
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การเตรียมความพรอมหอง 
 การใชงาน 
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 การแกไขปญหาที่เกิดข้ึนขณะใชงาน 

 

กองวิศวกรรมการแพทย 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
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คาํนํา 

 

 

 คูมือการใชงานหองแยกโรคผูปวยแพรเชื้อทางอากาศ จัดทําขึ้นเพื่อใหโรงพยาบาลที่มีหองแยก

โรคผูปวยฯ ไดศึกษา และทําความเขาใจกับหองแยกโรคฯที่มีความสําคัญในการปองกันการแพรกระจาย

ของเชื้อโรค ต้ังแตการเตรียมหองกอนรับผูปวย การตรวจสอบความปลอดภัยขณะใชงานหอง และ

หลังจากการใชงานหองแลว โดยอาศัยหลังการของการปองกันและควบคุมการแพรกระจายของเชื้อ  

 

 คณะทํางานพิจารณาปรับปรุงหองผูปวยพิเศษเปนหองแยกโรคผูปวยแพรเชื้อทางอากาศ กอง

วิศวกรรมการแพทย ไดพิจารณาจัดทําคูมือเลมนี้ข้ึนมาจากหองแยกโรคฯที่ไดรับการปรับปรุงจากหอง

พิเศษ ซึ่งมีใชในโรงพยาบาลทั่วประเทศตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยหวังเปนอยางยิ่งวา

คูมือเลมนี้ สามารถยังประโยชนในการใชงานหองแยกโรคผูปวยแพรเชื้อทางอากาศ หากพบเห็น

ขอผิดพลาด หรือสงสัยประการใด โปรดแจงไปที่กองวิศวกรรมการแพทย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี หรือศูนยวิศวกรรมการแพทย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบที่ต้ังใน

ภูมิภาค 

 ขอไดรับความขอบคุณ มา ณ โอกาสน้ี  
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   สารบัญ    

 

หนา 

  คํานํา  

 สารบัญ  

1. หลักการหองแยกผูปวยแพรเชื้อทางอากาศ 4 

2.  ผังหองแยกโรคผูปวยแพรเชื้อทางอากาศ 6 

3. อุปกรณประกอบระบบระบายอากาศหองแยกโรคผูปวยแพรเชื้อทางอากาศ  8 

4. วิธีการใชงานหองแยกผูปวยปวยแพรเชื้อทางอากาศ 11 

5. การบํารุงรักษาระบบระบายอากาศหองแยกผูปวยแพรเชื้อทางอากาศ 13 

6. ปญหาขอขัดของและวิธีการแกไข 14 

7. ภาคผนวก  

 -ขอปฏิบัติตามหลักการของ Standard precautions และ Additional precautions 16 

 -มาตรฐานการปรับและระบายอากาศในสถานพยาบาล 23 

 -ขอกําหนดการปรับปรุงหองผูปวยพิเศษเปนหองแยกโรคผูปวยแพรเชื้อทาง

อากาศ 

36 

 -การตรวจสอบความพรอมของคณะทํางานเกี่ยวกับไขหวัดนกระดับจังหวัด 39 

 -บรรณานุกรม 41 
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1. หลกัการทาํงานห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เช้ือทางอากาศ 

 

หองสําหรับปองกันการแพรเชื้อทางอากาศ กําหนดใหเปนหองที่มีความดันของอากาศภายใน

หองตํ่ากวาความดันของหองโดยรอบ ( Negative Pressuer) ตามมาตรฐานกําหนดใหความดันตํ่ากวา ไม

นอยกวา 2.5 Pascal วิธีการโดยดึงอากาศซึ่งปนเปอนภายในหองไปผานขบวนการกรองดักกําจัดเชื้อโรค 

กอนปลอยทิ้ง ตําแหนงที่นําอากาศทิ้งอยูในที่ปลอดภัย 

 

หลกัการทีนํ่ามาใช้ 

 

ควบคุมความดันอากาศเปนลบ  

ปองกันเชื้อออกจากหองไปสูภายนอก 

ควบคุมทิศทางการไหลของอากาศจากสะอาดมากไปหาสะอาดนอย 

กําจัดเชื้อในอากาศโดยการกรองอากาศดวยแผนกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (HEPA Filter)  

ฆาเชือ้ในอากาศ 

เจือจางเชือ้ในอากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตํ่า สูง 

สะอาดมาก-สะอาดนอย 



 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงทิศทางการไหลของอากาศเมื่อเปดระบบระบายอากาศ 

 

 

จากภาพ เมื่อเปดเคร่ืองระบายอากาศ   อากาศสะอาดจากภายนอกจะไหลผานชองเติมอากาศชุดที่ 1 

เขา Ante Room แลวไหลผานชองเติมอากาศชุดที่ 2 เขาสูหอง Isolate Room ผานผูปวยไปสูชอง

ระบายอากาศที่หัวเตียงผูปวยไปตามทอ  ผานชุดกรองอากาศ  (ชั้นตน (Pre Filter)    กรองอากาศ

ชั้นที่ 2 (Medium Filter) หลอดยวูี (UV Lamp) และกรองชั้นที่ 3 (HEPA Filter)) นําอากาศระบายทิ้ง   

ออกสูบรรยากาศภายนอก  

 

ข้อควรระวงั ! 

 ตําแหนงที่ระบายอากาศทิ้งใหหางจากอาคาร  เพื่อปองกันการยอนกลับเขาอาคาร หรือบริเวณที่

อยูอาศัยของบุคคลทั่วไป 

 

 

ชองดูดอากาศหัวเตียง 

ชองระบายอากาศหองน้ํา 

ชองเติม
 

ชุดเคร่ืองระบายอากาศ 

 

Ante 

 

Isolate Room 

Toilet Room 

ทอดูดอากาศ 
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  2. ผงัห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เช้ือทางอากาศ  

 

ประกอบด้วย 

1. ตูควบคุมไฟฟาระบบระบายอากาศหองแยกโรค 

2. เครื่องวัดแรงดัน Ante Room 

3. เครื่องวัดแรงดัน Isolate Room 

4. เครื่องวัดแรงดันตกครอมแผนกรองอากาศ HEPA 

Filter  

5. ชองเตมิอากาศเขา Ante Room 

6. ชองเตมิอากาศเขา Isolate Room 

7. ชองระบายอากาศออกที่หัวเตียงผูปวย 

8. ทอสงอากาศจากหองผูปวย 

9. ทอสงอากาศจากหองน้ําผูปวย 

10.ล้ินปรับอัตราการไหลอากาศของหองผูปวยกับ

หองน้ําผูปวย 

11. ชุดระบายอากาศ (Filter Housing Unit, FHU) 

12. ชุดระบายอากาศทิง้ 

13. ทอระบายอากาศทิง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูป   ผังหองแยกฯ หองนํ้าอยูดานหนา       

 

 

 

 

 Ante Room เปนหอง

เกบ็วัสดุ อุปกรณ และเตรียมตัวของ
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เจาหนาที่กอนเขาไปปฏิบัติงานในหองพักผูปวย (Isolate Room) 

 Isolate Room เปนหองพักรักษาตัวของผูปวย 

 Toilet Room  หองนํ้าสําหรับผูปวย 

 ชุดระบายอากาศ   Filter Housing Unit (FHU) ประกอบดวย 

 Medium Filter  

 หลอดยวูี  (UV Lamp) 

 HEPA Filter 

 มอเตอรพดัลมพรอมใบพัดลมระบายอากาศ 

 ทอสงลม 

 ชองเติมอากาศ 

 ชองดูดอากาศที่หัวเตียงและหองนํ้า 

 

 

 

 

 

 

  3. อุปกรณ์ระบบระบายอากาศห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เช้ือทางอากาศ  

 

3.1 ชุดระบายอากาศ   Filter Housing Unit (FHU) ประกอบดวย 

มอเตอรพดัลมและใบพดลมระบายอากาศ  600 CMH. Static Pressure 2.5 IN.WG 

Medium Filter EFF 90-95% Arestance  SIZE : 24” X 24” X 4” 

หลอดฆาเชือ้โรค  (UV Lamp)  

HEPA Filter EFF : 99.97%  @ 0.3µM  

 

 

 

 

 

 

 

พัดลมระบายอากาศ Medium Filter 



 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรองอากาศชั้นที่ 3  (HEPA Filter) (อายุการใชงานประมาณ 3 – 4 ป) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HEPA Filter 

ชุดระบายอากาศ (FHU)  

สวิตช์ปรับความเร็วพัดลมระบายอากาศ 

(สามารถปรับได้ 3 ระดับ) 

หลอดฆาเช้ือโรค  (UV Lamp) 

HEPA Filter 



 9 

กรองชั้นตน (Pre Filter) Synthetic Filter, (Wasable type) With AMER Fame Averang Arrestance    20 – 

35 % Size 18” X 24”   

 

  

 

 

 

 

 

3.4 ชองดูดอากาศในหองนํ้าผูปวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 ชองเติมอากาศหองผูปวยและหอง Ante Room 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่องดูดอากาศในห้องท่ีหัว

เตียงผู้ป่วย 

มีกรองช้ันต้น (Pre Filter)  

ช่องดูดอากาศในห้องนํา้ผู้ป่วย 

มีกรองช้ันต้น (Pre Filter)  
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  4. วธีิการใช้งานห้องแยกผู้ป่วยแพร่เช้ือทางอากาศ 

 

4.1  การใช้งานห้อง 

 

 เตรียมหองแยกผูปวยติดเชื้อ กอนรับผูปวยเขาหอง โดยตรวจสอบบานประตู – หนาตาง ตองปดให

สนิท ปองกันอากาศร่ัวไหลเขาหอง 

 เปดสวิทชควบคุมระบบเคร่ืองระบบระบายอากาศ (FHU) (ที่ตูควบคุมระบบไฟฟาบริเวณหนาหอง 

Ante Room) ตามขัน้ตอนดังน้ี 

 เปดสวิทชควบคุมระบบไฟฟาหลัก Main Switch) 

 เปดสวิทชควบคุม พัดลมระบายอากาศ 

 เปดสวิทชควบคุม หลอด UV 

 

 

ช่องเติมอากาศอากาศ (ด้านหน้า) 

ช่องเติมอากาศอากาศ (ด้านหลงั) 

สวิตชควบคุมหลัก ระบบระบาย
อากาศ 
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 ใหระบบเคร่ืองกรองอากาศทํางานตอเนื่องไมนอยกวา 15 นาที กอนนําผูปวยเขาหองแยกโรค 

 ตรวจสอบความดันอากาศภายในหองใหเปนไปตามขอกําหนด 

 ความดันอากาศภายในหอง Ante Room  ไมนอยกวา 7.5 Pascal (0.03  in wg) 

 ความดันอากาศภายในหอง  Isolate Room ไมนอยกวา 15 Pascal (0.06  in wg) 

 กรณีเคลื่อนยายผูปวยติดเชื้อออกจากหอง ใหปฏิบัติ ดังน้ี  

 เปดระบบเคร่ืองกรองระบายอากาศทํางานตอเนื่องไมนอยกวา 10 ชั่วโมง จึงปดสวิทชระบบ

เคร่ืองระบายอากาศ 

 ปดสวิทชควบคุมหลอด UV 

 ปดสวิทชควบคุมไฟฟาหลัก 

 เปดระบบเคร่ืองกรองระบายอากาศ หองแยกโรคฯ ทํางานอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง คร้ังละ 1 – 2 

ชั่วโมง เพื่อทดสอบระบบ และความพรอมใชงาน 

 

4.2  การตรวจสอบการทาํงานอุปกรณ์ระบบระบายอากาศทั้งหมด  ได้แก่ 

• หลอดไฟแสดงการทํางานของเคร่ืองระบายอากาศ 

• หลอดไฟแสดงการทํางานของหลอดฆาเชื้อโรค (UV) 

• เคร่ืองวัดแรงดันอากาศและเคร่ืองวัดแรงดันตกคลอมแผนกรองอากาศ  

 

สวิตชควบคุมพัดลมระบายอากาศ 

สวิตชควบคุมหลอดฆาเชื้อโรค(ยูว)ี 

หลอดไฟแสดง 
การทํางานหลอดฆาเชื้อโรค(ยูว)ี 

หลอดไฟแสดง 
การทํางานพัดลมระบายอากาศ 

ตู้ควบคมุไฟฟ้าหลกั) 
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4.3 การตรวจสอบแรงดนัอากาศในห้องผู้ป่วยและห้องAnte 

Room  

จากเคร่ืองวัดแรงดันที่หนาหอง  เข็มจะตองแสดงคาแรงดันเปนลบ

ไมนอยกวา 7.5 ปาสคาล  หากมีคาเปนลบนอยกวากําหนด หรือไม

มี (คาอยูที่ 0) ใหดูที่ปญหา/วิธีการแกไข 

 

 

 

 

4.4 การตรวจสอบเคร่ืองวดัแรงดันตกคร่อมแผงกรองอากาศ  

เปนอุปกรณใชตรวจสอบความสกปรกของ HEPA Filter  ปกติคา

จะอยูที่ 0.5 น้ิวนํ้า จะตอง เปลี่ยนแผงกรองอากาศหากคาที่อานได

มากกวา 2.5 น้ิวนํ้า ( 2.5 in.wg )  

 

 

   

 

 

5.  การบํารุงรักษาระบบระบายอากาศห้องแยกผู้ป่วยแพร่เช้ือทางอากาศ  

 

การบํารุงรักษาประจําวนั 

 

ตรวจสอบแรงดันหอง Isolate Room เปนประจําทกุวัน โดยตรวจสอบอานคาวัดแรงดันจากเคร่ืองวัด หนา

หองควรมแีรงดันเปนลบไมนอยกวา 10-15 ปาสคาล 

ตรวจสอบแรงดันของหอง Ante Room เปนประจําทุกวัน คาที่อานไดจากเคร่ืองวัดแรงดันหนาหองควรมี

แรงดันเปนลบ ไมนอยกวา 5-10 ปาสคาล 

ตรวจสอบระบบแสงสวางของหลอดยูวีทุกวัน  

 

การบํารุงรักษาประจําเดือน 

 

ทําความสะอาดหลอดยูวีทุก ๆ 1 เดือน 

เคร่ืองวดัแรงดันอากาศ 

เคร่ืองวดัแรงดนัตกคร่อมแผงกรองอากาศ 
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ตรวจทําความสะอาดชองระบายอากาศดานออกจากพัดลม ทุก 1 เดือน 

ตรวจสอบและทําความสะอาดแผนกรองอากาศของชั้นตาง ๆ ทุก 1 เดือน  

 

การบํารุงรักษาประจําปี 

 

เปลี่ยนแผนกรองใหมเมื่อเคร่ืองวัดแรงดันตกครอมของแผงกรองอากาศ  อานคาไดมากกวา 2.5 น้ิวนํ้า 

หรือ หัวแผนกรองมีอายุการใชงานมากกวา 3 ป 

หลอดฆาเชื้อ ยูวี มีอายุใชงาน 4,000 ชั่วโมง หรือ 3 ป ควรเปลี่ยนหลอด ยูวี ใหม  

กรองอากาศขั้นตน Pre Filter ทุก  1 ป 

กรอง Medium Filter ทุก  1  ป 

กรอง HEPA Filter ทุก  3 – 5  ป  

 

ขอควรระวัง  ผูปฏิบัติงานจะตองสวมชุดปองกัน ทุกคร้ังที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับชุดระบายอากาศ 

 

 

 

 

 

6.  ปัญหาทีเ่กดิกบัห้องแยกโรค 

ปญหา/ขอขัดของ การตรวจสอบ/วิธีการแกไข 

1. หองไมเปน Negative Pressure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 มีการร่ัวของอากาศเขามาทางประตูและหนาตางเชน 

ไมไดปดประตูหรือหนาตาง   

1. หากพบวาไมไดปดประตูหรือหนาตาง  กรณีที่มีผูปวย

จะตองปดลอกประตูและหนาตางไมใหสามารถเปดจาก

ภายในไดยกเวนทางเขา 

วิธีการแกไข 

2. หากเกิดการร่ัวที่ประตูและหนาตางจากการบิดตัวของ

วัสดุใหซีลรอยร่ัวดวยซิลิโคน 

 

 กรองอากาศสกปรกอุดตัน 
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2. อุณหภูมิหอง Isolate สูงเกินไป(ไม

ควรสงูเกนิ 300C)  

 

 

 

 ชองระบายอากาศบนหลังอุดตัน 

วิธีการแกไข 

1.  เปลี่ยนกรองอากาศใหม ตามอายุการใชงาน 

2.  ทําความสะอาดพื้นบอยๆ ควบคุมไมใหเกิดฝุนละออง

บริเวณหนาหองหรือภายในหอง 

 

วิธีการแกไข 

1.  มีนกเขาไปทํารัง ใหใสตะแกรงปดครอบปองกันไมใหนก

หรือสัตวตางๆ เขาทางชองระบายอากาศได 

2.  ทอระบายอากาศลมหรือหักพับจากแรงลม ทําจุดยึดโยงให

มั่นคงแข็งแรง 

- เคร่ืองปรับอากาศไมสามารถทําความเย็นไดตามที่ต้ัง

อุณหภูมิ 

1. ฟลเตอรเคร่ืองปรับอากาศอุดตัน 

วิธีการแกไข 

2. ซอมแกไขใหสามารถควบคุมอุณหภูมิได 

 

 

ปญหา/ขอขัดของ การตรวจสอบ/วิธีการแกไข 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  อัตราการระบายอากาศมากเกินไป หรือนอยเกนิไป 

 

1. Pre-Filter หรือ Medium Filter อุดตันหรือใสไมถูกตอง

อากาศสามารถร่ัวผานได 

วิธีการแกไข 

2. ปรับ Volume Damper ใหหอง Ante มแีรงดันอยูระหวาง 

5-15 Pa และหอง Isolate มแีรงดันอยูระหวาง 10-20 Pa  

3. การติดต้ังไมเปนไปตามแบบที่กําหนด 

3. อายุการใชงานของ HEPA Filter 

สั้น(ปกติควรใชงานไดประมาณ 3 ป) 

 

 

- มีการร่ัวที่ Pre-filter หรือ Medium-filter  

- บริเวณหนาหองแยกโรคมีการกอสรางหรือมีฝุนมาก  

- ตรวจสอบการใชผาที่ชํารุด ทําใหมีละอองฝุนใยผา หรือใช

แปงฝุน 
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4. มีกลิ่นเหม็นจากหองน้ําเขามาใน

หอง Isolate  

1. ยดึ Filter ทั้ง 2 ใหแนบชิดกับโครงสรางดานดูด 

วิธีแกไข 

2. ทําความสะอาดบริเวณหนาหองดวยการมอบฝุน ในขณะที่

มีการใชงานหอง ทําความสะอาด Filter โดยใชลมเปา 

กอนเปาตองฉีดดวยสเปรยฆาเชื้อ 

3. คัดเลือกผาที่จะใชกับหองแยกโรคจะตองเปนผาที่คอนขาง

ใหมหรือยังไมชํารุด และใหผูปวยงดใชแปงฝุน 

- นํ้าที่ทอดักกลิ่นและคอหานสวมแหง เน่ืองจากไมไดใชหอง

เปนเวลานาน 

- ระบายอากาศออกจากหองน้ํามากเกินไป 

1. หากไมไดใชงานหองแยกโรคเกิน 7 วัน ตองราดนํ้าลงทอ

ระบายน้ําและโถสวม 7 วันคร้ังๆละ 2 ลติร 

วิธีแกไข 

2. หากราดน้ําลงในทอระบายน้ําและโถสวมแลว น้ําไม

สามารถขังอยูได ใหเปลี่ยนทอดักกลิ่นและโถสวมใหม 

3. ปรับแดมเปอรใหระบายอากาศออกนอยลง หรือเพิ่มชอง

เติมอากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ภาคผนวก 
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ขอปฏิบัติตามหลักการของ Standard precautions และ Additional precautions  

 

1.  Hand hygiene 
ลางมือหรือใช  alcohol  hand rub  หลังจับตองดูแลผูปวยหรือสัมผัสเลือด,สารคัดหลั่ง, 

secretion , excretion, mucous  membrane,  ผิวหนังท่ีมีบาดแผล ( non intact  skin ) 

 

2.  ปองกัน sharp / needlesteck  injuries  

มีหลักปฏิบัติเก่ียวกับการใชเข็ม,ของมีคม และตองมี  sharp  container  ในบริเวณที่ทํา

หัตถการที่ใชของมีคม 
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3.  มีมาตรการสําหรับเคร่ืองมือท่ีใชกับผูปวย 

• ควรใชเครื่องมือที่ใชครั้งเดียวทิ้ง 

• เครื่องมือที่ใชซ้ําได ตองแยกใชเฉพาะกับผูปวยไมปะปนกับบุคคลอ่ืน เชน Stethoscope   , 

เครื่องวัดความดันโลหิต 

• การทําความสะอาดเครื่องมือตางๆ แยกตามลักษณะเครื่องมือท่ีเปน critical items, 

semicritical items และ noncritical items 

 

4.  มีขอปฏิบัติสําหรับผาท่ีใชกับผูปวย 

• เก็บผาที่ใชแลวของผูปวยภายในหองแยกผูปวย, ระมัดระวังการฟุงกระจาย 

• บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับผาตองสวมใส เครื่องปองกันรางกาย (PPE) 

• ซักดวยนํ้ารอน 70  องศาเซลเซียส  หรือ ใสผงฟอกขาว 

• อบใหแหงกอนนํากลับมาใชอีก 

 

5.  หองแยกผูปวย 

• ใหผูปวยอยูในหองแยกเด่ียว  ซึ่งมีหองน้ําในตัว  

• ควรมี  anteroom  เพื่อใชเก็บ , ใส , ถอดเครื่องปองกันรางกาย ( PPE ) และมีอางลางมือ

และ/หรือน้ํายาลางมือแหงใน anteroom 

• หองแยกควรเปน negative  air pressure, อากาศถายเทไดอยางนอย   12  เทาของ

ปริมาตรหองตอชั่วโมง ( ACH ) ,ทิศทางการไหลของอากาศจาก บุคลากรสูผูปวย , มกีาร

ติดต้ังHEPA  filter  สําหรับอากาศที่หมุนเวียนในหองและอากาศที่จะปลอยออกสูภายนอก  

(ภาพหองแยก  Airborne  Infection  Isolation )  

• หากไมมีหองที่ไดมาตรฐานดังกลาวใหใชพัดลมดูดอากาศ  ซึ่งสามารถระบายลมไดไมนอย

กวา 12 เทาของปริมาตรหองตอชั่วโมง ( ACH ) โดยใหดูดท้ิงสูบริเวณที่ไมมีผูคนเดินผาน

หรือตอปลองขึ้นไปเหนือหลังคาอาคาร ( ดูรายละเอียดเรือ่งพดัลมระบายอากาศ )  อาจใช  

Portable  HEPA  filter ระดับ Industrial  grade ในหอง ผูปวย 

• หองผูปวยและ anteroom   ตองปดประตูตลอดเวลา 

• มีบานกระจกใสท่ีทําใหสามารถ สังเกตอาการผูปวยจากภายนอกหรือติดโทรทัศนวงจรปด  

• เปนหองที่สามารถใหการรักษาแบบวิกฤตไดคือมี  Oxygen  pipeline ,suction 

 

6.  การเคลื่อนยายผูปวย 
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• จํากัดการเคลื่อนยายผูปวย 

• หากจําเปนตองเคลื่อนยายผูปวยออกนอกหองตองสวม  surgical  mask  ใหผูปวยและ 

เจาหนาที่เก่ียวของกับการเคลื่อนยายตองสวมเครื่องปองกับรางกาย ( PPE )  

• วางแผนเสนทางการเคลื่อนยายผูปวยไมใหผานไปยังบริเวณที่มีผูคนหนาแนน 

• เช็ดทําความสะอาดรถเข็นผูปวยหรือภายในหองโดยสารรถที่ขนสงผูปวยดวยนํ้าผสม  

       ผงซกัฟอกและตามดวย 70 % Alcohol 

 

7. เคร่ืองปองกันรางกาย ( Personal  Protective Equipments )  

ใชสําหรับบุคลากรทุกระดับทีปฏิบัติงานเก่ียวของกับผูปวย ซึ่ง ในการดูแลผูปวยตามปกติใชเครื่อง

ปองกันรางกาย ( PPE )  ดังนี้ 

• ถุงมือ  1 ชั้น 

• US  NIOSH  Certified  N-95 mask หรือ  mask  ท่ีผลิตจากประเทศอ่ืนที่มีคุณลักษณะ

เทียบเคียง N – 95  mask 

• กาวนผาแขนยาว ( long – sleeved  cuffed  gown )  อาจใชกาวนกันน้ําในกรณีท่ีทํา

กิจกรรมที่มีการกระเซ็นของเลือด , สารคัดหลั่งจํานวนมาก 

• เครื่องปองกันตา ( goggles หรือ  face  shields ) 

 

สําหรับกรณีท่ีทํากิจกรรมที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เชนการใสทอชวยหายใจ , bronchoscope, 

autopsy, การพนยา, การดูดเสมหะใหเพิ่มเครื่องปองกันรางกาย ดังนี้  

• กาวนกันนํ้าแขนยาว  (ใชแทนกาวนผาแขนยาว) 

• หมวกคลุมผม  

• face  shield  

• อาจพจิารณา  mask ( respirator )  ที่มีระดับความปลอดภัยสูงขึ้น เชน N – 100 , P – 

100,  Powered air  purifying respirator ( PAPR ) 

 

ขอแนะนําในการใชเคร่ืองปองกนัรางกาย ( PPE )    

• มีการฝกซอมการใส,ถอด เครื่องปองกันรางกาย ( PPE ) กอนปฏิบัติงานจริง 

• สําหรับ mask  ตองเลือกใหเหมาะกับขนาดของใบหนากอนเขาปฏิบัติงานกับผูปวย 

(Fit-test)  และทดสอบวาแนบสนิทกับใบหนา (Fit-check) กอนเขาปฏิบัติงานกับผูปวย 
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• mask N-95 สามารถใชซ้ําได  ถาไมปนเปอน,ไมเปยก,ไมเสียรูปทรงหรือฉีกขาด  อาจ  

สวม surgical  mask  ทับ N 95 เพื่อปองกันการปนเปอน 

• หลีกเลี่ยงการสัมผัสสวนตาง ๆ ของรางกาย  โดยเฉพาะใบหนา  ดวยมือหรือถุงมือที่

ปนเปอน 

• หลีกเลี่ยงการสัมผัสพื้นผิว, วัตถุตาง ๆ ที่อาจปนเปอนในหองผูปวย 

• ถอดเครือ่งปองกันรางกาย กอนออกจาก anteroom  หากไมมี anteroom  ใหถอดไวฝนหอง

ผูปวยยกเวน  mask  

• ระหวางการถอด PPE ตองระมัดระวังการปนเปอนเสื้อผา ชั้นใน, เย่ือบุและผิวหนัง 

• ทําความสะอาดมือ ระหวางและหลังการถอดเครื่องปองกันรางกาย ( PPE ) 

 

ขั้นตอนการใสเคร่ืองปองกันรางกาย 

• ใส N-95 mask 

• ใสหมวก 

• ใสแวนปองกันตา (goggles) 

• ใสกาวน 

• ใสถุงมือ 

 

ขั้นตอนการถอดเคร่ืองปองกันรางกาย 

• ถอดถุงมอื 

• ถอดกาวน 

• ถอดแวนปองกันตา 

• ถอดหมวก 

• ถอด N-95 mask 

ซึ่งระหวางถอด แตละขั้นตอนตองทําความสะอาดมือ (Hand Hygiene) กอนทําขั้นตอนตอไป 

 

8.  Waste  Disposal 

• เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับขยะ  ตองสวมเครื่องปองกันรางกายตามขอ  7 

• ขยะทุกอยางในหองแยกโรคถือเปนขยะติดเชื้อ ( Regulated  medical  waste หรือ infectious  

waste ) 
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• ภาชนะรองรับถุงขยะเปนภาชนะมีฝาปดซึ่งทําการปดเปดโดยใชเทา ( Foot  operated ) 

• ถุงรองรับขยะอาจเปนถุง 1 หรือ 2 ชั้น ดานนอกของถุงตองไมมีการปนเปอนกอนขนยายออกสู

ภายนอก 

• กําจดัขยะโดยวิธกีารเผา 

• Liquid waste เชน  ปสสาวะ, อุจจาระ  สามารถเทท้ิงในโถสวม เพื่อเขาสูระบบกําจัดน้ําเสียของ

สถานพยาบาลตามปกติ 

 

9.  Cleaning  and  Disinfection 

• การทําความสะอาดหองประจําวันทําอยางนอยวันละ 3 ครั้ง  โดยเนน พื้นผิวแนวระนาบ 

(horizontal surface) โดยเฉพาะบริเวณใกลผูปวย , อุปกรณท่ีผูปวยจับตองบอย ๆ , หองน้ํา  

โดยใชน้ํายาทําความสะอาดท่ีใชตามปกติ  เครื่องใชสําหรับทําความสะอาดใหแยกใชเฉพาะ

หองนั้นไมปะปนกับที่ใชสําหรับบริเวณอ่ืน 

• Disinfectants  สําหรับ  Influenza  virus  คือ 1 %  Sodium  hypochlorite และ 70 % 

Alcohol  ( Isopropyl , Ethyl , Methylated  spirit ) 

• หากพื้นผิวปนเปอนดวยเลือด, สารคัดหลั่ง ใหเช็ดสิ่งปนเปอนออกใหมากที่สุดดวยกระดาษทิชชู  

แลวราดดวย 1 %  Sodium  hypochlorite  ท้ิงไว 30 นาที แลวเช็ดถูดวยนํ้ายาทําความสะอาด

ตามปกติ   หากเปนพื้นผิวโลหะ, พื้นผิวเรียบ เชน โตะ , หรือพื้นผิวที่ใช  Sodium  hypochlorite 

ไมไดใหใช  70 % Alcohol  แทน 

• การทําความสะอาดเมื่อจําหนายผูปวย ( Terminal cleaning ) ในกรณีของหองที่มีการถายเท

อากาศมากเทาหรอืเทากับ 12  ACH ใหเริ่มทําความสะอาดหลังจําหนายผูปวยประมาณครึ่งชั่วโมง  

หากมีระบบการกรองอากาศหรือพัดลมดูดอากาศใหยังคงเปดระบบไวตลอดต้ังแตจําหนายผูปวย , 

ขณะทําความสะอาดและหลังทําความสะอาด อยางนอยอีกครึ่งชั่วโมงจึงจะรับผูปวยคนตอไปได  

 

10.   คําแนะนําสําหรับบุคลากร 

• จํากัดบุคลากรที่ดูแลผูปวยใหมีจํานวนเทาที่จําเปน 

• เปนบุคลากรท่ีไดรับการอบรมและฝกซอมมาแลวในการปฏิบัติตนใหถูกตองตามหลักการของ 

infection control 

• ควรไดรับภูมิคุมกันสําหรับ Human Influenza  มาไมนอยกวา 2 สัปดาหกอนปฏิบัติงาน 

• มกีารลงนาม, วัน, เวลา ที่เขามาปฏิบัติงานในหองผูปวย  

• หามบุคลากรที่มีอาการไขหรืออาการปวยของระบบทางเดินหายใจเขาไปปฏิบัติงานในหองผูปวย  
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• บุคลากรท่ีเขาไปปฏิบัติงานในหองผูปวย  ควรสังเกตอาการไขโดยวัดอุณหภูมิรางกายวันละ  2  ครั้ง 

และอาการผิดปกติอ่ืนๆ ของตนเอง  ทุกวันจนพนระยะ 7 วันหลังเขาปฏิบัติงานครั้งสุดทาย  หาก

เกิดอาการผิดปกติตองรีบรายงานและพบแพทย 

 

11. คําแนะนําสําหรับญาติ 

• จํากัดการเย่ียมเฉพาะที่จําเปน  มีสมุดบันทึกรายชื่อญาติที่เขาเย่ียมและวันเวลาท่ีเขาเย่ียม 

• หามผูที่มีอาการไขหวัดเขาเย่ียมโดยเด็ดขาด 

• ญาติตองสวมเครื่องปองกันรางกาย ( PPE ) เชน เดียวกับบุคลากร 

• มีคําแนะนําใหปฏิบัติตาม  standard  precautions  และ additional precautions  อยาง

เครงครัดโดยเฉพาะใหหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยใกลชิด , สัมผัสเลือด , สารคัดหลั่ง ,mucous 

membrane และผิวหนังท่ีมีบาดแผลของผูปวย 

• มีคําแนะนําใหผูเขาเย่ียมสังเกตอาการตนเองวามีไข, อาการผิดปกติระบบทางเดินหายใจ

หรือไมหลังเย่ียมครั้งสุดทายภายใน 7 วัน หากมีอาการผิดปกติใหมาพบแพทย 

 

12. คําแนะนําสําหรับผูปวย 

• แนะนําใหปฏิบัติเรื่องการทําความสะอาดมือ ( Hand Hygiene)  อยางเครงครดั โดยเฉพาะ

อยางย่ิงในระยะการติดตอของโรค 

• ใหผูปวยสวมหนากากอนามัย (Surgical  mask) เสมอ หากทําไมได ใหใช  กระดาษทิชชู ปด

ปาก , จมกู  เวลามอีาการจามหรอืไอ 

• หลีกเลี่ยงการอยูในที่ชุมชน และใหหยุดงาน หรือหยุดเรียน จนกวาจะพนระยะการติดตอของ

โรค  

• ระยะการติดตอของโรค คือ ต้ังแต เริ่มมีอาการ จนพนระยะ 7 วัน หลังไขลง สําหรับเด็กอายุ 

นอยกวาหรือเทากับ 12 ป ระยะการติดตอโรคอาจนานกวานั้น ซึ่งมี่รายงานอาจนานไดถึง 21 

วัน  โดยนับต้ังแตวันที่เริ่มมีอาการ) 
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มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศสําหรับสถานพยาบาล 

 

1  วัตถุประสงค 

หัวขอน้ีจัดใหมีขึ้นเพื่อ ให ขอมูลและขอแนะนําในการออกแบบและติดต้ังเพิม่เติมจากขอกาํหนด

ในมาตรฐานขั้นตํ่า โดยรวบรวมมาจากมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ วิศวกรรมสถานแหง

ประเทศไทย ซึ่ง เรียบเรียงมาจาก Chapter 7 Health Care Facilities, 2003 ASHRAE Application 

Handbook  

2  บทนํา  

ระบบปรับอากาศของโรงพยาบาลมีความแตกตางกันกับอาคารอ่ืนๆ ดังน้ี  

1. ตองควบคุมการเคลื่อนที่ของอากาศภายในและระหวางแผนก  

2. มีความตองการพิเศษในการควบคุมอัตราการระบายอากาศ, การกรองอากาศเพื่อเจือจางสิ่ง

ปนเปอนในอากาศซึ่งอาจอยูในรูป กลิ่น, จุลชีพ, ไวรัส, สารเคมี, สารกัมมันตรังสี  
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3. มีความตองการอุณหภูมิและความชื้นแตกตางกนัในแตละพื้นที่  

4. มีความตองการระบบควบคุมที่แมนยาํเพือ่ควบคมุสภาวะแวดลอมทีล่ะเอียดออนภายใน

โรงพยาบาล  

3  แหลงของการติดเชื้อและวิธีการควบคุม  

 3.1  การติดเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial Infection)  

ตัวอยางของเชื้อแบคทีเรียที่แพรเชือ้ผานอากาศไดแก เชื้อวัณโรค (Mycobacterium 

Tuberculosis) และ Legionella pneumophila (Legionaire's Disease) จากการศึกษาของ Wells (1934) 

แสดงใหเห็นวาละอองขนาด 5 ไมครอนและเล็กกวาจะแขวนลอยอยูในอากาศไดตลอดโดยไมตกลงสู

ดานลาง จากการศึกษาของ Isoardetal. (1980) และ Luciano (1984) แสดงวา 99.4% ของแบคทีเรียใน

โรงพยาบาลจะถูกกรองไดโดยแผงกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพ 90-95% (ASHRAE Standard 52.1) ทั้งน้ี

เนื่องจากแบคทีเรียมักรวมตัวอยู ดวยกนัซึง่จะมขีนาดใหญกวา 1 ไมครอน หนวยงานบางแหงแนะนําใหใช

แผงกรองอากาศชนิด HEPA (High Efficiency Particulate Air Filter) ซึ่งจะมีประสิทธิภาพในการกรอง

อนุภาคขนาด 0.3 ไมครอนไดถึง 99.97% 

3.2  การติดเชื้อไวรัส (Viral Infection)  

ตัวอยางของเชื้อไวรัสที่แพรเชือ้ผานอากาศไดแก Varicella (อีสุกอีใส/งูสวัด), Rubella (หัด

เยอรมนั), Rubeola (หัด) หลักฐานทางระบาดวิทยาแสดงใหเห็นวาเชื้อไวรัสที่แพรผานอากาศสวนใหญมี

ขนาดเล็กมากในระดับ Submicron จึงไมมีวิธีใดที่กําจัดไวรัสในอากาศได 100% การใชแผงกรองอากาศ

ชนิด HEPA (High Efficiency Particulate Air Filter) และ/หรือ ULPA (Ultra Low Penetration Air Filter) 

เปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในขณะน้ี การหยุดยั้งเชื้อไวรัสด วยแสงอุลตราไวโอเลต็หรือการฉดี

สารเคมียังไมสามารถพิสูจนไดวามีประสิทธิผลเพียงพอ จึงยังไม แนะนําใหใชเปนวิธกีารหลกัในการปอง

กันการติดเชื้อ (Primary Infection Control Measure) ดังน้ันวิธีการหลักที่ใชในการปองกนัการแพรเชือ้ใน

โรงพยาบาลคือ การควบคุมความสัมพันธระหวางหองใหเหมาะสม (Appropriate Pressure Relationship)  

 3.3  เชื้อรา (Molds)  

มหีลกัฐานแสดงวาเชื้อราบางชนิดเชน Aspergillis จะสงผลรายกับผูปวยมะเร็งเม็ดเลือดขาว

ระยะรุนแรง (Advanced Leukemia), ผูปวยที่ไดรับการปลูกถายไขกระดูก (Bone Marrow Transplant) 

และผูปวยที่ภูมิตานทานเชื้อโรคของรางกายตํ่าผิดปกติ (Immunocompromised) อ่ืนๆ  

 3.4  การเติมอากาศจากภายนอก (Outdoor Air Ventilation)  

หากจุดที่นําอากาศเขามาจากภายนอกเปนจุดที่เหมาะสม อากาศจากภายนอกเกือบจะไม มีเชื้อ

แบคทีเรียและไวรัสเลย ปญหาของเชื้อแบคทีเรียและไวรัสสวนใหญจะมแีหลงของเชือ้อยูภายในตัวอาคาร

โรงพยาบาล อากาศจากภายนอกที่เติมเขามาจะชวยเจือจางปริมาณเชื้อแบคทีเรียและไวรัส ถาระบบ
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ระบายอากาศไดรับการออกแบบ, ติดต้ัง และมีการสรางความดันแตกตางระหวางพื้นที่อยางถูกตอง จะ

ชวยกําจัดเชื้อโรคในอากาศออกไปจากโรงพยาบาลได  

 3.5  อุณหภูมิและความชื้น (Temperature and Humidity)  

สภาวะอุณหภูมิและความชื้นในโรงพยาบาลจะมีสวนชวยในการสงเสริมหรือยับยั้งการ

เจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและไวรัส แบคทีเรียบางชนิดเช น Legionella Pneumophila จะแพรกระจาย

ไดดีในละอองนํ้าและสามารถมีชีวิตอยูไดในสภาวะอากาศชื้น 

4  คุณภาพอากาศ  

ระบบปรับอากาศมีหนาที่จายอากาศที่ปราศจากฝุน, กลิ่น, สารเคมี, สารกัมมันตรังสี ในบางกรณี

อากาศจากภายนอกอาจเปนอันตรายกับผูปวยโรคทางเดินหายใจ หรือ ปอด ได  

 4.1  จุดท่ีนําอากาศเขา (Outdoor Air Intake)  

จุดนําอากาศเขาควรอยูหางใหมากที่สุดเทาที่เปนได (อยางนอย 10 เมตร) จากทอไอเสยีของอุป

กรณที่มีการเผาไหม, จุดปลอยอากาศเสียของโรงพยาบาลและอาคารขางเคียง, ระบบดูดของเสียทางการ

แพทย (Medical-Surgical Vacuum System), หอระบายความรอน (Cooling Tower), จุดที่มีควันไอเสีย

รถยนต จุดนําอากาศเขาควรอยูสูงจากพื้นดินอยางนอย 1.5 เมตร หากอยู บนหลังคา ควรอยู สูงกวาหลังคา

อยางนอย 1 เมตร  

 

 4.2  จุดระบายอากาศท้ิง (Exhaust Air Outlet)  

จุดระบายอากาศทิ้งควรอยูสูงจากพื้นดินอยางนอย 3 เมตร และอยู หางจากบริเวณที่มีคนใชงาน, 

ประตู, หนาตาง จุดที่ดีที่สุดของการระบายอากาศทิ้งคือ ปล อยขึ้นดานบนเหนือหลังคา หรือ มีทิศ

ทางตรงขามกับจุดนําอากาศเขา ควรให ความสําคัญเปนพิเศษกับอากาศเสียที่เขมขนมากเชน ไอเสยีจาก

เคร่ืองยนตหรือหมอไอนํ้า, สารเคมีจากหองปฏิบัติการ, อากาศที่มีเชื้อโรค, อากาศระบายทิ้งจากหองครัว 

และควรพิจารณาผลของทิศทางลมดวย  

 4.3  แผงกรองอากาศ (Air Filter)  

ระบบปรับอากาศควรติดต้ังแผงกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพไมตํ่ากวาที่กําหนดในตารางที่ 1 

หากในตารางระบุใหมีแผงกรองอากาศสองชั้น ชั้นที่หนึ่งควรอยู ดานกอนลมเขาคอยลทําความเย็น และ

ชั้นที่สองควรอยูดานลมออกจากพัดลม หากในระบบมีอุปกรณ เพิ่มความชื้น ต องระวังไมใหแผงกรอง

อากาศเปยกจากละอองนํ้าที่พนเขาไปในกระแสอากาศ หากในตารางระบุให มีแผงกรองอากาศชั้นเดียว 

แผงกรองอากาศควรอยูดานกอนลมเขาคอยล  

5  แนวปฏิบัติในการติดตั้งแผงกรองอากาศ  
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5.1 ควรติดต้ังแผงกรองอากาศแบบ HEPA ที่ทดสอบดวยวิธ ี DOP มีประสิทธิภาพ 99.97% 

ทางดานลมจายของหองรักษาผูปวยที่มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อสูง เช น ผู ปวยมะเร็งในเมด็เลอืดขาว 

(Leukemia), ผูปวยบาดแผลไหม (Burn), ผูปวยที่ไดรับการปลูกถายไขกระดูก (Bone marrow transplant), 

ผูปวยที่ไดรับการปลูกถายอวัยวะ (Organ transplant), หรือผูปวยโรคภูมิคุมกันบกพรอง (Acquired 

immunodeficiency syndrome, AIDS) และควรติดต้ังแผงกรองอากาศแบบ HEPA กรองอากาศทิ้งที่ดูดมา

จาก Fume Hood หรือ Safety Cabinet ที่มีการใชงานที่มีเชื้อโรคหรือสารกัมมันตรังสี ระบบกรองอากาศ

ควรติดต้ังใหสะดวกและปลอดภัยในการเขาไปบํารุงรักษาหรือเปลี่ยนแผงกรองอากาศใหม  

5.2  การติดต้ังแผงกรองอากาศจะตองไมใหมีรอยร่ัวใหอากาศผานระหวางชั้นของแผงกรอง

อากาศได แผงกรองอากาศประสิทธิภาพสูงจะไมมีประโยชนเลยหากปลอยใหมีอากาศที่ยังไมไดกรองร่ัว

เขาสูระบบแมแตเพียงปริมาณไมมากนัก  

5.3 ควรติดต้ังอุปกรณวัดความดันครอมแผงกรองอากาศ เพื่อใช ในการตรวจสภาพแผงกรอง

อากาศวาถึงเวลาเปลี่ยนแลวหรือยัง ซึ่งถูกตองและแมนยํากวาการตรวจดวยสายตา  

5.4 การติดต้ังแผงกรองอากาศประสิทธิภาพสูง จะต องมีพื้นที่อยางเพียงพอในการบํารุงรักษาโดย

ไมทําใหสิ่งสกปรกหลุดเขาไปในระบบได  

5.5 เนื่องจากแผงกรองอากาศประสิทธิภาพสูงมีราคาแพง ดังนั้นโรงพยาบาลจึงควรจัด

งบประมาณลวงหนาอยางเพียงพอสําหรับการเปลี่ยนเมื่อแผงกรองอากาศหมดสภาพ  

5.6 ในระหวางการกอสรางหรือติดต้ังระบบทอลม จะต องมีวิธีการปองกันฝุนหรือสิ่งสกปรกเขา

ไปอยูในระบบทอ ซึ่งจะเป นแหลงเพาะเชื้อโรคภายในระบบ และจะทําให แผงกรองอากาศอุดตันอยาง

รวดเร็ว  

 

 

ตารางท่ี 1 ประสิทธิภาพของแผงกรองอากาศ สําหรับระบบปรับอากาศในโรงพยาบาล  

Minimum Number of 

Filter Beds 

Area Designation Filter Efficiencies, MERV
a

 

Filter Bed 

No. 1 No. 2 

2 Orthopedic operating room,  

Bone marrow transplant operating room,  

Organ transplant operating room 

8  

(30%)
c

 

17 
b
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2 General procedure operating rooms  

Delivery rooms  

Nurseries  

Intensive care units  

Patient care rooms  

Treatment rooms  

Diagnostic and related areas 

8 (30%) 14 (90%) 

1 Laboratories  

Sterile storage 

13 (80%)  

1 Food preparation areas  

Laundries  

Administrative areas  

Bulk storage  

Soiled holding areas 

8 (80%)  

a 

MERV = Minimum Efficiency Reporting Value based on ASHRAE Standard 52.2-1999.  
b 

HEPA filters at air outlets.  
c 

Efficiency based on ASHRAE Standard 52.1-1992  

Source: 2003 ASHRAE Application Handbook  

 

 

6  การเคลื่อนท่ีของอากาศ  

ในตารางที่ 2 แสดงใหเห็นถึงระดับของสิ่งปนเปอนที่แพรกระจายอยูในโรงพยาบาลซึ่งเกิดจาก

หน่ึงในกิจกรรมปกติที่ตองปฏิบัติทุกวันในโรงพยาบาล จํานวนของแบคทีเรียในทางเดินแสดงให เห็น วา 

สิ่งปนเปอนสามารถแพรกระจายจากจุดหน่ึงไปยังจุดหน่ึงได  

เนื่องจากการแพรกระจายของแบคทีเรียเกิดจากกิจกรรมที่จําเปนตองทําทุกๆวันในโรงพยาบาล ระบบ

ปรับอากาศจึงมีหนาที่ทําใหการเคลื่อนที่ของอากาศชวยจํากดัการแพรของสิ่งปนเปอน กระแสอากาศใน

ทิศทางที่ไมพึงประสงคเปนสิ่งที่ควบคุมไดยากเนื่องจากมีชองเปด, มีการเปดประตู, มีการเคลื่อนที่ของเจ

าหนาที่และคนไข , มีอุณหภูมิแตกตางซึ่งกอใหเกิดการเคลื่อนที่ของอากาศตามธรรมชาติ และยังมีช องเป

ดในแนวต้ังเชน ปล องลฟิต, ชองสงของระหวางชั้น, ชองทอ(Mechanical Shaft) ซึ่งเสริมใหมีการ
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เคลื่อนที่ของอากาศระหวางชั้นอีกดวย ถึงแม วาบางปจจัยจะไมสามารถควบคุมได แตก็มีบางปจจัยที่ชวย

จํากัดการเคลื่อนที่ของอากาศได โดยการออกแบบและปรับสมดุลระบบจายลมเพือ่ใหเกดิความดันเปน

บวกและลบตามความตองการของแตละพื้นที่  

ตารางท่ี 2 ผลจากการทําเตียงตอปริมาณแบคทีเรียในอากาศในโรงพยาบาล  

Item Count per Cubic Meter 

Inside Patient Room Hallway near Patient Room 

Background 1200 1060 

During bedmaking 4940 2260 

10 min after 2120 1470 

30 min after 1270 950 

Background 560  

Normal bedmaking 3520  

Vigorous bedmaking 6070  

Source : Greene et al. (1960)  

 

ระบบสําหรับหองที่มีความเขมขนของสิ่งปนเปอนสูง เช น หองชันสูตรศพ (Autopsy) และหองแยกผูปวย  

(Isolation Room) สําหรับผูปวยโรคติดตอ ควรได รับการออกแบบใหมีความดันเปนลบเมื่อเทียบกับพื้นที่

รอบๆ(มีความดันตํ่ากวาพื้นที่รอบๆ) ความดันเปนลบทําไดโดยจายลมเขาไปในหองนอยกวา การระบาย

ลมสําหรับ  หองผาตัดซึ่งตองการใหปลอดเชือ้จะตองมีความดันเปนบวกเมื่อเทียบกับบริเวณรอบๆ(ความ

ดันมากกวาบริเวณรอบๆ) เพือ่ปองกนัไมใหกระแสอากาศที่มีสิ่งปนเปอนไหลเขาไปในหองผาตัดได 

อยางไรก็ตาม หาก  เปนหองผาตัดซึ่งใชกับผูปวยที่เปนโรคติดตอ เช น โรคเกี่ยวกับหลอดลม หรือ โรค

ปอด อาจจําเปนตองทําใหหองมีความดันเปนลบเพือ่ปองกนัไมใหมีการแพรเชือ้ออกจากหองผาตัด  

ระหวางหองผาตัดหรือหองแยกผูปวยกับทางเดินภายนอกควรมีหองอยูระหวางกลาง (Anteroom) โดย

หองนี้อาจมีความเปนบวกเมื่อเทียบกับหองและทางเดินภายนอก หรือเป นลบเมื่อเทียบกับหองและ

ทางเดินภายนอก ก็ได การมีหองน้ีอยูระหวางกลางจะชวยปองกนัการแพรเชือ้ไดดียิ่งขึ้น  
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การสรางความดันแตกตางระหวางหองนั้น สามารถทําได เฉพาะกับหองที่ปดสนิทเทาน้ัน ดังน้ันกรอบ

ประตูจะตองไมมีรอยร่ัวมากเกินไป และต องไมมีชองเปดอ่ืนๆ การเป ดประตูหองหรือชองเปดใดๆจะทาํ

ใหสูญเสียความดันทั้งหมดไปได และเมือ่มกีารเปดประตูอาจจะมีอากาศสวนหน่ึงใหลเขาและออกจากห

องตามธรรมชาติเนื่องมากจากอุณหภูมิที่แตกตางกนัระหวางหอง สําหรับห องที่ตองการรักษาความดันใน

ขณะที่มีคนเขาออกจากหอง ควรจะตองมีประตูสองชั้นเพื่อปดกันอากาศ (Air lock)  

 

รูปที่ 1  จํานวนแบคทีเรียในหองผาตัดและหองขางเคียง 
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รูปที่ 1 แสดงใหเห็นถงึจํานวนแบคทเีรียในหองผาตัดและหองขางเคียงในระหวางการผาตัด การ

นับจํานวนแบคทีเรียทําพรอมๆกนัทกุหอง จํานวนแบคทเีรียในห องผาตัดที่นอยกวาหองขางเคียงเปน

เพราะใหหองผาตัดมีกิจกรรมนอยกวา และมีความดันสูงกวาหองขางเคียง  

โดยทั่วไป สําหรับห องที่ตองการความสะอาดมากเปนพเิศษควรติดต้ังหัวจายลมที่เพดาน และมี

ชองลมกลับหรือชองระบายลมทิ้งอยูรอบๆหอง ที่ระดับใกล ๆพื้นหอง การจัดหัวจ ายลมและชองลมกลับ

ในลักษณะน้ีจะทําใหกระแสอากาศสะอาดไหลจากดานบนซึ่งใชหายใจ (Breathingโซน) ลงสูดานลาง 

สําหรับหองแยกผูปวยติดเชื้อ (Infectious Isolation Room) ควรจายลมจากเพดานทางดานประตูทางเขา

หอง และติดต้ังช องลมกลับที่ระดับใกลพื้นทางดานหลังเตียงผูปวย เพื่อให อากาศสะอาดไหลจากทางดาน

ผูเขาเยีย่มหรือเจาหนาที่ผานตัวผูปวยและถูกระบายอออกไป (CDC 1994) ขอบดานลางของชองลมกลับ

ควรอยูสูงจากพื้นอยางนอย 75 มม.  

แนวคดิการใชการไหลแบบลามินาร (Laminar Airflow) ของหองสะอาดในอุตสาหกรรม ทั้งแบบแนวต้ัง

และแนวนอน กเ็ปนอีกรูปแบบหนึ่งของการกระจายลมที่นาสนใจสําหรับหองสะอาดในโรงพยาบาล  

คําจํากัดความของการไหลแบบลามินาร คือ การไหลของอากาศไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อมี

ความเร็วลมประมาณ 0.45 +/-0.1 เมตรตอวินาท ี(90 +/-20 ฟตุตอนาที)  

ระบบการไหลแบบลามินารจะมีประโยชนสําหรับหองผูปวยที่มีโอกาสติดเชื้อสูง เช น ผู ปวยแผลไหม

อยางรุนแรง, ผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยรังสี, ผูปวยที่ไดรับการเปลี่ยนถายอวัยวะ, ผูปวยที่ไดรับการตัด

อวัยวะ และผูปวยที่ไดรับการเปลี่ยนไขขอ  

7  ความสัมพันธของความดันและการระบายอากาศ (Pressure Relationship and Ventilation)  

ตารางที่ 3 แสดงมาตรฐานการระบายอากาศสําหรับความสบาย, ความสะอาด และการควบคุมกลิ่นใน

พื้นที่สําคัญๆของโรงพยาบาลที่มีผลกระทบตอผูปวย  

ขอมูลในตารางที่ 3 เปนขอมูลของ American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning 

Engineers (ASHRAE) ซึ่งอาจไมตรงกับขอมูลของ American Institute of Architect (AIA) ถาหากแตละ

โรงพยาบาลมีขอกําหนดเฉพาะเจาะจงลงไปอีกใหยึดถือตามขอกําหนดน้ันๆ สําหรับพื้นที่ที่ไม ไดระบไุว

ใหใชอัตราการระบายอากาศตามมาตรฐาน ASHRAE Standard 62 : Ventilation for Acceptable Indoor 

Air Quality ในบริเวณที่มีผูปวยที่ตองการการออกแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศจะตองทําให 

อากาศไหลจากบริเวณที่สะอาดมากไปสูบริเวณที่สะอาดนอยใหมากที่สุด ในพื้นที่ที่มีความสําคัญควรใช 

ระบบปริมาณอากาศคงที่ (Constant Air Volume) เพือ่ใหแนใจวาสามารถรักษาความสัมพันธของความ

ดันที่ถูกตองไวได สําหรับพื้นที่ที่ไมมีความสําคัญหรือหองของเจาหนาที่สามารถใชระบบปริมาณอากาศ

แปรเปลีย่น (Variable Air Volume) เพือ่ชวยในการประหยดัพลงังานได การใชระบบปริมาณอากาศ

แปรเปลี่ยนในโรงพยาบาลจะตองระมัดระวังวามีอัตราการเติมอากาศจากภายนอก (Outdoor Air) เพียงพอ
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ตามมาตรฐานกําหนด และต องรักษาความสัมพันธของความดันระหวางพื้นที่หรือแผนกตางๆไดในระดับ

ที่เหมาะสม ในตารางที่ 3 พื้นที่สําคัญตองการการควบคุมความดันอยางตอเนื่องจะแสดงดวยสัญลักษณ P, 

N และ E โดยมีความหมายวา ความดันเปนบวก(Positive Pressure), ความดันเปนลบ (Negative Pressure) 

และ ความดันเท ากนั (Equal Pressure) ตามลําดับ ส วนหองที่ไมตองการการควบคุมความดันอยางตอ

เน่ืองจะแสดงดวยสัญลักษณ  ±  

อัตราการหมุนเวียนของลมอาจลดลงเหลือ 25% ของปริมาตรหองตอชั่วโมง (Air Change per Hour) ที่

ระบุในตารางไดเมือ่หองไมไดใชงาน (Unoccupied) หากมีการเตรียมให (1) สามารถปรับไปใชอัตราการ

หมุนเวียนตามที่ระบุในตารางไดเมื่อมีการใชงานหอง (2) สามารถรักษาความสัมพันธของความดันกับ

หองขางเคียงไดตามที่ตองการ  

ในพื้นที่ที่ไมตองการควบคุมทิศทางการระบายอากาศอยางตอเน่ือง (±) สามารถปดระบบปรับอากาศ

และระบายอากาศเมื่อไมมีการใชงานหองได  

เพื่อการประหยัดพลังงานใหมากที่สุด ควรใช ระบบอากาศหมุนเวียน (Recirculating Air System) มาก 

กวาระบบอากาศจากภายนอกทั้งหมด (All Outdoor Air System) ในกรณีที่ใชระบบอากาศจากภายนอก

ทั้งหมดควรพิจารณาติดต้ังอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนอากาศ (Air-to-Air Heat Exchanger)   
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ตารางที่ 3 แสดงมาตรฐานการระบายอากาศสําหรับความสบาย, ความสะอาด และการควบคุมกลิ่นใน

พื้นที่สําคัญๆของโรงพยาบาลที่มีผลกระทบตอผูปวย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

ตารางที่ 3 แสดงมาตรฐานการระบายอากาศสําหรับความสบาย, ความสะอาด และการควบคุมกลิ่นใน

พื้นที่สําคัญๆของโรงพยาบาลที่มีผลกระทบตอผูปวย (ตอ)  
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8  ระบบควบคุมควัน  

ระบบควบคุมควันควรไดรับการพิจารณาออกแบบไปพรอมๆกับระบบปรับอากาศและระบาย

อากาศ ระบบควบคุมควันแบบ Passive ใชออกแบบใหมีการระบบปดกัน้ไฟและควันไฟ ร วมกับระบบ

สั่งหยุดพัดลมโดยอัตโนมัติ  

ระบบควบคุมควันแบบ Active ใชระบบปรับอากาศและระบายอากาศสรางความดันเปนบวกและลบ 

รวมกับผนังกันไฟและควันไฟซึ่งทําหนาที่จํากัดการแพรของไฟและควันไฟ  

การออกแบบระบบควบคุมควันควรอางอิงจาก NFPA (National Fire Protection Association) Standard 

90A, 92A, 92B, 99 และ 101  

9  เกณฑการออกแบบระบบปรับอากาศสําหรับหองตางๆ  

 9.1  หองผาตัด  

จากการศึกษาการจายลมในหองผาตัด แสดงให เห็นวา การจ ายลมจากเพดาน ให เคลื่อนที่ลงสู

ดานลาง โดยมีหน ากากรับลมกลับหลายๆจุดรอบๆหอง (ควรมีอยางนอย 2 จุด) และอยูที่ระดับใกลพื้น

หอง เปนวิธีการที่ไดผลดีในการควบคุมอนุภาคในอากาศ  

หองผาตัดโดยทั่วไปมีการใชงานประมาณ 8-12 ชั่วโมงตอวัน (ยกเวนหองผาตัดของหองฉุกเฉิน) เพือ่การ

ประหยัดพลังงาน ระบบปรับอากาศสามารถลดอัตราการจ ายลมเขาหองผาตัดระหวางไมมีการผาตัดได 

อยางไรก็ตามตองรักษาความดันภายในหองผาตัดใหสูงกวาภายนอกตลอดเวลาแมในชวงเวลาที่ไมไดใช

ผาตัด เพื่อรักษาความสะอาดของหอง  

คําแนะนําการออกแบบและติดต้ังระบบปรับอากาศสําหรับหองผาตัด (สามารถใชไดกับหอง 

Catheterization, Cystoscopic และ Fracture)  

1) อุณหภูมิสามารถปรับไดในชวง 17-27C  

2) ควบคุมชื้นสัมพัทธใหอยูในชวง 45-55%rh  

3) ความดันภายในหองเปนบวกเมื่อเทียบกับหองรอบๆ โดยการจายลมเขามากกวาลมออก 15%  

4) ควรติดต้ังเคร่ืองวัดความดันแตกตางภายในหองเพือ่ตรวจสอบไดตลอดเวลา อย างไรก็ตาม การอุด

รอยร่ัวของผนัง, เพดาน, ชองเจาะที่พื้น ตลอดจนกรอบประตู มีผลอยางมากตอการสรางความดัน  

5) ควรติดต้ังเคร่ืองอานอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ ใหสามารถอานไดสะดวก  

6) แผงกรองอากาศควรมีประสิทธิภาพอยางนอยตามตารางที่ 1  

7) การติดต้ังควรเปนไปตามมาตรฐาน NFPA 99, Health Care Facilities  

8) ควรจายลมทั้งหมดจากเพดาน ดูดลมกลับที่ใกลระดับพื้น โดยมีหนาการรับลมกลับอยางนอย 2 จุด 

ติดต้ังใหขอบลางอยูสูงกวาพื้นอยางนอย 75 มม. อัตราการจายลม (Total Air Change) ไมควร

นอยกวา 25 ACH หัวจายลมควรเปนแบบจายลมทิศทางเดียว (Unidirectional) เชน หนากากแบบ 
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Perforated เปนตน ควรหลกีเลีย่งหัวจ ายลมที่มีการเหน่ียวนําลมสูง เช น หัวจายลมติดเพดานแบบ

สี่ทางที่ใชในงานระบบปรับอากาศทั่วไป หรือ หนากากจายลมแบบติดผนัง  

9) ไมควรติดต้ังวัสดุดูดซับเสียงในระบบสงลม ยกเว นมีแผงกรองอากาศประสิทธิภาพไมนอยกวา 

MERV 14 (ASHRAE 52.2) หรือ 90% (ASHRAE 52.1 Dust Spot) ติดต้ังอยูที่ปลายทาง 

(หลังจากลมผานวัสดุดูดซบัเสยีง)  

 

9.2 หองแยกปลอดเชือ้ (Protective Environment)  

 

ผูปวยที่ภูมิตานทานเชื้อโรคของรางกายตํ่าผิดปกติ เช น ผู ปวยที่ปลูกถายไขกระดูก, ปลูกถาย อวัยวะ , 

มะเร็งในเม็ดเลือดขาว, แผลไหม และ เอดส  มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อได เพื่อลดความเสี่ยงจากการติด

เชื้อทางอากาศ ระบบปรับอากาศในห องจึงควรมีปริมาณลมหมุนเวียนไมนอยกวา 12 ACH และมีการเติม

อากาศจากภายนอกไมนอยกวา 2 ACH เพือ่กาํจัดและลดความหนาแนนของเชื้อในอากาศ  

ในกรณีเปนผูปวยที่ภูมิตานทานเชื้อโรคของรางกายตํ่าผิดปกติ แต ไมเปนโรคติดตอที่แพรเชือ้ได ควรจาย

ลมทางดานผูปวย ดูดลมกลับทางด านผูมาเยี่ยมที่ระดับใกลพืน้ และรักษาความดันภายในห องใหเปนบวก

ตลอดเวลา แผงกรองอากาศควรมีประสิทธิภาพอย างนอย MERV 14 (ASHRAE 52.2) หรือ 90% 

(ASHRAE Standard 52.1 Dust Spot)  

ในกรณีที่เปนผูปวยที่ภูมิตานทานเชื้อโรคของรางกายตํ่าผิดปกติ และเป นโรคติดตอที่แพรเชือ้ไดดวย ควร

ออกแบบใหมีประตูสองชั้นและออกแบบใหหองทีอ่ยูระหวางประตูสองชั้น (Anteroom) มีความดันเปน

ลบ เพื่อปองกนัการแพรระบาดของเชือ้ออกไปนอกหอง  

ควรติดต้ังอุปกรณตรวจวัดความดันในทีม่องเห็นไดงาย เช น หน าประตูทางเขาหอง เพือ่ใช ตรวจสอบ

ความดันไดตลอดเวลา  

 

9.3 หองแยกผูปวยแพรเชื้อทางอากาศ (Airborne Infection Isolation Room)  

 

หองแยกสําหรับผูปวยที่เปนโรคติดตอที่สามารถแพรเชื้อทางอากาศได ควรออกแบบใหสามารถควบคุม

ไมใหเชือ้แพรกระจายออกจากหองได โดยการออกแบบใหความดันภายในหองเปนลบตลอดเวลา โดยมี

การหมุนเวียนอากาศภายในหองอยางนอย 12 ACH ตาม AIA Guideline 2001 และมีการเติมอากาศจาก

ภายนอกอยางนอย 2 ACH ในกรณีที่ใชอากาศภายในหองมาหมนุเวียนใหมตองติดต้ังแผงกรองอากาศ

แบบ HEPA เพื่อกําจัดเชื้อออกจากอากาศหมุนเวียน อากาศที่ระบายทิ้งจากห องแยกติดเชือ้ควรผานแผง

กรองแบบ HEPA กอนปลอยทิ้งสูภายนอกเพือ่ปองกนัการแพรกระจายเชือ้ เว นแตสามารถปลอยทิ้งในจุด

ที่ไมสามารถยอนกลบัเขาสูอาคารได หรือ ไมสงผลกระทบกับบริเวณขางเคียง  
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การจายลมควรจายลมที่บริเวณใกลประตูทางเขาและดูดออกดานหัวเตียงผูปวยที่ระดับใกลพื้น เพื่อให 

อากาศสะอาดผานจากเจาหนาที่หรือญาติไปสูผูปวยและถูกดูดออกจากหองไป  

เพือ่ใหแนใจวาความดันภายในหองตํ่ากวาบริเวณใกลเคียง ต องติดต้ังอุปกรณวัดความดันในตําแหนงที่

มองเห็นไดงาย เชน หนาประตูทางเขาหอง เพือ่ใชตรวจสอบความดันไดตลอดเวลา  

 

9.4 หองไอซยี ู(Intensive Care Unit)  

 

หองไอซยีเูปนหองสําหรับผูปวยหนักหรือผูปวยหลงัการผาตัดที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ ความดัน

ภายในหองควรรักษาใหเปนบวกเพือ่ปองกันเชื้อโรคจากภายนอก ควรมีอากาศหมุนเวียนอย างนอย 6 

ACH แผงกรองอากาศควรมีประสิทธิภาพอยางนอย MERV 14 (ASHRAE 52.2) หรือ 90% (ASHRAE 

Standard 52.1 Dust Spot) อุณหภูมิควรอยูระหวาง 24-27 °C และความชื้นสัมพัทธควรอยูระหวาง 30-

60% rh 
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การตรวจสอบความพรอมของคณะทํางานเกี่ยวกับไขหวัดนกระดับจังหวัด 

 

สวนที่ 3 ความพรอมของการดูแลผูปวยใน 

บุคลากรผูสาํภาษณ(ตําแหนง)   �1. หัวหนาตึก   � 2. พยาบาลท่ัวไป  กลุม/งาน ................  

ชื่อผูใหสัมภาษณ.................................................วันที่ ......................................................  

1. หองผูปวย  ( มี (ระบุจํานวน  / ไมมี / ไมทราบ ) 

1.1 หองแยกเด่ียวชนิด  Airborne  Infection  Isolation  Room (AIIR)  

1.1.1 Negative Pressure    ⁄ 
1.1.2  Scale วัด  Pressure หนาหอง   ⁄ 
1.1.3 HEPA  filter 1  สําหรับอากาศหมุนเวียนภายในหอง  

1.1.4 HEPA  filter 2  สําหรับอากาศหมุนเวียนภายนอก   ⁄ 
1.1.5 อากาศหมุนเวียนภายในหองไมนอยกวา 12 ACH (12 เทาของปริมาตรหองตอหน่ึง

ชั่วโมง)   

1.1.6 Sealed หองสนิท  ⁄ 
1.2  หองแยกเด่ียวประยุกต ( applied )    ⁄ 

1.2.1 มพีดัลมระบายอากาศ    ⁄ 
1.2.2 ความสามารถของพัดลมระบายอากาศ ท่ีหมุนเวียนภายในหองไมนอยกวา 12 

ACH   ⁄ 
1.2.3 มีเครื่องปรับอากาศแบบใชรวมกับหองอ่ืน  

1.2.4 มีเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนจากหองอ่ืน ๆ  

1.2.5 เปดเครื่องปรับอากาศเฉพาะผูปวยอยูคนเดียว   

1.2.6 อ่ืน ...............................ระบุระบบ fresh air in   ⁄ 
1.3 หองแยกมีหองน้ําในตัวหรือไม  

�  ม ี    �  ไมมี 

1.4 หองมี Anteroom ( มีประตู 2 ชั้นหรือไม ) 

�  ม ี    �  ไมมี 

1.5 หองมีอางลางมือหรือไม  

�  ม ี    �  ไมมี 

1.6 หองมี  Alcohol hand  rub  หรือไม  

�  ม ี    �  ไมมี 
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1.7 ประตูหองปดตลอดเวลาที่มีผูปวยอยูภายในหองหรือไม  

�  ใช     �  ไมใช 

1.8 หากไมมี anteroom ทานถอดเครื่องปองกันรางกาย (ยกเวน mask) ในหองผูปวยหรือไม 

�  ใช     �  ไมใช 

1.9 มีการใชอุปกรณที่มีการใชครั้งเดียวทิ้ง เชน ไมกดลิ้น , ถุงมือ , O2  canula , O2  mask 

หรือไม  

� อุปกรณที่นํามาใชซ้ําระบุ  ....................................  

� อุปกรณที่ใชครั้งเดียวทิ้งระบุ  ....................................  

2.0 ทานทิ้งอยางไร  �  ขยะทัว่ไป  �  ขยะติดเชื้อ  
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การตรวจสอบความพรอมของหองแยกโรคผูปวยแพรเชื้อทางอากาศ 

โดยกองวศิวกรรมการแพทย กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

ตามแบบ ประยุกต  ..../2549   รพ. ......................... จ. ...................  

สวนที่ 1 ความพรอมของการดูแลผูปวยใน 

บุคลากรผูรวมสํารวจ(ตําแหนง) �1. หัวหนาตึก � 2. พยาบาลท่ัวไป �3. หัวหนาฝายบริหาร   

กลุม/งาน ................. 

ชื่อผูรวมสํารวจ......................................ตําแหนง..................................วันที่......................  

 

รายการ ผาน ไมผาน หมายเหตุ 

สวนที่ 1

1.1 ระบบหอง โดยรวม 

 ความพรอมของการดูแลผูปวยใน 

1.1.1 หอง Ante room มีขนาด.............. 

1.1.1.2 เครื่องปรับอากาศขนาด ..................บีทียู  

1.1.1.3 อางลางมือ 

1.1.1.4 ที่เก็บหนากาก(พรอมยูวี) 

1.1.1.5 ที่เก็บอุปกรณสําหรับชุด PPE 

1.1.1.6 ที่เก็บอุปกรณสําหรับชุดท่ีใชแลว 

1.1.1.7 ถังขยะติดเชื้อ 

1.1.1.8 สีผนังของหองเปนสีเทฟลอนหรือดีกวา 

1.1.1.9 Volume Damper แบบถวงน้ําหนัก 

1.1.2 หอง Isolation room มีขนาด............. 

1.1.2.1 ระบบดูดอากาศท้ิงอยูบริเวณหัวเตียง 

1.1.2.2 สีผนังของหองเปนสีเทฟลอนหรือดีกวา 

1.1.2.3 Volume Damper แบบถวงน้ําหนัก 

1.1.2.4 กระจกหนาตางเปนแบบบานเลื่อนหรือบานทึบ 

1.1.2.5 อ่ืน ๆ 

1.1.3 มีหองน้ําในตัว 

1.1.3.1 ระบบดูดอากาศในหองน้ํา 

1.1.3.2 อางลางมือในหองนํ้า 
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รายการ ผาน ไมผาน หมายเหตุ 

สวนที่ 2   อุปกรณและเครื่องมือที่จําเปน  

2.1 มีระบบจายกาซทางการแพทยเขาถึงหรือชุดจายกาซเคลื่อนที่ 

2.2 ระบบเรยีกพยาบาล 

2.3 ระบบ monitor คนไขจากหองผูปวย(ดวยกลองวงจรปด) 

2.4 เครื่องดูดเสมหะแยก 

2.5 เครื่องมือบางชนิดท่ีใชแยกเฉพาะ 

  

สวนที่ 3 

3.1 อัตราระบายอากาศ 12 เทาของปริมาตรหองในหนึ่งชั่วโมง มี

คา.............ลบ.ม/ชม .ตรวจสอบระบบดูดอากาศมคีา

.............ลบ.ม/ชม. 

 การตรวจวัดตามคามาตรฐาน 

3.2  Negative Pressure ของหอง ante room กับ corridor มีคา

................ปาสคาล  

3.3 Negative Pressure ของหอง ante room กับ Isolation 

room  มีคา................ปาสคาล 

3.4 แรงลมบริเวณหนา Exhaust air บริเวณหัวเตียงผูปวย  มี

คา ...................cfm. 

3.5 แรงลมบริเวณหนา  Exhaust air ในหองน้ํา   มี

คา ...................cfm. 

3.6 อุณหภูมิของหอง ante room มีคา ................ °C และมี

ความชื้นสัมพัทธ .................% 

3.7 อุณหภูมิของหอง Isolation room มีคา ................ °Cและมี

ความชื้นสัมพัทธ .................% 

3.8 เสียงดังของพัดลมดูดอากาศวัดบริเวณหนา Exhaust air มี

คา ..............dBA. 

3.9 อ่ืน ๆ ........................................................................  

 

 

 

 

   

 

 

 

มาตรฐาน ไมนอย

กวา 2.5 Pa 

มาตรฐาน ไมนอย

กวา 2.5 Pa 

มาตรฐาน ไมนอย

กวา 100 cfm. 

 

 

 

 

 

 

ไมเกิน 55 dBA. 
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รายการ ผาน ไมผาน หมายเหตุ 

สวนที่ 4 

4.1 ระบบไฟฟา  

  ระบบอ่ืน ๆ 

4.2 ระบบแจงเตือนเมื่อหลอดยูวีชํารุด 

4.3 หลอดยูวีขนาด............วัตต  จํานวน...........หลอด ความ

ยาวคลืน่................nm. 

4.4 ระบบระบายอากาศ 

4.4.1 pre filter มีขนาด ................... 

4.4.2 medium filter มีขนาด...............กรองได ............% 

4.4.3 HEPA filter มีขนาด....................กรองได ..........% 

4.4.4 พัดลมขนาด .....................วัตต อัตราการจายลม

ได ..............cfm. 

4.4.5 เกจวัดการใชงานของ HEPA วัดได ........inc of water 

4.4.6 Housing  

4.5 อ่ืน ๆ...................................................................  

....................................................................................  

.............................................................  

 

 

 

   

 

ลงชื่อ.................................................ผูตรวจสอบ  

        (...............................................)  

ตําแหนง ..........................................  

                    ……/……../…… 

ลงชื่อ.................................................เจาหนาที่ รพ.  

         (............................................)  

ตําแหนง............................................  

                   ……./……./……… 
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ข้อกาํหนดการปรับปรุงห้องผู้ป่วยพเิศษเป็นห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เช้ือทางอากาศ 

( AIRBONE  INFECTION ISOLATION ROOM  CONTROL MODIFY) 

 

วตัถุประสงค์    เพื่อปรับปรุงหองผูปวยพิเศษในโรงพยาบาลเปนหองแยกผูปวยติดเชื้อในระยะเฝา

สังเกตอาการเบื้องตนในระดับปฐมภูมิ ประกอบดวยหอง ISOLATEและ

ANTEROOM สําหรับผูปวย 1 ราย 

1 หลกัวชิาการ ที่ใชในการปรับปรุงโดยจัดทําหองเปน Negative Pressure ความดันบรรยากาศในหองตํ่ากวา

พื้นที่ขางเคียงไมนอยกวา 2.5 Pascal อัตราการนําเขาอากาศภายนอกไมนอยกวา 2 เทาของปริมาตรหองตอ

ชั่วโมง อัตราการหมุนเวียนอากาศภายในหองไมนอยกวา 12 เทาของปริมาตรหองตอชั่วโมง ควบคุมทิศ

ทางการไหลของอากาศจากสะอาดมากไปสูที่สะอาดนอย และการกรองอากาศประสิทธิภาพสูง 

2  มาตรฐานทีใ่ช้อ้างองิ 

2.1  มาตรฐานการระบายอากาศและปรับอากาศ วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย  

2.2  มาตรฐาน CDC (Center of Disease Control and prevention ,USA) 

2.3  มาตรฐาน ASHRAE  

2.4  AIA GUIDELINE 2001 

3 การพจิารณาเลอืกห้อง 

3.1 เปนหองผูปวยพิเศษที่มีหองนํ้าอยูภายในหองขนาดโดยประมาณ 3.2 X 5.3 เมตร 

3.2 มีระบบจายกาซทางการแพทยเขาถึงหรือชุดจายกาซเคลื่อนที่ ,เคร่ืองดูดเสมหะและระบบเรียก

พยาบาล 

3.3 มีระบบไฟฟาสํารองเขาถึงในกรณีระบบไฟฟาหลักขัดของ 

3.4 ภายในหอง พื้นผนังหองเปนพื้นผนังเรียบ ฝาเพดานเปนชนิดฉาบเรียบ  

3.5 เปนหองที่สามารถสังเกตดูอาการผูปวยไดจากภายนอก (กระจกใส) 

3.6 เปนหองที่อยูหางจากบริเวณที่มีคนหนาแนนและมีชองทางเคลื่อนยายผูปวยที่ไมผานกลุม คน  

4 การปรับปรุงห้อง 

4.1 แบบแปลนหอง ISOLATE ROOM และ ANTE ROOM เปนไปตามรูปแบบเอกสารเลขที่ 

วศ.1/2549 หรือ วศ.2/2549 

4.2 ติดต้ังผนังกั้นหอง(ผ5) พรอมประตู(ป2) ชนิดโครงสรางอลูมิเนียมและกระจกใส บานประตูผลัก

เขา รายละเอียดขนาดกําหนดหนางาน 

4.3 ปรับเปลี่ยนชองหนาตางที่เปนกระจกบานเกร็ดและชองแสงภายในหอง ISOLATE ROOM , 

ANTE ROOM และหองนํ้า เปนกระจกติดตาย  
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4.4 ปรับปรุงชองบานประตูทางเขาและประตูทางออกระเบียง พื้นหอง พื้นผนัง ฝาเพดานภายในหอง

ไมใหมีรอยร่ัว หรือใหอากาศไหลถายเทเขาออกไดนอยที่สุด 

4.5 ผนังหองและผาเพดาน 

4.5.1 ผนังหองเปนพื้นเรียบ ทาสีที่มีคุณสมบัติปองกันการเกาะจับของฝุนละออง และ

ความชื้น หรือดีกวา 

4.5.2 ฝาเพดานเปนชนิดฉาบเรียบ ทาสีชนิดเดียวกับผนังหอง 

4.6 เจาะผนังหองพรอมทําวงกบเพื่อติดต้ังชุด Exhaust Air Grill บริเวณเหนือหัวเตียงผูปวย ขอบลาง

ผนังที่เจาะสูงจากพื้นหองประมาณ100 มม.ขนาดชองที่เจาะและวงกบใหกําหนดที่หนางาน 

4.7 หองน้ําประตูเปนบานทึบ ปดสนิท ติดต้ัง Door Close และชอง Intake Air พรอมหนากากและ 

Pre-filter ขนาด 4 x 4’’ 

4.8 ประตูทางออกระเบียงจะตองสามารถล็อคกันเปดจากภายในและภายนอกหองได  

4.9 ติดต้ังโคมไฟเปนชนิดโคมปด  

4.9.1 ที่หอง Isolate Room ขนาด 36 W x 2 จํานวน 1 โคม 

4.9.2 โคมไฟหัวเตียงผูปวย ขนาด 18 W จํานวน 1 โคม 

4.9.3 ที่หอง Ante Room ขนาด 36 W  จํานวน 1 โคม 

4.10 ผามาน มูลี่ วอลเปเปอร พดัลม และอุปกรณอ่ืนๆ ที่ติดต้ังภายในหองใหถอดออก 

4.11 ขนาดมิติของหองที่กําหนดในแบบ วศ.1/2549 หรือ วศ.2/2549 สามารถปรับเปลี่ยนไดตามขนาด

จริงของหองที่ทําการปรับปรุง 

 

5. อุปกรณ์กรองอากาศระบายอากาศให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASHRAE ประกอบด้วย 

5.1. HEPA Filter EFF. ≥ 99.97% 0.3µm ขนาด 24x24x11.5’’ และ Medium Filter EFF 90-95% 

ขนาด 24x24x4’’ พรอมพัดลมดูดอากาศชนิด Centrifugal Fan  Static Pressure > 1.5 In.Wg 

Max.Flow Rate ≥1,000 CMH. ปรับอัตราการจายลมได 3 ระดับ Low/Med/High  ชวง

ระหวาง HEPA Filter และ Medium Filter ติดต้ังหลอด UVC 254 nm ขนาด 18X2 Watts 

พรอม Housing อุปกรณประกอบและระบบGround จํานวน1 ชุด 

5.2  Manometer วัดแรงดันแผงกรอง HEPA Filter  Scale 0 – 3 In.Wg จํานวน 1 ชุด 

5.3  เคร่ืองวัดแรงดันแตกตางระหวางหอง (Differential Pressure Gauge )  Scale 0 – 60 Pascal 

แบบเข็มแสดง  จํานวน 2 ชดุ ติดต้ังตามกาํหนดในแบบ 

5.4  Exhaust  Air Grill with damper(EAG1)ขนาด 24X18’’ พรอม Pre-filter ติดต้ังเขากับวงกบ

ผนังที่เจาะบริเวณหัวเตียงผูปวยภายในหอง 
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5.5  Exhaust Air Grill with damper (EAG2) ขนาด 8X8’’ พรอม Pre-filter ติดต้ังในหองนํ้า 

จํานวน 1 ชุด 

5.6 Releave Damper แบบนํ้าหนักถวง ขนาด 10 X 12’’ มีหนากาก(Air Grill) และ Pre-filter 

ติดต้ังระหวางหอง Isolate/Anteroom และผนังหนาหอง /Ante room รวมจํานวน 2 ชุด 

6 ระบบท่อส่งลม (Air Duct ) และการติดตั้ง 

6.1 ทอสงลมวัสดุทําดวย เหลก็อาบสังกะส ีเบอร ≤ 24 หรือวัสดุที่ดีกวา ขนาด / รูปแบบที่ 

กาํหนด 

6.2  ตําแหนงติดต้ังชุด Fan Housing Unit (FHU) เปนไปตามแบบ  

6.3 ติดต้ังทอสงลม (Air Duct) เชื่อมตอเขากับชุด FHU ดานทอสงลมเขา และทางสงลมออก 

ตองตอเชื่อมระหวางชิ้นดวยหนาแปลนมีซีลยางกันร่ัว และยาแนวดวยซิลิโคนอีกชั้นหน่ึง   

6.4 ปลายทอลมทิ้งจัดใหมีการปองกันนํ้าฝน สัตวและแมลง สงูพนแนวหลงัคาไมนอยกวา 1.2 

เมตร 

6.5 ในกรณีที่ไมสามารถติดต้ังไดตามแบบ ใหเปลี่ยนแปลงตําแหนงติดต้ังใหมโดยผูวาจาง

กาํหนด  

 

7 ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมและการติดตั้ง 

7.1 ตูควบคุมระบบไฟฟาเปนแบบตูสองชั้น ฝาปดเปนกระจกใส มีกุญแจล็อค และระบบการ

ทํางาน ติดต้ังตามแบบและขอกําหนดทางวิศวกรรมไฟฟา 

7.2 อุปกรณไฟฟา สายไฟฟาและหรือทอรอยสายไฟ การเดินสายและติดต้ังอุปกรณไฟฟาให

เปนไปตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย 

7.3 อุปกรณเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟา ตองเปนอุปกรณมาตรฐาน มอก. 

7.4 มีวงจรไฟฟา (Electrical Diagram) ติดต้ังที่ตูควบคุมไฟฟา 

7.5 กลองวงจรปดสามารถมองไดในที่มืด พรอมจอมอนิเตอรติดต้ังที่ Nurse Station จํานวน 1 ชุด 

8 เคร่ืองปรับอากาศ และอุปกรณ์อืน่ๆ ทีค่วรมี (งบประมาณโรงพยาบาล) 

8.1 กรณีที่หองมีเคร่ืองปรับอากาศอยูแลวใหยายจากที่เดิมไปติดต้ังที่หอง Ante room กรณีหอง

ที่ไมมีเคร่ืองปรับอากาศใหติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศแบบ Split Type ขนาดไมนอยกวา 

18,000 BTU. ที่หอง Ante room 

8.2 อางลางมือเซรามิก กอกนํ้าแบบกานปด หรืออัตโนมัติ หรือชุดแอลกอฮอลเจล สําหรับลาง

มือ 

 

%%%%%%%%%%%%%% 
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บรรณานกุรม 

 

มาตรฐานการปรับและระบายอากาศ(Standdard for Air-conditioning and Ventilation System)        

 : มาตรฐานวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย พิมพคร้ังที่ 1,2548 

ETI Standard 1st Edition ,2005 Available from URL : http://www.cit.or.th 

ขอปฏิบัติตามหลักการของ Standard precautions และ Additional precautions : พญ.จริยา แสงสจัจา 

สถาบันบําราศนราดูร 

 

บรรณาธิการ 

ผูจัดทํา  :  คณะทํางานพิจารณาประยุกตหองผูปวยพิเศษเปนหองแยกโรคแพรเช้ือทางอากาศ 

   นายเชาวลิต  เมฆศริกิลุ  ประธานคณะทาํงาน  

   นายชูศกัดิ ์ พูลโภคา  คณะทาํงาน  

   นายไกรศร  กําลัง   คณะทาํงาน  

   นายสมบตั ิ ฮะสมบรูณ  คณะทาํงาน 

   นายสงกรานต  นลิถาวรกุลชัย คณะทาํงาน  

   นายวิรฬุห  ศรีธิมาสถาพร  คณะทาํงาน  

   นายถาวร  ชมวิหก   คณะทาํงาน  

   นายวินยั  ฉายากุล   คณะทาํงาน  

   นายนพินธ  ชาญศริ ิ  คณะทาํงาน 

   นายอานภุาพ  ลออ   คณะทาํงาน 

   นายบญุยืน  อยูพพิฒัน  คณะทาํงาน  

    

ขอขอบคุณ 

ผูใหการสนับสนุน   :  นายแพทยศภุชัย  คณุารตันพฤกษ   อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

   :  นายประสาท  ตราดธารทพิย   ผูอาํนวยการกองวิศวกรรมการแพทย 

ผูสนับสนุนขอมูล    :  จากบรรณานกุรม 

   :  นายอดลุย  ขม้ินเขยีว  วิศวกรไฟฟา 6  

      ศนูยวิศวกรรมการแพทยที ่ 4 (นครราชสีมา) 

 

 


