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ข้อก ำหนด 

ด้ำนอำคำรและสภำพแวดล้อมในโรงพยำบำล 
 

ขอบข่ำย 
1. ข้อก ำหนดด้ำนอำคำรและสภำพแวดล้อมในโรงพยำบำลนี้ ก ำหนดข้อแนะน ำและแนวทำง

ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดท ำหรือจัดสร้ำงโครงสร้ำงทำงกำยภำพของอำคำรและสภำพแวดล้อมให้มีองค์ประกอบท่ี
เหมำะสมครบถ้วนต่อกำรใช้งำน ท้ังส่วนตัวอำคำรและระบบประกอบอำคำร เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยแก่
บุคลำกรและผู้ป่วย 

2. ข้อก ำหนดด้ำนอำคำรและสภำพแวดล้อมในโรงพยำบำลนี้ ใช้ได้กับโรงพยำบำลทุกประเภท 
ทุกขนำด 

 
งำนสถำปัตยกรรม 

หมวด 1 
บทนิยำม 

1. อำคำร หมำยถึง ส่ิงปลูกสร้ำงถำวรท่ีบุคคลอำจเข้ำไปอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อำคำรท่ีท ำกำร 
โรงพยำบำล สนำมกีฬำ สถำนีน ำร่องหรือส่ิงปลูกสร้ำงอย่ำงอื่นท่ีมีลักษณะท ำนองเดียวกัน และรวมถึง
ส่ิงก่อสร้ำงอื่นๆซึ่งก่อสร้ำงขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยส ำหรับอำคำรนั้นๆ เช่น เสำธง รั้ว ท่อระบำยน้ ำ หอถังน้ ำ 
ถนน ประปำ และส่ิงอื่นๆซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอำคำร เช่น เครื่องปรับอำกำศ ลิฟต์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ 

2. แผนกำรพัฒนำ หมำยถึง กำรวำงแผนพัฒนำอย่ำงเป็นขั้นตอน 5 ด้ำน ได้แก่ 1) กำรบริหำร
จัดกำร 2) กิจกรรมบริกำร/ระบบบริหำร 3) บุคลำกร 4) อุปกรณ์/เครื่องมือ 5) โครงสร้ำง/สถำนท่ี 

3. กำรวำงผัง หมำยถึง กำรน ำสภำพกำรณ์ในอดีตและปัจจุบันมำท ำนำยควำมต้องกำร(ด้ำนกำร
ให้บริกำร)ในอนำคต  กำรใช้เกณฑ์เชิงพื้นท่ีในกำรแก้ปัญหำด้ำน Spatial Function  กำรก ำหนดทิศทำงกำร
พัฒนำจำกศักยภำพและข้อจ ำกัด 

4. ผังหลัก หมำยถึง กำรวำงแผนด้ำนอำคำรสถำนท่ีและสภำพแวดล้อมอย่ำงเป็นขั้นตอน มีพื้นท่ี
ใช้สอยท่ีเหมำะสมต่อกิจกรรม มีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกิจกรรมท่ีดี มีกำรจัดกลุ่มกิจกรรมหรือควำมสัมพันธ์ของ
กิจกรรมอย่ำงเหมำะสม และมีกำรใช้ท่ีดินอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

5. ทำงเข้ำ-ออก หมำยถึง จุดควบคุมและช่องทำงสัญจรเข้ำ-ออก ส ำหรับยำนพำหนะและผู้
สัญจร โดยมีควำมกว้ำงท่ีเหมำะสม และมีส่ิงอ ำนวยสะดวกท่ีปลอดภัยครบถ้วน 

6. ถนนภำยในโรงพยำบำล หมำยถึง ถนนท่ีจัดเตรียมไว้เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำถึง 
(Accessibility)ท้ังส ำหรับผู้มำรับบริกำรและเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำรในกำรเดินทำงด้วยยำนพำหนะจำกท่ีพัก
อำศัยหรือสถำน ท่ีอื่นๆ ไปยังหน่วยบริกำรหรืออำคำรต่ำงๆ ซึ่งต้ังอยู่ภำยในโรงพยำบำล นอกจำกนี้ถนน
ภำยในโรงพยำบำลควรมีควำมปลอดภัยต่อกำรใช้งำนของผู้ขับขี่ยำนพำหนะ  

7. ทำงเดินเท้ำ หมำยถึง ทำงเดินท่ีจัดเตรียมไว้เพื่ออ ำนวยควำมสะ ดวกในกำรเข้ำถึง 
(Accessibility)   ท้ังส ำหรับผู้มำรับบริกำรและเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำรในกำรเดินทำงด้วยเท้ำจำกทำงเข้ำ 
ทำงออกหลักของโรงพยำบำลซึ่งเช่ือมต่อกับทำงเท้ำสำธำรณะภำยนอกโรงพยำบำล ไปยังหน่วยบริกำรหรือ
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อำคำรต่ำงๆ ซึ่งต้ังอยู่ภำยในโรงพยำบำล นอก จำกนี้ทำงเดินเท้ำภำยในโรงพยำบำลควรมีควำมปลอดภัยต่อ
กำรใช้งำนของผู้เดินเท้ำ 

8. ทำงเดินเช่ือม หมำยถึง ทำงเดินระหว่ำงอำคำรมีเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับผู้รับบริกำร
ในทุกหน่วยบริกำรของโรงพยำบำล 

9. ทำงลำด  หมำยถึง   มีระดับพื้นอำคำรมีควำมต่ำงระดับกันมำกกว่ำ 2 เซนติเมตร   จะต้อง
ท ำทำงลำดเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้รับบิกำร 

10. ท่ีจอดรถ หมำยถึง บริเวณท่ีจัดไว้เพื่อจอดรถส ำหรับผู้มำรับบริกำร  และเจ้ำหน้ำท่ี  เช่น 
ลำนจอดรถไม่มีหลังคำคลุม  โรงจอดรถท่ีมีหลังคำคลุม ท่ีจอดรถภำยในอำคำร เป็นต้น 

11. บริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยด้ำนหน้ำอำคำร หมำยถึง  บริเวณด้ำนหน้ำอำคำร ท่ีจัดไว้ส ำหรับให้
รถยนต์ และรถฉุกเฉิน สำมำรถรับ-ส่งผู้ป่วยได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว 

12. ห้องน้ ำ ห้องส้วม  หมำยถึง ห้องท่ีจัดเตรียมไว้ ส ำหรับผู้ป่วย ญำติผู้ป่วย หรือผู้มำรับ
บริกำร ได้ใช้เพื่อท ำภำรกิจส่วนตัว โดยแยกประเภท ชำย หญิง และผู้พิกำรหรือคนชรำ 

13. บันได หมำยถึงเส้นทำงสัญจรระหว่ำงพื้นต่ำงระดับ หรือระหว่ำงช้ันของอำคำร ในแนวด่ิง 
โดยมีลักษณะทำงสัญจรเป็นขั้น ประกอบด้วยลูกตั้ง และลูกนอน 

14. ทำงหนีไฟ  หมำยถึงเส้นทำงหรือบันได  ท่ีก ำหนดให้เป็นทำงสัญจรออกจำกอำคำร หรือใน
ท่ีท่ีสำมำรถขอควำมช่วยเหลือได้  ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ มีคุณสมบัติและข้อก ำหนดตำมกฎหมำย 

 
หมวด 2 

แผนกำรพัฒนำและกำรวำงผังโรงพยำบำลด้ำนอำคำรและสภำพแวดล้อม 
1. มีการวางแผนการพัฒนาด้านอาคารและสภาพแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 
2. มีกำรปรับปรุงผังบริเวณให้สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ปัจจุบันอย่ำงสม่ ำเสมอ 
3. มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนและประเมินผลอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 
4. มีกำรวำงผังท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์กำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมำตรฐำน

โรงพยำบำลและบริกำรสุขภำพ(HA) 
 

หมวด 3 
ทำงเข้ำ-ออกโรงพยำบำล 

1.  มีกำรก ำหนดต ำแหน่งท่ีปลอดภัย 
2.  มีกำรมองเห็นได้ท่ีชัดเจน 
3.  มีกำรแบ่งช่องทำงส ำหรับยำนพำหนะและผู้สัญจรอย่ำงปลอดภัย 
4.  ช่องเดินรถทำงเดียว มีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 3.50 เมตร1 
5.  ช่องเดินรถสองทำง มีควำมกว้ำงไม่นอยกว่ำ 6.00 เมตร2 
 
 
 

                                                             
1 ข้อก ำหนดตำมมำตรฐำน 
2 ข้อก ำหนดตำมมำตรฐำน 
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หมวด 4 
กำรเข้ำถึงแผนก/ส่วนบริกำรของโรงพยำบำล 

1. มีกำรเข้ำถึงอำคำร/แผนกผู้ป่วยฉุกเฉินได้สะดวกและรวดเร็วกว่ำอำคำร/แผนกผู้ป่วยนอก 
2. มกีำรเข้ำถึงอำคำร/แผนกผู้ป่วยนอกได้สะดวก 

หมวด 5 
ป้ำยน ำทำง ป้ำยจรำจร ป้ำยชื่อโรงพยำบำล ป้ำยอำคำร 

1. มีป้ำยน ำทำงบอกทิศทำงและระยะทำงสู่โรงพยำบำล  ซึ่งท ำด้วยวัสดุท่ีคงทนถำวรมีขนำดท่ี
เหมำะสม ติดต้ังริมถนนสำธำรณะสำยหลักเป็นระยะตำมควำมเหมำะสมก่อนถึงโรงพยำบำลในต ำแหน่งท่ี
มองเห็นได้ชัดเจนท้ังในเวลำกลำงวันและเวลำกลำงคืน 

2. มีป้ำยช่ือโรงพยำบำล  ป้ำยช่ืออำคำร ท่ีจ ำเป็นต่อกำรให้บริกำรซึ่งท ำด้วยวัสดุท่ีคงทนถำวร                        
มีขนำดเหมำะสม  ติดต้ังอย่ำงมั่นคงแข็งแรงในต ำแหน่งท่ีสำมำรถมองเห็นได้ชัดเจนท้ังในเวลำกลำงวันและ
เวลำกลำงคืน 

3. มีป้ำยจรำจรภำยในโรงพยำบำล  ซึ่งท ำด้วยวัสดุท่ีคงทนถำวร  มีขนำดท่ีเหมำะสม ติดต้ังริม
ถนนภำยในโรงพยำบำล  ณ ต ำแหน่งท่ีเหมำะสม และมองเห็นได้ชัดเจนท้ังในเวลำกลำงวันและเวลำกลำงคืน 

4. ป้ำยน ำทำง ป้ำยจรำจรภำยในโรงพยำบำล ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของกรมทำงหลวง 
 

หมวด 6 
ถนนภายในโรงพยาบาล 

ถนนภายในโรงพยาบาลตามมาตรฐานท่ีก าหนดในคู่มือนี้ ควรมีลักษณะตามข้อก าหนดท่ัวไป
ดังต่อไปนี้ 

1. ก่อสร้ำงด้วยวัสดุท่ีคงทนถำวร สำมำรถรองรับน้ ำหนักของยำนพำหนะและแรงกระท ำจำก
กำรสัญจรได้ดี 

2. พื้นผิวโดยท่ัวไปมีควำมเรียบร้อย สม่ ำเสมอ ไม่มีหลุมบ่อท่ีอำจท ำให้เกิดอันตรำยได้ 
3. มีกำรระบำยน้ ำฝนได้ดี ไม่มีน้ ำท่วมขังในภำวะปกติ 
4. มีดวงโคมให้แสงสว่ำงในเวลำค่ ำคืนเป็นระยะอย่ำงท่ัวถึงและเหมำะสม 
5. รัศมีวงเล้ียวโดยท่ัวไปของถนนมีขนำดเหมำะสม สะดวกต่อกำรหมุนพวงมำลัยขณะเล้ียว 
6. บริเวณจุดตัดของถนนปรำศจำกส่ิงบดบังสำยตำของผู้ขับขี่ยำนพำหนะ สำมำรถมองเห็น

ยำนพำหนะท่ีสัญจรมำจำกทิศทำงอื่นๆ ได้ดี ในกรณีท่ีจุดตัดของถนนมีส่ิงบดบังสำยตำต้องมีมำตรกำรเสริม
ควำมปลอดภัยเช่น ติดต้ังกระจกโค้งสะท้อนภำพ หรือมีเจ้ำหน้ำท่ีก ำกับกำรจรำจร 

7. บริเวณจุดตัดของถนนมีป้ำยบอกทำงไปยังหน่วยบริกำรหรืออำคำรต่ำงๆ ชัดเจน ติดต้ังใน
ต ำแหน่งท่ีมองเห็นได้ท้ังในเวลำกลำงวันและเวลำกลำงคืน 

8. มีควำมกว้ำงท่ีเหมำะสมกับกำรสัญจรภำยใน กล่ำวคือ กรณีเดินรถทำงเดียว ถนนต้องมีพื้นผิว
จรำจร (ไม่รวมรำงระบำยน้ ำ) กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 3.50 เมตร3 และส ำหรับกรณีเดินรถสวนทำงกัน ถนนต้องมี
พื้นผิวจรำจร  (ไม่รวมรำงระบำยน้ ำ) กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 6.00 เมตร4 

 

                                                             
3

 ข้อก ำหนดตำมมำตรฐำน 
4 ข้อก ำหนดตำมมำตรฐำน 
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หมวด 7 
ทางเดินเท้า 

ทางเดินเท้าตามมาตรฐานควรมีลักษณะตามข้อก าหนดท่ัวไปดังต่อไปนี้ 
1. มีกำรแบ่งขอบเขตของทำงเดินเท้ำออกจำกเส้นทำงจรำจรของยำนพำหนะอย่ำงชัดเจน ต้ังแต่

ทำงเข้ำ-ออกหลักของโรงพยำบำล  ซึ่งเช่ือมต่อกับทำงเท้ำสำธำรณะภำยนอกโรงพยำบำล  ไปยังหน่วยบริกำร
หรืออำคำรต่ำงๆ ซึ่งต้ังอยู่ภำยในโรงพยำบำล ด้วยวิธีกำรท่ีเหมำะสม สำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกต่อกำรใช้
งำนและมีควำมปลอดภัยต่อผู้ใช้ทำงเดินเท้ำ 

2. ก่อสร้ำงด้วยวัสดุท่ีคงทนถำวร มีควำมมั่นคง แข็งแรง สำมำรถรองรับน้ ำหนักของผู้เดินเท้ำท่ีมี
น้ ำหนักตัวมำกๆ ได้ 

3. มีพื้นผิวที่เรียบร้อย ได้ระดับ และไม่ล่ืน 
4. มีกำรระบำยน้ ำฝนได้ดี ไม่มีน้ ำท่วมขังในภำวะปกติ 
5. มีดวงโคมให้แสงสว่ำงในเวลำค่ ำคืนเป็นระยะอย่ำงท่ัวถึงและเหมำะสม 
6. มีควำมกว้ำงของทำงเดินเท้ำไม่น้อยกว่ำ 1.50 เมตร5 ตลอดเส้นทำง 
7. ไม่มีส่ิงกีดขวำงอยู่ในพื้นท่ีซึ่งเป็นแนวเส้นทำงเดินเท้ำ6 กรณีจ ำเป็นต้องติดต้ังส่ิงอ ำนวยควำม

สะดวกประกอบทำงเดินเท้ำ เช่น ม้ำนั่ง โคมไฟ ฯลฯ จะต้องเตรียมพื้นท่ีส ำหรับติดต้ังส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก
เหล่ำนั้นไว้ให้พ้นจำกแนวเส้นทำงเดินเท้ำ 

8. ในจุดท่ีเป็นทำงข้ำมถนนและมีควำมต่ำงระดับ จะต้องท ำทำงลำดเอียงให้สำมำรถน ำเก้ำอี้ล้อ 
(Wheelchair) ผ่ำนได้โดยสะดวก รวมท้ังต้องจัดให้มีป้ำยเตือนผู้ขับขี่ยำนพำหนะว่ำเป็นทำงข้ำมส ำหรับผู้เดิน
เท้ำ 

 
หมวด 8 

ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารส าหรับผู้ป่วย 
1. มีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ  2.50  เมตร  เพื่อสะดวกต่อกำรเข็นเปลนอนผู้ป่วย  สำมำรถสวน

ทำงกันได้และไม่มีส่ิงกีดขวำงท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรสัญจร 
2. มีผิวทำงเดินจะต้องคงทนถำวร ชนิดเรียบ ไม่ล่ืน  ไม่มีน้ ำขัง สำมำรถระบำยน้ ำได้อย่ำงดี 
3. มีกำรติดต้ังผนังหรือรำวกันตกต้องมีควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 0.80  เมตร แต่ไม่เกิน 0.90  เมตร 

ท ำจำกวัสดุท่ีมีควำมคงทนถำวร  อย่ำงมั่นคงแข็งแรง 
4. มีหลังคำหรือส่ิงปกคลุมท่ีสำมำรถป้องกันแดดและฝนให้ผู้ใช้ได้เป็นอย่ำงดี 
5. มีระบบให้แสงสว่ำงในเวลำกลำงคืนในต ำแหน่งท่ีเหมำะสมและเพียงพอกับกำรใช้งำน 
6. ในกรณีทำงเดินเช่ือมมีพื้นต่ำงระดับกันต้องมีควำมลำดชันไม่เกิน  1:12  
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หมวด 9 
ทางลาดส าหรับผู้ป่วย 

1. มีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 1.50 เมตร7  เพื่อสะดวกต่อกำรเข็นเปลนอนผู้ป่วย 
2. มีควำมลำดชันไม่เกิน 1:128 สำมำรถเข็นรถนั่งหรือเปลนอนผู้ป่วยได้สะดวกและปลอดภัย  
3. มีผิวจะต้องคงทน เรียบไม่ล่ืนและไม่มีน้ ำขังสำมำรถระบำยน้ ำได้ดี  
4. มีกำรติดต้ังรำวมือจับ  ควรมีควำมสูง0.80-0.90  เมตร  และมีกำรติดต้ังรำวจับ อย่ำง

มั่นคงแข็งแรง 
5. มีหลังคำหรือส่ิงปกคลุมท่ีสำมำรถป้องกันแดดและฝนให้ผู้ใช้ได้เป็นอย่ำงดี   
6. มีระบบให้แสงสว่ำงในเวลำกลำงคืนในต ำแหน่งท่ีเหมำะสมและเพียงพอกับกำรใช้งำน   
7. มียกขอบกันล้อตกสูงจำกพื้นไม่น้อย 10 ซม. 
 

หมวด 10 
ที่จอดรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ 

1. มีพื้นผิวถำวร  เช่น ผิวลำดยำง  หรือผิวคอนกรีต เป็นต้น 
2. มีกำรตีเส้นแบ่งแยกบริเวณจอดรถยนต์ และจอดจักรยำนยนต์ ออกจำกแนวทำงวิ่งของรถ  

รวมท้ังแสดงเครื่องหมำยบอกทิศทำงอย่ำงชัดเจน 
3. มีท่ีจอดรถอย่ำงเพียงพอ และมีท่ีจอดรถส ำหรับผู้พิกำรที่อยู่ใกล้ทำงเข้ำอำคำรพร้อมป้ำยหรือ

เครื่องหมำยแสดงอย่ำงชัดเจน  จ ำนวนและขนำดของท่ีจอดรถตำมท่ีกฎหมำย  ก ำหนด 
4. บริเวณท่ีจอดรถ มีระบบแสงสว่ำงในเวลำกลำงคืนอย่ำงเหมำะสมและเพียงพอ 
5. มีระบบระบำยน้ ำฝน ท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 

 
หมวด 11 

บริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยหน้ำอำคำร 

1. มีบริเวณจอดรถช่ัวครำวส ำหรับรับ-ส่งผู้ป่วยด้ำนหน้ำอำคำร จะต้องอยู่ใกล้กับทำงเข้ำหลัก
ของแผนกผู้ป่วยนอก และแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน มีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 6.00 เมตร และมีควำมยำวไม่
น้อยกว่ำ 16.00 เมตร (เมื่อมีรถยนต์จอดรับ-ส่งผู้ป่วยอยู่ จะต้องมีระยะท่ีรถคันอื่นสำมำรถผ่ำนไปได้อย่ำง
สะดวก) พร้อมท้ังมีหลังคำคลุมเพื่อป้องกันแดดฝนได้ดี รวมท้ังปรำศจำกส่ิงกีดขวำงท่ีเป็นอุปสรรคในกำร
เคล่ือนย้ำยผู้ป่วย 

2. พื้นบริเวณรับ-ส่งผู้ป่วย ต้องเป็นพื้นผิวถำวร  เรียบแต่ไม่ล่ืน สำมำรถท ำควำมสะอำดได้ง่ำย 
3. ระดับพื้นบริเวณรับ-ส่งผู้ป่วย ต้องอยู่ในระดับเดียวกับผิวจรำจร กรณีท่ีจ ำเป็นต้องต่ำงระดับ

กันให้ท ำทำงลำดตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
4. ลำดท่ีมีควำมลำดเอียงท่ีเหมำะสม เพื่อควำมสะดวกต่อผู้ใช้เก้ำอี้เข็น (Wheel chair) และ

เปลนอน (Stretcher) เป็นต้น 
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5. บริเวณทำงเข้ำหลักของอำคำรและบริเวณจอดเก้ำอี้เข็น (Wheel chair)  และเปลนอน  
(Stretcher) ต้องมีพื้นท่ีกว้ำงขวำงเพียงพอ เหมำะสมกับปริมำณผู้มำรับบริกำร รวมท้ังต้องมีหลังคำคลุมเพื่ อ
ป้องกันแดดฝนได้ดี ปรำศจำกส่ิงกีดขวำงท่ีเป็นอุปสรรคในกำรเคล่ือนย้ำยผู้ป่วย 

6. มีกำรติดต้ังระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง ส ำหรับเวลำกลำงคืนอย่ำงเพียงพอ  มีควำมมั่นคงแข็งแรง
และอยู่ในสภำพที่พร้อมใช้งำน 

 
หมวด 12 

ห้องน  ำ-ส้วมส ำหรับผู้รับบริกำร 

1. มีห้องน้ ำ  ห้องส้วมแยกชำย-หญิง  ทุกช้ันของอำคำร  โดยประกอบด้วยสุขภัณฑ์ท่ีมีจ ำนวน
เพียง พอต่อกำรใช้งำน โดยเป็นไปตำมกฎกระทรวงฉบับท่ี 63 (พ.ศ.2551) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
ควบคุมอำคำร พ.ศ.2522 

2. พื้นและผนังท ำด้วยวัสดุท่ีท ำควำมสะอำดได้ง่ำย  ไม่ควรมีซอกมุมหรือรอยต่อวัสดุมำกเพรำะ
จะท ำใหเ้ป็นท่ีสะสมของเช้ือโรคและครำบสกปรก  วัสดุปูพื้นต้องมีผิวหน้ำชนิดด้ำน  เพื่อลดควำมเส่ียงในกำร
เกิดอันตรำยจำกกำรล่ืนล้ม 

3. มีสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบท่ีเหมำะสมและจ ำเป็นต่อกำรใช้งำน  ติดต้ังในต ำแหน่งท่ี
สะดวกต่อกำรใช้  อยู่ในสภำพมั่นคงแข็งแรง,เรียบร้อย 

4. ระดับพื้นห้องน้ ำต้องมีกำรปรับควำมลำดเอียงเพื่อระบำยน้ ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  ไม่ท ำให้
น้ ำขังได้ 

5. มีระบบระบำยอำกำศท่ีดีเพื่อไม่ให้ห้องอับช้ืนอันเป็นสำเหตุของกำรเกิดกล่ิน  และลดกำร
เจริญเติบโตของเช้ือโรคด้วย 

6. ห้องน้ ำ  ห้องส้วมส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพและคนชรำ  ให้เป็นไปตำมรำยละเอียดใน
กฎกระทรวงเรื่องก ำหนดส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำรส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพและคนชรำ  พ.ศ.
2548  (หมวด 7 ห้องส้วม)9 

หมวด 13 
บันไดหนีไฟ 

1. จะต้องมีผิวพื้นท่ีท ำด้วยวัสดุทนไฟ  ผนังและรำวบันไดอยู่ในสภำพมั่นคงแข็งแรง  สะดวกต่อ
กำรรักษำควำมสะอำด  โดยเป็นไปตำมกฎกระทรวงฉบับท่ี 55 (พ.ศ.2543)  

2. มีควำมกว้ำงท่ีสะดวกต่อกำรสัญจร โดยบันไดและชำนพักกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 1.50 เมตร และ
ไม่มีส่ิงใดกีดขวำง 

3. มีป้ำยบอกช้ันอำคำรที่เห็นได้ชัดเจน  พร้อมติดต้ังระบบแสงสว่ำงเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน 
พื้นท่ีภำยในช่องบันไดมีกำรติดต้ังดวงโคมท่ีให้ควำมสว่ำงในเวลำกลำงคืนได้อย่ำงเหมำะสม

เพียงพอ  มีกำรติดต้ังดวงโคมส่องสว่ำงฉุกเฉินซึ่งท ำงำนโดยใช้พลังงำนจำกแบตเตอรี่หรือระบบไฟฟ้ำส ำรอง  มี
ป้ำยไฟบอกทำงเข้ำ-ออกที่สว่ำงตลอดเวลำ10 
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4. ต้องมีช่องเปิดเพื่อระบำยควันโดยวิธีธรรมชำติสู่ภำยนอก (กรณีมีผนังทึบโดยรอบท้ัง 4 ด้ำน  
จะต้องมีระบบระบำยควันโดยวิธีทำงกล)11 

5. ประตูหนีไฟต้องมีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 90 ซม.  สูงไม่น้อยกว่ำ 2 ม.  ท ำด้วยวัสดุทนไฟ  
พร้อมท้ังติดต้ังอุปกรณ์บังคับบำนให้ปิดเองได้เพื่อป้องกันควันและเปลวไฟเข้ำสู่ช่องบันได12 

6. บันไดท่ีจัดให้กับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพและคนชรำ  ให้เป็นไปตำมรำยละเอียดใน
กฎกระทรวงเรื่องก ำหนดส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำรส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพและคนชรำ  พ.ศ.
2548  (หมวด 3 บันได)13  

 
งำนมัณฑนศิลป์ 

หมวด 1 
บททั่วไป 

แนวทางการออกแบบตกแต่งภายในของโรงพยาบาล ควรจะเน้นความเรียบง่าย เพื่อให้สามารถ
ดูแลรักษาความสะอาดได้ดี อันเป็นหัวใจของสถานบริการสุขภาพ และมีสีสันท่ีสว่างสดใสเพื่อท่ีจะช่วยลด
ความเครียดของผู้ป่วยซึ่งจะมีมากกว่าคนท่ัวไปในความกังวลถึงโรคภัยท่ีเป็น ไม่ควรใช้สีจัดจ้าน หรือรูปแบบ
เฟอร์นิเจอร์ท่ีลวดลายมาก และควรเป็นไปตามข้อก าหนดต่อไปนี้ 

1. มีกำรจัดแบ่งพื้นท่ีอย่ำงเหมำะสม มีท่ีพักคอยของผู้ใช้บริกำร มีกำรจัดวำงเฟอร์นิเจอร์ท่ีเป็น
ระเบียบไม่กีดขวำงทำงสัญจรหรือกำรเคล่ือนย้ำยผู้ป่วย และสะดวกต่อกำรใช้งำน 

2. มีเฟอร์นิเจอร์ท่ีอยู่ในสภำพดี จ ำนวนเพียงพอต่อกำรใช้งำนท้ังของผู้ให้บริกำรและรับบริกำร 
3. งำนตกแต่งภำยในและเฟอร์นิเจอร์ ไม่ควรมีมุมแหลมคม ไม่เส่ียงต่ออันตรำยต่อผู้ใช้งำนและ

เป็นวัสดุผิวเรียบท ำควำมสะอำดง่ำย 
4. อ่ำงล้ำงมือส ำหรับแพทย์ หรือเจ้ำหน้ำท่ีแผนกต่ำง ๆ ไม่ควรใช้ปะปนกับอ่ำงเทสำรและส่ิง

สกปรกก๊อกน้ ำควรใช้ก๊อกน้ ำชนิดไม่ใช้มือหมุน (ก๊อกน้ ำชนิดก้ำนปัดด้วยข้อศอก หรือเป็นแบบเซนเซอร์) 
5. เคำน์เตอร์ส ำหรับพยำบำลเฝ้ำระวังสังเกตกำรณ์ TOP เคำน์เตอร์ไม่ควรสูงเกิน 90 ซม. จำก

พื้นเพื่อไม่ให้บังสำยตำในขณะเฝ้ำดูคนไข้ 
6. มีป้ำยติดหน้ำห้อง หรือหน้ำแผนกบริกำรในต ำแหน่งท่ีสำมำรถมองเห็นได้อย่ำงชัดเจน 
 

หมวด 2 
แผนกผู้ป่วยนอก 

1. ห้องตรวจ มีโต๊ะตรวจพร้อมเก้ำอี้แพทย์ เก้ำอี้ผู้ป่วยท่ีมำตรวจ และเตียงตรวจ 
2. ห้องตรวจ มีอ่ำงล้ำงมือ ส ำหรับแพทย์และเจ้ำหน้ำท่ีอย่ำงน้อย 2 ห้องตรวจต่อ 1 อ่ำง 
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 ข้อก ำหนดตำมกฎหมำย 
12 ข้อก ำหนดตำมกฎหมำย 
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 ข้อก ำหนดตำมกฎหมำย 
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หมวด 3 
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

1. มีโต๊ะหรือเคำน์เตอร์พยำบำลส ำหรับติดต่อ และเฝ้ำระวังสังเกตกำรณ์ผู้ป่วย 
2. มีตู้หรือช้ัน เก็บอุปกรณ์ ยำ และเวชภัณฑ์ ท่ีเป็นสัดส่วน 
3. มีอ่ำงล้ำงมือส ำหรับแพทย์ และเจ้ำหน้ำท่ี 
4. ท่ีเตียงผู้ป่วยมีม่ำนรูดกั้นระหว่ำงเตียงผู้ป่วยเพื่อบังสำยตำและเพื่อควำมเป็นส่วนตัวของ

ผู้ป่วย 
 

หมวด 4 
แผนกผู้ป่วยหนัก 

1. มีโต๊ะหรือเคำน์เตอร์พยำบำลส ำหรับเฝ้ำระวังสังเกตกำรณ์ผู้ป่วย 
2. มีตู้หรือช้ัน เก็บอุปกรณ์ ยำ และเวชภัณฑ์ ท่ีเป็นสัดส่วน 
3. มีบริเวณอ่ำงล้ำงมือส ำหรับแพทย์ และเจ้ำหน้ำท่ี 
4. มีบริเวณล้ำงมือส ำหรับผู้มำเย่ียมผู้ป่วย (อำจใช้เป็นเจลแอลกอฮอล์ส ำหรับล้ำงมือ) 
5. บริเวณต้ังเตียงผู้ป่วย ควรมีระยะห่ำงระหว่ำงเตียงไม่น้อยกว่ำ 2 เมตรเพื่อให้สำมำรถวำง

อุปกรณ์ช่วยชีวิต และสะดวกในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ี 
6. ท่ีเตียงผู้ป่วยมีม่ำนรูดกั้นระหว่ำงเตียงผู้ป่วยเพื่อบังสำยตำและเพื่อควำมเป็นส่วนตัวของ

ผู้ป่วย 
 

หมวด 5 
แผนกผู้ป่วยใน 

1. มีโต๊ะหรือเคำน์เตอร์พยำบำลส ำหรับเฝ้ำระวังสังเกตกำรณ์ผู้ป่วย 
2. มีตู้หรือช้ันเก็บอุปกรณ์ ยำ และเวชภัณฑ์ ท่ีเป็นสัดส่วน 
3. บริเวณเตียงผู้ป่วย ควรมีแสงธรรมชำติส่องเข้ำมำภำยในห้องได้บ้ำง 
4. บริเวณต้ังเตียงผู้ป่วย ควรมีระยะระหว่ำงเตียงไม่น้อยกว่ำ 1 เมตร และสำมำรถน ำเปลเข็น

เข้ำเทียบเตียงผู้ป่วยได้โดยสะดวก 
5. ท่ีเตียงผู้ป่วยมีม่ำนรูดกั้นระหว่ำงเตียงผู้ป่วยเพื่อบังสำยตำและเพื่อควำมเป็นส่วนตัวของ

ผู้ป่วย 
 

หมวด 6 
แผนกผ่ำตัด 

1. มีตู้หรือช้ันเก็บอุปกรณ์ ยำ และเวชภัณฑ์ ท่ีเป็นสัดส่วน แยกตู้เก็บเครื่องมือ เก็บของสะอำด
โดยเฉพำะ        

2. มีอ่ำงฟอกมือติดกับห้องผ่ำตัดอย่ำงน้อย 2 อ่ำงต่อ 1 ห้องผ่ำตัด และก๊อกน้ ำควรใช้ก๊อกน้ ำ
ชนิดไม่ใช้มือสัมผัส เช่น ก๊อกน้ ำแบบใช้เข่ำดันเปิด-ปิดน้ ำ หรือ เป็นแบบเซนเซอร์ 

3. ช้ันวำงผ้ำสะอำดภำยในบริเวณห้องผ่ำตัด ควรเป็นวัสดุทีไม่ดูดหรือเก็บควำมช้ืน เช่น สเตน
เลส เพื่อป้องกันกำรเกิดเช้ือรำ 
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หมวด 7 
แผนกทันตกรรม 

1. มีตู้หรือช้ัน เก็บอุปกรณ์ ยำ และเวชภัณฑ์ ท่ีเป็นสัดส่วน 
2. ภำยในห้องท ำฟันควรมีอ่ำงล้ำงมือ ส ำหรับ ทันตแพทย์และเจ้ำหน้ำท่ีโดยไม่ใช้ปะปนกับอ่ำง

ล้ำงเครื่องมือ 
3. ประตูเข้ำห้องท ำฟันควรกว้ำงพอท่ีจะให้เปลเข็นผู้ป่วย และเก้ำอี้ล้อเข็น ผ่ำนเข้ำ -ออกได้

สะดวก 
4. ทิศทำงประตูเข้ำห้องท ำฟัน และกำรวำงแปลนห้องท ำฟัน ควรให้ผู้ป่วยท่ีนั่งเก้ำอี้ล้อเข็น

เข้ำถึงทำงด้ำนขวำของเตียงท ำฟัน (ด้ำนท่ีไม่มีอ่ำงบ้วนปำก) ได้โดยตรง เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ป่วย ผู้
พิกำร และคนชรำ 

 
หมวด 8 

แผนกเภสัชกรรม 
1. มีตู้หรือช้ันเก็บยำ เวชภัณฑ์ ท่ีเป็นสัดส่วน และมีตู้แยกเก็บยำเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์

ต่อจิตประสำท ท่ีมีกุญแจปิดอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2. โต๊ะจัดยำ TOP โต๊ะควรเป็นวัสดุผิวเรียบ ง่ำยแก่กำรท ำควำมสะอำดและไม่ดูดซับควำมช้ืน 
3. แผนกเภสัชกรรม มีสถำนท่ี และโต๊ะส ำหรับเตรียมยำ – ผสมยำ แยกเป็นสัดส่วนจำกท่ีจัดยำ 
4. ควรมีอ่ำงล้ำงมืออยู่ใกล้บริเวณท่ีเตรียมยำ-ผสมยำ 
5. มีพื้นท่ีและเฟอร์นิเจอร์ในกำรให้ค ำปรึกษำเรื่องยำ หรือให้ข้อมูลด้ำนยำแก่ผู้ป่วย 
 

หมวด 9 
แผนกรังสีวินิจฉัย 

1. มีป้ำยค ำเตือน“ผู้ป่วยมีครรภ์โปรดแจ้งเจ้ำหน้ำท่ีทรำบ” 
2. มีป้ำยสัญลักษณ์ตำมแบบมำตรฐำนแสดงเขตรังสีในระดับสำยตำ 
3. มีบริเวณ ห้องเปล่ียนเส้ือผ้ำและตู้ล็อคเกอร์ ส ำหรับผู้ใช้บริกำรเป็นสัดส่วนและมิดชิด 
 

หมวด 10 
แผนกพยำธิวิทยำคลินิก 

1. มีเคำน์เตอร์รับ-ส่ง เอกสำร ตัวอย่ำงส่ิงส่งตรวจ แยกจำกส่วนห้องปฏิบัติกำร 
2. มีสถำนท่ีและเฟอร์นิเจอร์ส ำหรับท ำงำนด้ำนธุรกำรของแผนกและเก็บเอกสำรแยกเป็น

สัดส่วนจำกห้องปฏิบัติกำร 
3. มีสถำนท่ีและเฟอร์นิเจอร์ห้องPANTRY ห้องพักผ่อนเจ้ำหน้ำท่ี แยกเป็นสัดส่วนออกจำกห้อง   

ปฏิบัติกำร     
4. มีห้องล้ำงเครื่องมือ และชุดอ่ำงล้ำงเครื่องมือ หลอดทดลอง  แยกเป็นสัดส่วนออกจำก

ห้องปฏิบัติกำรและควรมีกำรระบำยอำกำศท่ีดี 
5. ชุดอ่ำงล้ำงเครื่องมือ หลอดทดลอง  ควรเป็นชุดโต๊ะและอ่ำงสเตนเลสชนิดทนกรด-ด่ำง เพื่อ

ป้องกันหลอดแก้วทดลองตกแตกหำกเป็นอ่ำงเซรำมิค  
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6. วัสดุท่ีใช้ท ำ Work Top โต๊ะปฏิบัติกำร ควรเป็นวัสดุท่ีผิวเรียบ ไม่มีรูพรุนท ำควำมสะอำดง่ำย 
ทนต่อสภำพ กรด-ด่ำง ได้ดีพอสมควร และไม่ดูดควำมช้ืน 

7. เก้ำอี้ส ำหรับผู้มำรับบริกำรนั่งเจำะเลือดควรมีควำมมั่นคงแข็งแรง และมีท้ำวแขนส ำหรับพยุง
ตัวหำกผู้มำรับบริกำรมีอำกำรจะเป็นลม 

 
หมวด 11 

แผนกไตเทียม 
1. มีสถำนท่ีและเฟอร์นิเจอร์ส ำหรับพักคอยของญำติผู้ป่วย โดยแยกเป็นสัดส่วนต่ำงหำกจำก

บริเวณส่วนของผู้ป่วย 
2. บริเวณต้ังเตียงผู้ป่วย มีระยะห่ำงระหว่ำงเตียงไม่น้อยกว่ำ 1.10 เมตรและควำมกว้ำงของ

ทำงเดินระหว่ำงปลำยเตียง ของสองฝำกเตียงไม่น้อยกว่ำ 2 เมตร 
3. มีโต๊ะ หรือเคำน์เตอร์พยำบำลส ำหรับเฝ้ำระวังสังเกตกำรณ์ผู้ป่วย 
4. มีตู้หรือช้ันเก็บอุปกรณ์ ยำ และเวชภัณฑ์ ท่ีเป็นสัดส่วน 
5. มีอ่ำงล้ำงมือส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 
 

งำนภูมิทัศน์ 
หมวด 1 
บททั่วไป 

งานด้านภูมิทัศน์และงานด้านภูมิสถาปัตยกรรม  เป็นงานท่ีรับผิดชอบในการจัดแบ่งการใช้พื้นท่ี
ว่างภายนอกอาคารให้ใช้งานได้และเกิดความสวยงาม ท่ีค านึงถึงส่ิงแวดล้อมมาใช้ให้มีความเหมาะสมกับการ
พัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล และเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม
ท่ีดีสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้  

1. องค์ประกอบด้ำนกำยภำพ 
1.1  องค์ประกอบโครงสร้ำงพื้นฐำน (General Infrastructure) ประกอบด้วย Green Design 

กำรประหยัดพลังงำนและงบประมำณ เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมท่ีส ำคัญ ได้แก่  
- ถนน                              - ทำงเดิน ทำงเท้ำ 
- ทำงลำด                         - บันได 
- ลำนจอดรถ                      - ลำนอเนกประสงค์ 
- ระบบกำรระบำยน้ ำฝน        - ระบบระบำยน้ ำเสีย 
- ระบบส่องสว่ำง                 - ระบบประปำ 
- กำรจัดกำรขยะมูลฝอยและส่ิงปฎิกูล 
- ระบบกำรให้น้ ำพืชพรรณ 

1)  ถนนภำยใน เช่ือมโยงพื้นท่ีต่ำง ๆ ประกอบด้วย ถนนหลัก ถนนรอง เช่น ถนนหน้ำ
โรงพยำบำล ถนนเช่ือมโยงอำคำรต่ำง ๆ และถนนบริเวณย่ำนพักอำศัยของบุคลำกร 
ซึ่งสำมำรถน ำหลักกำรพื้นท่ีสีเขียวเข้ำมำใช้ เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวให้มำกขึ้น มีควำม
สะอำด ร่มรื่น สวยงำม มีกำรใช้พืชพรรณเป็นส่วนประกอบ มีองค์ประกอบเรื่องกำร
ลดกำรระบำยน้ ำ เช่น พื้นผิวซึมน้ ำ ( porous pavement) 
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2)  ทางเดินเท้า  ทางเท้า หมายถึง ทางเช่ือมโยงโดยการสัญจร ทางเดิน ในสวนอาจ
ยกระดับข้ึนมาจากผิวดิน เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง 

3)  บริเวณลานจอดรถ ออกแบบให้มีความร่มรื่นและมีบรรยากาศจากดอกของต้นไม้ท่ี
ปลูก เช่น  ต้นแคนา ปีบ ประดู่ เป็นต้น 

4)  การระบายน้ าฝน เป็นการจัดท าและก่อสร้างระบบท่ีสามารถระบายน้ าออกไปได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีการออกแบบโดยหลักการ Water Sensitive Design (WSD) ให้มี
พื้นท่ีซึมน้ าได้จะช่วยลดภาระการไหลลงท่อระบายน้ า 

6)  ระบบส่องสว่าง ไฟประดับ การเลือกใช้ เสา ดวงโคมได้อย่างเหมาะสม ใช้บอกทิศทาง
ของเส้นทางเดินในสวน เพื่อความสวยงามและความปลอดภัย การน าแสงธรรมชาติ
เช้ามาใช้ในอาคารและช่วยลดการใช้แสงประดิษฐ์ 

7)  การจัดการขยะและส่ิงปฏิกูล มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การคัดแยกขยะ การจัดหา
ภาชนะรองรับขยะและรถขยะเก็บรวบรวมและขนส่งขยะ ข้อปฏิบัติในการก าจัดขยะ
แต่ละระบบและมีการสนับสนุน ส่งเสริม  การมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะและสร้าง
จิตส านึกให้บุคคลากร โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อชุมชน 

8)  ระบบการให้น้ าพืชพรรณ การเก็บน้ าส ารองไว้ใช้ และการให้น้ ากับพืชอย่างมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาพภูมิทัศน์บริเวณนั้น ๆ แก่การเจริญเติบโตของพืช 

1.2  ด้านภูมิทัศน์ ใช้หลักการพื้นท่ีสีเขียว (Water Sensitive Design) ดังนี้ 
1)  Hardscape หมายถึง งานภูมิทัศน์ท่ีเกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง การใช้วัสดุตกแต่งสวน  

ได้แก่  
- ก าแพงกันเสียง  
- วัสดุปูพื้น การปูพื้นผิวซึมน้ า เช่น บล็อคปูหญ้า 
- อุปกรณ์ประกอบถนน 
- สระน้ า น้ าพุ น้ าตก 
- ระบบป้าย เช่น ป้ายบอกทาง ป้ายเตือนระวัง ป้ายส่ือความหมาย 
-  ป้ายหลัก ป้ายช่ือพรรณไม้ เป็นต้น 
-  เก้าอี้สนาม ศาลา ม้านั่ง ถังขยะ ฯลฯ 
-  บริเวณพักผ่อนหย่อนใจ มีพื้นท่ีรองรับเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ มีความร่มรื่น

สวยงาม สงบ มีการออกแบบพื้นท่ีใช้งานทีเหมาะสมกับผู้ใช้ในแต่ละวัย 
- บริเวณพักผ่อนไม่ต้ังอยู่ในมุมอับสายตา ควรมีอากาศถ่ายเทท่ีดี และมีการดูแล

รักษาความสะอาดเป็นอย่างดี 
-  การเลือกใช้พืชพรรณ มีความเหมาะสมตามประโยชน์ใช้สอยของแต่ละพื้นท่ี 

ดูแลรักษาง่าย ควรเลือกใช้พืชพรรณท่ีมีอยู่ ในท้องถิ่น รวมท้ังน ามาใช้
ประโยชน์ได้ด้านความรู้และการบ าบัดรักษา เช่น สมุนไพร 

2)  Softscape  หมายถึง ภูมิทัศน์พื้นอ่อน ใช้หลักการออกแบบพืชพรรณ ประโยชน์ใช้
สอย  สุนทรียภาพและความงาม ประกอบด้วย การใช้พืชพรรณ ได้แก่ ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม 
ไม้คลุมดินและหญ้า ไม้น้ า ไม้เล้ือย 

3)  รูปแบบสวน  สวนทุกแห่งให้ความส าคัญ แต่ละวัย เช่น เด็ก คนชราและคนพิการ ซึ่ง
รูปแบบ สวนต่าง ๆ มีดังนี้ 
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- สวนสมุนไพร 
- สวนพฤกษศาสตร์ 
- สวนผักปลอดสารพิษ 
- สวนสุขภาพ 
- สวนส าหรับเด็ก คนชรา 
- สวนแนวตั้ง 

2.องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ ( การดูแลรักษา) 
การดูแลรักษาสวน (Maintenance) ได้แก่ การวางแผนท างานด้านการดูแลรักษาอย่างเป็น

ระบบ เช่น ทะเบียนวัสดุอุปกรณ์ ตารางเวลา ทะเทียนเอกสารมาตรฐาน บันทึกการท างาน ฯลฯ  การดูแล
รักษาสวนสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 

- การตัดแต่งพรรณไม้ 
- การให้น้ าและปุ๋ย 
- การบ ารุงรักษาสนามหญ้า 
- การจัดการวัชพืช 
- การพรวนดิน 
- การป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
- การดูแลรักษาสระน้ า คูคลอง รางระบายน้ า  
- การท าความสะอาดพื้นท่ี และการใช้พื้นผิวถนน 
- การปรับปรุงสวน 

1)  การตัดแต่งพรรณไม้ เพื่อให้ได้ทรงพุ่มตามความต้องการและยังช่วยเพิ่มการออกดอก
ในต้นไม้บางชนิดด้วย ต้นไม้ท่ีมีขนาดใหญ่เกินไปจะส่งผลให้ขาดความแข็งแรง รูปทรง
และขนาดท่ีเหมาะสม ประโยชน์ท่ีได้รับและวัตถุประสงค์ในการตัดแต่งต้นไม้มีหลาย
ประการ เช่น เพื่อให้ทรงพุ่มบางและโปร่งขึ้น ท าให้แสง ลมและความช้ืนสามารถพัด
ผ่านสะดวก เพื่อซ่อมแซมลักษณะของทรงพุ่ม จากกิ่งก้านหักท าให้ป้องกันโรคเข้าทาง
บาดแผลนั้น ๆ เป็นต้น 

2)  การให้น้ าและปุ๋ย 
การให้น้ า การจัดหาแหล่งน้ า ประเภทของแหล่งน้ า คุณภาพน้ า ปริมาณและ

ความถี่ในการรดน้ า วิธีการรดน้ า ควรให้เหมาะสมกับขนาดของต้นไม้ ไม่ควรให้น้ า
ตอนแดดจัด เพราะอาจท าให้ใบไหม้ได้เป็นจุด ๆ โดยเฉพาะพวกไม้ใบ 

การให้ปุ๋ย ประเภทของปุ๋ยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์และ
ปุ๋ยเคมีวิธีการให้ปุ๋ยท่ีถูกต้อง 

- ต้นไม้ขนาดใหญ่ อยู่กลางสนามหญ้า การให้โดยไม่ท าให้สนามหญ้าเสียหาย 
จะใช้วิธีเจาะหลุมกว้างประมาณ 5-10 ซม. ลึก 30-50 ซม.เป็นวงกลมรอบ ๆ 
ริมทรงพุ่ม ใส่ปุ๋ยแล้วกลบดิน หากเป็นสวนท่ัวไป ขุดเป็นร่องรูปตัววี ลึก
ประมาณ 10-15 ซม. วงกลมรอบ ๆ ริมทรงพุ่ม ใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 
เพื่อท าให้สภาพดินดีอยู่เสมอ  
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- ช่วงเวลาให้ปุ๋ย ควรมีแสง เช่น เวลาเช้า ประมาณ 9.00-11.00 น. เนื่องจาก
แสงแดดจะให้พลังงานแก่พืช ท าให้รากดูดปุ๋ยข้ึนมาสร้างความเจริญเติบโตแก่
ต้นไม้ได้ดี 
- ศึกษาการใช้สมุนไพรสกัดจากธรรมชาติ 

3)   การบ ารุงรักษาสนามหญ้า มีข้ันตอนท่ีต้องปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ เช่น การตัดหญ้า การ
ให้น้ า การให้ปุ๋ยและการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

- ควรตัดหญ้าประมาณ 10-15 วันต่อครั้ง การตัดหญ้าออกไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
ความสูงของหญ้าก่อนตัด 

-  การแต่งผิวหน้าสนามหญ้า ต้อง TOP-SOIL โดยน าดินร่วนหรือดินร่วนปน
ทราย ผสมกับทรายข้ีเป็ดและผสมกับอินทรีย์วัตถุหรือปุ๋ยอินทรีย์ มาปรับแต่ง
ผิวสนามหญ้า ซึ่งบางแห่งมีการยุบตัวไม่ราบเรียบ  

- การให้น้ าสนามหญ้า ควรรดน้ าให้มากพอในแต่ละครั้ง เพราะรากหญ้าจะอยู่
ลึกประมาณ 30-50 ซม. ควรให้น้ าซึมลงดินแต่อย่าปล่อยให้น้ าขังแฉะ
ตลอดเวลาในสนามเพราะหญ้าอาจตายได้ 

- การให้ปุ๋ย ให้ปุ๋ยสูตร 30-10-20 เดือนละครั้ง โดยการหว่านและรดน้ าตาม
ทันที ใส่ปุ๋ยอินทรีย์สลับกับปุ๋ยเคมี เพื่อปรับสภาพดิน 

- การป้องกันก าจัดศัตรูของหญ้า เช่น เพล้ียต่าง ๆ หนอนกระทู้ข้าว มดคันไฟ 
ฯลฯ ใช้ยาฆ่าแมลงท่ัวไป รดหรือฉีดให้ท่ัวบริเวณ ใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช แต่
ต้องใช้ให้ถูกต้อง 

4)   การจัดการวัชพืช เพื่อไม่ให้รบกวนการเจริญเติบโตของพืช จัดท าแผนงานและวิธีการ
ก าจัดพืช เช่น หญ้าแห้วหมู หญ้าชันกาดและหญ้าแทรกอื่น ๆ ออกอย่างสม่ าเสมอ 

5)  การพรวนดิน  พรวนดินก่อนการใส่ปุ๋ยตามโคนไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้ใบ และไม้ดอก ใน
ระยะห่างจากโคนต้นหรือขอบแปลงไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว ถึง 1 เมตร ขึ้นอยู่กับขนาดของ
ต้นไม้ 

6)  การป้องกันก าจัดศัตรูพืช ได้แก่ การเลือกชนิดพรรณพืช วิธีก าจัดศัตรูพืช ศึกษาวิธีการ
ป้องกันแมลงศัตรูพืชโดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติ และน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม 

7)  กำรดูแลรักษำสระน้ ำ คูคลอง รำงระบำยน้ ำ ให้มีควำมสะอำด ใส อยู่ตลอดเวลำ ดูแล
รักษำแนวตล่ิงไม่ให้ทรุดและต้องซ่อมแซมหำกเกิดกำรพังทลำยและก ำจัดวัชพืชแนว
ขอบริมตล่ิง สระน้ ำ คูคลอง รำงระบำยน้ ำ และก ำจัดเศษขยะ วัชพืชต่ำง ๆให้มีควำม
สะอำดเรียบร้อย 

8)  กำรท ำควำมสะอำดพื้นท่ี และกำรใช้พื้นผิวถนน ได้แก่ ดูแลเก็บกวำดเศษวัชพืช เศษ
หญ้ำ ใบไม้ เศษกิ่งไม้ ขยะพลำสติก แก้ว และขยะท่ีสำมรถรีไซเคิลได้ ให้มีควำม
สะอำดเรียบร้อยอยู่เสมอ 

9)  กำรปรับปรุงสวน กำรดูแลรักษำพิเศษ เช่น กำรตกแต่งเพิ่มเติมตำมฤดูกำลหรือ
เทศกำลควรปลูกพืชชนิดเดียวกันเป็นกลุ่มใหญ่ มีนิสัยกำรเจริญเติบโต มีควำมต้องกำร
เหมือนกันสะดวกต่อกำรดูแลรักษำ 
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- ไม้กระถาง พบว่าดินปลูกเหลือน้อยลง หรือไม้กระถางนั้นเจริญเติบโตเกินกว่า
กระถาง ควรเปล่ียนกระถางหรือย้ายลงปลูกในดิน 

-  พรรณไม้ต่าง ๆ อาจเจริญเติบโตจนเบียดกันต้องแยกออกบ้างหรือตัดแต่งให้
ได้ขนาดท่ีต้องการ หรือเปล่ียนแปลงเป็นไม้ชนิดอื่นแทนตามความเหมาะสม
ของพรรณไม้ 

- สนามหญ้า ในขณะปลูกพรรณไม้ยังมีขนาดเล็ก การใช้สนามหญ้าจะเลือกใช้
หญ้านวลน้อย เมื่อต้นไม้เจริญเติบโต มีร่มเงา ควรเปล่ียนเป็นหญ้ามาเลเซีย 
หรือวัสดุซึมน้ าแทน 

-  องค์ประกอบอื่น ๆ เช่น รั้ว ทางเท้า เก้าอี้สนาม เป็นต้น หากพบว่าช ารุด
เสียหาย ควรท าการซ่อมแซมปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี หรือเปล่ียน
ทดแทนตามจุดนั้น ๆ 

 
หมวด 2 

ข้อก ำหนดทั่วไป 
1. ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดินและไม้เล้ือย จะต้องงำมแข็งแรง และขึ้นตำมสภำวะธรรมชำติ 

ปรำศจำกแมลงและโรค 
2. กำรวัดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของต้นไม้ จะวัดจำกโคนต้นเหนือระดับธรรมชำติ 30 ซม. 
3. ต้นไม้ท่ีวัดได้ตำมขนำดท่ีก ำหนด แต่มีรูปร่ำงท่ีไม่สมดุลระหว่ำงระยะแผ่และควำมสูงหรือบิด

งอหรือแตกกิ่งเป็นมุมแหลมจะถูกคัดออก 
4. ต้นไม้ท่ีมีขนำดใหญ่กว่ำก ำหนดในแบบอำจถูกน ำมำใช้ได้ แต่ผู้รับจ้ำงจะน ำมำคิดรำคำเพิ่มขึ้น

จำกท่ีเสนอไว้ไม่ได้ 
5. ควำมสูงท่ีเกินก ำหนดมำชดเชยกับขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของล ำต้นท่ีเล็กกว่ำแบบท่ีก ำหนด

มิได้ 
6. ต้นไม้หรือไม้พุ่มท่ีไม่แข็งแรง โอนเอน ยืนต้นโดยปรำศจำกไม้ค้ ำยันจะถูกคัดออก 
7. ต้นไม้ใหญ่จะต้องมีล ำต้นตรง มีรูปทรงสวยงำม ปรำศจำกควำมเสียหำยจำกกำรหักของกิ่ง 

ก้ำน ยอด มีเปลือกฉีกขำด เป็นปุ่มปม มีรอยถูกเสียดสีหรือมีกิ่งหักไม่ได้รับกำรตัดแต่งและทำสีจะถูกคัดออก 
8. กำรเปล่ียนต้นไม้ไม่ได้ขนำด หรือรูปทรงท่ีระบุในแบบแปลน ให้กระท ำกำรภำยใน 15 วัน

หรือได้รับแจ้งควรเปล่ียนภำยใน 7 วัน 
9. กรณีทำงเดินติดต้นไม้ให้ท ำกำรเบี่ยง หลบต้นไม้ ตำมควำมเหมำะสมโดยพิจำรณำเห็นชอบ

จำกคณะกรรมกำรก่อนด ำเนินกำรต่อไป 
10. กรณีต้องท ำกำรรื้อถอนต้นไม้เดิมท่ีกีดขวำงกำรก่อสร้ำงต้อง ขอควำมเห็นชอบจำก

คณะกรรมกำรก่อนด ำเนินกำร 
11. ดินและเครื่องปลูก 

- หน้ำดินต้องเป็นดินส่วนบนจำกท้องนำ หนำไม่เกิน 40 ซม. ดินส่วนล่ำงหรือ
เชิงเขำลึกไม่เกิน 40 ซม. ต้องเป็นดินร่วน ไม่มีเกลือ ปรำศจำกเศษวัชพืช 
เศษอิฐหัก ไม้ แก้วแตก พลำสติก ถุงพลำสติก โลหะ ตลอดจนวัชพืชใด ๆ เจือ
ปน มีควำมช้ืนพอเหมำะไม่เหลวหรือแห้งหรือเป็นผง 
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- ปรับพื้นผิวให้ลำดเอียงลงสู่รำงระบำยน้ ำ จำกนั้นท้ิงพักไว้ให้ดินยุบตัว และ
ปรับให้มีควำมลำดเอียงอย่ำงน้อย 1:100 

- ดินปลูก สูตรผสม 
- ปุ๋ยและเครื่องปรุงดิน ปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยเม็ด ปุ๋ยระลำยช้ำ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก ปุ๋ย

อินทรีย์ ปุ๋ยหมัก 
- วัสดุปรุงดิน เปลือกถั่ว แกลบด ำ 

12. ช่ือของต้นไม้ ถือตำมช่ือทำงวิทยำศำสตร์เป็นส ำคัญ ช่ือสำมัญตำมทะเบียนพรรณไม้ประดับ
ของสมำคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย กำรตรวจชนิดของพรรณไม้ อำจท ำกำรตรวจก่อนกำรตรวจรับงำน 

13. สนำมหญ้ำ  
- ปลูกบริเวณแดดจัด ใช้หญ้ำนวลน้อย   
- ปลูกบริเวณกึ่งแดดกึ่งร่ม  ใช้หญ้ำ  มำเลเซีย 

14. ขั้นตอนกำรจัดสวน 
- กำรปรับพื้นท่ี ปรับหน้ำดินให้เรียบตำมระดับท่ีต้องกำร โดยใช้จอบย่อยดินให้

ละเอียดควรรดน้ ำและย่ ำให้ดินแน่นไม่เป็นโพรง ท้ังนี้เพื่อป้องกันดินยุบตัว 
กำรปรับดินควรค ำนึงถึงกำรระบำยน้ ำ ก่อนท ำกำรปรับพื้นท่ีถ้ำมีวัชพืช ควร
ใช้ยำฆ่ำหญ้ำรำวอัฟ ฉีดให้ท่ัวก่อน 1 อำทิตย์ จึงถำกออก 

-  กำรเตรียมหลุมปลูก ควรเตรียมหลุมให้ไม้ยืนต้นหรือประธำนก่อน โดยกะ
ขนำดของหลุมตำมชนิดของต้นไม้ เช่น ไม้ยืนต้น 0.80 x 0.80 x 0.80 
เมตร ( กว้ำง x  ยำว x ลึก) ไมพุ่ม 0.50 x 0.50 x 0.50 เมตร ผสมดิน
เตรียมปลูก โดยใช้ดินเดิมผสมดินปลูกอย่ำงละครึ่งคลุกใหละเอียดแล้วจึงใส่
ในหลุมปลูก 

-  กำรปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน  กำรปลูกไม้พุ่มในแปลงใหญ่ท่ีเตรียมไว้ 
ควรเว้นระยะเพื่อกำรเจริญเติบโตของไม้พุ่มชนิดนั้น ๆ ด้วย 

- กำรปูหญ้ำ ควรปรับให้เรียบอีกครั้ง สังเกตกำรระบำยน้ ำ เมื่อปรับท่ีแล้วน ำ
ทรำยไปเกล่ียบนพื้นท่ีจะปลูกหญ้ำ ใช้ไม้ปำดให้เรียบ วำงหญ้ำให้ชิดกันพอดี
หรือห่ำงกัน 1 ซม. เพื่อใช้ลุกกล้ึงอัดท้ัง 4 ด้ำนอีกครั้ง เมื่อปูได้ส่วนหนึ่งแล้ว
ควรรดน้ ำตำมให้ชุ่ม แต่ถ้ำแดดจัดต้องรดน้ ำทันทีท่ีปูเสร็จ วันละ 3 ครั้ง ใน 1 
อำทิตย์แรกให้หญ้ำงอกรำกแล้วจึงรดน้ ำวันละครั้ง 

- ในกรณีพื้นท่ีสวนมีจุดน้ ำขัง ให้ท ำท่อฝังใต้ดินเช่ือม เช่น วำงระบบระบำยน้ ำ
ใต้ดิน โดยวำงท่อ PVC  5" อยู่ในระดับผิวดิน 30 ซม. ปำกท่อมีตะแกรงกัน
เศษหิน วำงแนวท่อให้มีควำมลำดชัน เพื่อให้น้ ำไหลไปยังท่อระบำยน้ ำหลัก
ของบริเวณได้ หรือใช้ท่อPVC 5" เจำะรูขนำด 0.5 ซม.ให้พรุน 180 องศำ 
วำงในแนวที่น้ ำขัง โดยจะต้องขุดลึกจำกผิวดิน ประมำณ 50 ซม. กว้ำง 30 
ซม. 
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งำนโครงสร้ำง 
หมวด 1 
บทนิยำม 

โครงสร้ำงอำคำร หมำยถึง ส่วนประกอบท่ีส ำคัญของอำคำรท่ีจัดสร้ำงขึ้นโดยกำรต่อรวมหน่วย
ต่ำงๆเข้ำด้วยกัน ท ำหน้ำท่ีหนึ่งอย่ำงหรือหลำยอย่ำงซึ่งต้องกำรควำมมั่นคง  มีไว้เพื่อรองรับน้ ำหนักบรรทุก
ท้ังหมดซึ่งเกิดจำกแรงโน้มถ่วงของโลกตำมแนวด่ิงและแรงด้ำนข้ำงตำมแนวนอน เช่น แรงจำกแผ่นดินไหว 
แรงลม เป็นต้น แล้วส่งถ่ำยน้ ำหนักและแรงกระท ำท้ังหมดลงสู่ดิน โดยไม่ให้เกิดน้ ำหนักในแต่ละจุดเกินค่ำ
ควำมสำมำรถของดินท่ีจะรองรับได้ ส่วนประกอบเหล่ำนี้ ได้แก่ ฐำนรำก ตอม่อ คำนคอดิน เสำ คำน พื้น โครง
หลังคำ เป็นต้น 

 
หมวด 2 

โครงสร้ำงอำคำร 
1. มีแผนงำนในกำรเฝ้ำระวังให้อำคำรมีสภำพพร้อมใช้งำนและมีควำมมั่นคงแข็งแรง 
2. มีกำรตรวจสอบสภำพอำคำรและบันทึกกำรตรวจสภำพอำคำรพร้อมมีรำยงำนผลต่อหัวหน้ำ 

หน่วยงำนหรือผู้บริหำรโรงพยำบำล 
3. มีผลกำรแก้ไขปัญหำท่ีได้รับรำยงำน 
 

งำนระบบไฟฟ้ำและสื่อสำร 
หมวด 1 
บทนิยำม 

1. ระบบไฟฟ้ำก ำลัง หมำยถึง ระบบไฟฟ้ำท่ีรับก ำลังไฟฟ้ำจำกระบบจ ำหน่ำยแรงดันสูง และลด
แรงดันเป็นแรงดันต่ ำ เพื่อจ่ำยก ำลังไฟฟ้ำให้กับบริภัณฑ์ไฟฟ้ำ 

2. ไฟฟ้าแสงสว่าง หมายถึงแสงสว่างท่ีเกิดจากส่ิงประดิษฐ์ แสงประดิษฐ์  (Artificial light) 
ได้แก่ แสงสว่างจากหลอดไฟทุกชนิด ตลอดจนแสงท่ีเกิดจากส่ิงท่ีมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น เช่น  แสงจากหลอดไฟ
ฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent light) แสงจากหลอดแอลอีดี(LED) เป็นต้น เพื่อให้มีแสงสว่างใช้ในอาคาร ให้มี
ความสว่างเพียงพอเหมาะสมกับพื้นท่ีใช้งาน รวมถึงส าหรับใช้ในการหนีไฟ เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร และสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย อุปกรณ์ประกอบทีใช้ร่วมกับหลอดไฟฟ้า เช่นโคมไฟแบบมี
แผ่นสะท้อนแสง, บัลลาสต์, สตาร์ทเตอร์ เป็นต้น 

3. ระบบไฟฟ้ำส ำรอง หมำยถึงแหล่งจ่ำยระบบไฟฟ้ำส ำรอง ใช้ส ำหรับทดแทนกำรจ่ำย
ก ำลังไฟฟ้ำในกรณีฉุกเฉิน หรือแหล่งจ่ำยก ำลังไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำขัดข้อง ล้มเหลว เพื่อให้มีไฟฟ้ำใช้อย่ำง
ต่อเนื่อง และปลอดภัยสูงสุด  

4. ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ หมายถึงระบบท่ีใช้เพื่อติดต่อส่ือสารงานต่างๆ ของโรงพยาบาล ท้ัง
ภายใน และภายนอกอาคาร 

5. ระบบเสียงประกำศ หมำยถึง อุปกรณ์ใช้เพื่อติดต่อส่ือสำรงำนประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ ของ
โรงพยำบำล 

6. ระบบเรียกพยาบาล หมายถึง อุปกรณ์ใช้เพื่อติดต่อส่ือสารระหว่างผู้ป่วยกับพยาบาล 

7. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หมำยถึงสัญญำณท่ีใช้แจ้งเหตุในกรณีท่ีเกิดเพลิงไหม้ 
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8. ระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม หมายถึง อุปกรณ์รับสัญญาณทีวีรวม และกระจายสัญญาณไป
ยังเต้ารับตามจุดต่าง ๆ เพื่อใช้ส าหรับการรับชม ข้อมูล ข่าวสาร เป็นต้น 

9. ระบบทีวีวงจรปิดหมายถึง ระบบการบันทึกภาพเคล่ือนไหวด้วยกล้องวงจรปิด ซึ่งเป็นระบบ
ส าหรับใช้เพื่อการรักษาความปลอดภัย 

10. ระบบ Access Control เป็นระบบท่ีควบคุมการเข้า หรือ ออก อัตโนมัติ เพื่อป้องก้นและ
ควบคุมการเข้าถึงในสถานท่ีเฉพาะท่ีต้องการความปลอดภัย 

11. ระบบส่ือสารด้วยความเร็วสูง เป็นกระบวนการถ่ายทอดหรือแลกเปล่ียนข่าวสารระหว่างผู้
ส่งกับผู้รับ โดยผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

12. ระบบป้องกันฟ้าผ่า เป็นการติดต้ังตัวน าล่อฟ้า ตัวน าลงดิน และรากสายดิน เพื่อลดความ
เส่ียงต่อความเสียหายท่ีเกิดจากฟ้าผ่าได้ 

 

หมวด 2 
บททั่วไป 

1. ระบบไฟฟ้าก าลัง ในท่ีนี้เป็นการรับก าลังไฟฟ้าจากระบบจ าหน่ายแรงดันสูงของการไฟฟ้า
ส่วนท้องถิ่น ขนาด 22KV,24KV และ 33KV  เป็นต้น และลดแรงดันลงเป็นแรงดันต่ าขนาด 230/400V 
ส าหรับไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ 240/416V ส าหรับการไฟฟ้านครหลวง โดยผ่านทางหม้อแปลงไฟฟ้า แล้วส่ง
จ่ายก าลังไฟฟ้าให้กับบริภัณฑ์ไฟฟ้าต่อไป นอกจากนี้ยังจะต้องจัดเตรียมแยกก าลังไฟฟ้าให้กับเครื่องมือ
เฉพาะท่ีใช้ในทางการแพทย์  เช่น อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ท่ัวไป เครื่องเอ็กซ์เรย์ อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใช้ส าหรับ
ผู้ป่วยวิกฤตเป็นต้น  ในการจ่ายก าลังไฟฟ้าให้กับบริภัณฑ์ไฟฟ้า ต้องติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันเป็นไปตามหลัก
วิศวกรรม   ระบบต้องสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง สะดวก ปลอดภัย ถูกต้องตามมาตรฐาน และหลัก
วิศวกรรม 

2. กำรส่องสว่ำงภำยในโรงพยำบำล มีพื้นท่ีต้องกำรให้แสงหลำยแบบ แต่ละพื้นท่ีมีกำรให้แสงท่ี
แตกต่ำงกัน หลอดท่ีเหมำะสมท่ีใช้ในโรงพยำบำล คือหลอดท่ีมีอุณหภูมิสี 4000 องศำเคลวิน เพรำะให้แสงสี
แดงออกมำด้วย ซึ่งเหมำะส ำหรับกำรตรวจรักษำท่ัวไป ยกเว้นโรคดีซ่ำนซึ่งหลอดท่ีเหมำะคือ หลอดท่ีมีสีน้ ำเงิน 
คือหลอดเดย์ไลท์ เนื่องจำกกำรเปล่ียนสีผิวท่ีเหลือง เห็นได้ชัดในหลอดประเภทนี้ แต่อย่ำงไรก็ตำมหลอดคูล
ไวท์(อุณหภูมิสี 4000 องศำเคลวิน) ก็เหมำะส ำหรับกำรรักษำส่วนใหญ่อยู่ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ำหลอดท่ี
เหมำะสมท่ีสุดส ำหรับงำนโรงพยำบำล คือหลอดคูลไวท์   

หลอดท่ีจะใช้ในโรงพยาบาลควรเป็นหลอดท่ีเหมือนกันหมด เพื่อไม่ให้เกิดการหลอกตาเนื่องจาก
แสงท่ีไม่เหมือนกันของหลอดในแต่ละพื้นท่ี เพราะอาจท าให้การตรวจวินิจฉัยโรคผิดได้ ยกเว้นบริเวณท่ีไม่
เกี่ยวกับการรักษา วินิจฉัยโรค 

3. ระบบไฟฟ้ำส ำรองติดต้ังเพื่อใช้ทดแทนกำรจ่ำยก ำลังไฟฟ้ำ เมื่อระบบไฟฟ้ำพื้นฐำนของกำร
ไฟฟ้ำส่วนท้องถิ่นขัดข้อง โดยจะต้องจ่ำยก ำลังไฟฟ้ำให้กับพื้นท่ีท่ีใช้ส ำหรับกำรบริกำร และใช้ในกำร
รักษำพยำบำลอย่ำงต่อเนื่องเป็นอย่ำงน้อยในสัดส่วนท่ีเหมำะสม 

4. ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติเป็นอุปกรณ์เพื่อใช้ส าหรับติดต่อส่ือสารงานต่างๆ ของโรงพยาบาล 
ท้ังภายใน และภายนอกอาคารซึ่งรวมถึงแบบมีสาย และไร้สาย 
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5. ระบบเสียงตำมสำยเป็นอุปกรณ์ใช้เพื่อติดต่อส่ือสำรงำนประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ ของโรงพยำบำล 
ใช้ในงำนประกำศข้อมูลข่ำวสำร 

6. ระบบเรียกพยาบาลใช้เพื่อส าหรับผู้ป่วยท่ีพักอยู่ในห้องพัก ต้องการความช่วยเหลือจาก
พยาบาลอย่างฉับพลัน 

7. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ใช้กับอาคารเพื่อเตือนภัยในเรื่องไฟไหม้ ป้องกันชีวิต และทรัพย์สิน 
ข้อก าหนดการติดต้ังท่ัวไปให้เป็นไปตาม กฎ และมาตรฐานแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของ วสท. 

8. ระบบเสำอำกำศโทรทัศน์รวมปัจจุบันได้มีกำรส่งสัญญำณแบบดิจิตอล เป็นอุปกรณ์รับ
สัญญำณทีวีรวม เช่น ช่อง 3, 5, 7, 9 ,11  และจำนดำวเทียม กระจำยสัญญำณไปยังเต้ำรับตำมจุดต่ำง ๆ 
เพื่อใช้ส ำหรับกำรรับชม ข้อมูล ข่ำวสำร 

9. ระบบทีวีวงจรปิดเป็นการบันทึกภาพเคล่ือนไหวด้วยกล้องวงจรปิด ซึ่งเป็นระบบส าหรับใช้
เพื่อการรักษาความปลอดภัย 

10. ระบบ Access Control เป็นระบบท่ีควบคุมการเข้า หรือ ออก อัตโนมัติ โดยจ าเป็นต้องใช้
รหัส ข้อมูล เพื่อการเข้าถึง เช่น KEY CARD และการสแกนนิ้วมือ 

11. ระบบส่ือสารด้วยความเร็วสูง เป็นการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ถึงกัน ภายใน
พื้นท่ีใกล้ ๆ กัน ออกแบบมาเพื่อให้บริการแลกเปล่ียนข่าวสารกัน ในส่วนต่างๆ ขององค์กรในบริเวณท่ีไม่ไกล
กันมาก 

12. ระบบป้องกันฟ้าผ่า เป็นการติดต้ังตัวน าล่อฟ้า ตัวน าลงดิน และรากสายดิน เพื่อป้องกัน
อันตรายจากฟ้าผ่า ซึ่งจะท าให้อุปกรณ์ ส่ิงปลูกสร้างเสียหายและเกิดไฟไหม้ได้ 

13. ระบบน ำทำงเรืองแสงเพื่อกำรอพยพหนีภัย เพื่อเพิ่มควำมปลอดภัยในกำรอพยพหนีภัยเมื่อ
เกิดเหตุฉุกเฉินให้แก่เจ้ำหน้ำท่ีโรงพยำบำลและประชำชน 

 
หมวด 3 

ระบบไฟฟ้ำก ำลัง 

1. แนวกำรปักเสำพำดสำยไฟฟ้ำ เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย14 
2. บริเวณท่ีติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้ำแบบต้ังพื้น และนั่งร้ำน ต้องมีท่ีว่ำงเพื่อปฏิบัติงำน และมีกำร

ป้องกันอันตรำยจำกไฟฟ้ำ เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรติดต้ังทำงไฟฟ้ำส ำหรับประเทศไทยฉบับปีล่ำสุด สถำนท่ี
ติดต้ังรถซ่อมบ ำรุงสำมำรถเข้ำถึงได้และมีป้ำยแจ้งเตือนระวังอันตรำยไฟฟ้ำแรงสูง15 

 

 

 

 

                                                             
14 ข้อก ำหนดตำมมำตรฐำน 
15 ข้อก ำหนดตำมมำตรฐำน 



๒๙ 

 

 



๓๐ 

 

 
 

ตัวอย่างรูปแบบการติดต้ังหม้อแปลงแบบต้ังพื้น 

 
3. สำยไฟฟ้ำมีระยะห่ำงจำกตัวอำคำรท่ีจะไม่ก่อให้เกิดอันตรำย และมีควำมสูงจำกผิวจรำจร

หรือทำงเดินท่ีเหมำะสม  โดยไม่กีดขวำงและเป็นอันตรำยต่อบุคคลท่ัวไป16 
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๓๑ 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



๓๒ 

 

 
          

 

 
แบบฟอร์มการตรวจสอบระยะห่างของสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย 

 
4. มีกระแสไฟฟ้ำจ่ำยให้กับอุปกรณ์ท่ีใช้กับผู้รับบริกำรอย่ำงเพียงพอตลอด 24 ช่ัวโมง (ตำม

มำตรฐำนวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย)17  
5. มีกำรติดต้ังแผงจ่ำยไฟฟ้ำหลัก(ตู้ MDB) อยู่ในห้องท่ีท ำด้วยวัสดุมั่นคงแข็งแรง มีท่ีว่ำงเพื่อ

ปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมำตรฐำน สำมำรถเข้ำตรวจสอบและซ่อมบ ำรุงได้สะดวก มีป้ำยแจ้งเตือนระวังอันตรำย
ไฟฟ้ำ18 

6. มีทางเข้าขนาดกว้าง 0.60 เมตร และสูง 2.00 เมตร ท่ีจะเข้าไปถึงท่ีว่างเพื่อปฏิบัติงานได้ 1 
ทาง 

 

                                                             
17

 ข้อก ำหนดตำมมำตรฐำน 
18

 ข้อก ำหนดตำมมำตรฐำน 



๓๓ 

 

 
ตัวอย่างรูปแบบการติดต้ังแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก(ตู้ MDB) 

7. มีทางเข้าขนาดกว้าง 0.60 เมตร และสูง 2.00 เมตร ท่ีจะเข้าไปถึงท่ีว่างเพื่อปฏิบัติงานได้ 2 
ทาง 

 
 

ตัวอย่างรูปแบบการติดต้ังแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก(ตู้ MDB) 

 
ตัวอย่างรูปแบบการติดต้ังตู้สวิทช์ตัดตอน(PANEL BOARD) 

 
8. มีระบบการต่อลงดินของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแยกต่างหาก เช่น เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองฉุกเฉิน 

การติดต้ังต้องให้สอดคล้องกับ ATS 3P หรือ ATS 4P เป็นไปตามมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้าส าหรับประเทศ
ไทยฉบับปีล่าสุด การต่อลงดินในพื้นท่ีท่ีไม่มีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้า(โซน 0) และพื้นท่ีท่ีมีการใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ไฟฟ้า (โซน 1) สายดินติดต้ังเป็นแบบแยก (TN –S) เป็นไปตามมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้าในสถานท่ี
เฉพาะ (บริเวณสถานพยาบาล)ของการต่อลงดินในพื้นท่ีท่ีมีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้า(โซน 2) ยกเว้นกลุ่ม
โซน 1 เช่น  บริเวณห้องผ่าตัด , ห้อง ICU ฯลฯ ซึ่งการจ่ายไฟฟ้าท่ีไม่ต่อเนื่อง สามารถก่อให้เกิดอันตรายถึง
ชีวิตได้ สายดินติดต้ังเป็นแบบแยกออกจากระบบ ( IT) เป็นไปตามมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้าในสถานท่ี
เฉพาะ(บริเวณสถานพยาบาล)ของ วสท.19 

                                                             
19 ข้อก ำหนดตำมมำตรฐำน 



๓๔ 

 

 
ตัวอย่างรูปแบบการติดต้ังระบบการต่อลงดินของหม้อแปลงไฟฟ้า และแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก(ตู้ MDB) 

 
ภาพแสดงระบบ IT (1 Phase 2 Wire) 

 



๓๕ 

 

 
 

ภาพตัวอย่างแสดงการต่อเช่ือมสายดินในสถานพยาบาลกลุ่ม 2 

 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 

 ตำรำงรำยกำรตัวอย่างของการแบ่งกลุ่มและแบ่งประเภทของระบบไฟฟ้านิรภัย 

สถานพยาบาล 
กลุ่ม 

ระยะเวลาสับเปลี่ยนระบบ
ไฟฟ้า 

(t) – วินาที 
0 1 2 t ≤ 0.5 0.5 < t ≤ 15 

1. ห้องนวด (Massage room) X X   X 
2. ห้องพักผู้ป่วย (Bed room)  X    
3. ห้องคลอด (Delivery room)  X  Xก X 
4. ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiography room, ECG) 
    ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (Electroencephalography room, ECG) 
    ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้ามดลูก (Electrohysterography room, ECG) 

 X   X 

5. ห้องส าหรับส่องกล้อง (Endoscopic room)  Xข   Xข 
6. ห้องตรวจหรือรักษา (Examination or treatment room)  X   X 
7. ห้องศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ (Urology room)  Xข   Xข 
8. ห้องรังสีวินิจฉัยและรักษา นอกจากข้อ 21  X   X 
9. ห้องวารีบ าบัด (Hydrotherapy room)   X   X 
10. ห้องกายภาพบ าบัด (Physiotherapy room)  X   X 
11. ห้องดมยาสลบ (วิสัญญ)ี (Anesthetic room)   X Xก X 
12. ห้องผ่าตัด (Operating theatre room)   X Xก X 
13. ห้องเตรียมการผ่าตัด (Operating preparation room)  X X Xก X 
14. ห้องเฝ อก (Operating plaster room)  X X Xก X 
15. ห้องพักฟ  นหลังผ่าตัด (Operating recovery room)  X X Xก X 
16. ห้องสวนเส้นเลือดหัวใจ (Heart catheterization room)   X Xก X 
17. ห้องผู้ป่วยหนัก (Intensive care room)   X Xก X 
18. ห้องฉีดสีเส้นเลือด (Angiographic examination room)   X Xก X 
19. ห้องฟอกไต ล้างไต (Hemodialysis room)  X   X 
20. ห้องตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็ก (Magnetic resonance room, MRI)  X   X 
21. เวชศาสตร์นิวเคลียร์ (Nuclear medicine)  X   X 
22. ห้องดูแลเด็กที่คลอดก่อนก าหนด (Premature baby room)   X Xก X 
หมายเหตุ 
 ก  โคมไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่ทางการแพทย์เพื่อช่วยชีวิต จะต้องได้รับไฟฟ้าภายใน 0.5 วินาที  
 ข  ไม่ใช้เป็นห้องผ่าตัด 
 

 
9. กำรเดินสำยไฟฟ้ำต้องยึดแน่นหรือฝังในผนัง / ฝ้ำเพดำนอย่ำงเป็นระเบียบ เป็นไปตำม

มำตรฐำนกำรติดต้ังทำงไฟฟ้ำส ำหรับประเทศไทยฉบับปีล่ำสุด20 
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๓๗ 

 

หมวด 4 
ระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง 

1. ภำยนอกอำคำรมีกำรติดต้ังเสำไฟฟ้ำแสงสว่ำงหรือดวงโคมท่ีให้ควำมสว่ำงในเวลำกลำงคืนได้
อย่ำงพอเพียงสภำพของเสำไฟฟ้ำและดวงโคมมีกำรติดต้ังอย่ำงมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย21 

2. ภำยในอำคำรมีค่ำควำมเข้มของแสงสว่ำงพอเพียงและเหมำะสมต่อพื้นท่ีใช้งำน ตำม
มำตรฐำนสมำคมไฟฟ้ำแสงสว่ำงแห่งประเทศไทย22 

3. ภำยนอกอำคำร วงจรไฟฟ้ำแสงสว่ำงต้องมีกำรติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันกำรใช้กระแสไฟฟ้ำเกิน
และป้องกันอันตรำยจำกกระแสไฟฟ้ำรั่ว 

 
ตารางข้อแนะน าระดับความส่องสว่างภายในอาคาร ของสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย 
      ประเภทของพื้นที่และกิจกรรม EmLux UGR L R a(min)           หมายเหตุ 

โรงพยาบาล 

1. พื้นท่ีรอรับการรักษา 
2. ทางเดินท่ัวไปเวลากลางวัน 
3. ทางเดินท่ัวไปเวลากลางคืน 
4. ห้องพักรักษาผู้ป่วยนอก 
5. ห้องท างานแพทย์ 
6. ห้องพักแพทย์ 

200 
200 
50 
200 
500 
300 

22 
22 
22 
22 
19 
19 

80 
80 
80 
80 
80 
80 

ความส่องสว่างวัดที่ระดับ
พ้ืน 

พื้นที่ห้องพักผู้ป่วยใน 

1. พื้นท่ีท่ัวไป 
2. แสงสว่างส าหรับการอ่านหนังสือ 
3. พื้นท่ีตรวจท่ัวไปในห้องพักผู้ป่วย 
4. พื้นท่ีตรวจโรคและรักษาโรค 
5. ความสว่างในเวลากลางคืน 
6. ห้องน้ าผู้ป่วย 
7. พื้นท่ีตรวจโรคท่ัวไป 
8. ห้องตรวจหูและตา 
9. พื้นท่ีตรวจสอบสายตาโดยการอ่านและดู
แผ่น          ภาพทางสายตา 
10. ห้องดูภาพจากจอภาพของเครื่อง 
Scanners 
11. ห้องถ่ายเลือด/เครื่องรักษาไตเทียม 
12. พื้นท่ีตรวจรักษาโรคผิวหนัง 

100 
300 
300 
1,000 
5 
200 
500 
1,000 
500 
 
50 
50 
500 
300 

19 
19 
19 
19 
19 
22 
19 
 
16 
 
19 
19 
19 
19 

80 
80 
80 
80 
80 
80 
90 
90 
90 
 
80 
90 
80 
80 

ความส่องสว่างวัดที่ระดับ
พ้ืน 

 

 

 

ดวงโคม ณ จุดตรวจ 

 
 

ส าหรับพ้ืนที่มี
จอคอมพิวเตอร์ให้ดู TIEA – 
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๓๘ 

 

      ประเภทของพื้นที่และกิจกรรม EmLux UGR L R a(min)           หมายเหตุ 

โรงพยาบาล 

13. ห้องส่องกล้องตรวจอวัยวะภายในร่างกาย 
14. ห้องเข้าเฝ อก 
15. ห้องจ่ายยา 
16. ห้องส าหรับการรักษาโดยการนวดและแผ่
รังสี 
17. ห้องพักฟ  นก่อนและหลังผ่าตัด 
18. ห้องผ่าตัด 
19. พื้นท่ีใต้โคมผ่าตัด 

500 
300 
500 

 
1,000 
จ าเพาะ 

19 
19 
19 

 

80 
80 
80 

 
90 
 

GD002 

 

 

 

 

Em = 10K – 100K Lux 

พื้นที่ส าหรับห้องดูแลพิเศษ ICU (Intensive  Care  Unit) 

1. พื้นท่ีท่ัวไป 
2. แสงสว่างใช้ในการตรวจท่ัวไป 
. พื้นท่ีส าหรับการตรวจรักษา 
4. ความสว่างส าหรับการเฝ้าไข้กลางคืน 

100 
300 
1,000 
20 

19 
19 
19 
19 

90 
90 
90 
90 

 

ความ ส่อ ง สว่ า ง วั ด ท่ี
ระดับพื้น 

พื้นที่ห้องทันตแพทย์ 

1. แสงสว่างโดยท่ัวไป 
2. แสงสว่าง ณ ตัวผู้ป่วย 
3. ใต้ดวงโคมผ่าตัด 
4. แสงสว่างส าหรับเปรียบเทียบ  สีพื้น 
5. พื้นท่ีทดสอบและตรวจสอบสี 

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

19 

 

 
19 

90 
90 
90 
90 
90 

ไม่ควรมีแสงบาตรตาเลย 
ดวงโคม ณ จุดรักษา 
บางกรณีอาจสูงกว่า
5,000        Lux 
อุณหภูมิสีอย่างต่ า 
6,000 K 

ประเภทของพื้นที่และกิจกรรม 

6. ห้องค่าเช้ือ 
7. ห้องปลอดเช้ือ 
8. ห้องชันสูตรพลิกศพ/ห้องเก็บศพ 
9. โต๊ะชันสูตรพลิกศพ 

300 
300 
750 
5,000 

22 
22 
19 

80 
80 
90 
90 

 

 

อาจจะสูงกว่า  5,000  
Lux 

หมายเหตุ  
EmLux  : ความส่องสว่างขั้นต่ าโดยเฉลี่ย  หมายถึง  ความส่องสว่างโดยเฉลี่ยของพ้ืนที่  ที่ใช้ท ากิจกรรม

ดังกล่าว  ในการใช้งานต้องมีค่าไม่ต่ ากว่าค่าท่ีก าหนด ซึ่งค่าก าหนดดังกล่าวไม่ใช่ค่าของการติดต้ังใหม่  แต่เป็นค่าที่ในการใช้
งานได้จริงแล้วจะต้องมีค่าไม่ต่ ากว่าก าหนด  ดังน้ันผู้ออกแบบจึงควรต้องเผื่อการลดลงของแสงจากความสกปรกจากการใช้งาน
โคมไฟ  หลอดไฟ  จากการลดลงของแสงเมื่อหลอดเสื่อมอายุการใช้งาน  จากการลดลงของแสงจากการกั้นผนังกั้นห้อง  



๓๙ 

 

(partition)  หรือจากกองเอกสารในห้อง  จากการลดลงของแสงจากการได้รับแรงดันไฟฟ้าไม่สม่ าเสมอ  จากการลดลงของ
แสงจากการเลือกสีเฟอร์นิเจอร์  ผนังที่ดูดกลืนแสงจากสีทึบ  หรือจากฝุ่นเกาะ  และจากการลดลงของแสงจากการขาดการ
บ ารุงรักษา  ซึ่งหากผู้ออกแบบไม่ได้เผื่อการลดลงของแสง  ก็มักจะท าให้ได้ความส่องสว่างต่ ากว่าท่ีมาตรฐานก าหนด 

อน่ึงค่าดังกล่าว  เป็นค่าส าหรับการใช้งานของคนทั่วไป  ในกรณีที่เป็ นผู้สูงอายุ  หรือการใช้งานพิเศษ
โดยเฉพาะ  ก็จ าเป็นต้องพิจารณาปรับเพ่ิมค่าความส่องสว่างให้สูงข้ึน  ให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน 

UGRL :  Limiting  Unified  Glare  Rating  เป็นดัชนีบอกค่าระดับความไม่สบายตามากที่สุดที่ยอมรับได้
จากระบบแสงสว่าง  ณ  พ้ืนที่  หรือจุดท างาน  ซึ่งค่าระดับความไม่สบายตาหรือ  UGR  (Unified  Glare  Rating)  สามารถ
หาได้จากสูตรต่อไปน้ีโดย  Tabular  Method  (โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากเอกสาร  CIE 117 – 1995) 

R a(min) ค่าดัชนีความถูกต้องของสีขั้นต่ า  โดยควรเลือกชนิดหลอดไฟที่ให้ค่าความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า
ค่าท่ีก าหนด 

 

หมวด 5 
ระบบไฟฟ้ำส ำรองฉุกเฉิน 

1. มีระบบไฟฟ้ำส ำรองฉุกเฉินในกำรท ำงำนของเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำซึ่งต้องสำมำรถจ่ำยไฟใช้งำน
ภำยใน 10 วินำที ภำยหลังระบบไฟฟ้ำก ำลังหลักหยุดท ำงำน23 

2. มีกำรทดสอบกำรท ำงำนของเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรองเป็นประจ ำและมีน้ ำมันส ำรองส ำหรับ
กำรเดินเครื่องอย่ำงเพียงพอไม่น้อยกว่ำ 8 ช่ัวโมง 

3. เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรองต้องอยู่ในท่ีมิดชิด โดยอำจอยู่ภำยในอำคำรหลักหรืออยู่เป็นอำคำร
แยกต่ำงหำก  มีกำรป้องกันแรงส่ันสะเทือนและเสียงจำกเครื่อง  มีประตูทำงเข้ำออกสะดวก และกว้ำงเพียงพอ
ต่อกำรเคล่ือนย้ำยหรือซ่อมบ ำรุง โดยมีระยะห่ำงโดยรอบจำกเครื่องกับผนังไม่น้อยกว่ำ 1 เมตร24 

4. ภำยในอำคำรท่ีติดต้ังเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรอง  ต้องมีกำรระบำยอำกำศท่ีดีและสะอำด  มี
แสงสว่ำงเพียงพอในกำรตรวจสอบกำรท ำงำนของเครื่อง25 

5. ต้องมีรำงระบำยน้ ำภำยในห้องเครื่องในต ำแหน่งท่ีเหมำะสม หรือรอบแท่นเครื่องส ำหรับกำร
ระบำยน้ ำเวลำท่ีท ำควำมสะอำดพื้น 

6. เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำต้องมีขนำดก ำลังท่ีเหมำะสมและเพียงพอ สำมำรถจ่ำยกระแสไฟฟ้ำส ำรอง
ให้กับดวงโคมและอุปกรณ์กำรแพทย์ท่ีจ ำเป็นในแผนกอุบั ติเหตุ ห้องผ่ำตัดหอผู้ป่วยหนัก  ห้องคลอดและ
ธนำคำรเลือดเป็นอย่ำงน้อย 

7. มีเครื่องส ำรองไฟฟ้ำฉุกเฉิน (UPS) จ่ำยให้กับอุปกรณ์ทำงกำร    แพทย์ท่ีส ำคัญ ส ำหรับวงจร
ช่วยชีวิตซึ่งไม่สำมำรถหยุดได้ มีกำรใช้อย่ำงต่อเนื่องเพียงพอ และเหมำะสม  โดยอยู่ในสภำพที่พร้อมใช้งำน 

8. บันไดทำงหนีไฟ/ทำงสัญจร  ห้องเครื่อง  และหน่วยบริกำรอื่นๆต้องมีระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง
ฉุกเฉินซึ่งใช้พลังงำนจำกแบตเตอรี่เพิ่มเติมตำมควำมเหมำะสม ตำมมำตรฐำนระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงฉุกเฉิน และ
โคมไฟ  ป้ำยทำงออกฉุกเฉิน ของ  วสท.26 

                                                             
23

 ข้อก ำหนดตำมมำตรฐำน 
24 ข้อก ำหนดตำมมำตรฐำน 
25

 ข้อก ำหนดตำมมำตรฐำน 
26 ข้อก ำหนดตำมกฎหมำยและมำตรฐำน 



๔๐ 

 

- กำรให้แสงสว่ำงเพื่อกำรหนีไฟ เพื่อให้เห็นทำงหนีไฟชัดเจนปลอดภัย และ
เพื่อให้เห็นอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ และอุปกรณ์ผจญเพลิงท่ีติดต้ังได้ชัดเจน 
กำรให้แสงสว่ำงเพื่อกำรหนีไฟไม่ได้มีไว้เพื่อให้แสงสว่ำงเฉพำะเมื่อระบบจ่ำย
ไฟฟ้ำปกติท้ังระบบล้มเหลวแต่เพียงอย่ำงเดียว แต่มีไว้ให้แสงสว่ำงเมื่อมีควำม
ล้มเหลวของกำรจ่ำยไฟในพื้นท่ีนั้นๆด้วย ช่วงเวลำกำรส่องสว่ำงเพื่อกำรหนีไฟ
ต้องไม่น้อยกว่ำ 180 นำที และช่วงเวลำกำรส่องสว่ำงส ำรองท่ีไม่ใช้ส ำหรับ
หนีไฟต้องไม่น้อยกว่ำ 120 นำที 

- การให้แสงสว่างฉุกเฉินต้องมีแหล่งจ่ายไฟอิสระท่ีไม่ขึ้นกับแหล่งจ่ายไฟแสง
สว่างปกติ และไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าเป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับโคม
ไฟฟ้าฉุกเฉิน และต้องใช้วงจรไฟฟ้าจากวงจรไฟฟ้าแสงสว่างของในพื้นท่ีนั้นๆ 
การติดต้ังดวงโคมไฟฟ้าฉุกเฉินต้องติดต้ังสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 2 เมตร โดย
วัดจากพื้นถึงด้านล่างของโคม กรณีติดต้ังต่ ากว่า 2 เมตร จะต้องไม่กีดขวาง
เส้นทางหนีไฟ 

- การเดินสายไฟฟ้าส าหรับโคมไฟต่อพ่วง และมีแหล่งจ่ายไฟส่วนกลาง 
วงจรไฟฟ้าท่ีจ่ายให้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉินจะต้องแยกอิสระจากอุปกรณ์ไฟฟ้า
อื่นๆ และสายไฟฟ้าท่ีใช้จะต้องเป็นสายทนไฟติดต้ังในช่องเดินสาย 

- โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน รายละเอียดคุณสมบัติ และการติดต้ัง ให้ยึดถือ
เป็นไปตามมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสวางฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออก
ฉุกเฉินของ วสท. ระยะห่างระหว่างป้ายส าหรับสัญลักษณ์ท่ีมีความสูง 10 
เซนติเมตร ต้องมีระยะไม่เกิน 24 เมตร และให้ติดต้ังเพิ่มเติมด้านบนท่ีจุดทาง
เล้ียวทางแยกและเหนือประตูทางออกสุดท้ายด้วย 

- ควรติดต้ังป้ายทางออกด้านล่างเป็นป้ายเสริม [4] โดยขอบล่างของป้ายสูงจาก
พื้น 15-20 เซนติเมตร และขอบของป้ายอยู่ห่างจากขอบประตูไม่น้อยกว่า 10 
เซนติเมตรเป็นป้ายเครื่องหมายบอกทางเรืองแสง (Photoluminescent 
Escape Sign) สามารถสะสมแสงรอบตัวและเรืองแสงได้โดยไม่พึ่งพาไฟฟ้า
โดยติดต้ังทุกต าแหน่งประตูเส้นทางหนีไฟทุกทางแยกทางเล้ียวและแนว
เส้นทางหนีไฟทุกระยะ 24 เมตร 

   

                รูปแบบสัญลักษณ์โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน 
 

9. ระบบน ำทำงเรืองแสงเพื่อกำรอพยพหนีภัย(ถ้ำมี)  เพื่อเพิ่มควำมปลอดภัยในกำรอพยพหนี
ภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้แก่เจ้ำหน้ำท่ีโรงพยำบำลและประชำชน มีข้อก ำหนด ดังนี้ 

มาตรฐาน 
- มาตรฐาน UL1994 : Luminous Egress Path Marking System 
- มาตรฐาน DIN67510 : Longtime Afterglowing Pigments and 

Products 



๔๑ 

 

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 ท่ีนาทีท่ี 10 และ 22 mcd/m² ท่ีนาทีท่ี 60 

บริเวณท่ีติดต้ังแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
- ส่วนท่ี 1  ป้ำยเครื่องหมำยบอกทำงหนีไฟเรืองแสงพิมพ์วัสดุเรืองแสงเคลือบ

ติดแน่นบนแผ่นอลูมิเนียมพร้อมแผ่นกำวด้ำนหลัง รูปแบบสัญลักษณ์เป็นไป
ตำม ISO7010 ขนำด 150x300 ม.ม. โดยให้ติดต้ังทุกต ำแหน่งท่ีมีกล่องไฟ
ท่ีแสดงเครื่องหมำยทำงหนีไฟฉุกเฉินพร้อมแบตเตอรี่(Exit Sign) โดยขอบล่ำง
ของป้ำยเครื่องหมำยบอกทำงหนีไฟเรืองแสงสูงจำกพื้นไมน้อยกว่ำ 15 ซม.
แต่ต้องไม่เกิน 20 ซม.(Low Location Lighting) 

- ส่วนท่ี 2  ป้ำยเครื่องหมำยอุปกรณ์ดับเพลิงเรืองแสงและป้ำยเครื่องหมำย
อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้เรืองแสงพิมพ์วัสดุเรืองแสงเคลือบติดแน่นบนแผ่น
อลูมิเนียมพร้อมแผ่นกำวด้ำนหลัง รูปแบบสัญลักษณ์เป็นไปตำม ISO7010 
ขนำด 200x200 มม. โดยให้ติดต้ังบริเวณผนังด้ำนบนเหนืออุปกรณ์
ดับเพลิงและด้ำนบนเหนืออุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

- ส่วนท่ี 3  ระบบน ำทำงเรืองแสงส ำหรับกำรอพยพหนีภัยบริเวณช่องบันไดหนี
ไฟ ประกอบด้วย 

 ป้ำยเครื่องหมำยบอกทำงหนีไฟเรืองแสงพิมพ์วัสดุเรืองแสงเคลือบ
ติดแน่นบนแผ่นอลูมิ เนียมพร้อมแผ่นกำวด้ำนหลัง รูปแบบ
สัญลักษณ์เป็นไปตำม ISO7010 ขนำด 150x300 ม.ม. โดยให้
ติดต้ังบริเวณผนังชำนพักในบันไดหนีไฟ ขอบล่ำงของป้ำย
เครื่องหมำยบอกทำงหนีไฟเรืองแสงสูงจำกพื้นประมำณ 1.50 
เมตร 

 ป้ำยบอกช้ันเรืองแสง พิมพ์วัสดุเรืองแสงเคลือบติดแน่นบนแผ่น
อลูมิเนียมพร้อมแผ่นกำวด้ำนหลังขนำด 200x200 ม.ม. โดยให้
ติดต้ังบริเวณประตูหนีไฟ ขอบล่ำงของป้ำยบอกช้ันเรืองแสงสูงจำก
พื้นประมำณ 1.50 เมตร 

 แถบน ำทำงเรืองแสง วัสดุ PVC Tape พร้อมแผ่นกำวขนำด 25 
ม.ม. โดยให้ติดต้ังบริเวณรำวจับบันไดหนีไฟ  บริเวณผนังชำนพัก
ในบันไดหนีไฟ โดยติดต้ังบริเวณผนังชำนพักสูงจำกพื้น 10 ซม. 
และบริเวณรอบวงกบประตูหนีไฟของช้ันปล่อยออก 

 แถบน ำทำงเรืองแสงส ำหรับติดตำมขั้นบันได วัสดุอลูมิเนียมพร้อม
แผ่นกำวด้ำนหลังขนำด 203x76x25 ม.ม. โดยให้ติดต้ังตำม
ขั้นบันไดหนีไฟ 



๔๒ 

 

 ป้ำยปล่อยออกเรืองแสง วัสดุ PVC Plate ขนำด 300x300 ม.ม. 
โดยให้ติดต้ังเหนือประตูหนีไฟของขั้นปล่อยออก 
 

หมวด 6 
ระบบโทรศัพท์ 

1. แนวกำรปักเสำพำดสำยโทรศัพท์  เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 
2. สำยโทรศัพท์  มีระยะห่ำงจำกตัวอำคำรที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรำยและมีควำมสูงจำกผิวจรำจร

หรือทำงเดินท่ีเหมำะสม  ไม่กีดขวำงหรือเป็นอันตรำยต่อบุคคลท่ัวไป 
3. มีจ ำนวนโทรศัพท์ตำมควำมเหมำะสม (อัตรำส่วนสำยนอกต่อสำยใน 1 :10) เพื่อใช้

ติดต่อส่ือสำรระหว่ำงหน่วยงำนท้ังภำยในและภำยนอกได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว 
4. จ ำกัดกำรใช้โทรศัพท์ไร้สำยในบำงพื้นท่ีท่ีมีควำมส ำคัญ เช่น ห้องผ่ำ ตัด ,ICU,CCU เป็นต้น 

เพื่อป้องกันกำรรบกวนของคล่ืนสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ ซึ่งท ำให้อุปกรณ์เครื่องวัดท ำงำนผิดพลำดได้เช่น มีป้ำย
แจ้งเตือนห้ำมใช้โทรศัพท์ไร้สำย 

 
หมวด 7 

ระบบเสียงตำมสำย 
1. มีระบบเสียงตามสายไว้ประกาศเรียก หรือแจ้งข้อมูลข่าวสาร ต่อท้ังเจ้าหน้าท่ีและผู้รับบริการ

ได้สะดวกรวดเร็ว โดยสามารถได้ยินอย่างชัดเจนท้ังภายในและภายนอกอาคาร 
 

      หมวด 8 
ระบบเรียกพยำบำล 

1. มีระบบเรียกพยำบำลส ำหรับติดต่อส่ือสำรระหว่ำงเจ้ำหน้ำท่ีกับผู้ป่วย  เพื่อผู้ป่วยจะได้รับกำร
ช่วยเหลืออย่ำงทันท่วงที โดยติดต้ังท่ีห้องพักผู้ป่วย ,ห้องน้ ำผู้ป่วย และท่ีท ำงำนพยำบำล และมีไฟสัญญำณ
แสดงหน้ำห้องพัก 

 
หมวด 9 

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
1. มีกำรติดต้ังระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในอำคำร ประกอบด้วย อุปกรณ์ส่งสัญญำณท่ีสำมำรถส่ง

เสียงหรือสัญญำณให้ผู้ท่ีอยู่ภำยในอำคำร ได้ยินหรือทรำบอย่ำงท่ัวถึง  โดยกำรควบคุมด้วยมือหรือด้วยระบบ
อัตโนมัติ ในต ำแหน่งท่ีเหมำะสมเช่น โถงพักรอ ห้องพักผู้ป่วย ห้องท ำงำน เป็นต้น  โดยกำรติดต้ังให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ของวสท.27 

- อุปกรณ์แจ้งเหตุจะต้องมีระดับควำมดังของเสียงท่ีจุดใดๆ ต้องไม่น้อยกว่ำ 60 
dB และไม่เกิน 105 dB ส ำหรับในสถำนท่ีส ำหรับผู้ป่วยท่ีมีปัญหำเกี่ยวกับ
กำรได้ยิน ต้องติดต้ังอุปกรณ์แจ้งเหตุชนิดแสงกระพริบสีขำวระหว่ำง 1 -2 
ครั้งต่อวินำที 
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- ระยะห่ำงระหว่ำงอุปกรณ์แจ้งเหตุชนิดแสงต้องไม่เกิน 30 เมตรอุปกรณ์แจ้ง
เหตุด้วยมือจะต้องติดต้ังในต ำแหน่ง ท่ีเห็นชัดเจน และอยู่ในพื้นท่ีทุก
ทำงเข้ำออก และทำงหนีไฟ สำมำรถเข้ำถึงได้สะดวก โดยระยะห่ำงระหว่ำง
อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือไม่เกิน 60 เมตร(วัดตำมแนวทำงเดิน) 

 
 

 
 

ตัวอย่างแสดงระยะการติดต้ังอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (HEAT  DETECTOR) 
 
 
 

 

 
 

 
ตัวอย่างแสดงระยะการติดต้ังอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (HEAT  DETECTOR) 

 

 
 

ตัวอย่างแสดงระยะการติดต้ังอุปกรณ์ตรวจจับควัน (SMOKE DETECTOR) 



๔๔ 

 

 

ตัวอย่างแสดงระยะการติดต้ังอุปกรณ์ตรวจจับควัน (SMOKE DETECTOR) 

2. สำยสัญญำณส ำหรับอุปกรณ์แจ้งเหตุต้องเป็นสำยชนิดทนไฟ (FRC) 
3. มีกำรตรวจสอบและทดสอบเป็นประจ ำอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 

หมวด 10 
ระบบทีวีรวม 

1. มีกำรติดต้ังระบบทีวีรวม และกระจำยสัญญำณไปยังเต้ำรับตำม จุด ต่ำง ๆ เพื่อใช้ส ำหรับกำร
รับชม ข้อมูล ข่ำวสำร เป็นต้น 
 

หมวด 11 
ระบบทีวีวงจรปิด 

1. มีกำรติดต้ังระบบทีวีวงจรปิด ตำมจุดท่ีมีควำมเส่ียง เช่น โถงทำงเข้ำ  หน้ำประตู ลิฟต์ เป็น
ต้น 

 

หมวด 12 
ระบบป้องกันกำรเข้ำ-ออก 

1. มีกำรติดต้ังระบบป้องกันกำรเข้ำออก เพื่อป้องก้นกำรเข้ำถึงในสถำนท่ีเฉพำะ ท่ีต้องกำรควำม
ปลอดภัย 

 
หมวด 13 

ระบบสื่อสำรด้วยควำมเร็วสูง 
1. มีกำรติดต้ังระบบส่ือสำรด้วยควำมเร็วสูงเพื่อกำรติดต่อส่ือสำร  และเช่ือมต่อด้วยระบบ

เครือข่ำย 
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หมวด 14 
ระบบป้องกันฟ้ำผ่ำ 

1. มีกำรติดต้ังตัวน ำล่อฟ้ำ ตัวน ำลงดิน ระบบหลักดิน เพื่อป้องกันอันตรำยจำกฟ้ำผ่ำ ซึ่งจะท ำ
ให้อุปกรณ์ ส่ิงปลูกสร้ำงเสียหำย วิธีกำรติดต้ังเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรป้องกันฟ้ำผ่ำส ำหรับส่ิงปลูกสร้ำงของ 
วสท.28 

 
หมวด 15 

ระบบป้องกันแรงดันและกระแสเกิน 
1. มีกำรติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันแรงดันและกระแสเกินท่ีแผงจ่ำยไฟฟ้ำหลัก(ตู้MDB) เพื่อป้องกัน

แรงดันและกระแสเกินท่ีเกิดจำกปัจจัยภำยนอก เช่น ฟ้ำผ่ำ สวิทต์ช่ิง กำรลัดวงจร เป็นต้น29 
 

งำนระบบประปำและสุขำภิบำล 
หมวด 1 
บทนิยำม 

1. ระบบประปำ(น้ ำดี) หมำยถึง ระบบจ่ำยน้ ำเพื่อกำรอุปโภค -บริโภคภำยในโรงพยำบำลท่ีมี
คุณภำพน้ ำท่ีได้ค่ำมำตรฐำนน้ ำประปำตำม พ.ร.บ. ส่ิงแวดล้อม ,กำรประปำนครหลวง ,กำรประปำภูมิภำค  
เป็นต้น 

2. ระบบสุขำภิบำล(น้ ำท้ิง,น้ ำเสีย,น้ ำฝน) หมำยถึง ระบบกำรระบำยน้ ำท้ิง ,น้ ำเสีย ,น้ ำฝน ออก
จำกอำคำรหรือโรงพยำบำลลงสู่ระบบระบำยน้ ำสำธำรณะ โดยไม่ก่อให้เกิดกำรแพร่หลำยหรือสะสมเช้ือโรค
ทำงน้ ำและอำกำศ 

3. ระบบดับเพลิง หมำยถึง ระบบดับท่ีสำมำรถดับเพลิงในอำคำรหรือโรงพยำบำลเบื้องต้น
จนกว่ำพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีดับเพลิงจะมำท ำกำรดับเพลิงต่อไป ในกรณีท่ีเกิดเพลิงไหม้ท่ีไม่สำมำรถดับเองได้ 

4. ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย หมำยถึง ระบบท่ีสำมำรถบ ำบัดน้ ำเสียของอำคำรหรือโรงพยำบำลให้ได้
คุณภำพน้ ำเสียท่ีได้ค่ำมำตรฐำนตำมพ.ร.บ.ส่ิงแวดล้อม ,ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข 

5. กำรจัดเก็บและก ำจัดขยะมูลฝอย หมำยถึง กำรจัดให้มีท่ีพักมูลฝอยในอำคำร หรืออำคำรพัก
มูลฝอยภำยในโรงพยำบำล เพื่อสะดวกและปลอดภัยต่อกำรน ำไปก ำจัดต่อไป 

 
หมวด 2 
บททั่วไป 

มำตรฐำน พระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ กฎกระทรวง ประกำศ เทศบัญญัติ ข้อบังคับ 
ระเบียบ ค ำส่ัง ข้อก ำหนด  ค ำแนะน ำ หลักเกณฑ์ หนังสือกฎหมำย ท่ีเกี่ยวข้องหรือข้อบังคับให้ยึดถือ และ
ปฏิบัติ โดยให้ใช้ฉบับล่ำสุดเป็นหลัก มีดังนี้ 

1) พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร 
2) พระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล 
3) พระรำชบัญญัติรักษำและส่งเสริมคุณภำพส่ิงแวดล้อม 
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4) มำตรฐำนสำกลท่ีเป็นท่ียอมรับ  
5)  มำตรฐำนกำรเดินท่อภำยในอำคำร ของวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย  
6)  มำตรฐำนกำรป้องกันอัคคีภัย ของวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย 
 

หมวด 3 
ระบบป้องกันอัคคีภัย 

1. เครื่องดับเพลิงแบบเคล่ือนย้ำยได้( PATABLE FIRE EXTINHGUISHER ) มีเครื่องดับเพลิง
ชนิดท่ีสามารถดับเพลิง เหมาะสมกับประเภทและชนิดของเพลิงแต่ละประเภท ดังนี้ 

(1)  ถังดับเพลิงเคมี ( A , B & C Type )  ส ำหรับห้องท่ัวไป30 
(2)  ถังดับเพลิงชนิดสำรสะอำด ( CLEAN AGENT ) ส ำหรับห้อง เช่น I.C.U. , 

C.C.U. เป็นต้น31 
(3)  ถังดับเพลิงชนิดสำรสะอำด ( CLEAN AGENT ) บรรจุก๊ำซไนโตเจน ,ก๊ำซ 

NOVEC ,ก๊ำซคำร์บอนไดออไซด์ เป็นต้น เหมำะส ำหรับแผนก IT ,เวชระเบียน 
เป็นต้น32 

2. ถังดับเพลิงเคมี จะต้องติดต้ังในต ำแหน่งท่ีเหมำะสม มองเห็นและสำมำรถหยิบใช้ได้ง่ำยและ
จะต้องมีอย่ำงน้อยช้ันละ 1 ถัง 

3. ระบบดับเพลิงแบบท่อยืน 
(1) ระบบดับเพลิงแบบท่อยืน ชนิดท่อแห้ง (DRY PIPE) เป็นระบบท่ีเวลำปกติไม่มี

น้ ำในเส้นท่อน้ ำดับเพลิง ประกอบด้วยท่อดับเพลิงและตู้ดับเพลิง โดยจะมีเครื่อง
ดับเพลิงหรือไม่ก็ได้ 
- ในกรณีท่ีไม่มีเครื่องสูบน้ ำจะต้องรอน้ ำจำกรถดับเพลิงมำจ่ำยน้ ำให้ 
- ในกรณีท่ีมีเครื่องสูบน้ ำดับเพลิงสำมำรถฉีดน้ ำดับเพลิงเอง โดยกำรลำกสำย

ฉีดน้ ำดับเพลิงแล้วจึงเปิดเครื่องสูบน้ ำดับเพลิง เพื่อกำรฉีดน้ ำดับเพลิง 
(2) ระบบดับเพลิงแบบท่อยืน ชนิดเปียก (WET PIPE) เป็นระบบดับเพลิง

กึ่งอัตโนมัติ เพรำะต้องมีน้ ำในเส้นท่อน้ ำดับเพลิงตลอดเวลำ โดยรักษำแรงดัน
น้ ำด้วยเครื่องสูบน้ ำรักษำแรงดันน้ ำ(JOCKEY PUMP) ให้สำมำรถพอเพียงต่อ
กำรฉีดดับเพลิงตลอดเวลำ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ก็เปิดประตูน้ ำในตู้ดับเพลิงแล้วลำก
สำยฉีดน้ ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ ำดับเพลิงจะท ำงำนอัตโนมัติทันที 

(3) ตู้ดับเพลิง ประกอบด้วย ตู้ดับเพลิงท่ีท ำด้วยโลหะท่ีมีบำนเปิดด้ำนหน้ำเป็น
กระจกนิรภัยและมีกุญแจล๊อกตู้ โดยภำยในตู้ประกอบด้วย 
- สำยฉีดดับเพลิง มี 2 แบบ คือ แบบสำยม้วน(HOSE REEL) ใช้สำยขนำด Dia. 

1 นิ้ว และแบบสำยพับ (HOSE RACK) ใช้สำยขนำด Dia. 2 1/2 นิ้ว 
- หัวฉีดน้ ำดับเพลิง 
- ประตูน้ ำแบบ BALL VALVE 
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- ประตูน้ ำแบบ ANGLE VALVE 
- หัวจ่ำยน้ ำแบบสวมหัวเร็ว ขนำด Dia. 2 1/2 นิ้ว พร้อมฝำปิด 
- ถังดับเพลิงแบบเคล่ือนท่ีได้ 
- ขวำน 
- ฯลฯ 

(4) ภำยในอำคำร ต้องมีระบบดับเพลิงแบบสำยน้ ำฉีดดับเพลิง ทุกช้ัน ในระยะ
ครอบคลุม  30 เมตรและมีหัวรับน้ ำดับเพลิงภำยนอก อำคำรท่ีระดับพื้นดินท่ี
รถดับเพลิงสำมำรถเข้ำถึง33 

4. ส ำหรับอำคำรขนำดใหญ่พิเศษหรืออำคำรสูง (เฉพำะอำคำรท่ีก่อสร้ำงหลังปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ) 
จะต้องมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ หรือเทียบเท่ำระบบสปริงเกอร์ และมีปริมำณน้ ำส ำรองดับเพลิง ตำมกฎหมำย
ควบคุมอำคำร34 

 
หมวด 4 

ระบบประปำ 
1. มีระบบจ่ำยน้ ำทีสะอำด ไม่ปนเป้ือนส่ิงท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ ไม่มีกำรรั่วซึม และมีแรงดัน

เพียงพอต่อกำรใช้งำน35 
2. มีระบบส ำรองน้ ำประปำ ท่ีสำมำรถให้บริกำรได้ตลอดระยะเวลำกำรรักษำ36 เช่น     งำน

บริกำรทันตกรรม 
3. ระบบส ำรองน้ ำประปำ จะต้องไม่รั่วซึม และติดต้ังในสถำนท่ีเหมำะสม ไม่ก่อให้เกิดกำร

ปนเปื้อนต่อคุณภำพน้ ำประปำ เช่น ระดับฝำถังเก็บน้ ำใต้ดินต้องสูงกว่ำระดับรำงระบำยน้ ำฝนท่ัวไป  โดย
ส ำรองน้ ำไว้ใช้ได้ 2 วัน37 

4. มีฝำถังส ำหรับกำรตรวจสอบบ ำรุงรักษำ ปิดมิดชิด มีกุญแจล็อค ป้องกันสัตว์ แมลง หรือคน
ตกลงไปในถัง38 

 
หมวด 5 

ระบบระบำยน  ำและระบบสุขำภิบำล 
1. มีแผนผังระบบระบำยน้ ำและระบบสุขำภิบำล39 
2. มีระบบรวบรวมน้ ำท้ิงท่ีไม่ก่อให้เกิดกำรแพร่หลำยหรือสะสมเช้ือโรคทำงน้ ำและอำกำศ 
3. มีระบบกำรระบำยน้ ำฝนจำกอำคำร สู่ระบบระบำยน้ ำฝนรวมอย่ำงเหมำะสม เช่น รำงระบำย

น้ ำรอบอำคำร บ่อพักระบบระบำยน้ ำฝนด้ำนข้ำงถนน โดยมีควำมลำดเอียงให้เพียงพอ ไม่ก่อให้เกินกำร

                                                             
33 ข้อก ำหนดตำมกฎหมำย 
34

 ข้อก ำหนดตำมกฎหมำย 
35 ข้อก ำหนดตำมมำตรฐำน 
36

 ข้อก ำหนดตำมมำตรฐำน 
37 ข้อก ำหนดตำมมำตรฐำน 
38 ข้อก ำหนดตำมมำตรฐำน 
39

  ข้อก ำหนดตำมกฎหมำย 



๔๘ 

 

ตกตะกอนในท่อ หรือรำงระบำยน้ ำ มตีะแกรงดักขยะของระบบระบำยน้ ำฝนก่อนปล่อยออกสู่แหล่งสำธำรณะ 
และไม่มีบริเวณน้ ำขังท่ีก่อให้เกิดแหล่งเพำะพันธุ์ยุง หรือแมลงพำหะต่ำงๆ หรือก่อให้เกิดอันตรำยในกำรสัญจร
ขอผู้ใช้บริกำร40 

4. มีกำรแยกประเภทท่อต่ำงๆ ตำมระบบกำรใช้งำนอย่ำงชัดเจน เช่น ท่อส้วม ท่อน้ ำท้ิง ท่อ
ระบำยอำกำศ ท่อระบำยน้ ำฝน ท่อระบำยน้ ำท้ิงจำกเครื่องปรับอำกำศ โดยไม่มีกำรรั่วซึม41 

5. ระบบสุขำภิบำลห้องปฏิบัติกำร เช่น ห้อง lab , ห้องทันตกรรม , ห้องล้ำงไต , ห้องล้ำง
เครื่องมือ , ห้องรังสี , หน่วยจ่ำยกลำง ต้องปรำศจำกเช้ือ เป็นต้น ประกอบด้วย ท่อประปำ , ท่อน้ ำท้ิง ,ท่อ
ชนิดพิเศษ ทนกรด-ด่ำง , ท่อระบำยอำกำศ , เครื่องมือและอุปกรณ์ชนิดพิเศษเฉพำะ เช่น ชุดกรองหินปูน เป็น
ต้น42 

6. มีระบบรวบรวมปริมำณน้ ำฝนท่ีเหมำะสม ก่อนปล่อยออกสู่แหล่งระบำยน้ ำสำธำรณะ 
7. ท่อระบำยอำกำศจะต้องโผล่เหนือหลังคำและไม่ท ำให้หลังคำรั่วซึมได้ 
8. ขนำดท่อต่ำงๆสำมำรถใช้ตำมรำยกำรค ำนวณทำงวิศวกรรม 
 

หมวด 6 
ระบบบ ำบัดน  ำเสีย 

1. มีแผนผังระบบน้ ำเสีย 
2. มีระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวมหรือแยกเฉพำะอำคำรท่ีมีประสิทธิภำพ สำมำรถรองรับปริมำณน้ ำ

เสียและบ ำบัดน้ ำเสียได้ตำมมำตรฐำนคุณภำพน้ ำท้ิงท่ีกระทรวงวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม และ
กระทรวงสำธำรณะสุขก ำหนด43 

 
หมวด 7 

กำรจัดเก็บและก ำจัดมูลฝอย 
1. มีกำรแยกมูลฝอยและกำรจัดกำรมูลฝอยตำมประเภทมูลฝอยท่ัวไป มูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอย

อันตรำย 
2. จัดให้มีท่ีพักมูลฝอยในแต่ละพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งก ำเนิดมูลฝอย โดยภำชนะรองรับมูลฝอยแยก

ตำมประเภทมูลฝอยท่ัวไป มูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยอันตรำย เพียงพอตำมรอบเวลำจัดเก็บ 
3. ภำชนะรองรับมูลฝอยต้องมีฝำปิดมิดชิด ไม่รั่วซึม ท ำด้วยวัสดุท่ีท ำควำมสะอำดง่ำย44 
4. จัดให้มีอำคำรพักมูลฝอยเป็นอำคำรมิดชิด มีกำรแยกมูลฝอยตำมประเภทมูลฝอย สำมำรถ

ป้องกันแมลงและสัตว์ มีกำรระบำยอำกำศท่ีดี ไม่มีกล่ิน รวมท้ังมีป้ำยบอกรำยละเอียด และมีกำรติดต้ังดวงโคม
ให้แสงสว่ำงบริเวณอำคำรที่พักขยะ อำคำรตั้งอยู่ในต ำแหน่งท่ีสำมำรถเคล่ือนย้ำยมูลฝอยได้สะดวก และไม่อยู่ 
บริเวณท่ีผู้คนสัญจรไปมำ  มีระบบระบำยน้ ำจำกอำคำรพักมูลฝอยหรือบริเวณล้ำงท ำควำมสะอำด โดย
รวบรวมน้ ำเสียไปยังระบบบ ำบัดน้ ำเสีย45 

                                                             
40 ข้อก ำหนดตำมกฎหมำย 
41 ข้อก ำหนดตำมมำตรฐำน 
42 ข้อก ำหนดตำมมำตรฐำน 
43 ข้อก ำหนดตำมกฎหมำย 
44 ข้อก ำหนดตำมกฎหมำย 
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งำนระบบเคร่ืองกล 
หมวด 1 
บทนิยำม 

ลิฟต์ หมำยถึง พำหนะหรืออุปกรณ์ขนส่ง คน ส่ิงของ ในแนวดิ่งของอำคำร โดยอำศัย
เครื่องจักรกลไฟฟ้ำในกำรควบคุมกำรเคล่ือนท่ี 
  

หมวด 2 
ลิฟต์ 

1. มีขนำดและจ ำนวนเหมำะสมกับกำรใช้งำน46 
2. กรณีต้องมีกำรเคล่ือนย้ำยผู้ป่วยด้วยเก้ำอี้เข็นและ/หรือเตียงเข็น ห้องโดยสำรและประตูต้อง

มีขนำดเหมำะสมและกว้ำงพอเพียงท่ีจะสำมำรถเข็นเก้ำอี้และ/หรือเตียงผู้ป่วยเข้ำได้โดยสะดวก 
3. ภำยในห้องโดยสำรต้องสะอำด สว่ำงไม่อับช้ืน  มีระบบระบำยอำกำศท่ีมีประสิทธิภำพรวมท้ัง

มีระบบติดต่อส่ือสำรกับบุคคลภำยนอกได้  เมื่อเกิดเหตุขัดข้อง 
4. เครื่องควบคุมกำรขึ้น – ลง  ต้องมีกำรติดต้ังระบบ  Sefety Device  และระบบ Automatic         

Rescue Device47 
5. อุปกรณ์ภำยในอยู่ในสภำพดี  และมีกำรซ่อมบ ำรุงอยู่เสมอ48 
6. บริเวณโถงหน้ำลิฟต์มีพื้นท่ีกว้ำงเพียงพอต่อกำรพักรอสำมำรถเข็นเตียงผู้ป่วยสวนกันได้  และ

มีระบบใหแ้สงสว่ำงท่ีเหมำะสมเพียงพอ49 
7. ก ำหนดให้มีลิฟต์ส ำหรับผู้พิกำรและทุพลภำพที่ใช้งำนได้50 
 

หมวด 3 
ระบบปรับอำกำศและระบบระบำยอำกำศ 

ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศท่ีดี  จะต้องประกอบด้วย 
1. มีอำกำศจำกภำยนอก  เดิมเข้ำสู่ห้องเพื่อให้ได้อัตรำกำรถ่ำยเทอำกำศท่ีเหมำะสม โดยวิธี

ธรรมชำติหรือใช้กลอุปกรณ์51 
2. ห้องตรวจผู้ป่วยท่ัวไปต้องมีแรงดันอำกำศสูงกว่ำบริเวณพักคอย  โดยมีอำกำศไหลสู่โถงพัก

คอยได้ 
3. โถงพักคอยต้องโล่งสบำย  มีอำกำศถ่ำยเทได้ดีในปริมำณท่ีเหมำะสม  ถ้ำมีกำรปรับอำกำศ

จะต้องมีระบบกรองอำกำศท่ีมีประสิทธิภำพปำนกลำง52 
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 ข้อก ำหนดตำมกฎหมำยและมำตรฐำน 
46 ข้อก ำหนดตำมกฎหมำย 
47 ข้อก ำหนดตำมมำตรฐำน 
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 ข้อก ำหนดตำมกฎหมำย 
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 ข้อก ำหนดตำมกฎหมำย 
51 ข้อก ำหนดตำมกฎหมำยและมำตรฐำน 
52 ข้อก ำหนดตำมมำตรฐำน 



๕๐ 

 

4. มีกำรควบคุมทิศทำงกำรเคล่ือนท่ีของอำกำศในบริเวณควบคุมควำมสะอำดโดยให้อำกำศไหล
จำกบริเวณท่ีมีควำมสะอำดมำกไปยังบริเวณท่ีมีควำมสะอำดน้อยกว่ำ53 

5. มีกำรรักษำระดับควำมช้ืนไม่ให้เกิน 70%Rh  ส ำหรับบริเวณท่ีมีควำมเส่ียงต่อกำรเกิดเช้ือ   
โดยจัดให้มีแบบแสดงทิศทำงกำรไหลของอำกำศ และตำรำงกำรตรวจสอบจำกผู้รับผิด  ชอบทุก ๆ 1 เดือน   

6. ห้องตรวจผู้ป่วยท่ีแสดงอำกำรโรคติดเช้ือทำงอำกำศ  ต้องมีแรงดันอำกำศภำยในห้องเป็น
ลบ54  โดยน ำอำกำศภำยนอกเข้ำมำปริมำณไม่น้อยกว่ำ  12 ACH (ส ำหรับ อำคำรใหม่) / 6 ACH  (ส ำหรับ
อำคำรท่ีสร้ำงก่อนปี 2001)  โดยมีกำรเคล่ือนท่ีของอำกำศจำกแพทย์ไปสู่ผู้ป่วย  และมีกำรดูดอำกำศจำก
บริเวณผู้ป่วยมำบ ำบัดก่อนปล่อยสู่ภำยนอกอำคำรโดยปลอดภัย  ถ้ำมีกำรปรับอำกำศต้องใช้เครื่องปรับอำกำศ
ชนิดพิเศษท่ีสำมำรถสร้ำงสภำวะอำกำศท่ีเหมำะสมได้และอำกำศมีควำมช้ืนไม่เกิน 60%Rh 

7. มีกำรล้ำงท ำควำมสะอำดกรองอำกำศชนิดล้ำงได้ ทุก 1 สัปดำห์ ส่วนคอยล์ท ำควำมเย็น  
ถำดน้ ำท้ิง และแผงระบำยควำมร้อนให้ล้ำงท ำควำมสะอำดทุก  6  เดือน  เป็นอย่ำงน้อย 

8. มีกำรตรวจสอบประสิทธิภำพกำรท ำงำนของกรองอำกำศ  และอุปกรณ์ปรับอำกำศอย่ำง
สม่ ำเสมอทุก  6  เดือนเป็นอย่ำงน้อย 

 
หมวด 4 

ระบบแก๊สทำงกำรแพทย ์
ระบบแก็สทำงกำรแพทย์แก๊สท่ีจ่ำยให้เก่ผู้ป่วย  ต้องประกอบด้วย 
1. กรณีจ่ำยแก๊สทำงกำรแพทย์ด้วยระบบถังเข็น ต้องมีห้องเก็บถังแก๊สแยกเป็นสัดส่วนมิดชิด

และปลอดภัย55 
2. มีรถเข็นถังแก๊สทำงกำรแพทย์พร้อมสำยรัดถังอยู่ในสภำพดีและเพียงพอพร้อมใช้งำน 
3. มีกำรท ำเครื่องหมำยบนถังเพื่อบอกชนิดของแก๊สท่ีบรรจุอยู่ ในต ำแหน่งท่ีสำมำรมองเห็นได้

ชัดเจน 
4. กรณีจ่ำยแก๊สทำงกำรแพทย์ด้วยระบบท่อ ต้องมีสถำนท่ีหรือห้องรวมระบบแก๊สเป็นสัดส่วน

มิดชิดไม่ปะปนกับกิจกรรมอื่น  มีกำรระบำยอำกำศท่ีดีและจ่ำยแก๊สด้วยระบบอัตโนมัติ  มีกำรจ ำกัดกำรเข้ำถึง
สถำนท่ีหรือห้องรวม  ระบบแก๊สทำงกำรแพทย์ให้ปลอดภัยจำกกำรรบกวนท้ังจำกมนุษย์และสัตว์  โดยอนุญำต
กำรเข้ำถึงเฉพำะเจ้ำหน้ำท่ีผู้เกี่ยวข้องเท่ำนั้น56 

5. ระบบท่อมีกำรติดต้ังอย่ำงเป็นระเบียบ มั่นคงยึดแน่นกับอำคำร แยกห่ำงไม่ปะปนกับระบบ
ท่ออื่นและสำยไฟฟ้ำ 

6. มีเครื่องหมำยท่ีจุดจ่ำยแก๊สทุกจุดโดยระบุชนิดของแก๊สไว้อย่ำงชัดเจน 
7. มีหัวจ่ำยแก๊สชนิดต่ำง ๆ   ในห้องท่ีจ ำเป็นในจ ำนวนท่ีเหมำะสม อย่ำงน้อยดังนี้  

     - หัวจ่ำยออกซิเจน  1  ชุด / ห้อง 
  - หัวดูดสูญญำกำศ  1  ชุด / ห้อง 

                                                             
53 ข้อก ำหนดตำมมำตรฐำน 
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 ข้อก ำหนดตำมมำตรฐำน 
55 ข้อก ำหนดตำมกฎหมำย 
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 ข้อก ำหนดตำมมำตรฐำน 



๕๑ 

 

8. มีวำล์วส่วนบริเวณ (Zone Valve)  และระบบเตือน (Line Alam) ท่ีได้มำตรฐำนติดต้ังใน
ต ำแหน่งท่ีสำมำรถเห็นได้สะดวกไม่น้อยกว่ำ  1  ชุดต่อหน่วยบริกำร 

9. มีกำรตรวจสอบกำรท ำงำนของอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งำนอย่ำงสม่ ำเสมอไม่น้อยกว่ำ 1 ครั้ง / ปี 
10. มีกำรซ่อมบ ำรุงรักษำกำรท ำงำนของอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งำนอย่ำสม่ ำเสมอทุกๆ 2 เดือน 
11. มีเอกสำรหลักฐำนกำรตรวจสอบ  จำกช่ำงผู้มีควำมช ำนำญแสดงไว้อย่ำงชัดเจน 

 


