ข้อกาหนด
ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล
ขอบข่าย
1. ข้อกาหนดด้านอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลนี้ กาหนดข้อแนะนาและแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทาหรือจัดสร้างโครงสร้างทางกายภาพของอาคารและสภาพแวดล้อมให้มีองค์ประกอบที่
เหมาะสมครบถ้วนต่อการใช้งาน ทั้งส่วนตัวอาคารและระบบประกอบอาคาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่
บุคลากรและผู้ป่วย
2. ข้อกาหนดด้านอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลนี้ ใช้ได้กับโรงพยาบาลทุกประเภท
ทุกขนาด
งานสถาปัตยกรรม
หมวด 1
บทนิยาม
1. อาคาร หมายถึง สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าไปอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารที่ทาการ
โรงพยาบาล สนามกีฬ า สถานี น าร่ อ งหรื อสิ่ งปลู ก สร้ างอย่ างอื่ นที่ มีลั กษณะทานองเดี ยวกัน และรวมถึ ง
สิ่งก่อสร้างอื่นๆซึ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสาหรับอาคารนั้นๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้า หอถังน้า
ถนน ประปา และสิ่งอื่นๆซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ
2. แผนการพัฒนา หมายถึง การวางแผนพัฒนาอย่างเป็นขั้ นตอน 5 ด้าน ได้แก่ 1) การบริหาร
จัดการ 2) กิจกรรมบริการ/ระบบบริหาร 3) บุคลากร 4) อุปกรณ์/เครื่องมือ 5) โครงสร้าง/สถานที่
3. การวางผัง หมายถึง การนาสภาพการณ์ในอดีตและปัจจุบันมาทานายความต้อ งการ(ด้านการ
ให้บริการ)ในอนาคต การใช้เกณฑ์เชิงพื้นที่ในการแก้ปัญหาด้าน Spatial Function การกาหนดทิศทางการ
พัฒนาจากศักยภาพและข้อจากัด
4. ผังหลัก หมายถึง การวางแผนด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมอย่างเป็นขั้นตอน มีพื้นที่
ใช้สอยที่เหมาะสมต่อกิจกรรม มีความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมที่ดี มีการจัดกลุ่มกิจกรรมหรือความสัมพันธ์ของ
กิจกรรมอย่างเหมาะสม และมีการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ทางเข้า-ออก หมายถึง จุดควบคุมและช่องทางสัญจรเข้า -ออก สาหรับยานพาหนะและผู้
สัญจร โดยมีความกว้างที่เหมาะสม และมีสิ่งอานวยสะดวกที่ปลอดภัยครบถ้วน
6. ถนนภายในโรงพยาบาล หมายถึง ถนนที่จัดเตรียมไว้เพื่ออานวยความสะดวกในการเข้าถึง
(Accessibility)ทั้งสาหรับผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บ ริการในการเดินทางด้วยยานพาหนะจากที่พัก
อาศัย หรือสถาน ที่อื่นๆ ไปยั งหน่ วยบริการหรืออาคารต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาล นอกจากนี้ถนน
ภายในโรงพยาบาลควรมีความปลอดภัยต่อการใช้งานของผู้ขับขี่ยานพาหนะ
7. ทางเดิ น เท้ า หมายถึ ง ทางเดิ น ที่ จั ด เตรี ย มไว้ เ พื่ อ อ านวยความสะดวกในการเข้ า ถึ ง
(Accessibility)
ทั้งสาหรับผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในการเดินทางด้วยเท้าจากทางเข้า
ทางออกหลักของโรงพยาบาลซึ่งเชื่อมต่อกับทางเท้าสาธารณะภายนอกโรงพยาบาล ไปยังหน่วยบริการหรือ
๑๑

อาคารต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาล นอก จากนี้ทางเดิ นเท้าภายในโรงพยาบาลควรมีความปลอดภัยต่อ
การใช้งานของผู้เดินเท้า
8. ทางเดินเชื่อม หมายถึง ทางเดินระหว่างอาคารมีเพื่ออานวยความสะดวกสาหรับผู้รับบริการ
ในทุกหน่วยบริการของโรงพยาบาล
9. ทางลาด หมายถึง มีระดับพื้นอาคารมีความต่างระดับกันมากกว่า 2 เซนติเมตร จะต้ อง
ทาทางลาดเพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้รับบิการ
10. ที่จอดรถ หมายถึง บริเวณที่จัดไว้เพื่อจอดรถสาหรับผู้มารับบริการ และเจ้าหน้าที่ เช่น
ลานจอดรถไม่มีหลังคาคลุม โรงจอดรถที่มีหลังคาคลุม ที่จอดรถภายในอาคาร เป็นต้น
11. บริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยด้านหน้าอาคาร หมายถึง บริเวณด้านหน้าอาคาร ที่จัดไว้สาหรับให้
รถยนต์ และรถฉุกเฉิน สามารถรับ-ส่งผู้ป่วยได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
12. ห้องน้ า ห้องส้ วม หมายถึง ห้องที่จัดเตรียมไว้ ส าหรับผู้ป่วย ญาติผู้ ป่ว ย หรือผู้ มารับ
บริการ ได้ใช้เพื่อทาภารกิจส่วนตัว โดยแยกประเภท ชาย หญิง และผู้พิการหรือคนชรา
13. บันได หมายถึงเส้นทางสัญจรระหว่างพื้นต่างระดับ หรือระหว่างชั้นของอาคาร ในแนวดิ่ง
โดยมีลักษณะทางสัญจรเป็นขั้น ประกอบด้วยลูกตั้ง และลูกนอน
14. ทางหนีไฟ หมายถึงเส้นทางหรือบันได ที่กาหนดให้เป็นทางสัญจรออกจากอาคาร หรือใน
ที่ที่สามารถขอความช่วยเหลือได้ ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ มีคุณสมบัติและข้อกาหนดตามกฎหมาย
หมวด 2
แผนการพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาลด้านอาคารและสภาพแวดล้อม
1. มีการวางแผนการพัฒนาด้านอาคารและสภาพแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
2. มีการปรับปรุงผังบริเวณให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันอย่างสม่าเสมอ
3. มีการดาเนินการตามแผนและประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
4. มี ก ารวางผั ง ที่ ส อดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มและมาตรฐาน
โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ(HA)

1.
2.
3.
4.
5.

1
2

หมวด 3
ทางเข้า-ออกโรงพยาบาล
มีการกาหนดตาแหน่งที่ปลอดภัย
มีการมองเห็นได้ที่ชัดเจน
มีการแบ่งช่องทางสาหรับยานพาหนะและผู้สัญจรอย่างปลอดภัย
ช่องเดินรถทางเดียว มีความกว้างไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร1
ช่องเดินรถสองทาง มีความกว้างไม่นอยกว่า 6.00 เมตร2

ข้อกาหนดตามมาตรฐาน
ข้อกาหนดตามมาตรฐาน

๑๒

หมวด 4
การเข้าถึงแผนก/ส่วนบริการของโรงพยาบาล
1. มีการเข้าถึงอาคาร/แผนกผู้ป่วยฉุกเฉินได้สะดวกและรวดเร็วกว่าอาคาร/แผนกผู้ป่วยนอก
2. มีการเข้าถึงอาคาร/แผนกผู้ป่วยนอกได้สะดวก
หมวด 5
ป้ายนาทาง ป้ายจราจร ป้ายชื่อโรงพยาบาล ป้ายอาคาร
1. มีป้ายนาทางบอกทิศทางและระยะทางสู่โรงพยาบาล ซึ่งทาด้วยวัสดุที่คงทนถาวรมีขนาดที่
เหมาะสม ติดตั้งริมถนนสาธารณะสายหลักเป็นระยะตามความเหมาะสมก่อนถึงโรงพยาบาลในตาแหน่งที่
มองเห็นได้ชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืน
2. มีป้ายชื่อโรงพยาบาล ป้ายชื่ออาคาร ที่จาเป็นต่อการให้บริการซึ่งทาด้วยวัสดุ ที่คงทนถาวร
มีขนาดเหมาะสม ติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรงในตาแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและ
เวลากลางคืน
3. มีป้ายจราจรภายในโรงพยาบาล ซึ่งทาด้วยวัสดุที่คงทนถาวร มีขนาดที่เหมาะสม ติดตั้งริม
ถนนภายในโรงพยาบาล ณ ตาแหน่งที่เหมาะสม และมองเห็นได้ชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืน
4. ป้ายนาทาง ป้ายจราจรภายในโรงพยาบาล ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวง
หมวด 6
ถนนภายในโรงพยาบาล
ถนนภายในโรงพยาบาลตามมาตรฐานที่กาหนดในคู่มือนี้ ควรมีลักษณะตามข้อกาหนดทั่วไป
ดังต่อไปนี้
1. ก่อสร้างด้วยวัสดุที่คงทนถาวร สามารถรองรับน้าหนักของยานพาหนะและแรงกระทาจาก
การสัญจรได้ดี
2. พื้นผิวโดยทั่วไปมีความเรียบร้อย สม่าเสมอ ไม่มีหลุมบ่อที่อาจทาให้เกิดอันตรายได้
3. มีการระบายน้าฝนได้ดี ไม่มีน้าท่วมขังในภาวะปกติ
4. มีดวงโคมให้แสงสว่างในเวลาค่าคืนเป็นระยะอย่างทั่วถึงและเหมาะสม
5. รัศมีวงเลี้ยวโดยทั่วไปของถนนมีขนาดเหมาะสม สะดวกต่อการหมุนพวงมาลัยขณะเลี้ยว
6. บริเวณจุดตัดของถนนปราศจากสิ่งบดบังสายตาของผู้ขับขี่ยานพาหนะ สามารถมองเห็ น
ยานพาหนะที่สัญจรมาจากทิศทางอื่นๆ ได้ดี ในกรณีที่จุดตัดของถนนมีสิ่งบดบังสายตาต้องมีมาตรการเสริม
ความปลอดภัยเช่น ติดตั้งกระจกโค้งสะท้อนภาพ หรือมีเจ้าหน้าที่กากับการจราจร
7. บริเวณจุดตัดของถนนมีป้ายบอกทางไปยังหน่วยบริการหรืออาคารต่างๆ ชัดเจน ติดตั้งใน
ตาแหน่งที่มองเห็นได้ทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืน
8. มีความกว้างที่เหมาะสมกับการสัญจรภายใน กล่าวคือ กรณีเดินรถทางเดียว ถนนต้องมีพื้นผิว
จราจร (ไม่รวมรางระบายน้า) กว้างไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร 3 และสาหรับกรณีเดินรถสวนทางกัน ถนนต้องมี
พื้นผิวจราจร (ไม่รวมรางระบายน้า) กว้างไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร4
3
4

ข้อกาหนดตามมาตรฐาน
ข้อกาหนดตามมาตรฐาน

๑๓

หมวด 7
ทางเดินเท้า
ทางเดินเท้าตามมาตรฐานควรมีลักษณะตามข้อกาหนดทั่วไปดังต่อไปนี้
1. มีการแบ่งขอบเขตของทางเดินเท้าออกจากเส้นทางจราจรของยานพาหนะอย่างชัดเจน ตั้งแต่
ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล ซึ่งเชื่อมต่อกับทางเท้าสาธารณะภายนอกโรงพยาบาล ไปยังหน่วยบริการ
หรืออาคารต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาล ด้วยวิธีการที่เหมาะสม สามารถอานวยความสะดวกต่อการใช้
งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ทางเดินเท้า
2. ก่อสร้างด้วยวัสดุที่คงทนถาวร มีความมั่นคง แข็งแรง สามารถรองรับน้าหนักของผู้เดินเท้าที่มี
น้าหนักตัวมากๆ ได้
3. มีพื้นผิวที่เรียบร้อย ได้ระดับ และไม่ลื่น
4. มีการระบายน้าฝนได้ดี ไม่มีน้าท่วมขังในภาวะปกติ
5. มีดวงโคมให้แสงสว่างในเวลาค่าคืนเป็นระยะอย่างทั่วถึงและเหมาะสม
6. มีความกว้างของทางเดินเท้าไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร5 ตลอดเส้นทาง
7. ไม่มีสิ่งกีดขวางอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นแนวเส้นทางเดินเท้า6 กรณีจาเป็นต้องติดตั้งสิ่งอานวยความ
สะดวกประกอบทางเดินเท้า เช่น ม้านั่ง โคมไฟ ฯลฯ จะต้องเตรียมพื้นที่สาหรั บติดตั้งสิ่งอานวยความสะดวก
เหล่านั้นไว้ให้พ้นจากแนวเส้นทางเดินเท้า
8. ในจุดที่เป็นทางข้ามถนนและมีความต่างระดับ จะต้องทาทางลาดเอียงให้สามารถนาเก้าอี้ล้อ
(Wheelchair) ผ่านได้โดยสะดวก รวมทั้งต้องจัดให้มีป้ายเตือนผู้ขับขี่ยานพาหนะว่าเป็นทางข้ามสาหรับผู้เดิน
เท้า
หมวด 8
ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารสาหรับผู้ป่วย
1. มีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร เพื่อสะดวกต่อการเข็นเปลนอนผู้ป่วย สามารถสวน
ทางกันได้และไม่มีสิ่งกีดขวางที่เป็นอุปสรรคต่อการสัญจร
2. มีผิวทางเดินจะต้องคงทนถาวร ชนิดเรียบ ไม่ลื่น ไม่มีน้าขัง สามารถระบายน้าได้อย่างดี
3. มีการติดตั้งผนังหรือราวกันตกต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร แต่ไม่เกิน 0.90 เมตร
ทาจากวัสดุที่มีความคงทนถาวร อย่างมั่นคงแข็งแรง
4. มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่สามารถป้องกันแดดและฝนให้ผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี
5. มีระบบให้แสงสว่างในเวลากลางคืนในตาแหน่งที่เหมาะสมและเพียงพอกับการใช้งาน
6. ในกรณีทางเดินเชื่อมมีพื้นต่างระดับกันต้องมีความลาดชันไม่เกิน 1:12
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หมวด 9
ทางลาดสาหรับผู้ป่วย
1. มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร7 เพื่อสะดวกต่อการเข็นเปลนอนผู้ป่วย
2. มีความลาดชันไม่เกิน 1:128 สามารถเข็นรถนั่งหรือเปลนอนผู้ป่วยได้สะดวกและปลอดภัย
3. มีผิวจะต้องคงทน เรียบไม่ลื่นและไม่มีน้าขังสามารถระบายน้าได้ดี
4. มีการติดตั้งราวมือจั บ ควรมีความสูง0.80-0.90 เมตร และมีการติดตั้งราวจับ อย่าง
มั่นคงแข็งแรง
5. มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่สามารถป้องกันแดดและฝนให้ผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี
6. มีระบบให้แสงสว่างในเวลากลางคืนในตาแหน่งที่เหมาะสมและเพียงพอกับการใช้งาน
7. มียกขอบกันล้อตกสูงจากพื้นไม่น้อย 10 ซม.
หมวด 10
ที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์
1. มีพื้นผิวถาวร เช่น ผิวลาดยาง หรือผิวคอนกรีต เป็นต้น
2. มีการตีเส้นแบ่งแยกบริเวณจอดรถยนต์ และจอดจักรยานยนต์ ออกจากแนวทางวิ่งของรถ
รวมทั้งแสดงเครื่องหมายบอกทิศทางอย่างชัดเจน
3. มีที่จอดรถอย่างเพียงพอ และมีที่จอดรถสาหรับผู้พิการที่อยู่ใกล้ทางเข้าอาคารพร้อมป้ายหรือ
เครื่องหมายแสดงอย่างชัดเจน จานวนและขนาดของที่จอดรถตามที่กฎหมาย กาหนด
4. บริเวณที่จอดรถ มีระบบแสงสว่างในเวลากลางคืนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
5. มีระบบระบายน้าฝน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
หมวด 11
บริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยหน้าอาคาร
1. มีบริเวณจอดรถชั่วคราวสาหรับรับ -ส่งผู้ป่วยด้านหน้าอาคาร จะต้องอยู่ใกล้กับทางเข้าหลัก
ของแผนกผู้ป่วยนอก และแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน มีความกว้างไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร และมีความยาวไม่
น้อยกว่า 16.00 เมตร (เมื่อมีรถยนต์จอดรับ -ส่งผู้ป่วยอยู่ จะต้องมีระยะที่รถคันอื่นสามารถผ่านไปได้อย่าง
สะดวก) พร้อมทั้งมีหลังคาคลุมเพื่อป้องกันแดดฝนได้ดี รวมทั้งปราศจากสิ่งกีดขวางที่เป็นอุปสรรคในการ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย
2. พื้นบริเวณรับ-ส่งผู้ป่วย ต้องเป็นพื้นผิวถาวร เรียบแต่ไม่ลื่น สามารถทาความสะอาดได้ง่าย
3. ระดับพื้นบริเวณรับ-ส่งผู้ป่วย ต้องอยู่ในระดับเดียวกับผิวจราจร กรณีที่จาเป็นต้องต่างระดับ
กันให้ทาทางลาดตามที่กฎหมายกาหนด
4. ลาดที่มีความลาดเอียงที่เหมาะสม เพื่อความสะดวกต่อผู้ใช้เก้าอี้เข็น (Wheel chair) และ
เปลนอน (Stretcher) เป็นต้น
7
8

ข้อกาหนดตามกฎหมาย
ข้อกาหนดตามกฎหมาย

๑๕

5. บริเวณทางเข้าหลักของอาคารและบริเวณจอดเก้าอี้เข็น (Wheel chair) และเปลนอน
(Stretcher) ต้องมีพื้นที่กว้างขวางเพียงพอ เหมาะสมกับปริมาณผู้มารับบริการ รวมทั้งต้องมีหลังคาคลุมเพื่ อ
ป้องกันแดดฝนได้ดี ปราศจากสิ่งกีดขวางที่เป็นอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
6. มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สาหรับเวลากลางคืนอย่างเพียงพอ มีความมั่นคงแข็งแรง
และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
หมวด 12
ห้องน้า-ส้วมสาหรับผู้รับบริการ
1. มีห้องน้า ห้องส้วมแยกชาย-หญิง ทุกชั้นของอาคาร โดยประกอบด้วยสุขภัณฑ์ที่มีจานวน
เพียง พอต่อการใช้งาน โดยเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ.2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
2. พื้นและผนังทาด้วยวัสดุที่ทาความสะอาดได้ง่าย ไม่ควรมีซอกมุมหรือรอยต่อวัสดุ มากเพราะ
จะทาให้เป็นที่สะสมของเชื้อโรคและคราบสกปรก วัสดุปูพื้นต้องมีผิวหน้าชนิดด้าน เพื่อลดความเสี่ยงในการ
เกิดอันตรายจากการลื่นล้ม
3. มีสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบที่เหมาะสมและจาเป็นต่อการใช้งาน ติดตั้งในตาแหน่งที่
สะดวกต่อการใช้ อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง,เรียบร้อย
4. ระดับพื้นห้องน้าต้องมีการปรับความลาดเอียงเพื่อระบายน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ทาให้
น้าขังได้
5. มีระบบระบายอากาศที่ดีเพื่อไม่ให้ห้องอับชื้นอันเป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่น และลดการ
เจริญเติบโตของเชื้อโรคด้วย
6. ห้องน้า ห้องส้วมสาหรับผู้พิการหรือทุ พพลภาพและคนชรา ให้เป็นไปตามรายละเอียดใน
กฎกระทรวงเรื่องกาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ.
2548 (หมวด 7 ห้องส้วม)9
หมวด 13
บันไดหนีไฟ
1. จะต้องมีผิวพื้นที่ทาด้วยวัสดุทนไฟ ผนังและราวบันไดอยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง สะดวกต่อ
การรักษาความสะอาด โดยเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543)
2. มีความกว้างที่สะดวกต่อการสัญจร โดยบันไดและชานพักกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร และ
ไม่มีสิ่งใดกีดขวาง
3. มีป้ายบอกชั้นอาคารที่เห็นได้ชัดเจน พร้อมติดตั้งระบบแสงสว่างเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน
พื้น ที่ภ ายในช่องบัน ไดมีการติดตั้งดวงโคมที่ให้ ความสว่างในเวลากลางคืนได้อย่างเหมาะสม
เพียงพอ มีการติดตั้งดวงโคมส่องสว่างฉุกเฉินซึ่งทางานโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่หรือระบบไฟฟ้ าสารอง มี
ป้ายไฟบอกทางเข้า-ออกที่สว่างตลอดเวลา10
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4. ต้องมีช่องเปิดเพื่อระบายควันโดยวิธีธรรมชาติ สู่ภายนอก (กรณีมีผนังทึบโดยรอบทั้ง 4 ด้าน
จะต้องมีระบบระบายควันโดยวิธีทางกล)11
5. ประตูหนีไฟต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 90 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 2 ม. ทาด้วยวัสดุ ทนไฟ
พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์บังคับบานให้ปิดเองได้เพื่อป้องกันควันและเปลวไฟเข้าสู่ช่องบันได12
6. บั น ไดที่ จั ด ให้ กั บ ผู้ พิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพและคนชรา ให้ เ ป็ น ไปตามรายละเอี ย ดใน
กฎกระทรวงเรื่องกาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ.
2548 (หมวด 3 บันได)13
งานมัณฑนศิลป์
หมวด 1
บททั่วไป
แนวทางการออกแบบตกแต่งภายในของโรงพยาบาล ควรจะเน้นความเรียบง่าย เพื่อให้สามารถ
ดูแลรักษาความสะอาดได้ดี อันเป็นหัวใจของสถานบริการสุขภาพ และมีสีสันที่สว่างสดใสเพื่อที่จะช่วยลด
ความเครียดของผู้ป่วยซึ่งจะมีมากกว่าคนทั่วไปในความกังวลถึงโรคภัยที่เป็น ไม่ควรใช้สีจัดจ้าน หรือรูปแบบ
เฟอร์นิเจอร์ที่ลวดลายมาก และควรเป็นไปตามข้อกาหนดต่อไปนี้
1. มีการจัดแบ่งพื้นที่อย่างเหมาะสม มีที่พักคอยของผู้ใช้บริการ มีการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ที่เป็น
ระเบียบไม่กีดขวางทางสัญจรหรือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และสะดวกต่อการใช้งาน
2. มีเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในสภาพดี จานวนเพียงพอต่อการใช้งานทั้งของผู้ให้บริการและรับบริการ
3. งานตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์ ไม่ควรมีมุมแหลมคม ไม่เสี่ยงต่ออันตรายต่อผู้ใช้งานและ
เป็นวัสดุผิวเรียบทาความสะอาดง่าย
4. อ่างล้างมือสาหรับแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่แผนกต่าง ๆ ไม่ควรใช้ปะปนกับอ่างเทสารและสิ่ ง
สกปรกก๊อกน้าควรใช้ก๊อกน้าชนิดไม่ใช้มือหมุน (ก๊อกน้าชนิดก้านปัดด้วยข้อศอก หรือเป็นแบบเซนเซอร์)
5. เคาน์เตอร์สาหรับพยาบาลเฝ้าระวังสังเกตการณ์ TOP เคาน์เตอร์ไม่ควรสูงเกิน 90 ซม. จาก
พื้นเพื่อไม่ให้บังสายตาในขณะเฝ้าดูคนไข้
6. มีป้ายติดหน้าห้อง หรือหน้าแผนกบริการในตาแหน่งที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
หมวด 2
แผนกผู้ป่วยนอก
1. ห้องตรวจ มีโต๊ะตรวจพร้อมเก้าอี้แพทย์ เก้าอี้ผู้ป่วยที่มาตรวจ และเตียงตรวจ
2. ห้องตรวจ มีอ่างล้างมือ สาหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 2 ห้องตรวจต่อ 1 อ่าง
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หมวด 3
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
1. มีโต๊ะหรือเคาน์เตอร์พยาบาลสาหรับติดต่อ และเฝ้าระวังสังเกตการณ์ผู้ป่วย
2. มีตู้หรือชั้น เก็บอุปกรณ์ ยา และเวชภัณฑ์ ที่เป็นสัดส่วน
3. มีอ่างล้างมือสาหรับแพทย์ และเจ้าหน้าที่
4. ที่เตียงผู้ป่วยมีม่านรูดกั้น ระหว่างเตียงผู้ป่วยเพื่อบั งสายตาและเพื่อความเป็นส่วนตัวของ
ผู้ป่วย
หมวด 4
แผนกผู้ป่วยหนัก
1. มีโต๊ะหรือเคาน์เตอร์พยาบาลสาหรับเฝ้าระวังสังเกตการณ์ผู้ป่วย
2. มีตู้หรือชั้น เก็บอุปกรณ์ ยา และเวชภัณฑ์ ที่เป็นสัดส่วน
3. มีบริเวณอ่างล้างมือสาหรับแพทย์ และเจ้าหน้าที่
4. มีบริเวณล้างมือสาหรับผู้มาเยี่ยมผู้ป่วย (อาจใช้เป็นเจลแอลกอฮอล์สาหรับล้างมือ)
5. บริเวณตั้งเตียงผู้ป่วย ควรมีระยะห่างระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า 2 เมตรเพื่อให้สามารถวาง
อุปกรณ์ช่วยชีวิต และสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
6. ที่เตียงผู้ป่วยมีม่านรูดกั้น ระหว่า งเตียงผู้ป่วยเพื่อบังสายตาและเพื่อความเป็นส่วนตัวของ
ผู้ป่วย
หมวด 5
แผนกผู้ป่วยใน
1. มีโต๊ะหรือเคาน์เตอร์พยาบาลสาหรับเฝ้าระวังสังเกตการณ์ผู้ป่วย
2. มีตู้หรือชั้นเก็บอุปกรณ์ ยา และเวชภัณฑ์ ที่เป็นสัดส่วน
3. บริเวณเตียงผู้ป่วย ควรมีแสงธรรมชาติส่องเข้ามาภายในห้องได้บ้าง
4. บริเวณตั้งเตียงผู้ป่วย ควรมีระยะระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า 1 เมตร และสามารถนาเปลเข็น
เข้าเทียบเตียงผู้ป่วยได้โดยสะดวก
5. ที่เตียงผู้ป่วยมีม่านรูดกั้น ระหว่างเตียงผู้ป่วยเพื่อบังสายตาและเพื่อความเป็นส่วนตัวของ
ผู้ป่วย
หมวด 6
แผนกผ่าตัด
1. มีตู้หรือชั้นเก็บอุปกรณ์ ยา และเวชภัณฑ์ ที่เป็นสัดส่วน แยกตู้เก็บเครื่องมือ เก็บของสะอาด
โดยเฉพาะ
2. มีอ่างฟอกมือติดกับห้องผ่าตัดอย่างน้อย 2 อ่างต่อ 1 ห้องผ่าตัด และก๊อกน้าควรใช้ก๊อกน้า
ชนิดไม่ใช้มือสัมผัส เช่น ก๊อกน้าแบบใช้เข่าดันเปิด-ปิดน้า หรือ เป็นแบบเซนเซอร์
3. ชั้นวางผ้าสะอาดภายในบริเวณห้องผ่าตัด ควรเป็นวัสดุทีไม่ดูดหรือเก็บความชื้น เช่น สเตน
เลส เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อรา
๑๘

หมวด 7
แผนกทันตกรรม
1. มีตู้หรือชั้น เก็บอุปกรณ์ ยา และเวชภัณฑ์ ที่เป็นสัดส่วน
2. ภายในห้องทาฟันควรมีอ่างล้างมือ สาหรับ ทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่โดยไม่ใช้ปะปนกับอ่าง
ล้างเครื่องมือ
3. ประตูเข้าห้องทาฟันควรกว้างพอที่จะให้เปลเข็นผู้ป่วย และเก้าอี้ล้อเข็น ผ่านเข้า -ออกได้
สะดวก
4. ทิศทางประตูเข้าห้องทาฟัน และการวางแปลนห้องทาฟัน ควรให้ผู้ป่วยที่ นั่งเก้าอี้ล้อเข็น
เข้าถึงทางด้านขวาของเตียงทาฟัน (ด้านที่ไม่มีอ่างบ้วนปาก) ได้โดยตรง เพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย ผู้
พิการ และคนชรา
หมวด 8
แผนกเภสัชกรรม
1. มีตู้หรือชั้นเก็บยา เวชภัณฑ์ ที่เป็นสัดส่วน และมีตู้แยกเก็บยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์
ต่อจิตประสาท ที่มีกุญแจปิดอย่างมีประสิทธิภาพ
2. โต๊ะจัดยา TOP โต๊ะควรเป็นวัสดุผิวเรียบ ง่ายแก่การทาความสะอาดและไม่ดูดซับความชื้น
3. แผนกเภสัชกรรม มีสถานที่ และโต๊ะสาหรับเตรียมยา – ผสมยา แยกเป็นสัดส่วนจากที่จัดยา
4. ควรมีอ่างล้างมืออยู่ใกล้บริเวณที่เตรียมยา-ผสมยา
5. มีพื้นที่และเฟอร์นิเจอร์ในการให้คาปรึกษาเรื่องยา หรือให้ข้อมูลด้านยาแก่ผู้ป่วย
หมวด 9
แผนกรังสีวินิจฉัย
1. มีป้ายคาเตือน“ผู้ป่วยมีครรภ์โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ”
2. มีป้ายสัญลักษณ์ตามแบบมาตรฐานแสดงเขตรังสีในระดับสายตา
3. มีบริเวณ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าและตู้ล็อคเกอร์ สาหรับผู้ใช้บริการเป็นสัดส่วนและมิดชิด
หมวด 10
แผนกพยาธิวิทยาคลินิก
1. มีเคาน์เตอร์รับ-ส่ง เอกสาร ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ แยกจากส่วนห้องปฏิบัติการ
2. มีส ถานที่และเฟอร์ นิ เจอร์ส าหรับทางานด้านธุรการของแผนกและเก็บเอกสารแยกเป็น
สัดส่วนจากห้องปฏิบัติการ
3. มีสถานที่และเฟอร์นิเจอร์ห้องPANTRY ห้องพักผ่อนเจ้าหน้าที่ แยกเป็นสัดส่วนออกจากห้อง
ปฏิบัติการ
4. มีห้ องล้ างเครื่ องมือ และชุ ดอ่างล้ างเครื่องมือ หลอดทดลอง แยกเป็นสั ดส่ ว นออกจาก
ห้องปฏิบัติการและควรมีการระบายอากาศที่ดี
5. ชุดอ่างล้างเครื่องมือ หลอดทดลอง ควรเป็นชุดโต๊ะและอ่างสเตนเลสชนิดทนกรด-ด่าง เพื่อ
ป้องกันหลอดแก้วทดลองตกแตกหากเป็นอ่างเซรามิค
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6. วัสดุที่ใช้ทา Work Top โต๊ะปฏิบัติการ ควรเป็นวัสดุที่ผิวเรียบ ไม่มีรูพรุนทาความสะอาดง่าย
ทนต่อสภาพ กรด-ด่าง ได้ดีพอสมควร และไม่ดูดความชื้น
7. เก้าอี้สาหรับผู้มารับบริการนั่งเจาะเลือดควรมีความมั่นคงแข็งแรง และมีท้าวแขนสาหรับพยุง
ตัวหากผู้มารับบริการมีอาการจะเป็นลม
หมวด 11
แผนกไตเทียม
1. มีสถานที่และเฟอร์นิเจอร์สาหรับพักคอยของญาติผู้ป่วย โดยแยกเป็นสัดส่วนต่างหากจาก
บริเวณส่วนของผู้ป่วย
2. บริเวณตั้งเตียงผู้ป่วย มีระยะห่างระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า 1.10 เมตรและความกว้างของ
ทางเดินระหว่างปลายเตียง ของสองฝากเตียงไม่น้อยกว่า 2 เมตร
3. มีโต๊ะ หรือเคาน์เตอร์พยาบาลสาหรับเฝ้าระวังสังเกตการณ์ผู้ป่วย
4. มีตู้หรือชั้นเก็บอุปกรณ์ ยา และเวชภัณฑ์ ที่เป็นสัดส่วน
5. มีอ่างล้างมือสาหรับเจ้าหน้าที่
งานภูมิทัศน์
หมวด 1
บททั่วไป
งานด้านภูมิทัศน์และงานด้านภูมิสถาปัตยกรรม เป็นงานที่รับผิดชอบในการจัดแบ่งการใช้พื้นที่
ว่างภายนอกอาคารให้ใช้งานได้และเกิดความสวยงาม ที่คานึงถึงสิ่งแวดล้อมมาใช้ให้มีความเหมาะสมกับการ
พัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล และเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม
ที่ดีสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. องค์ประกอบด้านกายภาพ
1.1 องค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐาน (General Infrastructure) ประกอบด้วย Green Design
การประหยัดพลังงานและงบประมาณ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ ได้แก่
- ถนน
- ทางเดิน ทางเท้า
- ทางลาด
- บันได
- ลานจอดรถ
- ลานอเนกประสงค์
- ระบบการระบายน้าฝน
- ระบบระบายน้าเสีย
- ระบบส่องสว่าง
- ระบบประปา
- การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
- ระบบการให้น้าพืชพรรณ
1) ถนนภายใน เชื่อมโยงพื้นที่ต่าง ๆ ประกอบด้วย ถนนหลัก ถนนรอง เช่น ถนนหน้า
โรงพยาบาล ถนนเชื่อมโยงอาคารต่าง ๆ และถนนบริเวณย่านพักอาศัยของบุคลากร
ซึ่งสามารถนาหลักการพื้นที่สีเขียวเข้ามาใช้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น มีความ
สะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีการใช้พืชพรรณเป็นส่วนประกอบ มีองค์ประกอบเรื่องการ
ลดการระบายน้า เช่น พื้นผิวซึมน้า ( porous pavement)
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2) ทางเดิน เท้า ทางเท้า หมายถึง ทางเชื่อมโยงโดยการสั ญจร ทางเดิน ในสวนอาจ
ยกระดับขึ้นมาจากผิวดิน เพื่อป้องกันน้าท่วมขัง
3) บริเวณลานจอดรถ ออกแบบให้มีความร่มรื่นและมี บรรยากาศจากดอกของต้นไม้ที่
ปลูก เช่น ต้นแคนา ปีบ ประดู่ เป็นต้น
4) การระบายน้าฝน เป็นการจัดทาและก่อสร้างระบบที่สามารถระบายน้าออกไปได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีการออกแบบโดยหลักการ Water Sensitive Design (WSD) ให้มี
พื้นที่ซึมน้าได้จะช่วยลดภาระการไหลลงท่อระบายน้า
6) ระบบส่องสว่าง ไฟประดับ การเลือกใช้ เสา ดวงโคมได้อย่างเหมาะสม ใช้บอกทิศทาง
ของเส้นทางเดินในสวน เพื่อความสวยงามและความปลอดภัย การนาแสงธรรมชาติ
เช้ามาใช้ในอาคารและช่วยลดการใช้แสงประดิษฐ์
7) การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การคัดแยกขยะ การจัดหา
ภาชนะรองรับขยะและรถขยะเก็บรวบรวมและขนส่งขยะ ข้อปฏิบัติในการกาจัดขยะ
แต่ละระบบและมีการสนับสนุน ส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะและสร้าง
จิตสานึกให้บุคคลากร โดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชน
8) ระบบการให้ น้ าพืช พรรณ การเก็บน้าส ารองไว้ ใช้ และการให้ น้ากับพืช อย่างมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาพภูมิทัศน์บริเวณนั้น ๆ แก่การเจริญเติบโตของพืช
1.2 ด้านภูมิทัศน์ ใช้หลักการพื้นที่สีเขียว (Water Sensitive Design) ดังนี้
1) Hardscape หมายถึง งานภูมิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง การใช้วัสดุตกแต่งสวน
ได้แก่
- กาแพงกันเสียง
- วัสดุปูพื้น การปูพื้นผิวซึมน้า เช่น บล็อคปูหญ้า
- อุปกรณ์ประกอบถนน
- สระน้า น้าพุ น้าตก
- ระบบป้าย เช่น ป้ายบอกทาง ป้ายเตือนระวัง ป้ายสื่อความหมาย
- ป้ายหลัก ป้ายชื่อพรรณไม้ เป็นต้น
- เก้าอี้สนาม ศาลา ม้านั่ง ถังขยะ ฯลฯ
- บริเวณพักผ่อนหย่อนใจ มีพื้นที่รองรับเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ มีความร่ มรื่น
สวยงาม สงบ มีการออกแบบพื้นที่ใช้งานทีเหมาะสมกับผู้ใช้ในแต่ละวัย
- บริเวณพักผ่อนไม่ตั้งอยู่ในมุมอับสายตา ควรมีอากาศถ่ายเทที่ดี และมีการดูแล
รักษาความสะอาดเป็นอย่างดี
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- การเลือกใช้พืชพรรณ มีความเหมาะสมตามประโยชน์ใช้สอยของแต่ละพื้นที่
ดู แ ลรั ก ษาง่ า ย ควรเลื อ กใช้ พื ช พรรณที่ มี อ ยู่ ใ นท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง น ามาใช้
ประโยชน์ได้ด้านความรู้และการบาบัดรักษา เช่น สมุนไพร
2) Softscape หมายถึง ภูมิทัศน์พื้นอ่อน ใช้หลักการออกแบบพืชพรรณ ประโยชน์ใช้
สอย สุนทรียภาพและความงาม ประกอบด้วย การใช้พืชพรรณ ได้แก่ ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม
ไม้คลุมดินและหญ้า ไม้น้า ไม้เลื้อย
3) รูปแบบสวน สวนทุกแห่งให้ความสาคัญ แต่ละวัย เช่น เด็ก คนชราและคนพิการ ซึ่ง
รูปแบบ สวนต่าง ๆ มีดังนี้
- สวนสมุนไพร
- สวนพฤกษศาสตร์
- สวนผักปลอดสารพิษ
- สวนสุขภาพ
- สวนสาหรับเด็ก คนชรา
- สวนแนวตั้ง
2.องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ ( การดูแลรักษา)
การดูแลรั กษาสวน (Maintenance) ได้แก่ การวางแผนทางานด้านการดูแลรักษาอย่างเป็น
ระบบ เช่น ทะเบียนวัสดุอุปกรณ์ ตารางเวลา ทะเทียนเอกสารมาตรฐาน บันทึกการทางาน ฯลฯ การดูแล
รักษาสวนสามารถแบ่งออกได้ดังนี้
- การตัดแต่งพรรณไม้
- การให้น้าและปุ๋ย
- การบารุงรักษาสนามหญ้า
- การจัดการวัชพืช
- การพรวนดิน
- การป้องกันกาจัดศัตรูพืช
- การดูแลรักษาสระน้า คูคลอง รางระบายน้า
- การทาความสะอาดพื้นที่ และการใช้พื้นผิวถนน
- การปรับปรุงสวน
1) การตัดแต่งพรรณไม้ เพื่อให้ได้ทรงพุ่มตามความต้องการและยังช่วยเพิ่มการออกดอก
ในต้นไม้บางชนิดด้วย ต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่เกินไปจะส่งผลให้ขาดความแข็งแรง รูปทรง
และขนาดที่เหมาะสม ประโยชน์ที่ได้รับและวัตถุประสงค์ในการตัดแต่งต้นไม้มีหลาย
ประการ เช่น เพื่อให้ทรงพุ่มบางและโปร่งขึ้น ทาให้แสง ลมและความชื้นสามารถพัด
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ผ่านสะดวก เพื่อซ่อมแซมลักษณะของทรงพุ่ม จากกิ่งก้านหักทาให้ป้องกันโรคเข้าทาง
บาดแผลนั้น ๆ เป็นต้น
2) การให้น้าและปุ๋ย
การให้น้า การจัดหาแหล่งน้า ประเภทของแหล่งน้า คุณภาพน้า ปริมาณและ
ความถี่ในการรดน้า วิธีการรดน้า ควรให้เหมาะสมกับขนาดของต้นไม้ ไม่ควรให้น้า
ตอนแดดจัด เพราะอาจทาให้ใบไหม้ได้เป็นจุด ๆ โดยเฉพาะพวกไม้ใบ
การให้ปุ๋ย ประเภทของปุ๋ยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์และ
ปุ๋ยเคมีวิธีการให้ปุ๋ยที่ถูกต้อง
- ต้นไม้ขนาดใหญ่ อยู่กลางสนามหญ้า การให้โดยไม่ทาให้ส นามหญ้าเสียหาย
จะใช้วิธีเจาะหลุมกว้างประมาณ 5-10 ซม. ลึก 30-50 ซม.เป็นวงกลมรอบ ๆ
ริ มทรงพุ่ ม ใส่ ปุ๋ย แล้ ว กลบดิน หากเป็นสวนทั่ ว ไป ขุด เป็ นร่อ งรูป ตัว วี ลึ ก
ประมาณ 10-15 ซม. วงกลมรอบ ๆ ริมทรงพุ่ม ใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์
เพื่อทาให้สภาพดินดีอยู่เสมอ
- ช่วงเวลาให้ปุ๋ย ควรมีแสง เช่น เวลาเช้า ประมาณ 9.00-11.00 น. เนื่องจาก
แสงแดดจะให้พลังงานแก่พืช ทาให้รากดูดปุ๋ยขึ้นมาสร้างความเจริญเติบโตแก่
ต้นไม้ได้ดี
- ศึกษาการใช้สมุนไพรสกัดจากธรรมชาติ
3) การบารุงรักษาสนามหญ้า มีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ เช่น การตัดหญ้า การ
ให้น้า การให้ปุ๋ยและการป้องกันกาจัดศัตรูพืช
- ควรตัดหญ้าประมาณ 10-15 วันต่อครั้ง การตัดหญ้าออกไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
ความสูงของหญ้าก่อนตัด
- การแต่งผิวหน้าสนามหญ้า ต้อง TOP-SOIL โดยนาดินร่วนหรือดินร่วนปน
ทราย ผสมกับทรายขี้เป็ดและผสมกับอินทรีย์วัตถุหรือปุ๋ยอินทรีย์ มาปรับแต่ง
ผิวสนามหญ้า ซึ่งบางแห่งมีการยุบตัวไม่ราบเรียบ
- การให้น้าสนามหญ้า ควรรดน้าให้มากพอในแต่ละครั้ง เพราะรากหญ้าจะอยู่
ลึ ก ประมาณ 30-50 ซม. ควรให้ น้ าซึ ม ลงดิ น แต่ อ ย่ า ปล่ อ ยให้ น้ าขั ง แฉะ
ตลอดเวลาในสนามเพราะหญ้าอาจตายได้
- การให้ปุ๋ย ให้ปุ๋ยสูตร 30-10-20 เดือนละครั้ง โดยการหว่านและรดน้าตาม
ทันที ใส่ปุ๋ยอินทรีย์สลับกับปุ๋ยเคมี เพื่อปรับสภาพดิน
- การป้องกันกาจัดศัตรูของหญ้า เช่น เพลี้ยต่าง ๆ หนอนกระทู้ข้าว มดคันไฟ
ฯลฯ ใช้ยาฆ่าแมลงทั่วไป รดหรือฉีดให้ทั่วบริเวณ ใช้สารเคมีกาจัดวัชพืช แต่
ต้องใช้ให้ถูกต้อง
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4) การจัดการวัชพืช เพื่อไม่ให้รบกวนการเจริญเติบโตของพืช จัดทาแผนงานและวิธีการ
กาจัดพืช เช่น หญ้าแห้วหมู หญ้าชันกาดและหญ้าแทรกอื่น ๆ ออกอย่างสม่าเสมอ
5) การพรวนดิน พรวนดินก่อนการใส่ปุ๋ยตามโคนไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้ใบ และไม้ดอก ใน
ระยะห่างจากโคนต้นหรือขอบแปลงไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว ถึง 1 เมตร ขึ้นอยู่กับขนาดของ
ต้นไม้
6) การป้องกันกาจัดศัตรูพืช ได้แก่ การเลือกชนิดพรรณพืช วิธีกาจัดศัตรูพืช ศึกษาวิธีการ
ป้องกันแมลงศัตรูพืชโดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติ และนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
7) การดูแลรักษาสระน้า คูคลอง รางระบายน้า ให้มีความสะอาด ใส อยู่ตลอดเวลา ดูแล
รักษาแนวตลิ่งไม่ให้ทรุดและต้องซ่อมแซมหากเกิดการพังทลายและกาจัดวัชพืชแนว
ขอบริมตลิ่ง สระน้า คูคลอง รางระบายน้า และกาจัดเศษขยะ วัช พืชต่าง ๆให้มีความ
สะอาดเรียบร้อย
8) การทาความสะอาดพื้นที่ และการใช้พื้นผิวถนน ได้แก่ ดูแลเก็บกวาดเศษวัชพืช เศษ
หญ้า ใบไม้ เศษกิ่งไม้ ขยะพลาสติ ก แก้ ว และขยะที่ส ามรถรี ไซเคิล ได้ ให้ มีความ
สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ
9) การปรับปรุงสวน การดูแลรักษาพิเศษ เช่น การตกแต่ งเพิ่มเติมตามฤดูกาลหรือ
เทศกาลควรปลูกพืชชนิดเดียวกันเป็นกลุ่มใหญ่ มีนิสัยการเจริญเติบโต มีความต้องการ
เหมือนกันสะดวกต่อการดูแลรักษา
- ไม้กระถาง พบว่าดินปลูกเหลือน้อยลง หรือไม้กระถางนั้นเจริญเติบโตเกินกว่า
กระถาง ควรเปลี่ยนกระถางหรือย้ายลงปลูกในดิน
- พรรณไม้ต่าง ๆ อาจเจริญเติบโตจนเบียดกันต้องแยกออกบ้างหรือตัดแต่งให้
ได้ขนาดที่ต้องการ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นไม้ชนิดอื่นแทนตามความเหมาะสม
ของพรรณไม้
- สนามหญ้า ในขณะปลูกพรรณไม้ยังมีขนาดเล็ก การใช้สนามหญ้าจะเลือกใช้
หญ้านวลน้อย เมื่อต้นไม้เจริญเติบโต มีร่มเงา ควรเปลี่ยนเป็ นหญ้ามาเลเซีย
หรือวัสดุซึมน้าแทน
- องค์ประกอบอื่น ๆ เช่น รั้ว ทางเท้า เก้าอี้ส นาม เป็นต้น หากพบว่าช ารุด
เสียหาย ควรทาการซ่อมแซมปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี หรือเปลี่ยน
ทดแทนตามจุดนั้น ๆ
หมวด 2
ข้อกาหนดทั่วไป
1. ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดินและไม้เลื้อย จะต้องงามแข็งแรง และขึ้นตามสภาวะธรรมชาติ
ปราศจากแมลงและโรค
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2. การวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของต้นไม้ จะวัดจากโคนต้นเหนือระดับธรรมชาติ 30 ซม.
3. ต้นไม้ที่วัดได้ตามขนาดที่กาหนด แต่มีรูปร่างที่ไม่สมดุลระหว่างระยะแผ่และความสูงหรือบิด
งอหรือแตกกิง่ เป็นมุมแหลมจะถูกคัดออก
4. ต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่กว่ากาหนดในแบบอาจถูกนามาใช้ได้ แต่ผู้รับจ้างจะนามาคิดราคาเพิ่มขึ้น
จากที่เสนอไว้ไม่ได้
5. ความสูงที่เกินกาหนดมาชดเชยกับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลาต้นที่เล็กกว่าแบบที่กาหนด
มิได้
6. ต้นไม้หรือไม้พุ่มที่ไม่แข็งแรง โอนเอน ยืนต้นโดยปราศจากไม้ค้ายันจะถูกคัดออก
7. ต้นไม้ใหญ่จะต้องมีลาต้นตรง มีรูปทรงสวยงาม ปราศจากความเสียหายจากการหักของกิ่ง
ก้าน ยอด มีเปลือกฉีกขาด เป็นปุ่มปม มีรอยถูกเสียดสีหรือมีกิ่งหักไม่ได้รับการตัดแต่งและทาสีจะถูกคัดออก
8. การเปลี่ยนต้นไม้ไม่ได้ขนาด หรือรูปทรงที่ระบุในแบบแปลน ให้กระทาการภายใน 15 วัน
หรือได้รับแจ้งควรเปลี่ยนภายใน 7 วัน
9. กรณีทางเดินติดต้นไม้ให้ทาการเบี่ยง หลบต้นไม้ ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาเห็นชอบ
จากคณะกรรมการก่อนดาเนินการต่อไป
10. กรณี ต้ อ งท าการรื้ อ ถอนต้ น ไม้ เ ดิ ม ที่ กี ด ขวางการก่ อ สร้ า งต้ อ งขอความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการก่อนดาเนินการ
11. ดินและเครื่องปลูก
- หน้าดินต้องเป็นดินส่วนบนจากท้องนา หนาไม่เกิน 40 ซม. ดินส่วนล่างหรือ
เชิงเขาลึกไม่เกิน 40 ซม. ต้องเป็นดินร่วน ไม่มีเกลือ ปราศจากเศษวัชพืช
เศษอิฐหัก ไม้ แก้วแตก พลาสติก ถุงพลาสติก โลหะ ตลอดจนวัชพืชใด ๆ เจือ
ปน มีความชื้นพอเหมาะไม่เหลวหรือแห้งหรือเป็นผง
- ปรับพื้นผิวให้ลาดเอียงลงสู่รางระบายน้า จากนั้นทิ้งพักไว้ให้ดินยุบตัว และ
ปรับให้มีความลาดเอียงอย่างน้อย 1:100
- ดินปลูก สูตรผสม
- ปุ๋ย และเครื่ องปรุงดิน ปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยเม็ด ปุ๋ยระลายช้า ปุ๋ยเคมี ปุ๋ย คอก ปุ๋ย
อินทรีย์ ปุ๋ยหมัก
- วัสดุปรุงดิน เปลือกถั่ว แกลบดา
12. ชื่อของต้นไม้ ถือตามชื่อทางวิทยาศาสตร์เป็นสาคัญ ชื่อสามัญตามทะเบียนพรรณไม้ประดับ
ของสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย การตรวจชนิดของพรรณไม้ อาจทาการตรวจก่อนการตรวจรับงาน
13. สนามหญ้า
- ปลูกบริเวณแดดจัด ใช้หญ้านวลน้อย
- ปลูกบริเวณกึ่งแดดกึ่งร่ม ใช้หญ้า มาเลเซีย
14. ขั้นตอนการจัดสวน
- การปรับพื้นที่ ปรับหน้าดินให้เรียบตามระดับที่ต้องการ โดยใช้จอบย่อยดินให้
ละเอียดควรรดน้าและย่าให้ดินแน่นไม่เป็นโพรง ทั้งนี้เพื่อป้องกันดินยุบตัว
การปรับดินควรคานึงถึงการระบายน้า ก่อนทาการปรับพื้นที่ถ้ามีวัชพืช ควร
ใช้ยาฆ่าหญ้าราวอัฟ ฉีดให้ทั่วก่อน 1 อาทิตย์ จึงถากออก
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- การเตรียมหลุมปลูก ควรเตรียมหลุมให้ไม้ยืนต้นหรือประธานก่อน โดยกะ
ขนาดของหลุมตามชนิดของต้นไม้ เช่น ไม้ยืนต้น 0.80 x 0.80 x 0.80
เมตร ( กว้าง x ยาว x ลึก) ไมพุ่ม 0.50 x 0.50 x 0.50 เมตร ผสมดิน
เตรียมปลูก โดยใช้ดินเดิมผสมดินปลูกอย่างละครึ่งคลุกใหละเอียดแล้วจึงใส่
ในหลุมปลูก
- การปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน การปลูกไม้พุ่มในแปลงใหญ่ที่เตรียมไว้
ควรเว้นระยะเพื่อการเจริญเติบโตของไม้พุ่มชนิดนั้น ๆ ด้วย
- การปูหญ้า ควรปรับให้เรียบอีกครั้ง สังเกตการระบายน้า เมื่อปรับที่แล้วนา
ทรายไปเกลี่ยบนพื้นที่จะปลูกหญ้า ใช้ไม้ปาดให้เรียบ วางหญ้าให้ชิดกันพอดี
หรือห่างกัน 1 ซม. เพื่อใช้ลุกกลึ้งอัดทั้ง 4 ด้านอีกครั้ง เมื่อปูได้ส่วนหนึ่งแล้ว
ควรรดน้าตามให้ชุ่ม แต่ถ้าแดดจัดต้องรดน้าทันทีที่ปูเสร็จ วันละ 3 ครั้ง ใน 1
อาทิตย์แรกให้หญ้างอกรากแล้วจึงรดน้าวันละครั้ง
- ในกรณีพื้นที่สวนมีจุดน้าขัง ให้ทาท่อฝังใต้ดินเชื่อม เช่น วางระบบระบายน้า
ใต้ดิน โดยวางท่อ PVC 5" อยู่ในระดับผิวดิน 30 ซม. ปากท่อมีตะแกรงกัน
เศษหิน วางแนวท่อให้มีความลาดชัน เพื่อให้น้าไหลไปยังท่อระบายน้าหลัก
ของบริเวณได้ หรือใช้ท่อPVC 5" เจาะรูขนาด 0.5 ซม.ให้พรุน 180 องศา
วางในแนวที่น้าขัง โดยจะต้องขุดลึกจากผิวดิน ประมาณ 50 ซม. กว้าง 30
ซม.

งานโครงสร้าง
หมวด 1
บทนิยาม
โครงสร้างอาคาร หมายถึง ส่วนประกอบที่สาคัญของอาคารที่จัดสร้างขึ้นโดยการต่อรวมหน่วย
ต่างๆเข้าด้วยกัน ทาหน้าที่หนึ่งอย่างหรือหลายอย่างซึ่งต้องการความมั่นคง มีไว้เพื่อรองรับน้าหนักบรรทุก
ทั้งหมดซึ่งเกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกตามแนวดิ่งและแรงด้านข้างตามแนวนอน เช่น แรงจากแผ่นดินไหว
แรงลม เป็นต้น แล้วส่งถ่ายน้าหนักและแรงกระทาทั้งหมดลงสู่ดิน โดยไม่ให้เกิดน้าหนักในแต่ละจุดเกินค่า
ความสามารถของดินที่จะรองรับได้ ส่วนประกอบเหล่านี้ ได้แก่ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน เสา คาน พื้น โครง
หลังคา เป็นต้น
หมวด 2
โครงสร้างอาคาร
1. มีแผนงานในการเฝ้าระวังให้อาคารมีสภาพพร้อมใช้งานและมีความมั่นคงแข็งแรง
2. มีการตรวจสอบสภาพอาคารและบันทึกการตรวจสภาพอาคารพร้อมมีรายงานผลต่อหัวหน้า
หน่วยงานหรือผู้บริหารโรงพยาบาล
3. มีผลการแก้ไขปัญหาที่ได้รับรายงาน
๒๖

งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
หมวด 1
บทนิยาม
1. ระบบไฟฟ้ากาลัง หมายถึง ระบบไฟฟ้าที่รับกาลังไฟฟ้าจากระบบจาหน่ายแรงดันสูง และลด
แรงดันเป็นแรงดันต่า เพื่อจ่ายกาลังไฟฟ้าให้กับบริภัณฑ์ไฟฟ้า
2. ไฟฟ้าแสงสว่าง หมายถึงแสงสว่างที่เกิดจากสิ่งประดิษฐ์ แสงประดิษฐ์ (Artificial light)
ได้แก่ แสงสว่างจากหลอดไฟทุกชนิด ตลอดจนแสงที่เกิดจากสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น เช่น แสงจากหลอดไฟ
ฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent light) แสงจากหลอดแอลอีดี(LED) เป็นต้น เพื่อให้มีแสงสว่างใช้ในอาคาร ให้มี
ความสว่างเพียงพอเหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน รวมถึงสาหรับใช้ในการหนีไฟ เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร และสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย อุปกรณ์ประกอบทีใช้ร่วมกับหลอดไฟฟ้า เช่นโคมไฟแบบมี
แผ่นสะท้อนแสง, บัลลาสต์, สตาร์ทเตอร์ เป็นต้น
3. ระบบไฟฟ้าส ารอง หมายถึงแหล่ งจ่ายระบบไฟฟ้าส ารอง ใช้ส าหรับทดแทนการจ่าย
กาลังไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉิน หรือแหล่งจ่ายกาลังไฟฟ้าจากการไฟฟ้าขัดข้อง ล้มเหลว เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ต่อเนื่อง และปลอดภัยสูงสุด
4. ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ หมายถึงระบบที่ใช้เพื่อติดต่อสื่อสารงานต่างๆ ของโรงพยาบาล ทั้ง
ภายใน และภายนอกอาคาร
5. ระบบเสี ยงประกาศ หมายถึง อุปกรณ์ใช้เพื่อติดต่อสื่อสารงานประชาสั มพันธ์ต่างๆ ของ
โรงพยาบาล
6. ระบบเรียกพยาบาล หมายถึง อุปกรณ์ใช้เพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับพยาบาล
7. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หมายถึงสัญญาณที่ใช้แจ้งเหตุในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้
8. ระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม หมายถึง อุปกรณ์รับสัญญาณทีวีรวม และกระจายสัญญาณไป
ยังเต้ารับตามจุดต่าง ๆ เพื่อใช้สาหรับการรับชม ข้อมูล ข่าวสาร เป็นต้น
9. ระบบทีวีวงจรปิ ดหมายถึง ระบบการบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยกล้ องวงจรปิด ซึ่งเป็นระบบ
สาหรับใช้เพื่อการรักษาความปลอดภัย
10. ระบบ Access Control เป็นระบบที่ควบคุมการเข้า หรือ ออก อัตโนมัติ เพื่อป้องก้นและ
ควบคุมการเข้าถึงในสถานที่เฉพาะที่ต้องการความปลอดภัย
11. ระบบสื่อสารด้วยความเร็วสูง เป็นกระบวนการถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างผู้
ส่งกับผู้รับ โดยผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
12. ระบบป้องกันฟ้าผ่า เป็นการติดตั้งตัวนาล่อฟ้า ตัวนาลงดิน และรากสายดิน เพื่อลดความ
เสี่ยงต่อความเสียหายที่เกิดจากฟ้าผ่าได้
๒๗

หมวด 2
บททั่วไป
1. ระบบไฟฟ้ากาลัง ในที่นี้เป็นการรับกาลังไฟฟ้าจากระบบจาหน่ายแรงดันสูงของการไฟฟ้า
ส่วนท้องถิ่น ขนาด 22KV,24KV และ 33KV เป็นต้น และลดแรงดันลงเป็นแรงดันต่าขนาด 230/400V
สาหรับไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ 240/416V สาหรับการไฟฟ้านครหลวง โดยผ่านทางหม้อแปลงไฟฟ้า แล้วส่ง
จ่ ายกาลั งไฟฟ้า ให้ กับ บริ ภัณฑ์ไฟฟ้าต่อไป นอกจากนี้ยังจะต้องจั ดเตรียมแยกกาลั งไฟฟ้า ให้ กับเครื่องมื อ
เฉพาะที่ใช้ในทางการแพทย์ เช่น อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ทั่วไป เครื่องเอ็ กซ์เรย์ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้สาหรับ
ผู้ป่วยวิกฤตเป็นต้น ในการจ่ายกาลังไฟฟ้าให้กับบริภัณฑ์ไฟฟ้า ต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเป็นไปตามหลัก
วิศวกรรม ระบบต้องสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง สะดวก ปลอดภัย ถูกต้องตามมาตรฐาน และหลั ก
วิศวกรรม
2. การส่องสว่างภายในโรงพยาบาล มีพื้นที่ต้องการให้แสงหลายแบบ แต่ละพื้นที่มีการให้แสงที่
แตกต่างกัน หลอดที่เหมาะสมที่ใช้ในโรงพยาบาล คือหลอดที่มีอุณหภูมิสี 4000 องศาเคลวิน เพราะให้แสงสี
แดงออกมาด้วย ซึ่งเหมาะสาหรับการตรวจรักษาทั่วไป ยกเว้นโรคดีซ่านซึ่งหลอดที่เหมาะคือ หลอดที่มีสีน้าเงิน
คือหลอดเดย์ไลท์ เนื่องจากการเปลี่ยนสีผิวที่เหลือง เห็นได้ชัดในหลอดประเภทนี้ แต่อย่างไรก็ตามหลอดคูล
ไวท์ (อุ ณ หภูมิ สี 4000 องศาเคลวิ น ) ก็ เหมาะส าหรั บ การรั กษาส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ดั ง นั้น จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า หลอดที่
เหมาะสมที่สุดสาหรับงานโรงพยาบาล คือหลอดคูลไวท์
หลอดที่จะใช้ในโรงพยาบาลควรเป็นหลอดที่เหมือนกันหมด เพื่อไม่ให้เกิดการหลอกตาเนื่องจาก
แสงที่ไม่เหมือนกันของหลอดในแต่ละพื้นที่ เพราะอาจทาให้การตรวจวิ นิจฉัยโรคผิดได้ ยกเว้นบริเวณที่ไม่
เกี่ยวกับการรักษา วินิจฉัยโรค
3. ระบบไฟฟ้าสารองติดตั้งเพื่อใช้ทดแทนการจ่ายกาลังไฟฟ้า เมื่อระบบไฟฟ้าพื้นฐานของการ
ไฟฟ้ า ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ขั ด ข้ อ ง โดยจะต้ อ งจ่ า ยก าลั ง ไฟฟ้ า ให้ กั บ พื้ น ที่ ที่ ใ ช้ ส าหรั บ การบริ ก าร และใช้ ใ นการ
รักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างน้อยในสัดส่วนที่เหมาะสม
4. ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติเป็นอุปกรณ์เพื่อใช้สาหรับติดต่อสื่อสารงานต่างๆ ของโรงพยาบาล
ทั้งภายใน และภายนอกอาคารซึ่งรวมถึงแบบมีสาย และไร้สาย
5. ระบบเสียงตามสายเป็นอุปกรณ์ใช้เพื่อติดต่อสื่อสารงานประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของโรงพยาบาล
ใช้ในงานประกาศข้อมูลข่าวสาร
6. ระบบเรี ย กพยาบาลใช้เพื่อสาหรับผู้ป่ว ยที่พักอยู่ในห้ องพัก ต้องการความช่วยเหลื อจาก
พยาบาลอย่างฉับพลัน
7. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ใช้กับอาคารเพื่อเตือนภัยในเรื่องไฟไหม้ ป้องกันชีวิต และทรัพย์สิน
ข้อกาหนดการติดตั้งทั่วไปให้เป็นไปตาม กฎ และมาตรฐานแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของ วสท.

๒๘

8. ระบบเสาอากาศโทรทั ศน์ รวมปัจ จุบั นได้มีก ารส่ ง สั ญญาณแบบดิจิ ตอล เป็น อุป กรณ์รั บ
สัญญาณทีวีรวม เช่น ช่อง 3, 5, 7, 9 ,11 และจานดาวเทียม กระจายสัญญาณไปยังเต้ารับตามจุดต่าง ๆ
เพื่อใช้สาหรับการรับชม ข้อมูล ข่าวสาร
9. ระบบทีวีวงจรปิด เป็นการบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยกล้องวงจรปิด ซึ่งเป็นระบบสาหรับใช้
เพื่อการรักษาความปลอดภัย
10. ระบบ Access Control เป็นระบบที่ควบคุมการเข้า หรือ ออก อัตโนมัติ โดยจาเป็นต้องใช้
รหัส ข้อมูล เพื่อการเข้าถึง เช่น KEY CARD และการสแกนนิ้วมือ
11. ระบบสื่อสารด้วยความเร็วสูง เป็นการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ถึงกัน ภายใน
พื้นที่ใกล้ ๆ กัน ออกแบบมาเพื่อให้บริการแลกเปลี่ยนข่าวสารกัน ในส่วนต่างๆ ขององค์กรในบริเวณที่ไม่ไกล
กันมาก
12. ระบบป้องกันฟ้าผ่า เป็นการติดตั้งตัวนาล่อฟ้า ตัวนาลงดิน และรากสายดิน เพื่อป้องกัน
อันตรายจากฟ้าผ่า ซึ่งจะทาให้อุปกรณ์ สิ่งปลูกสร้างเสียหายและเกิดไฟไหม้ได้
13. ระบบนาทางเรืองแสงเพื่อการอพยพหนีภัย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการอพยพหนีภัยเมื่อ
เกิดเหตุฉุกเฉินให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและประชาชน
หมวด 3
ระบบไฟฟ้ากาลัง
1. แนวการปักเสาพาดสายไฟฟ้า เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย14
2. บริเวณที่ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแบบตั้งพื้น และนั่งร้าน ต้องมีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน และมีการ
ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสาหรับประเทศไทยฉบับปีล่าสุด สถานที่
ติดตั้งรถซ่อมบารุงสามารถเข้าถึงได้และมีป้ายแจ้งเตือนระวังอันตรายไฟฟ้าแรงสูง15

14
15

ข้อกาหนดตามมาตรฐาน
ข้อกาหนดตามมาตรฐาน

๒๙

๓๐

ตัวอย่างรูปแบบการติดตั้งหม้อแปลงแบบตั้งพื้น

๓๑

3. สายไฟฟ้ามีระยะห่างจากตัวอาคารที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตราย และมีความสูงจากผิวจราจร
หรือทางเดินที่เหมาะสม โดยไม่กีดขวางและเป็นอันตรายต่อบุคคลทั่วไป16

16

ข้อกาหนดตามมาตรฐาน

๓๒

แบบฟอร์มการตรวจสอบระยะห่างของสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
4. มีกระแสไฟฟ้าจ่ายให้กับอุปกรณ์ที่ใช้กับผู้รับบริการอย่างเพียงพอตลอด 24 ชั่วโมง (ตาม
มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย)17
5. มีการติดตั้งแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก(ตู้ MDB) อยู่ในห้องที่ทาด้วยวัสดุมั่นคงแข็งแรง มีที่ว่างเพื่อ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน สามารถเข้าตรวจสอบและซ่อมบารุงได้สะดวก มีป้ายแจ้งเตือนระวังอันตราย
ไฟฟ้า18

17
18

ข้อกาหนดตามมาตรฐาน
ข้อกาหนดตามมาตรฐาน

๓๓

6. มีทางเข้าขนาดกว้าง 0.60 เมตร และสูง 2.00 เมตร ที่จะเข้าไปถึงที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานได้ 1
ทาง

ตัวอย่างรูปแบบการติดตั้งแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก(ตู้ MDB)
7. มีทางเข้าขนาดกว้าง 0.60 เมตร และสูง 2.00 เมตร ที่จะเข้าไปถึงที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานได้ 2
ทาง

ตัวอย่างรูปแบบการติดตั้งแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก(ตู้ MDB)

ตัวอย่างรูปแบบการติดตั้งตู้สวิทช์ตัดตอน(PANEL BOARD)
8. มีระบบการต่อลงดินของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแยกต่างหาก เช่น เครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารองฉุกเฉิน
การติดตั้งต้องให้สอดคล้องกับ ATS 3P หรือ ATS 4P เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสาหรับประเทศ
ไทยฉบับปีล่าสุด การต่อลงดินในพื้นที่ที่ไม่มีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้า(โซน 0) และพื้นที่ที่มีการใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ไฟฟ้า (โซน 1) สายดินติดตั้งเป็นแบบแยก (TN –S) เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าในสถานที่
๓๔

เฉพาะ (บริเวณสถานพยาบาล)ของการต่อลงดินในพื้นที่ที่มีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้า(โซน 2) ยกเว้นกลุ่ม
โซน 1 เช่น บริเวณห้องผ่าตัด , ห้อง ICU ฯลฯ ซึ่งการจ่ายไฟฟ้าที่ไม่ต่อเนื่อง สามารถก่อให้เกิดอันตรายถึง
ชีวิตได้ สายดินติดตั้งเป็นแบบแยกออกจากระบบ (IT) เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าในสถานที่
เฉพาะ(บริเวณสถานพยาบาล)ของ วสท.19

ตัวอย่างรูปแบบการติดตั้งระบบการต่อลงดินของหม้อแปลงไฟฟ้า และแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก(ตู้ MDB)

ภาพแสดงระบบ IT (1 Phase 2 Wire)

19
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๓๕

ภาพตัวอย่างแสดงการต่อเชื่อมสายดินในสถานพยาบาลกลุ่ม 2

๓๖

ตารางรายการตัวอย่างของการแบ่งกลุ่มและแบ่งประเภทของระบบไฟฟ้านิรภัย

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

(Massage room)
(Bed room)
(Delivery room)
(Electrocardiography room, ECG)
(Electroencephalography room, ECG)
(Electrohysterography room, ECG)
(Endoscopic room)
(Examination or treatment room)
(Urology room)
21
(Hydrotherapy room)
(Physiotherapy room)
(
) (Anesthetic room)
(Operating theatre room)
(Operating preparation room)
(Operating plaster room)
(Operating recovery room)
(Heart catheterization room)
(Intensive care room)
(Angiographic examination room)
(Hemodialysis room)
(Magnetic resonance room, MRI)
(Nuclear medicine)
(Premature baby room)

0
X

1
X
X
X
X

2

(t) –
t ≤ 0.5
0.5 < t ≤ 15
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

0.5

9. การเดินสายไฟฟ้าต้องยึ ดแน่นหรือฝั งในผนัง / ฝ้ าเพดานอย่างเป็นระเบียบ เป็นไปตาม
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสาหรับประเทศไทยฉบับปีล่าสุด20

20
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๓๗

หมวด 4
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
1. ภายนอกอาคารมีการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างหรือดวงโคมที่ให้ความสว่างในเวลากลางคืนได้
อย่างพอเพียงสภาพของเสาไฟฟ้าและดวงโคมมีการติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย21
2. ภายในอาคารมี ค่ า ความเข้ ม ของแสงสว่ า งพอเพี ย งและเหมาะสมต่ อ พื้ น ที่ ใ ช้ ง าน ตาม
มาตรฐานสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย22
3. ภายนอกอาคาร วงจรไฟฟ้าแสงสว่างต้องมีการติดตั้ งอุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้ าเกิน
และป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่ว
ตารางข้อแนะนาระดับความส่องสว่างภายในอาคาร ของสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย
ประเภทของพื้นที่และกิจกรรม
EmLux UGR L R a(min)
หมายเหตุ
โรงพยาบาล
1. พื้นที่รอรับการรักษา
2. ทางเดินทั่วไปเวลากลางวัน
3. ทางเดินทั่วไปเวลากลางคืน
4. ห้องพักรักษาผู้ป่วยนอก
5. ห้องทางานแพทย์
6. ห้องพักแพทย์

200
200
50
200
500
300

22
22
22
22
19
19

80
80
80
80
80
80

ความส่ อ งสว่ า งวั ด ที่ ร ะดั บ
พื้น

100
300
300
1,000
5
200
500
1,000
500

19
19
19
19
19
22
19

80
80
80
80
80
80
90
90
90

ความส่ อ งสว่ า งวั ด ที่ ร ะดั บ
พื้น

พื้นที่ห้องพักผู้ป่วยใน
1. พื้นที่ทั่วไป
2. แสงสว่างสาหรับการอ่านหนังสือ
3. พื้นที่ตรวจทั่วไปในห้องพักผู้ป่วย
4. พื้นที่ตรวจโรคและรักษาโรค
5. ความสว่างในเวลากลางคืน
6. ห้องน้าผู้ป่วย
7. พื้นที่ตรวจโรคทั่วไป
8. ห้องตรวจหูและตา
9. พื้นที่ตรวจสอบสายตาโดยการอ่านและดู
21
22
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๓๘

16

ดวงโคม ณ จุดตรวจ

ประเภทของพื้นที่และกิจกรรม

EmLux UGR L

R a(min)

50
50
500
300
500
300
500

80
90
80
80
80
80
80

หมายเหตุ

โรงพยาบาล
แผ่น
ภาพทางสายตา
10. ห้องดูภาพจากจอภาพของเครื่อง
Scanners
11. ห้องถ่ายเลือด/เครื่องรักษาไตเทียม
12. พื้นที่ตรวจรักษาโรคผิวหนัง
13. ห้องส่องกล้องตรวจอวัยวะภายในร่างกาย
14. ห้องเข้าเฝือก
15. ห้องจ่ายยา
16. ห้องสาหรับการรักษาโดยการนวดและแผ่
รังสี
17. ห้องพักฟื้นก่อนและหลังผ่าตัด
18. ห้องผ่าตัด
19. พื้นที่ใต้โคมผ่าตัด

19
19
19
19
19
19
19

1,000
จาเพาะ

สาหรับพื้นที่มี
จอคอมพิวเตอร์ให้ดู TIEA –
GD002

90
Em = 10K – 100K Lux

พื้นที่สาหรับห้องดูแลพิเศษ ICU (Intensive Care Unit)
1. พื้นที่ทั่วไป
2. แสงสว่างใช้ในการตรวจทั่วไป
. พื้นที่สาหรับการตรวจรักษา
4. ความสว่างสาหรับการเฝ้าไข้กลางคืน

100
300
1,000
20

19
19
19
19

90
90
90
90

500
1,000
5,000
5,000
1,000
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90
90
90
90
90

คว าม ส่ อ ง สว่ า งวั ด ที่
ระดับพื้น

พื้นที่ห้องทันตแพทย์
1. แสงสว่างโดยทั่วไป
2. แสงสว่าง ณ ตัวผู้ป่วย
3. ใต้ดวงโคมผ่าตัด
4. แสงสว่างสาหรับเปรียบเทียบ สีพื้น
5. พื้นที่ทดสอบและตรวจสอบสี
ประเภทของพื้นที่และกิจกรรม
๓๙

19

ไม่ควรมีแสงบาตรตาเลย
ดวงโคม ณ จุดรักษา
บางกรณีอาจสูงกว่า
5,000
Lux
อุณหภูมิสีอย่างต่า
6,000 K

ประเภทของพื้นที่และกิจกรรม

EmLux UGR L

R a(min)

300
300
750
5,000

80
80
90
90

หมายเหตุ

โรงพยาบาล
6. ห้องค่าเชื้อ
7. ห้องปลอดเชื้อ
8. ห้องชันสูตรพลิกศพ/ห้องเก็บศพ
9. โต๊ะชันสูตรพลิกศพ

22
22
19

อาจจะสู ง กว่ า 5,000
Lux

หมายเหตุ
EmLux : ความส่องสว่างขั้นต่าโดยเฉลี่ย หมายถึง ความส่องสว่างโดยเฉลี่ยของพื้นที่ ที่ใช้ทากิจกรรม
ดังกล่าว ในการใช้งานต้องมีค่าไม่ต่ากว่าค่าที่กาหนด ซึ่งค่ากาหนดดังกล่าวไม่ใช่ค่าของการติดตั้งใหม่ แต่เป็นค่าที่ในการใช้
งานได้จริงแล้วจะต้องมีค่าไม่ตากว่
่ ากาหนด ดังนั้นผู้ออกแบบจึงควรต้องเผื่อการลดลงของแสงจากความสกปรกจากการใช้งาน
โคมไฟ หลอดไฟ จากการลดลงของแสงเมื่อหลอดเสื่อมอายุการใช้งาน จากการลดลงของแสงจากการกั้นผนังกั้นห้อง
(partition) หรือจากกองเอกสารในห้อง จากการลดลงของแสงจากการได้รับแรงดันไฟฟ้าไม่สม่าเสมอ จากการลดลงของ
แสงจากการเลือกสีเฟอร์นิเจอร์ ผนังที่ดูดกลืนแสงจากสีทึบ หรือจากฝุ่นเกาะ และจากการลดลงของแสงจากการขาดการ
บารุงรักษา ซึ่งหากผู้ออกแบบไม่ได้เผื่อการลดลงของแสง ก็มักจะทาให้ได้ความส่องสว่างต่ากว่าที่มาตรฐานกาหนด
อนึ่ งค่ าดั งกล่ าว เป็น ค่ า ส าหรั บ การใช้ งานของคนทั่ ว ไป ในกรณี ที่ เป็ น ผู้ สู งอายุ หรื อ การใช้ งานพิ เ ศษ
โดยเฉพาะ ก็จาเป็นต้องพิจารณาปรับเพิ่มค่าความส่องสว่างให้สูงขึ้น ให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน
UGRL : Limiting Unified Glare Rating เป็นดัชนีบอกค่าระดับความไม่สบายตามากที่สุดที่ยอมรับได้
จากระบบแสงสว่าง ณ พื้นที่ หรือจุดทางาน ซึ่งค่าระดับความไม่สบายตาหรือ UGR (Unified Glare Rating) สามารถ
หาได้จากสูตรต่อไปนี้โดย Tabular Method (โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสาร CIE 117 – 1995)
R a(min) ค่าดัชนีความถูกต้องของสีขั้นต่า โดยควรเลือกชนิดหลอดไฟที่ให้ค่า ความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า
ค่าที่กาหนด

หมวด 5
ระบบไฟฟ้าสารองฉุกเฉิน
1. มีระบบไฟฟ้าสารองฉุกเฉินในการทางานของเครื่องกาเนิดไฟฟ้าซึ่งต้องสามารถจ่ายไฟใช้งาน
ภายใน 10 วินาที ภายหลังระบบไฟฟ้ากาลังหลักหยุดทางาน23
2. มีการทดสอบการทางานของเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารองเป็นประจาและมีน้ามันสารองสาหรับ
การเดินเครื่องอย่างเพียงพอไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง

23
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๔๐

3. เครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารองต้องอยู่ในที่มิดชิด โดยอาจอยู่ภายในอาคารหลักหรืออยู่เป็นอาคาร
แยกต่างหาก มีการป้องกันแรงสั่นสะเทือนและเสียงจากเครื่อง มีประตูทางเข้าออกสะดวก และกว้างเพียงพอ
ต่อการเคลื่อนย้ายหรือซ่อมบารุง โดยมีระยะห่างโดยรอบจากเครื่องกับผนังไม่น้อยกว่า 1 เมตร24
4. ภายในอาคารที่ติดตั้งเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารอง ต้องมีการระบายอากาศที่ดีและสะอาด มี
แสงสว่างเพียงพอในการตรวจสอบการทางานของเครื่อง25
5. ต้องมีรางระบายน้าภายในห้องเครื่องในตาแหน่งที่เหมาะสม หรือรอบแท่นเครื่องสาหรับการ
ระบายน้าเวลาที่ทาความสะอาดพื้น
6. เครื่องกาเนิดไฟฟ้าต้องมีขนาดกาลังที่เหมาะสมและเพียงพอ สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าสารอง
ให้กับดวงโคมและอุปกรณ์การแพทย์ที่จาเป็นในแผนกอุบั ติเหตุ ห้องผ่าตัดหอผู้ป่วยหนัก ห้ องคลอดและ
ธนาคารเลือดเป็นอย่างน้อย
7. มีเครื่องสารองไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) จ่ายให้กับอุปกรณ์ทางการ แพทย์ที่สาคัญ สาหรับวงจร
ช่วยชีวิตซึ่งไม่สามารถหยุดได้ มีการใช้อย่างต่อเนื่องเพียงพอ และเหมาะสม โดยอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
8. บันไดทางหนีไฟ/ทางสัญจร ห้องเครื่อง และหน่วยบริการอื่นๆต้องมีระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ฉุกเฉินซึ่งใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เพิ่มเติมตามความเหมาะสม ตามมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และ
โคมไฟ ป้ายทางออกฉุกเฉิน ของ วสท.26
- การให้แสงสว่างเพื่อการหนีไฟ เพื่อให้เห็นทางหนีไฟชัดเจนปลอดภัย และ
เพื่อให้เห็นอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ และอุปกรณ์ผจญเพลิงที่ติดตั้งได้ชัดเจน
การให้แสงสว่างเพื่อการหนีไฟไม่ได้มีไว้เพื่อให้แสงสว่างเฉพาะเมื่อระบบจ่าย
ไฟฟ้าปกติทั้งระบบล้มเหลวแต่เพียงอย่างเดียว แต่มีไว้ให้แสงสว่างเมื่อมีความ
ล้มเหลวของการจ่ายไฟในพื้นที่นั้นๆด้วย ช่วงเวลาการส่องสว่างเพื่อการหนีไฟ
ต้องไม่น้อยกว่า 180 นาที และช่วงเวลาการส่องสว่างสารองที่ไม่ใช้สาหรับ
หนีไฟต้องไม่น้อยกว่า 120 นาที
- การให้แสงสว่างฉุกเฉินต้องมีแหล่งจ่ายไฟอิสระที่ไม่ขึ้นกับแหล่งจ่ายไฟแสง
สว่างปกติ และไม่อนุญาตให้ใช้เครื่ องกาเนิดไฟฟ้าเป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับโคม
ไฟฟ้าฉุกเฉิน และต้องใช้วงจรไฟฟ้าจากวงจรไฟฟ้าแสงสว่างของในพื้นที่นั้นๆ
การติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าฉุกเฉินต้องติดตั้งสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 2 เมตร โดย
วัดจากพื้นถึงด้านล่างของโคม กรณีติดตั้งต่ากว่า 2 เมตร จะต้องไม่กีดขวาง
เส้นทางหนีไฟ
- การเดิ น สายไฟฟ้ า ส าหรั บ โคมไฟต่ อ พ่ ว ง และมี แ หล่ ง จ่ า ยไฟส่ ว นกลาง
วงจรไฟฟ้าที่จ่ายให้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉินจะต้องแยกอิสระจากอุปกรณ์ไฟฟ้า
อื่นๆ และสายไฟฟ้าที่ใช้จะต้องเป็นสายทนไฟติดตั้งในช่องเดินสาย
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๔๑

- โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน รายละเอียดคุณสมบัติ และการติดตั้ง ให้ยึดถือ
เป็นไปตามมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสวางฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออก
ฉุกเฉินของ วสท. ระยะห่างระหว่างป้ายส าหรับสัญลักษณ์ที่มีความสูง 10
เซนติเมตร ต้องมีระยะไม่เกิน 24 เมตร และให้ติดตั้งเพิ่มเติมด้านบนที่จุดทาง
เลี้ยวทางแยกและเหนือประตูทางออกสุดท้ายด้วย
- ควรติดตั้งป้ายทางออกด้านล่างเป็นป้ายเสริม [4] โดยขอบล่างของป้ายสูงจาก
พื้น 15-20 เซนติเมตร และขอบของป้ายอยู่ห่างจากขอบประตูไม่น้อยกว่า 10
เซนติเมตรเป็น ป้ายเครื่องหมายบอกทางเรืองแสง (Photoluminescent
Escape Sign) สามารถสะสมแสงรอบตัวและเรืองแสงได้โดยไม่พึ่งพาไฟฟ้า
โดยติ ดตั้ งทุ กต าแหน่ งประตูเ ส้ น ทางหนีไ ฟทุ กทางแยกทางเลี้ ยวและแนว
เส้นทางหนีไฟทุกระยะ 24 เมตร

รูปแบบสัญลักษณ์โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน
9. ระบบนาทางเรืองแสงเพื่อการอพยพหนีภัย(ถ้ามี) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการอพยพหนี
ภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและประชาชน มีข้อกาหนด ดังนี้
มาตรฐาน
- มาตรฐาน UL1994 : Luminous Egress Path Marking System
- มาตรฐาน DIN67510 : Longtime Afterglowing Pigments and
Products
คุณสมบัติ
- วัสดุเรืองแสงต้องผลิตจากแร่หินธรรมชาติสว่างโดยไม่ต้องพึ่งพาไฟฟ้า ไม่มี
กัมมันตภาพรังสี ไม่มีส่วนผสมฟอสฟอรัส ไม่ลามไฟ(Fire Retardant) และไม่
ก่อให้เกิดสารพิษ
- ค่าความสว่างเป็นไปตามมาตรฐาน DIN67510(Longtime Afterglowing
Pigments and Products) อยู่ในระดับ Class C โดยมีค่าความสว่างไม่น้อย
กว่า 150 mcd/m² ที่นาทีที่ 10 และ 22 mcd/m²
60
บริเวณที่ติดตั้งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
- ส่วนที่ 1 ป้ายเครื่องหมายบอกทางหนีไฟเรืองแสงพิมพ์วัสดุเรืองแสงเคลือบ
ติดแน่นบนแผ่นอลูมิเนียมพร้อมแผ่นกาวด้านหลัง รูปแบบสัญลักษณ์เป็นไป
ตาม ISO7010 ขนาด 150x300 ม.ม. โดยให้ติดตั้งทุกตาแหน่งที่มีกล่องไฟ
๔๒

ที่แสดงเครื่องหมายทางหนีไฟฉุกเฉินพร้อมแบตเตอรี่(Exit Sign) โดยขอบล่าง
ของป้ายเครื่องหมายบอกทางหนีไฟเรืองแสงสูงจากพื้นไมน้อยกว่า 15 ซม.
แต่ต้องไม่เกิน 20 ซม.(Low Location Lighting)
- ส่วนที่ 2 ป้ายเครื่องหมายอุปกรณ์ดับเพลิงเรืองแสงและป้ายเครื่องหมาย
อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้เรืองแสงพิมพ์วัสดุเรืองแสงเคลือบติดแน่นบนแผ่น
อลูมิเนียมพร้อมแผ่นกาวด้านหลัง รูปแบบสัญลักษณ์เป็นไปตาม ISO7010
ขนาด 200x200 มม. โดยให้ ติ ด ตั้ ง บริ เ วณผนั ง ด้ า นบนเหนื อ อุ ป กรณ์
ดับเพลิงและด้านบนเหนืออุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้
- ส่วนที่ 3 ระบบนาทางเรืองแสงสาหรับการอพยพหนีภัยบริเวณช่องบันไดหนี
ไฟ ประกอบด้วย
 ป้ายเครื่องหมายบอกทางหนีไฟเรืองแสงพิมพ์วัสดุเรืองแสงเคลือบ
ติ ด แน่ น บนแผ่ น อลู มิ เ นี ย มพร้ อ มแผ่ น กาวด้ า นหลั ง รู ป แบบ
สัญลักษณ์เป็นไปตาม ISO7010 ขนาด 150x300 ม.ม. โดยให้
ติ ด ตั้ ง บริ เ วณผนั ง ชานพั ก ในบั น ไดหนี ไ ฟ ขอบล่ า งของป้ า ย
เครื่องหมายบอกทางหนีไฟเรืองแสงสู งจากพื้นประมาณ 1.50
เมตร
 ป้ายบอกชั้นเรืองแสง พิมพ์วัสดุเรืองแสงเคลือบติดแน่นบนแผ่น
อลูมิเนียมพร้อมแผ่นกาวด้านหลังขนาด 200x200 ม.ม. โดยให้
ติดตั้งบริเวณประตูหนีไฟ ขอบล่างของป้ายบอกชั้นเรืองแสงสูงจาก
พื้นประมาณ 1.50 เมตร
 แถบนาทางเรืองแสง วัสดุ PVC Tape พร้อมแผ่นกาวขนาด 25
ม.ม. โดยให้ติดตั้งบริเวณราวจับบันไดหนีไฟ บริเวณผนังชานพัก
ในบันไดหนีไฟ โดยติดตั้งบริเวณผนังชานพักสูงจากพื้น 10 ซม.
และบริเวณรอบวงกบประตูหนีไฟของชั้นปล่อยออก
 แถบนาทางเรืองแสงสาหรับติดตามขั้นบันได วัสดุอลูมิเนียมพร้อม
แผ่นกาวด้านหลังขนาด 203x76x25 ม.ม. โดยให้ติดตั้งตาม
ขั้นบันไดหนีไฟ
 ป้ายปล่อยออกเรืองแสง วัสดุ PVC Plate ขนาด 300x300 ม.ม.
โดยให้ติดตั้งเหนือประตูหนีไฟของขั้นปล่อยออก
หมวด 6
ระบบโทรศัพท์
1. แนวการปักเสาพาดสายโทรศัพท์ เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย
2. สายโทรศัพท์ มีระยะห่างจากตัวอาคารที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายและมีความสูงจากผิวจราจร
หรือทางเดินที่เหมาะสม ไม่กีดขวางหรือเป็นอันตรายต่อบุคคลทั่วไป
3. มี จ านวนโทรศั พ ท์ ต ามความเหมาะสม (อั ต ราส่ ว นสายนอกต่ อ สายใน 1:10) เพื่ อ ใช้
ติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
๔๓

4. จากัดการใช้โทรศัพท์ไร้สายในบางพื้นที่ที่มีความสาคัญ เช่น ห้องผ่า ตัด ,ICU,CCU เป็นต้น
เพื่อป้องกันการรบกวนของคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งทาให้อุปกรณ์เครื่องวัดทางานผิดพลาดได้เช่น มีป้าย
แจ้งเตือนห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย
หมวด 7
ระบบเสียงตามสาย
1. มีระบบเสียงตามสายไว้ประกาศเรียก หรือแจ้งข้อมูลข่าวสาร ต่อทั้งเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ
ได้สะดวกรวดเร็ว โดยสามารถได้ยินอย่างชัดเจนทั้งภายในและภายนอกอาคาร
หมวด 8
ระบบเรียกพยาบาล
1. มีระบบเรียกพยาบาลสาหรับติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ป่วย เพื่อผู้ป่วยจะได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที โดยติดตั้งที่ห้องพักผู้ป่วย,ห้องน้าผู้ป่วย และที่ทางานพยาบาล และมีไฟสัญญาณ
แสดงหน้าห้องพัก
หมวด 9
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
1. มีการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในอาคาร ประกอบด้วย อุปกรณ์ส่งสัญญาณที่สามารถส่ง
เสียงหรือสัญญาณให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคาร ได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึง โดยการควบคุมด้วยมือหรือด้วยระบบ
อัตโนมัติ ในตาแหน่งที่เหมาะสมเช่น โถงพักรอ ห้องพักผู้ป่วย ห้องทางาน เป็นต้น โดยการติดตั้งให้เป็นไปตาม
มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ของวสท.27
- อุปกรณ์แจ้งเหตุจะต้องมีระดับความดังของเสียงที่จุดใดๆ ต้องไม่น้อยกว่า 60
dB และไม่เกิน 105 dB สาหรับในสถานที่สาหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
การได้ยิน ต้องติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุชนิดแสงกระพริบสีขาวระหว่าง 1-2
ครั้งต่อวินาที
- ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์แจ้งเหตุชนิดแสงต้องไม่เกิน 30 เมตรอุปกรณ์แจ้ง
เหตุ ด้ ว ยมื อ จะต้ อ งติ ด ตั้ ง ในต าแหน่ ง ที่ เ ห็ น ชั ด เจน และอยู่ ใ นพื้ น ที่ ทุ ก
ทางเข้าออก และทางหนีไฟ สามารถเข้าถึงได้สะดวก โดยระยะห่างระหว่าง
อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือไม่เกิน 60 เมตร(วัดตามแนวทางเดิน)
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๔๔

ตัวอย่างแสดงระยะการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (HEAT DETECTOR)

ตัวอย่างแสดงระยะการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (HEAT DETECTOR)

ตัวอย่างแสดงระยะการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควัน (SMOKE DETECTOR)

๔๕

ตัวอย่างแสดงระยะการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควัน (SMOKE DETECTOR)
2. สายสัญญาณสาหรับอุปกรณ์แจ้งเหตุต้องเป็นสายชนิดทนไฟ (FRC)
3. มีการตรวจสอบและทดสอบเป็นประจาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
หมวด 10
ระบบทีวีรวม
1. มีการติดตั้งระบบทีวีรวม และกระจายสัญญาณไปยังเต้ารับตาม จุด ต่าง ๆ เพื่อใช้สาหรับการ
รับชม ข้อมูล ข่าวสาร เป็นต้น
หมวด 11
ระบบทีวีวงจรปิด
1. มีการติดตั้งระบบทีวีวงจรปิด ตามจุดที่มีความเสี่ยง เช่น โถงทางเข้า หน้าประตู ลิฟต์ เป็น
ต้น
หมวด 12
ระบบป้องกันการเข้า-ออก
1. มีการติดตั้งระบบป้องกันการเข้าออก เพื่อป้องก้นการเข้าถึงในสถานที่เฉพาะ ที่ต้องการความ
ปลอดภัย
หมวด 13
ระบบสื่อสารด้วยความเร็วสูง
1. มีการติดตั้งระบบสื่อสารด้วยความเร็วสูงเพื่อการติดต่อสื่อสาร และเชื่อมต่อด้วยระบบ
เครือข่าย

๔๖

หมวด 14
ระบบป้องกันฟ้าผ่า
1. มีการติดตั้งตัวนาล่อฟ้า ตัวนาลงดิน ระบบหลักดิน เพื่อป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ซึ่งจะทา
ให้อุปกรณ์ สิ่งปลูกสร้างเสียหาย วิธีการติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าสาหรับสิ่งปลูกสร้างของ
วสท.28
หมวด 15
ระบบป้องกันแรงดันและกระแสเกิน
1. มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดันและกระแสเกินที่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก(ตู้ MDB) เพื่อป้องกัน
แรงดันและกระแสเกินที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ฟ้าผ่า สวิทต์ชิ่ง การลัดวงจร เป็นต้น29
งานระบบประปาและสุขาภิบาล
หมวด 1
บทนิยาม
1. ระบบประปา(น้าดี) หมายถึง ระบบจ่ายน้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคภายในโรงพยาบาลที่มี
คุณภาพน้าที่ได้ค่ามาตรฐานน้าประปาตาม พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม ,การประปานครหลวง ,การประปาภูมิภาค
เป็นต้น
2. ระบบสุขาภิบาล(น้าทิ้ง,น้าเสีย,น้าฝน) หมายถึง ระบบการระบายน้าทิ้ง ,น้าเสีย ,น้าฝน ออก
จากอาคารหรือโรงพยาบาลลงสู่ระบบระบายน้าสาธารณะ โดยไม่ก่อให้เกิดการแพร่หลายหรือสะสมเชื้อโรค
ทางน้าและอากาศ
3. ระบบดับ เพลิง หมายถึง ระบบดับที่สามารถดับเพลิ งในอาคารหรื อโรงพยาบาลเบื้องต้น
จนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะมาทาการดับเพลิงต่อไป ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ที่ไม่สามารถดับเองได้
4. ระบบบาบัดน้าเสีย หมายถึง ระบบที่สามารถบาบัดน้าเสียของอาคารหรือโรงพยาบาลให้ได้
คุณภาพน้าเสียที่ได้ค่ามาตรฐานตามพ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม ,ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
5. การจัดเก็บและกาจัดขยะมูลฝอย หมายถึง การจัดให้มีที่พักมูลฝอยในอาคาร หรืออาคารพัก
มูลฝอยภายในโรงพยาบาล เพื่อสะดวกและปลอดภัยต่อการนาไปกาจัดต่อไป
หมวด 2
บททั่วไป
มาตรฐาน พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ เทศบัญญัติ ข้อบังคับ
ระเบียบ คาสั่ง ข้อกาหนด คาแนะนา หลักเกณฑ์ หนังสือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องหรือข้อบังคับให้ยึดถือ และ
ปฏิบัติ โดยให้ใช้ฉบับล่าสุดเป็นหลัก มีดังนี้
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
2) พระราชบัญญัติสถานพยาบาล
3) พระราชบัญญัติรักษาและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
28
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4) มาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ
5) มาตรฐานการเดินท่อภายในอาคาร ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
6) มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
หมวด 3
ระบบป้องกันอัคคีภัย
1. เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ ( PATABLE FIRE EXTINHGUISHER ) มีเครื่องดับเพลิง
ชนิดที่สามารถดับเพลิง เหมาะสมกับประเภทและชนิดของเพลิงแต่ละประเภท ดังนี้
(1) ถังดับเพลิงเคมี ( A , B & C Type ) สาหรับห้องทั่วไป30
(2) ถังดับเพลิงชนิดสารสะอาด ( CLEAN AGENT ) สาหรับห้อง เช่น I.C.U. ,
C.C.U. เป็นต้น31
(3) ถังดับเพลิงชนิดสารสะอาด ( CLEAN AGENT ) บรรจุก๊าซไนโตเจน ,ก๊าซ
NOVEC ,ก๊าซคาร์บอนไดออไซด์ เป็นต้น เหมาะสาหรับแผนก IT ,เวชระเบียน
เป็นต้น32
2. ถังดับเพลิงเคมี จะต้องติดตั้งในตาแหน่งที่เหมาะสม มองเห็นและสามารถหยิบใช้ได้ง่ายและ
จะต้องมีอย่างน้อยชั้นละ 1 ถัง
3. ระบบดับเพลิงแบบท่อยืน
(1) ระบบดับเพลิงแบบท่อยืน ชนิดท่อแห้ง (DRY PIPE) เป็นระบบที่เวลาปกติไม่มี
น้าในเส้นท่อน้าดับเพลิง ประกอบด้วยท่อดับเพลิงและตู้ดับเพลิง โดยจะมีเครื่อง
ดับเพลิงหรือไม่ก็ได้
- ในกรณีที่ไม่มีเครื่องสูบน้าจะต้องรอน้าจากรถดับเพลิงมาจ่ายน้าให้
- ในกรณีที่มีเครื่องสูบน้าดับเพลิงสามารถฉีดน้าดับเพลิงเอง โดยการลากสาย
ฉีดน้าดับเพลิงแล้วจึงเปิดเครื่องสูบน้าดับเพลิง เพื่อการฉีดน้าดับเพลิง
(2) ระบบดับ เพลิ งแบบท่อยืน ชนิดเปียก (WET PIPE) เป็นระบบดับเพลิ ง
กึ่งอัตโนมัติ เพราะต้องมีน้าในเส้นท่อน้าดับเพลิงตลอดเวลา โดยรักษาแรงดัน
น้าด้วยเครื่องสูบน้ารักษาแรงดันน้า(JOCKEY PUMP) ให้สามารถพอเพียงต่อ
การฉีดดับเพลิงตลอดเวลา เมื่อเกิดเพลิงไหม้ก็เปิดประตูน้าในตู้ดับเพลิงแล้วลาก
สายฉีดน้าดับเพลิง เครื่องสูบน้าดับเพลิงจะทางานอัตโนมัติทันที
(3) ตู้ดับ เพลิ ง ประกอบด้ว ย ตู้ดับเพลิ งที่ทาด้วยโลหะที่มีบานเปิดด้านหน้าเป็น
กระจกนิรภัยและมีกุญแจล๊อกตู้ โดยภายในตู้ประกอบด้วย
- สายฉีดดับเพลิง มี 2 แบบ คือ แบบสายม้วน(HOSE REEL) ใช้สายขนาด Dia.
1 นิ้ว และแบบสายพับ (HOSE RACK) ใช้สายขนาด Dia. 2 1/2 นิ้ว
- หัวฉีดน้าดับเพลิง
- ประตูน้าแบบ BALL VALVE
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- ประตูน้าแบบ ANGLE VALVE
- หัวจ่ายน้าแบบสวมหัวเร็ว ขนาด Dia. 2 1/2 นิ้ว พร้อมฝาปิด
- ถังดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ได้
- ขวาน
- ฯลฯ
(4) ภายในอาคาร ต้องมีระบบดับเพลิ งแบบสายน้าฉีดดับเพลิง ทุกชั้น ในระยะ
ครอบคลุม 30 เมตรและมีหัวรับน้าดับเพลิงภายนอก อาคารที่ ระดับพื้นดินที่
รถดับเพลิงสามารถเข้าถึง33
4. สาหรับอาคารขนาดใหญ่ พิเศษหรืออาคารสูง (เฉพาะอาคารที่ก่อสร้างหลังปี พ.ศ. ๒๕๓๕ )
จะต้องมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ หรือเทียบเท่าระบบสปริงเกอร์ และมีปริมาณน้าสารองดับเพลิง ตามกฎหมาย
ควบคุมอาคาร34
หมวด 4
ระบบประปา
1. มีระบบจ่ายน้าทีสะอาด ไม่ปนเปื้อนสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่มีการรั่วซึม และมีแรงดัน
เพียงพอต่อการใช้งาน35
2. มีระบบสารองน้าประปา ที่สามารถให้บริการได้ตลอดระยะเวลาการรักษา 36 เช่น งาน
บริการทันตกรรม
3. ระบบสารองน้ าประปา จะต้องไม่รั่วซึม และติดตั้งในสถานที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อนต่อคุณภาพน้าประปา เช่น ระดับฝาถังเก็บน้าใต้ดินต้องสูงกว่าระดับรางระบายน้าฝนทั่วไป โดย
สารองน้าไว้ใช้ได้ 2 วัน37
4. มีฝาถังสาหรับการตรวจสอบบารุงรักษา ปิดมิดชิด มีกุญแจล็อค ป้องกันสัตว์ แมลง หรือคน
38
ตกลงไปในถัง
หมวด 5
ระบบระบายน้าและระบบสุขาภิบาล
1. มีแผนผังระบบระบายน้าและระบบสุขาภิบาล39
2. มีระบบรวบรวมน้าทิ้งที่ไม่ก่อให้เกิดการแพร่หลายหรือสะสมเชื้อโรคทางน้าและอากาศ
3. มีระบบการระบายน้าฝนจากอาคาร สู่ระบบระบายน้าฝนรวมอย่างเหมาะสม เช่น รางระบาย
น้ารอบอาคาร บ่ อพักระบบระบายน้ าฝนด้านข้างถนน โดยมีความลาดเอียงให้ เพียงพอ ไม่ก่อให้ เกินการ
33
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ตกตะกอนในท่อ หรือรางระบายน้า มีตะแกรงดักขยะของระบบระบายน้าฝนก่อนปล่อยออกสู่แหล่งสาธารณะ
และไม่มีบริเวณน้าขังที่ก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง หรือแมลงพาหะต่างๆ หรือก่อให้เกิดอันตรายในการสัญจร
ขอผู้ใช้บริการ40
4. มีการแยกประเภทท่อต่างๆ ตามระบบการใช้งานอย่างชัดเจน เช่น ท่อส้วม ท่อน้าทิ้ง ท่อ
ระบายอากาศ ท่อระบายน้าฝน ท่อระบายน้าทิ้งจากเครื่องปรับอากาศ โดยไม่มีการรั่วซึม41
5. ระบบสุขาภิบาลห้องปฏิบัติการ เช่น ห้อง lab , ห้องทันตกรรม , ห้องล้างไต , ห้องล้าง
เครื่องมือ , ห้องรังสี , หน่วยจ่ายกลาง ต้องปราศจากเชื้อ เป็นต้น ประกอบด้วย ท่อประปา , ท่อน้าทิ้ง ,ท่อ
ชนิดพิเศษ ทนกรด-ด่าง , ท่อระบายอากาศ , เครื่องมือและอุปกรณ์ชนิดพิเศษเฉพาะ เช่น ชุดกรองหินปูน เป็น
ต้น42
6. มีระบบรวบรวมปริมาณน้าฝนที่เหมาะสม ก่อนปล่อยออกสู่แหล่งระบายน้าสาธารณะ
7. ท่อระบายอากาศจะต้องโผล่เหนือหลังคาและไม่ทาให้หลังคารั่วซึมได้
8. ขนาดท่อต่างๆสามารถใช้ตามรายการคานวณทางวิศวกรรม
หมวด 6
ระบบบาบัดน้าเสีย
1. มีแผนผังระบบน้าเสีย
2. มีระบบบาบัดน้าเสียรวมหรือแยกเฉพาะอาคารที่มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับปริมาณน้า
เสียและบาบัดน้าเสียได้ตามมาตรฐานคุณภาพน้าทิ้งที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม และ
กระทรวงสาธารณะสุขกาหนด43
หมวด 7
การจัดเก็บและกาจัดมูลฝอย
1. มีการแยกมูลฝอยและการจัดการมูลฝอยตามประเภทมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอย
อันตราย
2. จัดให้มีที่พักมูลฝอยในแต่ละพื้นที่ที่เป็นแหล่งกาเนิดมูลฝอย โดยภาชนะรองรับมูลฝอยแยก
ตามประเภทมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยอันตราย เพียงพอตามรอบเวลาจัดเก็บ
3. ภาชนะรองรับมูลฝอยต้องมีฝาปิดมิดชิด ไม่รั่วซึม ทาด้วยวัสดุที่ทาความสะอาดง่าย44
4. จัดให้มีอาคารพักมูลฝอยเป็นอาคารมิดชิด มีการแยกมูลฝอยตามประเภทมูลฝอย สามารถ
ป้องกันแมลงและสัตว์ มีการระบายอากาศที่ดี ไม่มีกลิ่น รวมทั้งมีป้ายบอกรายละเอียด และมีการติดตั้งดวงโคม
ให้แสงสว่างบริเวณอาคารที่พักขยะ อาคารตั้งอยู่ในตาแหน่งที่สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้สะดวก และไม่อยู่
บริ เวณที่ผู้ คนสั ญ จรไปมา มีร ะบบระบายน้าจากอาคารพัก มูล ฝอยหรือบริ เวณล้ างทาความสะอาด โดย
รวบรวมน้าเสียไปยังระบบบาบัดน้าเสีย45
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งานระบบเครื่องกล
หมวด 1
บทนิยาม
ลิฟต์ หมายถึง พาหนะหรืออุปกรณ์ขนส่ง คน สิ่งของ ในแนวดิ่งของอาคาร โดยอาศัย
เครื่องจักรกลไฟฟ้าในการควบคุมการเคลื่อนที่
หมวด 2
ลิฟต์
1. มีขนาดและจานวนเหมาะสมกับการใช้งาน46
2. กรณีต้องมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยเก้าอี้เข็นและ/หรือเตียงเข็น ห้องโดยสารและประตูต้อง
มีขนาดเหมาะสมและกว้างพอเพียงที่จะสามารถเข็นเก้าอี้และ/หรือเตียงผู้ป่วยเข้าได้โดยสะดวก
3. ภายในห้องโดยสารต้องสะอาด สว่างไม่อับชื้น มีระบบระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพรวมทั้ง
มีระบบติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้ เมื่อเกิดเหตุขัดข้อง
4. เครื่องควบคุมการขึ้น – ลง ต้องมีการติดตั้งระบบ Sefety Device และระบบ Automatic
Rescue Device47
5. อุปกรณ์ภายในอยู่ในสภาพดี และมีการซ่อมบารุงอยู่เสมอ48
6. บริเวณโถงหน้าลิฟต์มีพื้นที่กว้างเพียงพอต่อการพักรอสามารถเข็นเตียงผู้ป่วยสวนกันได้ และ
มีระบบให้แสงสว่างที่เหมาะสมเพียงพอ49
7. กาหนดให้มีลิฟต์สาหรับผู้พิการและทุพลภาพที่ใช้งานได้50
หมวด 3
ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ
ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศที่ดี จะต้องประกอบด้วย
1. มีอากาศจากภายนอก เดิมเข้าสู่ห้องเพื่อให้ได้อัตราการถ่ายเทอากาศที่เหมาะสม โดยวิธี
ธรรมชาติหรือใช้กลอุปกรณ์51
2. ห้องตรวจผู้ป่วยทั่วไปต้องมีแรงดันอากาศสูงกว่าบริเวณพักคอย โดยมีอากาศไหลสู่โถงพัก
คอยได้
3. โถงพักคอยต้องโล่งสบาย มีอากาศถ่ายเทได้ดีในปริมาณที่เหมาะสม ถ้ามีการปรับอากาศ
จะต้องมีระบบกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพปานกลาง52
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4. มีการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศในบริเวณควบคุมความสะอาดโดยให้อากาศไหล
จากบริเวณที่มีความสะอาดมากไปยังบริเวณที่มีความสะอาดน้อยกว่า53
5. มีการรักษาระดับความชื้นไม่ให้เกิน 70%Rh สาหรับบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเชื้อ
โดยจัดให้มีแบบแสดงทิศทางการไหลของอากาศ และตารางการตรวจสอบจากผู้รับผิด ชอบทุก ๆ 1 เดือน
6. ห้องตรวจผู้ป่วยที่แสดงอาการโรคติดเชื้อทางอากาศ ต้องมีแรงดันอากาศภายในห้องเป็น
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ลบ โดยนาอากาศภายนอกเข้ามาปริมาณไม่น้อยกว่า 12 ACH (สาหรับ อาคารใหม่) / 6 ACH (สาหรับ
อาคารที่สร้างก่อนปี 2001) โดยมีการเคลื่อนที่ของอากาศจากแพทย์ไปสู่ ผู้ป่วย และมีการดูดอากาศจาก
บริเวณผู้ป่วยมาบาบัดก่อนปล่อยสู่ภายนอกอาคารโดยปลอดภัย ถ้ามีการปรับอากาศต้องใช้เครื่องปรับอากาศ
ชนิดพิเศษที่สามารถสร้างสภาวะอากาศที่เหมาะสมได้และอากาศมีความชื้นไม่เกิน 60%Rh
7. มีการล้างทาความสะอาดกรองอากาศชนิดล้างได้ ทุก 1 สัปดาห์ ส่วนคอยล์ทาความเย็น
ถาดน้าทิ้ง และแผงระบายความร้อนให้ล้างทาความสะอาดทุก 6 เดือน เป็นอย่างน้อย
8. มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทางานของกรองอากาศ และอุปกรณ์ปรับอากาศอย่าง
สม่าเสมอทุก 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
หมวด 4
ระบบแก๊สทางการแพทย์
ระบบแก็สทางการแพทย์แก๊สที่จ่ายให้เก่ผู้ป่วย ต้องประกอบด้วย
1. กรณีจ่ายแก๊สทางการแพทย์ด้วยระบบถังเข็น ต้องมีห้องเก็บถังแก๊สแยกเป็นสัดส่วนมิดชิด

และปลอดภัย55
2. มีรถเข็นถังแก๊สทางการแพทย์พร้อมสายรัดถังอยู่ในสภาพดีและเพียงพอพร้อมใช้งาน
3. มีการทาเครื่องหมายบนถังเพื่อบอกชนิดของแก๊สที่บรรจุอยู่ ในตาแหน่งที่สามารมองเห็นได้
ชัดเจน
4. กรณีจ่ายแก๊สทางการแพทย์ด้วยระบบท่อ ต้องมีสถานที่หรือห้องรวมระบบแก๊สเป็นสัดส่วน
มิดชิดไม่ปะปนกับกิจกรรมอื่น มีการระบายอากาศที่ดีและจ่ายแก๊สด้วยระบบอัตโนมัติ มีการจากัดการเข้าถึง
สถานที่หรือห้องรวม ระบบแก๊สทางการแพทย์ให้ปลอดภัยจากการรบกวนทั้งจากมนุษย์และสัตว์ โดยอนุญาต
การเข้าถึงเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น56
5. ระบบท่อมีการติดตั้งอย่างเป็นระเบียบ มั่นคงยึดแน่นกับอาคาร แยกห่างไม่ปะปนกับระบบ
ท่ออื่นและสายไฟฟ้า
6. มีเครื่องหมายที่จุดจ่ายแก๊สทุกจุดโดยระบุชนิดของแก๊สไว้อย่างชัดเจน
7. มีหัวจ่ายแก๊สชนิดต่าง ๆ ในห้องที่จาเป็นในจานวนที่เหมาะสม อย่างน้อยดังนี้
- หัวจ่ายออกซิเจน 1 ชุด / ห้อง
- หัวดูดสูญญากาศ 1 ชุด / ห้อง
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ข้อกาหนดตามมาตรฐาน
ข้อกาหนดตามมาตรฐาน
ข้อกาหนดตามกฎหมาย
ข้อกาหนดตามมาตรฐาน

๕๒

8. มีวาล์วส่วนบริเวณ (Zone Valve) และระบบเตือน (Line Alam) ที่ได้มาตรฐานติดตั้งใน
ตาแหน่งที่สามารถเห็นได้สะดวกไม่น้อยกว่า 1 ชุดต่อหน่วยบริการ
9. มีการตรวจสอบการทางานของอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอย่างสม่าเสมอไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง / ปี
10. มีการซ่อมบารุงรักษาการทางานของอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอย่าสม่าเสมอทุกๆ 2 เดือน
11. มีเอกสารหลักฐานการตรวจสอบ จากช่างผู้มีความชานาญแสดงไว้อย่างชัดเจน

๕๓

