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ข้อก าหนด 

ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 
ขอบข่าย 

1. ข๎อก าหนดด๎านสิ่งแวดล๎อมในโรงพยาบาลนี้ ก าหนดข๎อแนะน าและแนวทางปฏิบัติด๎าน
สิ่งแวดล๎อมในโรงพยาบาล ให๎เกิดความปลอดภัยแกํบุคลากรและผู๎เกี่ยวข๎อง  

2. ข๎อก าหนดด๎านสิ่งแวดล๎อมในโรงพยาบาลนี้ใช๎ได๎กับโรงพยาบาลทุกประเภท ทุกขนาด  

บทนิยาม 
1. วิศวกรรมสิ่งแวดล๎อม หมายถึง การประยุกต์ใช๎หลักการทางวิทยาศาสตร์อยํางสร๎างสรรค์ 

เพ่ือการออกแบบ พัฒนา (ปูองกัน) และปรับปรุงแก๎ไข สิ่งแวดล๎อมในโรงพยาบาล ให๎เกิดความปลอดภัยแกํ
บุคลากรและผู๎เกี่ยวข๎อง  

2. วิศวกรสิ่งแวดล๎อม หมายถึง ผู๎ซึ่งได๎รับใบอนุญาตเป็นผู๎ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
กฎหมายวําด๎วยวิศวกร (สาขาสิ่งแวดล๎อม) 

3. บุคลากร หมายถึง ผู๎ซึ่งท าหน๎าที่เป็นผู๎ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 
4. ผู๎เกี่ยวข๎อง หมายถึง ผู๎ซึ่งอยูํในบริเวณโรงพยาบาลและผู๎ที่อยูํรอบโรงพยาบาล 
5. สิ่งปฏิกูล หมายถึง อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใด ซึ่งเป็นสิ่งโสโครก 

หรือมีกลิ่นเหม็น 
6. มูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ๎า เศษอาหาร เศษสินค๎า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสํอาหาร 

เถ๎า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ (รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน) 
7. มูลฝอยทั่วไป หมายถึง มูลฝอยที่ยํอยสลายได๎ยากหรืออาจจะยํอยสลายได๎เองตามธรรมชาติ 

แตํไมํค๎ุมกับต๎นทุนในการน ากลับมาท าเป็นผลิตภัณฑ์ใหมํโดยผํานกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เชํน กลํอง
บรรจุนมพร๎อมดื่ม โฟม ซองหรือถุงพลาสติกส าหรับบรรจุอาหารด๎วยวิธีสุญญากาศ ซองหรือถุงพลาสติก
ส าหรับบรรจุเครื่องอุปโภคด๎วยวิธีรีดความร๎อน เป็นต๎น 

8. มูลฝอยยํอยสลาย หมายถึง มูลฝอยที่ยํอยสลายได๎เองตามธรรมชาติและ/หรือสามารถน ามา
หมักท าปุ๋ยได๎ เชํน เศษอาหาร มูลสัตว์ ซากหรือเศษของพืช ผัก ผลไม๎ หรือสัตว์ เป็นต๎น แตํไมํรวมถึงซากหรือ
เศษของพืช ผัก ผลไม๎ หรือสัตว์ที่เกิดจากการทดลองในห๎องปฏิบัติการ 

9. มูลฝอยที่ยังใช๎ได๎ (รีไซเคิล) หมายถึง มูลฝอยที่สามารถน ากลับมาท าเป็นผลิตภัณฑได๎ใหม 
โดยผํานกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เชํน เศษเหล็ก แก๎ว พลาสติก กระดาษเป็นต๎น 

10. มูลฝอยอันตราย หมายถึง มูลฝอยที่ปนเปื้อน หรือมีสํวนประกอบของวัตถุดังตํอไปนี ้
1) วัตถุระเบิดได ๎
2) วัตถุไวไฟ 
3) วัตถุออกไซด์และวัตถุเปอร์ออกไซด์ 
4) วัตถุมีพิษ 
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5) วัตถุท่ีท าให๎เกิดโรค 
6) วัตถุกัมมันตรังสี 
7) วัตถุท่ีกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 
8) วัตถุกัดกรํอน 
9) วัตถุท่ีกํอให๎เกิดการระคายเคือง 
10) วัตถุอยํางอ่ืนที่อาจกํอให๎เกิดผลกระทบตํอคุณภาพสิ่งแวดล๎อมหรืออาจท าให๎เกิด

อันตรายแกํบุคคล สัตว์ พืชหรือทรัพย์ เชํน หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถํานไฟฉายหรือ
แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะที่ใช๎บรรจุสารก าจัดแมลง หรือวัชพืช กระป๋อง
สเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต๎น 

12. มูลฝอยติดเชื้อ หมายถึง มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยูํในปริมาณหรือมีความเข๎มข๎นซึ่งถ๎ามี
การสัมผัสหรือใกล๎ชิดกลับมูลฝอยนั้นแล๎วสามารถท าให๎เกิดโรคได๎ กรณีมูลฝอยดังตํอไปนี้ ที่เกิดขึ้นหรือใช๎ใน
ขบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล การให๎ภูมิคุ๎มกันโรค และการทดลองเกี่ยวกับโรค 
และการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์ รวมทั้งในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกลําว ให๎ถือวําเป็นมูลฝอยติดเชื้อ (ตาม
กฎกระทรวง วําด๎วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545) 

1) ซากหรือชิ้นสํวนของมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นผลมาจากการผําตัด การตรวจชันสูตรศพ
หรอืซากสัตว์ และการใช๎สัตว์ทดลอง 

2) วัสดุของมีคม เชํน เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแก๎ว ภาชนะท่ีท าด๎วยแก๎วสไลด์
และแผํนกระจกปิดสไลด์ 

3) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยวําจะสัมผัสกับเลือด สํวนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ์ท่ีได๎จา 
 เลือด สารน้ าจากรํางกายของมนุษย์หรือสัตว์ หรือวัคซีนที่ท าจากเชื้อโรคท่ีมีชีวิต เชํน 

ส าลี ผ๎าก๏อส ผ๎าตํางๆ และทํอยาง 
4) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห๎องรักษาผู๎ปุวยติดเชื้อร๎ายแรง 

13. น้ าเสีย หมายถึง น้ าที่มีสิ่งเจือปนตําง ๆ มากมาย จนกระทั่งกลายเป็นน้ าที่ไมํเป็นที่ต๎องการ 
และนํารังเกียจของคนท่ัวไป ไมํเหมาะสมส าหรับใช๎ประโยชน์อีกตํอไป หรือถ๎าปลํอยลงสูํล าน้ าธรรมชาติก็จะท า
ให๎คุณภาพน้ าของธรรมชาติเสียหายได๎ 

14. น้ าเสียโรงพยาบาล หมายถึง น้ าเสียที่เกิดจากกิจกรรมประจ าวันภายในโรงพยาบาล ได๎แกํ 
สถานทีต่รวจผู๎ปุวยนอก/ผู๎ปุวยใน ห๎องน้ า ห๎องผําตัด ห๎องคลอด ห๎องเก็บศพ ห๎องปฏิบัติการ โรงซักผ๎า โรงครัว 
อาคารบ๎านพักภายในโรงพยาบาล เป็นต๎น 

15. มลพิษทางอากาศ หมายถึง สภาวะการที่บรรยากาศกลางแจ๎งมีสิ่งเจือปน เชํน ฝุุนละออง 
ก๏าซตําง ๆ ละอองไอ กลิ่น ควัน ฯลฯ อยูํในลักษณะ ปริมาณ และระยะเวลาที่นานพอที่จะท าให๎เกิดอันตราย
ตํอสุขภาพอนามัยของมนุษย์หรือสัตว์ หรือท าลายทรัพย์สินของมนุษย์หรือสิ่งแวดล๎อมอ่ืนๆ 

16. น้ าบริโภค หมายถึง น้ าที่ประชาชนใช๎ดื่ม ได๎แกํ น้ าประปา น้ าบํอตื้น น้ าบาดาล น้ าฝน น้ า
บรรจุขวด และน้ าตู๎หยอดเหรียญน้ า ซึ่งไมํมีสารเคมี หรือสารเป็นพิษในปริมาณที่เป็นอันตรายตอสุขภาพเจือ
ปน และปราศจาก กลิ่น สี และรส ที่ไมํเป็นที่ยอมรับ 

17. น้ าอุปโภค หมายถึง น้ าที่ประชาชนใช๎ในกิจกรรมตําง เชํน อาบน้ า ล๎างจาน ใช๎ในห๎องน้ า
ห๎องส๎วม เป็นต๎น ซึ่งได๎จากแหลํงน้ าตํางๆ คือ บํอเจาะขนาดเล็ก บํอบาดาล สระขุด หนองน้ าธรรมชาติ อําง
เก็บน้ าธรรมชาติ ฝาย อํางเก็บน้ าขนาดเล็ก และระบบประปา ทั้งนี้คุณภาพของน้ าจะต๎องเป็นน้ าใส
พอประมาณ ไมกํระด๎างเกินไป และไมํเค็มเกินไป 
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การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

1. โรงพยาบาลต๎องจัดให๎มีระบบบ าบัดและก าจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีเกณฑ์ในการบ าบัดและก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลดังนี้  

1) สิ่งปฏิกูลจะต๎องไมํเกิดการปนเปื้อนกับผิวดิน 
2) สิ่งปฏิกูลจะต๎องไมํเกิดการปนเปื้อนกับน้ าใต๎ดิน 
3) สิ่งปฏิกูลจะต๎องไมํเกิดการปนเปื้อนกับน้ าผิวดิน 
4) ต๎องไมํเป็นที่อยูํอาศัยของแมลงและสัตว์ตํางๆ 
5) ต๎องปราศจากกลิ่นเหม็นรบกวนหรือสภาพที่นํารังเกียจ 

2. โรงพยาบาล ต๎องมีการเก็บ รวบรวม หรือก าจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ ดังนี้ 
1) มีภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูล

ฝอย รวมทั้งมีการท าความสะอาดภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับ และบริเวณที่เก็บ
ภาชนะนั้นอยูํเสมอ 

2) ในกรณีที่มีการก าจัดเอง ต๎องได๎รับความเห็นชอบจากเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นและต๎อง
ด าเนินการให๎ถูกต๎องตามข๎อก าหนดของท๎องถิ่นนั้น 

3) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย หรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจเป็นอันตราย
ตํอสุขภาพ หรือมีผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม จะต๎องด าเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข๎อง 

3. โรงพยาบาลต๎องจัดให๎มีสถานที่พักมูลฝอยที่มีลักษณะดังนี้ 
1) ต๎องมีขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 3 เทําของปริมาณมูลฝอยที่เกิดข้ึนในแตํละวัน 
2) ผนังต๎องท าด๎วยวัสดุทนไฟ 
3) พ้ืนผิวต๎องเรียบและกันน้ าซึม 
4) ต๎องมีการปูองกันกลิ่นและน้ าฝน 
5) ต๎องมีการระบายน้ าเสียจากมูลฝอยเข๎าสูํระบบบ าบัดน้ าเสีย 
6) ต๎องมีการระบายอากาศและปูองกันน้ าเข๎า 

ที่พักรวมมูลฝอยต๎องมีระยะหํางจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไมํน๎อยกวํา 
4 เมตร แตํถ๎าท่ีพักรวมมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน 3 ลูกบาศก์เมตร ต๎องมีระยะหํางจากสถานที่ดังกลําวไมํน๎อย
กวํา 10 เมตร และสามารถขนย๎ายมูลฝอยได๎โดยสะดวก 

4. จัดให๎มีถุงพลาสติกใสํมูลฝอยที่มีคุณลักษณะทั่วไป และคุณลักษณะทางฟิสิกส์ ให๎เป็นไป ตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

5. จัดให๎ที่รองรับมูลฝอยแบบพลาสติกที่มีคุณลักษณะทั่วไป และคุณลักษณะทางฟิสิกส์ที่ได๎รับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถังพลาสติกใสํมูลฝอยหรือได๎รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถัง
พลาสติกส าหรับบรรจุน้ า  

6. ถุงพลาสติกใสํมูลฝอยและที่รองรับมูลฝอยแบบพลาสติกที่ใช๎ต๎องแยกตามประเภทมูลฝอย 
ดังนี้ 

1) มูลฝอยทั่วไป (สี รูปภาพ และข๎อความตามแบบ คพ. 1 และแบบ คพ.5) 
2) มูลฝอยยํอยสลาย (สี รูปภาพ และข๎อความตามแบบ คพ. 2 และแบบ คพ.6) 
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3) มูลฝอยที่ยังใช๎ได๎ (สี รูปภาพ และข๎อความตามแบบ คพ. 3 และแบบ คพ.7) 
4) มูลฝอยอันตราย (สี รูปภาพ และข๎อความตามแบบ คพ. 4 และแบบ คพ.8) 

7. ต๎องจัดให๎มีการซํอมบ ารุงหรือการซํอมแซมระบบบ าบัดและก าจัดสิ่งปฏิกูล อุปกรณ์ประกอบ 
ตามมาตรฐานและหลักวิชาการด๎านวิศวกรรม 

8. จัดให๎มีข๎อบังคับเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานด๎านความปลอดภัย ในการท างานเกี่ยวกับการก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย เพ่ือเป็นคูํมือส าหรับการปฏิบัติงาน 

9. จัดให๎มีการฝึกอบรมให๎กับบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ให๎มี
ความรู๎ความเข๎าใจ และทักษะที่จ าเป็นในการท างานอยํางปลอดภัยตามหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมาย 

10. ต๎องจัดและดูแลให๎บุคลากรใช๎อุปกรณ์คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลที่ได๎มาตรฐานและ 
เหมาะสม 

 
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

1. โรงพยาบาลต๎องจัดให๎มีผู๎รับผิดชอบดูแลระบบการจัดเก็บ การขนและหรือการก าจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ 

1) แตํงตั้งบุคลากรอยํางน๎อย 1 คน ซึ่งมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์(ด๎าน
สาธารณสุขสุขาภิบาล ชีววิทยา วิทยาศาสตร์การแพทย์) หรือวิศวกรรมศาสตร์(ด๎าน
สุขาภิบาล สิ่งแวดล๎อม เครื่องกล) เป็นผู๎รับผิดชอบดูแลระบบการเก็บ การขนและหรือ
การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

2) กรณีรํวมมือกันหลายหนํวยงาน อาจแตํงตั้งบุคลากรที่มีคุณสมบัติข๎างต๎น 1 คน เพ่ือ
ดูแลระบบรํวมกันหรือแตํงตั้งบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติดูแลระบบ   

2. จัดให๎มีผู๎ปฏิบัติงานที่ท าหน๎าที่ในการเก็บ การขนและการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ เชํน 
ผู๎ปฏิบัติงานในขั้นตอนเคลื่อนย๎ายมูลฝอยติดเชื้อจากแหลํงก าเนิดไปพักรวมมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล เข๎า
รับการอบรมตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด กรณีที่มีระบบการก าจัดด๎วย ต๎องจัด
ให๎ผู๎ปฏิบัติในขั้นตอนการก าจัดเข๎ารับการอบรมด๎วยเชํนกัน 

3. ต๎องจัดให๎มีภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ตามคุณลักษณะดังนี้ 
1)  กรณีมูลฝอยติดเชื้อเป็นของมีคม ต๎องเป็นภาชนะบรรจุแบบกลํองหรือถัง ที่สามารถ

ปูองกันการแทงทะลุและการกัดกรํอนของสารเคมี เป็นพลาสติกแข็งหรือโลหะ มีฝาปิด
มิดชิด 

2)  กรณีท่ีไมํใชํของมีคม ต๎องเป็นแบบถุง ที่มีความเหนียวไมํฉีกขาดงําย กันน้ า ไมํรั่วซึม
และไมํดูดซับน้ า 

ทั้งนี้ ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นให๎ใช๎ได๎เพียงครั้งเดียวและต๎องมีสีแดงทึบ มีข๎อความสีด า
ขนาดที่สามารถมองเห็นได๎ชัดเจน ได๎แกํ ค าวํา “มูลฝอยติดเชื้อ” อยูํภายใต๎รูปหัวกะโหลกไขว๎ คูํกับตราหรือ



 
 

๘๐ 
 

สัญลักษณ์ท่ีใช๎ระหวํางประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด และต๎องมีข๎อความวํา“ห๎ามเปิด” “ห๎ามน า
กลับมาใช๎อีก”และก าหนด พิมพ์ไว๎บนภาชนะบรรจุดังกลําว 

กรณีที่โรงพยาบาลมิได๎ด าเนินการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อด๎วยตนเอง โรงพยาบาลดังกลําวจะต๎อง
ระบุชื่อของหนํวยงานไว๎ที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ และในกรณีที่ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นใช๎
ส าหรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อไว๎เพ่ือรอการขนไปก าจัดเกินกวําเจ็ดวันนับแตํวันที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น ให๎ระบุวันที่
เกิดมูลฝอยติดเชื้อดังกลําวไว๎ที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อด๎วย 

4. การจัดให๎มีภาชนะรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ภาชนะรองรับนั้นจะต๎องท าด๎วยวัสดุที่
แข็งแรง ทนทานตํอสารเคมี ไมํรั่วซึม ท าความสะอาดได๎งําย และต๎องมีฝาปิดเปิดมิดชิด เว๎นแตํในห๎องที่มีการ
ปูองกันสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค และจ าเป็นต๎องใช๎งานตลอดเวลา จะไมํมีฝาปิดเปิดก็ได๎  ภาชนะรองรับดังกลําว
ให๎ใช๎ได๎หลายครั้งแตํต๎องดูแลรักษาให๎สะอาดอยูํเสมอ 

5. การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ต๎องด าเนินการดังนี้ 
1)  ต๎องเก็บมูลฝอยติดเชื้อตรงแหลํงเกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น และต๎องเก็บลงในภาชนะ

ส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามที่ก าหนด  โดยไมํปนกับมูลฝอยอ่ืน และในกรณีที่ไมํ
สามารถเก็บลงในภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได๎โดยทันทีที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อ 
จะต๎องเก็บมูลฝอยติดเชื้อนั้นลงในภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อโดยเร็วที่สุดเมื่อมี
โอกาสที่สามารถจะท าได๎ 

2)  ต๎องบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไมํเกินสามในสี่สํวนของความจุของภาชนะส าหรับบรรจุมูล
ฝอยติดเชื้อประเภทเป็นของมีคม แล๎วปิดฝาให๎แนํน หรือไมํเกินสองในสามสํวนของ
ความจุของภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทไมํใชํของมีคม แล๎วผูกมัดปาก
ถุงด๎วยเชือกหรือวัสดุอื่นให๎แนํน 

3) กรณกีารเก็บมูลฝอยติดเชื้อภายในโรงพยาบาลหรือภายในห๎องปฏิบัติการเชื้ออันตราย 
ที่มีปริมาณมาก หากยังไมํเคลื่อนย๎ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นออกไปทันที 
จะต๎องจัดให๎มีที่หรือมุมหนึ่งของห๎องส าหรับเป็นที่รวมภาชนะที่ได๎บรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
แล๎วเพ่ือรอการเคลื่อนย๎ายไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ แตํห๎ามเก็บไว๎เกิน 1 
วัน 

6. โรงพยาบาลต๎องจัดให๎มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นห๎องหรือเป็นอาคารเฉพาะแยกจาก
อาคารอ่ืนโดยมีลักษณะดังตํอไปนี้ ส าหรับใช๎เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอการขนไปก าจัด 

1)  มีลักษณะไมํแพรํเชื้อ และอยูํในที่ที่สะดวกตํอการขนมูลฝอยติดเชื้อไปก าจัด 
2)  มีขนาดกว๎างเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได๎อยํางน๎อย 2 วัน 
3)  พ้ืนและผนังต๎องเรียบ ท าความสะอาดได๎งําย 
4) มีรางหรือทํอระบายน้ าทิ้งเชื่อมตํอกับระบบบ าบัดน้ าเสีย 
5) มีลักษณะโปรํง ไมํอับชื้น 



 
 

๘๑ 
 

6) มีการปูองกันสัตว์แมลงเข๎าไป มีประตูกว๎างพอสมควรตามขนาดของห๎อง หรืออาคาร
เพ่ือสะดวกตํอการปฏิบัติงาน และปิดด๎วยกุญแจหรือปิดด๎วยวิธีอ่ืนที่บุคคลทั่วไปไมํ
สามารถที่จะเข๎าไปได๎ 

7) มีข๎อความเป็นค าเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นได๎ชัดเจนวํา “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ” 
ไว๎ที่หน๎าห๎องหรือหน๎าอาคาร 

8) มีลานส าหรับล๎างรถเข็นอยูํใกล๎ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ และลานนั้นต๎องมีรางหรือทํอ
รวบรวมน้ าเสียจากการล๎างรถเข็นเข๎าสูํระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว๎เกิน ๗ วัน ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อต๎องสามารถ
ควบคุมอุณหภูมิให๎อยูํที่ ๑๐ องศาเซลเซียส หรือต่ ากวํานั้นได๎ 

7. การเคลื่อนย๎ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอการขน
ไปก าจัดต๎องด าเนินการให๎ถูกสุขลักษณะ ดังนี้ 

1)  ต๎องมีผู๎ปฏิบัติงานซึ่งมีความรู๎เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยบุคคลดังกลําวต๎องผํานการ
ฝึกอบรมการปูองกันและระงับการแพรํเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ  

2)  ผู๎ปฏิบัติงานต๎องสวมอุปกรณ์ปูองกันอันตรายสํวนบุคคล ได๎แกํ ถุงมือยางหนา ผ๎ากัน
เปื้อน ผ๎าปิดปาก ปิดจมูก และรองเท๎าพ้ืนยางหุ๎มแข๎ง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถ๎า
ในการปฏิบัติงาน รํางกายหรือสํวนใดสํวนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ ให๎
ผู๎ปฏิบัติงานต๎องท าความสะอาดรํางกายหรือสํวนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที 

3)  ต๎องกระท าทุกวันตามตารางเวลาที่ก าหนด เว๎นแตํมีเหตุจ าเป็นต๎องเคลื่อนย๎ายโดยใช๎
รถเข็นส าหรับเคลื่อนย๎ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามที่ก าหนด เว๎นแตํ
มูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นมีปริมาณน๎อยที่ไมํจ าเป็นต๎องใช๎รถเข็นจะเคลื่อนย๎ายโดย
ผู๎ปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตามก าหนดก็ได๎ 

4)  ต๎องมีเส๎นทางเคลื่อนย๎ายที่แนํนอน และในระหวํางการเคลื่อนย๎ายไปที่พักรวมมูลฝอย
ติดเชื้อ ห๎ามแวะหรือหยุดพัก ณ ที่ใด 

5)  ต๎องกระท าโดยระมัดระวัง ห๎ามโยน หรือลากภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 
6)  กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหลํนหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหวํางทางห๎าม

หยิบด๎วยมือเปลํา ต๎องใช๎คีมคีบหรือหยิบด๎วยถุงมือยางหนา หากเป็นของเหลวให๎ซับ
ด๎วยกระดาษแล๎วเก็บมูลฝอยติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติด
เชื้อใบใหมํ แล๎วท าความสะอาดด๎วยน้ ายาฆําเชื้อที่บริเวณพ้ืนนั้นกํอนเช็ดถูตามปกติ 

7)  ต๎องท าความสะอาดและฆําเชื้อรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอยํางน๎อยวันละ
ครั้ง และห๎ามน ารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใช๎ในกิจการอยํางอ่ืน 

8. รถเข็นส าหรับเคลื่อนย๎ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออยํางน๎อยต๎องมีลักษณะและเงื่อนไข 
ดังนี้ 



 
 

๘๒ 
 

1)  ท าด๎วยวัสดุที่ท าความสะอาดได๎งําย ไมํมีแงํมุมอันจะเป็นแหลํงหมักหมม ของเชื้อโรค 
และสามารถท าความสะอาดด๎วยน้ าได๎ 

2)  มีพ้ืนและผนังทึบ เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแล๎วต๎องปิดฝาให๎แนํนเพ่ือ
ปูองกันสัตว์และแมลงเข๎าไป 

3)  มีข๎อความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอยํางน๎อยสองด๎านวํา “รถเข็นมูลฝอย
ติดเชื้อ ห๎ามน าไปใช๎ในกิจการอ่ืน” 

4)  ต๎องมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือส าหรับใช๎เก็บมูลฝอยติดเชื้ อที่ตกหลํนระหวํางการ
เคลื่อนย๎าย และอุปกรณ์หรือเครื่องมือส าหรับใช๎ท าความสะอาดและฆําเชื้อบริเวณที่
มูลฝอยติดเชื้อตกหลํน ตลอดเวลาที่ท าการเคลื่อนย๎ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

9. จัดให๎มีขั้นตอนวิธีปฏิบัติ การติดตามประเมินผลผู๎ประกอบการที่ให๎บริการก าจัดขยะติดเชื้อ
ของโรงพยาบาล 

การจัดการน้ าเส ย 
1.โรงพยาบาลต๎องจัดให๎มีระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ส าหรับ

วัตถุประสงค์ในการจัดการและบ าบัดน้ าเสียโดยทั่วไปดังนี้ 
1) เพ่ือท าลายสารพิษและจุลินทรีย์ที่ท าให๎เกิดโรค 
2) เพ่ือปูองกันการกํอเหตุเดือดร๎อนร าคาญ 
3) เพ่ือปูองกันไมํให๎เกิดภาวะมลพิษ 
4) เพ่ือเปลี่ยนสภาพของเสียในน้ าเสียให๎สามารถน ากลับมาใช๎ประโยชน์ได๎ 

2. โรงพยาบาลต๎องจัดให๎มีผู๎รับผิดชอบดูแลระบบการจัดการน้ าเสีย อยํางน๎อย 1 คน ซึ่งมีวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์(ด๎านสาธารณสุข สุขาภิบาล ชีววิทยา วิทยาศาสตร์การแพทย์)หรือ
วิศวกรรมศาสตร์(ด๎านสุขาภิบาล สิ่งแวดล๎อม เครื่องกล) เป็นผู๎รับผิดชอบดูแลระบบการจัดการน้ าเสีย 

3. โรงพยาบาลต๎องจัดให๎มีข๎อมูลเบื้องต๎นของระบบบ าบัดน้ าเสีย เชํน ชนิด ขนาด  อุปกรณ์ 
เครื่องจักร แบบแปลนของระบบ เป็นต๎น 

4. มีการบริหารจัดการปริมาณน้ าทิ้งของโรงพยาบาลให๎เกิดความสมดุลกับความสามารถของ
ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

5. จัดให๎มีการฝึกอบรมให๎กับบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบบ าบัดน้ าเสียให๎มีความรู๎ความ
เข๎าใจ และทักษะที่จ าเป็นในการท างานอยํางปลอดภัยตามหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมาย 
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6. โรงพยาบาลต๎องควบคุมการระบายน้ าทิ้งให๎เป็นไปตามมาตรฐาน ดังนี้ 

ดัชน คุณภาพน้ า หน่วย 
เกณฑ์ก าหนดสูงสุดตามประเภท 

มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าท้ิง 

ก ข 
1. คําความเป็นกรดดําง (pH) 
 

- 5-9 5-9 

2. บีโอดี (BOD) 
 

มก./ล. ≤ 20 ≤ 30 

ดัชนีคุณภาพน้ า หนํวย 

เกณฑ์ก ำหนดสงูสดุตำมประเภท 

มำตรฐำนควบคมุกำรระบำยน ำ้ทิง้ 
ก ข 

3.ปริมาณของแข็ง  
 คําสารแขวนลอย (Suspended Solids) 

มก./ล. ≤ 30 ≤ 40 

 คําตะกอนหนัก (Settleable Solids) มล./ล. ≤ 0.5 ≤ 0.5 
 คําสารทีล่ะลายได๎ทั้งหมด  

(Total Dissolved Solid) 
มก./ล. ≤ 500* ≤ 500* 

4. คําซัลไฟต์ (Sulfide) มก./ล. ≤ 1.0 ≤ 1.0 

5. ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูป ที เค เอ็น (TKN) มก./ล. ≤ 35 ≤ 35 

6. น้ ามันและไขมัน (Fat , Oil and Grease) มก./ล. ≤ 20 ≤ 20 
7. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
    (Total Coliform Bacteria) 

mpm/100 ml ≤ 5,000 ≤ 5,000 

8. ฟีคัลโคลิฟอรม์แบคทีเรยี  
    (Fecal Colifm  Bacteria) 

mpm/100 ml ≤ 1,000 ≤ 1,000 
 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย *   เทํากับ  เป็นคําที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ าตามปกต ิ 
ก.  หมายความถึง  โรงพยาบาลของทางราชการหรือโรงพยาบาลตามกฎหมายวําด๎วยโรงพยาบาลที่มี

เตียงส าหรับรับผู๎ปุวยไว๎ค๎างคืนรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือกลุํมของอาคารตั้งแตํ 30 เตียงขึ้นไป 
ข.  หมายความถึง  โรงพยาบาลของทางราชการหรือโรงพยาบาลตามกฎหมายวําด๎วยโรงพยาบาลที่มี

เตียงส าหรับผู๎ปุวยไว๎ค๎างคืนรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือกลุํมของอาคารตั้งแตํ 10 เตียง แตํไมํถึง 
30 เตียง 

7. การตรวจสอบมาตรฐานการระบายน้ าทิ้งจากอาคาร ให๎ใช๎วิธีการดังตํอไปนี้ 
1)  การตรวจสอบคําความเป็นกรดและดํางให๎กระท าโดยใช๎เครื่องวัดความเป็นกรดและ

ดํางของน้ า (PH Meter) 
2)  การตรวจสอบคํ าบี โอดี ให๎ กระท า โดยใช๎วิ ธีการอะไซด์ โมดิ ฟิ เคชั่ น  ( Azide 

Modification)ที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วัน ติดตํอกันหรือวิธีการอ่ืน
ที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษให๎ความเห็นชอบ 

3)  การตรวจสอบคําสารแขวนลอยให๎กระท าโดยใช๎วิธีการกรองผํานกระดาษกรองใยแก๎ว  
(Glass Fibre Filter Disc) 
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4)  การตรวจสอบคําตะกอนหนักให๎กระท าโดยใช๎วิธีการกรวยอิมฮอฟฟ์ ( Imhoff cone)
ขนาดบรรจุ ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร ในเวลา ๑ ชั่วโมง 

5)  การตรวจสอบคําสารที่ละลายได๎ทั้งหมดให๎กระท าโดยใช๎วิธีการระเหยแห๎งระหวําง
อุณหภูมิ ๑๐๓ องศาเซลเซียส ถึงอุณหภูมิ ๑๐๕ องศาเซลเซียส ในเวลา ๑ ชั่วโมง 

6)  การตรวจสอบคําซัลไฟด์ให๎กระท าโดยใช๎วิธีการไตเตรท (Titrate) 
7)  การตรวจสอบคําทีเคเอ็นให๎กระท าโดยใช๎วิธีการเจลดาห์ล (Kjeldahl) 
8)  การตรวจสอบคําน้ ามันและไขมันให๎กระท าโดยใช๎วิธีการสกัดด๎วยตัวท าละลาย แล๎ว

แยกหาน้ าหนักของน้ ามันและไขมัน 
9)  การตรวจสอบคําโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ให๎กระท าโดยใช๎วิธี Standard Multiple Tube 

Test 
10) การตรวจสอบคําฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรยี ให๎กระท าโดยใช๎วิธี Standard Multiple  
 Tube Test 

8. โรงพยาบาลต๎องเก็บตัวอยํางน้ าที่ผํานการบ าบัดแล๎วตรวจวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐาน
คุณภาพน้ าทิ้ง และระยะเวลาในการเก็บตัวอยํางน้ าในการตรวจวิเคราะห์ ให๎เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษก าหนด 

9.วิธีการเก็บน้ าตัวอยํางส าหรับวิเคราะห์ ให๎เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการควบคุมมลพิษก าหนด 
10. ต๎องจัดให๎มีการซํอมบ ารุงหรือการซํอมแซมระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบระบายน้ าเสีย และ

อุปกรณป์ระกอบ ตามมาตรฐานและหลักวิชาการด๎านวิศวกรรม 
11. โรงพยาบาลจะต๎องจดบันทึกสถิติและข๎อมูลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียตามแบบ 

ทส.1 ทุกวัน และสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียตามแบบ ทส.2 ทุกเดือน โดยรายงานตํอเจ๎า
พนักงานท๎องถิ่นภายใน 15 วันของเดือนถัดไป ให๎เป็นไปตาม ตามมาตรา 80 แหํงพระราชบัญญัติสํงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ. 2535 
 

การจัดการน้ าอุปโภคบริโภค 
1. โรงพยาบาลต๎องจัดให๎มีผู๎รับผิดชอบดูแลระบบน้ าบริโภค อยํางน๎อย 1 คน ซึ่งมีวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์(ด๎านสาธารณสุข  สุขาภิบาล ชีววิทยา วิทยาศาสตร์การแพทย์)  หรือ
วิศวกรรมศาสตร์(ด๎านสุขาภิบาล สิ่งแวดล๎อม เครื่องกล)  

๒. จัดให๎มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให๎เจ๎าหน๎าที่มีความรู๎  ความเข๎าใจและเกิดความตระหนัก
เกี่ยวกับน้ าอุปโภคบริโภคสะอาดปลอดภัย และผลกระทบตํอสุขภาพ เพ่ือดูแลสุขภาพตนเอง 

๓. โรงพยาบาลต๎องควบคุมคุณภาพน้ าบริโภคให๎เป็นไปตามมาตรฐาน ดังนี้ 
1) มาตรฐานคุณภาพน้ าประปาที่ใช๎บริโภค 

ดัชน คุณภาพน้ า หน่วย 
คุณภาพน้ าประปา 

กรมอนามัย 

 1. คุณภาพน้ าทางกายภาพ 
  

    ความเป็นกรด-ดําง(pH) - 6.5 - 8.5 

    ความขุํน (Turbidity) NTU 5 
    ส ี(Color) แพลตตินั่มโคบอลท ์ 15 
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 2. คุณภาพน้ าทางเคมีทั่วไป   
    ปริมาณสารละลายทั้งหมดที ่    
    เหลือจากการระเหย (TDS) 

มล./ล. 1,000 

    ความกระด๎าง (Hardness) มก./ล. 500 
    ซัลเฟต (SO4) มก./ล. 250 
    คลอไรด ์(Cl) มก./ล. 250 
    ไนเตรท (NO3 as N) มก./ล. 50 
    ฟลูออไรด ์(F) มก./ล. 0.7 

ดัชน คุณภาพน้ า หน่วย 
คุณภาพน้ าประปา 

กรมอนามัย 
3. คุณภาพน้ าทางโลหะหนักท่ัวไป   
    เหล็ก (Fe) มก./ล. 0.5 
    แมงกานีส (Mn) มก./ล. 0.3 
    ทองแดง (Cu) มก./ล. 1.0 
    สังกะส ี(Zn) มล./ล. 3.0 
 4. คุณภาพน้ าทางโลหะหนักสารเป็นพิษ 
    ตะกั่ว (Pb) มก./ล. 0.01 
    โครเมี่ยม (Cr) มก./ล. 0.05 
    แคดเมีย่ม (Cd) มก./ล. 0.003 
    สารหน ู(As) มก./ล. 0.01 
    ปรอท (Hg) มล./ล. 0.001 
 ๕. คุณภาพน้ าทางแบคทีเรีย 

โคลิฟอร์มแบคทีเรยี 
(Total Coliform Bacteria) 

mpm/100 ml 0 

ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
(Faecal Colifrom Bacteria) 

mpm/100 ml 0 

หมายเหตุ  1. คลอรีนอิสระตกค๎าง (Residual Free Chlorine) ก าหนดให๎มทีีป่ลายทํอ 0.2 - 0.5 mg/L 
        ใช๎ในระบบการเฝูาระวังคุณภาพน้ าประปา 

2. วิธีการตรวจเป็นไปตามวิธีการในหนังสือ  Standard  Method  for  The  Examination 
Of Water and Wastewater, 21st 2005 APHA AWWA WEF. 

   3. ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ าประปา ปี 2553 
 

2) มาตรฐานคุณภาพน้ าบาดาลที่ใช๎บริโภค 

ดัชน คุณภาพน้ า หน่วย 
ค่ามาตรฐาน 

เกณฑ์ก าหนดท ่
เหมาะสม 

เกณฑ์อนุโลม
สูงสุด 

1. ทางกายภาพ    
   ส ี(Colour) แพลตตินั่มโคบอลท ์ 5 15 
   ความขุํน (Turbidity) NTU 5 20 
   ความเป็นกรด-ดําง (pH) - 7.0-8.5 6.5-9.2 
2. ทางเคม     
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   เหล็ก (Fe) มก./ล. ไมํเกินกวํา 0.5 1.0 
   มังกานีส (Mn) มก./ล. ไมํเกินกวํา 0.3 0.5 
   ทองแดง (cu) มก./ล. ไมํเกินกวํา 1.0 1.5 
   สังกะสี (Zn) มก./ล. ไมํเกินกวํา 5.0 15.0 
   ซัลเฟต (SO4) มก./ล. ไมํเกินกวํา 200 250 
   คลอไรด์ (Cl) มก./ล. ไมํเกินกวํา 250 600 
   ฟลูออไรด์ (F) มก./ล. ไมํเกินกวํา 0.7 1.0 
   ไนเตรด (NO3) มก./ล. ไมํเกินกวํา 45 45 
   ความกระด๎างท้ังหมด  
   (Total Hardness as CaCO3) 

มก./ล. ไมํเกินกวํา 300 500 

ดัชน คุณภาพน้ า หน่วย 
ค่ามาตรฐาน 

เกณฑ์ก าหนดท ่
เหมาะสม 

เกณฑ์อนุโลม
สูงสุด 

   ความกระด๎างถาวร (Non carbonate  
   hardness as CaCO3)  

มก./ล. ไมํเกินกวํา 200 250 

ปริมาณสารทั้งหมดทีล่ะลายได ๎
(Total dissolved solids) 

มก./ล. ไมํเกินกวํา 600 1,200 

3. สารพิษ    
   สารหนู (As) มก./ล. ต๎องไมํมีเลย 0.05 
   ไซยาไนด์ (CN) มก./ล. ต๎องไมํมีเลย 0.1 
   ตะกั่ว (Pb) มก./ล. ต๎องไมํมีเลย 0.05 
   ปรอท (Hg) มก./ล. ต๎องไมํมีเลย 0.001 
   แคดเมียม (Cd) มก./ล. ต๎องไมํมีเลย 0.01 
   ซิลิเนยีม (Se) มก./ล. ต๎องไมํมีเลย 0.01 
4. ทางบักเตร     
   บักเตรีที่ตรวจพบโดยวิธ ี
   Standard plate count 

โคโลนตีํอ ลบ.ซม. ไมํเกินกวํา 500 - 

   บักเตรีที่ตรวจพบโดยวิธ ี
   Most Probable Number (MPN) 

เอ็ม.พี.เอ็น 
ตํอ 100ลบ.ซม. 

น๎อยกวํา 2.2 - 

   อี.โคไล (E.coli) - ต๎องไมํมีเลย - 
หมายเหตุ :  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ า

บาดาล พ.ศ. 2520 เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส าหรับการปูองกัน
ด๎านสาธารณสุขและปูองกันสิ่งแวดล๎อมเป็นพิษ ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เลํม112 ตอนที่ 
29 ลงวันท่ี 13 เมษายน 254 

4. โรงพยาบาลสุํมเก็บตัวอยํางน้ าบริโภคโดยเจ๎าหน๎าที่ที่มีความช านาญ หรือผํานการอบรม การ
เก็บตัวอยํางน้ าบริโภคตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า  ทางกายภาพ  ทางเคมี  และทางแบคทีเรีย ตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้ าบริโภคของกรมอนามัยปี 2553 สํงตรวจวิเคราะห์ ทางด๎านกายภาพ เคมีและแบคทีเรีย 
ตามวิธีการสุํมเก็บตัวอยํางน้ าบริโภค การเก็บตัวอยํางน้ า ตามคูํมือการสุํมเก็บ การบรรจุ และเก็บรักษา
ตัวอยํางน้ าบริโภค ของศูนย์ห๎องปฏิบัติการกรมอนามัย หรือคูํมือการจัดบริการน้ าบริโภคของส านักสุขาภิบาล
อาหารและน้ า    
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5. โรงพยาบาลจะต๎องจดบันทึกสถิติและข๎อมูลการใช๎น้ าประจ าวันหรือประจ าเดือน เพ่ือใช๎เป็น
ข๎อมูลประกอบรายงานการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย แบบ ทส.1 และแบบ ทส.2 ตามมาตรา 80 แหํง
พระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ. 2535 และใช๎เป็นฐานข๎อมูลในการ
ตรวจสอบ กรณีเกิดเหตุไมํปกติ 

 
ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ 

 การระบายอากาศ มีการระบายอากาศดี เชํน มีชํองระบายอากาศไมํน๎อยกวําหนึ่งในสิบของพ้ืนที่ห๎อง 
หรือมีระบบระบายอากาศอ่ืนใดที่มีสมรรถภาพในการท างานที่ทดแทนกันได๎ กรณีเป็นห๎องปรับอากาศจะต๎องมี
ระบบการแลกเปลี่ยนอากาศระหวํางภายใน และภายนอกอาคาร เชํน พัดลมดูดอากาศ เป็นต๎น โดยมี
ข๎อแนะน าหากมีอุปกรณ์ในการตรวจสอบ ดังนี้ 
  
 1. การใช๎เครื่องปรับอากาศอยํางถูกต๎อง 

1) ขนาดของอุณหภูมิการปรับอากาศที่เหมาะสม 
  - ห๎องท างานทั่วไป 25 – 27 °C 
  - ห๎องปฏิบัติการทางการแพทย์ 24 – 26 °C 
  - ห๎อง Lab 23 – 25 °C 
  - ห๎อง ICU 23 – 24 °C 
  - ห๎อง OR 21 – 23 °C 

2) ขนาด BTU ของเครื่องปรับอากาศ ตํอห๎อง ที่มีความสูง ไมํเกิน 3 ม. 
  - ห๎องปฏิบัติงาน 700 – 800 BTU / ตารางเมตร 
  - ห๎องประชุม 800 – 900 BTU / ตารางเมตร 
  - ห๎อง Lab 900 - 1000 BTU / ตารางเมตร 
  - ห๎อง ICU 1000 – 1200 BTU / ตารางเมตร 
  - ห๎อง OR 1200 – 1500 BTU / ตารางเมตร 
  - บุคคล 400 BTU ตํอคน 
  - แหลํงความร๎อน 34 BTU ตํอตารางเมตร 

3) ควรติดตั้งเทอร์โมสตัทให๎ใกล๎กับคอยล์ของอีวาพอเรเตอร์ในต าแหนํงลมกลับเข๎า
เครื่อง เพ่ือท าให๎การตัดตํอเป็นไปอยํางถูกต๎อง 

4) เริ่มต๎นเปิดเครื่องควรปรับระดับความเร็วพัดลมที่ความเร็วสูง (Hi) กํอนเพราะจะท า
ให๎เย็น เร็วพอเย็นได๎ที่แล๎วควรปรับลดไปเป็นลมต่ า (Low) 

5) ควรปิดประตู หน๎าตําง ให๎มิดชิดอยําเปิดหน๎าตํางทิ้งไว๎ เพราะความร๎อนจะเข๎ามา 

6) เปิดใช๎เครื่องปรับอากาศเฉพาะสํวนและในเวลาที่จ าเป็น ชํวงที่อากาศไมํคํอยร๎อนให๎
ปิดเครื่องปรับอากาศ แล๎วเปิดหน๎าตํางเพ่ือให๎ลมพัดถํายเท 

7) หมั่นล๎างท าความสะอาดคอยล์ รวมทั้งแผงกรองอากาศให๎สะอาดอยูํเสมอ 

8) อยําให๎มีสิ่งกีดขวางทางลมทั้งที่แฟนคอยล์ยูนิต (ชุดที่อยูํในห๎อง) 
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9) มีระบบการบ ารุงรักษาตามประเภทของเครื่องปรับอากาศอยํางสม่ าเสมอ 

2. ระบบปรับอากาศส าหรับห๎องผําตัด 

1) ในห๎องผําตัด (OPERATING ROOM) ควรมีปริมาตรอากาศในห๎องไมํน๎อยกวํา 
1,000 ลูกบาศก์ฟุตตํอคนหนึ่งคน และต๎องมีการถํายเทอากาศระหวํางภายในห๎องกับภายนอกอาคาร ใน
อัตราไมํน๎อยกวํา 40 ลูกบาศก์ฟุตตํอคนตํอนาที 

2) อุณหภูมิสามารถปรับได๎ในชํวง 17-27 °C 

3) ควบคุมชื้นสัมพัทธ์ให๎อยูํในชํวง 45-55% RH 

4) ความดันภายในห๎องเป็นบวกเมื่อเทียบกับห๎องรอบๆ โดยการจํายลมเข๎ามากกวําลม
ออก 15% 

5) ควรติดตั้งเครื่องวัดความดันแตกตํางภายในห๎องเพ่ือตรวจสอบได๎ตลอดเวลา 

6) แผงกรองอากาศควรมีประสิทธิภาพ 

7) ควรติดตั้งเครื่องอํานอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ ให๎สามารถอํานได๎สะดวก 

8) การติดตั้งควรเป็นไปตามมาตรฐาน NFPA 99, Health Care Facilities 

9) ควรจํายลมทั้งหมดจากเพดาน ดูดลมกลับที่ใกล๎ระดับพ้ืน โดยมีหน๎าการรับลมกลับ
อยํางน๎อย 2 จุด ติดตั้งให๎ขอบลํางอยูํสูงกวําพ้ืนอยํางน๎อย 75 มม. อัตราการจํายลม (Total Air Change) ไมํ
ควรน๎อยกวํา 25 ACH หัวจํายลมควรเป็นแบบจํายลมทิศทางเดียว (Unidirectional) เชํน หน๎ากากแบบ 
Perforated เป็นต๎น ควรหลีกเลี่ยงหัวจํายลมที่มีการเหนี่ยวน าลมสูง เชํน หัวจํายลมติดเพดานแบบสี่ทางที่ใช๎
ในงานระบบปรับอากาศท่ัวไป หรือ หน๎ากากจํายลมแบบติดผนัง 

10) ไมํควรติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงในระบบสํงลม ยกเว๎นมีแผงกรองอากาศประสิทธิภาพไมํ
น๎อยกวํา 90% ตามมาตรฐาน ASHRAE 52.1 Dust Spot ติดตั้งอยูํที่ปลายทาง (หลังจากลมผํานวัสดุดูดซับ
เสียง) 

 3. ห๎องพักแพทย์หรือบุคลากรอ่ืนๆ ในโรงพยาบาล (PRIVATE ROOM) ควรมีปริมาตรอากาศในห๎อง
ไมํน๎อยกวํา 750 ลูกบาศก์ฟุตตํอคนหนึ่งคน และต๎องมีการถํายเทอากาศระหวํางภายในห๎องกับภายนอก
อาคารในอัตราประมาณ 25 ลูกบาศก์ฟุตตํอคนตํอนาท ี

4. ในห๎องหอผู๎ปุวย (WARD) ควรมีปริมาตรอากาศในห๎องระหวําง 350-500 ลูกบาศก์ฟุตตํอคน 
และต๎องมีการถํายเทอากาศระหวํางภายในห๎องกับภายนอกอาคารในอัตราประมาณ 30 ลูกบาศก์ฟุตตํอคนตํอ
นาท ี

5. ในห๎องรอตรวจของแผนกผู๎ปุวยนอก (OPD) ควรมีปริมาตรอากาศในห๎องระหวําง 200-300 
ลูกบาศก์ฟุตตํอคนหนึ่งคน และต๎องมีอากาศถํายเทระหวํางภายในห๎องกับภายนอกอาคารในอัตราประมาณ 
35 ลูกบาศก์ฟุตตํอคนตํอนาที 

6. ในห๎องประชุมหรือสัมมนา (AUDITORIUM OR CONFERENCE ROOM) ควรมีปริมาตรอากาศใน
ห๎องระหวําง 200-300 ลูกบาศก์ฟุตตํอคนหนึ่งคน และต๎องมีอากาศถํายเทระหวํางภายในห๎องกับภายนอก
อาคารไมํน๎อยกวํา 15 ลูกบาศก์ฟุตตํอคนตํอนาที 
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7. สภาพอากาศโดยทั่วไปควรจะมีความชื้นสัมพัทธ์ระหวําง 50-70% มีการเคลื่อนไหวของอากาศ 
(AIR MOVEMENT) ระหวําง 15-25 ฟุตตํอนาที ในอุณหภูมิห๎องระหวําง 20-25 องศาเซลเซียส 

8. ในห๎องที่ต๎องระมัดระวังหรืออาจมีการแพรํกระจายเชื้อโรคได๎ ควรจะต๎องมีการท าลายเชื้อโรคใน
อากาศของระบบระบายอากาศด๎วย (STERILIZATION OF AIR) ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ไมํเกิน 60% หรือ
วิธีการอ่ืนที่เหมาะสมให๎ได๎ตามมาตรฐานห๎องควบคุมการติดเชื้อ 

9. ชุดสํงลมเย็น (FAN COIL UNIT) 
  - ติดตั้งในต าแหนํงที่กระจายลมเย็นได๎ทั่วถึง และการไหลกลับของอากาศ (RETURN AIR) ได๎
สะดวก 

 - ไมํติดตั้งใกล๎บริเวณประตู ทางเข๎า – ออก แหลํงความร๎อน แหลํงน้ าและความชื้น 
  - มีโครงสร๎างรองรับการติดตั้งที่แข็งแรง โดยมีระยะหํางจากด๎านหลังชุดสํงลมเย็น (FAN 
COIL UNIT) กับผนังอาคารไมํน๎อยกวํา 20 เซนติเมตรให๎สะดวกตํอการซํอมบ ารุง 
  - ถาดรองรับน้ าทิ้งและทํอน้ าทิ้งต๎องมีมุมลาดเอียง ให๎น้ าทิ้งไหลถํายเทได๎สะดวก การติดตั้ง
ทํอน้ าทิ้งในแนวนอนให๎มีความลาดเอียงของทํอลงสูํจุดปลํอยน้ าทิ้ง 1: 100 

 - มีแผํนกรองฝุุน (AIR FILTER) 
  - ติดตั้งสวิตช์เบรกเกอร์ ควบคุมการตัด – ตํอกระแสไฟฟูาในขนาดที่เหมาะสม ขนาดของ
สายไฟฟูาที่ใช๎เป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟูา 
  - มีสวิตช์ ปรับความเร็วลมและสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิรวมทั้งอุปกรณ์มาตรฐานอ่ืนๆ ที่มากับ
เครื่องปรับอากาศ 
  - สภาพโครงสร๎าง FAN COIL ไมํผุกรํอนพํนทาสีเรียบร๎อยสวยงามหัวจํายลมอยูํในสภาพ
เรียบร๎อย สามารถปรับจํายลมได๎ตามทิศทาง 

10. คอยล์ระบายความร๎อน (CONDENSING UNIT) 
  - ต าแหนํงการติดตั้งคอยล์ระบายความร๎อน ต๎องเป็นพ้ืนที่ระบายความร๎อนได๎สะดวกไมํมีสิ่ง
กีดขวางหํางจากแหลํงความร๎อนความชื้นและไมํมีฝุุนละออง 
  - กรณีติดตั้งบนผนังอาคาร หลังคา ระเบียง โครงสร๎างพ้ืนที่ติดตั้งจะต๎องมั่นคงแข็งแรง 
สะดวกและปลอดภัยตํอการซํอมบ ารุงรักษา 
  - กรณีติดตั้งบนพ้ืนราบจะต๎องท าฐานยกตัวชุดคอยล์ระบายความร๎อนให๎สูงจากพ้ืนไมํน๎อย
กวํา 20 เซนติเมตร และมีพ้ืนคอนกรีตอยูํด๎านลําง 
  - ในกรณีมีการใช๎เครื่องปรับอากาศหลายเครื่อง และติดตั้งคอยล์ระบายความร๎อน อยูํรวมกัน
หลายชุด จะต๎องพิจารณาทิศทางลมธรรมชาติและลมร๎อนที่ระบายออกจากคอยล์ระบายความร๎อนแตํละเครื่อง
ให๎ระบายความร๎อนออกไปในทิศทางแนวเดียวกัน 
  - ติดตั้งคอยล์เย็น (FAN COIL UNIT) และคอยล์ระบายความร๎อน ไมํควรอยูํหํางกันเกินกวํา 
50 ฟุต (ประมาณ 15 เมตร) 

 - การเดินทํอสารท าความเย็น ใช๎ทํอมาตรฐานชนิดเชื่อมทุกจุด 
  - ขนาดทํอทองแดงที่ใช๎ให๎มีขนาดเทํากับมาตรฐานทํอที่ออกจาก COMPRESSOR หลีกเลี่ยง
การใช๎ข๎อตํอ ข๎องอ 
  - ทํอสารท าความเย็นที่ตํอจาก COMPRESSOR ทํอ DISCHARGE และทํอ SUCTION วางทํอ
ให๎สามารถยึดหยุํน (FLEXIBLE) ได๎หรือถ๎าเป็นเครื่องขนาดใหญํให๎ใช๎ทํอยึดหยุํน (FLEXIBLE) ตํอรับ 
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  - กรณี คอยล์ระบายความร๎อน (CONDENSING UNIT) อยูํระดับเดียวกับคอยล์เย็น จัดวาง
ทํอสารท าความเย็นที่ออกจาก คอยล์เย็น ให๎มีความลาดเอียงไปยังชุด คอยล์ระบายความร๎อน ในอัตรา 
1:100 
  - กรณี คอยล์ระบายความร๎อน ติดตั้งสูงกวําชุดคอยล์เย็น เกินกวํา 3 เมตร จะต๎องท าการ
ติดตั้ง OIL TRAP ที่ทํอ SUCTION ด๎านออกจากคอยล์เย็น 
  - ทํอ SUCTION และทํอ DISCHARGE วางควบคูํกันแล๎วพันหุ๎มฉนวนเพ่ือกันการกลั่นตัวของ
หยดน้ า 
  - กรณี คอยล์ระบายความร๎อน ติดตั้งสูงกวําชุดคอยล์เย็น เกินกวํา25 ฟุต จะต๎องท าการ
ติดตั้ง S - TRAP และ OIL TRAP ตามต าแหนํง 
  - กรณีชุดคอยล์เย็น (FAN COIL UNIT) ติดตั้งสูงกวํา คอยล์ระบายความร๎อน ต๎องท าการ
ติดตั้ง INVERSE TRAP เพ่ือปูองกันการไหลของสารท าความเย็นที่เป็นของเหลวกลับเข๎าสูํ COMPRESSOR 

11. COMPRESSOR มีฐานสปริงหรือยางรองรับการสั่นสะเทือน และมีอุปกรณ์ หลักดังนี้ 
  - อุปกรณ์ สวิตช์ MAGNATIC RELAY ในขนาดที่เหมาะสมควบคุมการตัด-ตํอกระแสไฟฟูา
และการท างานของ คอยล์ระบายความร๎อน และขนาดของสายไฟฟูาที่เป็นมาตรฐาน เหมาะสม ปลอดภัย 
  - มีอุปกรณ์ควบคุมการท างานของวงจรตามขนาด และมาตรฐานของเครื่องแตํละชนิด เชํน 
TIME DELAY, HI – LOW PRESSURE CONTROL, CONDENSING HEAT SENSOR, OVER LOAD RELAY 
ฯลฯ 
  - มีอุปกรณ์บอกสถานะภาพของสารท าความเย็น SIGHT GLASS และตัวกรองความชื้นใน
สารท าความเย็น FILTER DRIER 
  - ห๎องปรับอากาศ ควรมีพัดลมระบายอากาศ 

 
ระบบแสงสว่าง 

 1. แสงสวําง มีแสงสวํางเพียงพอ สามารถมองเห็นสิ่งตํางๆ ชัดเจน ตามล าดับความสํองสวํางที่
เหมาะสมส าหรับพ้ืนที่ท างานและกิจกรรมตํางๆ ในอาคารตามเกณฑ์ของสมาคมแสงสวํางแหํงประเทศไทย 
หรือตามเกณฑ์ ดังนี้ 

1) ห๎องพักผู๎ปุวยใน ไมํน๎อยกวํา 20 ลักซ ์
2) ทางเดินทั่วไป ไมํน๎อยกวํา 50 ลักซ ์
3) พ้ืนที่รอการรักษา ไมํน๎อยกวํา 200 ลักซ์ 
4) ห๎องน้ าผู๎ปุวย ไมํน๎อยกวํา 200 ลักซ ์
5) ห๎องส าหรับอํานหนังสือ ไมํน๎อยกวํา 300 ลักซ์ 
6) ห๎องธุรการ,ห๎องพักแพทย์ ไมํน๎อยกวํา 300 ลักซ์ 
7) ห๎อง ICU ไมํน๎อยกวํา 500 ลักซ์ 
8) ห๎องตรวจโรคทั่วไป ไมํน๎อยกวํา 500 ลักซ์ 
9) ห๎องตรวจโรคเฉพาะด๎าน ไมํน๎อยกวํา 1,000 ลักซ ์
10) ห๎องผําตัด ไมํน๎อยกวํา 1,000 ลักซ ์
11) ห๎องชันสูตรพลิกศพ ไมํน๎อยกวํา 5,000 ลักซ์ 

แตํทั้งนี้จะต๎องไมํให๎เกิดแสงสะท๎อนที่เป็นการรบกวน (REFLECRED GLARE) 
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 2. มีระบบไฟฟูาแสงสวํางครอบคลุมทุกพ้ืนที่ภายในอาคารโรงพยาบาล และบริเวณโดยรอบ และ
เส๎นทางสัญจรทั้งโรงพยาบาล 

3. การเปิด-ปิด ระบบไฟฟูาแสงสวํางภายนอกอาคาร เส๎นทางสัญจร ควรเป็นระบบอัตโนมัติ 
4. หากใช๎เสาไฟฟูา ที่ท าจากโลหะต๎องมีระบบสายดิน 
5. ไมํควรใช๎สะพานไฟ หรือ Cut-out เป็นตัวเปิด-ปิด ไฟฟูาแสงสวําง ให๎ใช๎Circuit Breaker (CB) 
ขนาดที่เหมาะสม 
6. การติดตั้งระบบเปิด-ปิด หากอยูํกลางแจ๎ง ต๎องติดตั้งภายในกลํอง หรือใช๎อุปกรณ์ที่สามารถใช๎
ภายนอกอาคารได๎ 
7. ควรพิจารณาในเรื่องการให๎ลักษณะแสงที่เหมาะสมแกํพ้ืนที่ใช๎งาน เชํน พ้ืนที่ท างานที่มีการท างาน
กระจายอยูํอยํางสม่ าเสมอ ควรให๎แสงที่มีความสม่ าเสมอตลอดพ้ืนที่ 
8. หลอดฟูออเรสเซนต์ แบบยาว ต๎องมีฝาครอบ หรือตะแกรงกันตก 
9. หลอดไฟที่อยูํภายนอกอาคาร ตัวโคมต๎องเป็นชนิดที่ใช๎กลางแจ๎ง 
 

การจัดการมลพิษทางเส ยง 
 เสียง ต๎องมีการควบคุมแหลํงก าเนิดเสียงตํางๆ ในโรงพยาบาล เชํน การกํอสร๎าง หรือซํอมบ ารุงหม๎อ
น้ า เครื่องสูบน้ า พัดลม เครื่องกรอฟัน โทรทัศน์ วิทยุ ฯลฯ ไมํให๎เป็นการรบกวนตํอผู๎ปุวย และบุคลากรใน
โรงพยาบาล ไมํกํอให๎เกิดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมและชุมชน 

1. มลพิษทางเสียง คือ เสียงรบกวนที่สํงผลกระทบ ดังตํอไปนี้ 
 - การท าให๎เกิดความร าคาญ รู๎สึกหงุดหงิดไมํสบายใจ เกิดความเครียดทางระบบประสาท 
 - การรบกวนตํอการพักผํอนนอนหลับ และการติดตํอสื่อสาร 
 - การท าให๎ขาดสมาธิ ประสิทธิภาพการท างานลดลง และถ๎าเสียงดังมาก อาจท าให๎ท างาน
ผิดพลาด หรือเชื่องช๎าจนเกิดอุบัติเหตุได๎ 
 - การมีผลตํอสุขภาพรํางกาย ความเครียด อาจกํอให๎เกิดอาการปุวยทางกาย เชํน โรค
กระเพาะ โรคความดันโลหิตสูง 
 - การได๎รับฟังเสียงดังเกินกวําก าหนดเป็นระยะนานเกินไปอาจท าให๎สูญเสียการได๎ยิน ซึ่งอาจ
เป็นอยํางชั่วคราวหรือถาวรก็ได๎ 
2. ก าหนดให๎คําระดับเสียงรบกวนไว๎ที่ 10 dB(A) หากระดับการรบกวนที่ค านวณได๎มีคํามากกวําคํา
ระดับเสียงรบกวน ให๎ถือวําเป็นเสียงรบกวน 

 3. ในพ้ืนโรงพยาบาลต๎องมีระดับเสียงที่ดังไมํเกิน 85 dB(A) ถือวําเป็นอันตรายตํอมนุษย์ 
 4. มาตรฐานการตรวจวัด 

1) กํอนตรวจวัดระดับเสียงพ้ืนฐานและระดับเสียงขณะมีการรบกวนทุกครั้ง ต๎องปรับ
มาตรระดับเสียงไว๎ที่วงจรถํวงน้ าหนัก "A" (Weighting Network "A") และที่ลักษณะความไวตอบรับเสียง 
"FAST" (Dynamic Characteristics "FAST") รวมทั้งต๎องสอบเทียบกับเครื่องก าเนิดเสียง มาตรฐาน เชํน พิ
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สตันโฟน (Piston Phone) หรืออะคูสติค คาลิเบรเตอร์ (Acoustic Calibrator) หรือตรวจสอบ ตามคูํมือการ
ใช๎งานที่ผู๎ผลิตมาตรระดับเสียงก าหนดไว๎ 

2) ให๎ตั้งไมโครโฟนและมาตรระดับเสียงตามที่ก าหนดไว๎ในประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ในบริเวณที่
ประชาชนร๎องเรียนหรือ ที่คาดวําจะได๎รับการรบกวนโดยผู๎ที่ท าการตรวจวัด ต๎องจัดท าบันทึกรายละเอียด
เกี่ยวกับสภาพของต าแหนํงที่ท าการตรวจวัด 

3) การตรวจวัดระดับเสียงพ้ืนฐานให๎ตรวจวัดเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 5 นาที ขณะไมํมี
เสียงจากแหลํงก าเนิดในชํวงเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งสามารถใช๎เป็นตัวแทนของระดับเสียงพ้ืนฐานของพ้ืนที่นั้นๆ 
แบํงได๎เป็น 3 กรณี คือ 

  - แหลํงก าเนิดเสียงรบกวนยังไมํเกิดหรือยังไมํมีการด าเนินกิจกรรม ให๎ตรวจวัดระดับ
เสียงพ้ืนฐาน ในวัน เวลา และต าแหนํงที่คาดวําจะเกิดเสียงรบกวน หรือจากต าแหนํงที่คาดวําจะมีการ
ด าเนินกิจกรรมดังกลําว 
  - แหลํงก าเนิดเสียงรบกวนมีการด าเนินกิจกรรมไมํตํอเนื่อง ให๎ตรวจวัดระดับเสียง
พ้ืนฐานในวัน เวลา และต าแหนํงเดียวกันกับต าแหนํงที่จะมีการวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวน โดย
ให๎หยุดกิจกรรมของแหลํงก าเนิดเสียงหรือวัดทันทีกํอนหรือหลังการด าเนินกิจกรรม 
  - แหลํงก าเนิดเสียงรบกวนมีการด าเนินกิจกรรมอยํางตํอเนื่องไมํสามารถหยุดการ
ด าเนินกิจกรรมได๎ ให๎ตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานในบริเวณอ่ืนที่มีสภาพแวดล๎อมคล๎ายคลึงกับบริเวณที่
มีการรบกวนมากที่สุด และไมํได๎รับผลกระทบจากแหลํงก าเนิดเสียงรบกวนโดยผู๎ที่ท าการตรวจวัด
จะต๎องจัดท าบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพของบริเวณที่ท าการตรวจวัดระดับเสียงพ้ืนฐานและ
บริเวณท่ีจะท าการตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวน 

 5. การตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวน 
การตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวน แบํงเป็น 4 กรณี คือ 

   - ในกรณีที่เสียงรบกวนเกิดขึ้นตํอเนื่องตั้งแตํ 1 ชั่วโมงขึ้นไป ไมํวําเสียงที่เกิดขึ้น
ตั้งแตํเริ่มต๎นจนสิ้นสุดการด าเนินกิจกรรมนั้นๆจะมีระดับเสียงคงที่หรือไมํก็ตาม (Steady Noise or 
Fluctuating Noise) ให๎วัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนเป็นคําระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Equivalent A-
Weighted Sound Pressure Level, L eq 1 hr) 
   - ในกรณีที่เสียงรบกวนเกิดขึ้นตํอเนื่องและเกิดไมํถึง 1 ชั่วโมง ไมํวําเสียงที่เกิดขึ้น
ตั้งแตํเริ่มต๎นจนสิ้นสุดการด าเนินกิจกรรมนั้นๆจะมีระดับเสียงคงที่หรือไมํก็ตาม (Steady Noise or 
Fluctuating Noise) ให๎วัดระดับเสียงขณะ เริ่มต๎นจนสิ้นสุดการด าเนินกิจกรรมนั้นๆ ตามระยะเวลาที่เกิดขึ้น 
   - ในกรณีที่เสียงรบกวนเกิดขึ้นไมํตํอเนื่องและเกิดมากกวํา 1 ชํวงเวลา โดยแตํละ
ชํวงเวลาเกิดไมํถึง 1 ชั่วโมง ไมํวําเสียงที่เกิดขึ้นตั้งแตํเริ่มต๎นจนสิ้นสุดการด าเนินกิจกรรมนั้นๆ จะมีระดับเสียง
คงที่หรือไมํก็ตาม (Steady Noise or Fluctuating Noise) ให๎วัดระดับเสียงทุกชํวงเวลาที่เกิดขึ้นในเวลา 1 
ชั่วโมง และให๎ค านวณคําระดับเสียงขณะมีการรบกวน 
   - ในกรณีบริเวณที่จะท าการตรวจวัดเสียงรบกวนเป็นพ้ืนที่ที่ต๎องการความเงียบสงบ 
เชํน โรงพยาบาล โรงเรียน ศาสนสถาน หรือห๎องสมุดเป็นต๎นและ / หรือ กรณีเกิดเสียงรบกวนในชํวงเวลา
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ระหวําง 22.00 - 06.00 นาฬิกา ไมํวําเสียงที่เกิดขึ้นตั้งแตํเริ่มต๎นจนสิ้นสุดการด าเนินกิจกรรมนั้นๆ จะมี
ระดับเสียงคงที่หรือไมํก็ตาม (Steady Noise or Fluctuating Noise) ให๎ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการ
รบกวนเป็นคําระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาทีและน าคําระดับเสียงที่วัดได๎บวกเพ่ิมด๎วย 3 dB(A) 

6. การลดเสียงรบกวน 
1) การออกแบบอุปกรณ์ เครื่องมือ ให๎มีการท างานที่เงียบ 
2) การเลือกใช๎อุปกรณ์ เครื่องมือ ควรเลือกประเภทที่มีเสียงดังน๎อยกวํา เชํน การใช๎

เครื่องปั๊มท่ีเป็นระบบไฮดรอลิกแทน เครื่องที่ใช๎ระบบกล 
3) การเปลี่ยนกระบวนการผลิตที่ไมํท าให๎เกิดเสียงดังการจัดหาที่ปิดล๎อมเครื่องมือ โดย

น าวัสดุดูดซับเสียงมาบุลงในโครงสร๎าง ที่จะใช๎ครอบหรือปิดล๎อมเครื่องมือ 
4) การติดตั้งเครื่องมือให๎วางอยูํในต าแหนํงที่มั่นคง เนื่องจากเสียงเกิดจากการ

สั่นสะเทือนของเครื่องจักร และการใช๎อุปกรณ์กันสะเทือนจะชํวยลดเสียงได๎ 
5) การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรอยูํเสมอ เชํน การท าความสะอาดเป็น

ประจ า การหยอดน้ ามันหลํอลื่นกันการเสียดสี ของเครื่องจักร 
6) เพ่ิมระยะหํางระหวํางเครื่องจักร และผู๎รับเสียง ท าให๎มีผลตํอระดับเสียง โดยระดับ

เสียงจะลดลง 6 เดซิเบลเอ ทุก ๆระยะทางท่ีเพ่ิมข้ึน เป็นสองเทํา 
7) การท าห๎อง หรือก าแพงกั้นทางเดินของเสียง โดยออกแบบวัสดุเก็บเสียงหรือดูดซับ

เสียงที่สัมพันธ์กับความถ่ีของเสียง 
8) การปลูกต๎นไม๎ยืนต๎นที่มีใบดกบริเวณริมรั้ว ชํวยในการลดเสียงได๎ 
9) ที่ครอบหู จะปิดหูและกระดูกรอบ ๆ ใบหูไว๎ทั้งหมด สามารถลดระดับความดังของ

เสียงได๎ 20-40 dB(A) 
10) ปลั๊กอุดหู ท าด๎วยยาง หรือพลาสติก ใช๎สอดเข๎าไปในชํองหูสามารถลดระดับความดัง

ของเสียงได๎ 10-20 dB(A) 
11) การลดระยะเวลาในการรับเสียงของผู๎ที่อยูํในบริเวณที่มีเสียงดังเกินมาตรฐาน โดย

จ ากัดใหน๎๎อยลง 
12) วิธีการใสํปลั๊กอุดหู ใช๎สอดเข๎าไปในชํองหู โดยใช๎มือด๎านตรงข๎ามกับหูที่จะใสํ อ๎อม

ผํานหลังศีรษะดึงใบหูขึ้นไปด๎านหลัง อีกมือจับปลั๊กอุดหู สอดเข๎าชํองหูจนกระชับลึกพอสมควร ระยะแรกอาจ
รู๎สึกร าคาญ จึงคํอย ๆ เพ่ิมเวลาการใสํ ครั้งแรกใสํนาน 10-30 นาทีแล๎วคํอย เพ่ิมมากขึ้นตามตารางหลัง 5 
วันยังรู๎สึกไมํสบาย ให๎เปลี่ยนแบบใหมํ 

7. เกณฑ์ก าหนดของระดับเสียงที่เป็นอันตราย 
1) ได๎รับเสียงไมํเกินวันละ 7 ชั่วโมง ต๎องมีระดับเสียงติดตํอกันไมํเกิน 91 dB(A) 

2) ได๎รับเสียงวันละ 7-8 ชั่วโมง ต๎องมีระดับเสียง ติดตํอกันไมํเกิน 90 dB(A) 

3) ได๎รับเสียงเกินวันละ 8 ชั่วโมง ต๎องมีระดับเสียง ติดตํอกันไมํเกิน 80 dB(A) 
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4) ผู๎ปฏิบัติงานจะท างานในที่ ๆ มีระดับเสียงเกิน 140 dB(A) โดยไมํมีเครื่องปูองกัน
ไมํได ๎


