการติดตั้งส่วนประกอบอาคาร
1. การก่อสร้างและติดตัง
้ ส่วนประกอบต่างๆของอาคารจําเป็นต้องให้
ความสําคัญอย่างมากกับการป้องกันการไหลเข้า-ออกของอากาศตาม
รอยต่อของวัสดุหรือส่วนประกอบต่างๆ เช่นพื้น ผนัง ประตู หน้าต่าง ซึ่งจะ
ทําให้ความดันอากาศภายในอาคารไม่ได้ตามค่ามาตรฐานและส่งผลให้เกิดการ
กระจายของเชื้อโรค

ตัวอย่างการจบพื้น vinyl แบบม้วนด้วยตัวจบเพือ
่ ช่วยให้เรียบร้อย ทําความสะอาดง่ายและ
ช่วยลดรอยต่อระหว่างพืน
้ กับผนัง

2.

การสร้างให้ภาวะ air tightness ให้เกิดภายในอาคาร (ค่า air tightness ควร
น้อยกว่า 5 ตร.ซม./ ตร.ม.) เป็นสิ่งจําเป็นและทําได้โดยการปิดรอยต่อต่างๆ
ด้วยวัสดุที่เหมาะสม เช่น การใช้เทป air tightness หรือ silicone ปิดตาม
รอยต่อระหว่างพืน
้ กับผนังหรือผนังกับผนัง
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3. วงกบประตู-หน้าต่างเป็นอีกจุดที่อากาศจะไหลเข้า-ออกได้งา่ ย ดังนั้นควร
เลือกใช้วงกบประตู-หน้าต่างที่มี profile ทีม
่ ีรอยต่อน้อย หรือเลือกวงกบที่ฝัง
เข้าไปในผนังเพื่อช่วยในเรื่อง air tightness หรือใช้ Silicone อุดรอยต่อ
4. วัสดุและประตูทใี่ ช้ในห้องที่มีการค่าเชื้อโรคด้วยรังสี UV ต้องเป็นวัสดุทึบแสง
และทนต่อรังสี UV กรณีทจ
ี่ ําเป็นต้องใช้วัสดุโปร่งแสง เช่นผนังอะครีลิคที่กั้น
ระหว่างห้องทํางานของบุคลากรทางการแพทย์กับห้องของผู้เข้ารับการ
ตรวจในอาคาร swab unit จะต้องติดผ้าม่านชนิดป้องกันรังสี UV เพื่อ
ป้องกันอันตรายจากการรังสีที่เล็ดลอดออกมา
5. ไม่ควรใช้โคมไฟแบบ downlight เพราะมีชอ
่ งระบายความร้อนในตัว จะทําให้
เกิดการรั่วไหลของอากาศได้ ควรใช้โคมไฟแบบยึดติดกับเพดาน
6. ขอบวงกบประตูภายนอกอาคาร หรือช่อง ceiling service ควรติดขอบเทป
ยาง ฟองนํ้า หรือโฟม เพื่อช่วยลดการรั่วไหลของอากาศ
7. เนื่องจากภายในอาคารจะมีท่อและอุปกรณ์ของงานระบบค่อนข้างมาก ซึง
่ เป็น
จุดที่เกิดการรั่วไหลของอากาศได้ง่าย ดังนั้นต้องตรวจสอบรอยรั่วเหล่านี้และ
ใช้วัสดุประเภท silicone หรือ PU Foam เพือ
่ อุดรอยต่อ ท่อลมและท่อร้อย
สายไฟ

16

17

บทที่ 3 การออกแบบ ระบบควบคุมอากาศภายใน
ตามนิยามการออกแบบ Modular Screening and Swab Unit จะจัดอยู่ใน
ส่วนทีเ่ รียกว่า ARI Clinic (Acute Respiratory Infection Clinic) ซึ่งไม่มีมาตรฐาน
การออกแบบโดยตรง จึงประยุกต์เฉพาะส่วนสําคัญจาก ASHRAE Standard 1702017 และมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศของ วสท. โดยอ้างอิง
• Protective Environment (PE) Room ในการออกแบบห้ อ งในส่ ว นของ

แพทย์และพยาบาล
• Airborne Infection Isolation Room (AIIR) ในการออกแบบ Swab Units

ในส่วนของผู้ป่วยที่มารับการตรวจ
และประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทและข้อจํากัด ได้แก่
• ออกแบบค่า ความดันขั้นตํ่า ให้สูงกว่า ค่าความดันขั้นตํ่าตามมาตรฐาน

เพื่อเผื่อค่า ความดันจากลมภายนอก เนื่องจากทําการติดตั้ง Modular
COVID Unit กลางแจ้งภายนอกตัวอาคารโรงพยาบาล
• ออกแบบให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ที่สามารถหาได้

โดยมีรายละเอียดในการออกแบบ ดังนี้
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3.1

การออกแบบระบบของ Screening Unit

Positive Pressure

แนวคิดในการออกแบบ ระบบ Screening unit
เนื่องจาก ปัญหาต้องการลดความเสี่ยงในการติดโรคของแพทย์และพยาบาล
จากการใกล้ชิดคนไข้โดยตรง และลดการใช้ชุด PPE ของรพ. ดังนั้น การออกแบบ
ห้องแพทย์และคนไข้จง
ึ ให้แยกจากกันอย่างเด็ดขาด ทั้งระบบอากาศและการสัมผัส
ผ่านการปฎิบัติงาน โดยประยุกต์ Protective environment (PE) ASHARE-170
เป็นแนวทางการออกแบบ ใช้สําหรับสถานะการฉุกเฉิน (Crisis design) ภายใต้
ข้อจํากัด ข้อกําหนดบางข้อ อาจจะต่างจากมาตราฐานในสถานะการณ์ตามปกติ.
โดยแนวทางการออกแบบนี้ให้พื้นที่สว
่ นแพทย์ให้อยู่ในระบบปิด มีการเติม
อากาศสะอาดเข้าภายในห้องที่แพทย์อยู่อย่างต่อเนื่อง ชนิดไม่หมุนเวียนอากาศซํา้
และรักษาความดันเป็นบวก (สูงกว่าความดันบรรยากาศ) ร่วมกับ ห้อง high air
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tightness เพื่อป้องกัน ความดันภายในตก หรือ การรั่วเข้าของอากาศที่ปนเปื้อน
จากด้านนอก.
สําหรับระบบอากาศขาเข้าห้องแพทย์ ให้มีการบําบัดด้วยระบบ UV, HEPA
filter รวมถึง Bi-polar ionization อีกทั้ง ออกแบบระบบประตูเป็นประตูสองชั้น
(Double door, Ante) เพื่อรักษาความดัน ระบบทําความเย็นใช้เป็นแยกส่วน (split
type) เพื่อระบายความร้อน และ ลดความชืน
้ ในขณะปฎิบัติงาน.
นอกจากนี้ การติดต่อสื่อสาร ใช้ Intercom ในการสื่อสารระหว่างกัน
ออกแบบให้คนไข้อยู่บริเวณด้านนอกเป็นบริเวณที่อากาศถ่ายเท (open air) แพทย์
สามารถเห็นคนไข้ ซักประวัติผ่านกระจกอะคลีลิคใส , สําหรับส่วนคนไข้ อยู่ด้าน
นอก พื้นทีเ่ ปิดโล่งและใช้การระบายอากาศ ตามธรรมชาติ.
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Design Parameter for Screening and Swab Unit (Doctor Zone - Positive
Pressure)
Item

PE guideline

SCG Current design

Pressure (Pa)

>2.5

10-20

Air tightness (cm2 /m2)

Not declare

<5.0

Fresh air ACH

>4

6-8

HVAC ACH

8-10

10

Exhausted air ACH

Less than supply air15%

4

Temperature ( celcuis)

23-25

<27

Humidity (%)

<60

<70

Prefilter

MERV7

MERV7

HEPA filter

>MERV16 or H13

MERV18

UV dose (uW sec/ cm2)

Not declare

12,700

Screening Unit Equipment List
Equipment

Qty.

Note

HEPA fan (supply air: doctor zone)

2

254 cmh (CADR)

HEPA fan (exhausted air: patient zone)

0

254 cmh (CADR)

UV chamber

1

1000 cmh ,127000 uW sec/cm2

Ion electrode

1

Cabinet exhausted fan (doctor zone)

1
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3.2

การออกแบบระบบของ Swab Unit

Extra Positive pressure

Negative Pressure
: Patient
Positive Pressure:
Doctor

22

แนวคิดในการออกแบบ ระบบ Swab unit
การออกแบบส่วนแพทย์ ใช้หลักการความดันบวก , ระบบทําความสะอาด
อากาศ , ระบบปรับอากาศ และ ระบบสื่อสาร, เหมือนกับของ Screening unit ทุก
ประการ , เพิม
่ เติม คือ Swab unit ต้องแบ่ง เป็นห้องย่อยๆ ปิดมิดชิด (cell
compartment) มีช่องใส่ถุงมือยาง สําหรับตู้ Biosafety, เนื่องจาก เป็นพื้นที่ มี
ความเสี่ยงปนเปื้อนสูงสุด กรณีเกิดอุบัติเหตุ เช่น ถุงมือยางหลุด จากโอริง แล้วเกิด
การปนเปิ้อน , สามารถ ปิดเฉพาะ ซีล cell ที่เกิดเหตุนั้นๆ โดยที่ cell อื่นยังสามารถ
ปฎิบัติงานต่อได้, การจ่ายอากาศ บนลงล่าง return air grill อยู่เยื้องไปด้านช่อง
กระจกด้านหน้า เพื่อให้เกิดเป็นม่านอากาศป้องกัน ระหว่างด้านในและด้านนอก.
การออกแบบส่วนคนไข้ ให้หลักความดันเป็นลบ เพื่อป้องกันการกระจายเชื้อ
ออกภายด้านนอก, โดยใช้ exhausted fan ดูดอากาศ ภายในห้องคนไข้ บริเวณ
ด้านล่างใกล้พื้น (RAG) ไปรวมและผ่าน UV chamber และ HEPA filter เพื่อทําลาย
เชื้อ ก่อนปล่อยสู่อากาศภายนอก ,และในแต่ละห้องคนไข้ มี UV lamp timer สําหรับ
ฆ่าเชื้อหลังการใข้งาน.
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Design Parameter for Swab Unit (Patient Zone - Negative Pressure)
Item

Minimum requirement SCG Current design

Pressure (Pa)

‘> -2.5

-3 to -8

Air tightness (cm2 /m2)

Not declare

<5.0

Exhausted air ACH

>12

12-16

Temperature ( celcuis)

23-25

Not control
(natural ventilation)

Humidity (%)

<60

Not control
(natural ventilation)

HEPA filter

>MERV16 or >H13

MERV18

UV chamber dose (uW sec/ cm2)

n/a

12,700

UV lamp patient room dose

n/a

2,000-5,000

(uW sec/cm2)

Swab Unit Equipment list
Equipment

Qty.

Note

HEPA fan (supply air :doctor zone)

2

254 cmh (CADR)

HEPA fan (exhausted air :patient zone)

1

254 cmh (CADR)

UV chamber

2

1000 cmh ,127000 uW sec/cm2

Ion electrode

1

Cabinet exhausted fan (doctor zone)

1

UV lamp germicide (patient zone)

1
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30W, 2000-5000 uW sec/cm2

รายละเอียดของแต่ละระบบ มีดังต่อไปนี้
1. ระบบบําบัดอากาศขาเข้า (Air treatment):
• เนื่องจากข้อจํากัดด้าน supply chain คือ HEPA fan ทีห
่ าได้ มีขนาดเล็ก

แต่ UV chamber มีขนาดใหญ่ , จึงจําเป็นต้อง สลับลําดับ ให้ผา่ น
UV ก่อน ซึ่งตามปกติ ควรออกแบบให้ผ่าน filter ก่อนผ่านเข้าสู่ UV
chamber ดังนั้นถ้าสามารถหา ชุดพัดลมที่มี HEPA, UV ด้วยในชุด
เดียวจะช่วยลดความซับซ้อนการออกแบบ.
• ด้านอากาศขาเข้า ผ่านการกรองฝุ่นขนาดใหญ่ด้วย Pre-filter (MERV7)

ของ UV chamber.
• จากนั้น ถูกฆ่าเชื้อด้วยหลอด UV ขนาด 30W จํานวน 4 หลอด (UV

dose = 12,700 mWs/cm2).
• หลังจากนั้นผ่านการกรองละเอียดด้วย HEPA filter fan (MERV18) โดย

ใช้ Fan ขนาด 254 CMH.
• หลังจากผ่าน HEPA filter แล้ว อาจเสริม การควบคุมเชื้อด้วย bi

polar ionization ( plasma ion) ได้ เป็นอุปกรณ์เสริม
2. การกระจายลม (Supply Air): ตําแหน่งของหัวจ่ายลมขาเข้า(Inlet) ถูกออกแบบ
ไว้ด้านบนส่งลมสะอาดจากบนลงด้านล่างผ่านกระจกและถูกดูดออกทางด้าน
ล่าง เพื่อให้เกิดม่านลมป้องกันอากาศสกปรกย้อนเข้ามาโดนคุณหมอในกรณี
กระจกกั้นรั่วหรือแตก และเป็นการบังคับฝุ่น หรือ เชื้อโรค ตกลงพื้นให้เร็วทีส
่ ุด
3. การระบายลมออก (Exhaust air) : ถ้าความดันสูงพอ อาจไม่จําเป็นต้องมี
exhaust fan , แต่มักติดตั้ง exhaust fan เพื่อ ควบคุมความดันให้เหมาะสม และ
เพื่อควบคุม ปริมาณ CO2 โดยใช้cabinet fan 2 ตัวขนาด ต่างกัน500/405
cmh ,340/275 cmh (Low-high fan) เพื่อใช้ ปรับ balance ลม ได้ 4 ระดับ และ
อากาศทิ้งจากพื้นที่แพทย์ไม่ต้องกรอง ปล่อยสู่ภายนอกได้ทันที เพราะถือว่า
อากาศข้างในของแพทย์สะอาดกว่าด้านนอก
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4. การรักษาความดันบวก (Positive pressure): ตามค่าแนะนําค่าความดันบวก
ควรมากกว่า 2.5 Pa แต่ได้ออกแบบให้ระบบมีความดันอยูใ่ นช่วง 10-20 Pa
• Exhausted air ให้มี flow น้อยกว่าด้าน supply air 15-20%
• ระบบผนังและประตูตอ
้ งซีลเพื่อป้องกันลมรั่วออก (Air leakage) มาก

ที่สุด
• ติดตั้ง Differential pressure gauge (Zero center range -30 to

+30Pa) เพื่อมอนิเตอร์ความดันในห้อง ขณะแพทย์ปฎิบัติงาน
• ประตูใช้เป็นDouble door มี Ante เพื่อป้องความดันลดลงในช่วงเข้า

ออก มี sensor เตือนเมื่อไม่ปิดประตู
5. ระบบปรับอากาศ: ใช้ระบบแอร์ทาํ ความเย็นแยกส่วน (Split type Air
Conditioner)เนื่องจากจัดหาง่ายและดูแลง่าย โดยเครื่องปรับอากาศได้
คํานวนเผื่อในการดึงความชื้น และความร้อน จากอากาศขาเข้า , ใช้ตัวคูณ หา
ขนาด btu ระหว่าง 1,000-1,200 /m2 (ขึ้นกับสถานที่ตั้ง ภายใน หรือ
กลางแจ้ง) แต่อย่างไรก็ตาม อาจเกิดปัญหา อุณหภูมไิ ม่คงที่และเกิดนํ้าหยด
(condense) แก้ไขโดยตั้งอุณหภูมเิ ครื่องปรับอากาศให้สูงขึ้น
6. ระบบการสื่อสาร: intercom สื่อสาร ใช้แบบ full duplex (สื่อสารพร้อมกัน
สองทาง) มี background noise canceller มีช่องเสียบ headphone หรือ
ออกลําโพงของเครื่องได้ เพราะลดเสียงจะรบกวนระหว่างกัน , การกดบังคับ
การสนทนา ควบคุมจากส่วนแพทย์
7. ระบบท่อนํ้าทิ้งและนํ้าแอร์: ท่อนํ้าทิ้งและนํา้ แอร์ให้รวม ใส่ U-trap เพื่อ ป้องกัน
อากาศรัว
่ ทาง ท่อนํา้ ทิ้ง
8. ตู้ควบคุมระบบอากาศ :ใช้ selector หรือ สวิทซ์ ทั่วไป เพื่อง่าต่อการดูแล
รักษา แทนการใช้ ตู้ควบคุมชนิดมี relay ทีย
่ ุ่งยากและเสียเวลาในการประกอบ
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9. UV lamp สําหรับฆ่าเชื้อ ในส่วนคนไข้ ประกอบด้วย timer ตั้งเวลา ตั้งแต่ 310 นาที , มีระบบป้องกันคน ด้วย ไฟไซเรนเตือนการทํางาน ของ UV ในและ
นอกห้อง และติดตั้ง micro switch โดยเมือ
่ มีการเปิดประตู จะต้องตัดการ
ทํางานของหลอด UV ทันที , หลอด UVC 30W ติดสูง 2.5m UV dose
2,000-5,000 mw s /cm2.
10. การระบายลมออก ส่วนคนไข้ ด้วย negative pressure : ขอบประตู ต้องมี
ขอบยาง ปิดช่องใต้ประตู ป้องกันอากาศไหลเข้า , ใช้พัดลม ดูดอากาศ ผ่าน
UV chamber และ HEPA ตามลําดับ.
11. ถุงมือยางเพื่อทําหัตถการ: ถุงมือยางวัสดุที่เลือกใช้ต้องทนรังสีUV และ
สามารถ autoclave ไม่ตํ่ากว่า 10 ครั้ง โดยจะมีถุงมือพลาสติกสวมทับและ
ถอดทิ้งหลังทําหัตถการ
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คําแนะนํา ในการออกแบบ
1. การรักษาความดัน ด้วย air tightness คือหัวใจ ของระบบ, รูร
้ ั่วยิ่งมากจะคุม
ความดันไม่ได้ และต้องใช้พัดลมขนาดใหญ่เกินความจําเป็น , หลีกเลี่ยง จุดเจาะ
รูรั่วอากาศ ตามรอยแยก, ท่อร้อยสายไฟ,สายสื่อสาร , ประตู, หน้าต่าง ต้องปิด
ด้วย เทปกาว ,ท่อนํ้าทิ้งแอร์ หรือ ท่อนํ้าทิง
้ ใส่ u-trap , ข้อต่อท่อ และ ฝาของ
UV หรือพัดลม ควรปิดเทปลดการรั่วของอากาศ , เลือกใช้ วัสดุผนัง พืน
้ ที่มี
ความทึบ รูพรุนน้อย ,รอยต่อน้อยที่สุด หรือใช้แผ่นพลาสติค เสือ
่ นํ้ามัน ปิดทับ,
ใช้ซล
ิ ิโคน หรือโฟม ปิดรูทุกรู
2. ระบบบําบัด อากาศ ต้องมีอย่างน้อย HEPA filter >MERV10 หรือ H13 , มี UV
เป็นตัวเสริม
3. Common part การใช้ วัสดุอุปกรณ์ ที่สามารถทดแทน สับเปลี่ยนกันได้ ลด
ความยุ่งยากการหาอุปกรณ์ เช่น UV chamber ส่วนของแพทย์( positive
pressure) และ ส่วน ของคนไข้ ใช้คนละตัว แต่ขนาดเดียวกันได้ มีข้อต่อ
เหมือนกัน , ใช้หลอด UV ขนาด, กําลัง และชนิดเดียวกันทั้งใน UV chamber
และ UV lamp ในส่วนคนไข้
4. Redundancy ระบบควรสํารอง capacity ไว้ เช่น พัดลมตัวใดตัวหนึ่งเสีย
สามารถ เพิม
่ ความเร็วพัดลมตัวอื่นชดเชยได้ , HEPA filter MERV18 ค่อนข้าง
หาได้ยาก , ออกแบบขนาดห้องเหมาะสมกับ flow filter ที่จัดหาได้
5. ช่องอากาศเข้า และออก ควรห่าง อย่างน้อย 4-8 m และมีความสูงอย่างน้อย
2m เหนือพืน
้
6. HEPA fan ควรใช้แบบ integrated filter เพื่อลดปัญหา filter leak, แต่
สามารถ ใช้ blower

หรือ cabinet fan ทดแทนได้ แต่ ทดสอบ filter leak

test ซึง
่ อาจรั่วตามขอบปะเก็น และต้องเผือ
่ pressure dropที่ filter 100-150Pa
หรือ ตาม spec filter
7. UV dose (uW sec /cm2) = UV irradiation ( uW /cm2) x time (sec) ,หรืออีก
ความหมายคือ ความเข้มมากเปิดเวลาน้อย ความเข้มน้อยเปิดเวลานาน
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8. UV dose lamp ในห้องตรวจ ทีเ่ ลือกใช้กับ COVID virus ให้ปรึกษาหน่วยงาน
Infectious control ของรพ. , เนื่องจาก ยังไม่มีผลวิจัยปริมาณ dose ทีใ่ ช้กับ
COVID อย่างเป็นทางการ ซึ่งอาจใช้กลุ่ม Corona virus เทียบเคียงได้ , แต่
อย่างไรก็ตาม UV dose ทีใ่ ช้กลุ่ม Corona virus มีช่วงค่อนข้างกว้างมาก 7241 J/m2 หรือ 700-24,100 (uW sec/cm2) ที่ D90 rate (dose ที่ฆา่ เชื้อได้
90%) , การเลือกใช้ UV dose สูงเกินไป ทําให้ต้องเปิดหลอดเป็นเวลานานเกินไป
อาจพิจารณาตามความเหมาะสม , เปรียบเทียบกับ UV dose สําหรับฆ่าเชื้อวัณ
โรค อยูท
่ ี่ 10,000 uW sec/cm2 [ดูที่ Appendix แนบท้าย]
9. การฆ่าเชื้อในห้อง ต้องใช้ สารฆ่าเชื้อ(Germicide) ร่วมกับ UV เสมอจะให้
ประสิทธิภาพดีที่สุด เนื่องจาก UV อาจไม่สามารถฆ่าเชื้อในจุดที่แสงส่องไม่ถึง ,
ซึ่งการใช้สารฆ่าเชื้อร่วมUV สามารถเลือก UV dose ทีล
่ ดลงได้ (ลดเวลาฉาย
แสงลง)
10. UV chamber สามารถ เพิ่ม contact time ด้วยการลด flow ของพัดลม, เพื่อ
ลดการใช้จาํ นวนหลอด ลงได้ หรืออีกนัยหนึ่ง เป็นการเพิ่ม UV dose ได้ด้วยการ
ลด flow ของพัดลม
11. เลือก supply air grill ที่สามารถ ปรับลดลมได้ หรือ ใช้เทปกาวปิดลดขนาดพท.
ช่องลม ,เพื่อลดการใช้ Ventilation damper
12. เนื่องจาก มีการเติมอากาศ สูง , การคํานวณเครื่องปรับอากาศ ควรเผื่อ สําหรับ
ความชื้นและอุณหภูมิ , และ ระวังการเกิด นํา้ หยด (condense) ภายในด้วยการ
หุ้มฉนวนท่อนํา้ ยา และท่อนํ้าทิ้ง
13. ลําดับการเปิดพัดลม ต้องเดิน supply air ก่อน exhaust air เสมอ , เพื่อไม่ให้
เกิดความดันลบภายใน ไหลเข้าสู่โมดูล
14. หลังพ้นวิกฤต covid แล้ว สามารถ ใช้เป็นห้องตรวจโรคทางเดินหายใจได้ (ARI) ,
โดยอาจปรับเพิ่ม UV dose ให้สามารถฆ่าเชื้อ วัณโรค ได้ (Mycobacterium
tuberculosis) อาจด้วยการเพิ่มหลอด UVC หรือ ลด flow ของพัดลม
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บทที่ 4 การใช้งาน และข้อควรระวังในการใช้งาน
4.1

คู่มือการใช้งานและการตรวจสอบประจําวันของ Screening Unit

การใช้งานและการตรวจสอบระบบใน SCG modular screening unit ดังต่อไปนี้
1. ระบบบําบัดอากาศใน SCG modular screening unit
หน้าที่และความสําคัญ: เนื่องจากอากาศภายนอกอาจปนเปื้อนกับเชื้อโรคจาก
การสัมผัสกับผู้ป่วยและฝุ่นละออง ระบบอากาศขาเข้าห้องแพทย์และพยาบาล
จึงมีการบําบัดด้วยระบบ UV, HEPA filter รวมถึง Bi-polar ionization และ
อากาศเสียจะถูกดูดออกจากห้องหมอปล่อยสู่บรรยากาศ ดังภาพด้านล่าง

Fresh Air

UV
ION
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HEPA

Exhaust Air
(outlet)

วิธีการใช้งาน
ต้องเปิดการทํางานของอุปกรณ์บําบัดอากาศ ที่แผงวงจรดังต่อไปนี้
1.1 HEPA FAN-1

=> ON(เบอร์2)-> (ในกรณีFilterตัน ความดันตก เพิ่มเป็น เบอร์ 3)

1.2 UV-1

=> ON

1.3 ION-1

=> ON

1.4 RETURN FAN-1 => OFF->(ในกรณีFilterตัน ความดันตก เพิ่มเป็นON เบอร์ 1)

2. ระบบความดันบวก (Positive pressure) สําหรับในห้องหมอ
หน้าที่และความสําคัญ: เนื่องจากอากาศภายนอกอาจปนเปื้อนกับเชื้อโรคจาก
การสัมผัสกับผู้ป่วย จึงมีการออกแบบให้มก
ี ารเติมอากาศสะอาดเข้าภายใน
ห้องทีห
่ มออยู่อย่างต่อเนื่องและรักษาความดันเป็นบวก (สูงกว่าความดัน
บรรยากาศ) เพื่อป้องกันการรั่วเข้าของอากาศที่ปนเปื้อนด้านนอก ดังภาพ
ด้านล่าง
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การตรวจสอบก่อนการใช้งาน
2.1 คอยตรวจดูเกจวัดความดัน (Pressure gauge) ค่าความดันในห้องควร

อยู่ที่ >10 Pa (ค่าแนะนํา 10-20 Pa) เพื่อป้องกันการรัว
่ เข้าของอากาศ
ภายนอก

2.2 ในกรณีที่ความดันตํ่ากว่า 10 Pa ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้

่ ฝ้าด้านบน บริเวณทางเข้าสายไฟฟ้า/ท่อ และจุด
2.2.1 ตรวจสอบรอยรัว
อื่นๆที่อาจมีสิ่งของกระแทกหรือการชํารุดของซีล
2.2.2 ตรวจสอบการทํางานของ Fan จะต้องอยูใ่ นสถานะทํางานตาม
หัวข้อ 1
2.2.3 หากตรวจสอบครบแล้วยังไม่สามารถหาสาเหตุได้ให้ติดต่อ ทีม
วิศวกร SCG
(คุณ กันตณัฐ เบอร์ตด
ิ ต่อ 081-428-7195)

32

3. ระบบ Double door ของ Ante Room
หน้าที่และความสําคัญ: เนื่องจากภายในห้องส่วนที่แพทย์และพยาบาลอยู่
จะต้องรักษาความดันเป็นบวก เพื่อป้องกันความดันตกในช่วงเปิดประตู จึง
ออกแบบระบบประตูเป็นประตูสองชั้น (Double door)

ประตูswing ชั้นนอก
ประตูswing ชั้นใน

(ใช้เข้า-ออก)

(ใช้เข้า-ออก)

วิธีการใช้งาน
3.1

ผู้เข้า-ออกจะต้อง สังเกตว่าอีกฝั่งกําลังจะมีการเปิดประตูหรือไม่ (เช่น
ถ้าจะเข้าจากประตูนอก จะต้องไม่เห็นคนจากด้านในกําลังจะเปิดประตู
ชั้นในเพื่อออก) เพื่อทีจ
่ ะไม่เปิดประตูพร้อมกันสองบานในเวลาเดียวกัน

3.2

ทําการเปิดประตู->ผ่านประตู->ทําการปิดประตูบานนั้นให้สนิทก่อนจะเปิด
ประตูในชั้นถัดไป ในประตูชั้นถัดมาทําการเปิดประตู->ผ่านประตู->ทําการ
ปิดประตู (เมื่อผ่านเข้า-ออกแล้ว ประตูทั้งสองชั้นจะต้องถูกปิดสนิท
เสมอ)

3.3

เมื่อเปิดประตูค้าง เกิน 30 วินาทีจะมีสญ
ั ญาณ เตือนให้ทาํ การปิดประตู

การตรวจสอบก่อนการใช้งาน
- ตรวจสอบประตูปิดสนิท ไม่มีลมรั่วออก
- ตรวจสอบสัญญาณเตือน โดยเปิดประตูค้าง 30 วินาที จะต้องมี

สัญญาณเตือน
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4. การเปิด-ปิดระบบไฟฟ้าเพื่อควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ
4.1

เมื่อต้องการใช้งานSCG modular screening unit ให้เปิด Breaker ใน
ตําแหน่ง “On” เพื่อทําการจ่ายไฟฟ้าให้อุปกรณ์ต่างๆ

4.2 ตรวจสอบสถานะของแต่ละอุปกรณ์ควรเป็นดังภาพต่อไปนี้

4.3 เมื่อต้องการปิดระบบให้ทําการ ปิดBreakerให้อยูใ่ นตําแหน่ง “Off”
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4.2

คู่มือการใช้งานและการตรวจสอบประจําวันของ Swab Unit

การใช้งานและการตรวจสอบระบบใน SCG modular swab unit ดังต่อไปนี้
1. ระบบบําบัดอากาศห้องหมอ
หน้าที่และความสําคัญ: เนื่องจากอากาศภายนอกอาจปนเปื้อนกับเชื้อโรคจาก
การสัมผัสกับผู้ป่วยและฝุ่นละออง ระบบอากาศขาเข้าห้องหมอจึงมีการ
บําบัดด้วยระบบ UV, HEPA filter รวมถึง Bi-polar ionization และอากาศ
เสียจะถูกดูดออกจากห้องหมอปล่อยสู่บรรยากาศ ดังภาพด้านล่าง

ION

HEPA

UV

Fresh air

35

Exhaust air
(Outlet)

วิธีการใช้งาน
ต้องเปิดการทํางานของอุปกรณ์บําบัดอากาศขาเข้า ที่แผงวงจรดังต่อไปนี้
1.1 HEPA FAN-1
1.2 HEPA FAN-2

=> ON (เบอร์ 1)

1.3 UV-1
1.4 ION-1
1.5 RETURN FAN-1

=> ON

=> ON (เบอร์ 3)
=> ON
=> ON(เบอร์1) (ถ้าในกรณีที่ความดันในห้องแพทย์ตก
เนื่องจากFilterตัน ปรับเป็น OFF)

1.6 RETURN FAN-2

=> OFF (SPARE)

2. ระบบบําบัดอากาศขาออกจากห้องคนไข้ (Semi-negative pressure)
หน้าที่และความสําคัญ: เนื่องจากอากาศจากห้องคนไข้อาจปนเปื้อนกับเชื้อโรค
จากการสัมผัสกับผู้ป่วย จึงมีการบําบัดด้วยระบบ UV, HEPA filter ก่อน
ปล่อยออกสู่บรรยากาศ ดังภาพด้านล่าง
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Exhaust air (Outlet)

HEPA+UV

วิธีการใช้งาน
จะต้องเปิดการทํางานของอุปกรณ์บําบัดอากาศ ที่แผงวงจรดังต่อไปนี้
2.1 EXHAUST FAN-1
2.2 UV-2 EXHAUST

=> ON(เบอร์3)
=> ON

การตรวจสอบก่อนการใช้งาน
-

ตรวจสอบลมดูดในห้องคนไข้แต่ละห้องโดยใช้ควัน

-

ตรวจสอบ การทํางานของหลอด UVทางช่อง sight glass บริเวณ UV
chamber

ช่อง sight glass
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3. ระบบความดันบวก (Positive pressure) สําหรับห้องหมอ
หน้าที่และความสําคัญ: เนื่องจากอากาศภายนอกอาจปนเปื้อนกับเชื้อโรคจาก
การสัมผัสกับผู้ป่วย จึงมีการออกแบบให้มีการเติมอากาศสะอาดเข้าภายใน
ห้องที่แพทย์อยู่อย่างต่อเนื่องและรักษาความดันเป็นบวก (สูงกว่าความดัน
บรรยากาศ) เพื่อป้องกันการรั่วเข้าของอากาศที่ปนเปื้อนด้านนอก

การตรวจสอบก่อนการใช้งาน
3.1 คอยตรวจดูเกจวัดความดัน (Pressure gauge) ค่าความดันในห้องควร
อยู่ที่ >10 Pa (ค่าแนะนํา10-20 Pa) เพื่อป้องกันการรัว
่ เข้าของอากาศ
ภายนอก
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3.2 ในกรณีที่ความดันตํ่ากว่า 10 Pa ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้
3.2.1 ตรวจสอบรอยรัว
่ ฝ้าด้านบน บริเวณทางเข้าสายไฟฟ้า/ท่อ และจุด
อื่นๆที่อาจมีสิ่งของกระแทกหรือการชํารุดของซีล
3.2.2 ตรวจสอบการทํางานของ Fan จะต้องอยูใ่ นสถานะทํางานตาม
หัวข้อ1
3.2.3 หากตรวจสอบครบแล้วยังไม่สามารถหาสาเหตุได้ให้ติดต่อ ทีม
วิศวกร SCG
(คุณ กันตณัฐ เบอร์ตด
ิ ต่อ 081-428-7195)
4. ระบบ Double door ของ Ante Room
หน้าที่และความสําคัญ: เนื่องจากภายในห้องส่วนที่คณ
ุ หมออยู่จะต้องรักษา
ความดันเป็นบวก เพือ
่ ป้องกันความดันตกในช่วงเปิดประตู จึงออกแบบระบบ
ประตูเป็นประตูสองชัน
้ (Double door)

ประตูswing ชั้นใน

ประตูswing ชั้นนอก

วิธีการใช้งาน
4.1 ผู้เข้า-ออกจะต้อง สังเกตว่าอีกฝั่งกําลังจะมีการเปิดประตูหรือไม่ (เช่น
ถ้าจะเข้าจากประตูนอก จะต้องไม่เห็นคนจากด้านในกําลังจะเปิดประตู
ชั้นในเพื่อออก) เพื่อทีจ
่ ะไม่เปิดประตูพร้อมกันสองบานในเวลาเดียวกัน
4.2 ทําการเปิดประตู->ผ่านประตู->ทําการปิดประตูบานนั้นให้สนิทก่อนจะเปิด
ประตุในชั้นถัดไป ในประตูชั้นถัดมาทําการเปิดประตู->ผ่านประตู->ทําการ
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ปิดประตู (เมื่อผ่านเข้า-ออกแล้ว ประตูทั้งสองชั้นจะต้องถูกปิดสนิท
เสมอ)
4.3 เมื่อเปิดประตูค้าง เกิน 30 วินาทีจะมีสญ
ั ญาณ เตือนให้ทาํ การปิดประตู
การตรวจสอบก่อนการใช้งาน
- ตรวจสอบประตูปิดสนิท ไม่มีลมรั่วออก
- ตรวจสอบสัญญาณเตือน โดยเปิดประตูค้าง 30 วินาที จะต้องมี

สัญญาณเตือน
5. ระบบฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV ในห้องคนไข้
หน้าที่และความสําคัญ: เนื่องจากห้องคนไข้และอุปกรณ์ต่างๆอาจปนเปื้อนกับ
เชื้อโรคจากการสัมผัสกับคนไข้โดยตรง จึงมีการออกแบบระบบ UV เพื่อฆ่า
เชื้อภายในห้อง เป็นเวลา 11 นาที ก่อนรับคนไข้คนถัดไป เพื่อลดความเสี่ยงใน
การติดเชื้อจากคนไข้ด้วยกันเอง ดังภาพด้านล่าง

UV

UV

UV

วิธีการใช้งาน
5.1 เมื่อคนไข้ ออกจากห้อง (ปิดประตูห้องคนไข้ให้สนิท)
5.2 หมอทําการดึงฉากกั้น UV ลง
5.3 หมอออกจากห้องตรวจ(ปิดประตูห้องหมอให้สนิท)
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5.4 หมุน UV timer จากนัน
้ UVในห้องจะเริม
่ ทํางานโดยนับเวลาถอยหลังจน
ครบเวลา ในขณะนีจ
้ ะมีไฟสัญลักษณ์สีแดง (ห้ามเข้า) บริเวณหน้าห้อง
คนไข้ และห้องหมอ
5.5 เมื่อครบเวลา UVจะหยุดการทํางานโดยอัตโนมัติและ ไฟแดงหน้าห้อง
หมอและห้องคนไข้จะดับลง แสดงว่าห้องพร้อมใช้งานอีกครั้ง
ข้อควรระวัง หากในช่วงเวลาที่กาํ ลังเปิดรังสี UVเพื่อฆ่าเชื้อ หากมีการ
เปิดประตู รังสีUVจะถูกหยุดเพื่อความปลอดภัย แต่ timer จะยังคง
ทํางาน ดังนั้น หากมีการเปิดประตูก่อนเวลา จึงควรเริ่มกระบวนการฆ่า
เชื้อด้วยรังสี UVใหม่ เพื่อให้ได้เวลาตามที่ออกแบบไว้
การตรวจสอบก่อนการใช้งาน
- ตรวจสอบ limit switch ของประตูแต่ละcell ถ้าปิดประตูทั้งสองแล้ว(ห้อง

หมอ ห้องคนไข้) บิดtimer จะต้องมี”ไฟแดง”ขึ้นที่ห้องทุกครั้ง หากไม่ขึ้น
สันนิษฐานว่า limit switch อาจไม่แตะ
- ตรวจสอบระบบความปลอดภัยในการป้องกันUVโดนคน โดยในขณะเปิด

UV หากเปิดประตูในcellนั้น UVจะหยุดทํางานทันที
- ตรวจสอบการทํางานของหลอดUV เมื่อเปิดtimerใช้งานจะต้องมีแสง

ของUV(ปิดม่านกันUV เปิดดูจากห้องหมอ)

6. ถุงมือยางเพือ
่ การทําหัตถการ
หน้าที่และความสําคัญ: เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัสผู้ป่วยและการจาม
ของคนไข้ในขั้นตอนSWAB ในห้องSWAB จะมีการติดตั้งถุงมือยางที่
สามารถสวมมือเข้าจากในห้องหมอ ทําให้หมอสามารถทําหัตถการกับคนไข้
อยู่คนละห้องและอากาศไม่รั่วถึงกัน
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การตรวจสอบก่อนการใช้งาน
-

ตรวจสอบรอยรัว
่ ของถุงมือยางและซีลรอบถุงมือ รวมถึงขอบแผ่น
อะคริลิคด้วยนํ้าสบู่

7. การเปิด-ปิดระบบไฟฟ้าเพื่อควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ
7.1 เมื่อต้องการใช้งานSCG modular swab unit ให้เปิด Breaker ใน
ตําแหน่ง “On”เพื่อทําการจ่ายไฟฟ้าให้อุปกรณ์ต่างๆ
7.2 ตรวจสอบสถานะของแต่ละอุปกรณ์ควรเป็นดังภาพต่อไปนี้
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7.3 เมื่อต้องการปิดระบบให้ทําการ ปิด Breakerให้อยูใ่ นตําแหน่ง“Off”
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ข้อควรระวัง ในการปฎิบัติงานของแพทย์และพยาบาล
เพื่อป้องกันการปนเปือ
้ นระหว่างภายในและภายนอก โมดูล และให้ระบบทํางานได้
เต็มประสิทธิภาพ , มีข้อควรระวังดังนี้
1. ผู้ปฎิบัติงานต้อง ดู pressure gauge เป็นนิสัย เพื่อดูความผิดปกติของ
ระบบจากความดันภายในตก
2. เปิดประตูเข้าทีละบาน ,ไม่เปิดประตูค้าง ป้องกันความดันตก
3. ควรแยก flow การทํางาน ของบุคลากรภายในและภายนอก ไม่ให้ปะปนกัน
และ ลดการเดินเข้าออก ให้มากทีส
่ ุด
4. เปลี่ยน เครื่องแต่งกาย (สวมหมวก, เสื้อคลุม)และ เปลี่ยนรองเท้า ล้างมือ เมื่อ
เข้าสู่ภายในป้องกันการนําเชื้อเข้าภายใน
5. การพิมพ์เอกสาร ควรใช้ แยกโซนอืน
่ หรือใช้ wireless printer พิมพ์ด้าน
นอก เพื่อลด traffic การเดินเข้าออก เพื่อส่งเอกสาร
6. ใบรับรองแพทย์ อาจใช้ ตราประทับ แทนการลงนามของแพทย์ เป็นการ
ชั่วคราว
7. ไม่นําเอกสารคนไข้ ทีอ
่ าจปนเปื้อนเข้าภายใน
8. มีการวัดจํานวนเชื้อด้วย bacteria culture test เพื่อดูการปนเปื้อนเชื้อ
ภายในโมดูลเป็นประจํา
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4.3

คําแนะนําสําหรับแนวทางปฏิบัติในการทําหัตการเก็บเชื้อจากคนไข้ในห้อง
Swab Unit

จุดประสงค์: เพื่อเป็นแนวปฏิบัติตัวอย่างเท่านั้นซึ่งในความเป็นจริงสามารถมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยูก
่ ับหน้างานของและ Practice ของแต่ละโรงพยาบาล
1. คนไข้ล้างมือด้วย Alcohol gel/spray แล้วจึงรับถุงที่มี Swab test kit และถุง
มือพลาสติกยาวแบบใช้ครั้งเดียวจากพยาบาล ณ จุดจ่ายอุปกรณ์บริเวณ
ด้านนอก SWAB MODULAR UNIT

ชุด Swab test

ถุงมือพลาสติก

2. คนไข้เปิดประตูเข้าห้อง Negative pressure ของ SWAB MODULAR UNIT
เสร็จแล้วปิดประตูให้สนิท เพื่อให้ระบบอากาศทํางานได้เต็มประสิทธิภาพ
3. คนไข้นาํ ชุด Swab test และ ถุงมือพลาสติก วางที่ Counter วางของ
ด้านข้างเสร็จนั่งลงทีเ่ ก้าอี้

4. คนไข้ล้างมือด้วย Alcohol gel/spray แล้วจึงนําถุงมือพลาสติกไปใส่ทับให้ถง
ุ
มือทําหัตถการของคุณหมอที่ติดอยู่ที่ผนังอะคิลิกทีละข้าง โดยคนไข้แค่สวม
ลงในมือเบื้องต้น เสร็จแล้วคุณหมอจะเป็นคนดึงเพื่อให้ใส่ได้จนสุดจนคลุม
ข้อศอกด้วยตนเอง
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5. คนไข้ถอดหน้ากากอนามัย/ผ้า ออกและคล้องไว้ที่แขนหรือเก็บใส่ถุง Zip
Lock ที่เตรียมมาได้
6. คนไข้หยิบหลอดตัวอย่าง (วงกลมสีแดง) โดยถือตั้งตรงและเปิดฝาหลอดโดย
นําฝาหลอดไปวางไว้ที่ Counter ที่อยู่ด้านหน้าใกล้กับมือของคุณหมอเสร็จ
แล้วยื่นหลอดตัวอย่างให้คณ
ุ หมอถือ

7. คนไข้หยิบไม้พันสําลีอน
ั ที่ 1 (วงกลมสีแดง) และเปิดซองออกเพื่อให้คุณหมอ
ดึงไม้พันสําลีออกจากซองได้

8. คุณหมอทําการ Swab Nasopharyngeal ที่โพรงจมูกของคนไข้ โดยคุณหมอ
จะพูดอธิบายผ่าน Intercom ภายในห้องเพือ
่ ทําให้การหัตถการมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เสร็จแล้วคุณหมอจะนําไม้พันสําลีไปใส่ในหลอดตัวอย่าง
และทําการตัวพลาสติกส่วนที่เกินจากหลอด
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9. คนไข้หยิบไม้พันสําลีอน
ั ที่ 2 (วงกลมสีแดง) และเปิดซองออกเพื่อให้คุณหมอ
ดึงไม้พันสําลีออกจากซองได้

10. คุณหมอทําการ Throat Swab ที่ลาํ คอของคนไข้ โดยคุณหมอจะพูดอธิบาย
ผ่าน Intercom ภายในห้องเพื่อทําให้การหัตถการมีประสิทธิภาพสูงสุด เสร็จ
แล้วคุณหมอจะนําไม้พันสําลีไปใส่ในหลอดตัวอย่างและทําการตัวพลาสติก
ส่วนทีเ่ กินจากหลอด

11. คุณหมอทําการปิดหลอดตัวอย่างด้วยตนเองให้สนิทแล้วจึงให้คนไข้หยิบถุง
Zip lock ทีใ่ ห้มาและเปิดปากถุงให้คุณหมอด้วยเพื่อนําหลอดตัวอย่างใส่ลงไป
เสร็จแล้วคนไข้ปิดถุงให้เรียบร้อย

47

12. คนไข้นาํ หลอดตัวอย่างในถุง Zip lock ไปใส่ในหลอดพลาสติกทีไ่ ด้มา
(วงกลมสีแดง) และปิดฝาให้เรียบร้อย

13. คนไข้นาํ หลอดพลาสติกที่บรรจุหลอดตัวอย่างใส่ในถุง Zip lock ที่ให้มาอีก
หนึ่งชั้นเสร็จแล้วปิดให้เรียบร้อย
14. คนไข้ถอดถุงมือพลาสติกออกให้คุณหมอทั้งสองข้างโดยสอดเข้าทางด้านใน
ของถุงมือเพื่อลดการสัมผัสกับสารคัดหลัง
่ และนําไปทิ้งถังขยะที่จัดเตรียมไว้
ให้ภายในห้องให้เรียบร้อย (ข้อสังเกต: ในบางโรงพยาบาลคุณหมออาจจะเป็น
คนที่ถอดถุงมือเองทัง
้ หมดและยื่นส่งให้คนไข้นาํ ไปทิ้งในถังขยะได้)
15. คนไข้ล้างมือด้วย Alcohol gel/spray เสร็จแล้วสวมหน้ากากอนามัย/ผ้า แล้ว
จึงนําหลอดตัวอย่างที่เตรียมไว้ออกไปส่งให้เจ้าหน้าทีข
่ า้ งนอกห้อง
16. คุณหมอใช้ Alcohol spray ฉีดบนถุงมือทําหัตถการเพื่อฆ่าเชื้อและลดความ
เสี่ยงของการติดเชื้อกับคนไข้คนถัดไปเสร็จแล้วจึงทําการเปิด UV เพื่อฆ่าเชื้อ
ก่อนเปิดใช้งานให้กับคนไข้คนต่อไป
17. วิธีการรับตัวอย่างจากคนไข้
17.1. พยาบาลทําการรับหลอดตัวอย่างจากคนไข้โดยให้ใส่ลงไปในถุง Zip
Lock ที่พยาบาลเปิดถุงรอไว้ให้ เสร็จแล้วปิดฝาถุงให้เรียบร้อยและคนไข้
ทําการล้างมือด้วย Alcohol gel/spray เป็นอันเสร็จกระบวนการ

17.2. พยาบาลอาจใช้ห้อง Swab มาทําเป็นห้องส่งหลอดตัวอย่างได้ โดย
คนไข้จะเข้ามาทีห
่ ้องและส่งตัวอย่างให้พยาบาลผ่านถุงมือหัตถการ
เสร็จแล้วพยาบาลจะเป็นคนบรรจุลงถุง Zip lock อีกชั้นก่อนที่จะนําไป
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ในในกระป๋องพลาสติกแล้วจึงนําไปใส่ใน Cooler box ที่มี Ice pack อยู่
เมื่อครบจํานวนหลอดตามความจุของ Cooler box พยาบาลจะทําการ
เปิด UV ฆ่าเชื้อ 1 ครั้ง แล้วจึงค่อยนํา Cooler box ส่งห้องทดลอง
ต่อไปเป็นอันเสร็จกระบวนการ
คําแนะนําทั่วไปที่เกี่ยวกับ Disinfectant
•

โดยปรกติทั่วไปนํ้ายา Disinfectant ทีใ่ ช้เป็นประจําและได้ผลดี คือ sodium
hypochlorite solution ซึง
่ สารออกฤทธิใ์ นการฆ่าเชื้อคือ คลอรีน (Chlorine)
โดยตัวที่มข
ี ายและใช้กัน ชื่อ Clorox ที่มีความเข้มข้นอยู่ 5.25% แล้วเอามาเจือ
จางด้วยนํา้ ในความเข้มข้นต่างๆตามวัตถุประสงค์ของการใช้ตามตาราง
ด้านล่าง

ข้อมูลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

(หมายเหตุ: นํ้ายาซักผ้าไฮเตอร์ นี่ก้อมีสารประกอบหลักเหมือน Clorox ซึง
่ สามารถ
เอามาลองได้เช่นกัน)
ข้อควรระวัง
• ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อของคลอรีนจะลดลง หลังจากใช้งาน 24 ชั่วโมง

โดยเฉพาะ การแช่วัสดุ อุปกรณ์ที่มส
ี ารโปรตีนปนเปื้อน จึงต้องเตรียม
สารละลายเจือจาง Clorox ใหม่ทุกวัน
• กรณีเตรียมสารละลาย 1:100 สําหรับเช็ดพืน
้ ผิว สามารถใช้ได้นาน 1 สัปดาห์

49

• Clorox มีฤทธ์กัดกร่อน ถ้าพื้นผิวเป็นโลหะ หลังจากได้เวลาในการฆ่าเชื้อแล้ว

(Contact time) ให้เช็ดนํ้ายาออกด้วยนํา้ สะอาด หรือ sterile water
•

นํ้ายาฆ่าเชื้อตัวอื่นที่ใช้จะเป็น 70% Ethyl alcohol ที่ใช้กันอยูทั่วไปและไม่มีหรือ
มีฤทธิ์กัดกร่อนตํ่า ปรกติใช้เช็ดตามพื้นผิวและมือผู้ปฏิบัติงานรวมถึงคน
ทั่วไปและใช้ได้ประจํา แต่ถ้ามีเลือดหรือสารคัดหลั่งเยอะๆอาจจะไม่สามารถ
กําจัดได้หมด

•

Fumigation จะเป็นวิธีทใี ช้ฆ่าเชื้อในห้องในโรงงานยาหรือโรงพยาบาลโดย
การรมควันด้วย formaldehyde หรือ hydrogen peroxide โดยจะใช้เมื่อต้อง
มีเชื้อขึ้นเป็นปริมาณมากและไม่สามารถเช็คทําความสะอาดได้หมดหรือการ
ทํา Cleaning ตามรอบที่กําหนดโดยการใช้วิธีนี้สารจะเข้าทุกซอกมุมและ
ค่อนข้าง effective แต่ต้องทิ้งห้องไว้และมีการเช็ค formaldehyde หรือ
peroxide contents ก่อนเข้าใช้งานทุกครัง
้

ข้อควรระวัง
• Formaldehyde เป็นสารที่มีอันตรายต่อสุขภาพซึ่งจําเป็นต้องมีกระบวนการ

และการป้องกันที่ได้มาตรฐาน
• Hydrogen peroxide มีความปลอดภัยมากกว่าในการใช้ทาํ Fumigation แต่

จะมีความกัดกร่อนสูงกว่าจึงจําเป็นต้องเลือกวัสดุให้ทนกับสารตัวนี้
สารเคมีที่ต้องระวังกับวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้างภายใน
• Hypochlorite (0.05-0.5%)
• Ethyl alcohol 70%
• Sodium hydroxide (0.5%)
• Formaldehyde
• Hydrogen Peroxide

คําแนะนําทั่วไปที่เกี่ยวกับ Cleaning Process ในห้อง SWAB MODULAR UNIT
ห้อง Positive pressure แนะนําให้มีการเช็ดด้วย 70% Alcohol ในตอนเช้าและหลัง
เลิกใช้งานทุกวัน
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ห้อง Negative pressure แนะนําให้มีการเช็ดด้วย Clorox 1:100 ในตอนเช้าและหลัง
เลิกใช้งานทุกวัน ส่วนในระหว่างวันถ้าไม่มีสารคัดหลั่งของคนไข้ในปริมาณมากให้ใช้
70% Alcohol เช็คทําความสะอาดแทน
คําแนะนําทั่วไปที่เกี่ยวกับการติดตามเชือ
้ ในพื้นที่
เนื่องจากห้อง SCREENING และ SWAB MODULAR UNITS ไม่ได้ถูกสร้างมาให้เป็น
Clean room แต่แค่มร
ี ะบบอากาศที่เป็น Positive pressure ในฝัง
่ หมอและพยาบาล
และ Negative pressure ในฝั่งคนไข้ซึ่งถือว่าเป็น Unclassified area จึงไม่มีความ
จําเป็นในการที่ต้องติดตามเชื่อตามมาตรฐานของ Clean room (ตามตาราง
ด้านล่าง) แต่อาจจะเป็นการทํา Environmental Monitor ใน Area ต่างๆเพื่อเป็น
Reference ในการปฏิบัติงานได้ โดยใช้การสุ่มตัวอย่างในอากาศและการวางจาน
อาหารเพาะเชื้อในห้องทั้ง Positive และ Negative pressure ได้ซง
ึ่ นักจุลชีววิทยา
ของแต่ละโรงพยาบาลจะช่วยในการออกแบบการทดลองและการเก็บตัวอย่างของ
พื้นทีไ่ ด้ถูกต้องยิ่งขึน
้

ข้อมูลจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. คู่มือการตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน
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เอกสารแนบ
1. คู่มือการปรับปรุงคุณภาพอากาศในสถานพยาบาล-สถาบันบําราศนราดูร :
สถาบันบําราศนราดูร กรมควบคุมโรค 2560
2. 1mW = 1000 uW: https://www.un-ihe.org/sites/default/files/3__templeton.pdf

3. ปริมาณ UV dose ของตู้ฆ่าเชื้อ (เครื่องมือ,ธนบัตร)
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4. คําแนะนําและคําเตือนสําหรับการใช้ UV
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2964038373642165&id
=536075133105180%3Fsfnsn%3Dmo&__xts__%5B0%5D=68.ARCC0gxipN
L8xiXZOVZfi9u7LlVri95zdL0d5V1G_zl6tbwWI83RBcE0d6P6FXKonv9meFm8QC64Qw3p
QGpgiOdRKze6hQgMVEZ11M2ZVxmkGS8aWkNmUUFJrbHq7Rsd9XqIkSAokKDnrnXJeX0MzOX18U947GxBPRbDSKD5o2sOgfsS0gde8gP
Np2LEdB_DQesx1OALs6VWn-SvhwQbj2CBW7OAu8egLXmxVSAXEXr6M9tKS9GdNr_p8HMIg4voHG95c__qM0
Z5TKEyOqYuO5TtvduWKjDhGfzjG_Xbd_5CCexohrWjKnlLdw9sDxDaAA
7SkZhgJvO62kXOfJDZqNw&__tn__=-UK-R
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppestrategy/decontamination-reuserespirators.html?fbclid=IwAR3iQVqkv6uUcA_ruwu4N8CG5WIE3o4sFz_RA5-ChoXyTFRDqZGuixoWGw
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5. UV dose for corona virus :
https://www.researchgate.net/publication/339887436_2020_COVID19_Coronavirus_Ultraviolet_Susceptibility
https://www.uv-light.co.uk/coronavirus/
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6. UV dose table:
https://www.americanairandwater.com/uv-facts/uv-dosage.htm
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7. ผลวัดค่า parameter หลังติดตั้ง (รพ.จุฬาภรณ์)
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