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FAQ: MODULAR SWAB UNIT SOLUTION 

Q1:   โรงพยาบาล สามารถประยุกต์ ห้อง Modular Swab Unit ใช้งานต่อยังไงได้บ้าง เช่น เก็บยา 
ผ่าตัด ห้องสําหรับผู้ป่วยวัณโรค 

A1:   รพ.สามารถใช้เป็นห้องตรวจเสมหะของผู้ป่วยวัณโรคได้ ในส่วนตรวจคนไข้ แต่ควรปรกึษากบัทาง

แผนกควบคุมการติดเชือ้ก่อน,  แต่ไม่สามารถใช้สําหรับหอ้งเก็บยา  หรือห้องผ่าตัด เน่ืองจาก
ระดับความสะอาดและการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ของห้องเหล่าน้ีต้องการสูงเป็นพิเศษ 

 

Q2:   โรงพยาบาลต้องเตรียมความพร้อมในการใช้งานห้อง Modular Swab Unit อย่างไรบ้าง เช่น 
นํ้า ไฟ   

A2:   ท่อน้ําประปา,ท่อน้ําท้ิง, ไฟฟ้า 1   เฟส  30A สําหรับโมดูล 3 ห้อง  หรือ ไฟฟ้า 3 เฟส 45A สําหรับ
โมดูล   6 ห้อง 

 

Q3:   ห้อง Modular Swab Unit วิธีในการทําความสะอาดอย่างไร 

A3:   ทําความสะอาดด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อ ด้านคนไข้พ้ืนและผนังผิวเป็น   Laminated ทนต่อ แอลกอฮอล์, 

โอโซน, กลุ่มคลอรีน , พ้ืนด้านแพทย์ ทนต่อ แอลกอฮอล์, โอโซน, กลุ่มคลอรีน แต่ผนัง wallpaper   
ใช้ผ้าชุบน้ําผงซักฟอกหมาด เช็ด 

 

Q4:   ห้อง Modular Swab Unit ต้องระยะเวลาการทําความสะอาดนานเท่าไร ก่อนรับคนไข้คน
ต่อไป 

A4:   แนะนําปรึกษา หน่วยควบคุมโรค  (Infectious control) เน่ืองจาก ความเข้มงวดและจํานวนคนไข้   

แต่ละรพ.ไม่เท่ากัน , จากการสอบถามบางรพ.  จะทําความสะอาดด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อ 5นาที   และเปิด   
UV   ฆ่าเชื้อในแต่ละห้อง 10-15นาที  

 

Q5:   ห้อง Modular Swab Unit คณุหมอเข้าไปอยู่ต่อกะนานเท่าไร (สะดวกสบายไหม ร้อนไหม) 

A5:   ภายในห้องมี เครื่องปรับอากาศ , แพทย์สามารถทํางานได้ต่อเน่ือง 

 

Q6:   คุณหมอ และพยาบาล ควรอยู่ข้างใน หรือ ข้างนอก ห้อง Swab 

A6:   แพทย์และพยาบาล ต้องอยู่ด้านในห้อง   Positive pressure เท่าน้ัน , และคนไข้อยู่ด้านนอกฝ่ัง 
(semi) negative pressure   เท่าน้ัน แล้วตรวจผ่าน อะคลีลิคใส 
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Q7:   การออกแบบควบระบบคุมอากาศภายในห้อง Screen และห้อง Swab มีข้อควรระวังอย่างไร
บ้าง เช่น Exhaust fan ควรติดตั้งไว้จุดไหนดี, การเลือกใช้ระบบ HEPA filter ท่ีใช้? 

A7:   ระบบ HEPA filter ใช้ ตั้งแต่ H13 หรือ MERV16 ขึ้นไป, ตําแหน่งติดตั้ง Exhausted fan  ท่ีผ่าน   

HEPA filter แล้ว ตามมาตราฐานระบุสามารถปล่อยสู่บรรยากาศได้ทันที แต่อย่างไรกต็ามแนะนํา
ให้ตําแหน่งปล่อยอากาศ สูงอย่างน้อย   2เมตร มีอากาศถ่ายเทดี , ห่างจาก   supply air grill 
ระบบอื่นๆ อย่างน้อย   8-12เมตร 

 

Q8:  ระบบ Monitor pressure ในห้อง Modular Swab Unit ทําอย่างไร จะรู้ได้ยังไง ว่า pressure 
อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม 

A8:   ตรวจสอบท่ี Pressure gauge   ทุกครั้งก่อนใช้งาน ว่าแรงดันอยู่ในช่วง 10-20Pa 

 

Q9:  การบํารุงรักษา ห้อง Modular Swab Unit ทําอย่างไร  

A9:   การบํารุงรักษา หัวข้อหลักๆ ประกอบด้วย 

• ตรวจสอบ การทํางานUV ท่ีช่อง sight glass,  ไฟแสดงสถานะ Ionizer , HEPA fan จาก   

pressure gauge  ทุก 1-2 สัปดาห์   

• เปล่ียนหลอด UV  ทุก 5000 h(ประมาณ   1 ปี) หรือ เม่ือหลอดใดหลอดหน่ึงเริ่มดับ 

• เปล่ียน  HEPA filter ทุก 5000 h(ประมาณ   1 ปี) หรือเม่ือ  filter ตัน ความดันตกจนปรับพัด
ลมเพ่ิมไม่ได้ ขึ้นกับปริมาณฝุ่นของอากาศขาเข้า   , โดยทางรพ. เป็นผู้จัดหา   filter   เปล่ียน
ทดแทนกับบริษัทพัดลมเอง (ราคาv filter ประมาณ   1.5-2 พันบาท ) 

 

Q10: ทําไมการออกแบบ ห้อง Negative pressure มีท้ังแบบ ประตูเปิดเข้า และ ประตูเปิดออก มี
ผลต่างกันอย่างไร มีมาตรฐานกําหนดไว้หรือใม่ 

A10:  ไม่มีมาตราฐานกําหนดว่าประตูหอ้งตรวจฝ่ังคนไข้ ต้องเปิดเข้าหรือเปิดออก, มีเพียงผลวิจัย

ขั้นต้น[2016] ท่ีทําการศึกษาการไหลของอากาศกบัการฟุ้ง เม่ือเปิดประตูเท่าน้ัน ระบุว่าในพ้ืนท่ี 

ภายในอาคารท่ีจํากัด หรือมีการถ่ายเทจํากัด เช่นห้องตรวจแพทย์ท่ีมีการปนเปื้อนสูง ประตูเปิด

เข้าด้านในห้องมีการฟุ้งอากาศภายในน้อยกว่าประตูเปิดออกภายนอก ,  แต่ตามมาตราฐาน 
Ashare-170 ให้ความสําคัญกับ  Negative pressure   มากท่ีสุด เพราะลดโอกาสการกระจายเชื้อ 

โดยเชื้อจะถูกดูดไปฆ่าเชือ้ท่ี UV chamber และกรองผ่าน HEPA filter ก่อนปล่อยสู่บรรยากาศ , 

ดังน้ันการเลือกประตูเปิดเข้าหรือเปิดออก  แล้วแตผู้่ออกแบบพิจาณา ตามข้อจํากัดของสถานท่ี

และความเหมาะสม เช่น การเข้าถึงห้อง (access ) ถ้าห้องมีขนาดเล็กประตูเปิดออกจะสะดวกใน
การเข้าออกห้อง ของรถเข็น หรือ ผู้พิการ ดีกว่า , สถานท่ีตั้งท่ี โล่ง อยู่ภายนอกอาคาร หรือ มี
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การระบายอากาศดี การฟุ้งกระจายเชือ้จากการเปิดประตู จะมีความเส่ียงน้อยลง , การทนต่อ
แรงลมภายนอก ประตูท่ีเปิดออก ลมท่ีดันประตูทําให้ประตปูิดสนิทมากขึ้น  หรือ negative 
pressure ด้านในฝ่ังคนไข้ จะดูดประตูให้ปิดสนิท  

 

Ref:  Influence of the Pressure Difference and Door Swing on Heavy Contaminants Migration 
between Rooms ;2016; Jacek Hendiger, Marta Chludzińska,* and Piotr Ziętek ;   
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