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บทนํา 
 
เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยแก้ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
ในประเทศไทย, SCG ได้พัฒนานวัตกรรมด้วยความร่วมมือกับโรงพยาบาลและ
โรงเรียนแพทย์ และพนัธมิตรต่างๆ และส่งมอบแก่โรงพยาบาล โดยการบริจาคของ
มูลนิธิ SCG.  หน่ึงในนวัตกรรมดังกลา่ว คือ Modular COVID Unit (ประกอบด้วย 
Screening Unit และ Swab Unit) ซึ่งพฒันาเพื่อป้องกันการแพรก่ระจายของเชื้อ
ไวรสั ในระหว่างขั้นตอนการคัดกรองและตรวจหาเชื้อ และป้องกันความปลอดภัย
ให้กับแพทย์และพยาบาลผู้ปฏิบัติงาน โดยได้ติดต้ังและส่งมอบชุดแรกในวันที่ 31 
มีนาคม 2563 ที่ผา่นมา. 
 
เจตนารมณ์ของเอกสารชุดน้ี ก็เพื่อเผยแพรแ่นวคิดและรายละเอียดการออกแบบ 
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานวัตกรรมในลักษณะเดียวกัน เพื่อการต่อยอดใน
รูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมและขยายผลโดยเรว็ใหท้ันกับสถานการณ์ของประเทศไทย
ในปัจจุบัน, เน่ืองด้วย SCG ตระหนักดีว่า การขยายผลให้ทันการณ์ต้องอาศัยความ
ร่วมมือของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทีมี่ความรู้ความสามารถ ถา่ยทอดองค์
ความรู้และร่วมมือกัน เพื่อสร้างนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมกับการใช้งานของ
แพทย์และพยาบาล.  ในการพฒันานวัตกรรมน้ี SCG ได้จุดเรียนรู้หลายประการ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการพัฒนาให้เหมาะสมโดยอิงกับการใช้งานจริงของแพทย์และ
พยาบาลผู้ปฏิบัติงาน นอกเหนือจากการพฒันาเชิงวิศวกรรม, ซึ่งหวังว่าจะเป็น
ประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับผู้พัฒนานวัตกรรมทั้งหลาย. 
 
ทั้งน้ี หากท่านใดหรือองค์กรใด นําแบบที่เผยแพร่ ณ ที่น้ี ไปพฒันาต่อยอดประการ
ใด, ขอให้ได้รับการตรวจสอบในเชิงวิศวกรรม และได้รับการยืนยันจากบุคลากรทาง
แพทย์ก่อน เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย. 
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การพฒันา Modular COVID Unit ครั้งน้ี ต้องอาศัยความร่วมมือที่เป็นสห-
วิทยาการหลายศาสตร์มารว่มกันในการพฒันา  และจะไม่สามารถประสบ
ความสาํเรจ็ได้เลย หากไม่ได้รับความร่วมมือจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ทางโรงพยาบาลทีไ่ด้ให้ข้อมูลและแนวทางการพฒันา ผูร้่วมออกแบบวัสดุและ
อุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้จริง และ ทีมงานก่อสร้างทุกทา่น ได้แก่ 
 

• นายแพทย์ สมเกียรติ ลลิตวงศา และทีมแพทย์และบุคลากร  
โรงพยาบาลราชวถิ ี

• ศาสตรจารย์ นายแพทย์ ยง ภู่วรรณ และทมีแพทย์และบุคลากร  
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ อนุแสง จิตสมเกษม และทีมแพทย์และ
บุคลากร วชิรพยาบาล 

• บริษัท S.C.R. Engineering & Service ผู้ร่วมพัฒนาชุดระบายอากาศ HEPA 
• บริษัท Innovate Plus ผู้ร่วมพัฒนา UV Chamber 
• บริษัท BetterPro ผู้จัดจําหน่ายชุด Bi-polar Ionizer 
• บริษัท 3A Instrument ผู้พฒันาถุงมือ 
• บริษัท KOCOM (Thailand) ผู้พฒันาระบบ Intercom 

 
รวมถึงทีมงานก่อสรา้ง ทีมผูร้ับเหมา และทีมงาน SCG ทุกทา่น และอ่ืนๆ ทีไ่ม่ได้
กล่าวถงึในที่น้ี.   
 
ทีมงานผูพั้ฒนาขอขอบคุณองค์กรและหน่วยงานทั้งหลายทีร่่วมมือกันจนสําเร็จ
ลุล่วงได้ ณ ที่น้ี. 
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บทที่ 1  แนวคิดในการออกแบบ 
 
แนวคิดหลักในการออกแบบ Modular COVID Unit ในครั้งน้ี  เริ่มจากการทาํความ
เข้าใจปัญหาของโรงพยาบาล เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนา.  ปัญหา
ของโรงพยาบาล คือ ต้องการแยกส่วน ARI Clinic (Acute Respiratory Infection 
Clinic) ซึ่งเป็นส่วนทีร่องรับการตรวจผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะติดเช้ือ COVID-19  ออกมา
จากส่วนอ่ืนๆ ของโรงพยาบาล เพ่ือป้องกันการแพร่เชื้อให้กับบุคลากรทาง
การแพทย์และผู้ป่วยอ่ืนๆ ในโรงพยาบาล.  และหากพื้นที่เอ้ืออํานวย ก็จะแยกส่วนน้ี 
ออกมาอยู่ในพ้ืนท่ีกลางแจ้ง เพ่ือการระบายอากาศ ไม่ให้เกิดการแออัดของผู้ป่วย
ที่มาตรวจที่ ARI Clinic.  Modular COVID Unit จึงออกแบบมาเพ่ือการติดต้ัง
อาคารน้ีขึ้นใหม่ เป็นสว่นหน่ึงของ ARI Clinic ของโรงพยาบาล และสอดคล้องกับ
กระบวนการทํางานของโรงพยาบาล. 
 
จุดประสงค์ในการออกแบบที่สําคัญของ Modular COVID Unit คือ ปกป้องความ
ปลอดภัยจากการแพร่เช้ือสู่แพทย์และพยาบาล และสู่ผู้อ่ืน.  โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน
กระบวนการสําคัญ เช่น การ Swab เพ่ือเก็บตัวอย่างไปตรวจหาเช้ือ ที่มีโอกาสการ
แพร่เช้ือสูง.  และสามารถติดต้ังได้ทันกับความต้องการของโรงพยาบาล. 
 
ในการออกแบบและพัฒนา Modular COVID Unit ดังกล่าว จึงต้องอาศัยศาสตร์
ความรูใ้นหลายด้าน มาผสมผสานเพ่ือออกแบบและพัฒนาให้สามารถใช้งานได้.  
ตัวอย่างเช่น ในการออกแบบก่อสร้าง ต้องคํานึงถงึการปฏิบัติงานใน ARI Clinic 
และอุปกรณ์ที่จําเป็น, การควบคุมความดันอากาศและคุณภาพอากาศ, การกําจัด
เช้ือในกระบวนการต่างๆ, และการติดต้ังในสถานที่จริงของโรงพยาบาล เป็นต้น.  
ซึ่งต้องทาํงานร่วมกัน. 
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บทที่ 2  การออกแบบอาคาร ขนาด และพ้ืนที่ใช้สอย 
 
2.1 การออกแบบอาคาร SCREENING UNIT 
 
ภายใต้แนวความคิดในการออกแบบที่ต้องการป้องกันแพทย์และพยาบาลจากการ
ติดเช้ือ การออกแบบอาคารจึงต้องออกแบบให้พ้ืนทีข่องแพทย์และพยาบาลที่ทาํ
หน้าท่ีตรวจคัดกรองให้อยู่ภายในอาคาร Modular Unit ที่ปิดสนิทและมีระบบปรับ
อากาศภายในเพ่ือแยกพื้นทีท่ํางานออกจากผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ โดย
อาคารจะมีทางเขา้ออกเพียงด้านเดียวผ่านประตู 2 ช้ัน และปิดรอยต่อส่วนประกอบ
ทั้งหมดของอาคารเพือ่ป้องกันการรั่วไหลของอากาศและช่วยในการควบคุมระบบ
ความดันอากาศภายในอาคารให้เป็นบวกเสมอ 
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การจัดพ้ืนที่ใช้สอยและการใช้งานอาคาร 
 
ภายในอาคารจะประกอบด้วยพื้นที่ 2 ส่วน คือส่วนทางเข้าอาคารในช้ันแรกทีเ่ป็น
พื้นทีส่ําหรับเปลี่ยนเสือ้ผ้า ล้างมือและเตรียมเครื่องมือ- อุปกรณ ์ส่วนที่สองเป็น
พื้นทีห่ลักของแพทย์และพยาบาลในการทาํงานและคัดกรองผู้ป่วย ส่วนภายนอก
อาคารจะเป็นพ้ืนทีข่องผู้ป่วยหรือผูท้ี่ต้องการตรวจจะถูกคัดกรองโดยการพูดคุย
กับแพทย์หรือพยาบาลทีห่น้าต่างกระจกผ่านอุปกรณ์สื่อสาร 
 
 

                              
 
ส่วนทางเข้าอาคารในชั้นแรก (Entrance & Preparation Zone) ควรมีพืน้ที่และ
ความกว้างให้เพียงพอ ต่อการใช้งานสําหรับเปลี่ยนชุดของแพทย์และพยาบาล การ
เตรียมเครื่องมือ-อุปกรณ์ และติดต้ังอ่างล้างมือแพทย์แบบใช้เท้าเหยียบ  
 
ส่วนทํางานของแพทย์และพยาบาล (Working Zone) ควรมีทางเดินและพ้ืนที่ให้
เพียงพอต่อการทาํงานของแพทย์และพยาบาลแต่ละคน (ไม่ควรต่ํากว่า 2 ตร.ม./ 
คน) เจ้าหน้าที่แต่ละคนจะมีโต๊ะทาํงานขนาดเล็ก เก้าอ้ี และอุปกรณ์สื่อสารกับผูท้ี่มา
คัดกรอง ในบางกรณีอาจจะติดผนังก้ันระหว่างโต๊ะเพื่อลดเสียงรบกวนระหว่างกัน  
 

Working Zone Preparation Zone 

Outdoor Patient Zone        

Entrance for 
Doctors & Nurses 
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ส่วนพื้นทีภ่ายนอกสําหรับผู้มาคัดกรอง (Outdoor Patient Zone) เน่ืองจากผู้มา
คัดกรองจะอยู่ภายนอกอาคารและสื่อสารกับเจ้าหน้าทีผ่า่นหน้าต่างกระจกโดยใช้
อุปกรณ์สื่อสาร ดังน้ันควรมีพื้นที่ความกว้างให้เพียงพอต่อการยืน                           
(ไม่ควรต่ํากว่า 1.2 ม.) และควรมีหลังคาคลมุเพ่ือป้องกันแดด ถ้าระดับพื้นอาคารและ
พื้นที่ยืนสูงจากระดับพื้นดินมากควรมีบันไดหรือทางลาดเพ่ิมเติม  
 
2.2 การออกแบบอาคาร SWAB UNIT 
 
การออกแบบอาคารตรวจหาเช้ือ SWAB UNIT ใช้หลักการออกแบบให้กิจกรรม
ทั้งหมดเกิดขึ้นภายในอาคารปิดที่มีระบบปรับอากาศและการควบคุมความดัน
อากาศให้คงที่ตลอดเวลา โดยแบ่งเป็นพ้ืนทีอ่อกเป็น 2 ส่วนคือพืน้ทีท่ํางานของ
แพทย์และพยาบาลทีท่ําหน้าที่ตรวจหาเช้ือภายในห้องที่มีระบบความดันอากาศที่เป็น
บวกเสมอเพื่อป้องกันเชื้อโรคเขา้สู่พืน้ทีท่าํงานของหมอและพยาบาล และส่วนที่เป็น
พื้นทีข่องผูเ้ขา้รับการตรวจจะอยู่ในห้องที่มีระบบความดันอากาศที่เป็นลบเสมอเพื่อ
ป้องกันการกระจายเช้ือจากคนไขไ้ปสู่ภายนอก โดยอาคารจะมีทางเขา้ออกเพียง
ด้านเดียวผา่นประตู 2 ช้ันและแยกเขา้สูห่้องทํางานย่อยของเจ้าหน้าที่แต่ละคน ซึ่งมี
การปิดรอยต่อส่วนประกอบทั้งหมดของอาคารอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันการ
รั่วไหลของอากาศและช่วยในการควบคุมระบบความดันอากาศภายในอาคารให้
สม่ําเสมอทัง้สองสว่น   
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การจัดพ้ืนที่ใช้สอยและการใช้งานอาคาร 
ภายในอาคารจะประกอบด้วยพื้นที่ 3 ส่วน คือส่วนทางเข้าอาคารในช้ันแรกทีเ่ป็น
พื้นทีส่ําหรับเปลี่ยนเสือ้ผ้า ล้างมือและเตรียมเครื่องมือ- อุปกรณ ์ส่วนที่สองเป็น
พื้นทีห่้องของแพทย์และพยาบาลในการทาํงานและตรวจผู้ป่วย ส่วนทีส่ามจะเป็น
ห้องตรวจของผู้เขา้รบัการตรวจ โดยการตรวจหาเชื้อ การทําหตัถการต่างๆและ
การสื่อสารระหว่างหมอหรือพยาบาลกับผูป่้วยจะผ่านช่องหน้าต่างและเครื่องมือ
สื่อสารเท่าน้ัน 
 

                             
 
ส่วนทางเข้าอาคารในชั้นแรก (Entrance & Preparation Zone) ควรมีพืน้ที่และ
ความกว้างให้เพียงพอ ต่อการใช้งานสําหรับเปลี่ยนชุดของแพทย์และพยาบาล การ
เตรียมเครื่องมือ-อุปกรณ์ และติดต้ังอ่างล้างมือแพทย์แบบใช้เท้าเหยียบ ควรเตรียม
ประตูทางเขา้อาคารให้กว้างพอที่จะเอาเครือ่งมือ-อุปกรณ์ทางแพทย์เช่น mobile 
lab เข้ามาได้ในกรณีทีจํ่าเป็น 
       

Preparation Zone 

Entrance for 
Doctors & Nurses 

Operation Zone 

Indoor Patient Zone   



 

10 
 

                                 
 
พื้นท่ีภายในอาคารแบ่งเป็นส่วนเตรียมเครื่องมือ-อุปกรณ์และส่วนห้องทํางานย่อย (cell 
compartment) ของแพทย์และพยาบาล 

 
ส่วนทํางานของแพทย์และพยาบาล (Operation Zone) ควรมีทางเดินและพื้นทีใ่ห้
เพียงพอต่อการทาํงานของแพทย์และพยาบาลแต่ละคน โดยจะแบ่งพื้นทีท่าํงานของ
แพทย์หรือพยาบาลออกเป็นห้องย่อยๆ (ขนาดห้องที่แนะนํา 3.5 ตร.ม./ คน) ในแต่ละ
ห้องจะมีโต๊ะทํางานขนาดเล็ก เก้าอ้ี และอุปกรณ์สื่อสาร โดยการตรวจและการ
สื่อสารกับผู้เข้ารับการตรวจจะผ่านทางหน้าต่างอคิลิคขนาดใหญ่ที่มีช่องสาํหรับใส่
ถุงมือยางเพื่อทําหัตการเท่าน้ัน การแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นห้องย่อยๆและมีประตูของแต่
ละห้องย่อย (cell compartment) จะช่วยลดความเสี่ยงและจํากัดการกระจายเชื้อให้
อยู่แค่ในห้องน้ันๆในกรณีทีเ่กิดอุบัติเหตุขณะทํางาน 
 

                                                                                                        
 
ภาพแสดงห้องทํางานของแพทยแ์ละพยาบาลท่ีเช่ือมกับห้องตรวจของผู้เข้ารับการตรวจ ก้ันด้วย
ผนังอะครีลิคและทําหัตถกรรมผ่านถุงมือยาง 
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ส่วนหอ้งตรวจของผู้เข้ารับการตรวจ (Indoor Patient Zone) จะเป็นลักษณะ
ห้องย่อยเช่ือมต่อกับห้องของแพทย์หรือพยาบาลในลักษณะหน่ึงต่อหน่ึงโดยมี
ผนังอะครลิิคแบบติดตาย (fixed window) ก้ันระหว่างห้อง (ขนาดสัดส่วนห้องที่
แนะนํา ความกว้างไม่น้อยกว่า 0.85 ม. ยาวไม่ควรน้อยกว่า 1.2 ม.) ภายในห้องต้อง
มีช้ันวางของขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 10  ซม. เพื่อใช้สาํหรับวางอุปกรณ์การ
ตรวจ การเขา้ไปในห้องตรวจของผู้เขา้รับการตรวจจะเขา้จากภายนอกอาคารโดยผู้
เข้ารับการตรวจจะเปิดและเปิดประตูด้วยตัวเองพร้อมนําอุปกรณ์การตรวจส่วนตัว
ที่ได้รับแจกเข้าไปในหอ้งตรวจด้วย เม่ือเข้าไปในห้องตรวจแล้วก็จะสื่อสารกับแพทย์
หรือพยาบาลผา่นเครือ่งมือสื่อสารเท่าน้ันเพ่ือป้องกันการกระจายของเช้ือ 
 

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

 
2.3 ส่วนประกอบอาคารและตัวอย่างวัสดุที่เหมาะสม 
 
พื้นภายในอาคาร    
ใช้วัสดุปูพ้ืนที่มีความแข็งแรง มีผิวเรียบ ไม่ลื่น ทนน้ํา สามารถดูแลรักษาทาํความ
สะอาดได้งา่ยและต้องคงทนต่อการขัดถ ูการใช้สารเคมีประเภทน้ํายาทําความ
สะอาด : วัสดุที่แนะนํา เช่น กระเบ้ืองยาง/ไวนิลชนิดม้วนที่มีรอยต่อน้อยและทนต่อ
สารเคมี, พ้ืน Polyurethane (PU)  
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พื้นภายนอกอาคารบริเวณที่ยืนของผูเ้ข้ารับการตรวจ 
ใช้วัสดุปูพ้ืนที่มีความแข็งแรงคงทน ไม่ลืน่ ทนแดด ทนน้ําและสามารถดูแลรักษาทํา
ความสะอาดได้ง่าย โดยการติดต้ังจะต้องให้ได้ระดับเรียบเสมอกัน : วัสดุที่แนะนาํ 
เช่น วัสดุปูพื้น Smartboard, วัสดุปูพื้นสาํเร็จรูป  
 
ผนังภายในหอ้งทํางานของบุคลากรทางการแพทย ์
ควรใช้วัสดุที่ติดต้ังง่าย มีความแข็งแรง คงทน มีผิวเรียบทาํความสะอาดง่าย : วัสดุ
ที่แนะนํา เช่น ผนัง smartboard ฉาบรอยต่อและปิดผิวผนังภายในด้วย wallpaper 
หรือปิดด้วยแผ่น laminate สําหรับส่วนเปียกบริเวณอ่างล้างมือ  
 
ผนังภายในหอ้งผู้เข้ารับการตรวจ (Indoor Patient Room) ของอาคาร swab 
unit 
ควรใช้วัสดุที่ติดต้ังง่าย มีความแข็งแรง มีผิวเรียบทําความสะอาดง่าย และจะต้อง
คงทนต่อการขัดถูด้วยน้ําทาํความสะอาดประเภทสารเคมี : วสัดุที่แนะนํา เช่น ผนัง 
smartboard ปิดทับด้วยแผ่น laminate ทีท่นต่อสารเคมี  
 
ผนังกัน้ระหว่างหอ้งทํางานของบุคลากรทางการแพทย์และหอ้งผู้เข้ารับการ
ตรวจในอาคาร swab unit 
ควรใช้วัสดุที่มีความโปร่งใส ทนทานต่อการทาํความสะอาดด้วยน้ํายาเคมีหรือ
แอลกอฮอล์และจะสามารถติดต้ังอุปกรณ์ถุงมือยางแบบยาวได้ (sleeves gloves) : 
วัสดุที่แนะนํา เช่น แผน่อะครีลิค (ความหนาไม่น้อยกว่า 6 มม.) 
 
ฝ้าเพดาน 
ควรใช้วัสดุที่แข็งแรง ทนทาน เรียบไม่มีรอยต่อ ไม่มีรพูรุน ไม่มีซอกมุม ความสูง
ของฝา้เพดานไม่ควรต่ํากว่า 2.60 เมตร  
วัสดุที่แนะนํา เช่น ฝา้ยิปซั่มบอร์ดชนิดฉาบเรียบทาส ี
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ตัวอย่างการใช้วัสดุแนะนําสําหรับ พ้ืน ฝ้า ผนัง ภายในห้องบุคลากรทางการแพทย์และห้องผู้เข้า
รับการตรวจ ของอาคาร swab unit 

 
ประตูทางเข้าหลกัสําหรับบุคลากรทางการแพทย์ (Entrance Door) 
ควรใช้วัสดุที่แข็งแรงทนทาน ทาํความสะอาดง่าย และควรเป็นชนิดที่สามารถใช้ท่อน
แขนหรือลําตัวหรือเลือ่นให้เปิดปิดได้ง่าย บานประตูทัง้ภายนอกและภายในควรเป็น
บานกระจกหรือมีช่องกระจกขนาดใหญ่ เพื่อช่วยให้มองเห็นได้ง่ายและป้องกันการ
เปิดประตูพร้อมกันซึ่งจะมีผลต่อความดันอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ช่องประตูควรมี
ความกว้างไม่น้อยกว่า 0.9 ม.เพื่อสะดวกในการสญัจรและขนอุปกรณ์ขนาดเล็ก : 
วัสดุบานกรอบและวงกบที่แนะนํา เช่น อลูมิเนียม, UPVC, FIBERGLASS  
 
ประตูทางเข้าห้องทํางานย่อยของบุคลากรทางการแพทย์ (cell compartment) 
ในอาคาร swab unit 
ควรใช้วัสดุที่แข็งแรงทนทาน น้ําหนักน้อย ทําความสะอาดง่ายและทึบแสงเพ่ือ
ป้องกันรังสี UV เล็ดลอดออกมาเม่ือทําการฆ่าเช้ือภายในห้องด้วยแสง UV   : วัสดุที่
แนะนํา เช่น ประตู fiberglass แบบทึบแสง, ประตู UPVC แบบทึบแสง 
 
ประตูเข้าหอ้งผูเ้ข้ารับการตรวจ (indoor patient zone)ในอาคาร swab unit 
เน่ืองจากอยู่ภายนอกอาคาร จึงควรใช้วัสดุที่แข็งแรง ทนแดด ทนน้ํา น้ําหนักน้อย 
ทําความสะอาดงา่ยและทึบแสงเพื่อป้องกันรังสี UV เล็ดลอดออกมาเม่ือทําการฆ่า
เช้ือภายในห้องด้วยแสง UV การเปิดปิดประตูต้องสามารถทําง่ายโดยใชท้่อนแขน

ผนังอะครีลิค ผนังลามิเนต 

ผนัง Smartboard 
ปิดผิวด้วย wallpaper 

พ้ืนไวนีลทนสารเคมี
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หรือลําตัวเพื่อหลีกเลีย่งการสะสมของเชื้อโรค : วสัดุที่แนะนํา เช่น ประตู fiberglass 
แบบทึบแสง, ประตู UPVC แบบทึบแสง 
 
หน้าตา่ง 
หน้าต่างสาํหรับอาคาร screening unit จะเป็นหน้าต่างบานกระจกติดตาย (fixed 
window)เพ่ือป้องกันการรั่วของอากาศ ความกว้างของกระจกไม่ต่ํากว่า 0.9 ม.และ
ควรสูงจากพ้ืน 0.9 ม. เพื่อสะดวกในการใช้งาน ชนิดของกระจกควรเป็นกระจก 
tempered glass หรอื laminated glass เพื่อความความแข็งแรงและปลอดภัย บาน
กรอบและวงกบหน้าต่างควรใช้วัสดุที่แข็งแรงทนทาน ทนแดด และป้องกันน้ําเข้าได้ดี 
วัสดุที่แนะนํา เช่น อลมิูเนียม, UPVC  
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ข้อแนะนาํและข้อควรระวังในการออกแบบและการติดตั้งส่วนประกอบอาคาร 
 

1. การก่อสรา้งและติดต้ังส่วนประกอบต่างๆของอาคารจําเป็นต้องให้
ความสาํคัญอย่างมากกับการป้องกันการไหลเข้า-ออกของอากาศตาม
รอยต่อของวัสดุหรือส่วนประกอบต่างๆ เช่นพื้น ผนัง ประตู หน้าต่าง ซึ่งจะ
ทําให้ความดันอากาศภายในอาคารไม่ได้ตามค่ามาตรฐานและส่งผลให้เกิดการ
กระจายของเช้ือโรค 

                                          
 

ตัวอย่างการจบพ้ืน vinyl แบบม้วนด้วยตัวจบเพ่ือช่วยให้เรยีบร้อย ทําความสะอาดง่ายและ
ช่วยลดรอยต่อระหว่างพ้ืนกับผนัง 

 
2. การสร้างให้ภาวะ air tightness ให้เกิดภายในอาคาร (ค่า air tightness ควร

น้อยกว่า 5 ตร.ซม./ ตร.ม.) เป็นสิ่งจําเป็นและทาํได้โดยการปิดรอยต่อต่างๆ 
ด้วยวัสดุที่เหมาะสม เช่น การใช้เทป air tightness หรือ silicone ปิดตาม
รอยต่อระหวา่งพืน้กับผนังหรือผนังกับผนัง  
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3. วงกบประตู-หน้าต่างเป็นอีกจุดที่อากาศจะไหลเข้า-ออกได้ง่าย ดังน้ันควร
เลือกใช้วงกบประตู-หน้าต่างที่มี profile ทีมี่รอยต่อน้อย หรือเลอืกวงกบที่ฝัง
เข้าไปในผนังเพื่อช่วยในเรื่อง air tightness หรือใช้ Silicone อุดรอยต่อ 

 
4. วัสดุและประตูทีใ่ช้ในหอ้งที่มีการค่าเช้ือโรคด้วยรังสี UV ต้องเป็นวัสดุทึบแสง

และทนต่อรังสี UV กรณีทีจํ่าเป็นต้องใช้วัสดุโปร่งแสง เช่นผนังอะครีลิคที่ก้ัน
ระหว่างห้องทาํงานของบุคลากรทางการแพทย์กับห้องของผู้เขา้รับการ
ตรวจในอาคาร swab unit จะต้องติดผ้าม่านชนิดป้องกันรังสี UV เพื่อ
ป้องกันอันตรายจากการรังสทีี่เล็ดลอดออกมา 

 
5. ไม่ควรใช้โคมไฟแบบ downlight เพราะมีช่องระบายความร้อนในตัว จะทาํให้

เกิดการรั่วไหลของอากาศได้ ควรใช้โคมไฟแบบยึดติดกับเพดาน  
 

6. ขอบวงกบประตูภายนอกอาคาร หรือช่อง ceiling service ควรติดขอบเทป
ยาง ฟองน้ํา หรือโฟม เพื่อช่วยลดการรั่วไหลของอากาศ 
 

7. เน่ืองจากภายในอาคารจะมีท่อและอุปกรณข์องงานระบบค่อนขา้งมาก ซึง่เป็น
จุดที่เกิดการรั่วไหลของอากาศได้ง่าย ดังน้ันต้องตรวจสอบรอยรั่วเหล่าน้ีและ
ใช้วัสดุประเภท silicone หรือ PU Foam เพ่ืออุดรอยต่อ ท่อลมและท่อร้อย
สายไฟ 
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บทที่ 3  การออกแบบ ระบบควบคุมอากาศภายใน 
 
 ตามนิยามการออกแบบ Modular Screening and Swab Unit จะจัดอยู่ใน
ส่วนทีเ่รียกว่า ARI Clinic (Acute Respiratory Infection Clinic)  ซึ่งไม่มีมาตรฐาน
การออกแบบโดยตรง  จึงประยุกต์เฉพาะสว่นสําคัญจาก ASHRAE Standard 170-
2017 และมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศของ วสท. โดยอ้างอิง 

• Protective Environment (PE) Room ในการออกแบบห้องในส่วนของ
แพทย์และพยาบาล 

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

 
และประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทและข้อจํากัด ได้แก่ 

• ออกแบบค่าความดันขั้นตํ่า ให้สูงกว่าค่าความดันขั้นตํ่าตามมาตรฐาน 
เพื่อเผื่อค่าความดันจากลมภายนอก  เนื่องจากทําการติดตั้ง Modular 
COVID Unit กลางแจ้งภายนอกตัวอาคารโรงพยาบาล 

• ออกแบบให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ที่สามารถหาได้ 
 
โดยมีรายละเอียดในการออกแบบ ดังน้ี 
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3.1 การออกแบบระบบของ Screening Unit 
 

 

แนวคิดในการออกแบบ ระบบ Screening unit 

เน่ืองจาก ปัญหาต้องการลดความเสี่ยงในการติดโรคของแพทย์และพยาบาล
จากการใกล้ชิดคนไขโ้ดยตรง และลดการใช้ชุด PPE ของรพ. ดังน้ัน การออกแบบ
ห้องแพทย์และคนไข้จึงให้แยกจากกันอย่างเด็ดขาด ทั้งระบบอากาศและการสัมผัส
ผ่านการปฎิบัติงาน  โดยประยุกต์   Protective environment (PE) ASHARE-170   
เป็นแนวทางการออกแบบ ใช้สําหรับสถานะการฉุกเฉิน (Crisis design) ภายใต้
ข้อจํากัด ข้อกําหนดบางข้อ อาจจะต่างจากมาตราฐานในสถานะการณ์ตามปกติ. 

โดยแนวทางการออกแบบน้ีให้พื้นที่สว่นแพทย์ให้อยู่ในระบบปิด มีการเติม
อากาศสะอาดเขา้ภายในห้องที่แพทย์อยู่อย่างต่อเน่ือง ชนิดไม่หมุนเวียนอากาศซํา้ 
และรักษาความดันเป็นบวก (สูงกวา่ความดันบรรยากาศ) ร่วมกับ ห้อง   high air 

Positive Pressure 
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tightness เพ่ือป้องกัน ความดันภายในตก หรือ การรั่วเข้าของอากาศที่ปนเป้ือน
จากด้านนอก. 

สําหรับระบบอากาศขาเขา้ห้องแพทย์ ให้มีการบําบัดด้วยระบบ UV, HEPA 
filter รวมถึง Bi-polar ionization  อีกทั้ง ออกแบบระบบประตูเป็นประตูสองช้ัน 
(Double door, Ante) เพื่อรักษาความดัน  ระบบทําความเย็นใช้เป็นแยกส่วน (split 
type) เพื่อระบายความร้อน และ ลดความช้ืน ในขณะปฎิบัติงาน.   

นอกจากน้ี การติดต่อสื่อสาร ใช้ Intercom ในการสื่อสารระหว่างกัน 
ออกแบบให้คนไข้อยู่บรเิวณด้านนอกเป็นบรเิวณที่อากาศถ่ายเท (open air) แพทย์
สามารถเห็นคนไข้ ซักประวัติผ่านกระจกอะคลีลิคใส ,  สาํหรับส่วนคนไข ้อยู่ด้าน
นอก พื้นทีเ่ปิดโล่งและใช้การระบายอากาศ 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 
 

 

 

 

 

  

Positive Pressure: 
Doctor 

Extra Positive pressure 

Negative Pressure 
: Patient 
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แนวคิดในการออกแบบ ระบบ Swab unit 
 

การออกแบบส่วนแพทย์ ใช้หลักการความดันบวก , ระบบทาํความสะอาด
อากาศ , ระบบปรับอากาศ และ  ระบบสื่อสาร, เหมือนกับของ Screening unit ทุก
ประการ , เพิม่เติม คือ Swab unit  ต้องแบ่ง เป็นห้องย่อยๆ ปิดมิดชิด (cell 
compartment) มีช่องใสถุ่งมือยาง สาํหรบัตู้ Biosafety, เน่ืองจาก เป็นพื้นที่ มี
ความเสี่ยงปนเป้ือนสงูสุด กรณีเกิดอุบัติเหตุ เช่น ถุงมือยางหลดุ จากโอริง แล้วเกิด
การปนเป้ิอน , สามารถ ปิดเฉพาะ ซลี cell ที่เกิดเหตุน้ันๆ โดยที่ cell อ่ืนยังสามารถ
ปฎิบัติงานต่อได้, การจ่ายอากาศ บนลงล่าง  return air grill   อยู่เย้ืองไปด้านช่อง
กระจกด้านหน้า เพื่อให้เกิดเป็นม่านอากาศป้องกัน ระหวา่งด้านในและด้านนอก.  

การออกแบบส่วนคนไข้ ให้หลักความดันเป็นลบ เพื่อป้องกันการกระจายเช้ือ
ออกภายด้านนอก, โดยใช้ exhausted fan ดูดอากาศ ภายในหอ้งคนไข ้บริเวณ
ด้านลา่งใกลพ้ื้น (RAG) ไปรวมและผา่น UV chamber และ HEPA filter เพื่อทําลาย
เช้ือ ก่อนปล่อยสู่อากาศภายนอก ,และในแต่ละห้องคนไข้ มี UV lamp timer  สาํหรับ
ฆ่าเช้ือหลังการใข้งาน. 
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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  
(uW sec/cm2) 

n/a 2,000-5,000 

 
 

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 30W, 2000-5000 uW sec/cm2 
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รายละเอียดของแต่ละระบบ มีดังต่อไปน้ี 
 
1. ระบบบําบัดอากาศขาเข้า (Air treatment):   

• เน่ืองจากข้อจาํกัดด้าน supply chain คือ  HEPA fan ทีห่าได้ มีขนาดเล็ก 
แต่   UV chamber   มีขนาดใหญ่ , จึงจําเป็นต้อง สลับลําดับ ให้ผา่น   
UV ก่อน ซึ่งตามปกติ ควรออกแบบใหผ่้าน filter ก่อนผ่านเขา้สู่   UV 
chamber   ดังนั้นถา้สามารถหา ชุดพัดลมที่มี HEPA, UV   ด้วยในชุด
เดียวจะช่วยลดความซับซ้อนการออกแบบ. 

• ด้านอากาศขาเขา้ ผ่านการกรองฝุ่นขนาดใหญ่ด้วย Pre-filter (MERV7)  
ของ   UV chamber.  

• จากน้ัน ถูกฆ่าเช้ือด้วยหลอด UV ขนาด 30W  จาํนวน 4 หลอด  (UV 
dose = 12,700 mWs/cm2).  

• หลังจากน้ันผา่นการกรองละเอียดด้วย HEPA filter fan (MERV18) โดย
ใช้ Fan ขนาด 254 CMH. 

• หลังจากผา่น  HEPA filter แล้ว อาจเสริม การควบคุมเช้ือด้วย   bi 
polar ionization ( plasma ion)   ได้ เป็นอปุกรณ์เสริม 

 
2. การกระจายลม (Supply Air): ตําแหน่งของหัวจ่ายลมขาเข้า(Inlet) ถูกออกแบบ

ไว้ด้านบนส่งลมสะอาดจากบนลงด้านล่างผ่านกระจกและถูกดูดออกทางด้าน
ล่าง เพื่อให้เกิดม่านลมป้องกันอากาศสกปรกย้อนเขา้มาโดนคุณหมอในกรณี
กระจกก้ันรั่วหรือแตก และเป็นการบังคับฝุ่น หรือ เช้ือโรค ตกลงพ้ืนให้เรว็ทีสุ่ด 

3. การระบายลมออก (Exhaust air) :  ถา้ความดันสูงพอ อาจไม่จําเป็นต้องมี 
exhaust fan , แต่มักติดต้ัง 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 
อากาศทิ้งจากพ้ืนท่ีแพทย์ไม่ต้องกรอง  ปล่อยสู่ภายนอกได้ทันที เพราะถือวา่
อากาศขา้งในของแพทย์สะอาดกว่าด้านนอก  
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4.  การรักษาความดันบวก (Positive pressure): ตามค่าแนะนําค่าความดันบวก

ควรมากกว่า 2.5 Pa แต่ได้ออกแบบให้ระบบมีความดันอยูใ่นช่วง 10-20 Pa  
• Exhausted air ให้มี flow น้อยกว่าด้าน supply air 15-20%  
• ระบบผนังและประตูต้องซีลเพื่อป้องกันลมรั่วออก (Air leakage) มาก

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

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

ออก มี sensor เตือนเม่ือไม่ปิดประตู  
5. ระบบปรับอากาศ: ใช้ระบบแอร์ทาํความเย็นแยกส่วน (Split type Air 

Conditioner)เน่ืองจากจัดหาง่ายและดูแลง่าย โดยเครื่องปรับอากาศได้
คํานวนเผื่อในการดึงความช้ืน และความร้อน จากอากาศขาเข้า , ใช้ตัวคูณ หา
ขนาด btu ระหว่าง 1,000-1,200 /m2 (ขึ้นกับสถานที่ต้ัง ภายใน หรือ 
กลางแจ้ง) แต่อย่างไรก็ตาม อาจเกิดปัญหา อุณหภูมิไม่คงที่และเกิดน้ําหยด 
(condense) แก้ไขโดยต้ังอุณหภูมิเครื่องปรบัอากาศให้สูงขึ้น 

6. ระบบการสื่อสาร: intercom สื่อสาร ใช้แบบ full duplex (สื่อสารพร้อมกัน
สองทาง) มี background noise canceller มีช่องเสียบ headphone หรือ 
ออกลําโพงของเครื่องได้  เพราะลดเสียงจะรบกวนระหว่างกัน , การกดบังคับ
การสนทนา ควบคุมจากส่วนแพทย์ 

7. ระบบท่อน้ําทิ้งและน้ําแอร์: ท่อน้ําทิ้งและน้ําแอร์ใหร้วม ใส ่U-trap เพ่ือ ป้องกัน
อากาศรัว่ทาง ท่อน้ําทิ้ง 

8. ตู้ควบคุมระบบอากาศ :ใช้ selector หรือ สวิทซ์ ทั่วไป เพื่อง่าต่อการดูแล
รักษา แทนการใช้ ตู้ควบคุมชนิดมี relay ทียุ่่งยากและเสียเวลาในการประกอบ 
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9. UV lamp สาํหรับฆ่าเช้ือ ในสว่นคนไข้ ประกอบด้วย timer ต้ังเวลา ต้ังแต่   3-
10 นาที , มีระบบป้องกันคน ด้วย  ไฟไซเรนเตือนการทํางาน ของ UV   ในและ
นอกห้อง และติดต้ัง micro switch โดยเม่ือมีการเปิดประตู จะต้องตัดการ
ทํางานของหลอด UV   ทันที , หลอด UVC 30W ติดสูง 2.5m UV dose  
2,000-5,000 mw s /cm2. 

10. การระบายลมออก สว่นคนไข้ ด้วย negative pressure  : ขอบประตู ต้องมี
ขอบยาง ปิดช่องใต้ประตู ป้องกันอากาศไหลเข้า , ใช้พัดลม  ดูดอากาศ ผ่าน   
UV chamber  และ HEPA   ตามลําดับ.  

11. ถุงมือยางเพื่อทําหัตถการ: ถุงมือยางวสัดุที่เลือกใช้ต้องทนรังสีUV และ
สามารถ autoclave ไม่ต่ํากว่า 10   ครั้ง  โดยจะมีถุงมือพลาสติกสวมทับและ
ถอดทิ้งหลังทําหัตถการ   
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คําแนะนํา ในการออกแบบ 
 
1. การรักษาความดัน ด้วย air tightness คือหัวใจ ของระบบ, รูร้ั่วย่ิงมากจะคุม

ความดันไม่ได้ และต้องใช้พัดลมขนาดใหญ่เกินความจําเป็น , หลกีเลี่ยง จุดเจาะ  
รูรั่วอากาศ ตามรอยแยก, ท่อร้อยสายไฟ,สายสื่อสาร , ประตู, หน้าต่าง ต้องปิด
ด้วย เทปกาว ,ท่อน้ําท้ิงแอร์  หรือ ท่อน้ําทิง้  ใส่   u-trap  , ข้อต่อท่อ และ ฝาของ 
UV   หรือพัดลม ควรปิดเทปลดการรั่วของอากาศ , เลือกใช้ วัสดุผนัง พ้ืน ที่มี
ความทึบ รูพรุนน้อย ,รอยต่อน้อยที่สุด หรอืใช้แผ่นพลาสติค เสือ่นํ้ามัน ปิดทับ, 
ใช้ซลิิโคน 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 ของคนไข ้ใช้คนละตัว แต่ขนาดเดียวกันได้ มีข้อต่อ
เหมือนกัน , ใช้หลอด UV ขนาด, กําลัง และชนิดเดียวกันทั้งใน   UV chamber 
และ UV lamp   ในส่วนคนไข ้

4. Redundancy ระบบควรสาํรอง capacity ไว้  เช่น พัดลมตัวใดตัวหน่ึงเสีย 
สามารถ เพิม่ความเรว็พัดลมตัวอ่ืนชดเชยได้ , HEPA filter   MERV18 ค่อนข้าง
หาได้ยาก , ออกแบบขนาดห้องเหมาะสมกับ   flow filter ที่จัดหาได้ 

5. ช่องอากาศเขา้ และออก ควรหา่ง อย่างน้อย  4-8 m และมีความสูงอย่างน้อย 
2m   เหนือพ้ืน 

6. HEPA fan   ควรใช้แบบ integrated filter  เพื่อลดปัญหา filter leak, แต่
สามารถ ใช้   blower    หรือ cabinet fan ทดแทนได้ แต่ ทดสอบ   filter leak 
test ซึง่อาจรั่วตามขอบปะเก็น และต้องเผือ่  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 



 

29 
 

8. UV dose  lamp  ในหอ้งตรวจ ทีเ่ลือกใช้กับ   COVID virus ให้ปรึกษาหน่วยงาน   
Infectious control ของรพ. , เน่ืองจาก ยังไม่มีผลวิจัยปริมาณ   dose   ทีใ่ช้กับ 
COVID   อย่างเป็นทางการ ซึ่งอาจใช้กลุ่ม Corona virus   เทียบเคียงได้ , แต่
อย่างไรก็ตาม UV dose ทีใ่ช้กลุ่ม Corona virus   มีช่วงค่อนขา้งกว้างมาก 7-
241 J/m2  หรือ  700-24,100 (uW sec/cm2) ที ่D90 rate (dose   ที่ฆ่าเช้ือได้   
90%) , การเลือกใช้ UV dose   สูงเกินไป ทาํให้ต้องเปิดหลอดเป็นเวลานานเกินไป 
อาจพิจารณาตามความเหมาะสม , เปรียบเทียบกับ   UV dose สาํหรับฆ่าเช้ือวณั
โรค อยู่ที่ 10,000 uW sec/cm2  [ดูที่ Appendix แนบทา้ย] 

9. การฆ่าเช้ือในห้อง ต้องใช้ สารฆ่าเชื้อ(Germicide) ร่วมกับ UV เสมอจะให้
ประสิทธิภาพดีที่สุด เน่ืองจาก UV   อาจไม่สามารถฆ่าเชื้อในจุดที่แสงส่องไม่ถึง , 
ซึ่งการใช้สารฆ่าเช้ือรว่มUV สามารถเลือก  UV dose ทีล่ดลงได้ (ลดเวลาฉาย
แสงลง) 

10. UV chamber สามารถ เพิ่ม contact time ด้วยการลด flow  ของพัดลม,  เพื่อ
ลดการใช้จํานวนหลอด ลงได้ หรืออีกนัยหน่ึง เป็นการเพิ่ม UV dose  ได้ด้วยการ
ลด flow ของพัดลม  

11. เลือก supply air grill   ที่สามารถ ปรับลดลมได้ หรือ ใช้เทปกาวปิดลดขนาดพท.
ช่องลม ,เพื่อลดการใช้ Ventilation damper  

12. เน่ืองจาก มีการเติมอากาศ สูง , การคํานวณเครื่องปรับอากาศ ควรเผื่อ สําหรับ
ความช้ืนและอุณหภูมิ , และ ระวังการเกิด น้ําหยด (condense) ภายในด้วยการ
หุ้มฉนวนท่อน้ํายา และท่อน้ําทิ้ง 

13. ลําดับการเปิดพัดลม ต้องเดิน supply air ก่อน exhaust air   เสมอ , เพื่อไม่ให้
เกิดความดันลบภายใน ไหลเข้าสู่โมดูล 

14. หลังพ้นวิกฤต covid แล้ว สามารถ ใช้เป็นหอ้งตรวจโรคทางเดินหายใจได้ (ARI) , 
โดยอาจปรับเพิ่ม UV dose   ให้สามารถฆ่าเช้ือ วัณโรค ได้ (Mycobacterium 
tuberculosis) อาจด้วยการเพ่ิมหลอด UVC หรือ ลด flow  ของพัดลม 
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บทที่ 4  การใช้งาน และข้อควรระวังในการใช้งาน 
 
4.1 คู่มือการใช้งานและการตรวจสอบประจําวันของ Screening Unit 
 

  
 
การใช้งานและการตรวจสอบระบบใน SCG modular screening unit ดังต่อไปนี ้
 

1. ระบบบําบัดอากาศใน SCG modular screening unit 
หน้าที่และความสําคัญ: เน่ืองจากอากาศภายนอกอาจปนเป้ือนกับเช้ือโรคจาก
การสัมผัสกับผู้ป่วยและฝุ่นละออง ระบบอากาศขาเขา้ห้องแพทย์และพยาบาล 
จึงมีการบําบัดด้วยระบบ UV, HEPA filter รวมถึง Bi-polar ionization และ
อากาศเสียจะถูกดูดออกจากห้องหมอปล่อยสู่บรรยากาศ ดังภาพด้านลา่ง 
 

 
 

Fresh Air 

UV 

HEPA ION 
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วิธีการใช้งาน 
ต้องเปิดการทาํงานของอุปกรณ์บําบัดอากาศ ที่แผงวงจรดังต่อไปน้ี 
1.1 HEPA FAN-1 => ON(เบอร์2)-> (ในกรณีFilterตัน ความดันตก เพ่ิมเป็น เบอร์ 3) 
1.2 UV-1  => ON 
1.3 ION-1  => ON 
1.4 RETURN FAN-1 => OFF->(ในกรณีFilterตัน ความดันตก เพ่ิมเป็นON เบอร์ 1) 

 
2. ระบบความดันบวก (Positive pressure) สําหรับในห้องหมอ 

หน้าที่และความสําคัญ: เน่ืองจากอากาศภายนอกอาจปนเป้ือนกับเช้ือโรคจาก
การสัมผัสกับผู้ป่วย จึงมีการออกแบบให้มีการเติมอากาศสะอาดเข้าภายใน
ห้องทีห่มออยู่อย่างต่อเน่ืองและรักษาความดันเป็นบวก (สูงกว่าความดัน
บรรยากาศ) เพื่อป้องกันการรั่วเขา้ของอากาศที่ปนเป้ือนด้านนอก ดังภาพ
ด้านล่าง 

 
 
 

Exhaust Air 
(outlet) 
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การตรวจสอบก่อนการใช้งาน 
2.1 คอยตรวจดูเกจวัดความดัน (Pressure gauge) ค่าความดันในหอ้งควร

อยู่ที่ >10 Pa (ค่าแนะนํา 10-20 Pa) เพ่ือป้องกันการรัว่เขา้ของอากาศ
ภายนอก 
 

 
 

2.2 ในกรณทีี่ความดันต่ํากว่า 10 Pa ให้ตรวจสอบดังต่อไปน้ี 
2.2.1 ตรวจสอบรอยรัว่ฝา้ด้านบน บริเวณทางเข้าสายไฟฟ้า/ท่อ และจุด

อ่ืนๆที่อาจมีสิ่งของกระแทกหรือการชํารุดของซลี 
2.2.2 ตรวจสอบการทาํงานของ Fan จะต้องอยู่ในสถานะทาํงานตาม

หัวข้อ 1 
2.2.3 หากตรวจสอบครบแล้วยังไม่สามารถหาสาเหตุได้ให้ติดต่อ ทีม

วิศวกร SCG 
(คุณ กันตณัฐ เบอร์ติดต่อ 081-428-7195) 

 
  



 

33 
 

3. ระบบ Double door ของ Ante Room 
หน้าที่และความสําคัญ: เน่ืองจากภายในห้องส่วนที่แพทย์และพยาบาลอยู่
จะต้องรักษาความดันเป็นบวก เพ่ือป้องกันความดันตกในช่วงเปิดประตู จึง
ออกแบบระบบประตูเป็นประตูสองช้ัน (Double door) 
 

 
   

 
 
วิธีการใช้งาน 
3.1 ผู้เขา้-ออกจะต้อง สังเกตว่าอีกฝั่งกําลังจะมีการเปิดประตูหรือไม่ (เช่น 

ถ้าจะเข้าจากประตูนอก จะต้องไม่เหน็คนจากด้านในกําลังจะเปิดประตู
ช้ันในเพื่อออก) เพื่อทีจ่ะไม่เปิดประตูพร้อมกันสองบานในเวลาเดียวกัน 

3.2 ทําการเปิดประตู->ผา่นประตู->ทําการปิดประตูบานน้ันใหส้นิทก่อนจะเปิด
ประตูในช้ันถัดไป ในประตูชั้นถัดมาทาํการเปิดประตู->ผ่านประตู->ทําการ
ปิดประตู (เม่ือผ่านเขา้-ออกแล้ว ประตูทั้งสองช้ันจะต้องถูกปิดสนิท
เสมอ)  

3.3 เม่ือเปิดประตูค้าง เกิน 30 วินาทีจะมีสญัญาณ เตือนให้ทาํการปิดประตู 
 
การตรวจสอบก่อนการใช้งาน 
- ตรวจสอบประตูปิดสนิท ไม่มีลมรั่วออก 
- ตรวจสอบสัญญาณเตือน โดยเปิดประตูค้าง 30 วินาที จะต้องมี

สัญญาณเตือน 
 
  

ประตูswing ชั้นนอก 
(ใช้เข้า-ออก) ประตูswing ชั้นใน 

(ใช้เข้า-ออก) 
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4. การเปิด-ปิดระบบไฟฟ้าเพื่อควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ 

4.1 เม่ือต้องการใช้งานSCG modular screening unit ให้เปิด Breaker ใน
ตําแหน่ง “On” เพื่อทาํการจ่ายไฟฟ้าให้อุปกรณ์ต่างๆ  

4.2 ตรวจสอบสถานะของแต่ละอุปกรณ์ควรเป็นดังภาพต่อไปน้ี 

 

 
 

4.3 เม่ือต้องการปิดระบบใหท้ําการ ปิดBreakerให้อยู่ในตําแหน่ง “Off” 
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4.2 คู่มือการใช้งานและการตรวจสอบประจําวันของ Swab Unit 
 

             
 

การใช้งานและการตรวจสอบระบบใน SCG modular swab unit ดังต่อไปนี ้
 

1. ระบบบําบัดอากาศหอ้งหมอ 
หน้าที่และความสําคัญ: เน่ืองจากอากาศภายนอกอาจปนเป้ือนกับเช้ือโรคจาก
การสัมผัสกับผู้ป่วยและฝุ่นละออง ระบบอากาศขาเขา้ห้องหมอจึงมีการ
บําบัดด้วยระบบ UV, HEPA filter รวมถึง Bi-polar ionization และอากาศ
เสียจะถูกดูดออกจากห้องหมอปล่อยสู่บรรยากาศ ดังภาพด้านลา่ง 
 

 
 

Fresh air 

UV 

HEPA 

ION 
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วิธีการใช้งาน 
ต้องเปิดการทาํงานของอุปกรณ์บําบัดอากาศขาเข้า ที่แผงวงจรดังต่อไปน้ี 
1.1 HEPA FAN-1  => ON (เบอร์ 1) 

1.2 HEPA FAN-2  => ON (เบอร์ 3) 

1.3 UV-1   => ON 

1.4 ION-1   => ON 

1.5 RETURN FAN-1  => ON(เบอร์1) (ถ้าในกรณีท่ีความดันในห้องแพทย์ตก  
เนื่องจากFilterตัน ปรับเป็น OFF) 

1.6 RETURN FAN-2  => OFF (SPARE) 
 

2. ระบบบําบัดอากาศขาออกจากห้องคนไข้ (Semi-negative pressure)  
หน้าที่และความสําคัญ: เน่ืองจากอากาศจากห้องคนไข้อาจปนเป้ือนกับเช้ือโรค
จากการสัมผัสกับผู้ป่วย จึงมีการบําบัดด้วยระบบ UV, HEPA filter ก่อน
ปล่อยออกสู่บรรยากาศ ดังภาพด้านลา่ง 

Exhaust air 

(Outlet) 
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วิธีการใช้งาน 
จะต้องเปิดการทาํงานของอุปกรณ์บําบัดอากาศ ที่แผงวงจรดังต่อไปน้ี 
2.1 EXHAUST FAN-1  => ON(เบอร์3) 

2.2 UV-2 EXHAUST  => ON  

 
การตรวจสอบก่อนการใช้งาน 
- ตรวจสอบลมดูดในหอ้งคนไข้แต่ละห้องโดยใช้ควัน 
- ตรวจสอบ การทาํงานของหลอด UVทางช่อง sight glass บริเวณ UV 

chamber 
 

      
 
 

Exhaust air (Outlet) 

HEPA+UV 

ช่อง sight glass 
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3. ระบบความดันบวก (Positive pressure) สําหรับหอ้งหมอ 
หน้าที่และความสําคัญ: เน่ืองจากอากาศภายนอกอาจปนเป้ือนกับเช้ือโรคจาก
การสัมผัสกับผู้ป่วย จึงมีการออกแบบให้มีการเติมอากาศสะอาดเข้าภายใน
ห้องที่แพทย์อยู่อย่างต่อเน่ืองและรักษาความดันเป็นบวก (สงูกว่าความดัน
บรรยากาศ) เพื่อป้องกันการรั่วเขา้ของอากาศที่ปนเป้ือนด้านนอก 
 

 
 
การตรวจสอบก่อนการใช้งาน 
3.1 คอยตรวจดูเกจวัดความดัน (Pressure gauge) ค่าความดันในหอ้งควร

อยู่ที่ >10 Pa (ค่าแนะนํา10-20 Pa) เพื่อป้องกันการรัว่เขา้ของอากาศ
ภายนอก 
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3.2 ในกรณทีี่ความดันต่ํากว่า 10 Pa ให้ตรวจสอบดังต่อไปน้ี 
3.2.1 ตรวจสอบรอยรัว่ฝา้ด้านบน บริเวณทางเข้าสายไฟฟ้า/ท่อ และจุด

อ่ืนๆที่อาจมีสิ่งของกระแทกหรือการชํารุดของซลี 
3.2.2 ตรวจสอบการทาํงานของ Fan จะต้องอยู่ในสถานะทาํงานตาม

หัวข้อ1 
3.2.3 หากตรวจสอบครบแล้วยังไม่สามารถหาสาเหตุได้ให้ติดต่อ ทีม

วิศวกร SCG 
(คุณ กันตณัฐ เบอร์ติดต่อ 081-428-7195) 

 
4. ระบบ Double door ของ Ante Room 

หน้าที่และความสําคัญ: เน่ืองจากภายในห้องส่วนที่คุณหมออยู่จะต้องรักษา
ความดันเป็นบวก เพือ่ป้องกันความดันตกในช่วงเปิดประตู จึงออกแบบระบบ
ประตูเป็นประตูสองช้ัน (Double door) 
 

 
   

วิธีการใช้งาน 
4.1 ผู้เขา้-ออกจะต้อง สังเกตว่าอีกฝั่งกําลังจะมีการเปิดประตูหรือไม่ (เช่น 

ถ้าจะเข้าจากประตูนอก จะต้องไม่เหน็คนจากด้านในกําลังจะเปิดประตู
ช้ันในเพื่อออก) เพื่อทีจ่ะไม่เปิดประตูพร้อมกันสองบานในเวลาเดียวกัน 

4.2 ทําการเปิดประตู->ผา่นประตู->ทําการปิดประตูบานน้ันใหส้นิทก่อนจะเปิด
ประตุในช้ันถัดไป ในประตูชั้นถัดมาทาํการเปิดประตู->ผ่านประตู->ทําการ

ประตูswing ชั้นนอก  

ประตูswing ชั้นใน  
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ปิดประตู (เม่ือผา่นเขา้-ออกแล้ว ประตูทั้งสองช้ันจะต้องถูกปิดสนิท
เสมอ)  

4.3 เม่ือเปิดประตูค้าง เกิน 30 วินาทีจะมีสญัญาณ เตือนให้ทาํการปิดประตู 
 
การตรวจสอบก่อนการใช้งาน 
- ตรวจสอบประตูปิดสนิท ไม่มีลมรั่วออก 
- ตรวจสอบสัญญาณเตือน โดยเปิดประตูค้าง 30 วินาที จะต้องมี

สัญญาณเตือน 
 

5. ระบบฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV ในหอ้งคนไข้ 

หน้าที่และความสําคัญ: เน่ืองจากห้องคนไข้และอุปกรณ์ต่างๆอาจปนเป้ือนกับ
เช้ือโรคจากการสัมผสักับคนไขโ้ดยตรง จึงมีการออกแบบระบบ UV เพื่อฆ่า
เช้ือภายในห้อง เป็นเวลา 11 นาที ก่อนรับคนไข้คนถัดไป เพ่ือลดความเสี่ยงใน
การติดเช้ือจากคนไขด้้วยกันเอง ดังภาพด้านลา่ง 
 

  
 
วิธีการใช้งาน 
5.1 เม่ือคนไข้ ออกจากหอ้ง (ปิดประตูห้องคนไข้ให้สนิท)  
5.2 หมอทาํการดึงฉากก้ัน UV ลง 
5.3 หมอออกจากห้องตรวจ(ปิดประตูห้องหมอใหส้นิท) 

UV 

UV 

UV 
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5.4 หมุน UV timer จากน้ัน UVในห้องจะเริม่ทาํงานโดยนับเวลาถอยหลังจน
ครบเวลา ในขณะน้ีจะมีไฟสัญลักษณ์สีแดง (ห้ามเขา้) บริเวณหน้าห้อง
คนไข้ และห้องหมอ 

5.5 เม่ือครบเวลา UVจะหยุดการทาํงานโดยอัตโนมัติและ ไฟแดงหน้าห้อง
หมอและห้องคนไข้จะดับลง แสดงว่าห้องพร้อมใชง้านอีกครั้ง 
ข้อควรระวัง หากในช่วงเวลาที่กําลังเปิดรงัสี UVเพื่อฆ่าเชื้อ หากมีการ
เปิดประตู รังสีUVจะถกูหยุดเพื่อความปลอดภัย แต่ timer จะยังคง
ทํางาน ดังน้ัน หากมีการเปิดประตูก่อนเวลา จึงควรเริ่มกระบวนการฆ่า
เช้ือด้วยรังสี UVใหม่ เพื่อให้ได้เวลาตามที่ออกแบบไว้ 

 
การตรวจสอบก่อนการใช้งาน 
- ตรวจสอบ limit switch ของประตูแต่ละcell ถ้าปิดประตูทั้งสองแล้ว(ห้อง

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

- ตรวจสอบระบบความปลอดภัยในการป้องกันUVโดนคน โดยในขณะเปิด 
UV หากเปิดประตูในcellน้ัน UVจะหยุดทาํงานทนัท ี

- ตรวจสอบการทาํงานของหลอดUV เม่ือเปิดtimerใช้งานจะต้องมีแสง
ของUV(ปิดม่านกันUV เปิดดูจากห้องหมอ) 
 

 
 

6. ถุงมือยางเพ่ือการทาํหัตถการ 

หน้าที่และความสําคัญ:  เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผสัผู้ป่วยและการจาม
ของคนไข้ในขั้นตอนSWAB ในห้องSWAB จะมีการติดต้ังถุงมือยางที่
สามารถสวมมือเขา้จากในห้องหมอ ทาํใหห้มอสามารถทาํหัตถการกับคนไข้
อยู่คนละห้องและอากาศไม่รั่วถงึกัน 
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การตรวจสอบก่อนการใช้งาน 
- ตรวจสอบรอยรัว่ของถุงมือยางและซลีรอบถุงมือ รวมถึงขอบแผ่น

อะคริลิคด้วยนํ้าสบู่ 
 

7. การเปิด-ปิดระบบไฟฟ้าเพื่อควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ 

7.1 เม่ือต้องการใช้งานSCG modular swab unit ใหเ้ปิด Breaker ใน
ตําแหน่ง “On”เพื่อทาํการจ่ายไฟฟ้าให้อุปกรณ์ต่างๆ  

7.2 ตรวจสอบสถานะของแต่ละอุปกรณ์ควรเป็นดังภาพต่อไปน้ี 
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7.3 เม่ือต้องการปิดระบบให้ทําการ ปิด Breakerให้อยู่ในตําแหน่ง“Off” 
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ข้อควรระวัง ในการปฎิบัติงานของแพทย์และพยาบาล 
 
เพื่อป้องกันการปนเป้ือนระหว่างภายในและภายนอก  โมดูล และให้ระบบทาํงานได้
เต็มประสิทธิภาพ , มีข้อควรระวังดังน้ี 

1. ผู้ปฎิบัติงานต้อง ดู   pressure gauge   เป็นนิสัย เพ่ือดูความผิดปกติของ
ระบบจากความดันภายในตก 

2. เปิดประตูเข้าทีละบาน ,ไม่เปิดประตูค้าง ป้องกันความดันตก 
3. ควรแยก  flow  การทาํงาน ของบุคลากรภายในและภายนอก  ไม่ให้ปะปนกัน 

และ ลดการเดินเขา้ออก ให้มากทีสุ่ด    
4. เปลี่ยน เครื่องแต่งกาย (สวมหมวก, เสื้อคลมุ)และ เปลี่ยนรองเท้า ล้างมือ เม่ือ

เข้าสู่ภายในป้องกันการนําเชื้อเข้าภายใน 
5. การพิมพ์เอกสาร ควรใช้ แยกโซนอืน่ หรือใช้  wireless printer พิมพ์ด้าน

นอก เพ่ือลด traffic การเดินเข้าออก เพื่อส่งเอกสาร 
6. ใบรับรองแพทย์ อาจใช้ ตราประทับ แทนการลงนามของแพทย์ เป็นการ

ช่ัวคราว 
7. ไม่นําเอกสารคนไข้ ทีอ่าจปนเป้ือนเขา้ภายใน 
8. มีการวัดจํานวนเชื้อด้วย   bacteria culture test เพื่อดูการปนเป้ือนเช้ือ

ภายในโมดูลเป็นประจํา 
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4.3 คําแนะนําสําหรับแนวทางปฏิบัติในการทําหัตการเก็บเชื้อจากคนไข้ในห้อง 
Swab Unit 

 
จุดประสงค์: เพื่อเป็นแนวปฏิบัติตัวอย่างเท่าน้ันซึ่งในความเป็นจรงิสามารถมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับหน้างานของและ Practice ของแต่ละโรงพยาบาล  
 

1. คนไขล้้างมือด้วย 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 
เสร็จแลว้ปิดประตูใหส้นิท เพ่ือให้ระบบอากาศทํางานได้เต็มประสทิธภิาพ 

3. คนไข้นําชุด Swab test และ ถุงมือพลาสติก วางที่ Counter วางของ
ด้านขา้งเสร็จน่ังลงทีเ่ก้าอ้ี 

 
 

4. คนไขล้้างมือด้วย Alcohol gel/spray แล้วจึงนําถงุมือพลาสติกไปใสท่ับให้ถงุ
มือทําหัตถการของคุณหมอที่ติดอยู่ท่ีผนังอะคิลิกทีละข้าง โดยคนไข้แค่สวม
ลงในมือเบ้ืองต้น เสรจ็แล้วคุณหมอจะเป็นคนดึงเพ่ือให้ใส่ได้จนสุดจนคลุม
ข้อศอกด้วยตนเอง 
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5. คนไขถ้อดหน้ากากอนามัย/ผา้ ออกและคล้องไว้ที่แขนหรือเก็บใส่ถุง Zip 
Lock ที่เตรียมมาได้ 

6. คนไขห้ยิบหลอดตัวอย่าง (วงกลมสีแดง) โดยถือต้ังตรงและเปิดฝาหลอดโดย
นําฝาหลอดไปวางไว้ที่ Counter ที่อยู่ด้านหน้าใกล้กับมือของคุณหมอเสร็จ
แล้วย่ืนหลอดตัวอย่างให้คุณหมอถือ 

 

 
 

7. คนไขห้ยิบไม้พันสาํลีอันที่ 1 (วงกลมสีแดง) และเปิดซองออกเพื่อให้คุณหมอ
ดึงไม้พันสําลีออกจากซองได้ 

        
 

8. คุณหมอทําการ Swab Nasopharyngeal ที่โพรงจมูกของคนไข ้โดยคุณหมอ
จะพูดอธิบายผ่าน Intercom ภายในห้องเพ่ือทําให้การหัตถการมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เสร็จแล้วคุณหมอจะนําไม้พันสาํลไีปใส่ในหลอดตัวอย่าง
และทําการตัวพลาสติกส่วนที่เกินจากหลอด 
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9. คนไขห้ยิบไม้พันสาํลีอันที่ 2 (วงกลมสีแดง) และเปิดซองออกเพื่อให้คุณหมอ
ดึงไม้พันสําลีออกจากซองได้ 

        
 

10. คุณหมอทําการ Throat Swab ที่ลาํคอของคนไข้ โดยคุณหมอจะพูดอธิบาย
ผ่าน Intercom ภายในห้องเพื่อทาํให้การหตัถการมีประสิทธิภาพสูงสุด เสร็จ
แล้วคุณหมอจะนําไม้พันสาํลีไปใสใ่นหลอดตัวอย่างและทําการตัวพลาสติก
ส่วนทีเ่กินจากหลอด 

                                                    
 

11. คุณหมอทําการปิดหลอดตัวอย่างด้วยตนเองใหส้นิทแล้วจึงให้คนไขห้ยิบถุง 
Zip lock ทีใ่หม้าและเปิดปากถุงให้คุณหมอด้วยเพื่อนําหลอดตัวอย่างใส่ลงไป
เสร็จแลว้คนไข้ปิดถุงให้เรียบร้อย 
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12. คนไข้นําหลอดตัวอย่างในถุง Zip lock ไปใส่ในหลอดพลาสติกทีไ่ด้มา 
(วงกลมสีแดง) และปิดฝาให้เรียบร้อย 

                            
 

13. คนไข้นําหลอดพลาสติกที่บรรจุหลอดตัวอย่างใส่ในถุง Zip lock ที่ให้มาอีก
หน่ึงช้ันเสร็จแล้วปิดให้เรียบร้อย 

14. คนไขถ้อดถุงมือพลาสติกออกให้คุณหมอทั้งสองข้างโดยสอดเข้าทางด้านใน
ของถุงมือเพื่อลดการสัมผัสกับสารคัดหลัง่และนําไปทิ้งถังขยะที่จัดเตรียมไว้
ใหภ้ายในห้องให้เรียบร้อย (ข้อสังเกต: ในบางโรงพยาบาลคุณหมออาจจะเป็น
คนที่ถอดถุงมือเองทัง้หมดและย่ืนสง่ให้คนไข้นําไปท้ิงในถังขยะได้) 

15. คนไขล้้างมือด้วย Alcohol gel/spray เสร็จแล้วสวมหน้ากากอนามัย/ผา้ แลว้
จึงนําหลอดตัวอย่างที่เตรียมไว้ออกไปสง่ให้เจ้าหน้าทีข่า้งนอกหอ้ง 

16. คุณหมอใช้ Alcohol spray ฉีดบนถุงมือทาํหัตถการเพ่ือฆ่าเช้ือและลดความ
เสี่ยงของการติดเช้ือกับคนไข้คนถัดไปเสรจ็แล้วจึงทาํการเปิด UV เพ่ือฆ่าเช้ือ
ก่อนเปิดใช้งานให้กับคนไข้คนต่อไป 

17. วิธีการรับตัวอย่างจากคนไข ้
17.1. พยาบาลทาํการรับหลอดตัวอย่างจากคนไขโ้ดยให้ใส่ลงไปในถุง Zip 

Lock ที่พยาบาลเปิดถงุรอไว้ให้ เสร็จแล้วปิดฝาถุงให้เรียบร้อยและคนไข้
ทําการล้างมือด้วย Alcohol gel/spray เป็นอันเสร็จกระบวนการ 

 
 

17.2. พยาบาลอาจใช้ห้อง Swab มาทําเป็นห้องส่งหลอดตัวอย่างได้ โดย
คนไข้จะเขา้มาทีห่้องและส่งตัวอย่างให้พยาบาลผา่นถงุมือหัตถการ 
เสร็จแลว้พยาบาลจะเป็นคนบรรจุลงถุง Zip lock อีกช้ันก่อนที่จะนําไป
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ในในกระป๋องพลาสติกแล้วจึงนําไปใส่ใน Cooler box ที่มี Ice pack อยู่ 
เม่ือครบจํานวนหลอดตามความจุของ Cooler box พยาบาลจะทาํการ
เปิด UV ฆ่าเช้ือ 1 ครั้ง แล้วจึงค่อยนํา Cooler box สง่ห้องทดลอง
ต่อไปเป็นอันเสร็จกระบวนการ  

 
คําแนะนําทั่วไปที่เกี่ยวกับ Disinfectant  

• โดยปรกติทั่วไปน้ํายา Disinfectant ทีใ่ช้เป็นประจําและได้ผลดี คือ sodium 
hypochlorite solution ซึง่สารออกฤทธิใ์นการฆ่าเช้ือคือ คลอรีน (Chlorine) 
โดยตัวที่มีขายและใชกั้น ช่ือ Clorox ที่มีความเขม้ข้นอยู่ 5.25% แล้วเอามาเจือ
จางด้วยน้ําในความเขม้ข้นต่างๆตามวัตถุประสงค์ของการใช้ตามตาราง
ด้านลา่ง 

 
ข้อมูลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

(หมายเหตุ: น้ํายาซักผ้าไฮเตอร์ น่ีก้อมีสารประกอบหลักเหมือน Clorox ซึง่สามารถ
เอามาลองได้เช่นกัน) 
 
ข้อควรระวัง 

• ประสิทธิภาพในการฆ่าเช้ือของคลอรนีจะลดลง หลงัจากใช้งาน 24 ช่ัวโมง 
โดยเฉพาะ การแช่วัสดุ อุปกรณ์ที่มีสารโปรตีนปนเป้ือน จึงต้องเตรียม
สารละลายเจือจาง Clorox ใหม่ทุกวัน  

• กรณีเตรียมสารละลาย 1:100 สําหรับเช็ดพืน้ผิว สามารถใช้ได้นาน 1 สัปดาห ์
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• Clorox มีฤทธ์กัดกร่อน ถ้าพื้นผวิเป็นโลหะ หลังจากได้เวลาในการฆ่าเช้ือแล้ว 
(Contact time) ให้เช็ดน้ํายาออกด้วยน้ําสะอาด หรือ sterile water 

• น้ํายาฆ่าเช้ือตัวอ่ืนที่ใช้จะเป็น 70% Ethyl alcohol ที่ใช้กันอยูทั่วไปและไม่มีหรือ
มีฤทธิ์กัดกร่อนต่ํา ปรกติใช้เช็ดตามพื้นผิวและมือผู้ปฏิบัติงานรวมถึงคน
ทั่วไปและใช้ได้ประจํา แต่ถ้ามีเลือดหรือสารคัดหลั่งเยอะๆอาจจะไม่สามารถ
กําจัดได้หมด 

• Fumigation จะเป็นวิธีทใีช้ฆ่าเช้ือในห้องในโรงงานยาหรือโรงพยาบาลโดย
การรมควันด้วย formaldehyde หรือ hydrogen peroxide โดยจะใช้เม่ือต้อง
มีเช้ือขึ้นเป็นปริมาณมากและไม่สามารถเช็คทําความสะอาดได้หมดหรือการ
ทํา Cleaning ตามรอบที่กําหนดโดยการใช้วิธีน้ีสารจะเข้าทุกซอกมุมและ
ค่อนข้าง effective แต่ต้องทิ้งห้องไว้และมีการเช็ค formaldehyde หรือ 
peroxide contents ก่อนเข้าใช้งานทุกครัง้ 

 
ข้อควรระวัง 

• Formaldehyde เป็นสารที่มีอันตรายต่อสุขภาพซึ่งจําเป็นต้องมีกระบวนการ
และการป้องกันที่ได้มาตรฐาน 

• Hydrogen peroxide มีความปลอดภัยมากกว่าในการใช้ทาํ Fumigation แต่
จะมีความกัดกร่อนสงูกว่าจึงจําเป็นต้องเลอืกวัสดุให้ทนกับสารตัวน้ี 

 
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 



 

51 
 

ห้อง Negative pressure แนะนําใหมี้การเช็ดด้วย Clorox 1:100 ในตอนเช้าและหลัง
เลิกใช้งานทุกวัน สว่นในระหวา่งวันถา้ไม่มีสารคัดหลั่งของคนไข้ในปริมาณมากใหใ้ช้ 
70% Alcohol เช็คทาํความสะอาดแทน 
 
คําแนะนําทั่วไปที่เกี่ยวกับการติดตามเชือ้ในพื้นที ่
เน่ืองจากห้อง SCREENING และ SWAB MODULAR UNITS ไม่ได้ถูกสรา้งมาให้เป็น 
Clean room แต่แค่มีระบบอากาศที่เป็น Positive pressure ในฝัง่หมอและพยาบาล 
และ Negative pressure ในฝั่งคนไขซ้ึ่งถือว่าเป็น Unclassified area จึงไม่มีความ
จําเป็นในการที่ต้องติดตามเชื่อตามมาตรฐานของ Clean room (ตามตาราง
ด้านลา่ง) แต่อาจจะเป็นการทํา Environmental Monitor ใน Area ต่างๆเพ่ือเป็น 
Reference ในการปฏบัิติงานได้ โดยใช้การสุ่มตัวอย่างในอากาศและการวางจาน
อาหารเพาะเช้ือในห้องทั้ง Positive และ Negative pressure ได้ซึง่นักจุลชีววทิยา
ของแต่ละโรงพยาบาลจะช่วยในการออกแบบการทดลองและการเก็บตัวอย่างของ
พื้นทีไ่ด้ถูกต้องย่ิงขึน้ 

 
ข้อมูลจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. คู่มือการตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน 
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เอกสารแนบ 
 

1. คู่มือการปรับปรุงคุณภาพอากาศในสถานพยาบาล-สถาบันบําราศนราดูร :
สถาบันบําราศนราดรู กรมควบคุมโรค 2560 
 

2. 1mW = 1000 uW: https://www.un-ihe.org/sites/default/files/3_-
_templeton.pdf 

 

 
 

3. ปริมาณ  UV dose ของตู้ฆ่าเชื้อ (เคร่ืองมอื,ธนบัตร)  
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4. คําแนะนําและคําเตอืนสําหรับการใช้ UV 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2964038373642165&id
=536075133105180%3Fsfnsn%3Dmo&__xts__%5B0%5D=68.ARCC0gxipN
L8xiXZOVZfi9u7-
LlVri95zdL0d5V1G_zl6tbwWI83RBcE0d6P6FXKonv9meFm8QC64Qw3p
QGpgiOdRKze6hQgMVEZ11M2ZVxmkGS8aWkNmUUFJrbHq7Rsd-
9XqIkSAokKDnrnXJeX0MzOX18U947GxBPRbDSKD5o2sOgfsS0gde8gP
Np2LEdB_DQesx1OALs6VWn-SvhwQb-
j2CBW7OAu8egLXmxVSAXEXr6M9tKS9GdNr_p8HMIg4voHG95c__qM0
Z5TKEyOqYuO5TtvduWKjDhGfzjG_Xbd_5CCexohrWjKnlLdw9sDxDaAA
7SkZhgJvO62kXOfJDZqNw&__tn__=-UK-R 
 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-
strategy/decontamination-reuse-
respirators.html?fbclid=IwAR3iQVqkv6uUcA_ruwu4N8CG5WIE3o4s-
Fz_RA5-ChoXyTFRDqZGuixoWGw 
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5. UV dose for corona virus : 
https://www.researchgate.net/publication/339887436_2020_COVID-
19_Coronavirus_Ultraviolet_Susceptibility 
 
https://www.uv-light.co.uk/coronavirus/ 
 

 

 
 
 
 



 

55 
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6. UV dose table:  

https://www.americanairandwater.com/uv-facts/uv-dosage.htm 
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7.  ผลวัดค่า parameter หลังตดิต้ัง  (รพ.จฬุาภรณ์) 
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