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บทคัดยอ 

 บทความวิจัยน้ีเปนการศึกษาตรวจสอบประสิทธิภาพ และความพรอมของหองแยกโรคชนิด
ความดันลบ (Modified AIIR) ของโรงพยาบาลศูนย/ทั่วไป ใน 8 จังหวัดที่มีดานเขาออกระหวาง
ประเทศ ซึ่งจากสถานการณปจจุบัน มีการรายงานพบผูปวยยืนยันโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง 
(Middle East Respiratory Syndrome; MERS) หรือโรคเมอรส จากผูปวยที่ไดเดินทางเขาออก
ระหวางประเทศ ทางกองวิศวกรรมการแพทยจึงไดเตรียมความพรอมในการรองรับสถานการณ
ดังกลาว โดยไดพิจารณาแนวทางการเตรียมความพรอมและเกณฑการประเมินหองแยกโรคใหเปนไป
ตามมาตรฐาน เพ่ือสามารถรองรับและดูแลรักษาผูปวยในสถานการณโรคติดตออุบัติใหมไดอยาง
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  
 ในการศึกษาน้ีจึงเปนการสํารวจรวบรวมขอมูลของหองแยกโรคชนิดความดันลบ โดยใช
เครื่องมือตรวจวัดทางวิศวกรรม ซึ่งดําเนินการในพ้ืนที่กลุมเปาหมายในโรงพยาบาลทั้ง 8 แหง  
ของโรงพยาบาลศนูย โรงพยาบาลทั่วไปใน 8 จังหวัด ที่มีดานเขาออกระหวางประเทศ โดยขอมูลจากการ
ตรวจวัดพบวาหองแยกโรคชนิดความดันลบที่สามารถใชงานไดตามวัตถุประสงคของการออกแบบ  
มีจํานวน 6 แหง และอีก 2 แหง ไมผานเกณฑมาตรฐาน จากทั้งหมด 8 แหง คิดเปน 75.0%  
และ 25.0% ตามลําดับ สามารถแยกหัวขอที่ไมผานตามเกณฑมาตรฐานของการออกแบบ ไดดังน้ี คือ  
1.ความดันหอง Ante room 2.ความดันหอง Isolation room 3.อุณหภูมิภายในหอง Isolation room 
และ4.อัตราการระบายอากาศ (Air Change per Hour; ACH) คิดเปน 25.0%, 25.0%, 25.0%  
และ 12.5% ตามลําดับ สวนความช้ืนสัมพัทธภายในหองผานตามเกณฑมาตรฐานทั้งหมด  
 ผลการศึกษาน้ีสามารถใชเปนขอมูลเบ้ืองตนใหแกผูที่เกี่ยวของ เพ่ือใชเปนแนวทางในการ
วางแผนดูแลรักษาหองแยกโรคชนิดความดันลบ ใหสามารถใชงานไดอยางทันทวงที พรอมสําหรับรองรับ
และดูแลรักษาผูปวยในสถานการณโรคติดตออุบัติใหมไดอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพตอไป 
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