
การดูแลระบบจัดการอากาศ
และการบ ารุงรักษาหอผู้ป่วยแยกโรค 



Main responsibility of  
Airborne Infection Isolation Room 

Airborne transmission infectious diseases

Emerging and Re-emerging infectious diseases



Airborne Transmission 
Infectious Diseases

Measles
Chicken-

pox

Small
pox

Diss. Herpes 
Zoster



Emerging and Re-emerging 
Infectious Diseases

?



มาตรฐานการออกแบบ

FGI & AIA CDC & HICPAC

ASHRAE วสท.



แบบแสดงการควบคุมแรงดันอากาศภายในหอผู้ป่วยแยกโรค
Positive Pressure - 2.5 Pa. - 7.5 Pa.0 Pa.



Nurse station

ระบบการจัดการอากาศ
PPE Room

Positive Pressure
เติมอากาศผ่าน Pre & Medium filter



Clean corridor

แรงดันอากาศ 0 pascal
เติมอากาศผ่าน Pre & Medium filter

ระบบการจัดการอากาศ



ระบบการจัดการอากาศ
Anteroom Dirty corridor

Negative pressure  ≥ -2.5 pascal
เติมอากาศผ่าน Pre filter  & Medium filter

ระบายอากาศผ่าน Pre & Medium & HEPA filter

ห้องซักล้าง



Airborne Infection Isolation Room : AIIR

Supply air

Exhaust air

Negative pressure ≥ -8 pascal
เติมอากาศผ่าน Pre filter
ระบายอากาศออกผ่าน Pre & Medium & HEPA filter



พื้นผิวเรียบ ลดมุม  จ ากัดเฟอร์นิเจอร์  
ประตูอัตโนมัติ  ปิดสนิท

Airborne Infection Isolation Room : AIIR



การก าจัดของเสีย
• Automatic  Flush  Chlorine   1 ppm (10% Chlorine)

• บ่อพักน้ า ก่อนส่งเข้าบ่อบ าบัดปกติของสถาบัน



การตรวจสอบระบบ AIIR

ก่อนรับ Double check

หลังรับเวรทุกครั้ง

ทุกวันจันทร์ กรณีไม่มีผู้ป่วย

ก่อนเข้าห้องทุกครั้ง



การตรวจสอบระบบ AIIR
Digital Differential Pressure 

Indicator
LCD Display

≥-5

≥-2.5

ความแตกต่างของแรงดันอากาศ ≥-2.5



การตรวจสอบระบบ
Clean corridor Anteroom

0 หรือ -

ความแตกต่างของแรงดันอากาศ ≥-2.5



การตรวจสอบระบบ
Clean corridor

ความแตกต่างของแรงดันอากาศ ≥-2.5

ห้องซักล้าง

0 หรือ -



การตรวจสอบระบบ
Dirty corridor Isolation room

ความแตกต่างของแรงดันอากาศ ≥-2.5

≥-2.5



การดูแลบ ารุงรักษา AIIR

ห้ามใช้  Sodium hypochlorite

ห้ามใช้แป้งฝุ่น

ห้ามตั้งโต๊ะ ตู้ เตียงกีดขวาง Exhaust air

ระบบขัดข้องต้องแจ้งช่างทันที



ปัญหาที่พบในการใช้งาน AIIR
แรงดันอากาศไม่ตรงตามข้อก าหนด

อุณหภูมิภายในห้องสูงกว่าปกติ

ประตูทางหนีไฟปิดไม่สนิท มีเสียง Alarm



แรงดันอากาศไม่ตรงตามข้อก าหนด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประตูทุกบานปิดสนิทขณะตรวจสอบแรงดัน



อุณหภูมิภายในห้องสูงกว่าปกติ
ห้องผู้ป่วย อุณหภูมิปกติ 24±2 องศาเซลเซียส

ตรวจสอบการปรับตั้งค่าอุณหภูมิกับอุณหภูมิภายในห้อง



การดูแลบ ารุงรักษา AIIR
ท าความความสะอาด ตรวจสอบระบบ 

ทุก 4 เดือน 

Pre Filter 
ตรวจทุก 4 เดือน

Medium/HEPA  Filter  
ตรวจทุก 12 เดือน

อย่าลืมใส่ N95 เวลาล้างแผงกรองนะคะ



การจัดการขยะติดเช้ือ
โรคติดต่ออนัตราย โรคอุบัตใิหม่/อุบตัซิ ้า



ขั้นตอนการเตรียมถงัขยะก่อนรับผู้ป่วย

โทรติดต่อประสานแจ้งเจ้าหน้าที่เกบ็ขยะ 



ขั้นตอนการเตรียมถงัขยะก่อนรับผู้ป่วย

เตรียมถังขยะติดเชื้อใส่ถุงแดง 2 ชั้น



ขั้นตอนการเตรียมถงัขยะก่อนรับผู้ป่วย

ห้อง Ante-Room 1ใบ

ห้อง Isolation room 1 ใบ

ห้องน า้ 1 ใบ



(PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT) PPE

แม่บ้าน ผู้ช่วยเหลือ 



การเกบ็ขยะตดิเช้ือ ในห้องผู้ป่วย

รัดปากถุง พ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ 70%ถอดถุงมือทิ้ง



การเกบ็ขยะตดิเช้ือ ในห้องผู้ป่วย 

รัดปากถุงขยะใบที่ 2 ให้แน่น   พ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ 70% รอบปากถุง 

•ถ้าเป็น Air borne + Contact เช่น Ebola ใช้น้ ายา Hight level เช็ดรอบปากถุง



การจัดการขยะติดเชื้อก่อนน าออกจากหอผู้ป่วย ตึก 7/2

น าถุงขยะท่ีรัดปากถุงเรียบร้อย ใส่ในถังพลาสติกสีแดงที่เตรียมไว้ตรงทางเดินบริเวณ 

Dirty Zone ก่อนน าไป Autoclave



การจัดการขยะติดเชื้อก่อนน าออกจากหอผู้ป่วย ตึก 7/2

น าขยะใส่ถุงส าหรับ
เข้าเครื่อง Autoclave

ติด Sterile Tape เปิดอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส 
นาน 20 นาที



การจัดการขยะติดเชื้อก่อนน าออกจากหอผู้ป่วย ตึก 7/2

น าถุงขยะไปใส่ถังขยะติด
เชื้อบริเวณ Dirty Zone 

รออุณหภูมิลดลง ต่ ากว่า 
94 องศาเซลเซียส 

Check Sterile Tepe
เปลี่ยนเป็นแถบสีด า



การจัดการขยะติดเชื้อ โรคติดต่ออันตราย โรคอุบัติใหม่/ อุบัติซ้ า 

เครื่อง Autoclave





ขยะติดเชื้อ ขยะทั่วไป



วิธีปฏิบัติ : การเก็บขยะติดเชื้อ EID
• เจ้าหน้าทีเ่ก็บขยะ สวม PPE น าถังขยะที่ติดสัญลักษณ์ “ติดเชื้อ EID ตึก 7/2” บริเวณ Dirty 

Zone ไปท าลาย โดยน าขยะไปตามเส้นทางที่ก าหนด ไปที่เตาเผาขยะ เพื่อเผาท าลายเชื้อ

ทันที (เวลา 07.00 น.)

• หลังจากเจ้าหน้าที่เก็บขยะ ใส่ขยะติดเชื้อลงในเตาเผาขยะ ล้างท าความสะอาดถังขยะติดเชื้อ   

ใบใหญ่ ด้วยน้ าผสมผงซักฟอก และผึ่งถังขยะตากแดดไว้

• เจ้าหน้าทีเ่ก็บขยะถอดชุดอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย

(ถอดถุงมือแม่บ้าน ล้างมือ ถอดหมวก ล้างมือ ถอดเสื้อกาวน์

แขนยาว ล้างมือ ถอดหน้ากาก N95 ล้างมือ) หลังจากนั้น 

อาบน้ าท าความสะอาดร่างกาย เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่



เส้นทางขยะมูลฝอย สถาบันบ าราศนราดูร



ขอบคุณค่ะ


