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ข้อก ำหนด 

ด้ำนสิง่แวดล้อมในโรงพยำบำล 
ขอบข่ำย 

1. ข้อก ำหนดด้ำนส่ิงแวดล้อมในโรงพยำบำลนี้ ก ำหนดข้อแนะน ำและแนวทำงปฏิบัติด้ำน
ส่ิงแวดล้อมในโรงพยำบำล ให้เกิดควำมปลอดภัยแก่บุคลำกรและผู้เกี่ยวข้อง  

2. ข้อก ำหนดด้ำนส่ิงแวดล้อมในโรงพยำบำลนี้ใช้ได้กับโรงพยำบำลทุกประเภท ทุกขนำด  

บทนิยำม 
1. วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม หมำยถึง กำรประยุกต์ใช้หลักกำรทำงวิทยำศำสตร์อย่ำงสร้ำงสรรค์ 

เพื่อกำรออกแบบ พัฒนำ (ป้องกัน) และปรับปรุงแก้ไข ส่ิงแวดล้อมในโรงพยำบำล ให้เกิดควำมปลอดภัยแก่
บุคลำกรและผู้เกี่ยวข้อง  

2. วิศวกรส่ิงแวดล้อม หมำยถึง ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมตำม
กฎหมำยว่ำด้วยวิศวกร (สำขำส่ิงแวดล้อม) 

3. บุคลำกร หมำยถึง ผู้ซึ่งท ำหน้ำท่ีเป็นผู้ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำล 
4. ผู้เกี่ยวข้อง หมำยถึง ผู้ซึ่งอยู่ในบริเวณโรงพยำบำลและผู้ท่ีอยู่รอบโรงพยำบำล 
5. ส่ิงปฏิกูล หมำยถึง อุจจำระหรือปัสสำวะ และหมำยควำมรวมถึงส่ิงอื่นใด ซึ่งเป็นส่ิงโสโครก 

หรือมีกล่ินเหม็น 
6. มูลฝอย หมำยถึง เศษกระดำษ เศษผ้ำ เศษอำหำร เศษสินค้ำ ถุงพลำสติก ภำชนะท่ีใส่อำหำร 

เถ้ำ มูลสัตว์ หรือซำกสัตว์ (รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวำดจำกถนน ตลำด ท่ีเล้ียงสัตว์หรือท่ีอื่น) 
7. มูลฝอยท่ัวไป หมำยถึง มูลฝอยท่ีย่อยสลำยได้ยำกหรืออำจจะย่อยสลำยได้เองตำมธรรมชำติ 

แต่ไม่คุ้มกับต้นทุนในกำรน ำกลับมำท ำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่ำนกรรมวิธีกำรผลิตทำงอุตสำหกรรม เช่น กล่อง
บรรจุนมพร้อมด่ืม โฟม ซองหรือถุงพลำสติกส ำหรับบรรจุอำหำรด้วยวิธีสุญญำกำศ ซองหรือถุงพลำสติก
ส ำหรับบรรจุเครื่องอุปโภคด้วยวิธีรีดควำมร้อน เป็นต้น 

8. มูลฝอยย่อยสลำย หมำยถึง มูลฝอยท่ีย่อยสลำยได้เองตำมธรรมชำติและ/หรือสำมำรถน ำมำ
หมักท ำปุ๋ยได้ เช่น เศษอำหำร มูลสัตว์ ซำกหรือเศษของพืช ผัก ผลไม้ หรือสัตว์ เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงซำกหรือ
เศษของพืช ผัก ผลไม้ หรือสัตว์ที่เกิดจำกกำรทดลองในห้องปฏิบัติกำร 

9. มูลฝอยท่ียังใช้ได้ (รีไซเคิล) หมำยถึง มูลฝอยท่ีสำมำรถน ำกลับมำท ำเป็นผลิตภัณฑได้ใหม 
โดยผ่ำนกรรมวิธีกำรผลิตทำงอุตสำหกรรม เช่น เศษเหล็ก แก้ว พลำสติก กระดำษเป็นต้น 

10. มูลฝอยอันตรำย หมำยถึง มูลฝอยท่ีปนเป้ือน หรือมีส่วนประกอบของวัตถุดังต่อไปนี้ 
1) วัตถุระเบิดได้ 
2) วัตถุไวไฟ 
3) วัตถุออกไซด์และวัตถุเปอร์ออกไซด์ 
4) วัตถุมีพิษ 
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5) วัตถุท่ีท ำให้เกิดโรค 
6) วัตถุกัมมันตรังสี 
7) วัตถุท่ีก่อให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงทำงพันธุกรรม 
8) วัตถุกัดกร่อน 
9) วัตถุท่ีก่อให้เกิดกำรระคำยเคือง 
10) วัตถุอย่ำงอื่นท่ีอำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภำพส่ิงแวดล้อมหรืออำจท ำให้เกิด

อันตรำยแก่บุคคล สัตว์ พืชหรือทรัพย์ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่ำนไฟฉำยหรือ
แบตเตอรี่โทรศัพท์เคล่ือนท่ี ภำชนะท่ีใช้บรรจุสำรก ำจัดแมลง  หรือวัชพืช กระป๋อง
สเปรย์บรรจุสีหรือสำรเคมี เป็นต้น 

12. มูลฝอยติดเช้ือ หมำยถึง มูลฝอยท่ีมีเช้ือโรคปะปนอยู่ในปริมำณหรือมีควำมเข้มข้นซึ่งถ้ำมี
กำรสัมผัสหรือใกล้ชิดกลับมูลฝอยนั้นแล้วสำมำรถท ำให้เกิดโรคได้ กรณีมูลฝอยดังต่อไปนี้ ท่ีเกิดขึ้นหรือใช้ใน
ขบวนกำรตรวจวินิจฉัยทำงกำรแพทย์และกำรรักษำพยำบำล กำรให้ภูมิคุ้มกันโรค และกำรทดลองเกี่ยวกับโรค 
และกำรตรวจชันสูตรศพหรือซำกสัตว์ รวมท้ังในกำรศึกษำวิจัยเรื่องดังกล่ำว ให้ถือว่ำเป็นมูลฝอยติดเช้ือ (ตำม
กฎกระทรวง ว่ำด้วยกำรก ำจัดมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545) 

1) ซำกหรือช้ินส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นผลมำจำกกำรผ่ำตัด กำรตรวจชันสูตรศพ
หรือซำกสัตว์ และกำรใช้สัตว์ทดลอง 

2) วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยำ หลอดแก้ว ภำชนะท่ีท ำด้วยแก้วสไลด์
และแผ่นกระจกปิดสไลด์ 

3) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่ำจะสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จำ 
 เลือด สำรน้ ำจำกร่ำงกำยของมนุษย์หรือสัตว์ หรือวัคซีนท่ีท ำจำกเช้ือโรคท่ีมีชีวิต เช่น 

ส ำลี ผ้ำก๊อส ผ้ำต่ำงๆ และท่อยำง 
4) มูลฝอยทุกชนิดท่ีมำจำกห้องรักษำผู้ป่วยติดเช้ือร้ำยแรง 

13. น้ ำเสีย หมำยถึง น้ ำท่ีมีส่ิงเจือปนต่ำง ๆ มำกมำย จนกระท่ังกลำยเป็นน้ ำท่ีไม่เป็นท่ีต้องกำร 
และน่ำรังเกียจของคนท่ัวไป ไม่เหมำะสมส ำหรับใช้ประโยชน์อีกต่อไป หรือถ้ำปล่อยลงสู่ล ำน้ ำธรรมชำติก็จะท ำ
ใหคุ้ณภำพน้ ำของธรรมชำติเสียหำยได้ 

14. น้ ำเสียโรงพยำบำล หมำยถึง น้ ำเสียท่ีเกิดจำกกิจกรรมประจ ำวันภำยในโรงพยำบำล ได้แก่ 
สถำนท่ีตรวจผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน ห้องน้ ำ ห้องผ่ำตัด ห้องคลอด ห้องเก็บศพ ห้องปฏิบัติกำร โรงซักผ้ำ โรงครัว 
อำคำรบ้ำนพักภำยในโรงพยำบำล เป็นต้น 

15. มลพิษทำงอำกำศ หมำยถึง สภำวะกำรท่ีบรรยำกำศกลำงแจ้งมีส่ิงเจือปน เช่น ฝุ่นละออง 
ก๊ำซต่ำง ๆ ละอองไอ กล่ิน ควัน ฯลฯ อยู่ในลักษณะ ปริมำณ และระยะเวลำท่ีนำนพอท่ีจะท ำให้เกิดอันตรำย
ต่อสุขภำพอนำมัยของมนุษย์หรือสัตว์ หรือท ำลำยทรัพย์สินของมนุษย์หรือส่ิงแวดล้อมอื่นๆ 

16. น้ ำบริโภค หมำยถึง น้ ำท่ีประชำชนใช้ด่ืม ได้แก่ น้ ำประปำ น้ ำบ่อต้ืน น้ ำบำดำล น้ ำฝน น้ ำ
บรรจุขวด และน้ ำตู้หยอดเหรียญน้ ำ ซึ่งไม่มีสำรเคมี หรือสำรเป็นพิษในปริมำณท่ีเป็นอันตรำยตอสุขภำพเจือ
ปน และปรำศจำก กล่ิน สี และรส ท่ีไม่เป็นท่ียอมรับ 

17. น้ ำอุปโภค หมำยถึง น้ ำท่ีประชำชนใช้ในกิจกรรมต่ำง เช่น อำบน้ ำ ล้ำงจำน ใช้ในห้องน้ ำ
ห้องส้วม เป็นต้น ซึ่งได้จำกแหล่งน้ ำต่ำงๆ คือ บ่อเจำะขนำดเล็ก บ่อบำดำล สระขุด หนองน้ ำธรรมชำติ อ่ำง
เก็บน้ ำธรรมชำติ ฝำย อ่ำงเก็บน้ ำขนำดเล็ก และระบบประปำ ท้ังนี้ คุณภำพของน้ ำจะต้องเป็นน้ ำใส
พอประมำณ ไม่กระด้ำงเกินไป และไม่เค็มเกินไป 
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กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

1. โรงพยำบำลต้องจัดให้มีระบบบ ำบัดและก ำจัดส่ิงปฏิกูล โดยมีเกณฑ์ในกำรบ ำบัดและก ำจัดส่ิง
ปฏิกูลดังนี้  

1) ส่ิงปฏิกูลจะต้องไม่เกิดกำรปนเป้ือนกับผิวดิน 
2) ส่ิงปฏิกูลจะต้องไม่เกิดกำรปนเป้ือนกับน้ ำใต้ดิน 
3) ส่ิงปฏิกูลจะต้องไม่เกิดกำรปนเป้ือนกับน้ ำผิวดิน 
4) ต้องไม่เป็นท่ีอยู่อำศัยของแมลงและสัตว์ต่ำงๆ 
5) ต้องปรำศจำกกล่ินเหม็นรบกวนหรือสภำพที่น่ำรังเกียจ 

2. โรงพยำบำล ต้องมีกำรเก็บ รวบรวม หรือก ำจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ ดังนี้ 
1) มีภำชนะบรรจุ หรือภำชนะรองรับท่ีเหมำะสมและเพียงพอกับปริมำณและประเภทมูล

ฝอย รวมท้ังมีกำรท ำควำมสะอำดภำชนะบรรจุ หรือภำชนะรองรับ และบริเวณท่ีเก็บ
ภำชนะนั้นอยู่เสมอ 

2) ในกรณีท่ีมีกำรก ำจัดเอง ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นและต้อง
ด ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมข้อก ำหนดของท้องถิ่นนั้น 

3) กรณีท่ีมีมูลฝอยท่ีปนเป้ือนสำรพิษ หรือวัตถุอันตรำย หรือส่ิงอื่นใดท่ีอำจเป็นอันตรำย
ต่อสุขภำพ หรือมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม จะต้องด ำเนินกำรตำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง 

3. โรงพยำบำลต้องจัดให้มีสถำนท่ีพักมูลฝอยท่ีมีลักษณะดังนี้ 
1) ต้องมีขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 3 เท่ำของปริมำณมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในแต่ละวัน 
2) ผนังต้องท ำด้วยวัสดุทนไฟ 
3) พื้นผิวต้องเรียบและกันน้ ำซึม 
4) ต้องมีกำรป้องกันกล่ินและน้ ำฝน 
5) ต้องมีกำรระบำยน้ ำเสียจำกมูลฝอยเข้ำสู่ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
6) ต้องมีกำรระบำยอำกำศและป้องกันน้ ำเข้ำ 

ท่ีพักรวมมูลฝอยต้องมีระยะห่ำงจำกสถำนท่ีประกอบอำหำรและสถำนท่ีเก็บอำหำรไม่น้อยกว่ำ 
4 เมตร แต่ถ้ำท่ีพักรวมมูลฝอยมีขนำดควำมจุเกิน 3 ลูกบำศก์เมตร ต้องมีระยะห่ำงจำกสถำนท่ีดังกล่ำวไม่น้อย
กว่ำ 10 เมตร และสำมำรถขนย้ำยมูลฝอยได้โดยสะดวก 

4. จัดให้มถีุงพลำสติกใส่มูลฝอยท่ีมีคุณลักษณะท่ัวไป และคุณลักษณะทำงฟิสิกส์ ให้เป็นไป ตำม
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม  

5. จัดใหท่ี้รองรับมูลฝอยแบบพลำสติกท่ีมีคุณลักษณะท่ัวไป และคุณลักษณะทำงฟิสิกส์ท่ีได้รับ
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ถังพลำสติกใส่มูลฝอยหรือได้รับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ถัง
พลำสติกส ำหรับบรรจุน้ ำ  

6. ถุงพลำสติกใส่มูลฝอยและท่ีรองรับมูลฝอยแบบพลำสติกท่ีใช้ ต้องแยกตำมประเภทมูลฝอย 
ดังนี้ 

1) มูลฝอยท่ัวไป (สี รูปภำพ และข้อควำมตำมแบบ คพ. 1 และแบบ คพ.5) 
2) มูลฝอยย่อยสลำย (สี รูปภำพ และข้อควำมตำมแบบ คพ. 2 และแบบ คพ.6) 



 
 

๗๙ 
 

3) มูลฝอยท่ียังใช้ได้ (สี รูปภำพ และข้อควำมตำมแบบ คพ. 3 และแบบ คพ.7) 
4) มูลฝอยอันตรำย (สี รูปภำพ และข้อควำมตำมแบบ คพ. 4 และแบบ คพ.8) 

7. ต้องจัดให้มีกำรซ่อมบ ำรุงหรือกำรซ่อมแซมระบบบ ำบัดและก ำจัดส่ิงปฏิกูล อุปกรณ์ประกอบ 
ตำมมำตรฐำนและหลักวิชำกำรด้ำนวิศวกรรม 

8. จัดให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงำนด้ำนควำมปลอดภัย ในกำรท ำงำนเกี่ยวกับกำรก ำจัดส่ิง
ปฏิกูลและมูลฝอย เพื่อเป็นคู่มือส ำหรับกำรปฏิบัติงำน 

9. จัดให้มีกำรฝึกอบรมให้กับบุคลำกรซึ่งปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรก ำจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย ให้มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ และทักษะท่ีจ ำเป็นในกำรท ำงำนอย่ำงปลอดภัยตำมหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำย 

10. ต้องจัดและดูแลให้บุคลำกรใช้อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคลท่ีได้มำตรฐำนและ 
เหมำะสม 

 
กำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อ 

1. โรงพยำบำลต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบกำรจัดเก็บ กำรขนและหรือกำรก ำจัดมูลฝอย
ติดเช้ือ 

1) แต่งต้ังบุคลำกรอย่ำงน้อย 1 คน ซึ่งมีวุฒิกำรศึกษำปริญญำตรีสำขำวิทยำศำสตร์(ด้ำน
สำธำรณสุขสุขำภิบำล ชีววิทยำ วิทยำศำสตร์กำรแพทย์) หรือวิศวกรรมศำสตร์(ด้ำน
สุขำภิบำล ส่ิงแวดล้อม เครื่องกล) เป็นผู้รับผิดชอบดูแลระบบกำรเก็บ กำรขนและหรือ
กำรก ำจัดมูลฝอยติดเช้ือ 

2) กรณีร่วมมือกันหลำยหน่วยงำน อำจแต่งต้ังบุคลำกรท่ีมีคุณสมบัติข้ำงต้น 1 คน เพื่อ
ดูแลระบบร่วมกันหรือแต่งต้ังบุคคลภำยนอกท่ีมีคุณสมบัติดูแลระบบ   

2. จัดให้มีผู้ปฏิบัติงำนท่ีท ำหน้ำท่ีในกำรเก็บ กำรขนและกำรก ำจัดมูลฝอยติดเช้ือ เช่น 
ผู้ปฏิบัติงำนในขั้นตอนเคล่ือนย้ำยมูลฝอยติดเช้ือจำกแหล่งก ำเนิดไปพักรวมมูลฝอยติดเช้ือของโรงพยำบำล เข้ำ
รับกำรอบรมตำมหลักสูตรและระยะเวลำท่ีกระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด กรณีท่ีมีระบบกำรก ำจัดด้วย ต้องจัด
ให้ผู้ปฏิบัติในขั้นตอนกำรก ำจัดเข้ำรับกำรอบรมด้วยเช่นกัน 

3. ต้องจัดให้มีภำชนะส ำหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ ตำมคุณลักษณะดังนี้ 
1)  กรณีมูลฝอยติดเช้ือเป็นของมีคม ต้องเป็นภำชนะบรรจุแบบกล่องหรือถัง ท่ีสำมำรถ

ป้องกันกำรแทงทะลุและกำรกัดกร่อนของสำรเคมี เป็นพลำสติกแข็งหรือโลหะ มีฝำปิด
มิดชิด 

2)  กรณีท่ีไม่ใช่ของมีคม ต้องเป็นแบบถุง ท่ีมีควำมเหนียวไม่ฉีกขำดง่ำย กันน้ ำ ไม่รั่วซึม
และไม่ดูดซับน้ ำ 

ท้ังนี้ ภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือนั้นให้ใช้ได้เพียงครั้งเดียวและต้องมีสีแดงทึบ มีข้อควำมสีด ำ
ขนำดท่ีสำมำรถมองเห็นได้ชัดเจน ได้แก่ ค ำว่ำ “มูลฝอยติดเช้ือ” อยู่ภำยใต้รูปหัวกะโหลกไขว้ คู่กับตรำหรือ



 
 

๘๐ 
 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ระหว่ำงประเทศตำมท่ีกระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด และต้องมีข้อควำมว่ำ“ห้ำมเปิด” “ห้ำมน ำ
กลับมำใช้อีก”และก ำหนด พิมพ์ไว้บนภำชนะบรรจุดังกล่ำว 

กรณีท่ีโรงพยำบำลมิได้ด ำเนินกำรก ำจัดมูลฝอยติดเช้ือด้วยตนเอง โรงพยำบำลดังกล่ำวจะต้อง
ระบุช่ือของหน่วยงำนไว้ที่ภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ และในกรณีท่ีภำชนะส ำหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือนั้นใช้
ส ำหรับเก็บมูลฝอยติดเช้ือไว้เพื่อรอกำรขนไปก ำจัดเกินกว่ำเจ็ดวันนับแต่วันท่ีเกิดมูลฝอยติดเช้ือนั้น ให้ระบุวันท่ี
เกิดมูลฝอยติดเช้ือดังกล่ำวไว้ที่ภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือด้วย 

4. กำรจัดให้มีภำชนะรองรับภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ ภำชนะรองรับนั้นจะต้องท ำด้วยวัสดุท่ี
แข็งแรง ทนทำนต่อสำรเคมี ไม่รั่วซึม ท ำควำมสะอำดได้ง่ำย และต้องมีฝำปิดเปิดมิดชิด เว้นแต่ในห้องท่ีมีกำร
ป้องกันสัตว์ที่เป็นพำหะน ำโรค และจ ำเป็นต้องใช้งำนตลอดเวลำ จะไม่มีฝำปิดเปิดก็ได้ ภำชนะรองรับดังกล่ำว
ให้ใช้ได้หลำยครั้งแต่ต้องดูแลรักษำให้สะอำดอยู่เสมอ 

5. กำรเก็บมูลฝอยติดเช้ือ ต้องด ำเนินกำรดังนี้ 
1)  ต้องเก็บมูลฝอยติดเช้ือตรงแหล่งเกิดมูลฝอยติดเช้ือนั้น และต้องเก็บลงในภำชนะ

ส ำหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือตำมท่ีก ำหนด  โดยไม่ปนกับมูลฝอยอื่น และในกรณีท่ีไม่
สำมำรถเก็บลงในภำชนะส ำหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือได้โดยทันทีท่ีเกิดมูลฝอยติดเช้ือ 
จะต้องเก็บมูลฝอยติดเช้ือนั้นลงในภำชนะส ำหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือโดยเร็วท่ีสุดเมื่อมี
โอกำสท่ีสำมำรถจะท ำได้ 

2)  ต้องบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไม่เกินสำมในส่ีส่วนของควำมจุของภำชนะส ำหรับบรรจุมูล
ฝอยติดเช้ือประเภทเป็นของมีคม แล้วปิดฝำให้แน่น หรือไม่เกินสองในสำมส่วนของ
ควำมจุของภำชนะส ำหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือประเภทไม่ใช่ของมีคม แล้วผูกมัดปำก
ถุงด้วยเชือกหรือวัสดุอื่นให้แน่น 

3) กรณีกำรเก็บมูลฝอยติดเช้ือภำยในโรงพยำบำลหรือภำยในห้องปฏิบัติกำรเช้ืออันตรำย 
ท่ีมีปริมำณมำก หำกยังไม่เคล่ือนย้ำยภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือนั้นออกไปทันที 
จะต้องจัดให้มีท่ีหรือมุมหนึ่งของห้องส ำหรับเป็นที่รวมภำชนะท่ีได้บรรจุมูลฝอยติดเช้ือ
แล้วเพื่อรอกำรเคล่ือนย้ำยไปเก็บกักในท่ีพักรวมมูลฝอยติดเช้ือ แต่ห้ำมเก็บไว้เกิน 1 
วัน 

6. โรงพยำบำลต้องจัดให้มีท่ีพักรวมมูลฝอยติดเช้ือท่ีเป็นห้องหรือเป็นอำคำรเฉพำะแยกจำก
อำคำรอื่นโดยมีลักษณะดังต่อไปนี้ ส ำหรับใช้เก็บกักภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือเพื่อรอกำรขนไปก ำจัด 

1)  มีลักษณะไม่แพร่เช้ือ และอยู่ในท่ีท่ีสะดวกต่อกำรขนมูลฝอยติดเช้ือไปก ำจัด 
2)  มีขนำดกว้ำงเพียงพอท่ีจะเก็บกักภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือได้อย่ำงน้อย 2 วัน 
3)  พื้นและผนังต้องเรียบ ท ำควำมสะอำดได้ง่ำย 
4) มีรำงหรือท่อระบำยน้ ำท้ิงเช่ือมต่อกับระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
5) มีลักษณะโปร่ง ไม่อับช้ืน 
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6) มีกำรป้องกันสัตว์แมลงเข้ำไป มีประตูกว้ำงพอสมควรตำมขนำดของห้อง หรืออำคำร
เพื่อสะดวกต่อกำรปฏิบัติงำน และปิดด้วยกุญแจหรือปิดด้วยวิธีอื่นท่ีบุคคลท่ัวไปไม่
สำมำรถท่ีจะเข้ำไปได้ 

7) มีข้อควำมเป็นค ำเตือนท่ีมีขนำดสำมำรถเห็นได้ชัดเจนว่ำ “ท่ีพักรวมมูลฝอยติดเช้ือ” 
ไว้ที่หน้ำห้องหรือหน้ำอำคำร 

8) มีลำนส ำหรับล้ำงรถเข็นอยู่ใกล้ท่ีพักรวมมูลฝอยติดเช้ือ และลำนนั้นต้องมีรำงหรือท่อ
รวบรวมน้ ำเสียจำกกำรล้ำงรถเข็นเข้ำสู่ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 

ในกรณีท่ีเก็บกักภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไว้เกิน ๗ วัน ท่ีพักรวมมูลฝอยติดเช้ือต้องสำมำรถ
ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ท่ี ๑๐ องศำเซลเซียส หรือต่ ำกว่ำนั้นได้ 

7. กำรเคล่ือนย้ำยภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไปเก็บกักในท่ีพักรวมมูลฝอยติดเช้ือเพื่อรอกำรขน
ไปก ำจัดต้องด ำเนินกำรให้ถูกสุขลักษณะ ดังนี้ 

1)  ต้องมีผู้ปฏิบัติงำนซึ่งมีควำมรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเช้ือ โดยบุคคลดังกล่ำวต้องผ่ำนกำร
ฝึกอบรมกำรป้องกันและระงับกำรแพร่เช้ือหรืออันตรำยท่ีอำจเกิดจำกมูลฝอยติดเช้ือ  

2)  ผู้ปฏิบัติงำนต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยำงหนำ ผ้ำกัน
เป้ือน ผ้ำปิดปำก ปิดจมูก และรองเท้ำพื้นยำงหุ้มแข้ง ตลอดเวลำท่ีปฏิบัติงำน และถ้ำ
ในกำรปฏิบัติงำน ร่ำงกำยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเช้ือ ให้
ผู้ปฏิบัติงำนต้องท ำควำมสะอำดร่ำงกำยหรือส่วนท่ีอำจสัมผัสมูลฝอยติดเช้ือโดยทันที 

3)  ต้องกระท ำทุกวันตำมตำรำงเวลำท่ีก ำหนด เว้นแต่มีเหตุจ ำเป็นต้องเคล่ือนย้ำยโดยใช้
รถเข็นส ำหรับเคล่ือนย้ำยภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือท่ีมีลักษณะตำมท่ีก ำหนด เว้นแต่
มูลฝอยติดเช้ือท่ีเกิดขึ้นมีปริมำณน้อยท่ีไม่จ ำเป็นต้องใช้รถเข็นจะเคล่ือนย้ำยโดย
ผู้ปฏิบัติงำนซึ่งมีคุณสมบัติตำมก ำหนดก็ได้ 

4)  ต้องมีเส้นทำงเคล่ือนย้ำยท่ีแน่นอน และในระหว่ำงกำรเคล่ือนย้ำยไปท่ีพักรวมมูลฝอย
ติดเช้ือ ห้ำมแวะหรือหยุดพัก ณ ท่ีใด 

5)  ต้องกระท ำโดยระมัดระวัง ห้ำมโยน หรือลำกภำชนะส ำหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ 
6)  กรณีท่ีมีมูลฝอยติดเช้ือตกหล่นหรือภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือแตกระหว่ำงทำงห้ำม

หยิบด้วยมือเปล่ำ ต้องใช้คีมคีบหรือหยิบด้วยถุงมือยำงหนำ หำกเป็นของเหลวให้ซับ
ด้วยกระดำษแล้วเก็บมูลฝอยติดเช้ือหรือกระดำษนั้นในภำชนะส ำหรับบรรจุมูลฝอยติด
เช้ือใบใหม่ แล้วท ำควำมสะอำดด้วยน้ ำยำฆ่ำเช้ือท่ีบริเวณพื้นนั้นก่อนเช็ดถูตำมปกติ 

7)  ต้องท ำควำมสะอำดและฆ่ำเช้ือรถเข็นและอุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงน้อยวันละ
ครั้ง และห้ำมน ำรถเข็นมูลฝอยติดเช้ือไปใช้ในกิจกำรอย่ำงอื่น 

8. รถเข็นส ำหรับเคล่ือนย้ำยภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ืออย่ำงน้อยต้องมีลักษณะและเงื่อนไข 
ดังนี้ 



 
 

๘๒ 
 

1)  ท ำด้วยวัสดุท่ีท ำควำมสะอำดได้ง่ำย ไม่มีแง่มุมอันจะเป็นแหล่งหมักหมม ของเช้ือโรค 
และสำมำรถท ำควำมสะอำดด้วยน้ ำได้ 

2)  มีพื้นและผนังทึบ เมื่อจัดวำงภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือแล้วต้องปิดฝำให้แน่นเพื่อ
ป้องกันสัตว์และแมลงเข้ำไป 

3)  มีข้อควำมสีแดงท่ีมีขนำดสำมำรถมองเห็นชัดเจนอย่ำงน้อยสองด้ำนว่ำ “รถเข็นมูลฝอย
ติดเช้ือ ห้ำมน ำไปใช้ในกิจกำรอื่น” 

4)  ต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือส ำหรับใช้เก็บมูลฝอยติดเช้ือท่ีตกหล่นระหว่ำงกำร
เคล่ือนย้ำย และอุปกรณ์หรือเครื่องมือส ำหรับใช้ท ำควำมสะอำดและฆ่ำเช้ือบริเวณท่ี
มูลฝอยติดเช้ือตกหล่น ตลอดเวลำท่ีท ำกำรเคล่ือนย้ำยภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ 

9. จัดให้มขีั้นตอนวิธีปฏิบัติ กำรติดตำมประเมินผลผู้ประกอบกำรท่ีให้บริกำรก ำจัดขยะติดเช้ือ
ของโรงพยำบำล 

กำรจัดกำรน้ ำเส ย 
1.โรงพยำบำลต้องจัดให้มีระบบบ ำบัดน้ ำเสียท่ีมีประสิทธิภำพตำมมำตรฐำน ส ำหรับ

วัตถุประสงค์ในกำรจัดกำรและบ ำบัดน้ ำเสียโดยท่ัวไปดังนี้ 
1) เพื่อท ำลำยสำรพิษและจุลินทรีย์ที่ท ำให้เกิดโรค 
2) เพื่อป้องกันกำรก่อเหตุเดือดร้อนร ำคำญ 
3) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภำวะมลพิษ 
4) เพื่อเปล่ียนสภำพของเสียในน้ ำเสียให้สำมำรถน ำกลับมำใช้ประโยชน์ได้ 

2. โรงพยำบำลต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบกำรจัดกำรน้ ำเสีย อย่ำงน้อย 1 คน ซึ่งมีวุฒิ
กำรศึกษำปริญญำตรีสำขำวิทยำศำสตร์(ด้ำนสำธำรณสุข สุขำภิบำล ชีววิทยำ วิทยำศำสตร์กำรแพทย์)หรือ
วิศวกรรมศำสตร์(ด้ำนสุขำภิบำล ส่ิงแวดล้อม เครื่องกล) เป็นผู้รับผิดชอบดูแลระบบกำรจัดกำรน้ ำเสีย 

3. โรงพยำบำลต้องจัดให้มีข้อมูลเบื้องต้นของระบบบ ำบัดน้ ำเสีย เช่น ชนิด ขนำด  อุปกรณ์ 
เครื่องจักร แบบแปลนของระบบ เป็นต้น 

4. มีกำรบริหำรจัดกำรปริมำณน้ ำท้ิงของโรงพยำบำลให้เกิดควำมสมดุลกับควำมสำมำรถของ
ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 

5. จัดให้มีกำรฝึกอบรมให้กับบุคลำกรซึ่งปฏิบัติงำนเกี่ยวกับระบบบ ำบัดน้ ำเสียให้มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจ และทักษะท่ีจ ำเป็นในกำรท ำงำนอย่ำงปลอดภัยตำมหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำย 
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6. โรงพยำบำลต้องควบคุมกำรระบำยน้ ำท้ิงให้เป็นไปตำมมำตรฐำน ดังนี้ 

ดัชน คุณภำพน้ ำ หน่วย 
เกณฑ์ก ำหนดสูงสุดตำมประเภท 

มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ ำทิ้ง 

ก ข 
1. ค่ำควำมเป็นกรดด่ำง (pH) 
 

- 5-9 5-9 

2. บีโอดี (BOD) 
 

มก./ล. ≤ 20 ≤ 30 

ดัชนีคุณภำพน้ ำ หน่วย 

เกณฑ์ก ำหนดสงูสดุตำมประเภท 

มำตรฐำนควบคมุกำรระบำยน ำ้ทิง้ 
ก ข 

3.ปริมำณของแข็ง  
 ค่ำสำรแขวนลอย (Suspended Solids) 

มก./ล. ≤ 30 ≤ 40 

 ค่ำตะกอนหนัก (Settleable Solids) มล./ล. ≤ 0.5 ≤ 0.5 
 ค่ำสำรที่ละลำยได้ทั้งหมด  

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

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

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

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

mpm/100 ml ≤ 5,000 ≤ 5,000 

8. ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  
    (Fecal Colifm  Bacteria) 

mpm/100 ml ≤ 1,000 ≤ 1,000 
 

หมำยเหตุ : เครื่องหมำย *   เท่ำกับ  เป็นค่ำท่ีเพ่ิมข้ึนจำกปริมำณสำรละลำยในน้ ำตำมปกติ  
ก.  หมำยควำมถึง  โรงพยำบำลของทำงรำชกำรหรือโรงพยำบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงพยำบำลที่มี

เตียงส ำหรับรับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืนรวมกันทุกชั้นของอำคำรหรือกลุ่มของอำคำรต้ังแต่ 30 เตียงข้ึนไป 
ข.  หมำยควำมถึง  โรงพยำบำลของทำงรำชกำรหรือโรงพยำบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงพยำบำลที่มี

เตียงส ำหรับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืนรวมกันทุกชั้นของอำคำรหรือกลุ่มของอำคำรต้ังแต่ 10 เตียง แต่ไม่ถึง 
30 เตียง 

7. กำรตรวจสอบมำตรฐำนกำรระบำยน้ ำท้ิงจำกอำคำร ให้ใช้วิธีกำรดังต่อไปนี้ 
1)  กำรตรวจสอบค่ำควำมเป็นกรดและด่ำงให้กระท ำโดยใช้เครื่องวัดควำมเป็นกรดและ

ด่ำงของน้ ำ (PH Meter) 
2)  กำรตรวจสอบค่ำบี โอ ดีให้ กระท ำโดยใ ช้วิ ธี กำรอะไซด์โมดิฟิ เค ช่ัน ( Azide 

Modification)ท่ีอุณหภูมิ ๒๐ องศำเซลเซียส เป็นเวลำ ๕ วัน ติดต่อกันหรือวิธีกำรอื่น
ท่ีคณะกรรมกำรควบคุมมลพิษให้ควำมเห็นชอบ 

3)  กำรตรวจสอบค่ำสำรแขวนลอยให้กระท ำโดยใช้วิธีกำรกรองผ่ำนกระดำษกรองใยแก้ว 
(Glass Fibre Filter Disc) 
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4)  กำรตรวจสอบค่ำตะกอนหนักให้กระท ำโดยใช้วิธีกำรกรวยอิมฮอฟฟ์ ( Imhoff cone)
ขนำดบรรจุ ๑,๐๐๐ ลูกบำศก์เซนติเมตร ในเวลำ ๑ ช่ัวโมง 

5)  กำรตรวจสอบค่ำสำรท่ีละลำยได้ท้ังหมดให้กระท ำโดยใช้วิธีกำรระเหยแห้งระหว่ำง
อุณหภูม ิ๑๐๓ องศำเซลเซียส ถึงอุณหภูมิ ๑๐๕ องศำเซลเซียส ในเวลำ ๑ ช่ัวโมง 

6)  กำรตรวจสอบค่ำซัลไฟด์ให้กระท ำโดยใช้วิธีกำรไตเตรท (Titrate) 
7)  กำรตรวจสอบค่ำทีเคเอ็นให้กระท ำโดยใช้วิธีกำรเจลดำห์ล (Kjeldahl) 
8)  กำรตรวจสอบค่ำน้ ำมันและไขมันให้กระท ำโดยใช้วิธีกำรสกัดด้วยตัวท ำละลำย แล้ว

แยกหำน้ ำหนักของน้ ำมันและไขมัน 
9)  กำรตรวจสอบค่ำโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ให้กระท ำโดยใช้วิธี Standard Multiple Tube 

Test 
10) กำรตรวจสอบค่ำฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรยี ให้กระท ำโดยใช้วิธี Standard Multiple  
 Tube Test 

8. โรงพยำบำลต้องเก็บตัวอย่ำงน้ ำท่ีผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วตรวจวิเครำะห์เปรียบเทียบกับมำตรฐำน
คุณภำพน้ ำท้ิง และระยะเวลำในกำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำในกำรตรวจวิเครำะห์ ให้เป็นไปตำมท่ีคณะกรรมกำร
ควบคุมมลพิษก ำหนด 

9.วิธีกำรเก็บน้ ำตัวอย่ำงส ำหรับวิเครำะห์ ให้เป็นไปตำมท่ีคณะกรรมกำรควบคุมมลพิษก ำหนด 
10. ต้องจัดให้มีกำรซ่อมบ ำรุงหรือกำรซ่อมแซมระบบบ ำบัดน้ ำเสีย ระบบระบำยน้ ำเสีย และ

อุปกรณ์ประกอบ ตำมมำตรฐำนและหลักวิชำกำรด้ำนวิศวกรรม 
11. โรงพยำบำลจะต้องจดบันทึกสถิติและข้อมูลกำรท ำงำนของระบบบ ำบัดน้ ำเสียตำมแบบ 

ทส.1 ทุกวัน และสรุปผลกำรท ำงำนของระบบบ ำบัดน้ ำเสียตำมแบบ ทส.2 ทุกเดือน โดยรำยงำนต่อเจ้ำ
พนักงำนท้องถิ่นภำยใน 15 วันของเดือนถัดไป ให้เป็นไปตำม ตำมมำตรำ 80 แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริม
และรักษำคุณภำพส่ิงแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 
 

กำรจัดกำรน้ ำอุปโภคบริโภค 
1. โรงพยำบำลต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบน้ ำบริโภค อย่ำงน้อย 1 คน ซึ่งมีวุฒิกำรศึกษำ

ปริญญำตรีสำขำวิทยำศำสตร์( ด้ำนสำธำรณสุข  สุขำภิบำล ชีววิทยำ วิทยำศำสตร์กำรแพทย์)  หรือ
วิศวกรรมศำสตร์(ด้ำนสุขำภิบำล ส่ิงแวดล้อม เครื่องกล)  

๒. จัดให้มกีำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์ให้เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมรู้  ควำมเข้ำใจและเกิดควำมตระหนัก
เกี่ยวกับน้ ำอุปโภคบริโภคสะอำดปลอดภัย และผลกระทบต่อสุขภำพ เพื่อดูแลสุขภำพตนเอง 

๓. โรงพยำบำลต้องควบคุมคุณภำพน้ ำบริโภคให้เป็นไปตำมมำตรฐำน ดังนี้ 
1) มำตรฐำนคุณภำพน้ ำประปำท่ีใช้บริโภค 

ดัชน คณุภำพน้ ำ หน่วย 
คณุภำพน้ ำประปำ 

กรมอนำมัย 

 1. คุณภำพน้ ำทำงกำยภำพ 
  

    ควำมเป็นกรด-ด่ำง(pH) - 6.5 - 8.5 

    ควำมขุ่น (Turbidity) NTU 5 
    สี (Color) แพลตติน่ัมโคบอลท์ 15 
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 2. คุณภำพน้ ำทำงเคมีทั่วไป   
    ปริมำณสำรละลำยทั้งหมดที่     
    เหลือจำกกำรระเหย (TDS) 

มล./ล. 1,000 

    ควำมกระด้ำง (Hardness) มก./ล. 500 
    ซัลเฟต (SO4) มก./ล. 250 
    คลอไรด์ (Cl) มก./ล. 250 
    ไนเตรท (NO3 as N) มก./ล. 50 
    ฟลูออไรด์ (F) มก./ล. 0.7 

ดัชน คณุภำพน้ ำ หน่วย 
คณุภำพน้ ำประปำ 

กรมอนำมัย 
3. คุณภำพน้ ำทำงโลหะหนักทั่วไป   
    เหล็ก (Fe) มก./ล. 0.5 
    แมงกำนีส (Mn) มก./ล. 0.3 
    ทองแดง (Cu) มก./ล. 1.0 
    สังกะส ี(Zn) มล./ล. 3.0 
 4. คุณภำพน้ ำทำงโลหะหนักสำรเป็นพิษ 
    ตะกั่ว (Pb) มก./ล. 0.01 
    โครเมี่ยม (Cr) มก./ล. 0.05 
    แคดเมี่ยม (Cd) มก./ล. 0.003 
    สำรหนู (As) มก./ล. 0.01 
    ปรอท (Hg) มล./ล. 0.001 
 ๕. คุณภำพน้ ำทำงแบคทีเรีย 

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
(Total Coliform Bacteria) 

mpm/100 ml 0 

ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
(Faecal Colifrom Bacteria) 

mpm/100 ml 0 

หมำยเหตุ  1. คลอรีนอิสระตกค้ำง (Residual Free Chlorine) ก ำหนดให้มีทีป่ลำยท่อ 0.2 - 0.5 mg/L 
        ใช้ในระบบกำรเฝ้ำระวังคุณภำพน้ ำประปำ 

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

   3. ประกำศกรมอนำมัย เรื่อง เกณฑ์คุณภำพน้ ำประปำ ปี 2553 
 

2) มำตรฐำนคุณภำพน้ ำบำดำลท่ีใช้บริโภค 

ดัชน คุณภำพน้ ำ หน่วย 
ค่ำมำตรฐำน 

เกณฑ์ก ำหนดท ่
เหมำะสม 

เกณฑ์อนุโลม
สูงสุด 

1. ทำงกำยภำพ    
   สี (Colour) แพลตติน่ัมโคบอลท์ 5 15 
   ควำมขุ่น (Turbidity) NTU 5 20 
   ควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) - 7.0-8.5 6.5-9.2 
2. ทำงเคม     
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   เหล็ก (Fe) มก./ล. ไม่เกินกว่ำ 0.5 1.0 
   มังกำนีส (Mn) มก./ล. ไม่เกินกว่ำ 0.3 0.5 
   ทองแดง (cu) มก./ล. ไม่เกินกว่ำ 1.0 1.5 
   สังกะสี (Zn) มก./ล. ไม่เกินกว่ำ 5.0 15.0 
   ซัลเฟต (SO4) มก./ล. ไม่เกินกว่ำ 200 250 
   คลอไรด์ (Cl) มก./ล. ไม่เกินกว่ำ 250 600 
   ฟลูออไรด์ (F) มก./ล. ไม่เกินกว่ำ 0.7 1.0 
   ไนเตรด (NO3) มก./ล. ไม่เกินกว่ำ 45 45 
   ควำมกระด้ำงทั้งหมด  
   (Total Hardness as CaCO3) 

มก./ล. ไม่เกินกว่ำ 300 500 

ดัชน คุณภำพน้ ำ หน่วย 
ค่ำมำตรฐำน 

เกณฑ์ก ำหนดท ่
เหมำะสม 

เกณฑ์อนุโลม
สูงสุด 

   ควำมกระด้ำงถำวร (Non carbonate  
   hardness as CaCO3)  

มก./ล. ไม่เกินกว่ำ 200 250 

ปริมำณสำรทั้งหมดที่ละลำยได้ 
(Total dissolved solids) 

มก./ล. ไม่เกินกว่ำ 600 1,200 

3. สำรพิษ    
   สำรหนู (As) มก./ล. ต้องไม่มีเลย 0.05 
   ไซยำไนด์ (CN) มก./ล. ต้องไม่มีเลย 0.1 
   ตะกั่ว (Pb) มก./ล. ต้องไม่มีเลย 0.05 
   ปรอท (Hg) มก./ล. ต้องไม่มีเลย 0.001 
   แคดเมียม (Cd) มก./ล. ต้องไม่มีเลย 0.01 
   ซิลิเนียม (Se) มก./ล. ต้องไม่มีเลย 0.01 
4. ทำงบักเตร     
   บักเตรีที่ตรวจพบโดยวิธี 
   Standard plate count 

โคโลนีต่อ ลบ.ซม. ไมเ่กินกว่ำ 500 - 

   บักเตรีที่ตรวจพบโดยวิธี 
   Most Probable Number (MPN) 

เอ็ม.พี.เอ็น 
ต่อ 100ลบ.ซม. 

น้อยกว่ำ 2.2 - 

   อี.โคไล (E.coli) - ต้องไม่มีเลย - 
หมำยเหตุ :  ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2542) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติน้ ำ

บำดำล พ.ศ. 2520 เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์และมำตรกำรในทำงวิชำกำรส ำหรับกำรป้องกัน
ด้ำนสำธำรณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ตีพิมพ์ในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม112 ตอนที่ 
29 ลงวันที่ 13 เมษำยน 254 

4. โรงพยำบำลสุ่มเก็บตัวอย่ำงน้ ำบริโภคโดยเจ้ำหน้ำท่ีท่ีมีควำมช ำนำญ หรือผ่ำนกำรอบรม กำร
เก็บตัวอย่ำงน้ ำบริโภคตรวจวิเครำะห์คุณภำพน้ ำ  ทำงกำยภำพ  ทำงเคมี  และทำงแบคทีเรีย ตำมเกณฑ์
มำตรฐำนคุณภำพน้ ำบริโภคของกรมอนำมัยปี 2553 ส่งตรวจวิเครำะห์ ทำงด้ำนกำยภำพ เคมีและแบคทีเรีย 
ตำมวิธีกำรสุ่มเก็บตัวอย่ำงน้ ำบริโภค กำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำ ตำมคู่มือกำรสุ่มเก็บ กำรบรรจุ และเก็บรักษำ
ตัวอย่ำงน้ ำบริโภค ของศูนย์ห้องปฏิบัติกำรกรมอนำมัย หรือคู่มือกำรจัดบริกำรน้ ำบริโภคของส ำนักสุขำภิบำล
อำหำรและน้ ำ    
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5. โรงพยำบำลจะต้องจดบันทึกสถิติและข้อมูลกำรใช้น้ ำประจ ำวันหรือประจ ำเดือน เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบรำยงำนกำรท ำงำนของระบบบ ำบัดน้ ำเสีย แบบ ทส.1 และแบบ ทส.2 ตำมมำตรำ 80 แห่ง
พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพส่ิงแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 และใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำร
ตรวจสอบ กรณีเกิดเหตุไม่ปกติ 

 
ระบบระบำยอำกำศและปรับอำกำศ 

 กำรระบำยอำกำศ มีกำรระบำยอำกำศดี เช่น มีช่องระบำยอำกำศไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสิบของพื้นท่ีห้อง 
หรือมีระบบระบำยอำกำศอื่นใดท่ีมีสมรรถภำพในกำรท ำงำนท่ีทดแทนกันได้ กรณีเป็นห้องปรับอำกำศจะต้องมี
ระบบกำรแลกเปล่ียนอำกำศระหว่ำงภำยใน และภำยนอกอำคำร เช่น พัดลมดูดอำกำศ เป็นต้น โดยมี
ข้อแนะน ำหำกมีอุปกรณ์ในกำรตรวจสอบ ดังนี้ 
  
 1. กำรใช้เครื่องปรับอำกำศอย่ำงถูกต้อง 

1) ขนำดของอุณหภูมิกำรปรับอำกำศท่ีเหมำะสม 
  - ห้องท ำงำนท่ัวไป 25 – 27 °C 
  - ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 24 – 26 °C 
  - ห้อง Lab 23 – 25 °C 
  - ห้อง ICU 23 – 24 °C 
  - ห้อง OR 21 – 23 °C 

2) ขนำด BTU ของเครื่องปรับอำกำศ ต่อห้อง ท่ีมีควำมสูง ไม่เกิน 3 ม. 
  - ห้องปฏิบัติงำน 700 – 800 BTU / ตำรำงเมตร 
  - ห้องประชุม 800 – 900 BTU / ตำรำงเมตร 
  - ห้อง Lab 900 - 1000 BTU / ตำรำงเมตร 
  - ห้อง ICU 1000 – 1200 BTU / ตำรำงเมตร 
  - ห้อง OR 1200 – 1500 BTU / ตำรำงเมตร 
  - บุคคล 400 BTU ต่อคน 
  - แหล่งควำมร้อน 34 BTU ต่อตำรำงเมตร 

3) ควรติดต้ังเทอร์โมสตัทให้ใกล้กับคอยล์ของอีวำพอเรเตอร์ในต ำแหน่งลมกลับเข้ำ
เครื่อง เพื่อท ำให้กำรตัดต่อเป็นไปอย่ำงถูกต้อง 

4) เริ่มต้นเปิดเครื่องควรปรับระดับควำมเร็วพัดลมท่ีควำมเร็วสูง (Hi) ก่อนเพรำะจะท ำ
ให้เย็น เร็วพอเย็นได้ท่ีแล้วควรปรับลดไปเป็นลมต่ ำ (Low) 

5) ควรปิดประตู หน้ำต่ำง ให้มิดชิดอย่ำเปิดหน้ำต่ำงท้ิงไว้ เพรำะควำมร้อนจะเข้ำมำ 

6) เปิดใช้เครื่องปรับอำกำศเฉพำะส่วนและในเวลำท่ีจ ำเป็น ช่วงท่ีอำกำศไม่ค่อยร้อนให้
ปิดเครื่องปรับอำกำศ แล้วเปิดหน้ำต่ำงเพื่อให้ลมพัดถ่ำยเท 

7) หมั่นล้ำงท ำควำมสะอำดคอยล์ รวมท้ังแผงกรองอำกำศให้สะอำดอยู่เสมอ 

8) อย่ำให้มีส่ิงกีดขวำงทำงลมท้ังท่ีแฟนคอยล์ยูนิต (ชุดท่ีอยู่ในห้อง) 
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9) มีระบบกำรบ ำรุงรักษำตำมประเภทของเครื่องปรับอำกำศอย่ำงสม่ ำเสมอ 

2. ระบบปรับอำกำศส ำหรับห้องผ่ำตัด 

1) ในห้องผ่ำตัด (OPERATING ROOM) ควรมีปริมำตรอำกำศในห้องไม่น้อยกว่ำ 
1,000 ลูกบำศก์ฟุตต่อคนหนึ่งคน และต้องมีกำรถ่ำยเทอำกำศระหว่ำงภำยในห้องกับภำยนอกอำคำร ใน
อัตรำไม่น้อยกว่ำ 40 ลูกบำศก์ฟุตต่อคนต่อนำที 

2) อุณหภูมิสำมำรถปรับได้ในช่วง 17-27 °C 

3) ควบคุมช้ืนสัมพัทธ์ให้อยู่ในช่วง 45-55% RH 

4) ควำมดันภำยในห้องเป็นบวกเมื่อเทียบกับห้องรอบๆ โดยกำรจ่ำยลมเข้ำมำกกว่ำลม
ออก 15% 

5) ควรติดต้ังเครื่องวัดควำมดันแตกต่ำงภำยในห้องเพื่อตรวจสอบได้ตลอดเวลำ 

6) แผงกรองอำกำศควรมีประสิทธิภำพ 

7) ควรติดต้ังเครื่องอ่ำนอุณหภูมิ และควำมช้ืนสัมพัทธ์ ให้สำมำรถอ่ำนได้สะดวก 

8) กำรติดต้ังควรเป็นไปตำมมำตรฐำน NFPA 99, Health Care Facilities 

9) ควรจ่ำยลมท้ังหมดจำกเพดำน ดูดลมกลับท่ีใกล้ระดับพื้น โดยมีหน้ำกำรรับลมกลับ
อย่ำงน้อย 2 จุด ติดต้ังให้ขอบล่ำงอยู่สูงกว่ำพื้นอย่ำงน้อย 75 มม. อัตรำกำรจ่ำยลม (Total Air Change) ไม่
ควรน้อยกว่ำ 25 ACH หัวจ่ำยลมควรเป็นแบบจ่ำยลมทิศทำงเดียว (Unidirectional) เช่น หน้ำกำกแบบ 
Perforated เป็นต้น ควรหลีกเล่ียงหัวจ่ำยลมท่ีมีกำรเหนี่ยวน ำลมสูง เช่น หัวจ่ำยลมติดเพดำนแบบส่ีทำงท่ีใช้
ในงำนระบบปรับอำกำศท่ัวไป หรือ หน้ำกำกจ่ำยลมแบบติดผนัง 

10) ไม่ควรติดต้ังวัสดุดูดซับเสียงในระบบส่งลม ยกเว้นมีแผงกรองอำกำศประสิทธิภำพไม่
น้อยกว่ำ 90% ตำมมำตรฐำน ASHRAE 52.1 Dust Spot ติดต้ังอยู่ท่ีปลำยทำง (หลังจำกลมผ่ำนวัสดุดูดซับ
เสียง) 

 3. ห้องพักแพทย์หรือบุคลำกรอื่นๆ ในโรงพยำบำล (PRIVATE ROOM) ควรมีปริมำตรอำกำศในห้อง
ไม่น้อยกว่ำ 750 ลูกบำศก์ฟุตต่อคนหนึ่งคน และต้องมีกำรถ่ำยเทอำกำศระหว่ำงภำยในห้องกับภำยนอก
อำคำรในอัตรำประมำณ 25 ลูกบำศก์ฟุตต่อคนต่อนำที 

4. ในห้องหอผู้ป่วย (WARD) ควรมีปริมำตรอำกำศในห้องระหว่ำง 350-500 ลูกบำศก์ฟุตต่อคน 
และต้องมีกำรถ่ำยเทอำกำศระหว่ำงภำยในห้องกับภำยนอกอำคำรในอัตรำประมำณ 30 ลูกบำศก์ฟุตต่อคนต่อ
นำที 

5. ในห้องรอตรวจของแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ควรมีปริมำตรอำกำศในห้องระหว่ำง 200-300 
ลูกบำศก์ฟุตต่อคนหนึ่งคน และต้องมีอำกำศถ่ำยเทระหว่ำงภำยในห้องกับภำยนอกอำคำรในอัตรำประมำณ 
35 ลูกบำศก์ฟุตต่อคนต่อนำที 

6. ในห้องประชุมหรือสัมมนำ (AUDITORIUM OR CONFERENCE ROOM) ควรมีปริมำตรอำกำศใน
ห้องระหว่ำง 200-300 ลูกบำศก์ฟุตต่อคนหนึ่งคน และต้องมีอำกำศถ่ำยเทระหว่ำงภำยในห้องกับภำยนอก
อำคำรไม่น้อยกว่ำ 15 ลูกบำศก์ฟุตต่อคนต่อนำที 
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7. สภำพอำกำศโดยท่ัวไปควรจะมีควำมช้ืนสัมพัทธ์ระหว่ำง 50-70% มีกำรเคล่ือนไหวของอำกำศ 
(AIR MOVEMENT) ระหว่ำง 15-25 ฟุตต่อนำที ในอุณหภูมิห้องระหว่ำง 20-25 องศำเซลเซียส 

8. ในห้องท่ีต้องระมัดระวังหรืออำจมีกำรแพร่กระจำยเช้ือโรคได้ ควรจะต้องมีกำรท ำลำยเช้ือโรคใน
อำกำศของระบบระบำยอำกำศด้วย (STERILIZATION OF AIR) ควบคุมควำมช้ืนสัมพัทธ์ไม่เกิน 60% หรือ
วิธีกำรอื่นท่ีเหมำะสมให้ได้ตำมมำตรฐำนห้องควบคุมกำรติดเช้ือ 

9. ชุดส่งลมเย็น (FAN COIL UNIT) 
  - ติดต้ังในต ำแหน่งท่ีกระจำยลมเย็นได้ท่ัวถึง และกำรไหลกลับของอำกำศ (RETURN AIR) ได้
สะดวก 

 - ไม่ติดต้ังใกล้บริเวณประตู ทำงเข้ำ – ออก แหล่งควำมร้อน แหล่งน้ ำและควำมช้ืน 
  - มีโครงสร้ำงรองรับกำรติดต้ังท่ีแข็งแรง โดยมีระยะห่ำงจำกด้ำนหลังชุดส่งลมเย็น (FAN 
COIL UNIT) กับผนังอำคำรไม่น้อยกว่ำ 20 เซนติเมตรให้สะดวกต่อกำรซ่อมบ ำรุง 
  - ถำดรองรับน้ ำท้ิงและท่อน้ ำท้ิงต้องมีมุมลำดเอียง ให้น้ ำท้ิงไหลถ่ำยเทได้สะดวก กำรติดต้ัง
ท่อน้ ำท้ิงในแนวนอนให้มีควำมลำดเอียงของท่อลงสู่จุดปล่อยน้ ำท้ิง 1: 100 

 - มีแผ่นกรองฝุ่น (AIR FILTER) 
  - ติดต้ังสวิตช์เบรกเกอร์ ควบคุมกำรตัด – ต่อกระแสไฟฟ้ำในขนำดท่ีเหมำะสม ขนำดของ
สำยไฟฟ้ำท่ีใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรไฟฟ้ำ 
  - มีสวิตช์ ปรับควำมเร็วลมและสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิรวมท้ังอุปกรณ์มำตรฐำนอื่นๆ ท่ีมำกับ
เครื่องปรับอำกำศ 
  - สภำพโครงสร้ำง FAN COIL ไม่ผุกร่อนพ่นทำสีเรียบร้อยสวยงำมหัวจ่ำยลมอยู่ในสภำพ
เรียบร้อย สำมำรถปรับจ่ำยลมได้ตำมทิศทำง 

10. คอยล์ระบำยควำมร้อน (CONDENSING UNIT) 
  - ต ำแหน่งกำรติดต้ังคอยล์ระบำยควำมร้อน ต้องเป็นพื้นท่ีระบำยควำมร้อนได้สะดวกไม่มีส่ิง
กีดขวำงห่ำงจำกแหล่งควำมร้อนควำมช้ืนและไม่มีฝุ่นละออง 
  - กรณีติดต้ังบนผนังอำคำร หลังคำ ระเบียง โครงสร้ำงพื้นท่ีติดต้ังจะต้องมั่นคงแข็งแรง 
สะดวกและปลอดภัยต่อกำรซ่อมบ ำรุงรักษำ 
  - กรณีติดต้ังบนพื้นรำบจะต้องท ำฐำนยกตัวชุดคอยล์ระบำยควำมร้อนให้สูงจำกพื้นไม่น้อย
กว่ำ 20 เซนติเมตร และมีพื้นคอนกรีตอยู่ด้ำนล่ำง 
  - ในกรณีมีกำรใช้เครื่องปรับอำกำศหลำยเครื่อง และติดต้ังคอยล์ระบำยควำมร้อน อยู่รวมกัน
หลำยชุด จะต้องพิจำรณำทิศทำงลมธรรมชำติและลมร้อนท่ีระบำยออกจำกคอยล์ระบำยควำมร้อนแต่ละเครื่อง
ให้ระบำยควำมร้อนออกไปในทิศทำงแนวเดียวกัน 
  - ติดต้ังคอยล์เย็น (FAN COIL UNIT) และคอยล์ระบำยควำมร้อน ไม่ควรอยู่ห่ำงกันเกินกว่ำ 
50 ฟุต (ประมำณ 15 เมตร) 

 - กำรเดินท่อสำรท ำควำมเย็น ใช้ท่อมำตรฐำนชนิดเช่ือมทุกจุด 
  - ขนำดท่อทองแดงท่ีใช้ให้มีขนำดเท่ำกับมำตรฐำนท่อท่ีออกจำก COMPRESSOR หลีกเล่ียง
กำรใช้ข้อต่อ ข้องอ 
  - ท่อสำรท ำควำมเย็นท่ีต่อจำก COMPRESSOR ท่อ DISCHARGE และท่อ SUCTION วำงท่อ
ให้สำมำรถยึดหยุ่น (FLEXIBLE) ได้หรือถ้ำเป็นเครื่องขนำดใหญ่ให้ใช้ท่อยึดหยุ่น (FLEXIBLE) ต่อรับ 
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  - กรณี คอยล์ระบำยควำมร้อน (CONDENSING UNIT) อยู่ระดับเดียวกับคอยล์เย็น จัดวำง
ท่อสำรท ำควำมเย็นท่ีออกจำก คอยล์เย็น ให้มีควำมลำดเอียงไปยังชุด คอยล์ระบำยควำมร้อน ในอัตรำ 
1:100 
  - กรณี คอยล์ระบำยควำมร้อน ติดต้ังสูงกว่ำชุดคอยล์เย็น เกินกว่ำ 3 เมตร จะต้องท ำกำร
ติดต้ัง OIL TRAP ท่ีท่อ SUCTION ด้ำนออกจำกคอยล์เย็น 
  - ท่อ SUCTION และท่อ DISCHARGE วำงควบคู่กันแล้วพันหุ้มฉนวนเพื่อกันกำรกล่ันตัวของ
หยดน้ ำ 
  - กรณี คอยล์ระบำยควำมร้อน ติดต้ังสูงกว่ำชุดคอยล์เย็น เกินกว่ำ25 ฟุต จะต้องท ำกำร
ติดต้ัง S - TRAP และ OIL TRAP ตำมต ำแหน่ง 
  - กรณีชุดคอยล์เย็น (FAN COIL UNIT) ติดต้ังสูงกว่ำ คอยล์ระบำยควำมร้อน ต้องท ำกำร
ติดต้ัง INVERSE TRAP เพื่อป้องกันกำรไหลของสำรท ำควำมเย็นท่ีเป็นของเหลวกลับเข้ำสู่ COMPRESSOR 

11. COMPRESSOR มีฐำนสปริงหรือยำงรองรับกำรส่ันสะเทือน และมีอุปกรณ์ หลักดังนี้ 
  - อุปกรณ์ สวิตช์ MAGNATIC RELAY ในขนำดท่ีเหมำะสมควบคุมกำรตัด-ต่อกระแสไฟฟ้ำ
และกำรท ำงำนของ คอยล์ระบำยควำมร้อน และขนำดของสำยไฟฟ้ำท่ีเป็นมำตรฐำน เหมำะสม ปลอดภัย 
  - มีอุปกรณ์ควบคุมกำรท ำงำนของวงจรตำมขนำด และมำตรฐำนของเครื่องแต่ละชนิด เช่น 
TIME DELAY, HI – LOW PRESSURE CONTROL, CONDENSING HEAT SENSOR, OVER LOAD RELAY 
ฯลฯ 
  - มีอุปกรณ์บอกสถำนะภำพของสำรท ำควำมเย็น SIGHT GLASS และตัวกรองควำมช้ืนใน
สำรท ำควำมเย็น FILTER DRIER 
  - ห้องปรับอำกำศ ควรมีพัดลมระบำยอำกำศ 

 
ระบบแสงสว่ำง 

 1. แสงสว่ำง มีแสงสว่ำงเพียงพอ สำมำรถมองเห็นส่ิงต่ำงๆ ชัดเจน ตำมล ำดับควำมส่องสว่ำงท่ี
เหมำะสมส ำหรับพื้นท่ีท ำงำนและกิจกรรมต่ำงๆ ในอำคำรตำมเกณฑ์ของสมำคมแสงสว่ำงแห่งประเทศไทย 
หรือตำมเกณฑ์ ดังนี้ 

1) ห้องพักผู้ป่วยใน ไม่น้อยกว่ำ 20 ลักซ์ 
2) ทำงเดินท่ัวไป ไม่น้อยกว่ำ 50 ลักซ์ 
3) พื้นท่ีรอกำรรักษำ ไม่น้อยกว่ำ 200 ลักซ์ 
4) ห้องน้ ำผู้ป่วย ไม่น้อยกว่ำ 200 ลักซ์ 
5) ห้องส ำหรับอ่ำนหนังสือ ไม่น้อยกว่ำ 300 ลักซ์ 
6) ห้องธุรกำร,ห้องพักแพทย์ ไม่น้อยกว่ำ 300 ลักซ์ 
7) ห้อง ICU ไม่น้อยกว่ำ 500 ลักซ์ 
8) ห้องตรวจโรคท่ัวไป ไม่น้อยกว่ำ 500 ลักซ์ 
9) ห้องตรวจโรคเฉพำะด้ำน ไม่น้อยกว่ำ 1,000 ลักซ์ 
10) ห้องผ่ำตัด ไม่น้อยกว่ำ 1,000 ลักซ์ 
11) ห้องชันสูตรพลิกศพ ไม่น้อยกว่ำ 5,000 ลักซ์ 

แต่ท้ังนี้จะต้องไม่ให้เกิดแสงสะท้อนท่ีเป็นกำรรบกวน (REFLECRED GLARE) 



 
 

๙๑ 
 

 2. มีระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงครอบคลุมทุกพื้นท่ีภำยในอำคำรโรงพยำบำล และบริเวณโดยรอบ และ
เส้นทำงสัญจรทั้งโรงพยำบำล 

3. กำรเปิด-ปิด ระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงภำยนอกอำคำร เส้นทำงสัญจร ควรเป็นระบบอัตโนมัติ 
4. หำกใช้เสำไฟฟ้ำ ท่ีท ำจำกโลหะต้องมีระบบสำยดิน 
5. ไม่ควรใช้สะพำนไฟ หรือ Cut-out เป็นตัวเปิด-ปิด ไฟฟ้ำแสงสว่ำง ให้ใช้Circuit Breaker (CB) 
ขนำดท่ีเหมำะสม 
6. กำรติดต้ังระบบเปิด-ปิด หำกอยู่กลำงแจ้ง ต้องติดต้ังภำยในกล่อง หรือใช้อุปกรณ์ท่ีสำมำรถใช้
ภำยนอกอำคำรได้ 
7. ควรพิจำรณำในเรื่องกำรให้ลักษณะแสงท่ีเหมำะสมแก่พื้นท่ีใช้งำน เช่น พื้นท่ีท ำงำนท่ีมีกำรท ำงำน
กระจำยอยู่อย่ำงสม่ ำเสมอ ควรให้แสงท่ีมีควำมสม่ ำเสมอตลอดพื้นท่ี 
8. หลอดฟูออเรสเซนต์ แบบยำว ต้องมีฝำครอบ หรือตะแกรงกันตก 
9. หลอดไฟที่อยู่ภำยนอกอำคำร ตัวโคมต้องเป็นชนิดท่ีใช้กลำงแจ้ง 
 

กำรจัดกำรมลพิษทำงเส ยง 
 เสียง ต้องมีกำรควบคุมแหล่งก ำเนิดเสียงต่ำงๆ ในโรงพยำบำล เช่น กำรก่อสร้ำง หรือซ่อมบ ำรุงหม้อ
น้ ำ เครื่องสูบน้ ำ พัดลม เครื่องกรอฟัน โทรทัศน์ วิทยุ ฯลฯ ไม่ให้เป็นกำรรบกวนต่อผู้ป่วย และบุคลำกรใน
โรงพยำบำล ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชน 

1. มลพิษทำงเสียง คือ เสียงรบกวนท่ีส่งผลกระทบ ดังต่อไปนี้ 
 - กำรท ำให้เกิดควำมร ำคำญ รู้สึกหงุดหงิดไม่สบำยใจ เกิดควำมเครียดทำงระบบประสำท 
 - กำรรบกวนต่อกำรพักผ่อนนอนหลับ และกำรติดต่อส่ือสำร 
 - กำรท ำให้ขำดสมำธิ ประสิทธิภำพกำรท ำงำนลดลง และถ้ำเสียงดังมำก อำจท ำให้ท ำงำน
ผิดพลำด หรือเช่ืองช้ำจนเกิดอุบัติเหตุได้ 
 - กำรมีผลต่อสุขภำพร่ำงกำย ควำมเครียด อำจก่อให้เกิดอำกำรป่วยทำงกำย เช่น โรค
กระเพำะ โรคควำมดันโลหิตสูง 
 - กำรได้รับฟังเสียงดังเกินกว่ำก ำหนดเป็นระยะนำนเกินไปอำจท ำให้สูญเสียกำรได้ยิน ซึ่งอำจ
เป็นอย่ำงช่ัวครำวหรือถำวรก็ได้ 
2. ก ำหนดให้ค่ำระดับเสียงรบกวนไว้ท่ี 10 dB(A) หำกระดับกำรรบกวนท่ีค ำนวณได้มีค่ำมำกกว่ำค่ำ
ระดับเสียงรบกวน ให้ถือว่ำเป็นเสียงรบกวน 

 3. ในพื้นโรงพยำบำลต้องมีระดับเสียงท่ีดังไม่เกิน 85 dB(A) ถือว่ำเป็นอันตรำยต่อมนุษย์ 
 4. มำตรฐำนกำรตรวจวัด 

1) ก่อนตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐำนและระดับเสียงขณะมีกำรรบกวนทุกครั้ง ต้องปรับ
มำตรระดับเสียงไว้ท่ีวงจรถ่วงน้ ำหนัก "A" (Weighting Network "A") และท่ีลักษณะควำมไวตอบรับเสียง 
"FAST" (Dynamic Characteristics "FAST") รวมท้ังต้องสอบเทียบกับเครื่องก ำเนิดเสียง มำตรฐำน เช่น พิ
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สตันโฟน (Piston Phone) หรืออะคูสติค คำลิเบรเตอร์ (Acoustic Calibrator) หรือตรวจสอบ ตำมคู่มือกำร
ใช้งำนท่ีผู้ผลิตมำตรระดับเสียงก ำหนดไว้ 

2) ให้ต้ังไมโครโฟนและมำตรระดับเสียงตำมท่ีก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำร
ส่ิงแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนระดับเสียงโดยท่ัวไป ในบริเวณท่ี
ประชำชนร้องเรียนหรือ ท่ีคำดว่ำจะได้รับกำรรบกวนโดยผู้ท่ีท ำกำรตรวจวัด ต้องจัดท ำบันทึกรำยละเอียด
เกี่ยวกับสภำพของต ำแหน่งท่ีท ำกำรตรวจวัด 

3) กำรตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐำนให้ตรวจวัดเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 5 นำที ขณะไม่มี
เสียงจำกแหล่งก ำเนิดในช่วงเวลำใดเวลำหนึ่งซึ่งสำมำรถใช้เป็นตัวแทนของระดับเสียงพื้นฐำนของพื้นท่ีนั้นๆ 
แบ่งได้เป็น 3 กรณี คือ 

  - แหล่งก ำเนิดเสียงรบกวนยังไม่เกิดหรือยังไม่มีกำรด ำเนินกิจกรรม ให้ตรวจวัดระดับ
เสียงพื้นฐำน ในวัน เวลำ และต ำแหน่งท่ีคำดว่ำจะเกิดเสียงรบกวน หรือจำกต ำแหน่งท่ีคำดว่ำจะมีกำร
ด ำเนินกิจกรรมดังกล่ำว 
  - แหล่งก ำเนิดเสียงรบกวนมีกำรด ำเนินกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง ให้ตรวจวัดระดับเสียง
พื้นฐำนในวัน เวลำ และต ำแหน่งเดียวกันกับต ำแหน่งท่ีจะมีกำรวัดระดับเสียงขณะมีกำรรบกวน โดย
ให้หยุดกิจกรรมของแหล่งก ำเนิดเสียงหรือวัดทันทีก่อนหรือหลังกำรด ำเนินกิจกรรม 
  - แหล่งก ำเนิดเสียงรบกวนมีกำรด ำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่องไม่สำมำรถหยุดกำร
ด ำเนินกิจกรรมได้ ให้ตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐำนในบริเวณอื่นท่ีมีสภำพแวดล้อมคล้ำยคลึงกับบริเวณท่ี
มีกำรรบกวนมำกท่ีสุด และไม่ได้รับผลกระทบจำกแหล่งก ำเนิดเสียงรบกวนโดยผู้ท่ีท ำกำรตรวจวัด
จะต้องจัดท ำบันทึกรำยละเอียดเกี่ยวกับสภำพของบริเวณท่ีท ำกำรตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐำนและ
บริเวณท่ีจะท ำกำรตรวจวัดระดับเสียงขณะมีกำรรบกวน 

 5. กำรตรวจวัดระดับเสียงขณะมีกำรรบกวน 
กำรตรวจวัดระดับเสียงขณะมีกำรรบกวน แบ่งเป็น 4 กรณี คือ 

   - ในกรณีท่ีเสียงรบกวนเกิดขึ้นต่อเนื่องต้ังแต่ 1 ช่ัวโมงขึ้นไป ไม่ว่ำเสียงท่ีเกิดขึ้น
ต้ังแต่เริ่มต้นจนส้ินสุดกำรด ำเนินกิจกรรมนั้นๆจะมีระดับเสียงคงท่ีหรือไม่ก็ตำม (Steady Noise or 
Fluctuating Noise) ให้วัดระดับเสียงขณะมีกำรรบกวนเป็นค่ำระดับเสียงเฉล่ีย 1 ช่ัวโมง (Equivalent A-
Weighted Sound Pressure Level, L eq 1 hr) 
   - ในกรณีท่ีเสียงรบกวนเกิดขึ้นต่อเนื่องและเกิดไม่ถึง 1 ช่ัวโมง ไม่ว่ำเสียงท่ีเกิดขึ้น
ต้ังแต่เริ่มต้นจนส้ินสุดกำรด ำเนินกิจกรรมนั้นๆจะมีระดับเสียงคงท่ีหรือไม่ก็ตำม (Steady Noise or 
Fluctuating Noise) ให้วัดระดับเสียงขณะ เริ่มต้นจนส้ินสุดกำรด ำเนินกิจกรรมนั้นๆ ตำมระยะเวลำท่ีเกิดขึ้น 
   - ในกรณีท่ีเสียงรบกวนเกิดขึ้นไม่ต่อเนื่องและเกิดมำกกว่ำ 1 ช่วงเวลำ โดยแต่ละ
ช่วงเวลำเกิดไม่ถึง 1 ช่ัวโมง ไม่ว่ำเสียงท่ีเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นจนส้ินสุดกำรด ำเนินกิจกรรมนั้นๆ จะมีระดับเสียง
คงท่ีหรือไม่ก็ตำม (Steady Noise or Fluctuating Noise) ให้วัดระดับเสียงทุกช่วงเวลำท่ีเกิดขึ้นในเวลำ 1 
ช่ัวโมง และให้ค ำนวณค่ำระดับเสียงขณะมีกำรรบกวน 
   - ในกรณีบริเวณท่ีจะท ำกำรตรวจวัดเสียงรบกวนเป็นพื้นท่ีท่ีต้องกำรควำมเงียบสงบ 
เช่น โรงพยำบำล โรงเรียน ศำสนสถำน หรือห้องสมุดเป็นต้นและ / หรือ กรณีเกิดเสียงรบกวนในช่วงเวลำ
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ระหว่ำง 22.00 - 06.00 นำฬิกำ ไม่ว่ำเสียงท่ีเกิดขึ้นต้ังแต่เริ่มต้นจนส้ินสุดกำรด ำเนินกิจกรรมนั้นๆ จะมี
ระดับเสียงคงท่ีหรือไม่ก็ตำม (Steady Noise or Fluctuating Noise) ให้ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีกำร
รบกวนเป็นค่ำระดับเสียงเฉล่ีย 5 นำทีและน ำค่ำระดับเสียงท่ีวัดได้บวกเพิ่มด้วย 3 dB(A) 

6. กำรลดเสียงรบกวน 
1) กำรออกแบบอุปกรณ์ เครื่องมือ ให้มีกำรท ำงำนท่ีเงียบ 
2) กำรเลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ควรเลือกประเภทท่ีมีเสียงดังน้อยกว่ำ เช่น กำรใช้

เครื่องปั๊มท่ีเป็นระบบไฮดรอลิกแทน เครื่องท่ีใช้ระบบกล 
3) กำรเปล่ียนกระบวนกำรผลิตท่ีไม่ท ำให้เกิดเสียงดังกำรจัดหำท่ีปิดล้อมเครื่องมือ โดย

น ำวัสดุดูดซับเสียงมำบุลงในโครงสร้ำง ท่ีจะใช้ครอบหรือปิดล้อมเครื่องมือ 
4) กำรติดต้ังเครื่องมือให้วำงอยู่ในต ำแหน่งท่ีมั่นคง เนื่องจำกเสียงเกิดจำกกำร

ส่ันสะเทือนของเครื่องจักร และกำรใช้อุปกรณ์กันสะเทือนจะช่วยลดเสียงได้ 
5) กำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรอยู่เสมอ เช่น กำรท ำควำมสะอำดเป็น

ประจ ำ กำรหยอดน้ ำมันหล่อล่ืนกันกำรเสียดสี ของเครื่องจักร 
6) เพิ่มระยะห่ำงระหว่ำงเครื่องจักร และผู้รับเสียง ท ำให้มีผลต่อระดับเสียง โดยระดับ

เสียงจะลดลง 6 เดซิเบลเอ ทุก ๆระยะทำงท่ีเพิ่มข้ึน เป็นสองเท่ำ 
7) กำรท ำห้อง หรือก ำแพงกั้นทำงเดินของเสียง โดยออกแบบวัสดุเก็บเสียงหรือดูดซับ

เสียงท่ีสัมพันธ์กับควำมถ่ีของเสียง 
8) กำรปลูกต้นไม้ยืนต้นท่ีมีใบดกบริเวณริมรั้ว ช่วยในกำรลดเสียงได้ 
9) ท่ีครอบหู จะปิดหูและกระดูกรอบ ๆ ใบหูไว้ท้ังหมด สำมำรถลดระดับควำมดังของ

เสียงได้ 20-40 dB(A) 
10) ปล๊ักอุดหู ท ำด้วยยำง หรือพลำสติก ใช้สอดเข้ำไปในช่องหูสำมำรถลดระดับควำมดัง

ของเสียงได้ 10-20 dB(A) 
11) กำรลดระยะเวลำในกำรรับเสียงของผู้ท่ีอยู่ในบริเวณท่ีมีเสียงดังเกินมำตรฐำน โดย

จ ำกัดใหน้้อยลง 
12) วิธีกำรใส่ปล๊ักอุดหู ใช้สอดเข้ำไปในช่องหู โดยใช้มือด้ำนตรงข้ำมกับหูท่ีจะใส่ อ้อม

ผ่ำนหลังศีรษะดึงใบหูขึ้นไปด้ำนหลัง อีกมือจับปล๊ักอุดหู สอดเข้ำช่องหูจนกระชับลึกพอสมควร ระยะแรกอำจ
รู้สึกร ำคำญ จึงค่อย ๆ เพิ่มเวลำกำรใส่ ครั้งแรกใส่นำน 10-30 นำทีแล้วค่อย เพิ่มมำกขึ้นตำมตำรำงหลัง 5 
วันยังรู้สึกไม่สบำย ให้เปล่ียนแบบใหม่ 

7. เกณฑ์ก ำหนดของระดับเสียงท่ีเป็นอันตรำย 
1) ได้รับเสียงไม่เกินวันละ 7 ช่ัวโมง ต้องมีระดับเสียงติดต่อกันไม่เกิน 91 dB(A) 

2) ได้รับเสียงวันละ 7-8 ช่ัวโมง ต้องมีระดับเสียง ติดต่อกันไม่เกิน 90 dB(A) 

3) ได้รับเสียงเกินวันละ 8 ช่ัวโมง ต้องมีระดับเสียง ติดต่อกันไม่เกิน 80 dB(A) 
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4) ผู้ปฏิบัติงำนจะท ำงำนในท่ี ๆ มีระดับเสียงเกิน 140 dB(A) โดยไม่มีเครื่องป้องกัน
ไม่ได้ 


