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ข้อก าหนด 
ด้านระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

 
ขอบข่าย 

ข๎อก าหนดระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยนี้  เป็นข๎อก าหนดเพ่ือชํวยให๎
โรงพยาบาลควบคุมความเสี่ยงตํางๆที่เก่ียวข๎องกับคุณภาพและความปลอดภัยและปรับปรุงสมรรถนะด๎าน
อาคาร สิ่งแวดล๎อมและเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลตามมาตรฐาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ได๎กับ 
โรงพยาบาลทุกแหํงที่ต๎องการ โดย 

๑) จัดท าระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย เพ่ือ ก าหนดทิศทางในการใช๎
ทรัพยากรทั้งหลายอยํางมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผลและให๎บรรลุถึงเปูาหมายของ
โรงพยาบาล 

๒) น าระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยไปปฏิบัติ รักษาไว๎และมีการพัฒนา
ปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง 

๓) ให๎หลักประกันวําโรงพยาบาลสามารถปฏิบัติได๎สอดคล๎องกับนโยบายคุณภาพและ
ความปลอดภัยด๎านอาคาร สิ่งแวดล๎อมและเครื่องมือแพทย์ที่ประกาศไว๎ 

๔) แสดงความสอดคล๎องกับข๎อก าหนดของมาตรฐานนี้ โดย  
(๑) พิจารณาตนเองและการประกาศรับรองตนเอง  
(๒) รับการยืนยันถึงความสอดคล๎องกับข๎อก าหนดจากผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียกับ

โรงพยาบาล 
(๓) รับการยืนยันถึงการประกาศรับรองตนเองจากหนํวยงานภายนอก  
(๔) ขอรับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย จากหนํวยงาน

ตรวจสอบและรับรอง 
มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยนี้ มีความตั้งใจให๎โรงพยาบาลน า

ข๎อก าหนดทั้งหมดไปใช๎รํวมกับระบบการจัดการที่ได๎ด าเนินการอยูํแล๎วในโรงพยาบาล ขอบเขตการน าไป
ประยุกต์ใช๎ จะข้ึนกับปัจจัยตํางๆที่เก่ียวข๎องลักษณะของกิจกรรมตํางๆรวมถึงความซับซ๎อนในการด าเนินงาน
ของโรงพยาบาล 
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บทนิยาม 
1.มาตรฐาน หมายถึง ข๎อความระเบียบวิธี ข๎อบังคับ ข๎อก าหนด หรือเอกสารที่ได๎รับความ

เห็นชอบยอมรับตามแนวเฉพาะแหํงกิจกรรม ถือเอาเป็นหลักส าหรับเปรียบเทียบเกณฑ์ก าหนด ซึ่งเป็นตัวชี้วัด
หรือบํงชี้แนวทางปฏิบัติให๎เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด จนบรรลุความส าเร็จสูงสุดของงาน 

2.ระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย ด๎านอาคาร สิ่งแวดล๎อมและเครื่องมือแพทย์ ใน
โรงพยาบาล หมายถึง สํวนหนึ่งของการจัดการขององค์กร เพ่ือใช๎ในการก าหนดและน าไปปฏิบัติซึ่งนโยบาย
คุณภาพและความปลอดภัยด๎านอาคาร สิ่งแวดล๎อมและเครื่องมือแพทย์ 

หมายเหตุ 1 ระบบการจัดการประกอบด๎วย องค์ประกอบตํางๆซึ่งมี
ความสัมพันธ์ตํอกันที่ใช๎ในการก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ 
เพ่ือท าให๎บรรลุวัตถุประสงค์ดังกลําว 

หมายเหตุ 2 การจัดการประกอบด๎วย โครงสร๎างขององค์กร กิจกรรมการ
วางแผน (เชํน การประเมินความเสี่ยงและการก าหนด
วัตถุประสงค์)หน๎าที่ความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน กระบวนการและทรัพยากร 

3.โรงพยาบาล หมายถึง สถานที่ให๎บริการเก่ียวกับสุขภาพอนามัย รวมทั้งสํงเสริมสุขภาพปูองกัน
โรค ฟื้นฟูสภาพ และการรักษาพยาบาล ให๎แกํประชาชนและมีเตียงส าหรับรับคนไข๎ เข๎าพักรักษา 

4.วัตถุประสงค์คุณภาพและความปลอดภัย หมายถึงจุดมุํงหมายที่ต๎องการบรรลุ ซึ่งก าหนดขึ้น
โดยองค์กรในเชิงผลการด าเนินการ 

5.เอกสารหมายถึง ข๎อมูลและสื่อสนับสนุน 
6.ขั้นตอนการด าเนินงาน หมายถึง วิธีการที่ก าหนดขึ้นในการใช๎ขับเคลื่อนกิจกรรมหรือ

กระบวนการ 
7.บันทึก หมายถึง เอกสารซึ่งแสดงผลหรือหลักฐานการด าเนินการของกิจกรรม 
8.ผลการด าเนินการคุณภาพและความปลอดภัย หมายถึง ผลการจัดการคุณภาพและความ

ปลอดภัย ของโรงพยาบาลที่วัดได๎ 
หมายเหตุ1 การวัดการด าเนินการ รวมถึง การวัดประสิทธิผลการควบคุมของ

โรงพยาบาล 
หมายเหตุ๒ ผลการด าเนินการคุณภาพและความปลอดภัยที่สามารถวัดได๎ โดย

น าไปเปรียบเทียบกับนโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพและความ
ปลอดภัย และข๎อก าหนดอ่ืนๆที่เก่ียวข๎อง 

9.การตรวจประเมิน หมายถึง กระบวนการที่มีระบบเป็นอิสระและก าหนดไว๎เป็นลายลักษณ์
อักษรเพื่อด าเนินการให๎ได๎หลักฐานการประเมิน และประเมินผลตามหลักฐาน เพื่อพิจารณาวําตรงตามเกณฑ์
การตรวจประเมินหรือไมํ 
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10. เกณฑ์การตรวจประเมิน หมายถึงบรรทัดฐานที่ใช๎ในการพิจารณาซึ่งอาจอยูํในรูปนโยบาย
ขั้นตอนการด าเนินงานหรือข๎อก าหนดตํางๆ 

11. หลักฐานการตรวจประเมิน หมายถึง บันทึก ถ๎อยค าที่แสดงความจริงหรือข๎อมูลขําวสาร
อ่ืนๆซึ่งเก่ียวข๎องกับเกณฑ์การตรวจประเมินและสามารถทวนสอบได๎ 

หมายเหตุ หลักฐานการตรวจประเมินเป็นได๎ท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  
 

การน าไปใช ้
ข๎อก าหนดของมาตรฐานนี้ เพื่อท าให๎โรงพยาบาลก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ ระบบการ

จัดการและก าหนดขั้นตอนในการน าไปปฏิบัติ พร๎อมทั้งชี้ให๎เห็นความส าเร็จตามเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้น เพ่ือให๎เกิด
วงจรการปรับปรุงระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอยํางตํอเนื่องตามรูปแบบดังนี้ 

๑)  นโยบาย 
๒)  การวางแผน 
๓)  การน าไปใช๎และการปฏิบัติ  
๔)  การตรวจสอบและการแก๎ไข  
๕)  การทบทวนและการจัดการ  
๖)  การพัฒนาอยํางตํอเนื่อง 

 
ข้อก าหนดของระบบการจัดการ 

1.โรงพยาบาลต๎องจัดท าระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยที่เป็นลายลักษณ์อักษร มี
การน าไปปฏิบัติ รักษาไว๎และมีการพัฒนาปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง ตามข๎อก าหนดในมาตรฐานนี้โรงพยาบาลต๎อง
ก าหนดขอบเขตของระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยและจัดท าเป็นเอกสาร 

2.นโยบายคุณภาพและความปลอดภัย ผู๎บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลต๎องก าหนดนโยบาย
โดยจัดท าเป็นเอกสารพร๎อมทั้งลงนาม เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการ นโยบายดังกลําวต๎อง 

๑)  เป็นสํวนหนึ่งของการด าเนินกิจการ  
๒)  เหมาะสมกับลักษณะ ขนาดและระดับของโรงพยาบาล  
๓)  เป็นกรอบในการก าหนดและทบทวนวัตถุประสงค์  
๔)  แสดงความมุํงม่ันในการปฏิบัติตามกฎหมายและข๎อก าหนดอ่ืนๆที่โรงพยาบาล

เกี่ยวข๎องหรือท าข๎อตกลงไว๎ 
๕)  แสดงความมุํงมั่นในคุณภาพและความปลอดภัย และปรับปรุงระบบการจัดการและผล

การด าเนินการด๎านอาคาร สิ่งแวดล๎อมและเครื่องมือแพทย์ อยํางตํอเนื่อง 
๖)  ให๎บุคลากรมีสํวนรํวมในระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย และได๎รับ

ค าปรึกษาแนะน าให๎มีความรู๎ความสามารถอยํางเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
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๗)  จัดสรรทรัพยากรให๎เพียงพอและเหมาะสมในการด าเนินการให๎บรรลุตามนโยบาย
คุณภาพและความปลอดภัย  

ผู๎บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลต๎องเผยแพรํให๎บุคลากรและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียได๎รับทราบและ
เข๎าใจจุดมุํงหมายของนโยบาย เพ่ือให๎เกิดความตระหนักในความรับผิดชอบคุณภาพและความปลอดภัย และ
ต๎องทบทวนตามระยะเวลาที่เหมาะสมเพ่ือให๎มั่นใจวํานโยบายที่ก าหนดขึ้นยังมีความเหมาะสมกับโรงพยาบาล 

3.การวางแผนก าหนดแนวทางหรือวิธีการที่ก าหนดกระบวนการท างานไว๎ลํวงหน๎าอยํางมีระบบ
โดยมีรายละเอียดตํางๆของการด าเนินงานประกอบด๎วยสิ่งที่ต๎องท า วิธีการและผู๎รับผิดชอบเพื่อให๎บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนด โดยตรวจสอบและวัดผลได๎  

3.1 การชี้บํงความเสี่ยง อันตรายและการประเมินทุกกิจกรรมอยํางตํอเนื่อง เพื่อใช๎ในการ
พิจารณามาตรการควบคุม 

ขั้นตอนด าเนินงานส าหรับชี้บํงความเสี่ยง อันตรายและการประเมินครอบคลุมถึง 
๑)  กิจกรรมที่ท าเป็นประจ าและที่ไมํเป็นประจ า 
๒) กิจกรรมของผู๎รับเหมา บุคคลภายนอกที่มาใช๎บริการและผู๎เยี่ยมชมในสถานที่

ท างาน 
๓) พฤติกรรมของมนุษย์ ขีดความสามารถ และปัจจัยอื่นๆของมนุษย์  
๔) เกิดจากภายนอกสถานที่ท างานซึ่งสามารถท าให๎เกิดผลกับระบบการจัดการด๎าน

อาคาร สิ่งแวดล๎อมและเครื่องมือแพทย์ ภายใต๎การก ากับดูแลขององค์กรภายใน
สถานที่ท างาน 

๕) บริเวณใกล๎เคียงกับสถานที่ท างานขององค์กร โดยเป็นงานที่มีความเก่ียวข๎องกับ
กิจกรรมภายใต๎การก ากับดูแลขององค์กร 

๖) โครงสร๎างพื้นฐานอาคาร สิ่งแวดล๎อม เครื่องจักรเครื่องมือซอฟต์แวร์ และ
อุปกรณต์ํางๆ ภายในสถานที่ท างานที่จัดเตรียมโดยองค์กรหรืออ่ืนๆ 

๗) การเปลี่ยนแปลงหรือข๎อเสนอให๎มีการเปลี่ยนแปลงวัสดุ กระบวนการ วิธี
ปฏิบัติงานหรือกิจกรรมตํางๆในองค์กร 

๘) การปรับปรุงระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงชั่วคราวและมีผลกระทบตํอการปฏิบัติงาน กระบวนการและ
กิจกรรมตํางๆ 

๙) กฎหมายที่เก่ียวข๎องกับการประเมินความพร๎อมด๎านอาคาร ด๎านความปลอดภัย
ด๎านสิ่งแวดล๎อม ด๎านเครื่องมือแพทย์ และด๎านสื่อสาร 

๑๐)การออกแบบพื้นที่ท างาน กระบวนการ การติดตั้ง เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
ขั้นตอนการด าเนินการและการจัดการเกี่ยวกับงานภายในองค์กร 

การชี้บํงความเสี่ยง อันตรายและการประเมินขององค์กร 
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(๑)ก าหนดขึ้นโดยค านึงถึงขอบขําย ลักษณะกิจกรรมและระยะเวลา เพื่อมั่นใจ
วําเป็นเชิงรุกมากกวําเชิงรับ 

(๒)จัดล าดับความส าคัญ จัดเตรียมเป็นเอกสารความเสี่ยงและการก าหนด
มาตรการควบคุมตํางๆตามความเหมาะสม   

ส าหรับการจัดการเปลี่ยนแปลง องค์กรต๎องชี้บํงความเสี่ยงและอันตราย ซึ่งมีความสัมพันธ์
กับการเปลี่ยนแปลงในองค์กร ระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย กิจกรรมตํางๆกํอนที่จะท าการ
เปลี่ยนแปลง 

การก าหนดมาตรการควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงมาตรการควบคุมท่ีมีอยูํ ต๎องพิจารณาใช๎
มาตรการลดความเสี่ยง ตามล าดับหรือใช๎มาตรการหลายมาตรการรํวมกัน ดังนี้ 

๑) การก าจัด  
๒)  การเปลี่ยนหรือทดแทน 
๓)  การควบคุมทางด๎านวิศวกรรม 
๔) การควบคุมทางด๎านการบริหาร การเตือนอันตรายและหรือใช๎สัญญาณเตือน  
๕) การใช๎อุปกรณ์คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคล  

ทั้งนี้ องค์กรต๎องทบทวนการชี้บํงความเสี่ยง อันตรายและการประเมินตามชํวงเวลาที่
ก าหนดและองค์กรต๎องจัดท าและเก็บบันทึกตามที่ก าหนดในข๎อ 5.๓ 

3.2 กฎหมายและข๎อก าหนดอ่ืนๆ 
โรงพยาบาลต๎องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานในด๎านตํางๆและติดตามข๎อก าหนดของ

กฎหมายและข๎อก าหนดอ่ืนๆที่เก่ียวข๎องให๎ทันสมัยและน าไปใช๎ในระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย  
โรงพยาบาลต๎องมั่นใจวําข๎อก าหนดของกฎหมายและข๎อก าหนดอ่ืนๆที่โรงพยาบาล

น ามาประยุกต์ใช๎ได๎มีการก าหนดผู๎รับผิดชอบในการจัดท าระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย มีการ
น าไปปฏิบัติและรักษาไว๎ในโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลต๎องสื่อสารข๎อมูลที่เก่ียวข๎องกับกฎหมายและข๎อก าหนดอ่ืนๆไปยัง
ผู๎ปฏิบัติงานภายใต๎การก ากับดูแลของโรงพยาบาลและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย 

โรงพยาบาลต๎องจัดท าและเก็บบันทึกตามที่ก าหนด 
3.3วัตถุประสงค์และแผนงาน 

โรงพยาบาลต๎องจัดท าวัตถุประสงค์คุณภาพและความปลอดภัย ที่เป็นเอกสารในทุก
ระดับและทุกหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องภายในโรงพยาบาล 

วัตถุประสงค์ต๎องวัดผลได๎และสอดคล๎องกับนโยบายคุณภาพและความปลอดภัยซึ่ง
ประกอบไปด๎วยความมํุงมั่นในการปูองกันอันตราย เกิดความพร๎อมใช๎ เชื่อถือได๎และปลอดภัย ทั้งในภาวะปกติ
และภาวะฉุกเฉินการปฏิบัติตามกฎหมายและข๎อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือท าข๎อตกลงไว๎ รวมทั้งปรับปรุง
อยํางตํอเนื่อง 
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การก าหนดและทบทวนวัตถุประสงค์ โรงพยาบาลต๎องค านึงถึงกฎหมายและ
ข๎อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือได๎ท าข๎อตกลงไว๎ และพิจารณาถึง การปูองกันอันตราย ความปลอดภัย และ
เชื่อถือได๎ รวมถึงทางเลือกด๎านเทคโนโลยี การเงิน การปฏิบัติการและข๎อก าหนดการให๎บริการ รวมถึงมุมมอง
ของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย 

แผนงานต๎องได๎รับการติดตามและทบทวนอยํางสม่ าเสมอตามแผนที่ก าหนดเป็น
ระยะๆและปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

โรงพยาบาลต๎องจัดท าและจัดเก็บบันทึกตามที่ก าหนด 
4.การน าไปใช๎และการปฏิบัติ 

4.1 ทรัพยากร บทบาท อ านาจหน๎าที่และภาระรับผิดชอบ 
ผู๎บริหารระดับสูงต๎องแสดงความมุํงม่ันเพื่อให๎มั่นใจวํามีทรัพยากรที่จ าเป็นอยําง

เพียงพอในการจัดท าระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย มีการน าไปปฏิบัติ รักษาไว๎และมีการพัฒนา
ปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง 

โรงพยาบาลต๎องก าหนดโครงสร๎างองค์กรที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการคุณภาพและ
ความปลอดภัย บทบาทอ านาจหน๎าที่และภาระรับผิดชอบเป็นเอกสารสื่อสารให๎ทราบอยํางทั่วถึง 

โรงพยาบาลต๎องแตํงตั้งผู๎แทนฝุายบริหารการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย 
จากสมาชิกในคณะผู๎บริหารของโรงพยาบาลเพ่ือปฏิบัติงานโดยมีความรับผิดชอบและอ านาจหน๎าที่ดังนี้ 

(๑) ดูแลให๎ระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย ที่ได๎จัดท าขึ้น มีการ
น าไปปฏิบัติและรักษาไว๎ให๎เป็นไปตามข๎อก าหนดในมาตรฐานนี้อยําง
ตํอเนื่อง 

(๒)  รายงานผลการด าเนินงานคุณภาพและความปลอดภัยตํอผู๎บริหารระดับสูง 
เพ่ือน าไปใช๎ทบทวนระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย 

(๓)  ให๎ข๎อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง 
4.2 ความสามารถ การฝึกอบรมการมีจิตส านึก 

โรงพยาบาลต๎องมั่นใจวําเจ๎าหน๎าที่และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียที่ปฏิบัติงานภายใต๎การ
ก ากับดูแลของโรงพยาบาลซึ่งมีผลกระทบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย มีความสามารถ โดยมี
พ้ืนฐานจากการศึกษา การฝึกอบรม ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสม 

โรงพยาบาลชี้บํงความจ าเป็นในการฝึกอบรมที่เก่ียวข๎องกับระบบการจัดการคุณภาพ
และความปลอดภัย ต๎องจัดให๎มีการอบรมหรือวิธีใดๆให๎สอดคล๎องกับความจ าเป็นในการฝึกอบรมที่ก าหนด
และประเมินประสิทธิผลของการฝึกอบรมหรือวิธีการใดๆ 

โรงพยาบาลต๎องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงาน เพ่ือมั่นใจวําเจ๎าหน๎าที่และผู๎มีสํวนได๎
สํวนเสียภายใต๎ก ากับดูแลของโรงพยาบาลมีความตระหนักถึง 
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(๑)  ผลกระทบส าคัญ ทั้งที่เกิดขึ้นจริงหรือมีแนวโน๎มที่จะเกิดข้ึนจากกิจกรรม
การปฏิบัติงานนั้นๆรวมถึงพฤติกรรมและประโยชน์คุณภาพและความ
ปลอดภัย ที่ได๎รับจากการปรับปรุงการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ 

(๒)  บทบาทความรับผิดชอบและความส าคัญในการบรรลุตามนโยบาย ขั้นตอน
การด าเนินงาน และข๎อก าหนดของระบบการจัดการคุณภาพและความ
ปลอดภัย รวมถึงข๎อก าหนดการเตรียมความพร๎อมและการตอบโต๎ภาวะ
ฉุกเฉิน 

(๓)  ผลเสียที่อาจเกิดจากการไมํปฏิบัติตามข้ันตอนการด าเนินงานที่ก าหนด
ขั้นตอนการด าเนินงานส าหรับการฝึกอบรม ต๎องครอบคลุมถึงความ
แตกตํางของระดับความรับผิดชอบ ความสามารถ ทักษะการใช๎ภาษาและ
ระดับความเสี่ยง  

โรงพยาบาลต๎องจัดท าและเก็บบันทึกตามที่ก าหนด 
4.3การสื่อสาร การมีสํวนรํวมและการปรึกษา 

4.3.1 การสื่อสาร 
โรงพยาบาลต๎องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานส าหรับการสื่อสารที่เกี่ยวข๎องกับระบบ

การจัดการคุณภาพและความปลอดภัย ที่รวมถึง 
(๑) การสื่อสารภายในองค์กรระหวํางระดับและหนํวยงานตํางๆในโรงพยาบาล 
(๒)  การสื่อสารกับผู๎รับเหมา บุคคลภายนอกที่มาใช๎บริการและผู๎เยี่ยมชมในที่

ท างานโรงพยาบาล 
(๓) การรับข๎อมูลขําวสาร จัดท าเป็นเอกสารตอบสนองตํอค าแนะน าและความ

คิดเห็นที่ได๎รับจากผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียต๎องจัดท าและเก็บบันทึกตามที่
ก าหนด 

4.3.2 การมีสํวนรํวมและการปรึกษา 
โรงพยาบาลต๎องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานส าหรับการมีสํวนรํวมและการปรึกษา 

ซึ่งรวมถึง 
(๑)  การมีสํวนรํวมของเจ๎าหน๎าที่และการเตรียมการตํางๆเพ่ือ 

ก. ความปลอดภัย เชื่อถือได๎และก าหนดมาตรการควบคุมอยําง
เหมาะสม 

ข. การก าหนดและทบทวนนโยบาย  
(๒)  การปรึกษาหรือการให๎ข๎อมูลกับผู๎รับเหมาหรือผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย เมื่อเกิด

การเปลี่ยนแปลงตํางๆที่มีผลกระทบกับการจัดการคุณภาพและความ
ปลอดภัย 

4.4เอกสารในระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย 
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โรงพยาบาลต๎องมีเอกสารในระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย อยําง
เพียงพอ เพื่อให๎การจัดการเป็นไปอยํางมีประสิทธิผล เอกสารเหลํานี้อาจอยูํในรูปใดก็ได๎ เชํนสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เอกสารในระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย ต๎องประกอบด๎วย 
(๑)  นโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพและความปลอดภัย 
(๒)  ขอบขํายของระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย 
(๓)  เอกสารในระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย ที่โรงพยาบาล

จัดท าขึ้น ต๎องอธิบายองค์ประกอบหลักของระบบการจัดการคุณภาพและ
ความปลอดภัย และความสัมพันธ์ของเอกสารในระบบและเอกสารที่อ๎างอิง
อ่ืนๆ 

บันทึกถือเป็นเอกสารประเภทหนึ่ง ซึ่งต๎องจัดท าตามข๎อก าหนดที่ระบุในมาตรฐานนี้
และท่ีโรงพยาบาลเห็นวํามีความจ าเป็นเพื่อให๎การวางแผนการปฏิบัติการและการควบคุมการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข๎องกับระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย ได๎อยํางมีประสิทธิผล การจัดท าและการควบคุม ให๎
เป็นไปตามข๎อ 4.5  

4.5การควบคุมเอกสาร  
โรงพยาบาลต๎องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานส าหรับการเก็บรักษาและควบคุม

เอกสารเพื่อให๎มั่นใจวําเอกสารมีความทันสมัยและใช๎ได๎ตามวัตถุประสงค์ โดยอยํางน๎อยต๎องมีการควบคุม ดังนี้ 
(๑)  อนุมัติเอกสารวํามีความเพียงพอกํอนการน าไปใช ๎
(๒)  ทบทวน ปรับปรุงเอกสาร(ถ๎าจ าเป็น)และอนุมัติใหม ํ
(๓)  มั่นใจวําการเปลี่ยนแปลงและสถานะปัจจุบันของเอกสารได๎มีการระบุไว ๎
(๔)  มั่นใจวํามีเอกสารตํางๆที่เก่ียวข๎อง ณ จุดปฏิบัติงาน 
(๕)  มั่นใจวําเอกสารยังคงอํานได๎งํายและมีการชี้บํงไว๎อยํางชัดเจน 
(๖)  มั่นใจวําเอกสารตํางๆ จากภายนอกซึ่งได๎รับการพิจารณาโดยโรงพยาบาล

แล๎ววํามีความจ าเป็นส าหรับการวางแผนและด าเนินการระบบการจัดการ
คุณภาพและความปลอดภัย ได๎รับการชี้บํงและมีการควบคุมการแจกจําย 

(๗)  ปูองกันการน าเอกสารล๎าสมัยแล๎วไปใช๎โดยไมํได๎ตั้งใจและมีการชี้บํงที่
ชัดเจนส าหรับเอกสารที่ยกเลิกแล๎วแตํมีความจ าเป็นต๎องเก็บไว๎ใช๎อ๎างอิง
โรงพยาบาลต๎องจัดท าและเก็บบันทึกตามที่ก าหนดในข๎อ 5.๓ 

4.6การควบคุมการปฏิบัติงาน 
โรงพยาบาลต๎องพิจารณาถึงการปฏิบัติงานและกิจกรรมตํางๆที่ได๎ชี้บํงไว๎วํามีความ

จ าเป็นต๎องมีการด าเนินการเพื่อการใช๎งานที่ได๎ผล มีความพร๎อมใช๎ เชื่อถือได๎และปลอดภัย ทั้งในภาวะปกติ
และภาวะฉุกเฉิน ซึ่งรวมถึงการจัดการการเปลี่ยนแปลงตามท่ีก าหนดในข๎อ 3.1 ด๎วย 

4.7การเตรียมความพร๎อมและการตอบโต๎ภาวะฉุกเฉิน 



๙ 

 

โรงพยาบาลจะต๎องท าข้ันตอนการด าเนินงานส าหรับการเตรียมความพร๎อมและการ
ตอบโต๎ภาวะฉุกเฉินโดย 

(๑) ชี้บํงภาวะฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได๎ 
(๒) ตอบโต๎ภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้น 

โรงพยาบาล ต๎องตอบโต๎ภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นและปูองกันหรือบรรเทาผลเสียหายที่
จะเกิดขึ้นตามมา 

ในการวางแผนตอบโต๎ภาวะฉุกเฉิน โรงพยาบาลต๎องพิจารณาถึงการประสานงานกับ
หนํวยงานภายนอกหรือผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทั้งในด๎านความชํวยเหลือและการแจ๎งเหตุ 

โรงพยาบาลต๎องทดสอบข้ันตอนการด าเนินงานส าหรับตอบโต๎ภาวะฉุกเฉินที่ใช๎อยูํใน
โรงพยาบาล ตามชํวงเวลาที่ก าหนดเมื่อจ าเป็นโดยเฉพาะอยํางยิ่งภายหลังการทดสอบหรือฝึกซ๎อมหรือการเกิด
ภาวะฉุกเฉิน 

โรงพยาบาลต๎องจัดท าบันทึกตามที่ก าหนดในข๎อ 5.๓ 
5. การตรวจสอบและการแก๎ไขปัญหา 

5.1 การติดตามตรวจสอบและการวัดผลการด าเนินการ 
องค์กรต๎องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานส าหรับการติดตามตรวจสอบและการวัดผล

การด าเนินการอยํางสม่ าเสมอ โดยขั้นตอนการด าเนินงานต๎องครอบคลุมถึง 
(๑) การวัดในเชิงคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสมตามความจ าเป็นของ

โรงพยาบาล 
(๒)  การติดตามตรวจสอบระดับความส าเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์และ

ประสิทธิผลของการควบคุม 
(๓)  การวัดผลการด าเนินการเชิงรุกจากการติดตามตรวจสอบความสอดคล๎อง

ในการด าเนินการตามแผนงานการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยการ
ควบคุมและเกณฑ์การควบคุม 

(๔)  การบันทึกข๎อมูลและผลการติดตามตรวจสอบและการวัดผลการด าเนินการ
ที่เพียงพอตํอการน าไปวิเคราะห์เพื่อด าเนินการปฏิบัติการแก๎ไขและ
ปฏิบัติการปูองกัน 

ในกรณีที่มีการใช๎เครื่องมือตรวจวัด ต๎องจัดท าข้ันตอนการด าเนินงานที่แสดงถึง 
(1) ความเหมาะสมของเครื่องมือที่ใช๎  
(2)  วิธีการเก็บ ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอยําง 
(3)  การดูแลรักษาและการซํอมบ ารุงอยํางเหมาะสม 
(4) การสอบเทียบ หรือการทดสอบหรือทั้งสองอยําง ตามชํวงเวลาที่ก าหนดไว๎

หรือกํอนน าไปใช๎งาน โดยเทียบกับมาตรฐานที่สามารถสอบกลับไปยัง



๑๐ 

 

มาตรฐานระดับระหวํางประเทศหรือระดับประเทศ ในกรณีไมํมีมาตรฐาน
ดังกลําวให๎บันทึกวิธีการสอบเทียบหรือการทดสอบนั้นไว๎ด๎วย 

โรงพยาบาลต๎องจัดท าจัดเก็บบันทึกตามท่ีก าหนดในข๎อ 5.๓ 
5.2การประเมินผลการปฏิบัติ 

โรงพยาบาลต๎องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติตาม
กฎหมายและข๎อก าหนดอ่ืนๆตามชํวงเวลาที่ก าหนด เพ่ือแสดงความมุํงม่ันในการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข๎อก าหนดอ่ืนๆ 

โรงพยาบาลต๎องจัดเก็บบันทึกผลการประเมินความสอดคล๎อง 
๕.๓ข๎อบกพรํอง การแก๎ไขและการปูองกัน 

ควบคุมความไมํสอดคล๎องท่ีเกิดข้ึนและที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นเพ่ือหาแนวทางและ
มาตรการปูองกัน ในระเบียบปฏิบัติต๎องรวมถึง 

(๑) การระบุถึงความไมํสอดคล๎องท่ีเกิดข้ึนและการแก๎ไขและมาตรการปูองกัน
รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

(๒) การตรวจสอบและก าจัดสาเหตุของความไมํสอดคล๎องท่ีเกิดข้ึนเพื่อหามาตรการ
ปูองกันไมํให๎เกิดอีก 

(๓) ประเมินความต๎องการในการปฏิบัติการแก๎ไขในการปูองกันและน ามาตรการ
ดังกลําวไปปฏิบัติเพื่อปูองกันการเกิดข๎อบกพรํองขึ้นมาอีก 

(๔) มีการจดบันทึกผลการปฏิบัติการแก๎ไขปูองกันที่ได๎ด าเนินการ 
(๕) ตรวจสอบประสิทธิภาพของผลการปฏิบัติการในการก าจัดสาเหตุของความไมํ

สอดคล๎องเพ่ือหามาตรการในการปูองกันการเกิดอีก 
การปฏิบัติการแก๎ไขหรือปูองกันใดๆ ระบุระดับของการแก๎ไข การปูองกันเพื่อก าจัดสาเหตุ

ของปัญหาหรือผลกระทบของข๎อบกพรํองที่เกิดและมีโอกาสที่จะเกิด ต๎องมีการก าหนดระดับของปัญหาและ
ผลกระทบ 

จะต๎องมีการทบทวนการปฏิบัติการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเอกสารจากผลของการแก๎ไขและ
ปูองกันข๎อบกพรํองที่เกิด 

5.๔การจัดท าและเก็บบันทึก 
โรงพยาบาลต๎องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานส าหรับการชี้บํง การรวบรวม การท า

ดัชนี การจัดเก็บ การรักษาและการท าลายบันทึกการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยบันทึกต๎องชัดเจน 
เข๎าใจงําย สามารถชี้บํงและสอบกลับไปยังกิจกรรมตํางๆในการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยรวมทั้งต๎องมี
การเก็บรักษาบันทึกให๎สามารถเรียกมาใช๎งานได๎งําย มีการปูองกันการเสียหาย การเสื่อมสภาพหรือการสูญ
หายและต๎องมีการก าหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาเป็นหลักฐานเพื่อแสดงวําเป็นไปตามข๎อก าหนดของ
มาตรฐานนี้ 

5.๕การตรวจประเมินภายใน 
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โรงพยาบาลต๎องมั่นใจวําการตรวจประเมินภายในตามระบบการจัดการคุณภาพและ
ความปลอดภัย ได๎ด าเนินการตามชํวงเวลาตามแผนที่ก าหนดไว๎ เพ่ือ 

(๑)  พิจารณาวําระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย 
(1.1) สอดคล๎องตามแผนคุณภาพและความปลอดภัยที่ก าหนดไว๎ รวมถึง

ข๎อก าหนดของระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยนี้ 
(1.2) ได๎น าไปปฏิบัติอยํางเหมาะสมและสามารถรักษาระบบไว๎ได๎  
(1.3) มีประสิทธิผลเป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของ

โรงพยาบาล 
(๒)  จัดเตรียมข๎อมูลผลการตรวจประเมินแกํฝุายบริหาร 

โปรแกรมการตรวจประเมินต๎องมีการวางแผน จัดท า มีการน าไปปฏิบัติและรักษาไว๎
โดยโรงพยาบาลบนพื้นฐานของผลการประเมินในกิจกรรมตํางๆของโรงพยาบาลและผลการตรวจประเมินครั้งท่ี
ผํานมา 

โรงพยาบาลต๎องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานเรื่องการตรวจประเมินภายในเพื่อระบุ
ถึง 

(๑) ความรับผิดชอบ ความสามารถและข๎อก าหนดตํางๆของการวางแผนและ
ด าเนินการตรวจประเมินการรายงานผลการตรวจประเมินและการจัดเก็บ
บันทึกท่ีเกี่ยวข๎อง 

(๒) การก าหนดเกณฑ์การตรวจประเมิน ขอบขําย ความถี่และวิธีการตรวจการ
คัดเลือกผู๎ตรวจประเมินและการด าเนินการตรวจประเมินต๎องมั่นใจในการ
ยึดถือตามวัตถุประสงค์และมีความเป็นกลางในกระบวนการตรวจประเมิน 

โรงพยาบาลต๎องจัดท าเก็บบันทึกตามท่ีก าหนดในข๎อ 5.3 
6.การทบทวนการจัดการ 

ผู๎บริหารระดับสูงต๎องทบทวนระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย ของ
โรงพยาบาลตามชํวงเวลาที่วางแผนไว๎เพ่ือให๎มั่นใจวําระบบยังมีความเหมาะสม พอเพียงและมีประสิทธิผลอยําง
ตํอเนื่อง 

การทบทวนต๎องรวมถึงการประเมินโอกาสเพื่อการปรับปรุงและความจ าเป็นในการ
เปลี่ยนแปลงระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพและความ
ปลอดภัย 

ข๎อมูลส าหรับการทบทวนการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยต๎องรวมถึง 
(๑)  ผลการด าเนินการ 
(๒)  ระดับความส าเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค ์
(๓)  ผลการตรวจประเมินภายในและผลการปฏิบัติตามกฎหมายและข๎อก าหนด

อ่ืนๆ 
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(๔)  การสื่อสารจากผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียภายนอกองค์กร รวมทั้งข๎อร๎องเรียน 
(๕)  ผลการมีสํวนรํวมและการปรึกษา 
(๖)  การติดตามประเมินผลจากการประชุมครั้งที่ผํานมา 
(๗)  การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ รวมทั้งการพัฒนาของกฎหมายและ

ข๎อก าหนดอ่ืนๆที่เก่ียวข๎องกับ 
(๘)  ข๎อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

7.การปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง 
ผลทบทวนการจัดการต๎องแสดงความมุํงม่ันให๎มีการปรับปรุงอยํางตํอเนื่องและต๎อง

รวมถึงการตัดสินใจและการด าเนินการใดๆที่เก่ียวข๎องกับการเปลี่ยนแปลงในสิ่งตํอไปนี้ 
(๑) ผลการด าเนินการคุณภาพและความปลอดภัย 
(๒) นโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพและความปลอดภัย 
(๓) ทรัพยากรตํางๆท่ีจ าเป็น 
(๔) ประเด็นอ่ืนๆของระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย 

ผลการทบทวนการจัดการต๎องน าไปสื่อสารและให๎ค าปรึกษาได๎ 
โรงพยาบาลต๎องจัดท าและเก็บบันทึกตามที่ก าหนดในข๎อ 5.๔ 
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ข้อก าหนด 

ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล 

 

ขอบข่าย 

1. ข๎อก าหนดด๎านอาคารและสภาพแวดล๎อมในโรงพยาบาลนี้ ก าหนดข๎อแนะน าและแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าหรือจัดสร๎างโครงสร๎างทางกายภาพของอาคารและสภาพแวดล๎อมให๎มีองค์ประกอบที่
เหมาะสมครบถ๎วนตํอการใช๎งาน ทั้งสํวนตัวอาคารและระบบประกอบอาคาร เพื่อให๎เกิดความปลอดภัยแกํ
บุคลากรและผู๎ปุวย 

2. ข๎อก าหนดด๎านอาคารและสภาพแวดล๎อมในโรงพยาบาลนี้ ใช๎ได๎กับโรงพยาบาลทุกประเภท 
ทุกขนาด 

 
งานสถาปัตยกรรม 

หมวด 1 

บทนิยาม 

1. อาคาร หมายถึง สิ่งปลูกสร๎างถาวรที่บุคคลอาจเข๎าไปอยูํหรือใช๎สอยได๎ เชํน อาคาร
ที่ท าการ โรงพยาบาล สนามกีฬา สถานีน ารํองหรือสิ่งปลูกสร๎างอยํางอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกัน 
และรวมถึงสิ่งกํอสร๎างอ่ืนๆซึ่งกํอสร๎างข้ึนเพื่อประโยชน์ใช๎สอยส าหรับอาคารนั้นๆ เชํน เสาธง รั้ว ทํอ
ระบายน้ า หอถังน้ า ถนน ประปา และสิ่งอื่นๆซึ่งเป็นสํวนประกอบของตัวอาคาร เชํน 
เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ 

2. แผนการพัฒนา หมายถึง การวางแผนพัฒนาอยํางเป็นข้ันตอน 5 ด๎าน ได๎แกํ 1 ) 
การบริหารจัดการ 2 ) กิจกรรมบริการ/ระบบบริหาร 3 ) บุคลากร 4 ) อุปกรณ์/เครื่องมือ 5 ) 
โครงสร๎าง/สถานที ่



๑๔ 

 

3. การวางผัง หมายถึง การน าสภาพการณ์ในอดีตและปัจจุบันมาท านายความ
ต๎องการ(ด๎านการให๎บริการ)ในอนาคต  การใช๎เกณฑ์เชิงพ้ืนที่ในการแก๎ปัญหาด๎าน Spatial 
Function  การก าหนดทิศทางการพัฒนาจากศักยภาพและข๎อจ ากัด 

4. ผังหลัก หมายถึง การวางแผนด๎านอาคารสถานที่และสภาพแวดล๎อมอยํางเป็นขั้นตอน มีพ้ืนที่
ใช๎สอยที่เหมาะสมตํอกิจกรรม มีความสัมพันธ์ระหวํางกิจกรรมที่ดี มีการจัดกลุํมกิจกรรมหรือความสัมพันธ์ของ
กิจกรรมอยํางเหมาะสม และมีการใช๎ที่ดินอยํางมีประสิทธิภาพ 

5. ทางเข๎า-ออก หมายถึง จุดควบคุมและชํองทางสัญจรเข๎า-ออก ส าหรับยานพาหนะและผู๎
สัญจร โดยมีความกว๎างที่เหมาะสม และมีสิ่งอ านวยสะดวกท่ีปลอดภัยครบถ๎วน 

6. ถนนภายในโรงพยาบาล หมายถึง ถนนที่จัดเตรียมไว๎เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเข๎าถึง 
(Accessibility)ทั้งส าหรับผู๎มารับบริการและเจ๎าหน๎าที่ผู๎ให๎บริการในการเดินทางด๎วยยานพาหนะจากที่พัก
อาศัยหรือสถาน ที่อ่ืนๆ ไปยังหนํวยบริการหรืออาคารตํางๆ ซึ่งตั้งอยูํภายในโรงพยาบาล นอกจากนี้ถนน
ภายในโรงพยาบาลควรมีความปลอดภัยตํอการใช๎งานของผู๎ขับขี่ยานพาหนะ  

7. ทางเดินเท๎า หมายถึง ทางเดินที่จัดเตรียมไว๎เพื่ออ านวยความสะดวกในการเข๎าถึง 
(Accessibility)   ทั้งส าหรับผู๎มารับบริการและเจ๎าหน๎าที่ผู๎ให๎บริการในการเดินทางด๎วยเท๎าจากทางเข๎า 
ทางออกหลักของโรงพยาบาลซึ่งเชื่อมตํอกับทางเท๎าสาธารณะภายนอกโรงพยาบาล ไปยังหนํวยบริการหรือ
อาคารตํางๆ ซึ่งตั้งอยูํภายในโรงพยาบาล นอก จากนี้ทางเดินเท๎าภายในโรงพยาบาลควรมีความปลอดภัยตํอ
การใช๎งานของผู๎เดินเท๎า 

8. ทางเดินเชื่อม หมายถึง ทางเดินระหวํางอาคารมีเพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับผู๎รับบริการ
ในทุกหนํวยบริการของโรงพยาบาล 

9. ทางลาด  หมายถึง   มีระดับพื้นอาคารมีความตํางระดับกันมากกวํา 2 เซนติเมตร   จะต๎อง
ท าทางลาดเพื่ออ านวยความสะดวกให๎กับผู๎รับบิการ 

10. ที่จอดรถ หมายถึง บริเวณท่ีจัดไว๎เพื่อจอดรถส าหรับผู๎มารับบริการ  และเจ๎าหน๎าที่  เชํน 
ลานจอดรถไมํมีหลังคาคลุม  โรงจอดรถท่ีมีหลังคาคลุม ที่จอดรถภายในอาคาร เป็นต๎น 

11. บริเวณรับ-สํงผู๎ปุวยด๎านหน๎าอาคาร หมายถึง  บริเวณด๎านหน๎าอาคาร ที่จัดไว๎ส าหรับให๎
รถยนต์ และรถฉุกเฉิน สามารถรับ-สํงผู๎ปุวยได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 

12. ห๎องน้ า ห๎องส๎วมหมายถึงห๎องท่ีจัดเตรียมไว๎ส าหรับผู๎ปุวยญาติผู๎ปุวยหรือผู๎มารับบริการ ได๎ใช๎
เพ่ือท าภารกิจสํวนตัว โดยแยกประเภท ชาย หญิง และผู๎พิการหรือคนชรา 

13. บันได หมายถึงเส๎นทางสัญจรระหวํางพ้ืนตํางระดับ หรือระหวํางชั้นของอาคารในแนวดิ่งโดย
มีลักษณะทางสัญจรเป็นขั้น ประกอบด๎วยลูกตั้ง และลูกนอน 

14. ทางหนีไฟหมายถึงเส๎นทางหรือบันได  ที่ก าหนดให๎เป็นทางสัญจรออกจากอาคาร หรือในที่ท่ี
สามารถขอความชํวยเหลือได๎  ในกรณีเกิดเพลิงไหม๎ มีคุณสมบัติและข๎อก าหนดตามกฎหมาย 

 



๑๕ 

 

หมวด 2 
แผนการพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาลด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
1. มีการวางแผนการพัฒนาด้านอาคารและสภาพแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 
2. มีการปรับปรุงผังบริเวณให๎สอดคล๎องกับสภาพการณ์ปัจจุบันอยํางสม่ าเสมอ  
3. มีการด าเนินการตามแผนและประเมินผลอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง  
4. มีการวางผังที่สอดคล๎องกับเกณฑ์การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและมาตรฐาน

โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ(HA) 
 

หมวด 3 
ทางเข้า-ออกโรงพยาบาล 

1.  มีการก าหนดต าแหนํงที่ปลอดภัย 
2.  มีการมองเห็นได๎ที่ชัดเจน 
3.  มีการแบํงชํองทางส าหรับยานพาหนะและผู๎สัญจรอยํางปลอดภัย 
4.  ชํองเดินรถทางเดียว มีความกว๎างไมํน๎อยกวํา 3.50 เมตร1 
5.  ชํองเดินรถสองทาง มีความกว๎างไมํนอยกวํา 6.00 เมตร2 
 
 
 

หมวด 4 
การเข้าถึงแผนก/ส่วนบริการของโรงพยาบาล 

1. มีการเข้าถึงอาคาร/แผนกผู้ป่วยฉุกเฉินได้สะดวกและรวดเร็วกว่าอาคาร/แผนกผู้ป่วยนอก 
2. มีการเข้าถึงอาคาร/แผนกผู้ป่วยนอกได้สะดวก 

หมวด 5 
ป้ายน าทางป้ายจราจรป้ายช่ือโรงพยาบาลป้ายอาคาร 

1. มีปูายน าทางบอกทิศทางและระยะทางสูํโรงพยาบาลซึ่งท าด๎วยวัสดุที่คงทนถาวรมีขนาดที่
เหมาะสมติดตั้งริมถนนสาธารณะสายหลักเป็นระยะตามความเหมาะสมกํอนถึงโรงพยาบาลในต าแหนํงที่
มองเห็นได๎ชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืน 

                                                           

1
ข๎อก าหนดตามมาตรฐาน 

2
ข๎อก าหนดตามมาตรฐาน 
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2. มีปูายชื่อโรงพยาบาลปูายชื่ออาคาร ที่จ าเป็นตํอการให๎บริการซึ่งท าด๎วยวัสดุ ที่คงทนถาวร 
มีขนาดเหมาะสมติดตั้งอยํางมั่นคงแข็งแรงในต าแหนํงที่สามารถมองเห็นได๎ชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและเวลา
กลางคืน 

3. มีปูายจราจรภายในโรงพยาบาลซึ่งท าด๎วยวัสดุที่คงทนถาวรมีขนาดที่เหมาะสม ติดตั้งริมถนน
ภายในโรงพยาบาลณต าแหนํงที่เหมาะสมและมองเห็นได๎ชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืน 

4. ปูายน าทาง ปูายจราจรภายในโรงพยาบาล ให๎เป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวง 
 

หมวด 6 
ถนนภายในโรงพยาบาล 

ถนนภายในโรงพยาบาลตามมาตรฐานที่ก าหนดในคู่มือนี้ ควรมีลักษณะตามข้อก าหนดทั่วไป
ดังต่อไปนี้ 

1. กํอสร๎างด๎วยวัสดุที่คงทนถาวร สามารถรองรับน้ าหนักของยานพาหนะและแรงกระท าจาก
การสัญจรได๎ด ี

2. พ้ืนผิวโดยทั่วไปมีความเรียบร๎อย สม่ าเสมอ ไมํมีหลุมบํอที่อาจท าให๎เกิดอันตรายได๎ 
3. มีการระบายน้ าฝนได๎ดี ไมํมีน้ าทํวมขังในภาวะปกติ 
4. มีดวงโคมให๎แสงสวํางในเวลาค่ าคืนเป็นระยะอยํางทั่วถึงและเหมาะสม 
5. รัศมีวงเลี้ยวโดยทั่วไปของถนนมีขนาดเหมาะสม สะดวกตํอการหมุนพวงมาลัยขณะเลี้ยว 
6. บริเวณจุดตัดของถนนปราศจากสิ่งบดบังสายตาของผู๎ขับขี่ยานพาหนะ สามารถมองเห็น

ยานพาหนะท่ีสัญจรมาจากทิศทางอ่ืนๆ ได๎ดี ในกรณีท่ีจุดตัดของถนนมีสิ่งบดบังสายตาต๎องมีมาตรการเสริม
ความปลอดภัยเชํน ติดตั้งกระจกโค๎งสะท๎อนภาพ หรือมีเจ๎าหน๎าที่ก ากับการจราจร 

7. บริเวณจุดตัดของถนนมีปูายบอกทางไปยังหนํวยบริการหรืออาคารตํางๆ ชัดเจน ติดตั้งใน
ต าแหนํงที่มองเห็นได๎ทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืน 

8. มีความกว๎างที่เหมาะสมกับการสัญจรภายใน กลําวคือ กรณีเดินรถทางเดียว ถนนต๎องมีพ้ืนผิว
จราจร (ไมํรวมรางระบายน้ า) กว๎างไมํน๎อยกวํา 3.50 เมตร 3 และส าหรับกรณีเดินรถสวนทางกัน ถนนต๎องมี
พ้ืนผิวจราจร  (ไมํรวมรางระบายน้ า) กว๎างไมํน๎อยกวํา 6.00 เมตร4 

 
หมวด 7 

ทางเดินเท้า 
ทางเดินเท้าตามมาตรฐานควรมีลักษณะตามข้อก าหนดทั่วไปดังต่อไปนี้ 

                                                           

3
ข๎อก าหนดตามมาตรฐาน 

4
ข๎อก าหนดตามมาตรฐาน 
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1. มีการแบํงขอบเขตของทางเดินเท๎าออกจากเส๎นทางจราจรของยานพาหนะอยํางชัดเจน ตั้งแตํ
ทางเข๎า-ออกหลักของโรงพยาบาล  ซึ่งเชื่อมตํอกับทางเท๎าสาธารณะภายนอกโรงพยาบาล  ไปยังหนํวยบริการ
หรืออาคารตํางๆ ซึ่งตั้งอยูํภายในโรงพยาบาล ด๎วยวิธีการที่เหมาะสม สามารถอ านวยความสะดวกตํอการใช๎
งานและมีความปลอดภัยตํอผู๎ใช๎ทางเดินเท๎า 

2. กํอสร๎างด๎วยวัสดุที่คงทนถาวร มีความมั่นคง แข็งแรง สามารถรองรับน้ าหนักของผู๎เดินเท๎าที่มี
น้ าหนักตัวมากๆ ได ๎

3. มีพ้ืนผิวที่เรียบร๎อย ได๎ระดับ และไมํลื่น 
4. มีการระบายน้ าฝนได๎ดี ไมํมีน้ าทํวมขังในภาวะปกติ 
5. มีดวงโคมให๎แสงสวํางในเวลาค่ าคืนเป็นระยะอยํางทั่วถึงและเหมาะสม 
6. มีความกว๎างของทางเดินเท๎าไมํน๎อยกวํา 1.50 เมตร5 ตลอดเส๎นทาง 
7. ไมํมีสิ่งกีดขวางอยูํในพื้นท่ีซึ่งเป็นแนวเส๎นทางเดินเท๎า 6 กรณีจ าเป็นต๎องติดตั้งสิ่งอ านว ยความ

สะดวกประกอบทางเดินเท๎า เชํน ม๎านั่ง โคมไฟ ฯลฯ จะต๎องเตรียมพ้ืนที่ส าหรั บติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวก
เหลํานั้นไว๎ให๎พ๎นจากแนวเส๎นทางเดินเท๎า 

8. ในจุดที่เป็นทางข๎ามถนนและมีความตํางระดับ จะต๎องท าทางลาดเอียงให๎สามารถน าเก๎าอ้ีล๎อ 
(Wheelchair) ผํานได๎โดยสะดวก รวมทั้งต๎องจัดให๎มีปูายเตือนผู๎ขับขี่ยานพาหนะวําเป็นทางข๎ามส าหรับผู๎เดิน
เท๎า 

 
หมวด 8 

ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารส าหรับผู้ป่วย 
1. มีความกว๎างไมํน๎อยกวํา  2.50  เมตร  เพ่ือสะดวกตํอการเข็นเปลนอนผู๎ปุวย  สามารถสวน

ทางกันได๎และไมํมีสิ่งกีดขวางที่เป็นอุปสรรคตํอการสัญจร 
2. มีผิวทางเดินจะต๎องคงทนถาวร ชนิดเรียบ ไมํลื่น  ไมํมีน้ าขัง สามารถระบายน้ าได๎อยํางดี 
3. มีการติดตั้งผนังหรือราวกันตกต๎องมีความสูงไมํน๎อยกวํา 0 .80  เมตร แตํไมํเกิน 0.90  เมตร 

ท าจากวัสดุที่มีความคงทนถาวร  อยํางม่ันคงแข็งแรง 
4. มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่สามารถปูองกันแดดและฝนให๎ผู๎ใช๎ได๎เป็นอยํางดี 
5. มีระบบให๎แสงสวํางในเวลากลางคืนในต าแหนํงที่เหมาะสมและเพียงพอกับการใช๎งาน 
6. ในกรณีทางเดินเชื่อมมีพ้ืนตํางระดับกันต๎องมีความลาดชันไมํเกิน  1:12  
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๑๘ 

 

 
 
 

หมวด 9 
ทางลาดส าหรับผู้ป่วย 

1. มีความกว๎างไมํน๎อยกวํา 1.50 เมตร7  เพ่ือสะดวกตํอการเข็นเปลนอนผู๎ปุวย 

2. มีความลาดชันไมํเกิน 1:12 8 สามารถเข็นรถนั่งหรือเปลนอนผู๎ปุวยได๎สะดวกและ
ปลอดภัย  

3. มีผิวจะต๎องคงทน เรียบไมํลื่นและไมํมีน้ าขังสามารถระบายน้ าได๎ดี  

4. มีการติดตั้งราวมือจับ  ควรมีความสูง0.80-0.90  เมตร  และมีการติดตั้งราวจับ 
อยํางมั่นคงแข็งแรง 

5. มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่สามารถปูองกันแดดและฝนให๎ผู๎ใช๎ได๎เป็นอยํางดี   

6. มีระบบให๎แสงสวํางในเวลากลางคืนในต าแหนํงที่เหมาะสมและเพียงพอกับการใช๎
งาน   

7. มียกขอบกันล๎อตกสูงจากพ้ืนไมํน๎อย 10 ซม. 
 

หมวด 10 
ที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

1. มีพ้ืนผิวถาวร  เชํน ผิวลาดยาง  หรือผิวคอนกรีต เป็นต๎น 

2. มีการตีเส๎นแบํงแยกบริเวณจอดรถยนต์ และจอดจักรยานยนต์ ออกจากแนวทางวิ่ง
ของรถ  รวมทั้งแสดงเครื่องหมายบอกทิศทางอยํางชัดเจน 
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๑๙ 

 

3. มีที่จอดรถอยํางเพียงพอ และมีที่จอดรถส าหรับผู๎พิการที่อยูํใกล๎ทางเข๎าอาคาร
พร๎อมปูายหรือเครื่องหมายแสดงอยํางชัดเจน  จ านวนและขนาดของที่จอดรถตามท่ีกฎหมาย  
ก าหนด 

4. บริเวณท่ีจอดรถ มีระบบแสงสวํางในเวลากลางคืนอยํางเหมาะสมและเพียงพอ 

5. มีระบบระบายน้ าฝน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 
หมวด 11 

บริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยหน้าอาคาร 

1. มีบริเวณจอดรถชั่วคราวส าหรับรับ-สํงผู๎ปุวยด๎านหน๎าอาคาร จะต๎องอยูํใกล๎กับ
ทางเข๎าหลักของแผนกผู๎ปุวยนอก และแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน มีความกว๎างไมํน๎อยกวํา 6. 00 
เมตร และมีความยาวไมํน๎อยกวํา 16.00 เมตร (เมื่อมีรถยนต์จอดรับ-สํงผู๎ปุวยอยูํ จะต๎องมีระยะท่ีรถ
คันอ่ืนสามารถผํานไปได๎อยํางสะดวก) พร๎อมทั้งมีหลังคาคลุมเพ่ือปูองกันแดดฝนได๎ดี รวมทั้ง
ปราศจากสิ่งกีดขวางที่เป็นอุปสรรคในการเคลื่อนย๎ายผู๎ปุวย 

2. พ้ืนบริเวณรับ-สํงผู๎ปุวย ต๎องเป็นพ้ืนผิวถาวร  เรียบแตํไมํลื่น สามารถท าความ
สะอาดได๎งําย 

3. ระดับพ้ืนบริเวณรับ-สํงผู๎ปุวย ต๎องอยูํในระดับเดียวกับผิวจราจร กรณีท่ีจ าเป็นต๎อง
ตํางระดับกันให๎ท าทางลาดตามที่กฎหมายก าหนด 

4. ลาดที่มีความลาดเอียงท่ีเหมาะสม เพ่ือความสะดวกตํอผู๎ใช๎เก๎าอ้ีเข็น ( Wheel 
chair) และเปลนอน (Stretcher) เป็นต๎น 

5. บริเวณทางเข๎าหลักของอาคารและบริเวณจอดเก๎าอ้ีเข็น ( Wheel chair)  และเปล
นอน  (Stretcher) ต๎องมีพ้ืนที่กว๎างขวางเพียงพอ เหมาะสมกับปริมาณผู๎มารับบริการ รวมทั้งต๎องมี
หลังคาคลุมเพ่ือปูองกันแดดฝนได๎ดี ปราศจากสิ่งกีดขวางที่เป็นอุปสรรคในการเคลื่อนย๎ายผู๎ปุวย 

6. มีการติดตั้งระบบไฟฟูาแสงสวําง ส าหรับเวลากลางคืนอยํางเพียงพอ  มีความม่ันคง
แข็งแรงและอยูํในสภาพที่พร๎อมใช๎งาน 

 



๒๐ 

 

หมวด 12 
ห้องน้ า-ส้วมส าหรับผู้รับบริการ 

1. มีห๎องน้ า  ห๎องส๎วมแยกชาย-หญิง  ทุกชั้นของอาคาร  โดยประกอบด๎วยสุขภัณฑ์ท่ี
มีจ านวนเพียง พอตํอการใช๎งาน โดยเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ.2551) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

2. พ้ืนและผนังท าด๎วยวัสดุที่ท าความสะอาดได๎งําย  ไมํควรมีซอกมุมหรือรอยตํอวัสดุ
มากเพราะจะท าให๎เป็นที่สะสมของเชื้อโรคและคราบสกปรก  วัสดุปูพ้ืนต๎องมีผิวหน๎าชนิดด๎าน  เพื่อ
ลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการลื่นล๎ม 

3. มีสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบที่เหมาะสมและจ าเป็นตํอการใช๎งาน  ติดตั้งใน
ต าแหนํงที่สะดวกตํอการใช๎  อยูํในสภาพมั่นคงแข็งแรง,เรียบร๎อย 

4. ระดับพ้ืนห๎องน้ าต๎องมีการปรับความลาดเอียงเพ่ือระบายน้ าได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
ไมํท าให๎น้ าขังได ๎

5. มีระบบระบายอากาศที่ดีเพ่ือไมํให๎ห๎องอับชื้นอันเป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่น  และ
ลดการเจริญเติบโตของเชื้อโรคด๎วย 

6. ห๎องน้ า  ห๎องส๎วมส าหรับผู๎พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา  ให๎เป็นไปตาม
รายละเอียดในกฎกระทรวงเรื่องก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู๎พิการหรือทุพพล
ภาพและคนชรา  พ.ศ.2548  (หมวด 7 ห๎องส๎วม)9 

หมวด 13 
บันไดหนีไฟ 

1. จะต๎องมีผิวพ้ืนที่ท าด๎วยวัสดุทนไฟ  ผนังและราวบันไดอยูํในสภาพมั่นคงแข็งแรง  
สะดวกตํอการรักษาความสะอาด  โดยเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543)  

2. มีความกว๎างที่สะดวกตํอการสัญจร  โดยบันไดและชานพัก กว๎างไมํน๎อยกวํา 1.50 
เมตร และไมํมีสิ่งใดกีดขวาง 
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3.มีปูายบอกชั้นอาคารที่เห็นได๎ชัดเจน  พร๎อมติดตั้งระบบแสงสวํางเพ่ือให๎มองเห็นได๎
ชัดเจน 

พ้ืนที่ภายในชํองบันไดมีการติดตั้งดวงโคมที่ให๎ความสวํางในเวลากลางคืนได๎อยําง
เหมาะสมเพียงพอ  มีการติดตั้งดวงโคมสํองสวํางฉุกเฉินซึ่งท างานโดยใช๎พลังงานจากแบตเตอรี่หรือ
ระบบไฟฟูาส ารอง  มีปูายไฟบอกทางเข๎า-ออกท่ีสวํางตลอดเวลา10 

4. ต๎องมีชํองเปิดเพื่อระบายควันโดยวิธีธรรมชาติสูํภายนอก (กรณีมีผนังทึบโดยรอบทั้ง 
4 ด๎าน  จะต๎องมีระบบระบายควันโดยวิธีทางกล)11 

5. ประตูหนีไฟต๎องมีความกว๎างไมํน๎อยกวํา 90 ซม.  สูงไมํน๎อยกวํา 2 ม.  ท าด๎วยวัสดุ
ทนไฟ  พร๎อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์บังคับบานให๎ปิดเองได๎เพ่ือปูองกันควันและเปลวไฟเข๎าสูํชํองบันได12 

6. บันไดท่ีจัดให๎กับผู๎พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา  ให๎เป็นไปตามรายละเอียดใน
กฎกระทรวงเรื่องก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู๎พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา  
พ.ศ.2548  (หมวด 3 บันได)13 

 

งานมัณฑนศิลป์ 

หมวด 1 

บททั่วไป 

แนวทางการออกแบบตกแต่งภายในของ โรงพยาบาล ควรจะเน้นความเรียบง่าย เพื่อให้สามารถ
ดูแลรักษาความสะอาดได้ดี อันเป็นหัวใจของสถานบริการสุขภาพ และมีสีสันที่สว่างสดใสเพื่อที่จะช่วยลด
ความเครียดของผู้ป่วยซึ่งจะมีมากกว่าคนทั่วไปในความกังวลถึงโรคภัยที่เป็น ไม่ควรใช้สีจัดจ้าน หรือรูปแบบ
เฟอร์นิเจอร์ที่ลวดลายมาก และควรเป็นไปตามข้อก าหนดต่อไปนี้ 
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1. มีการจัดแบํงพื้นที่อยํางเหมาะสม มีที่พักคอยของผู๎ใช๎บริการ มีการจัดวาง
เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นระเบียบไมํกีดขวางทางสัญจรหรือการเคลื่อนย๎ายผู๎ปุวย และสะดวกตํอการใช๎งาน 

2. มีเฟอร์นิเจอร์ที่อยูํในสภาพดี จ านวนเพียงพอตํอการใช๎งานทั้งของผู๎ให๎บริการและ
รับบริการ 

3. งานตกแตํงภายในและเฟอร์นิเจอร์ ไมํควรมีมุมแหลมคม ไมํเสี่ยงตํออันตรายตํอ
ผู๎ใช๎งานและเป็นวัสดุผิวเรียบท าความสะอาดงําย 

4. อํางล๎างมือส าหรับแพทย์ หรือเจ๎าหน๎าที่แผนกตําง ๆ ไมํควรใช๎ปะปนกับอํางเทสาร
และสิ่งสกปรกก๏อกน้ าควรใช๎ก๏อกน้ าชนิดไมํใช๎มือหมุน (ก๏อกน้ าชนิดก๎านปัดด๎วยข๎อศอก หรือเป็น
แบบเซนเซอร์) 

5. เคาน์เตอร์ส าหรับพยาบาลเฝูาระวังสังเกตการณ์ TOP เคาน์เตอร์ไมํควรสูงเกิน 90 
ซม. จากพ้ืนเพื่อไมํให๎บังสายตาในขณะเฝูาดูคนไข๎ 

6. มีปูายติดหน๎าห๎อง หรือหน๎าแผนกบริการในต าแหนํงที่สามารถมองเห็นได๎อยําง
ชัดเจน 

 

หมวด 2 

แผนกผู้ป่วยนอก 

1. ห๎องตรวจ มีโต๏ะตรวจพร๎อมเก๎าอ้ีแพทย์ เก๎าอ้ีผู๎ปุวยที่มาตรวจ และเตียงตรวจ 

2. ห๎องตรวจ มีอํางล๎างมือ ส าหรับแพทย์และเจ๎าหน๎าที่อยํางน๎อย 2 ห๎องตรวจตํอ 1 
อําง 

 

 

 

หมวด 3 



๒๓ 

 

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

1. มีโต๏ะหรือเคาน์เตอร์พยาบาลส าหรับติดตํอ และเฝูาระวังสังเกตการณ์ผู๎ปุวย 

2. มีตู๎หรือชั้น เก็บอุปกรณ์ ยา และเวชภัณฑ์ ที่เป็นสัดสํวน 

3. มีอํางล๎างมือส าหรับแพทย์ และเจ๎าหน๎าที่ 

4. ที่เตียงผู๎ปุวยมีมํานรูดกั้นระหวํางเตียงผู๎ปุวยเพื่อบังสายตาและเพ่ือความเป็นสํวนตัว
ของผู๎ปุวย 

 

หมวด 4 

แผนกผู้ป่วยหนัก 

1. มีโต๏ะหรือเคาน์เตอร์พยาบาลส าหรับเฝูาระวังสังเกตการณ์ผู๎ปุวย 

2. มีตู๎หรือชั้น เก็บอุปกรณ์ ยา และเวชภัณฑ์ ที่เป็นสัดสํวน 

3. มีบริเวณอํางล๎างมือส าหรับแพทย์ และเจ๎าหน๎าที่ 

4. มีบริเวณล๎างมือส าหรับผู๎มาเยี่ยมผู๎ปุวย (อาจใช๎เป็นเจลแอลกอฮอล์ส าหรับล๎างมือ) 

5. บริเวณตั้งเตียงผู๎ปุวย ควรมีระยะหํางระหวํางเตียงไมํน๎อยกวํา 2 เมตรเพ่ือให๎
สามารถวางอุปกรณ์ชํวยชีวิต และสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ 

6. ที่เตียงผู๎ปุวยมีมํานรูดกั้นระหวํางเตียงผู๎ปุวยเพื่อบังสายตาและเพ่ือความเป็นสํวนตัว
ของผู๎ปุวย 

 

หมวด 5 

แผนกผู้ป่วยใน 

1. มีโต๏ะหรือเคาน์เตอร์พยาบาลส าหรับเฝูาระวังสังเกตการณ์ผู๎ปุวย 



๒๔ 

 

2. มีตู๎หรือชั้นเก็บอุปกรณ์ ยา และเวชภัณฑ์ ที่เป็นสัดสํวน 

3. บริเวณเตียงผู๎ปุวย ควรมีแสงธรรมชาติสํองเข๎ามาภายในห๎องได๎บ๎าง 

4. บริเวณตั้งเตียงผู๎ปุวย ควรมีระยะระหวํางเตียงไมํน๎อยกวํา 1 เมตร และสามารถน า
เปลเข็นเข๎าเทียบเตียงผู๎ปุวยได๎โดยสะดวก 

5. ที่เตียงผู๎ปุวยมีมํานรูดกั้นระหวํางเตียงผู๎ปุวยเพื่อบังสายตาและเพ่ือความเป็นสํวนตัวของผู๎ปุวย 

 

หมวด 6 

แผนกผ่าตัด 

1. มีตู๎หรือชั้นเก็บอุปกรณ์ ยา และเวชภัณฑ์ ที่เป็นสัดสํวน แยกตู๎เก็บเครื่องมือ เก็บ
ของสะอาดโดยเฉพาะ        

2. มีอํางฟอกมือติดกับห๎องผําตัดอยํางน๎อย 2 อํางตํอ 1 ห๎องผําตัด และก๏อกน้ าควรใช๎
ก๏อกน้ าชนิดไมํใช๎มือสัมผัส เชํน ก๏อกน้ าแบบใช๎เขําดันเปิด-ปิดน้ า หรือ เป็นแบบเซนเซอร์ 

3. ชั้นวางผ๎าสะอาดภายในบริเวณห๎องผําตัด ควรเป็นวัสดุทีไมํดูดหรือเก็บความชื้น 
เชํน สเตนเลส เพื่อปูองกันการเกิดเชื้อรา 

 

หมวด 7 

แผนกทันตกรรม 

1. มีตู๎หรือชั้น เก็บอุปกรณ์ ยา และเวชภัณฑ์ ที่เป็นสัดสํวน 

2. ภายในห๎องท าฟันควรมีอํางล๎างมือ ส าหรับ ทันตแพทย์และเจ๎าหน๎าที่โดยไมํใช๎
ปะปนกับอํางล๎างเครื่องมือ 

3. ประตูเข๎าห๎องท าฟันควรกว๎างพอที่จะให๎เปลเข็นผู๎ปุวย และเก๎าอ้ีล๎อเข็น ผํานเข๎า-
ออกได๎สะดวก 



๒๕ 

 

4. ทิศทางประตูเข๎าห๎องท าฟัน และการวางแปลนห๎องท าฟัน ควรให๎ผู๎ปุวยที่นั่งเก๎าอ้ี
ล๎อเข็นเข๎าถึงทางด๎านขวาของเตียงท าฟัน (ด๎านที่ไมํมีอํางบ๎วนปาก) ได๎โดยตรง เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให๎กับผู๎ปุวย ผู๎พิการ และคนชรา 

 

หมวด 8 

แผนกเภสัชกรรม 

1. มีตู๎หรือชั้นเก็บยา เวชภัณฑ์ ที่เป็นสัดสํวน และมีตู๎แยกเก็บยาเสพติดให๎โทษและ
วัตถุออกฤทธิ์ตํอจิตประสาท ที่มีกุญแจปิดอยํางมีประสิทธิภาพ 

2. โต๏ะจัดยา TOP โต๏ะควรเป็นวัสดุผิวเรียบ งํายแกํการท าความสะอาดและไมํดูดซับ
ความชื้น 

3. แผนกเภสัชกรรม มีสถานที่ และโต๏ะส าหรับเตรียมยา – ผสมยา แยกเป็นสัดสํวน
จากที่จัดยา 

4. ควรมีอํางล๎างมืออยูํใกล๎บริเวณท่ีเตรียมยา-ผสมยา 

5. มีพ้ืนที่และเฟอร์นิเจอร์ในการให๎ค าปรึกษาเรื่องยา หรือให๎ข๎อมูลด๎านยาแกํผู๎ปุวย 

 

หมวด 9 

แผนกรังสีวินิจฉัย 

1. มีปูายค าเตือน“ผู๎ปุวยมีครรภ์โปรดแจ๎งเจ๎าหน๎าที่ทราบ” 

2. มีปูายสัญลักษณ์ตามแบบมาตรฐานแสดงเขตรังสีในระดับสายตา 

3. มีบริเวณ ห๎องเปลี่ยนเสื้อผ๎าและตู๎ล็อคเกอร์ ส าหรับผู๎ใช๎บริการเป็นสัดสํวนและ
มิดชิด 

 



๒๖ 

 

หมวด 10 

แผนกพยาธิวิทยาคลินิก 

1. มีเคาน์เตอร์รับ-สํง เอกสาร ตัวอยํางสิ่งสํงตรวจ แยกจากสํวนห๎องปฏิบัติการ 

2. มีสถานที่และเฟอร์นิเจอร์ส าหรับท างานด๎านธุรการของแผนกและเก็บเอกสารแยก
เป็นสัดสํวนจากห๎องปฏิบัติการ 

3. มีสถานที่และเฟอร์นิเจอร์ห๎อง PANTRY ห๎องพักผํอนเจ๎าหน๎าที่ แยกเป็นสัดสํวน
ออกจากห๎อง   ปฏิบัติการ     

4. มีห๎องล๎างเครื่องมือ และชุดอํางล๎างเครื่องมือ หลอดทดลอง  แยกเป็นสัดสํวนออก
จากห๎องปฏิบัติการและควรมีการระบายอากาศที่ดี 

5. ชุดอํางล๎างเครื่องมือ หลอดทดลอง  ควรเป็นชุดโต๏ะและอํางสเตนเลสชนิดทนกรด-
ดําง เพื่อปูองกันหลอดแก๎วทดลองตกแตกหากเป็นอํางเซรามิค  

6. วัสดุที่ใช๎ท า Work Top โต๏ะปฏิบัติการ ควรเป็นวัสดุที่ผิวเรียบ ไมํมีรูพรุนท าความ
สะอาดงําย ทนตํอสภาพ กรด-ดําง ได๎ดีพอสมควร และไมํดูดความชื้น 

7. เก๎าอ้ีส าหรับผู๎มารับบริการนั่งเจาะเลือดควรมีความมั่นคงแข็งแรง และมีท๎าวแขน
ส าหรับพยุงตัวหากผู๎มารับบริการมีอาการจะเป็นลม 

 

หมวด 11 

แผนกไตเทียม 

1. มีสถานที่และเฟอร์นิเจอร์ส าหรับพักคอยของญาติผู๎ปุวย โดยแยกเป็นสัดสํวน
ตํางหากจากบริเวณสํวนของผู๎ปุวย 

2. บริเวณตั้งเตียงผู๎ปุวย มีระยะหํางระหวํางเตียงไมํน๎อยกวํา 1.10 เมตรและความ
กว๎างของทางเดินระหวํางปลายเตียง ของสองฝากเตียงไมํน๎อยกวํา 2 เมตร 

3. มีโต๏ะ หรือเคาน์เตอร์พยาบาลส าหรับเฝูาระวังสังเกตการณ์ผู๎ปุวย 



๒๗ 

 

4. มีตู๎หรือชั้นเก็บอุปกรณ์ ยา และเวชภัณฑ์ ที่เป็นสัดสํวน 

5. มีอํางล๎างมือส าหรับเจ๎าหน๎าที่ 

 

งานภูมิทัศน์ 

หมวด 1 

บททั่วไป 

งานด้านภูมิทัศน์และงานด้านภูมิสถาปัตยกรรม เป็นงานที่รับผิดชอบในการจัดแบ่ง
การใช้พื้นท่ีว่างภายนอกอาคารให้ใช้งานได้และเกิดความสวยงาม ที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมมาใช้ให้มี
ความเหมาะสมกับกา รพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล และเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหาร
จัดการภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่ดีสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้  

1. องค์ประกอบด้านกายภาพ 

1.1  องค์ประกอบโครงสร๎างพื้นฐาน (General Infrastructure) ประกอบด๎วย Green 
Design การประหยัดพลังงานและงบประมาณ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมที่ส าคัญ ได๎แกํ  

- ถนน                              - ทางเดิน ทางเท๎า  
- ทางลาด                         - บันได  
- ลานจอดรถ                      - ลานอเนกประสงค์  
- ระบบการระบายน้ าฝน        - ระบบระบายน้ าเสีย  
- ระบบสํองสวําง  - ระบบประปา 
- การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล 
- ระบบการให๎น้ าพืชพรรณ 

1) ถนนภายใน เชื่อมโยงพ้ืนที่ตําง ๆ ประกอบด๎วย ถนนหลัก ถนนรอง เชํน ถนนหน๎า
โรงพยาบาล ถนนเชื่อมโยงอาคารตําง ๆ และถนนบริเวณยํานพักอาศัยของบุคลากร 
ซึ่งสามารถน าหลักการพื้นที่สีเขียวเข๎ามาใช๎ เพื่อเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให๎มากขึ้น มีความ
สะอาด รํมรื่น สวยงาม มีการใช๎พืชพรรณเป็นสํวนประกอบ มีองค์ประกอบเรื่องการ
ลดการระบายน้ า เชํน พ้ืนผิวซึมน้ า ( porous pavement) 



๒๘ 

 

2)  ทางเดินเท้า  ทางเท้า หมายถึง ทางเชื่อมโยงโดยการสัญจร ทางเดิน ในสวนอาจ
ยกระดับขึ้นมาจากผิวดิน เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง 

3)  บริเวณลานจอดรถ ออกแบบให้มีความร่มรื่นและมีบรรยากาศจากดอกของต้นไม้ที่ปลูก 
เช่น  ต้นแคนา ปีบ ประดู่ เป็นต้น 

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

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

7)การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การคัดแยกขยะ การจัดหา
ภาชนะรองรับขยะและรถขยะเก็บรวบรวมและขนส่งขยะ ข้อปฏิบัติในการก าจัดขยะ
แต่ละระบบและมีการสนับสนุน ส่งเสริม  การมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะและสร้าง
จิตส านึกให้บุคคลากรโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชน 

8) ระบบการให้น้ าพืชพรรณการเก็บน้ าส ารองไว้ใช้ และการให้น้ ากับพืชอย่างมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาพภูมิทัศน์บริเวณนั้น ๆ แก่การเจริญเติบโตของพืช 

1.2ด้านภูมิทัศน์ ใช้หลักการพ้ืนที่สีเขียว (Water Sensitive Design) ดังนี้ 

1)  Hardscape หมายถึง งานภูมิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง การใช้วัสดุตกแต่งสวน
ได้แก่  

- ก าแพงกันเสียง 
- วัสดุปูพ้ืน การปูพ้ืนผิวซึมน้ า เช่น บล็อคปูหญ้า 
- อุปกรณ์ประกอบถนน 
- สระน้ า น้ าพุ น้ าตก 
- ระบบป้าย เช่น ป้ายบอกทาง ป้ายเตือนระวัง ป้ายสื่อความหมาย 

- ป้ายหลัก ป้ายชื่อพรรณไม้ เป็นต้น 



๒๙ 

 

-  เก้าอ้ีสนาม ศาลา ม้านั่ง ถังขยะ ฯลฯ 

-  บริเวณพักผ่อนหย่อนใจ มีพ้ืนที่รองรับเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ มีความร่ มรื่น
สวยงาม สงบ มีการออกแบบพื้นที่ใช้งานทีเหมาะสมกับผู้ใช้ในแต่ละวัย 

- บริเวณพักผ่อนไม่ตั้งอยู่ในมุมอับสายตา ควรมีอากาศถ่ายเทท่ีดี และมีการดูแล
รักษาความสะอาดเป็นอย่างด ี

-  การเลือกใช้พืชพรรณมีความเหมาะสมตามประโยชน์ใช้สอยของแต่ละพ้ืนที่ 
ดูแลรักษาง่าย ควรเลือกใช้พืชพรรณที่มีอยู่ในท้องถิ่น รวมทั้งน ามาใช้
ประโยชน์ได้ด้านความรู้และการบ าบัดรักษา เช่น สมุนไพร 

2)Softscape  หมายถึง ภูมิทัศน์พื้นอ่อน ใช้หลักการออกแบบพืชพรรณ ประโยชน์ใช้สอย 
สุนทรียภาพและความงาม ประกอบด้วย การใช้พืชพรรณ ได้แก่ ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้
คลุมดินและหญ้า ไม้น้ า ไม้เลื้อย 

3)  รูปแบบสวน สวนทุกแห่งให้ความส าคัญ แต่ละวัย เช่น เด็ก คนชราและคนพิการ ซึ่ง
รูปแบบ สวนต่าง ๆ มีดังนี้ 

- สวนสมุนไพร 
- สวนพฤกษศาสตร์ 
- สวนผักปลอดสารพิษ 
- สวนสุขภาพ 
- สวนส าหรับเด็ก คนชรา 
- สวนแนวตั้ง 

2.องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ ( การดูแลรักษา) 

การดูแลรักษาสวน ( Maintenance) ได้แก่ การวางแผนท างานด้านการดูแลรักษา
อย่างเป็นระบบ เช่น ทะเบียนวัสดุอุปกรณ์ ตารางเวลา ทะเทียนเอกสารมาตรฐาน บันทึกการท างาน 
ฯลฯการดูแลรักษาสวนสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 

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

1)การตัดแต่งพรรณไม้เพ่ือให้ได้ทรงพุ่มตามความต้องการและยังช่วยเพิ่มการออกดอกใน
ต้นไม้บางชนิดด้วย ต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่เกินไปจะส่งผลให้ขาดความแข็งแรง รูปทรง
และขนาดที่เหมาะสม ประโยชน์ที่ได้รับและวัตถุประสงค์ในการตัดแต่งต้นไม้มีหลาย
ประการ เช่น เพ่ือให้ทรงพุ่มบางและโปร่งขึ้น ท าให้แสง ลมและความชื้นสามารถพัด
ผ่านสะดวก เพื่อซ่อมแซมลักษณะของทรงพุ่ม จากก่ิงก้านหักท าให้ป้องกันโรคเข้าทาง
บาดแผลนั้น ๆ เป็นต้น 

2)การให้น้ าและปุ๋ย 

การให้น้ าการจัดหาแหล่งน้ า ประเภทของแหล่งน้ า คุณภาพน้ า ปริมาณและ
ความถี่ในการรดน้ า วิธีการรดน้ า ควรให้เหมาะสมกับขนาดของต้นไม้ ไม่ควรให้น้ า
ตอนแดดจัด เพราะอาจท าให้ใบไหม้ได้เป็นจุด ๆ โดยเฉพาะพวกไม้ใบ 

การให้ปุ๋ย ประเภทของปุ๋ยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์และ
ปุ๋ยเคมีวิธีการให้ปุ๋ยที่ถูกต้อง 

- ต้นไม้ขนาดใหญ่ อยู่กลางสนามหญ้า การให้โดยไม่ท าให้สนามหญ้าเสียหาย 
จะใช้วิธีเจาะหลุมกว้างประมาณ 5-10 ซม. ลึก 30-50 ซม.เป็นวงกลมรอบ ๆ 
ริมทรงพุ่ม ใส่ปุ๋ยแล้วกลบดิน หากเป็นสวนทั่วไป ขุดเป็นร่องรูปตัววี ลึก
ประมาณ 10-15 ซม. วงกลมรอบ ๆ ริมทรงพุ่ม ใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 
เพ่ือท าให้สภาพดินดีอยู่เสมอ  
- ช่วงเวลาให้ปุ๋ย ควรมีแสง เช่น เวลาเช้า ประมาณ  9.00-11.00 น. เนื่องจาก

แสงแดดจะให้พลังงานแก่พืช ท าให้รากดูดปุ๋ยขึ้นมาสร้างความเจริญเติบโตแก่
ต้นไม้ได้ด ี
- ศึกษาการใช้สมุนไพรสกัดจากธรรมชาติ 
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3)   การบ ารุงรักษาสนามหญ้ามีข้ันตอนที่ต้องปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ เช่น การตัดหญ้า การ
ให้น้ า การให้ปุ๋ยและการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

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

-  การแต่งผิวหน้าสนามหญ้า ต้อง TOP-SOIL โดยน าดินร่วนหรือดินร่วนป น
ทราย ผสมกับทรายขี้เป็ดและผสมกับอินทรีย์วัตถุหรือปุ๋ยอินทรีย์ ม าปรับแต่ง
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 เพลี้ยต่าง ๆ หนอนกระทู้ข้าว มดคันไฟ 
ฯลฯ ใช้ยาฆ่าแมลงทั่วไปรดหรือฉีดให้ทั่วบริเวณ ใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช แต่
ต้องใช้ให้ถูกต้อง 

4) การจัดการวัชพืชเพ่ือไม่ให้รบกวนการเจริญเติบโตของพืชจัดท าแผนงานและวิธีการ
ก าจัดพืช เช่น หญ้าแห้วหมู หญ้าชันกาดและหญ้าแทรกอ่ืน ๆ ออกอย่างสม่ าเสมอ 

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

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

7)  การดูแลรักษาสระน้ า คูคลอง รางระบายน้ า ให๎มีความสะอาด ใส อยูํตลอดเวลา ดูแล
รักษาแนวตลิ่งไมํให๎ทรุดและต๎องซํอมแซมหากเกิดการพังทลายและก าจัดวัชพืชแนว
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ขอบริมตลิ่ง สระน้ า คูคลอง รางระบายน้ า และก าจัดเศษขยะ วัชพืชตําง ๆให๎มีความ
สะอาดเรียบร๎อย 

8)  การท าความสะอาดพ้ืนที่ และการใช๎พื้นผิวถนนได๎แกํ ดูแลเก็บกวาดเศษวัชพืช เศษ
หญ๎า ใบไม๎ เศษกิ่งไม๎ ขยะพลาสติก แก๎ว และขยะที่สามรถรีไซเคิลได๎ ให๎มีความ
สะอาดเรียบร๎อยอยูํเสมอ 

9)  การปรับปรุงสวนการดูแลรักษาพิเศษ เชํน การตกแตํงเพ่ิมเติมตามฤดูกาลหรือเทศกาล
ควรปลูกพืชชนิดเดียวกันเป็นกลุํมใหญํ มีนิสัยการเจริญเติบโต มีความต๎องการ
เหมือนกันสะดวกตํอการดูแลรักษา 

- ไม้กระถาง พบว่าดินปลูกเหลือน้อยลง หรือไม้กระถางนั้นเจริญเติบโตเกินกว่า
กระถาง ควรเปลี่ยนกระถางหรือย้ายลงปลูกในดิน 

-  พรรณไม้ต่าง ๆ อาจเจริญเติบโตจนเบียดกันต้องแยกออกบ้างหรือตัดแต่งให้
ได้ขนาดที่ต้องการ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นไม้ชนิดอื่นแทนตามความเหมาะสม
ของพรรณไม้ 

- สนามหญ้า ในขณะปลูกพรรณไม้ยังมีขนาดเล็ก การใช้สนามหญ้าจะเลือกใช้
หญ้านวลน้อย เมื่อต้นไม้เจริญเติบโต มีร่มเงา ควรเปลี่ยนเป็นหญ้ามาเลเซีย 
หรือวัสดุซึมน้ าแทน 

-  องค์ประกอบอื่น ๆ เช่น รั้ว ทางเท้า เก้าอ้ีสนาม เป็นต้น หากพบว่าช ารุด
เสียหาย ควรท าการซ่อมแซมปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี หรือเปลี่ยน
ทดแทนตามจุดนั้น ๆ 

 

หมวด 2 

ข้อก าหนดทั่วไป 

1. ไม๎ยืนต๎น ไม๎พํุม ไม๎คลุมดินและไม๎เลื้อย จะต๎องงามแข็งแรง และข้ึนตามสภาวะ
ธรรมชาติ ปราศจากแมลงและโรค 

2. การวัดเส๎นผําศูนย์กลางของต๎นไม๎ จะวัดจากโคนต๎นเหนือระดับธรรมชาติ 30 ซม. 
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3. ต๎นไม๎ที่วัดได๎ตามขนาดที่ก าหนด แตํมีรูปรํางที่ไมํสมดุลระหวํางระยะแผํและความ
สูงหรือบิดงอหรือแตกกิ่งเป็นมุมแหลมจะถูกคัดออก 

4. ต๎นไม๎ที่มีขนาดใหญํกวําก าหนดในแบบอาจถูกน ามาใช๎ได๎ แตํผู๎รับจ๎างจะน ามาคิด
ราคาเพ่ิมข้ึนจากที่เสนอไว๎ไมํได๎ 

5. ความสูงที่เกินก าหนดมาชดเชยกับขนาดเส๎นผําศูนย์กลางของล าต๎นที่เล็กกวําแบบที่
ก าหนดมิได ๎

6. ต๎นไม๎หรือไม๎พํุมที่ไมํแข็งแรง โอนเอน ยืนต๎นโดยปราศจากไม๎ค้ ายันจะถูกคัดออก 

7. ต๎นไม๎ใหญํจะต๎องมีล าต๎นตรง มีรูปทรงสวยงาม ปราศจากความเสียหายจากการหัก
ของก่ิง ก๎าน ยอด มีเปลือกฉีกขาด เป็นปุุมปม มีรอยถูกเสียดสีหรือมีก่ิงหักไมํได๎รับการตัดแตํงและ
ทาสีจะถูกคัดออก 

8. การเปลี่ยนต๎นไม๎ไมํได๎ขนาด หรือรูปทรงที่ระบุในแบบแปลน ให๎กระท าการภายใน 
15 วันหรือได๎รับแจ๎งควรเปลี่ยนภายใน 7 วัน 

9. กรณีทางเดินติดต๎นไม๎ให๎ท าการเบี่ยง หลบต๎นไม๎ ตามความเหมาะสมโดยพิจารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการกํอนด าเนินการตํอไป 

10. กรณีต๎องท าการรื้อถอนต๎นไม๎เดิมที่กีดขวางการกํอสร๎างต๎องขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกํอนด าเนินการ 

11. ดินและเครื่องปลูก 

- หน๎าดินต๎องเป็นดินสํวนบนจากท๎องนา หนาไมํเกิน 40 ซม. ดินสํวนลํางหรือ
เชิงเขาลึกไมํเกิน 40 ซม. ต๎องเป็นดินรํวน ไมํมีเกลือ ปราศจากเศษวัชพืช เศษ
อิฐหัก ไม๎ แก๎วแตก พลาสติก ถุงพลาสติก โลหะ ตลอดจนวัชพืชใด ๆ เจือปน 
มีความชื้นพอเหมาะไมํเหลวหรือแห๎งหรือเป็นผง 

- ปรับพื้นผิวให๎ลาดเอียงลงสูํรางระบายน้ า จากนั้นทิ้งพักไว๎ให๎ดินยุบตัว และ
ปรับให๎มีความลาดเอียงอยํางน๎อย 1:100 

- ดินปลูก สูตรผสม  
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- ปุ๋ยและเครื่องปรุงดิน ปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยเม็ด ปุ๋ยระลายช๎า ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก ปุ๋ย
อินทรีย์ ปุ๋ยหมัก 

- วัสดุปรุงดิน เปลือกถ่ัว แกลบด า  

12. ชื่อของต๎นไม๎ ถือตามชื่อทางวิทยาศาสตร์เป็นส าคัญ ชื่อสามัญตามทะเบียนพรรณ
ไม๎ประดับของสมาคมไม๎ประดับแหํงประเทศไทย การตรวจชนิดของพรรณไม๎ อาจท าการตรวจกํอน
การตรวจรับงาน 

13. สนามหญ๎า  

- ปลูกบริเวณแดดจัด ใช๎หญ๎านวลน๎อย   

- ปลูกบริเวณกึ่งแดดกึ่งรํม  ใช๎หญ๎ามาเลเซีย 

14. ขั้นตอนการจัดสวน 

- การปรับพื้นที่ ปรับหน๎าดินให๎เรียบตามระดับท่ีต๎องการ โดยใช๎จอบยํอยดินให๎
ละเอียดควรรดน้ าและย่ าให๎ดินแนํนไมํเป็นโพรง ทั้งนี้เพื่อปูองกันดินยุบตัว 
การปรับดินควรค านึงถึงการระบายน้ า กํอนท าการปรับพ้ืนที่ถ๎ามีวัชพืช ควร
ใช๎ยาฆําหญ๎าราวอัฟ ฉีดให๎ทั่วกํอน 1 อาทิตย์ จึงถากออก 

-  การเตรียมหลุมปลูก ควรเตรียมหลุมให๎ไม๎ยืนต๎นหรือประธานกํอน โดยกะ
ขนาดของหลุมตามชนิดของต๎นไม๎ เชํน ไม๎ยืนต๎น 0.80  x 0.80 x 0.80 เมตร ( 
กว๎าง x ยาว x ลึก) ไมพํุม 0.50  x 0.50 x 0.50 เมตร ผสมดินเตรียมปลูก 
โดยใช๎ดินเดิมผสมดินปลูกอยํางละครึ่งคลุกใหละเอียดแล๎วจึงใสํในหลุมปลูก 

-  การปลูกไม๎ยืนต๎น ไม๎พํุม ไม๎คลุมดิน  การปลูกไม๎พํุมในแปลงใหญํที่เตรียมไว๎ 
ควรเว๎นระยะเพ่ือการเจริญเติบโตของไม๎พํุมชนิดนั้น ๆ ด๎วย 

- การปูหญ๎า ควรปรับให๎เรียบอีกครั้ง สังเกตการระบายน้ า เมื่อปรับที่แล๎วน า
ทรายไปเกลี่ยบนพื้นที่จะปลูกหญ๎า ใช๎ไม๎ปาดให๎เรียบ วางหญ๎าให๎ชิดกันพอดี
หรือหํางกัน 1 ซม. เพ่ือใช๎ลุกกลึ้งอัดท้ัง 4 ด๎านอีกครั้ง เมื่อปูได๎สํวนหนึ่งแล๎ว
ควรรดน้ าตามให๎ชุํม แตํถ๎าแดดจัดต๎องรดน้ าทันทีที่ปูเสร็จ วันละ 3 ครั้ง ใน 1 
อาทิตย์แรกให๎หญ๎างอกรากแล๎วจึงรดน้ าวันละครั้ง 



๓๕ 

 

- ในกรณีพ้ืนที่สวนมีจุดน้ าขัง ให๎ท าทํอฝังใต๎ดินเชื่อม เชํน วางระบบระบายน้ า
ใต๎ดิน โดยวางทํอ PVC  5" อยูํในระดับผิวดิน 30 ซม. ปากทํอมีตะแกรงกัน
เศษหิน วางแนวทํอให๎มีความลาดชัน เพ่ือให๎น้ าไหลไปยังทํอระบายน้ าหลัก
ของบริเวณได๎ หรือใช๎ทํอPVC 5" เจาะรูขนาด 0.5 ซม.ให๎พรุน 180 องศา วาง
ในแนวที่น้ าขัง โดยจะต๎องขุดลึกจากผิวดิน ประมาณ 50 ซม. กว๎าง 30 ซม. 

 

 

 

 

งานโครงสร้าง 

หมวด 1 

บทนิยาม 

โครงสร๎างอาคาร หมายถึง สํวนประกอบที่ส าคัญของอาคารที่จัดสร๎างขึ้นโดยการตํอรวมหนํวย
ตํางๆเข๎าด๎วยกัน ท าหน๎าที่หนึ่งอยํางหรือหลายอยํางซ่ึงต๎องการความมั่นคง มีไว๎เพ่ือรองรับน้ าหนักบรรทุก
ทั้งหมดซึ่งเกิดจากแรงโน๎มถํวงของโลกตามแนวดิ่งและแรงด๎านข๎างตามแนวนอน เชํน แรงจากแผํนดินไหว 
แรงลม เป็นต๎น แล๎วสํงถํายน้ าหนักและแรงกระท าทั้งหมดลงสูํดิน โดยไมํให๎เกิดน้ าหนักในแตํละจุดเกินคํา
ความสามารถของดินที่จะรองรับได๎ สํวนประกอบเหลํานี้ ได๎แกํ ฐานราก ตอมํอ คานคอดิน เสา คาน พื้น โครง
หลังคา เป็นต๎น 

 

หมวด 2 

โครงสร้างอาคาร 

1. มีแผนงานในการเฝูาระวังให๎อาคารมีสภาพพร๎อมใช๎งานและมีความม่ันคงแข็งแรง 
2. มีการตรวจสอบสภาพอาคารและบันทึกการตรวจสภาพอาคารพร๎อมมีรายงานผลตํอหัวหน๎า 

หนํวยงานหรือผู๎บริหารโรงพยาบาล 



๓๖ 

 

3. มีผลการแก๎ไขปัญหาที่ได๎รับรายงาน 

 

งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 

หมวด 1 

บทนิยาม 

1. ระบบไฟฟูาก าลัง หมายถึง ระบบไฟฟูาที่รับก าลังไฟฟูาจากระบบจ าหนํายแรงดัน
สูง และลดแรงดันเป็นแรงดันต่ า เพ่ือจํายก าลังไฟฟูาให๎กับบริภัณฑ์ไฟฟูา 

2. ไฟฟ้าแสงสว่าง หมายถึงแสงสว่างที่เกิดจากสิ่งประดิษฐ์ แสงประดิษฐ์  ( Artificial 
light) ได้แก่ แสงสว่างจากหลอดไฟทุกชนิด ตลอดจนแสงที่เกิดจากสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น เช่น  
แสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ( Fluorescent light) แสงจากหลอดแอลอีดี( LED) เป็นต้น เพ่ือให้
มีแสงสว่างใช้ในอาคาร ให้มีความสว่างเพียงพอเหมาะสมกับพ้ืนที่ใช้งาน รวมถึงส าหรับใช้ในการหนี
ไฟ เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย อุปกรณ์
ประกอบทีใช้ร่วมกับหลอดไฟฟ้า เช่นโคมไฟแบบมีแผ่นสะท้อนแสง, บัลลาสต์, สตาร์ทเตอร์ เป็นต้น 

3. ระบบไฟฟูาส ารอง หมายถึงแหลํงจํายระบบไฟฟูาส ารอง ใช๎ส าหรับทดแทนการจําย
ก าลังไฟฟูาในกรณีฉุกเฉิน หรือแหลํงจํายก าลังไฟฟูาจากการไฟฟูาขัดข๎อง ล๎มเหลว เพื่อให๎มีไฟฟูาใช๎
อยํางตํอเนื่อง และปลอดภัยสูงสุด  

4. ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ หมายถึงระบบที่ใช้เพ่ือติดต่อสื่อสารงานต่างๆ ของ
โรงพยาบาล ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร 

5. ระบบเสียงประกาศ หมายถึง อุปกรณ์ใช๎เพื่อติดตํอสื่อสารงานประชาสัมพันธ์ตํางๆ 
ของโรงพยาบาล 

6. ระบบเรียกพยาบาล หมายถึง อุปกรณ์ใช้เพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับ
พยาบาล 

7. ระบบแจ๎งเหตุเพลิงไหม๎ หมายถึงสัญญาณที่ใช๎แจ๎งเหตุในกรณีท่ีเกิดเพลิงไหม๎ 



๓๗ 

 

8. ระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม หมายถึง อุปกรณ์รับสัญญาณทีวีรวม และกระจาย
สัญญาณไปยังเต้ารับตามจุดต่าง ๆ เพ่ือใช้ส าหรับการรับชม ข้อมูล ข่าวสาร เป็นต้น 

9. ระบบทีวีวงจรปิดหมายถึง ระบบการบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยกล้องวงจรปิด ซึ่งเป็น
ระบบส าหรับใช้เพื่อการรักษาความปลอดภัย 

10.ระบบ Access Control เป็นระบบที่ควบคุมการเข้า หรือ ออก อัตโนมัติ เพื่อป้อง
ก้นและควบคุมการเข้าถึงในสถานที่เฉพาะที่ต้องการความปลอดภัย 

11. ระบบสื่อสารด้วยความเร็วสูง เป็นกระบวนการถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยนข่าวสาร
ระหว่างผู้ส่งกับผู้รับ โดยผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

12. ระบบป้องกันฟ้าผ่า เป็นการติดตั้งตัวน าล่อฟ้า ตัวน าลงดิน และรากสายดิน เพ่ือ
ลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่เกิดจากฟ้าผ่าได้ 

 

หมวด 2 

บททั่วไป 

1. ระบบไฟฟ้าก าลัง ในที่นี้เป็นการรับก าลังไฟฟ้าจากระบบจ าหน่ายแรงดันสูงของการ
ไฟฟ้าส่วนท้องถิ่น ขนาด 22 KV,24KV และ 33KV  เป็นต้น และลดแรงดันลงเป็นแรงดันต่ าขนาด 
230/400V ส าหรับไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ 240/416V ส าหรับการไฟฟ้านครหลวง โดยผ่านทางหม้อ
แปลงไฟฟ้า แล้วส่งจ่ายก าลังไฟฟ้าให้กับบริภัณฑ์ไฟฟ้าต่อไป นอกจากนี้ยังจะต้องจัดเตรียมแยก
ก าลังไฟฟ้าให้กับเครื่องมือเฉพาะที่ใช้ในทางการแพทย์  เช่น อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ทั่วไป เครื่อง
เอ็กซ์เรย์ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ส าหรับผู้ป่วยวิกฤต เป็นต้น ในการจ่ายก าลังไฟฟ้าให้กับบริภัณฑ์ไฟฟ้า 
ต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเป็นไปตามหลักวิศวกรรม ระบบต้องสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
สะดวก ปลอดภัย ถูกต้องตามมาตรฐาน และหลักวิศวกรรม 

2. การสํองสวํางภายในโรงพยาบาล มีพื้นที่ต๎องการให๎แสงหลายแบบ แตํละพ้ืนที่มีการ
ให๎แสงที่แตกตํางกัน หลอดที่เหมาะสมที่ใช๎ในโรงพยาบาล คือหลอดท่ีมีอุณหภูมิสี 4000 องศาเคล
วิน เพราะให๎แสงสีแดงออกมาด๎วย ซึ่งเหมาะส าหรับการตรวจรักษาท่ัวไป ยกเว๎นโรคดีซํานซึ่งหลอด
ที่เหมาะคือ หลอดที่มีสีน้ าเงิน คือหลอดเดย์ไลท์ เนื่องจากการเปลี่ยนสีผิวที่เหลือง เห็นได๎ชัดใน



๓๘ 

 

หลอดประเภทนี้ แตํอยํางไรก็ตามหลอดคูลไวท์(อุณหภูมิสี 4000 องศาเคลวิน) ก็เหมาะส าหรับการ
รักษาสํวนใหญํอยูํ ดังนั้นจึงสรุปได๎วําหลอดที่เหมาะสมที่สุดส าหรับงานโรงพยาบาล คือหลอดคูลไวท์   

หลอดที่จะใช้ในโรงพยาบาลควรเป็นหลอดที่เหมือนกันหมด เพื่อไม่ให้เกิดการหลอก
ตาเนื่องจากแสงที่ไม่เหมือนกันของหลอดในแต่ละพ้ืนที่ เพราะอาจท าให้การตรวจวินิจฉัยโรคผิดได้ 
ยกเว้นบริเวณท่ีไม่เก่ียวกับการรักษา วินิจฉัยโรค 

3. ระบบไฟฟูาส ารองติดตั้งเพ่ือใช๎ทดแทนการจํายก าลังไฟฟูา เมื่อระบบไฟฟูาพ้ืนฐาน
ของการไฟฟูาสํวนท๎องถิ่นขัดข๎อง โดยจะต๎องจํายก าลังไฟฟูาให๎กับพ้ืนที่ที่ใช๎ส าหรับการบริการ และ
ใช๎ในการรักษาพยาบาลอยํางตํอเนื่องเป็นอยํางน๎อยในสัดสํวนที่เหมาะสม 

4. ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติเป็นอุปกรณ์เพ่ือใช้ส าหรับติดต่อสื่อสารงานต่างๆ ของ
โรงพยาบาล ทั้งภายใน และภายนอกอาคารซึ่งรวมถึงแบบมีสาย และไร้สาย 

5. ระบบเสียงตามสาย เป็นอุปกรณ์ใช๎เพื่อติดตํอสื่อสารงานประชาสัมพันธ์ตํางๆ ของ
โรงพยาบาล ใช๎ในงานประกาศข๎อมูลขําวสาร 

6. ระบบเรียกพยาบาลใช้เพื่อส าหรับผู้ป่วยที่พักอยู่ในห้องพัก ต้องการความช่วยเหลือ
จากพยาบาลอย่างฉับพลัน 

7. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ใช้กับอาคารเพ่ือเตือนภัยในเรื่องไฟไหม้ ป้องกันชีวิต และ
ทรัพย์สิน ข้อก าหนดการติดตั้งท่ัวไปให้เป็นไปตาม กฎ และมาตรฐานแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของ วสท. 

8. ระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวมปัจจุบันได๎มีการสํงสัญญาณแบบดิจิตอล เป็นอุปกรณ์
รับสัญญาณทีวีรวม เชํน ชํอง 3 , 5, 7, 9 ,11  และจานดาวเทียม กระจายสัญญาณไปยังเต๎ารับตาม
จุดตําง ๆ เพ่ือใช๎ส าหรับการรับชม ข๎อมูล ขําวสาร 

9. ระบบทีวีวงจรปิด เป็นการบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยกล้องวงจรปิด ซึ่งเป็นระบบ
ส าหรับใช้เพ่ือการรักษาความปลอดภัย 

10. ระบบ Access Control เป็นระบบที่ควบคุมการเข้า หรือ ออก อัตโนมัติ โดย
จ าเป็นต้องใช้รหัส ข้อมูล เพ่ือการเข้าถึง เช่น KEY CARD และการสแกนนิ้วมือ 

11. ระบบสื่อสารด้วยความเร็วสูง เป็นการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ถึงกัน 
ภายในพ้ืนที่ใกล้ ๆ กันออกแบบมาเพ่ือให้บริการแลกเปลี่ยนข่าวสารกัน ในส่วนต่างๆ ขององค์กรใน
บริเวณท่ีไม่ไกลกันมาก 



๓๙ 

 

12. ระบบป้องกันฟ้าผ่า เป็นการติดตั้งตัวน าล่อฟ้า ตัวน าลงดิน และรากสายดิน เพ่ือ
ป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ซึ่งจะท าให้อุปกรณ์ สิ่งปลูกสร้างเสียหายและเกิดไฟไหม้ได้ 

13. ระบบน าทางเรืองแสงเพื่อการอพยพหนีภัย เพื่อเพ่ิมความปลอดภัยในการอพยพ
หนีภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให๎แกํเจ๎าหน๎าที่โรงพยาบาลและประชาชน 

 

หมวด 3 

ระบบไฟฟ้าก าลัง 

1. แนวการปักเสาพาดสายไฟฟูา เป็นระเบียบเรียบร๎อยและปลอดภัย14 

2. บริเวณท่ีติดตั้งหม๎อแปลงไฟฟูาแบบตั้งพ้ืน และนั่งร๎าน ต๎องมีที่วํางเพื่อปฏิบัติงาน 
และมีการปูองกันอันตรายจากไฟฟูา เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟูาส าหรับประเทศไทย
ฉบับปีลําสุด สถานที่ติดตั้งรถซํอมบ ารุงสามารถเข๎าถึงได๎และมีปูายแจ๎งเตือนระวังอันตราย
ไฟฟูาแรงสูง15 

 

 

 

 

                                                           

14
ข๎อก าหนดตามมาตรฐาน 

15
ข๎อก าหนดตามมาตรฐาน 



๔๐ 

 

 



๔๑ 

 

 

 

ตัวอย่างรูปแบบการติดตั้งหม้อแปลงแบบตั้งพื้น 

 

3. สายไฟฟูามีระยะหํางจากตัวอาคารที่จะไมํกํอให๎เกิดอันตราย และมีความสูงจากผิว
จราจรหรือทางเดินที่เหมาะสม  โดยไมํกีดขวางและเป็นอันตรายตํอบุคคลทั่วไป16 
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ข๎อก าหนดตามมาตรฐาน 
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๔๔ 

 

แบบฟอร์มการตรวจสอบระยะห่างของสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย  

 

4. มีกระแสไฟฟูาจํายให๎กับอุปกรณ์ท่ีใช๎กับผู๎รับบริการอยํางเพียงพอตลอด 24 ชั่วโมง (ตาม
มาตรฐานวิศวกรรมสถานแหํงประเทศไทย)17 

5. มีการติดตั้งแผงจํายไฟฟูาหลัก(ต๎ู MDB) อยูํในห๎องท่ีท าด๎วยวัสดุมั่นคงแข็งแรง มีที่วํางเพ่ือ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน สามารถเข๎าตรวจสอบและซํอมบ ารุงได๎สะดวก มีปูายแจ๎งเตือนระวังอันตราย
ไฟฟูา18 

6. มีทางเข้าขนาดกว้าง 0.60 เมตร และสูง 2.00 เมตร ที่จะเข้าไปถึงท่ีว่างเพ่ือปฏิบัติงานได้ 1 
ทาง 

 

 

ตัวอย่างรูปแบบการติดตั้งแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก(ตู้ MDB) 

7. มีทางเข้าขนาดกว้าง 0.60 เมตร และสูง 2.00 เมตร ที่จะเข้าไปถึงท่ีว่างเพ่ือปฏิบัติงานได้ 2 
ทาง 

                                                           

17
ข๎อก าหนดตามมาตรฐาน 

18
ข๎อก าหนดตามมาตรฐาน 



๔๕ 

 

 

 

ตัวอย่างรูปแบบการติดตั้งแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก(ตู้ MDB) 

 

ตัวอย่างรูปแบบการติดตั้งตู้สวิทช์ตัดตอน(PANEL BOARD) 

 

8. มีระบบการต่อลงดินของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแยกต่างหาก เช่น เครื่องก าเนิดไฟฟ้า
ส ารองฉุกเฉิน การติดตั้งต้องให้สอดคล้องกับ ATS 3P หรือ ATS 4P เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้ง
ทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทยฉบับปีล่ าสุด การต่อลงดินในพื้นที่ที่ไม่มีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้า
(โซน 0) และพ้ืนที่ที่มีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้า (โซน 1) สายดินติดตั้งเป็นแบบแยก ( TN –S)
เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าในสถานที่เฉพาะ (บริเวณสถานพยาบาล )ของการต่อลงดิน
ในพ้ืนที่ที่มีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้า(โซน 2) ยกเว้นกลุ่มโซน  1 เช่น  บริเวณห้องผ่าตัด , ห้อง  
ICU ฯลฯ ซึ่งการจ่ายไฟฟ้าที่ไม่ต่อเนื่อง สามารถก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ สายดินติดตั้งเป็นแบบ
แยกออกจากระบบ ( IT) เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าในสถานที่เฉพาะ (บริเวณ
สถานพยาบาล)ของวสท.19 
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ข๎อก าหนดตามมาตรฐาน 



๔๖ 

 

 

ตัวอย่างรูปแบบการติดตั้งระบบการต่อลงดินของหม้อแปลงไฟฟ้า และแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก(ตู้  
MDB) 

 

ภาพแสดงระบบ IT (1 Phase 2 Wire) 

 



๔๗ 

 

 
 

ภาพตัวอย่างแสดงการต่อเชื่อมสายดินในสถานพยาบาลกลุ่ม 2 

 
 
 
 
 
 



๔๘ 

 

 

ตารางรายการตัวอย่างของการแบ่งกลุ่มและแบ่งประเภทของระบบไฟฟ้านิรภัย 

สถานพยาบาล 
กลุํม 

ระยะเวลาสับเปลี่ยนระบบ
ไฟฟูา 

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

1. ห๎องนวด (Massage room) X X   X 
2. ห๎องพักผู๎ปุวย (Bed room)  X    
3. ห๎องคลอด (Delivery room)  X  Xก X 
4. ห๎องตรวจคลื่นไฟฟูาหัวใจ (Electrocardiography room, ECG) 
    ห๎องตรวจคลื่นไฟฟูาสมอง (Electroencephalography room, ECG) 
    ห๎องตรวจคลื่นไฟฟูามดลูก (Electrohysterography room, ECG) 

 X   X 

5. ห๎องส าหรับสํองกล๎อง (Endoscopic room)  Xข   Xข 
6. ห๎องตรวจหรือรักษา (Examination or treatment room)  X   X 
7. ห๎องศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ (Urology room)  Xข   Xข 
8. ห๎องรังสีวินิจฉัยและรักษา นอกจากข๎อ 21  X   X 
9. ห๎องวารีบ าบัด (Hydrotherapy room)   X   X 
10. ห๎องกายภาพบ าบัด (Physiotherapy room)  X   X 
11. ห๎องดมยาสลบ (วิสัญญ)ี (Anesthetic room)   X Xก X 
12. ห๎องผําตัด (Operating theatre room)   X Xก X 
13. ห๎องเตรียมการผําตัด (Operating preparation room)  X X Xก X 
14. ห๎องเฝือก (Operating plaster room)  X X Xก X 
15. ห๎องพักฟื้นหลังผําตัด (Operating recovery room)  X X Xก X 
16. ห๎องสวนเส๎นเลือดหัวใจ (Heart catheterization room)   X Xก X 
17. ห๎องผู๎ปุวยหนัก (Intensive care room)   X Xก X 
18. ห๎องฉีดสีเส๎นเลือด (Angiographic examination room)   X Xก X 
19. ห๎องฟอกไต ล๎างไต (Hemodialysis room)  X   X 
20. ห๎องตรวจด๎วยคลื่นแมํเหล็ก (Magnetic resonance room, MRI)  X   X 
21. เวชศาสตร์นิวเคลียร์ (Nuclear medicine)  X   X 
22. ห๎องดูแลเด็กที่คลอดกํอนก าหนด (Premature baby room)   X Xก X 
หมายเหตุ 
 ก  โคมไฟฟูาและบริภัณฑ์ไฟฟูาที่ทางการแพทย์เพื่อชํวยชีวิต จะต๎องได๎รับไฟฟูาภายใน 0.5 วินาที  
 ข  ไมํใช๎เป็นห๎องผําตัด 
 

 



๔๙ 

 

9. การเดินสายไฟฟูาต๎องยึดแนํนหรือฝังในผนัง / ฝูาเพดานอยํางเป็นระเบียบ เป็นไปตาม
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟูาส าหรับประเทศไทยฉบับปีลําสุด20 

 

 

 

หมวด 4 

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 

1. ภายนอกอาคารมีการติดตั้งเสาไฟฟูาแสงสวํางหรือดวงโคมที่ให๎ความสวํางในเวลากลางคืนได๎
อยํางพอเพียงสภาพของเสาไฟฟูาและดวงโคมมีการติดตั้งอยํางมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย21 

2. ภายในอาคารมีคําความเข๎มของแสงสวํางพอเพียงและเหมาะสมตํอพ้ืนที่ใช๎งาน ตามมาตรฐาน
สมาคมไฟฟูาแสงสวํางแหํงประเทศไทย22 

3. ภายนอกอาคาร วงจรไฟฟูาแสงสวํางต๎องมีการติดตั้งอุปกรณ์ปูองกันการใช๎กระแสไฟฟู าเกิน
และปูองกันอันตรายจากกระแสไฟฟูารั่ว 

 

ตารางข้อแนะน าระดับความส่องสว่างภายในอาคาร ของสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย 

                                                           

20
ข๎อก าหนดตามมาตรฐาน 

21
ข๎อก าหนดตามมาตรฐาน 

22
ข๎อก าหนดตามมาตรฐาน 
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      ประเภทของพ้ืนที่และกิจกรรม E
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          หมาย
เหตุ 

โรงพยาบาล 
1. พ้ืนที่รอรับการรักษา 

2. ทางเดินทั่วไปเวลากลางวัน 
3. ทางเดินทั่วไปเวลากลางคืน 
4. ห้องพักรักษาผู้ป่วยนอก 
5. ห้องท างานแพทย์ 
6. ห้องพักแพทย์ 
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พื้นที่ห้องพักผู้ป่วยใน 
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      ประเภทของพ้ืนที่และกิจกรรม E

m
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          หมาย
เหตุ 

โรงพยาบาล 
1. พ้ืนที่ทั่วไป 

2. แสงสว่างส าหรับการอ่านหนังสือ 
3. พ้ืนที่ตรวจทั่วไปในห้องพักผู้ป่วย 
4. พ้ืนที่ตรวจโรคและรักษาโรค 
5. ความสว่างในเวลากลางคืน 
6. ห้องน้ าผู้ป่วย 
7. พ้ืนที่ตรวจโรคทั่วไป 
8. ห้องตรวจหูและตา 
9. พ้ืนที่ตรวจสอบสายตาโดยการ
อ่านและดูแผ่น          ภาพทาง
สายตา 
10. ห้องดูภาพจากจอภาพของ
เครื่อง Scanners 
11. ห้องถ่ายเลือด/เครื่องรักษาไต
เทียม 
12. พ้ืนที่ตรวจรักษาโรคผิวหนัง 
13. ห้องส่องกล้องตรวจอวัยวะ
ภายในร่างกาย 
14. ห้องเข้าเฝือก 
15. ห้องจ่ายยา 
16. ห้องส าหรับการรักษาโดยการ
นวดและแผ่รังสี 
17. ห้องพักฟ้ืนก่อนและหลังผ่าตัด 
18. ห้องผ่าตัด 
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ความส่องสว่างวัดที่
ระดับพื้น 

 

 

 

ดวงโคม ณ จุด
ตรวจ 

 
 

ส าหรับพ้ืนท่ีมี
จอคอมพิวเตอร์
ให้ดู TIEA – 
GD002 
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      ประเภทของพ้ืนที่และกิจกรรม E
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          หมาย
เหตุ 

โรงพยาบาล 
19. พ้ืนที่ใต้โคมผ่าตัด 5
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      ประเภทของพ้ืนที่และกิจกรรม E
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เหตุ 

โรงพยาบาล 
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      ประเภทของพ้ืนที่และกิจกรรม E
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          หมาย
เหตุ 

โรงพยาบาล 
จ า
เ
พ
า
ะ 

พื้นที่ส าหรับห้องดูแลพิเศษ ICU (Intensive  Care  Unit) 
1. พ้ืนที่ทั่วไป 

2. แสงสว่างใช้ในการตรวจทั่วไป 
. พ้ืนที่ส าหรับการตรวจรักษา 
4. ความสว่างส าหรับการเฝ้าไข้
กลางคืน 
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ความส่องสว่างวัด
ที่ระดับพื้น 

พื้นที่ห้องทันตแพทย์ 
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          หมาย
เหตุ 

โรงพยาบาล 
1. แสงสว่างโดยทั่วไป 

2. แสงสว่าง ณ ตัวผู้ป่วย 
3. ใต้ดวงโคมผ่าตัด 
4. แสงสว่างส าหรับเปรียบเทียบ  สี
พ้ืน 
5. พ้ืนที่ทดสอบและตรวจสอบสี 
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ไม่ควรมีแสงบาตร
ตาเลย 
ดวงโคม ณ 
จุดรักษา 
บางกรณีอาจ
สูงกว่า5,000        
Lux 
อุณหภูมิสี
อย่างต่ า 
6,000 K 
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โรงพยาบาล 
0
0
0 

ประเภทของพ้ืนที่และกิจกรรม 
6. ห้องค่าเชื้อ 

7. ห้องปลอดเชื้อ 
8. ห้องชันสูตรพลิกศพ/ห้องเก็บศพ 
9. โต๊ะชันสูตรพลิกศพ 
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อาจจะสูงกว่า  
5,000  Lux 

หมายเหตุ  
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EmLux  :ความส่องสว่างขั้นต่ าโดยเฉลี่ย   หมายถึง  ความส่องสว่างโดยเฉลี่ยของพื้นที่  ท่ีใช้ท า
กิจกรรมดังกล่าว  ในการใช้งานต้องมีค่าไม่ต่ ากว่าค่าท่ีก าหนดซึ่งค่าก าหนดดังกล่าวไม่ใช่ค่าของการติดตั้งใหม่  แต่
เป็นค่าที่ในการใช้งานได้จริงแล้วจะต้องมีค่าไม่ต่ ากว่าก าหนด  ดังนั้นผู้ออกแบบจึงควรต้องเผื่อการลดลงของแสง
จากความสกปรกจากการใช้งานโคมไฟ  หลอดไฟ  จากการลดลงของแสงเมื่อหลอดเสื่อมอายุการใช้งาน  จากการ
ลดลงของแสงจากการกั้นผนังกั้นห้อง  ( partition)  หรือจากกองเอกสารในห้อง  จากการลดลงของแสงจากการ
ได้รับแรงดันไฟฟ้าไม่สม่ าเสมอ  จากการลดลงของแสงจากการเลือกสีเฟอร์นิเจอร์  ผนังที่ดูดกลืนแสงจากสีทึบ  
หรือจากฝุ่นเกาะ  และจากการลดลงของแสงจากการขาดการบ ารุงรักษา  ซึ่งหากผู้ออกแบบไม่ได้เผื่อการลดลง
ของแสง  ก็มักจะท าให้ได้ความส่องสว่างต่ ากว่าท่ีมาตรฐานก าหนด 

อน่ึงค่าดังกล่าว  เป็นค่าส าหรับการใช้งานของคนท่ัวไป  ในกรณีที่เป็นผู้สูงอายุ  หรือการใช้งาน
พิเศษโดยเฉพาะ  ก็จ าเป็นต้องพิจารณาปรับเพิ่มค่าความส่องสว่างให้สูงข้ึน  ให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน 

UGRL:  Limiting  Unified  Glare  Ratingเป็นดัชนีบอกค่าระดับความไม่สบายตามากที่สุดที่
ยอมรับได้จากระบบแสงสว่าง  ณ  พื้นที่  หรือจุดท างาน  ซึ่งค่าระดับความไม่สบายตาหรือ  UGR  (Unified  
Glare  Rating)  สามารถหาได้จากสูตรต่อไปนี้โดย  Tabular  Method  (โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
ได้จากเอกสาร  CIE 117 – 1995) 

R a(min)ค่าดัชนีความถูกต้องของสีขั้นต่ า  โดยควรเลือกชนิดหลอดไฟท่ีให้ค่าความถูกต้องของสีไม่
น้อยกว่าค่าท่ีก าหนด 

 

หมวด 5 

ระบบไฟฟ้าส ารองฉุกเฉิน 

1. มีระบบไฟฟูาส ารองฉุกเฉินในการท างานของเครื่องก าเนิดไฟฟูาซึ่งต๎องสามารถ
จํายไฟใช๎งานภายใน 10 วินาที ภายหลังระบบไฟฟูาก าลังหลักหยุดท างาน23 

2. มีการทดสอบการท างานของเครื่องก าเนิดไฟฟูาส ารองเป็นประจ าและมีน้ ามัน
ส ารองส าหรับการเดินเครื่องอยํางเพียงพอไมํน๎อยกวํา 8ชั่วโมง 

3. เครื่องก าเนิดไฟฟูาส ารองต๎องอยูํในที่มิดชิด โดยอาจอยูํภายในอาคารหลักหรืออยูํ
เป็นอาคารแยกตํางหาก  มีการปูองกันแรงสั่นสะเทือนและเสียงจากเครื่อง  มีประตูทางเข๎าออก
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๕๘ 

 

สะดวก และกว๎างเพียงพอตํอการเคลื่อนย๎ายหรือซํอมบ ารุง โดยมีระยะหํางโดยรอบจากเครื่องกับ
ผนังไมํน๎อยกวํา 1 เมตร24 

4. ภายในอาคารที่ติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟูาส ารอง  ต๎องมีการระบายอากาศที่ดีและสะอาด  มี
แสงสวํางเพียงพอในการตรวจสอบการท างานของเครื่อง25 

5. ต๎องมีรางระบายน้ าภายในห๎องเครื่องในต าแหนํงที่เหมาะสม หรือรอบแทํนเครื่องส าหรับการ
ระบายน้ าเวลาที่ท าความสะอาดพ้ืน 

6. เครื่องก าเนิดไฟฟูาต๎องมีขนาดก าลังที่เหมาะสมและเพียงพอ สามารถจํายกระแสไฟฟูาส ารอง
ให๎กับดวงโคมและอุปกรณ์การแพทย์ที่จ าเป็นในแผนกอุบัติเหตุ ห๎องผําตัดหอผู๎ปุวยหนัก  ห๎องคลอดและ
ธนาคารเลือดเป็นอยํางน๎อย 

7. มีเครื่องส ารองไฟฟูาฉุกเฉิน (UPS) จํายให๎กับอุปกรณ์ทางการ    แพทย์ที่ส าคัญ ส าหรับวงจร
ชํวยชีวิตซึ่งไมํสามารถหยุดได๎ มีการใช๎อยํางตํอเนื่องเพียงพอ และเหมาะสม  โดยอยูํในสภาพที่พร๎อมใช๎งาน 

8. บันไดทางหนีไฟ/ทางสัญจร  ห๎องเครื่อง  และหนํวยบริการอื่นๆต๎องมีระบบไฟฟูาแสงสวําง
ฉุกเฉินซึ่งใช๎พลังงานจากแบตเตอรี่เพิ่มเติมตามความเหมาะสม ตามมาตรฐานระบบไฟฟูาแสงสวํางฉุกเฉิน และ
โคมไฟ  ปูายทางออกฉุกเฉิน ของ  วสท.26 

- การให๎แสงสวํางเพ่ือการหนีไฟ เพื่อให๎เห็นทางหนีไฟชัดเจนปลอดภัย และ
เพ่ือให๎เห็นอุปกรณ์แจ๎งเหตุด๎วยมือ และอุปกรณ์ผจญเพลิงที่ติดตั้งได๎ชัดเจน 
การให๎แสงสวํางเพ่ือการหนีไฟไมํได๎มีไว๎เพ่ือให๎แสงสวํางเฉพาะเมื่อระบบจําย
ไฟฟูาปกติท้ังระบบล๎มเหลวแตํเพียงอยํางเดียว แตํมีไว๎ให๎แสงสวํางเมื่อมีความ
ล๎มเหลวของการจํายไฟในพ้ืนที่นั้นๆด๎วย ชํวงเวลาการสํองสวํางเพ่ือการหนีไฟ
ต๎องไมํน๎อยกวํา 180 นาที และชํวงเวลาการสํองสวํางส ารองท่ีไมํใช๎ส าหรับหนี
ไฟต๎องไมํน๎อยกวํา 120 นาที 

- การให้แสงสว่างฉุกเฉินต้องมีแหล่งจ่ายไฟอิสระที่ไม่ข้ึนกับแหล่งจ่ายไฟแสง
สว่างปกติ และไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าเป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับโคม
ไฟฟ้าฉุกเฉิน และต้องใช้วงจรไฟฟ้าจากวงจรไฟฟ้าแสงสว่างของในพ้ืนที่นั้นๆ 
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25
ข๎อก าหนดตามมาตรฐาน 

26
ข๎อก าหนดตามกฎหมายและมาตรฐาน 



๕๙ 

 

การติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าฉุกเฉินต้องติดตั้งสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 2 เมตร โดย
วัดจากพ้ืนถึงด้านล่างของโคม กรณีติดตั้งต่ ากว่า 2 เมตร จะต้องไม่กีดขวาง
เส้นทางหนีไฟ 

- การเดินสายไฟฟ้าส าหรับโคมไฟต่อพ่วง และมีแหล่งจ่ายไฟส่วนกลาง 
วงจรไฟฟ้าที่จ่ายให้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉินจะต้องแยกอิสระจากอุปกรณ์ไฟฟ้า
อ่ืนๆ และสายไฟฟ้าที่ใช้จะต้องเป็นสายทนไฟติดตั้งในช่องเดินสาย 

- โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน รายละเอียดคุณสมบัติ และการติดตั้ง ให้ยึดถือ
เป็นไปตามมาตรฐาน ระบบไฟฟ้าแสงสวางฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออก
ฉุกเฉินของ วสท. ระยะห่างระหว่างป้ายส าหรับสัญลักษณ์ที่มีความสูง 10 
เซนติเมตร ต้องมีระยะไม่เกิน 24 เมตร และให้ติดตั้งเพ่ิมเติมด้านบนที่จุดทาง
เลี้ยวทางแยกและเหนือประตูทางออกสุดท้ายด้วย 

- ควรติดตั้งป้ายทางออกด้านล่างเป็นป้ายเสริม [4] โดยขอบล่างของป้ายสูงจาก
พ้ืน 15-20 เซนติเมตร และขอบของป้ายอยู่ห่างจากขอบประตูไม่น้อยกว่า  10 
เซนติเมตรเป็น ป้ายเครื่องหมายบอกทางเรืองแสง  (Photoluminescent 
Escape Sign) สามารถสะสมแสงรอบตัวและเรืองแสงได้โดยไม่พ่ึงพาไฟฟ้า
โดยติดตั้งทุกต าแหน่งประตูเส้นทางหนีไฟทุกทางแยกทางเลี้ยวและแนว
เส้นทางหนีไฟทุกระยะ 24 เมตร 

   

รูปแบบสัญลักษณ์โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน 

 

9. ระบบน าทางเรืองแสงเพ่ือการอพยพหนีภัย(ถ๎ามี)  เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการอพยพหนีภัย
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให๎แกํเจ๎าหน๎าที่โรงพยาบาลและประชาชน มีข๎อก าหนด ดังนี้ 

มาตรฐาน 

- มาตรฐาน UL1994 : Luminous Egress Path Marking System 

- มาตรฐาน DIN67510 : Longtime Afterglowing Pigments and 
Products 



๖๐ 

 

คุณสมบัติ 

- วัสดุเรืองแสงต้องผลิตจากแร่หินธรรมชาติสว่างโดยไม่ต้องพ่ึงพาไฟฟ้า ไม่มี
กัมมันตภาพรังสี ไม่มีส่วนผสมฟอสฟอรัส ไม่ลามไฟ(Fire Retardant) และไม่
ก่อให้เกิดสารพิษ 

- ค่าความสว่างเป็นไปตามมาตรฐาน DIN67510(Longtime Afterglowing 
PigmentsandProducts) อยู่ในระดับ ClassC โดยมีค่าความสว่างไม่น้อย
กว่า 150 mcd/m²ที่นาทีท่ี 10 และ 22 mcd/m² ที่นาทีที่ 60 

บริเวณท่ีติดตั้งแบํงออกเป็น 3 สํวน ดังนี้ 

- สํวนที่ 1  ปูายเครื่องหมายบอกทางหนีไฟเรืองแสงพิมพ์วัสดุเรืองแสงเคลือบ
ติดแนํนบนแผํนอลูมิเนียมพร๎อมแผํนกาวด๎านหลัง รูปแบบสัญลักษณ์เป็นไป
ตาม ISO7010ขนาด 150x300 ม.ม. โดยให๎ติดตั้งทุกต าแหนํงที่มีกลํองไฟที่
แสดงเครื่องหมายทางหนีไฟฉุกเฉินพร๎อมแบตเตอรี่ (Exit Sign) โดยขอบลําง
ของปูายเครื่องหมายบอกทางหนีไฟเรืองแสงสูงจากพ้ืนไมน๎อยกวํา 15 ซม.แตํ
ต๎องไมํเกิน 20 ซม.(Low Location Lighting) 

- สํวนที่ 2  ปูายเครื่องหมายอุปกรณ์ดับเพลิงเรืองแสงและปูายเครื่องหมาย
อุปกรณ์แจ๎งเหตุเพลิงไหม๎เรืองแสงพิมพ์วัสดุเรืองแสงเคลือบติดแนํนบนแผํน
อลูมิเนียมพร๎อมแผํนกาวด๎านหลัง รูปแบบสัญลักษณ์เป็นไปตาม ISO7010
ขนาด 200x200 มม. โดยให๎ติดตั้งบริเวณผนังด๎านบนเหนืออุปกรณ์ดับเพลิง
และด๎านบนเหนืออุปกรณ์แจ๎งเหตุเพลิงไหม ๎

- สํวนที่ 3  ระบบน าทางเรืองแสงส าหรับการอพยพหนีภัยบริเวณชํองบันไดหนี
ไฟ ประกอบด๎วย 

 ปูายเครื่องหมายบอกทางหนีไฟเรืองแสงพิมพ์วัสดุเรืองแสงเคลือบ
ติดแนํนบนแผํนอลูมิเนียมพร๎อมแผํนกาวด๎านหลัง รูปแบบ
สัญลักษณ์เป็นไปตาม ISO7010ขนาด 150x300 ม.ม. โดยให๎
ติดตั้งบริเวณผนังชานพักในบันไดหนีไฟ ขอบลํางของปูาย
เครื่องหมายบอกทางหนีไฟเรืองแสงสูงจากพ้ืนประมาณ 1.50 
เมตร 



๖๑ 

 

 ปูายบอกชั้นเรืองแสง พิมพ์วัสดุเรืองแสงเคลือบติดแนํนบนแผํน
อลูมิเนียมพร๎อมแผํนกาวด๎านหลังขนาด 200x200 ม.ม. โดยให๎
ติดตั้งบริเวณประตูหนีไฟ ขอบลํางของปูายบอกชั้นเรืองแสงสูงจาก
พ้ืนประมาณ 1.50 เมตร 

 แถบน าทางเรืองแสง วัสดุ PVC Tape พร๎อมแผํนกาวขนาด 25 ม.
ม. โดยให๎ติดตั้งบริเวณราวจับบันไดหนีไฟ  บริเวณผนังชานพักใน
บันไดหนีไฟ โดยติดตั้งบริเวณผนังชานพักสูงจากพ้ืน 10 ซม. และ
บริเวณรอบวงกบประตูหนีไฟของชั้นปลํอยออก 

 แถบน าทางเรืองแสงส าหรับติดตามขั้นบันได วัสดุอลูมิเนียมพร๎อม
แผํนกาวด๎านหลังขนาด 203 x76x25 ม.ม. โดยให๎ติดตั้งตาม
ขั้นบันไดหนีไฟ 

 ปูายปลํอยออกเรืองแสง วัสดุ PVC Plate ขนาด 300x300 ม.ม. 
โดยให๎ติดตั้งเหนือประตูหนีไฟของขั้นปลํอยออก 

 

หมวด 6 

ระบบโทรศัพท์ 

1. แนวการปักเสาพาดสายโทรศัพท์  เป็นระเบียบเรียบร๎อยและปลอดภัย 

2. สายโทรศัพท์  มีระยะหํางจากตัวอาคารที่จะไมํกํอให๎เกิดอันตรายและมีความสูงจากผิวจราจร
หรือทางเดินที่เหมาะสม  ไมํกีดขวางหรือเป็นอันตรายตํอบุคคลทั่วไป 

3. มีจ านวนโทรศัพท์ตามความเหมาะสม  (อัตราสํวนสายนอกตํอสายใน 1 :10)  เพื่อใช๎
ติดตํอสื่อสารระหวํางหนํวยงานทั้งภายในและภายนอกได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว 

4. จ ากัดการใช๎โทรศัพท์ไร๎สายในบางพ้ืนที่ที่มีความส าคัญ เชํน ห๎องผํา ตัด ,ICU,CCU เป็นต๎น 
เพ่ือปูองกันการรบกวนของคลื่นสนามแมํเหล็กไฟฟูา ซึ่งท าให๎อุปกรณ์เครื่องวัดท างานผิดพลาดได๎เชํน มีปูาย
แจ๎งเตือนห๎ามใช๎โทรศัพท์ไร๎สาย 

 

หมวด 7 



๖๒ 

 

ระบบเสียงตามสาย 

1. มีระบบเสียงตามสายไว้ประกาศเรียก หรือแจ้งข้อมูลข่าวสาร ต่อทั้งเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ
ได้สะดวกรวดเร็ว โดยสามารถได้ยินอย่างชัดเจนทั้งภายในและภายนอกอาคาร 

 

      หมวด 8 

ระบบเรียกพยาบาล 

1. มีระบบเรียกพยาบาลส าหรับติดตํอสื่อสารระหวํางเจ๎าหน๎าที่กับผู๎ปุวย  เพ่ือผู๎ปุวยจะได๎รับการ
ชํวยเหลืออยํางทันทํวงที โดยติดตั้งที่ห๎องพักผู๎ปุวย ,ห๎องน้ าผู๎ปุวย และที่ท างานพยาบาล และมีไฟสัญญาณ
แสดงหน๎าห๎องพัก 

 

หมวด 9 

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

1. มีการติดตั้งระบบแจ๎งเหตุเพลิงไหม๎ในอาคารประกอบด๎วย อุปกรณ์สํงสัญญาณที่สามารถสํง
เสียงหรือสัญญาณให๎ผู๎ที่อยูํภายในอาคาร ได๎ยินหรือทราบอยํางทั่วถึง  โดยการควบคุมด๎วยมือหรือด๎วยระบบ
อัตโนมัติ ในต าแหนํงที่เหมาะสมเชํน โถงพักรอ ห๎องพักผู๎ปุวย ห๎องท างาน เป็นต๎น  โดยการติดตั้งให๎เป็นไปตาม
มาตรฐานระบบแจ๎งเหตุเพลิงไหม๎ ของวสท.27 

- อุปกรณ์แจ๎งเหตุจะต๎องมีระดับความดังของเสียงที่จุดใดๆ ต๎องไมํน๎อยกวํา 60 
dB และไมํเกิน 105 dB ส าหรับในสถานที่ส าหรับผู๎ปุวยที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
การได๎ยิน ต๎องติดตั้งอุปกรณ์แจ๎งเหตุชนิดแสงกระพริบสีขาวระหวําง 1-2 ครั้ง
ตํอวินาที 

- ระยะหํางระหวํางอุปกรณ์แจ๎งเหตุชนิดแสงต๎องไมํเกิน 30 เมตรอุปกรณ์แจ๎ง
เหตุด๎วยมือจะต๎องติดตั้งในต าแหนํงที่เห็นชัดเจน และอยูํในพื้นท่ีทุก
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ทางเข๎าออก และทางหนีไฟ สามารถเข๎าถึงได๎สะดวก โดยระยะหํางระหวําง
อุปกรณ์แจ๎งเหตุด๎วยมือไมํเกิน 60 เมตร(วัดตามแนวทางเดิน) 

 

 

 

 

ตัวอย่างแสดงระยะการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (HEAT  DETECTOR) 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างแสดงระยะการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (HEAT  DETECTOR) 

 



๖๔ 

 

 

 

ตัวอย่างแสดงระยะการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควัน (SMOKE DETECTOR) 

 

ตัวอย่างแสดงระยะการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควัน (SMOKE DETECTOR) 

2. สายสัญญาณส าหรับอุปกรณ์แจ๎งเหตุต๎องเป็นสายชนิดทนไฟ(FRC) 

3. มีการตรวจสอบและทดสอบเป็นประจ าอยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้ง 

 

หมวด 10 

ระบบทีวีรวม 

1. มีการติดตั้งระบบทีวีรวม และกระจายสัญญาณไปยังเต๎ารับตาม จุด ตําง ๆ เพื่อใช๎ส าหรับการ
รับชม ข๎อมูล ขําวสาร เป็นต๎น 



๖๕ 

 

 

หมวด 11 

ระบบทีวีวงจรปิด 

1. มีการติดตั้งระบบทีวีวงจรปิด ตามจุดที่มีความเสี่ยง เชํน โถงทางเข๎า  หน๎าประตู ลิฟต์ เป็น
ต๎น 

 

หมวด 12 

ระบบป้องกันการเข้า-ออก 

1. มีการติดตั้งระบบปูองกันการเข๎าออก เพ่ือปูองก๎นการเข๎าถึงในสถานที่เฉพาะ ที่ต๎องการความ
ปลอดภัย 

 

หมวด 13 

ระบบสื่อสารด้วยความเร็วสูง 

1. มีการติดตั้งระบบสื่อสารด๎วยความเร็วสูงเพื่อการติดตํอสื่อสาร  และเชื่อมตํอด๎วยระบบ
เครือขําย 

 

 

 

 

 

หมวด 14 



๖๖ 

 

ระบบป้องกันฟ้าผ่า 

1. มีการติดตั้งตัวน าลํอฟูา ตัวน าลงดิน ระบบหลักดิน เพื่อปูองกันอันตรายจากฟูาผํา ซึ่งจะท า
ให๎อุปกรณ์ สิ่งปลูกสร๎างเสียหาย วิธีการติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานการปูองกันฟูาผําส าหรับสิ่งปลูกสร๎างของ 
วสท.28 

 
หมวด 15 

ระบบป้องกันแรงดันและกระแสเกิน 

1. มีการติดตั้งอุปกรณ์ปูองกันแรงดันและกระแสเกินที่แผงจํายไฟฟูาหลัก(ต๎ู MDB) เพื่อปูองกัน
แรงดันและกระแสเกินที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เชํน ฟูาผํา สวิทต์ชิ่ง การลัดวงจร เป็นต๎น29 

 
งานระบบประปาและสุขาภิบาล 

หมวด 1 

บทนิยาม 

1. ระบบประปา(น้ าดี) หมายถึง ระบบจํายน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภคภายในโรงพยาบาลที่มี
คุณภาพน้ าที่ได๎คํามาตรฐานน้ าประปาตาม พ.ร.บ. สิ่งแวดล๎อม ,การประปานครหลวง ,การประปาภูมิภาค  
เป็นต๎น 

2. ระบบสุขาภิบาล(น้ าทิ้ง,น้ าเสีย,น้ าฝน) หมายถึง ระบบการระบายน้ าทิ้ง ,น้ าเสีย ,น้ าฝน ออก
จากอาคารหรือโรงพยาบาลลงสูํระบบระบายน้ าสาธารณะ โดยไมํกํอให๎เกิดการแพรํหลายหรือสะสมเชื้อโรค
ทางน้ าและอากาศ 

3. ระบบดับเพลิง หมายถึง ระบบดับที่สามารถดับเพลิงในอาคารหรือโรงพยาบาลเบื้องต๎น
จนกวําพนักงานเจ๎าหน๎าที่ดับเพลิงจะมาท าการดับเพลิงตํอไป ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม๎ท่ีไมํสามารถดับเองได๎ 

4. ระบบบ าบัดน้ าเสีย หมายถึง ระบบที่สามารถบ าบัดน้ าเสียของอาคารหรือโรงพยาบาลให๎ได๎
คุณภาพน้ าเสียที่ได๎คํามาตรฐานตามพ.ร.บ.สิ่งแวดล๎อม ,ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
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5. การจัดเก็บและก าจัดขยะมูลฝอย หมายถึง การจัดให๎มีที่พักมูลฝอยในอาคาร หรืออาคารพัก
มูลฝอยภายในโรงพยาบาล เพื่อสะดวกและปลอดภัยตํอการน าไปก าจัดตํอไป 

 

หมวด 2 

บททั่วไป 

มาตรฐาน พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ เทศบัญญัติ ข๎อบังคับ 
ระเบียบ ค าสั่ง ข๎อก าหนด  ค าแนะน า หลักเกณฑ์ หนังสือกฎหมาย ที่เกี่ยวข๎องหรือข๎อบังคับให๎ยึดถือ และ
ปฏิบัติโดยให๎ใช๎ฉบับลําสุดเป็นหลักมีดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
2) พระราชบัญญัติสถานพยาบาล  
3) พระราชบัญญัติรักษาและสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม  
4) มาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ  
5)  มาตรฐานการเดินทํอภายในอาคาร ของวิศวกรรมสถานแหํงประเทศไทย 
6)  มาตรฐานการปูองกันอัคคีภัย ของวิศวกรรมสถานแหํงประเทศไทย 
 

หมวด 3 

ระบบป้องกันอัคคีภัย 

1. เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย๎ายได๎ ( PATABLE FIRE EXTINHGUISHER )มีเครื่อง
ดับเพลิงชนิดที่สามารถดับเพลิง เหมาะสมกับประเภทและชนิดของเพลิงแต่ละประเภท ดังนี้ 

(1)  ถังดับเพลิงเคมี ( A , B & C Type )  ส าหรับห๎องทั่วไป30 

(2)  ถังดับเพลิงชนิดสารสะอาด ( CLEAN AGENT ) ส าหรับห๎อง เชํน I.C.U. , 
C.C.U. เป็นต๎น31 
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(3)  ถังดับเพลิงชนิดสารสะอาด ( CLEAN AGENT ) บรรจุก๏าซไนโตเจน ,ก๏าซ 
NOVEC ,ก๏าซคาร์บอนไดออไซด์ เป็นต๎น เหมาะส าหรับแผนก IT ,เวชระเบียน 
เป็นต๎น32 

2. ถังดับเพลิงเคมี จะต๎องติดตั้งในต าแหนํงที่เหมาะสม มองเห็นและสามารถหยิบใช๎ได๎
งํายและจะต๎องมีอยํางน๎อยชั้นละ 1 ถัง 

3. ระบบดับเพลิงแบบทํอยืน 

(1) ระบบดับเพลิงแบบทํอยืน ชนิดทํอแห๎ง (DRY PIPE)เป็นระบบที่เวลาปกติไมํมีน้ า
ในเส๎นทํอน้ าดับเพลิง  ประกอบด๎วยทํอดับเพลิงและตู๎ดับเพลิง โดยจะมีเครื่อง
ดับเพลิงหรือไมํก็ได ๎

- ในกรณีที่ไมํมีเครื่องสูบน้ าจะต๎องรอน้ าจากรถดับเพลิงมาจํายน้ าให๎  

- ในกรณีที่มีเครื่องสูบน้ าดับเพลิงสามารถฉีดน้ าดับเพลิงเอง โดยการลากสาย
ฉีดน้ าดับเพลิงแล๎วจึงเปิดเครื่องสูบน้ าดับเพลิง เพ่ือการฉีดน้ าดับเพลิง 

(2) ระบบดับเพลิงแบบทํอยืน ชนิดเปียก (WET PIPE) เป็นระบบดับเพลิง
กึ่งอัตโนมัติ เพราะต๎องมีน้ าในเส๎นทํอน้ าดับเพลิงตลอดเวลา โดยรักษาแรงดัน
น้ าด๎วยเครื่องสูบน้ ารักษาแรงดันน้ า (JOCKEY PUMP) ให๎สามารถพอเพียงตํอ
การฉีดดับเพลิงตลอดเวลา เมื่อเกิดเพลิงไหม๎ก็เปิดประตูน้ าในตู๎ดับเพลิงแล๎วลาก
สายฉีดน้ าดับเพลิง เครื่องสูบน้ าดับเพลิงจะท างานอัตโนมัติทันท ี

(3) ต๎ูดับเพลิง ประกอบด๎วย ต๎ูดับเพลิงท่ีท าด๎วยโลหะท่ีมีบานเปิดด๎านหน๎าเปน็
กระจกนิรภัยและมีกุญแจล๏อกตู๎ โดยภายในตู๎ประกอบด๎วย 

- สายฉีดดับเพลิง มี 2 แบบ คือ แบบสายม๎วน( HOSE REEL) ใช๎สายขนาด Dia. 
1 นิ้วและแบบสายพับ(HOSE RACK) ใช๎สายขนาด Dia. 2 1/2 นิ้ว 

- หัวฉีดน้ าดับเพลิง  

- ประตูน้ าแบบ BALL VALVE 
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- ประตูน้ าแบบ ANGLE VALVE 

- หัวจํายน้ าแบบสวมหัวเร็ว ขนาด Dia. 2 1/2 นิ้ว พร๎อมฝาปิด 

- ถังดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ได๎  

- ขวาน  

- ฯลฯ  

(4) ภายในอาคาร ต๎องมีระบบดับเพลิงแบบสายน้ าฉีดดับเพลิง ทุกชั้น ในระยะ
ครอบคลุม  30 เมตรและมีหัวรับน้ าดับเพลิงภายนอก อาคารที่ระดับพ้ืนดินที่
รถดับเพลิงสามารถเข๎าถึง33 

4. ส าหรับอาคารขนาดใหญํ พิเศษหรืออาคารสูง  (เฉพาะอาคารที่กํอสร๎างหลังปี พ.ศ. 
๒๕๓๕ ) จะต๎อง มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ หรือเทียบเทําระบบสปริงเกอร์ และมีปริมาณน้ าส ารอง
ดับเพลิง ตามกฎหมายควบคุมอาคาร34 

 

หมวด 4 

ระบบประปา 

1. มีระบบจํายน้ าทีสะอาดไมํปนเปื้อนสิ่งที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ ไมํมีการรั่วซึม และมีแรงดัน
เพียงพอตํอการใช๎งาน35 

2. มีระบบส ารองน้ าประปา ที่สามารถให๎บริการได๎ตลอดระยะเวลาการรักษา 36เชํน งานบริการ
ทันตกรรม 
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3. ระบบส ารองน้ าประปา จะต๎องไมํรั่วซึม และติดตั้งในสถานที่เหมาะสม ไมํกํอให๎เกิดการ
ปนเปื้อนตํอคุณภาพน้ าประปา เชํน ระดับฝาถังเก็บน้ าใต๎ดินต๎องสูงกวําระดับรางระบายน้ าฝนทั่วไป  โดย
ส ารองน้ าไว๎ใช๎ได๎ 2 วัน37 

4. มีฝาถังส าหรับการตรวจสอบบ ารุงรักษา ปิดมิดชิดมีกุญแจล็อค ปูองกันสัตว์ แมลง หรือคน
ตกลงไปในถัง38 

 

หมวด 5 

ระบบระบายน้ าและระบบสุขาภิบาล 

1. มีแผนผังระบบระบายน้ าและระบบสุขาภิบาล39 
2. มีระบบรวบรวมน้ าทิ้งท่ีไมํกํอให๎เกิดการแพรํหลายหรือสะสมเชื้อโรคทางน้ าและอากาศ 
3. มีระบบการระบายน้ าฝนจากอาคาร สูํระบบระบายน้ าฝนรวมอยํางเหมาะสม เชํน รางระบาย

น้ ารอบอาคาร บํอพักระบบระบายน้ าฝนด๎านข๎างถนน โดยมีความลาดเอียงให๎เพียงพอ ไมํกํอให๎เกินการ
ตกตะกอนในทํอ หรือรางระบายน้ า มีตะแกรงดักขยะของระบบระบายน้ าฝนกํอนปลํอยออกสูํแหลํงสาธารณะ 
และไมํมีบริเวณน้ าขังที่กํอให๎เกิดแหลํงเพาะพันธุ์ยุงหรือแมลงพาหะตํางๆ หรือกํอให๎เกิดอันตรายในการสัญจร
ขอผู๎ใช๎บริการ40 

4. มีการแยกประเภททํอตํางๆ ตามระบบการใช๎งานอยํางชัดเจน เชํน ทํอส๎วม ทํอน้ าทิ้ง ทํอ
ระบายอากาศ ทํอระบายน้ าฝน ทํอระบายน้ าทิ้งจากเครื่องปรับอากาศ โดยไมํมีการรั่วซึม41 

5. ระบบสุขาภิบาลห๎องปฏิบัติการ เชํน ห๎อง lab , ห๎องทันตกรรม , ห๎องล๎างไต , ห๎อง
ล๎างเครื่องมือ , ห๎องรังสี , หนํวยจํายกลาง ต๎องปราศจากเชื้อ เป็นต๎น ประกอบด๎วย ทํอประปา , ทํอ
น้ าทิ้ง ,ทํอชนิดพิเศษ ทนกรด-ดําง , ทํอระบายอากาศ , เครื่องมือและอุปกรณ์ชนิดพิเศษเฉพาะ เชํน 
ชุดกรองหินปูน เป็นต๎น42 
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6. มีระบบรวบรวมปริมาณน้ าฝนที่เหมาะสม กํอนปลํอยออกสูํแหลํงระบายน้ า
สาธารณะ 

7. ทํอระบายอากาศจะต๎องโผลํเหนือหลังคาและไมํท าให๎หลังคารั่วซึมได๎ 

8. ขนาดทํอตํางๆสามารถใช๎ตามรายการค านวณทางวิศวกรรม 

 

หมวด 6 

ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

1. มีแผนผังระบบน้ าเสีย 

2. มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือแยกเฉพาะอาคารที่มีประสิทธิภาพ สามารถรองรั บปริมาณน้ า
เสียและบ าบัดน้ าเสียได๎ตามมาตรฐานคุณภาพน้ าท้ิงที่กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล๎อม และ
กระทรวงสาธารณะสุขก าหนด43 

 
หมวด 7 

การจัดเก็บและก าจัดมูลฝอย 

1. มีการแยกมูลฝอยและการจัดการมูลฝอยตามประเภทมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอย
อันตราย 

2. จัดให๎มีที่พักมูลฝอยในแตํละพ้ืนที่ที่เป็นแหลํงก าเนิดมูลฝอย โดยภาชนะรองรับมูลฝอยแยก
ตามประเภทมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยอันตราย เพียงพอตามรอบเวลาจัดเก็บ 

3. ภาชนะรองรับมูลฝอยต๎องมีฝาปิดมิดชิด ไมํรั่วซึม ท าด๎วยวัสดุที่ท าความสะอาดงําย 44 
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4. จัดให๎มีอาคารพักมูลฝอยเป็นอาคารมิดชิด มีการแยกมูลฝอยตามประเภทมูลฝอย สามารถ
ปูองกันแมลงและสัตว์ มีการระบายอากาศท่ีดี ไมํมีกลิ่น รวมทั้งมีปูายบอกรายละเอียด และมีการติดตั้งดวงโคม
ให๎แสงสวํางบริเวณอาคารที่พักขยะ อาคารตั้งอยูํในต าแหนํงที่สามารถเคลื่อนย๎ายมูลฝอยได๎สะดวก และไมํอยูํ 

บริเวณท่ีผู๎คนสัญจรไปมา มีระบบระบายน้ าจากอาคารพักมูลฝอยหรือบริเวณล๎างท าความสะอาด โดยรวบรวมน้ า
เสียไปยังระบบบ าบัดน้ าเสีย45 

งานระบบเครื่องกล 

หมวด 1 

บทนิยาม 

ลิฟต์ หมายถึง พาหนะหรืออุปกรณ์ขนสํง คน สิ่งของ ในแนวดิ่งของอาคาร โดยอาศัย
เครื่องจักรกลไฟฟูาในการควบคุมการเคลื่อนที่ 
  

หมวด 2 

ลิฟต ์

1. มีขนาดและจ านวนเหมาะสมกับการใช๎งาน46 
2. กรณีต๎องมีการเคลื่อนย๎ายผู๎ปุวยด๎วยเก๎าอ้ีเข็นและ /หรือเตียงเข็นห๎องโดยสารและประตูต๎องมี

ขนาดเหมาะสมและกว๎างพอเพียงที่จะสามารถเข็นเก๎าอ้ีและ/หรือเตียงผู๎ปุวยเข๎าได๎โดยสะดวก 
3. ภายในห๎องโดยสารต๎องสะอาดสวํางไมํอับชื้น มีระบบระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งมี

ระบบติดตํอสื่อสารกับบุคคลภายนอกได๎เมื่อเกิดเหตุขัดข๎อง 
4. เครื่องควบคุมการขึ้น  – ลงต๎องมีการติดตั้งระบบ   Sefety Device  และระบบ Automatic 

Rescue Device47 
5. อุปกรณ์ภายในอยูํในสภาพดีและมีการซํอมบ ารุงอยูํเสมอ48 
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6. บริเวณโถงหน๎าลิฟต์มีพ้ืนที่กว๎างเพียงพอตํอการพักรอสามารถเข็นเตียงผู๎ปุวยสวนกันได๎และมี
ระบบให๎แสงสวํางที่เหมาะสมเพียงพอ49 

7. ก าหนดให๎มีลิฟต์ส าหรับผู๎พิการและทุพลภาพที่ใช๎งานได๎50 
 

หมวด 3 

ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ 

ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศที่ดี  จะต้องประกอบด้วย  
1. มีอากาศจากภายนอกเดิมเข๎าสูํห๎องเพ่ือให๎ได๎อัตราการถํายเทอากาศที่เหมาะสมโดยวิธี

ธรรมชาติหรือใช๎กลอุปกรณ์51 
2. ห๎องตรวจผู๎ปุวยทั่วไปต๎องมีแรงดันอากาศสูงกวําบริเวณพักคอยโดยมีอากาศไหลสูํโถงพักคอย

ได ๎
3. โถงพักคอยต๎องโลํงสบายมีอากาศถํายเทได๎ดีในปริมาณท่ีเหมาะสมถ๎ามีการปรับอากาศจะต๎อง

มีระบบกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพปานกลาง52 
4. มีการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศในบริเวณควบคุมความสะอาดโดยให๎อากาศไหล

จากบริเวณท่ีมีความสะอาดมากไปยังบริเวณท่ีมีความสะอาดน๎อยกวํา53 
5. มีการรักษาระดับความชื้นไมํให๎เกิน 70%Rh  ส าหรับบริเวณท่ีมีความเสี่ยงตํอการเกิดเชื้อโดย

จัดให๎มีแบบแสดงทิศทางการไหลของอากาศและตารางการตรวจสอบจากผู๎รับผิด  ชอบทุกๆ 1 เดือน 
6. ห๎องตรวจผู๎ปุวยที่แสดงอาการโรคติดเชื้อทางอากาศต๎องมีแรงดันอากาศภายในห๎องเป็นลบ 54

โดยน าอากาศภายนอกเข๎ามาปริมาณไมํน๎อยกวํา   12 ACH (ส าหรับอาคารใหมํ ) / 6 ACH  (ส าหรับอาคารที่
สร๎างกํอนปี 2001)  โดยมีการเคลื่อนที่ของอากาศจากแพทย์ไปสูํผู๎ปุวยและมีการดูดอากาศจากบริเวณผู๎ปุวย
มาบ าบัดกํอนปลํอยสูํภายนอกอาคารโดยปลอดภัยถ๎ามีการปรับอากาศต๎องใช๎เครื่องปรับอากาศชนิดพิเศษท่ี
สามารถสร๎างสภาวะอากาศที่เหมาะสมได๎และอากาศมีความชื้นไมํเกิน 60%Rh 
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7. มีการล๎างท าความสะอาดกรองอากาศชนิดล๎างได๎ทุก 1 สัปดาห์สํวนคอยล์ท าความเย็นถาดน้ า
ทิ้งและแผงระบายความร๎อนให๎ล๎างท าความสะอาดทุก  6  เดือนเป็นอยํางน๎อย 

8. มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานของกรองอากาศและอุปกรณ์ปรับอากาศอยําง
สม่ าเสมอทุก  6เดือนเป็นอยํางน๎อย 

 
หมวด 4 

ระบบแก๊สทางการแพทย์ 

ระบบแก็สทางการแพทย์แก๏สที่จํายให๎เกํผู๎ปุวย  ต๎องประกอบด๎วย 

1. กรณีจํายแก๏สทางการแพทย์ด๎วยระบบถังเข็น ต๎องมีห๎องเก็บถังแก๏สแยกเป็นสัดสํวนมิดชิด
และปลอดภัย55 

2. มีรถเข็นถังแก๏สทางการแพทย์พร๎อมสายรัดถังอยูํในสภาพดีและเพียงพอพร๎อมใช๎งาน 
3. มีการท าเครื่องหมายบนถังเพ่ือบอกชนิดของแก๏สที่บรรจุอยูํในต าแหนํงที่สามารมองเห็นได๎

ชัดเจน 
4. กรณีจํายแก๏สทางการแพทย์ด๎วยระบบทํอต๎องมีสถานที่หรือห๎องรวมระบบแก๏สเป็นสัดสํวน

มิดชิดไมํปะปนกับกิจกรรมอื่นมีการระบายอากาศที่ดีและจํายแก๏สด๎วยระบบอัตโนมัติมีการจ ากัดการเข๎าถึง
สถานที่หรือห๎องรวมระบบแก๏สทางการแพทย์ให๎ปลอดภัยจากการรบกวนทั้งจากมนุษย์และสัตว์โดยอนุญาต
การเข๎าถึงเฉพาะเจ๎าหน๎าที่ผู๎เกี่ยวข๎องเทํานั้น56 

5. ระบบทํอมีการติดตั้งอยํางเป็นระเบียบมั่นคงยึดแนํนกับอาคารแยกหํางไมํปะปนกับระบบทํอ
อ่ืนและสายไฟฟูา 

6. มีเครื่องหมายที่จุดจํายแก๏สทุกจุดโดยระบุชนิดของแก๏สไว๎อยํางชัดเจน 
7. มีหัวจํายแก๏สชนิดตํางๆในห๎องที่จ าเป็นในจ านวนที่เหมาะสมอยํางน๎อยดังนี้ 

 - หัวจํายออกซิเจน  1  ชุด / ห๎อง 
  - หัวดูดสูญญากาศ  1  ชุด / ห๎อง 

8. มีวาล์วสํวนบริเวณ (Zone Valve)  และระบบเตือน  (Line Alam) ที่ได๎มาตรฐานติดตั้งใน
ต าแหนํงที่สามารถเห็นได๎สะดวกไมํน๎อยกวํา  1  ชุดตํอหนํวยบริการ 

9. มีการตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์ให๎พร๎อมใช๎งานอยํางสม่ าเสมอไมํน๎อยกวํา1ครั้ง / ปี 
10. มีการซํอมบ ารุงรักษาการท างานของอุปกรณ์ให๎พร๎อมใช๎งานอยําสม่ าเสมอทุกๆ 2 เดือน 

                                                           

55
ข๎อก าหนดตามกฎหมาย 

56
ข๎อก าหนดตามมาตรฐาน 



๗๕ 

 

11. มีเอกสาร หลักฐานการตรวจสอบจากชําง
ผู๎มีความช านาญแสดงไว๎อยําง ชัดเจน 
 

 

 

ข้อก าหนด 

ด้านความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

 

ขอบข่าย 

1. ข๎อก าหนดด๎านความปลอดภัยในโรงพยาบาล นี้ได๎ ก าหนดข๎อแนะน าและแนวทาง การปฏิบัติ
ด๎านความปลอดภัยในโรงพยาบาล ให๎เกิดความปลอดภัยแกํบุคลากรและผู๎เกี่ยวข๎อง 

2. ข๎อก าหนดด๎านความปลอดภัยในโรงพยาบาลนี้ใช๎ได๎กับโรงพยาบาลทุกประเภท ทุกขนาด 

บทนิยาม 

1. โรงพยาบาล หมายถึง สถานที่ให๎บริการเก่ียวกับสุขภาพอนามัย รวมทั้งสํงเสริมสุขภาพ 

ปูองกันโรค ฟ้ืนฟูสภาพและการรักษาพยาบาลให๎แกํประชาชน และมีเตียงส าหรับรับคนไข๎เข๎าพักรักษาตัวด๎วย  

2. ความปลอดภัยในโรงพยาบาลหมายถึง การกระท าหรือสภาพการท างานซึ่งปลอดจากเหตุอัน

จะท าให๎เกิดการประสบอันตราย การเจ็บปุวยหรือความเดือดร๎อนร าคาญอันเนื่องจากการท างานหรือเก่ียวกับ

การท างานในโรงพยาบาล 

เครื่องจักร 

หมวด1 

บทนิยาม 
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1. เครื่องจักรหมายถึง สิ่งที่ประกอบด๎วยชิ้นสํวนหลายชิ้นส าหรับกํอก าเนิดพลังงานเปลี่ยนหรือ
แปลงสภาพพลังงานหรือสํงพลังงาน ทั้งนี้ ด๎วยก าลังน้ า ไอน้ า เชื้อเพลิง ลม ก๏าซ ไฟฟูาหรือพลังงานอื่นและ
หมายความรวมถึงเครื่องอุปกรณ์ ล๎อต๎นก าลัง รอก สายพาน เพลา เฟืองหรือสิ่งอ่ืนที่ท างานสัมพันธ์กัน รวมทั้ง
เครื่องมือกล 

2. การตรวจสอบ หมายถึง การตรวจพิจารณาความเรียบร๎อยของชิ้นสํวนหรือกลไกการท างาน
ของเครื่องจักร ตามที่ก าหนดไว๎ในคูํมือของผู๎ผลิต 

3. การทดสอบหมายถึง การตรวจสอบและทดลองใช๎งานชิ้นสํวนอุปกรณ์หรือกลไกการท างาน
ของอุปกรณ์เพ่ือความถูกต๎องโดยวิศวกร 

4. วิศวกรหมายถึงผู๎ซึ่งได๎รับใบอนุญาตเป็นผู๎ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวํา
ด๎วยวิศวกร 

 

บททั่วไป 

1. โรงพยาบาล จัดท าข๎อมูลประวัติครุภัณฑ์ในโรงพยาบาล ประกอบด๎วย 
1) ชื่อครุภัณฑ์(ระบุชื่อตามแนวทางการก าหนดรหัสตามระเบียบพัสดุ) 
2) ID Number (หมายเลขประจ าครุภัณฑ์ ที่ไมํเปลี่ยนแปลงตลอดอายุการใช๎งาน) 
3) ยี่ห๎อ(ชื่อทางการค๎าของเครื่องมือ) 
4) รุํน(ชื่อหรือรหัสรุํนของเครื่องมือ) 
5) หมายเลขเครื่อง(เลขล าดับการผลิตเครื่อง) 
6) ผู๎ผลิต(บริษัทผู๎ผลิตเครื่อง) 
7) ประเทศผู๎ผลิต(ประเทศผู๎ผลิตหรือประเทศเจ๎าของเครื่องหมายการค๎า) 
8) ผู๎จ าหนําย 

 ชื่อสถานประกอบการ 

 ที่อยูํ  

 เบอร์โทรศัพท์  
9) ราคาครุภัณฑ์ 
10) วันที่ได๎รับ(วันที่ได๎รับเข๎าใช๎งานในโรงพยาบาล) 
11) วิธีการได๎ รับมา(เอกสารอ๎างอิงการได๎มาของครุภัณฑ์ ได๎แกํ การจัดซื้อจั ดจ๎าง การรับ

โอนครุภัณฑ์ การรับบริจาค เป็นต๎น) 
12) สถานที่ใช๎งาน(อาคาร สถานที่และห๎องที่ติดตั้งใช๎งานหรือน าไปใช๎งาน) 

2. ต๎องดูแลให๎บุคลากรซึ่งท างานเกี่ยวกับเครื่องจักรปฏิบัติดังตํอไปนี้ 
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1) สวมใสํเครื่องนุํงหํมให๎เรียบร๎อยรัดกุมและเหมาะสม 
2) ไมํสวมใสํเครื่องประดับท่ีอาจเกี่ยวโยงกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดได๎ 
3) รวบผมที่ปลํอยยาวเกินสมควรหรือท าอยํางหนึ่งอยํางใดให๎อยูํในลักษณะที่ปลอดภัย 

3. ในบริเวณท่ีมีการติดตั้งการซํอมแซมหรือการตรวจสอบเครื่องจักรหรือเครื่องปูองกันอันตราย
จากเครื่องจักรต๎องติดปูายแสดงการด าเนินการดังกลําวโดยใช๎เครื่องหมายหรือข๎อความที่เข๎าใจงํายและเห็นได๎
ชัดเจนรวมทั้งจัดให๎มีระบบวิธีการหรืออุปกรณ์ปูองกันมิให๎เครื่องจักรนั้นท างานและให๎แขวนปูายแสดง
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ห๎ามเปิดสวิตช์ไว๎ที่สวิตช์ของเครื่องจักรด๎วย 

4. การประกอบการติดตั้งการซํอมแซมและการใช๎งานเครื่องจักรต๎องจัดให๎มีวิศวกรเป็นผู๎รับรอง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดและเก็บผลการด าเนินการไว๎เพ่ือการตรวจติดตาม 

5. ต๎องดูแลตรวจสอบเครื่องจักรนั้นให๎อยูํในสภาพใช๎การได๎ดีปลอดภัยตามระยะเวลาการใช๎งาน
ทีเ่หมาะสมและจัดให๎มีการตรวจรับรองประจ าปีตามชนิดและประเภทที่ก าหนด 

6. ห๎ามมิให๎ โรงพยาบาล ใช๎หรือยอมให๎ บุคลากร ใช๎เครื่องจักรท างานเกินพิกัดหรือขี ด
ความสามารถที่ผู๎ผลิตก าหนด 

7. เครื่องเจีย รเครื่องตัดเครื่องไสหรือเครื่องจักรที่อาจกํอให๎เกิดอันตรายได๎โดยสภาพต๎อง
ประกาศก าหนดวิธีการท างานของบุคลากรติดไว๎บริเวณท่ีพนักงานปฏิบัติงาน 

8. ในกรณีที่ให๎บุคลากรท างานเก่ียวกับเครื่องเชื่อมไฟฟูาเครื่องเชื่อมก๏าซรถยกหรือเครื่องจักรที่
อาจกํอให๎เกิดอันตรายได๎โดยสภาพตาม โรงพยาบาล ต๎องใช๎บุคลากรที่มีความช านาญในการใช๎เครื่องจักรนั้น
และผํานการอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 

9. ต๎องดูแลให๎พื้นทีบ่ริเวณรอบเครื่องจักรติดต้ังอยูํในลักษณะที่ปลอดภัย 
10 ต๎องจัดให๎มีวิธีการด าเนินการเพ่ือปูองกันมิให๎ บุคลากรได๎รับอันตรายจากการท างานเกี่ยวกั บ

เครื่องจักรดังตํอไปนี้ 
1) เครื่องจักรที่ใช๎พลังงานไฟฟูาต๎องมีระบบหรือวิธีการปูองกันกระแสไฟฟูารั่วเข๎าตั ว

บุคคลที่เกี่ยวข๎องหรือเครื่องจักรและต๎องตํอสายดินทั้งนี้การติดตั้งระบบปูองกัน
กระแสไฟฟูารั่วดังกลําวให๎เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟูา ฯในท๎องถิ่นนั้นกรณีท่ีไมํ
มีมาตรฐานดังกลําวให๎ปฏิบัติตามมาตรฐานขอ งสมาคมวิศวกรรมสถานแหํงประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

2) เครื่องจักรที่ใช๎พลังงานไฟฟูาสายไฟฟูาเข๎าเครื่องจักรต๎องเดินลงมาจากที่สูงกรณีเดิน
บนพื้นดินหรือฝังดินต๎องใช๎ทํอร๎อยสายไฟฟูาที่แข็งแรงและปลอดภัย 

3) เครื่องจักรชนิดอัตโนมัติต๎องมีสีเครื่องหมายปิด -เปิดที่สวิตช์อัตโนมัติตามหลักสากล
และมีเครื่องปูองกันมิให๎สิ่งหนึ่งสิ่งใดกระทบสวิตช์อันเป็นเหตุให๎เครื่องจักรท างาน 

4) เครื่องจักรที่มีการถํายทอดพลังงานโดยใช๎เพลาสายพานรอกเครื่องอุปกรณ์ล๎อต๎นก าลัง
ต๎องมีตะแกรงหรือที่ครอบปิดคลุมสํวนที่หมุนได๎และสํวนสํงถํายก าลังให๎มิดชิด 

5) เครื่องจักรที่มีใบเลื่อยวงเดือนต๎องจัดให๎มีเครื่องปูองกันอันตรายจากเครื่องจักรนั้น 
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6) เครื่องจักรที่ใช๎เป็นเครื่องลับฝนหรือแตํงผิวโลหะต๎องมีเครื่องปิดบังประกายไฟหรือเศษ
วัตถุในขณะใช๎งาน 

7) ต๎องจัดให๎ทางเดินเข๎าออกจากพ้ืนที่ส าหรับปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักรมีความกว๎าง
ไมํน๎อยกวํา 80 เซนติเมตร 

11 ต๎องจัดท ารั้วคอกก้ันหรือเส๎นแสดงเขตอันตรายณบริเวณท่ีตั้งของเครื่องจักรให๎ บุคลากรเห็น
ได๎ชัดเจนและต๎องดูแลไมํให๎บุคลากรซึ่งไมํเก่ียวข๎องเข๎าไปในบริเวณดังกลําว 

12 ต๎องไมํติดตั้งเครื่องจักรที่ควบคุมโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์ในบริเวณพ้ืนที่ที่มี 
กระแสไฟฟูาเหนี่ยวน าจนอาจมีผลท าให๎การท างานของเครื่องจักรผิดปกติและกํอให๎เกิดอันตรายตํอบุคลากร 

 
หมวด2  
ลิฟต ์

1. ในกรณีที่จัดให๎มีลิฟต์ในการปฏิบัติงานต๎องปฏิบัติดังตํอไปนี้ 
1) จัดท าค าแนะน าอธิบายการใช๎ลิฟต์และการขอความชํวยเหลือติดไว๎ในห๎องโดยสารของ

ลิฟต์ 
2) จัดท าค าแนะน าอธิบายการให๎ความชํวยเหลือติดไว๎ในห๎องจักรกลและห๎องผู๎ดูแลลิฟต์ 
3) จัดท าข๎อห๎ามใช๎ลิฟต์ติดไว๎ที่ข๎างประตูลิฟต์ด๎านนอกทุกชั้น 
4) จัดให๎มีการตรวจสอบลิฟต์กํอนการใช๎งานทุกวันหากสํวนใดช ารุดเสียหายต๎องซํอมแซม

ให๎เรียบร๎อยกํอนใช๎งาน 
5) จัดให๎มีมาตรการปูองกันอันตรายและติดปูายห๎ามใช๎ลิฟต์ให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องเห็นได๎ชัดเจน

ในระหวํางที่มีการซํอมบ ารุงการตรวจสอบหรือการทดสอบลิฟต์ 
2.  ลิฟต์ที่จะน ามาใช๎ต๎องมีรายละเอียดคุณลักษณะดังตํอไปนี้ 

1) ติดตั้งไว๎ในที่ม่ันคงแข็งแรงและเหมาะสม 
2) มีปูายบอกพิกัดน้ าหนักหรือจ านวนคนโดยสารได๎อยํางปลอดภัย 
3) มีระบบปูองกันมิให๎ลิฟต์เคลื่อนที่ในกรณีที่ประตูลิฟต์ยังไมํปิด 
4) มีระบบไฟสํองสวํางฉุกเฉินและมีระบบระบายอากาศท่ีเพียงพอภายในห๎องโดยสารของ

ลิฟต ์ในกรณีที่กระแสไฟฟูาดับ 
5) มีระบบแสงหรือเสียงเตือนในกรณีท่ีมีการใช๎ลิฟต์บรรทุกน้ าหนักเกินพิกัดที่ผู๎ผลิต

ก าหนด 
6) มีอุปกรณ์ตัดระบบการท างานของลิฟต์เม่ือมีการใช๎ลิฟต์บรรทุกน้ าหนักเกินพิกัดที่

ผู๎ผลิตก าหนด 
7) มีระบบสื่อสารส าหรับใช๎งานในห๎องโดยสารลิฟต์กับภายนอกท้ังสภาวะปกติและ กรณีท่ี

กระแสไฟฟูาดับ 
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3. ในการประกอบการติดตั้งการทดสอบการใช๎การซํอมบ ารุงและการ
ตรวจสอบลิฟต์ต๎องปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะของลิฟต์แตํละประเภทหรือคูํมือการใช๎งานที่
ผู๎ผลิตก าหนดไว๎หากไมํมีรายละเอียดคุณลักษณะหรือคูํมือการใช๎งานดังกลําวต๎องปฏิบัติตาม
รายละเอียดคุณลักษณะหรือคูํมือการใช๎งานที่วิศวกรได๎ก าหนดขึ้นเป็นหนังสือและเก็บผลการ
ตรวจสอบและการทดสอบไว๎เพ่ือการตรวจติดตาม 

4. ต๎องจัดให๎มีการตรวจสอบและการทดสอบชิ้นสํวนและอุปกรณ์ของลิฟต์โดยวิศวกรอยํางน๎อย
ปีละ 1 ครั้ง 

5. ต๎องตรวจสอบระบบความปลอดภัยและระบบการท างานของลิฟต์เป็นประจ าทุกเดือนและ
เก็บผลการด าเนินการไว๎เพ่ือการตรวจติดตาม 

6. ต๎องควบคุมดูแลมิให๎บุคลากรหรือบุคคลใดดัดแปลงหรือท าให๎ลิฟต์รับน้ าหนักได๎เกินพิกัดท่ี
ผู๎ผลิตก าหนด 

  

หมวด3 

เครื่องเชื่อมไฟฟ้าและเครื่องเชื่อมก๊าซ 

1. กํอนใช๎เครื่องเชื่อมไฟฟูาและเครื่องเชื่อมก๏าซ ต๎องปฏิบัติ ดังตํอไปนี้ 
1) จัดให๎มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย๎ายได๎ติดตั้งไว๎ในบริเวณใกล๎เคียงท่ีสามารถน ามาใช๎ 
 ดับเพลิงได๎ทันที 
2) จัดให๎มีอุปกรณ์ค๎ุมครองความปลอดภัยสํวนบุคคลให๎บุคลากรสวมใสํ 
3) จัดบริเวณท่ีปฏิบัติงานมิให๎มีวัสดุที่ติดไฟงํายวางอยูํ 
4) จัดให๎มีฉากกั้นหรืออุปกรณ์ปูองกันอันตรายอื่นๆท่ีเหมาะสมเพื่อปูองกันอันตรายจาก 
 ประกายไฟและแสงจ๎า 

2. ต๎องควบคุมดูแลมิให๎บุคลากรหรือผู๎ซึ่งไมํเกี่ยวข๎องเข๎าไปในบริเวณท่ีมีการท างานด๎วยเครื่อง
เชื่อมไฟฟูาหรือเครื่องเชื่อมก๏าซ 

3. ต๎องจัดให๎มีมาตรการด๎านความปลอดภัยและควบคุมดูแลให๎บุคลากรปฏิบัติโดยเครํงครัดเมื่อ
ใช๎เครื่องเชื่อมไฟฟูาหรือเครื่องเชื่อมก๏าซในบริเวณท่ีอาจจะกํอให๎เกิดอันตรายจากการระเบิด เพลิงไหม๎หรือไฟ
ลามจากก๏าซ น้ ามันหรือวัตถุไวไฟอ่ืน 

4. ในกรณีที่ใหบ๎ุคลากรท างานเก่ียวกับเครื่องเชื่อมไฟฟูา ต๎องปฏิบัติดังตํอไปนี้ 
1) จัดให๎มีการตํอสายดิน( Ground )กับโครงโลหะของเครื่องเชื่อมไฟฟูาที่ตํอจากอุปกรณ์

การเชื่อมทั้งนี้ ขนาดของสายดินต๎องไมํต่ ากวํามาตรฐานของการไฟฟูา ฯในท๎องถิ่นนั้น 



๘๐ 

 

กรณีท่ีไมํมีมาตรฐานดังกลําวให๎ปฏิบัติตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแหํง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

2) จัดสถานที่ปฏิบัติงานให๎มีแสงสวํางและการระบายอากาศอยํางเหมาะสม 
3) จัดให๎มีการใช๎สายดิน สายเชื่อม หัวจับสายดินและหัวจับลวดเชื่อม ตามขนาดและ 
 มาตรฐานที่ผู๎ผลิตก าหนดไว๎ 
4) จัดสายเชื่อมให๎หํางจากการบดทับของยานพาหนะ น้ าหรือที่ชื้นแฉะหากไมํสามารถ

หลีกเลี่ยงได๎ ต๎องจัดให๎มีอุปกรณ์ปูองกันความเสียหายข๎างต๎น 
5. ในกรณีที่ใหบ๎ุคลากรท างานเก่ียวกับเครื่องเชื่อมก๏าซ ต๎องปฏิบัติดังตํอไปนี้ 

1) ติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมความดันและมาตรวัดความดันที่เหมาะสมถูกต๎อง
กับชนิดของก๏าซ 

2) ตรวจสอบการรั่วไหล การหลุดหลวม การสึกหรอของอุปกรณ์หรือสภาพที่ไมํปลอดภัย
ทุกครั้ง หากพบวําไมํปลอดภัยต๎องท าการแก๎ไขทันท ี

3) จัดท าเครื่องหมาย สีหรือสัญลักษณ์ท่ีทํอสํงก๏าซ หัวเชื่อมหรือหัวตัด ให๎เป็นแบบและ
ชนิดเดียวกัน 

6. ในการตํอถังบรรจุก๏าซไวไฟหลายถังเข๎าด๎วยกัน ต๎องจัดให๎มีอุปกรณ์กันเปลวไฟย๎อนกลับ ติด
ไวระหวํางหัวตํอกับอุปกรณ์ควบคุมความดัน 

7. ต๎องจัดสถานที่เก็บก๏าซไวไฟให๎อยูํในพื้นท่ีที่มีการระบายอากาศดี ไมํมีความสั่นสะเทือนและ
ปลอดภัยจากการติดไฟหรือหํางจากแหลํงกํอให๎เกิดความร๎อนหรือประกายไฟ 

8. ต๎องติดตั้งอุปกรณ์นิรภัยแบบระบายไว๎ที่ถังบรรจุก๏าซทุกถังและดูแลให๎อยูํในสภาพพร๎อมใช๎
งานได๎อยํางปลอดภัย 

9. ต๎องดูแลถังบรรจุก๏าซทุกชนิดให๎อยูํในสภาพที่ปลอดภัยตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 

หม้อน้ า 

หมวด1 

บทนิยาม 

1. หม๎อน้ า หมายถึง ภาชนะปิดท่ีผลิตน้ าร๎อนหรือไอน้ าที่มีความดันสูงกวําบรรยากาศ โดยใช๎
ความร๎อนจากการเผาไหม๎ของเชื้อเพลิงหรือความร๎อนจากพลังงานอื่น 

2. ผู๎ควบคุมหม๎อน้ า หมายถึง ผู๎ซึ่งมีหน๎าที่ควบคุมการท างานและการใช๎หม๎อน้ า 
3. การตรวจสอบ หมายถึง การตรวจพิจารณาความเรียบร๎อยของชิ้นสํวนหรือกลไกการท างาน

ของหม๎อน้ า ตามที่ก าหนดไว๎ในคูํมือของผู๎ผลิต 



๘๑ 

 

4. การทดสอบ หมายถึง การตรวจสอบและทดลองใช๎งานชิ้นสํวนอุปกรณ์หรือกลไกการท างาน
ของอุปกรณ์เพ่ือความถูกต๎องโดยวิศวกร 

5. วิศวกร หมายถึง ผู๎ซึ่งได๎รับใบอนุญาตเป็นผู๎ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

 

บททั่วไป 

1. มาตรฐานนี้มิให๎ใช๎บังคับแกํหม๎อน้ าท าความร๎อนที่ใช๎ผลิตไอน้ าความดันไมํเกิน  1 บาร์หรือไอ
น้ าอุณหภูมิไมํเกิน 120 องศาเซลเซียสหรือน้ าร๎อนความดันไมํเกิน 10 บาร์แบบทํอขดท่ีไมํมีที่พักไอน้ า เว๎นแตํ 

1) มีที่พักไอน้ าและขนาดเส๎นผํานศูนย์กลางภายนอกทํอน้ าหรือหลอดน้ าเกิน  19 
มิลลิเมตร 

2) มีความจุของน้ าเกิน 23 ลิตร 
3) มีอุณหภูมิของน้ าเกิน 177 องศาเซลเซียส 
4) มีไอน้ าเกิดข้ึนในทํอน้ าหรือหลอดน้ า 

2. ต๎องใช๎หม๎อน้ าและอุปกรณ์ประกอบตํางๆที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
มาตรฐาน ISO มาตรฐาน ASME มาตรฐาน JIS มาตรฐาน DIN มาตรฐาน TRD มาตรฐาน BS มาตรฐาน EN 
อยํางหนึ่งอยํางใด 

3. หม๎อน้ าที่ผํานการใช๎งานแล๎วหรือหม๎อน้ าที่ย๎ายที่ติดตั้งต๎องจัดให๎วิศวกรรับรองผลการทดสอบ
ความดันที่อนุญาตให๎ใช๎ได๎สูงสุดใหมํและเก็บผลการด าเนินการไว๎เพ่ือการตรวจติดตาม 

4. ต๎องจัดท าปูายประกาศก าหนดวิธีการท างานของ บุคลากรที่ เกี่ยวกับการใช๎หม๎อน้ าการ
ตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบและการแก๎ไขข๎อขัดข๎องในการปฏิบัติงาน ติดไว๎บริเวณท่ีเห็นได๎ชัดเจน 

5. ต๎องจัดให๎มีผู๎ควบคุมหม๎อน้ าที่มีคุณสมบัติอยํางหนึ่งอยํางใด ดังตํอไปนี้ 
1) ผํานการอบรมตามหลักสูตรผู๎ควบคุมหม๎อน้ าจากสถาบันของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ

หรือสถาบันอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายก าหนด 
2) มีคุณวุฒิได๎รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาชํางกลโรงงาน สาขาชํางยนต์สาขา

ชํางเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาชํางเทคนิคการผลิต หรือสาขาอ่ืนที่มีวิชาการเรียน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับไอน้ า การเผาไหม๎ ความร๎อน การประหยัดพลังงาน
หรือความแข็งแรงของวัสดุ รวมกันไมํน๎อยกวําเก๎าหนํวยกิต 

6. ต๎องใช๎น้ าส าหรับหม๎อน้ าที่มีคุณสมบัติ ดังตํอไปนี้ 
1) น้ าที่เข๎าหม๎อน ้า (Boiler Feed Water) ต๎องมีคําความเป็นกรดเป็นดําง ( pH)และคํา

ความกระด๎างอยูํในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมกับชนิดและประเภทของหม๎อน้ าตามหลัก
วิชาการด๎านวิศวกรรม 



๘๒ 

 

2) น้ าที่ใช๎ภายในหม๎อน้ า ( Boiler Water) ต๎องมีคําความเป็นกรดเป็นดําง ( pH)และมี
ตะกอนแขวนลอยและสารละลายอยูํในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมกับชนิดและประเภทของ
หม๎อน้ าตามหลักวิชาการด๎านวิศวกรรม 

7. ในกรณีที่ท าการตรวจสอบหรือซํอมแซมหม๎อน้ า ต๎องจัดให๎มีการระบายอากาศเพ่ือไลํก๏าซพิษ
หรือก๏าซไวไฟตลอดเวลา 

 

หมวด ๒ 

การติดตั้ง การซ่อมบ ารุง การซ่อมแซมและการใช้ 

1. ในการติดตั้งหม๎อน้ าและอุปกรณ์ประกอบ ต๎องปฏิบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
มาตรฐาน ISO มาตรฐาน ASME มาตรฐาน JIS มาตรฐาน DIN มาตรฐาน TRD มาตรฐาน BS มาตรฐาน EN 
และตามหลักวิชาการด๎านวิศวกรรม ทั้งนี้ ต๎องจัดให๎มีวิศวกรเป็นผู๎รับรองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 

2. ต๎องจัดให๎มีการซํอมบ ารุงหรือการซํอมแซมหม๎อน้ าและอุปกรณ์ประกอบให๎อยูํในสภาพ
ปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่ใช๎งาน ทั้งนี้ ตามมาตรฐานและหลักวิชาการด๎านวิศวกรรม 

3. ต๎องจัดสถานที่ท่ีติดตั้งหม๎อน้ าให๎มีลักษณะ ดังตํอไปนี้ 
1) พ้ืนที่การท างานและห๎องหม๎อน้ าต๎องมีทางเข๎าออกอยํางน๎อย 2 ทาง มีความกว๎างอยําง

น๎อย 60 เซนติเมตร ความสูงอยํางน๎อย 2 เมตรและปราศจากสิ่งกีดขวางทางเข๎าออก 
๒) ชํองเปิดที่พ้ืนที่การท างานต๎องมีขอบกันตกและวัสดุกันลื่นที่พื้นท่ีการท างาน ขั้นบันได

และพ้ืนตําง ๆ 
3) พ้ืนที่การท างานต๎องมีแสงสวํางอยํางเพียงพอ เครื่องวัดตํางๆและอุปกรณ์ประกอบต๎อง

มีแสงสวํางให๎เพียงพอที่จะอํานคําและควบคุมได๎สะดวก 
4) ระบบไฟแสงสวํางฉุกเฉินสํองไปยังทางออกและเครื่องวัดตํางๆรวมทั้งแผงควบคุมให๎

เห็นอยํางชัดเจนในกรณีไฟฟูาดับ 
5) ทางเดินต๎องไมํมีสิ่งกีดขวาง ในกรณีท่ีไมํสามารถหลีกเลี่ยงได๎ ต๎องท าเครื่องหมาย ทาสี

หรือใช๎เทปสะท๎อนแสง ติดไว๎ให๎เห็นได๎อยํางชัดเจน 

6) ฐานรากที่ตั้งของหม๎อน้ าและอุปกรณ์ประกอบที่มั่นคงแข็งแรงและทนตํอแรงดันและ
แรงกด การออกแบบและค านวณให๎เป็นไปตามหลักวิชาการด๎านวิศวกรรม 

7) ปลํองควันและฐานที่มั่นคงแข็งแรง เป็นไปตามหลักวิชาการด๎านวิศวกรรม 
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8) จัดให๎มีฉนวนกันความร๎อนหุ๎มหม๎อน้ า ลิ้นจํายไอน้ า ทํอจํายไอน้ า ถังพักไอน้ าถังเก็บน้ า
ร๎อน ปลํองระบายไอน้ า  ทํอท่ีตํอจากหม๎อน้ าและอุปกรณ์ประกอบที่มีความร๎อนซึ่งติด
ตั้งอยูํในระดับหรือบริเวณท่ีบุคลากรผู๎ปฏิบัติงานอาจได๎รับอันตรายได๎ 

หมวด ๓ 

การควบคุม 

1. ต๎องจัดให๎มีการทดสอบและรับรองความปลอดภัยในการใช๎หม๎อน้ าอยํางน๎อยปีละ  1 ครั้ง โดย
วิศวกรหรือผู๎ได๎รับอนุญาตพิเศษให๎ทดสอบหม๎อน้ าได๎ แล๎วแตํกรณีตามกฎหมายวําด๎วยวิศวกรและเก็บผลการ
ทดสอบไว๎เพ่ือการตรวจติดตาม เว๎นแตํหม๎อน้ าที่มีอัตราการผลิตไอน้ าเครื่องละตั้งแตํ ๒๐ ตันตํอชั่วโมงข้ึนไป
อาจขยายระยะเวลาการทดสอบและรับรองความปลอดภัยในการใช๎หม๎อน้ าเกินกวํา ๑ ปี แตํไมํเกิน๕ ปี  

2. การซํอมแซมหรือการดัดแปลงหม๎อน้ าหรือสํวนหนึ่งสํวนใดของหม๎อน้ า ที่อาจมีผลกระทบตํอ
ความแข็งแรงของหม๎อน้ าหรือความปลอดภัยในการใช๎หม๎อน้ า ต๎องจัดให๎มีวิศวกรท าหน๎าที่ออกแบบ ควบคุม 
ทดสอบ และรับรองความปลอดภัยในการใช๎หม๎อน้ ากํอนใช๎งานและเก็บผลการทดสอบไว๎เพ่ือการตรวจติดตาม 

 

ไฟฟ้า 

หมวด ๑ 

บทนิยาม 

1. บริภัณฑ์ไฟฟูาหมายถึง อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช๎ วัสดุ เครื่องประกอบหรือเครื่องจักรที่ใช๎
ไฟฟูาเป็นต๎นก าลังหรือเป็นสํวนประกอบหรือที่ใช๎เกี่ยวเนื่องกับไฟฟูา 

2. ฉนวนไฟฟูาหมายถึง วัสดุที่มีคุณสมบัติในการกั้นหรือขัดขวางการไหลของกระแสไฟฟูาหรือ
วัสดุที่กระแสไฟฟูาไมํสามารถไหลผํานได๎งําย เชํน ยาง ไฟเบอร์ พลาสติก 

3. แรงดันไฟฟูาหมายถึง คําความตํางศักย์ของไฟฟูาระหวํางสายกับสายหรือสายกับดินหรือ
ระหวํางจุดหนึ่งกับจุดอื่น โดยมีหนํวยวัดคําความตํางศักย์เป็นโวลต์ 

4. กระแสไฟฟูาหมายถึง ปริมาณการไหลของอิเล็กตรอนในวงจรไฟฟูาจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุด
หนึ่ง โดยมีหนํวยวัดเป็นแอมแปร์ 

5. หม๎อแปลงเครื่องวัดหมายถึง อุปกรณ์ที่ใช๎ส าหรับแปลงกระแสไฟฟูาหรือแรงดันไฟฟูาเพ่ือใช๎
กับเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ควบคุมเครื่องปูองกันระบบไฟฟูา 

6. เครื่องก าเนิดไฟฟูาหมายถึง เครื่องจักรที่เปลี่ยนพลังงานใดๆเป็นพลังงานไฟฟูา 
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7. ระบบลํอฟูาหมายถึง อุปกรณ์เพ่ือใช๎ปูองกันอันตรายที่เกิดจากฟูาผําซึ่งประกอบด๎วยหลักลํอ
ฟูา สายน าประจุและหลักดิน 

8. หลักลํอฟูาหมายถึง หลักโลหะที่ติดตั้งสํวนบนของโครงอาคารหรือสิ่งกํอสร๎าง ซึ่งท าด๎วยเหล็ก
ที่ไมํเป็นสนิมหรือโลหะชนิดอื่นที่มีความคงทนตํอการผุกรํอน เพ่ือน าประจุไฟฟูาลงสูํหลักดิน 

9. สายน าประจุหมาย ถึง สายตัวน าที่ติดตั้งไว๎เพ่ือน าประจุไฟฟูาระหวํางหลักลํอฟูาหรือปลํอง
ควันที่ท าด๎วยโลหะกับหลักดิน 

10. หลักดินหมายถึง แทํงโลหะท่ีปักลงไปในดินหรือสิ่งที่ฝังอยูํในดินเพ่ือที่จะน าประจุไฟฟูาหรือ
กระแสไฟฟูาลงสูํดิน 

11. สายดินหมายถึง ตัวน าที่ตํอจากโครงโลหะของบริภัณฑ์ไฟฟูาหรือสิ่งที่เก่ียวข๎องเพ่ือน าประจุ
ไฟฟูาหรือกระแสไฟฟูาลงสูํหลักดิน 

12. การไฟฟูาประจ าท๎องถิ่นหมายถึง การไฟฟูานครหลวง การไฟฟูาสํวนภูมิภาค 
 

บททั่วไป 

1. ให๎มีข๎อบังคับเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานด๎านความปลอดภัย ในการท างานเกี่ยวกับไฟฟูาโดยให๎มี
มาตรฐานเพ่ือเป็นคูํมือส าหรับการปฏิบัติงาน 

2. จัดให๎มีการฝึกอบรมให๎กับ บุคลากรซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟูาให๎มีความรู๎ความเข๎าใจและ
ทักษะที่จ าเป็นในการท างานอยํางปลอดภัยตามหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมาย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

3. จัดให๎มีแผนผังวงจรไฟฟูาที่ติดตั้งภายในโรงพยาบาลทั้งหมดซึ่งได๎รับการรับรองจากวิศวกร
หรือการไฟฟูาประจ าท๎องถิ่น 

4. จัดให๎มีแสงสวํางในบริเวณท่ีบุคลากรปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟูาอยํางเพียงพอที่จะปฏิบัติงานได๎
อยํางปลอดภัย 

5. จัดให๎มีปูายเตือนอันตรายที่มีขนาดมองเห็นได๎ชัดเจนและติดตั้งไว๎โดยเปิดเผยในบริเวณท่ีอาจ
เกิดอันตรายจากกระแสไฟฟูา 

6. ห๎ามให๎บุคลากรซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟูาเข๎าใกล๎หรือน าสิ่งที่เป็นตัวน าไฟฟูาที่ไมํมีที่ถือหุ๎ม
ด๎วยฉนวนไฟฟูาที่เหมาะสมกับแรงดันไฟฟูาเข๎าใกล๎สิ่งที่มีกระแสไฟฟูาน๎อยกวําระยะหํางตามที่ สภาวิศวกรหรือ
วิศวกรรมสถานแหํงประเทศไทยหรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องก าหนด เว๎นแตํได๎ด าเนินการ ดังตํอไปนี้ 

1) ให๎บุคลากร สวมใสํอุปกรณ์ค๎ุมครองความปลอดภัยสํวนบุคคลที่เป็นฉนวนไฟฟูาที่
เหมาะสมกับแรงดันไฟฟูา หรือปิดหรือน าฉนวนไฟฟูาที่สามารถปูองกันแรงดันไฟฟูา
นั้นได๎มาหุ๎มสิ่งที่มีกระแสไฟฟูาและ 

2) จัดให๎มีวิศวกรควบคุมการปฏิบัติงาน 
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7. ห๎ามอนุญาตให๎บุคลากรซึ่งปฏิบัติงานอ่ืนหรือผู๎ซึ่งไมํเกี่ยวข๎องเข๎าใกล๎สิ่งที่มีกระแสไฟฟูาน๎อย
กวําระยะหํางตามที่สภาวิศวกรหรือวิศวกรรมสถานแหํงประเทศไทยหรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องก าหนด 

8. ดูแลมิให๎ บุคลากร สวมใสํเครื่องนุํงหํมที่เปียกหรือเป็นสื่อไฟฟูาปฏิบัติงานเกี่ยวกับสิ่งที่มี
กระแสไฟฟูาที่มีแรงดันไฟฟูาเกินกวํา 50 โวลต์ โดยไมํมีฉนวนไฟฟูาปิดกั้น เว๎นแตํจัดให๎บุคลากรสวมใสํอุปกรณ์
คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลที่เป็นฉนวนไฟฟูาที่เหมาะสมกับแรงดันไฟฟูาและใช๎เครื่องมือที่เป็น
ฉนวนไฟฟูา 

9. ในกรณีที่ให๎ บุคลากรท างานโดยใช๎อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระแสไฟฟูาหรืออยูํใน
บริเวณใกล๎เคียงกับสิ่งที่มีกระแสไฟฟูา ให๎จัดหาอุปกรณ์ชนิดที่เป็นฉนวนไฟฟูาที่เหมาะสมกับแรงดันไฟฟูา
ส าหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร 

10. ฉนวนไฟฟูาที่บุคลากรใช๎ปฏิบัติงาน ต๎องจัดให๎มีความต๎านทานของฉนวนไฟฟูาที่วัดระหวําง
สายเส๎นไฟกับสายเส๎นไฟ สายเส๎นไฟกับสายเส๎นศูนย์และสายเส๎นไฟกับสายดิน โดยต๎องเป็นไปตามข๎อก าหนด 
ดังตํอไปนี้ 

1) การวัดความต๎านทานของฉนวนไฟฟูา ในขณะที่สับสวิตช์และตํอฟิวส์ไว๎เมื่อถอดหลอด 

 ไฟฟูาและเครื่องใช๎ไฟฟูาออกท้ังหมด ต๎องวัดได๎ไมํต่ ากวํา 0.5 เมกะโอห์ม 

2) การติดตั้งสายไฟฟูาทั้งหมดหรือวงจรยํอย ให๎มีความต๎านทานของฉนวนไฟฟูาไมํต่ า
กวํา0.5 เมกะโอห์มหรือแบํงวงจรยํอยเพ่ิมข้ึนจนมีความต๎านทานของแตํละวงจรยํอย
ไมํต่ ากวํา 0.5 เมกะโอห์ม 

3) การวัดความต๎านทานของฉนวนไฟฟูา ให๎กระท าโดยใช๎แรงดันไฟฟูากระแสตรงไมํต่ า
กวํา500 โวลต์ เป็นเวลาตํอเนื่องกันไมํน๎อยกวํา 30 วินาที 

11. จัดให๎มีแผํนภาพพร๎อมค าบรรยายติดไว๎ในบริเวณท่ีท างานที่ บุคลากร สามาร ถมองเห็นได๎
ชัดเจนในเรื่อง ดังตํอไปนี้ 

1) วิธีปฏิบัติเมื่อประสบอันตรายจากไฟฟูา 

2) การปฐมพยาบาลและการชํวยชีวิตโดยการผายปอดด๎วยวิธีปากเปุาอากาศเข๎าทางปาก
หรือจมูกของผู๎ประสบอันตรายและวิธีการนวดหัวใจจากภายนอก 

12. จัดให๎มีการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบไฟฟูาและบริภัณฑ์ไฟฟูาให๎ใช๎งานได๎โดย
ปลอดภัยไมํน๎อยกวําปีละ 1 ครั้งและเก็บผลการตรวจสอบไว๎เพ่ือการตรวจติดตาม 
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หมวด๒ 

บริภัณฑ์ไฟฟ้า 

1 การติดตั้งบริภัณฑ์ไฟฟูาให๎ปฏิบัติตามมาตรฐานการติดตั้งที่การไฟฟูาประจ าท๎องถิ่นก าหนด

หากยังไมํมีข๎อก าหนดตามมาตรฐานดังกลําวให๎ปฏิบัติให๎เป็นไปตามสภาวิศวกรหรือวิศวกรรมสถานแหํง

ประเทศไทยหรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องก าหนด 

2 ในกรณีที่ใหบ๎ุคลากรปฏิบัติงานติดตั้งตรวจสอบหรือซํอมแซมบริภัณฑ์ไฟฟูาให๎ปลดสวิตช์และ

ผูกหรือแขวนปูายพื้นสีแดงไว๎ที่สวิตช์โดยมีข๎อความวํา “ห๎ามสับสวิตช์”หรือใสํกุญแจปูองกันการสับสวิตช์ 

3 ในกรณีที่ให๎ บุคลากร ใช๎เครื่องเปุาลมท่ีมีก าลังดันสูงท าความสะอาดบริภัณฑ์ไฟฟูาที่มี

กระแสไฟฟูาต๎องจัดให๎บุคลากรใช๎ทํอและหัวฉีดที่เป็นฉนวนไฟฟูาที่เหมาะสมกับแรงดันไฟฟูานั้น 

4 ในกรณีที่สํวนของบริภัณฑ์ไฟฟูาใช๎แรงดันไฟฟูาเกินกวํา  50 โวลต์ให๎จัดให๎มีที่ปิดก้ันอันตราย

หรือจัดให๎มีแผํนฉนวนไฟฟูาปูไว๎ที่พ้ืนเพื่อปูองกันอันตรายจากการสัมผัส 

5 การใช๎หม๎อแปลงเครื่องวัดที่มีแรงดันไฟฟูาเกินกวํา 60 โวลต์ให๎ปฏิบัติดังตํอไปนี้ 

1) สายทางด๎านทุติยภูมิต๎องตํอลงดินเว๎นแตํสายทางด๎านทุติยภูมินั้นเป็นสายหุ๎ม
ฉนวนไฟฟูาชนิดมีเปลือกโลหะที่ตํอลงดินและร๎อยอยูํในทํอโลหะหรือทํอชนิดอื่นที่
เหมาะสมที่ตํอลงดิน 

2) หม๎อแปลงไฟฟูาประเภทแปลงกระแสวงจรทางด๎านทุติยภูมิต๎องตํอให๎เป็นวงจรปิด 

 

6 การใช๎เครื่องก าเนิดไฟฟูาให๎ปฏิบัติดังตํอไปนี้ 

1) ติดตั้งในบริเวณพ้ืนที่กว๎างพอที่จะปฏิบัติงานได๎ 

2) จัดให๎มีการระบายอากาศอยํางเพียงพอกรณีติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟูาภายในห๎อ ง หาก

มีไอเสียจากเครื่องยนต์ให๎ตํอทํอไอเสียออกสูํภายนอก 

3) จัดให๎มีเครื่องปูองกันกระแสไฟฟูาไหลเกิน 

4) จัดให๎มีเครื่องดับเพลิงชนิดที่ใช๎ดับเพลิงที่เกิดจากไฟฟูาอยํางเพียงพอและสามารถ

ดับเพลิงที่เกิดจากน้ ามันในห๎องเครื่องได๎ 

5) ต๎องจัดให๎มีเครื่องปูองกันมิให๎มีโอกาสตํอขนานกับระบบไฟฟูาของการไฟฟูาประจ า

ท๎องถิ่นเว๎นแตํจะได๎รับอนุญาตจากการไฟฟูาประจ าท๎องถิ่นนั้น 
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หมวด ๓ 

ระบบป้องกันฟ้าผ่า 

1 การติดตั้งระบบปูองกันฟูาผําให๎ปฏิบัติตามมาตรฐานการติดตั้งที่วิศวกรรมสถานแหํงประเทศ
ไทยหรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องก าหนด 

2 ต๎องจัดให๎มีการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบปูองกันฟูาผําให๎ใช๎งานได๎โดยปลอดภัยไมํน๎อย
กวําปีละ 1 ครั้งและเก็บผลการตรวจสอบไว๎เพ่ือการตรวจติดตาม 

 

อัคคีภัย 

หมวด ๑ 

บทนิยาม 

1. อาคาร หมายถึง สิ่งปลูกสร๎างถาวรที่บุคคลอาจเข๎าไปอยูํหรือใช๎สอยได๎ เชํน อาคารที่ท าการ 
โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา สถานีน ารํองหรือสิ่งปลูกสร๎างอยํางอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกัน และ
รวมถึงสิ่งกํอสร๎างอ่ืนๆซึ่งกํอสร๎างข้ึนเพื่อประโยชน์ใช๎สอยส าหรับอาคารนั้นๆ เชํน เสาธง รั้ว ทํอระบายน้ า หอ
ถังน้ า ถนน ประปา และสิ่งอื่นๆซึ่งเป็นสํวนประกอบของตัวอาคาร เชํน เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ 

2. สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตํอการเกิดอัคคีภัยอยํางเบาหมาย ถึง สถานที่ที่มีวัตถุซึ่งไมํติดไฟเป็น
สํวนใหญํหรือมีวัตถุติดไฟได๎ในปริมาณน๎อยหรือมีวัตถุไวไฟในปริมาณน๎อยที่เก็บไว๎ในภาชนะปิดสนิทอยําง
ปลอดภัย 

3. สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตํอการเกิดอัคคีภัยอยํางปานกลางหมาย ถึง สถานที่ท่ีมีวัตถุไวไฟหรือ
วัตถุติดไฟได๎และมีปริมาณน๎อย 

4. สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตํอการเกิดอัคคีภัยอยํางร๎ายแรงหมาย ถึง สถานที่ท่ีมีวัตถุไวไฟหรือ
วัตถุติดไฟได๎งํายและมีปริมาณมาก 

5. เพลิงประเภท เอหมาย ถึง  เพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา เชํน ไม๎ ผ๎า กระดาษ ยาง
พลาสติก รวมทั้งสิ่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน 

6. เพลิงประเภท บีหมาย ถึง เพลิงที่เกิดจากไขหรือของเหลวที่ติดไฟได๎ก๏าซและน้ ามันประเภท
ตําง ๆ 

7. เพลิงประเภท ซีหมายถึง เพลิงที่เกิดจากอุปกรณ์หรือวัตถุท่ีมีกระแสไฟฟูา 



๘๘ 

 

8. เพลิงประเภท ดีหมายถึง เพลิงที่เกิดจากโลหะตํางๆที่ติดไฟได๎ เชํน แมกนีเซียมเซอร์โคเนียม 
ไทเทเนียม รวมทั้งโลหะอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกัน 

9. วัตถุระเบิดหมาย ถึง วัตถุระเบิดตามกฎหมายวําด๎วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
ดอกไม๎เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนหรือวัตถุที่สามารถระเบิดได๎เม่ือได๎รับความร๎อน ประกายไฟ เปลวไฟหรือเมื่อ
ได๎รับการกระทบกระเทือน การเสียดสีหรือถูกกระท าโดยตัวจุดระเบิด 

10. วัตถุไวไฟหมายถึง วัตถุท่ีมีคุณสมบัติติดไฟได๎งํายและสันดาปเร็ว 
11. เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย๎ายได๎หมาย ถึง  เครื่องดับเพลิงซึ่งมีลักษณะเป็นอุปกรณ์ที่

เคลื่อนย๎ายได๎โดยสะดวกและใช๎งานด๎วยมือ ภายในบรรจุสารดับเพลิงซึ่งสามารถขับออกได๎โดยใช๎แรงดันเชํน 
เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ แบบยกหิ้ว แบบลากเข็นหรือลักษณะอ่ืนใดที่คล๎ายกัน 

12. ระยะเข๎าถึงหมาย ถึง ระยะทางที่ผู๎ปฏิบัติงานสามารถเข๎าถึงเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย๎าย
ได๎เพ่ือดับเพลิง ณ จุดนั้นๆ 

บททั่วไป 
1. ต๎อง จัดให๎มีระบบปูองกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาลและต๎องดูแลระบบปูองกันและ

ระงับอัคคีภัยให๎อยูํในสภาพพร๎อมใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
2. ในโรงพยาบาลทุกแหํง ให๎จัดท าปูายข๎อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟและ

ปิดประกาศให๎เห็นได๎อยํางชัดเจน 
3. ในโรงพยาบาล ต๎องจัดให๎มีแผนปูองกันและระงับอัคคีภั ยประกอบด๎วยการตรวจตรา การ

อบรม การรณรงค์ปูองกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟและการบรรเทาทุกข์ให๎จัดเก็บแผนปูองกัน
และระงับอัคคีภัย ณ โรงพยาบาลและเก็บผลการด าเนินการไว๎เพื่อการตรวจติดตาม 

4. ในกรณีที่สั่งให๎ บุคลากรท างานที่มีลักษณะงานหรือไปท างาน ณ สถานที่ท่ีเสี่ยงหรืออาจเสี่ยง
ตํอการเกิดอัคคีภัย ให๎แจ๎งข๎อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานให๎ บุคลากรทราบกํอนการปฏิบัติงาน
ให๎จัดเก็บวัตถุตํางๆดังตํอไปนี้ 

1) วัตถุซึ่งเมื่อรวมกันแล๎วจะเกิดการลุกไหม๎หรืออาจกํอให๎เกิดการลุกไหม๎ ให๎แยกเก็บโดย

มิให๎ปะปนกัน 

2) วัตถุซึ่งโดยสภาพสามารถอ๎ุมน้ าหรือซับน้ าได๎มาก ให๎จัดเก็บไว๎บนพื้นของอาคารซึ่ง
สามารถรองรับน้ าหนักที่เพ่ิมข้ึนได๎ 

 

หมวด ๒ 

ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและทางหนีไฟ 



๘๙ 

 

1. จัดให๎มีเส๎นทางหนีไฟทุกชั้นของอาคารอยํางน๎อยชั้นละ  2 เส๎นทางซึ่งสามารถอพยพ บุคลากร
หรือผู๎รับบริการในเวลาเดียวกันทั้งหมดสูํจุดที่ปลอดภัยได๎โดยปลอดภัยภายในเวลาไมํเกินห๎านาทีเส๎นทางหนีไฟ
ไปสูํจุดที่ปลอดภัยต๎องปราศจากสิ่งกีดขวางประตูท่ีใช๎ในเส๎นทางหนีไฟต๎องท าด๎วยวัสดุทนไฟ ไมํมีธรณีประตู
หรือขอบกั้น และเป็นชนิดที่บานประตูเปิดออกไปตามทิศทางของการหนีไฟกับต๎องติดอุปกรณ์ท่ีบังคับให๎บาน
ประตูปิดได๎เอง ห๎ามใช๎ประตูเลื่อน ประตูม๎วนหรือประตูหมุนและห๎ามปิดตาย ใสํกลอน กุญแจ ผูก ลํามโซํหรือ
ท าให๎เปิดออกไมํได ๎

2. โรงพยาบาลที่มีอาคารตั้งแตํสองชั้นขึ้นไปหรือมีพ้ืนที่ตั้งแตํ  300 ตารางเมตรขึ้นไป ต๎องจัดให๎
มีระบบสัญญาณแจ๎งเหตุเพลิงไหม๎ในโรงพยาบาลทุกชั้นโดยให๎ปฏิบัติ ดังตํอไปนี้ 

1) ระบบสัญญาณแจ๎งเหตุเพลิงไหม๎อยํางน๎อยต๎องประกอบด๎วย 
(ก) อุปกรณ์แจ๎งเหตุเพลิงไหม๎ท้ังที่ใช๎ระบบแจ๎งเหตุอัตโนมัติและระบบแจ๎งเหตุ

ที่ใช๎มือเพ่ือให๎อุปกรณ์สํงสัญญาณแจ๎งเหตุเพลิงไหม๎ท างาน 
(ข) อุปกรณ์สํงสัญญาณแจ๎งเหตุเพลิงไหม๎ต๎องสามารถสํงเสียงหรือสัญญาณให๎

ทุกคนภายในอาคารได๎ยินหรือทราบอยํางท่ัวถึงเพ่ือการหนีไฟ 
2) อุปกรณ์แจ๎งเหตุที่ใช๎มือต๎องอยูํในที่เห็นได๎อยํางชัดเจน เข๎าถึงได๎งํายหรืออยูํในเส๎นทาง

หนีไฟโดยติดตั้งหํางจากจุดที่บุคลากรท างานไมํเกิน 30 เมตร 
3) เสียงหรือสัญญาณที่ใช๎ในการแจ๎งเหตุเพลิงไหม๎ต๎องมีเสียงหรือสัญญาณที่แตกตํางไป

จากเสียงหรือสัญญาณที่ใช๎ในสถานประกอบกิจการ 
4) กิจการโรงพยาบาล หรือสถานที่ห๎ามใช๎เสียงหรือใช๎เสียงไมํได๎ผล ต๎องจัดให๎มีอุปกรณ์

หรือมาตรการอื่นใด เชํน สัญญาณไฟหรือรหัส ที่สามารถแจ๎งเหตุเพลิงไหม๎ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

5) การติดตั้งระบบสัญญาณแจ๎งเหตุเพลิงไหม๎ ให๎เป็นไปตามสภาวิศวกรหรือวิศวกรรม
สถานแหํงประเทศไทยหรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องก าหนด 

3. จัดให๎มีแสงสวํางอยํางเพียงพอส าหรับเส๎นทางหนีไฟในการอพยพออกจากอาคารเพ่ือการหนี
ไฟ รวมทั้งจัดให๎มีแหลํงจํายไฟฟูาส ารองที่สามารถจํายไฟฟูาเพ่ือการหนีไฟและส าหรับใช๎กับอุปกรณ์ดับเพลิง
ขั้นต๎นหรืออุปกรณ์อ่ืนที่เกี่ยวข๎องได๎ในทันทีท่ีไฟฟูาดับ 

4. จัดให๎มีปูายบอกทางหนีไฟที่มีลักษณะ ตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแหํงประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และต๎องให๎เห็นได๎อยํางชัดเจน 

 

หมวด ๓ 

การดับเพลิง 



๙๐ 

 

1. จัดให๎มีระบบน้ าดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบเพื่อใช๎ในการดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงขั้นต๎น
ได๎อยํางเพียงพอในทุกสํวนของอาคาร อยํางน๎อยให๎ประกอบด๎วย 

1) ในกรณีที่ไมํมีทํอน้ าดับเพลิงของทางราชการในบริเวณท่ีตั้งอยูํหรือมีแตํปริมาณน้ าไมํ 
 เพียงพอ ให๎จัดเตรียมน้ าส ารองไว๎ใช๎ในการดับเพลิงโดยต๎องมีอัตราสํวนปริมาณน้ าที่

ส ารองตํอพ้ืนที่อาคารตามท่ีก าหนดไว๎ 
  ส าหรับกรณีที่มีอาคารหลายหลังตั้งอยูํในบริเวณเดียวกัน ต๎องจัดให๎มีน้ าส ารอง

ไว๎ในปริมาณท่ีใช๎กับอาคารที่มีพ้ืนที่มากที่สุดเพียงหลังเดียว 
2) ระบบการสํงน้ า ที่เก็บกักน้ า เครื่องสูบน้ าดับเพลิงและการติดตั้ง จะต๎องได๎รับการ 
 ตรวจสอบและรับรองจากวิศวกรตามกฎหมายวําด๎วยวิศวกรและต๎องมีการปูองกัน

ไมํให๎เกิดความเสียหายจากเพลิงไหม๎พร๎อมเก็บผลการด าเนินการไว๎เพ่ือการตรวจ
ติดตาม 

3) ข๎อตํอทํอรับน้ าดับเพลิงเข๎าอาคารและข๎อตํอสํงน้ าภายในอาคารจะต๎องเป็นระบบ
เดียวกับท่ีใช๎ในหนํวยดับเพลิงของทางราชการในท๎องถิ่นหรือต๎องมีอุปกรณ์ท่ีจะชํวย
สวมระหวํางข๎อตํอที่ใช๎กับหนํวยดับเพลิงของทางราชการในท๎องถิ่นนั้นและต๎องอยูํใน
สภาพที่ใช๎งานได๎ดี ทั้งในการติดตั้งต๎องมีสิ่งปูองกันความเสียหายที่จะเกิดข้ึนจาก
ยานพาหนะหรือสิ่งอื่น 

4) ข๎อตํอสายสํงน้ าดับเพลิงและหัวฉีดดับเพลิงจะต๎องเป็นระบบเดียวกับท่ีใช๎ในหนํวย
ดับเพลิงของทางราชการในท๎องถิ่นนั้น ซึ่งสามารถตํอเข๎าด๎วยกันได๎หรือต๎องมีอุปกรณ์
ที่จะชํวยสวมระหวํางข๎อตํอหรือหัวฉีดดับเพลิงดังกลําว 

5) สายสํงน้ าดับเพลิงต๎องมีความยาวหรือตํอกันให๎มีความยาวเพียงพอที่จะควบคุมบริเวณ
ที่เกิดเพลิงไหม๎ได๎ 

2. จัดให๎มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย๎ายได๎ โดยต๎องปฏิบัติ ดังตํอไปนี้ 
1) จัดให๎มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย๎ายได๎ตามประเภทของเพลิง ซึ่งเป็นไปตาม

มาตรฐานที่ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก าหนด 
2) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย๎ายได๎ทุกเครื่อง ต๎องจัดให๎มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์

แสดงวําเป็นชนิดใด ใช๎ดับเพลิงประเภทใดและเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์นั้นต๎องมี
ขนาดที่มองเห็นได๎อยํางชัดเจน 

3) ห๎ามใช๎เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย๎ายได๎ท่ีอาจเกิดไอระเหยของสารพิษ เชํนคาร์บอน
เตตราคลอไรด์ 

4) ต๎องติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่เหมาะสมตามชนิดและขนาดส าหรับดับเพลิงที่
เกิดจากประเภทของวัสดุที่มีในแตํละชั้นไว๎ 1 เครื่อง ตํอพ้ืนที่อาคารไมํเกิน 1000 
ตารางเมตร ทุกระยะไมํเกิน 45 เมตรแตํไมํน๎อยกวําชั้นละ 1 เครื่อง 



๙๑ 

 

3. จัดให๎มีการดูแลรักษาและตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให๎อยูํในสภาพที่ใช๎งานได๎ดี โดยการ
ตรวจสอบต๎องไมํน๎อยกวํา  6 เดือนตํอครั้ง พร๎อมกับติดปูายแสดงผลการตรวจสอบและวันที่ท าการตรวจสอบ
ครั้งสุดท๎ายไว๎ที่อุปกรณ์ดังกลําวและเก็บผลการตรวจสอบไว๎ให๎เพื่อการตรวจติดตาม 

4. ระบบดับเพลิงอัตโนมัติเป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแหํงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 

5. ให๎ปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิง ดังตํอไปนี้ 
1) ติดตั้งปูายแสดงจุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงที่เห็นได๎อยํางชัดเจน 
2) ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงในที่เห็นได๎อยํางชัดเจน ไมํมีสิ่งกีดขวางและสามารถน ามาใช๎งาน

ได๎โดยสะดวกตลอดเวลา 
3) จัดให๎มีการดูแลรักษาตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให๎อยูํในสภาพที่ใช๎งานได๎ดี โดยในการ 
 ตรวจสอบนั้นต๎องไมํน๎อยกวําเดือนละ 1 ครั้งหรือตามระยะเวลาที่ผู๎ผลิตก าหนด พร๎อม

กับติดปูายแสดงผลการตรวจสอบและวันที่ท าการตรวจสอบครั้งสุดท๎ายไว๎ที่อุปกรณ์
ดังกลําวและเก็บผลการตรวจสอบไว๎ให๎บุคลากรตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได๎
ตลอดเวลา เว๎นแตํเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย๎ายได๎ให๎ตรวจสอบตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว๎ 

6. สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตํอการเกิดอัคคีภัยอยํางร๎ายแรงหรืออยํางปานกลาง ให๎จัด บุคลากร
เพ่ือท าหน๎าที่ดับเพลิงประจ าอยูํตลอดเวลาที่มีการท างานและจัดหาอุปกรณ์คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคล
ที่ใช๎ในการดับเพลิงและการฝึกซ๎อมดับเพลิงซึ่งต๎องอยูํในสภาพที่ใช๎งานได๎ดีเชํน เสื้อคลุมดับเพลิง รองเท๎า ถุง
มือ หมวก หน๎ากากปูองกันความร๎อนหรือควันพิษ อยํางน๎อยให๎เพียงพอกับจ านวนผู๎ท าหน๎าที่ดับเพลิงนั้น 

 

 

 

หมวด ๔ 

การป้องกันอัคคีภัย 

จากแหล่งก่อเกิดการกระจายตัวของความร้อน 

1. ให๎มีการปูองกันอัคคีภัยจากแหลํงกํอเกิดการกระจายตัวของความร๎อน ดังตํอไปนี้ 
1) กระแสไฟฟูาลัดวงจร ให๎เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน

เกี่ยวกับไฟฟูา 
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2) เครื่องยนต์หรือปลํองไฟ เพื่อมิให๎เกิดลูกไฟหรือเขมําไฟกระเด็นถูกวัตถุท่ีติดไฟได๎ 
3) การแผํรังสี การน าหรือการพาความร๎อนจากแหลํงก าเนิดความร๎อนสูงไปสูํวัตถุท่ีติดไฟ

ได๎งําย 
4) การเสียดสีหรือเสียดทานของเครื่องจักรหรือเครื่องมือที่เกิดประกายไฟหรือความร๎อน

สูงที่อาจท าให๎เกิดการลุกไหม๎ได๎ 
5) การสะสมของไฟฟูาสถิต โดยตํอสายดินกับถังหรือทํอน้ ามันเชื้อเพลิง สารเคมีหรือ

ของเหลวไวไฟ ทั้งนี้ ให๎เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน
เกี่ยวกับไฟฟูา 

6) การเชื่อมหรือตัดโลหะ ซึ่งเป็นแหลํงความร๎อนสูงที่อาจท าให๎เกิดการลุกไหม๎ได๎ 
7) การสะสมความร๎อนของปลํองระบายควัน โดยปฏิบัติ ดังตํอไปนี้ 

(ก) ไมํติดตั้งปลํองระบายควันกับสํวนของอาคารที่สร๎างด๎วยวัสดุที่ติดไฟได๎งําย 
(ข) หุ๎มปลํองระบายควันด๎วยฉนวนที่ท าจากวัสดุที่ไมํติดไฟและอุณหภูมิผิวหน๎า

ด๎านนอกของฉนวนต๎องไมํสูงเกิน 50 องศาเซลเซียส 

 

หมวด ๕ 

วัตถุไวไฟ 

1. ในกรณีที่มี เก็บหรือขนถํายวัตถุไวไฟจะต๎องด าเนินการอยํางปลอดภัยเพื่อปูองกันการเกิด
อัคคีภัย ทั้งนี้ ให๎เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย วัตถุไวไฟ  

2. การเก็บถังก๏าซชนิดเคลื่อนย๎ายได๎ชนิดของเหลว ให๎ปฏิบัติ ดังตํอไปนี้ 
1) ในกรณีที่เก็บถังก๏าซไว๎ภายนอกอาคาร ต๎องเก็บไว๎ในที่เปิดโลํงที่มีการปูองกันความร๎อน

มิให๎มีอุณหภูมิสูงกวําที่ผู๎ผลิตก าหนดไว๎และมีสิ่งปูองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจาก
ยานพาหนะหรือสิ่งอื่น 

2) ในกรณีที่เก็บถังก๏าซไวไฟไว๎ภายในอาคาร ต๎องแยกเก็บไว๎ในห๎องท่ีมีผนังท าด๎วยวัสดุทน
ไฟและมีการระบายหรือถํายเทอากาศได๎ดี มีระบบตรวจจับก๏าซอัตโนมัติ ปริมาณเก็บ
รวมกันแหํงละไมํเกิน 2,000 ลิตร โดยแตํละแหํงจะต๎องหํางกันไมํน๎อยกวํา 20 เมตร 

3) ห๎ามเก็บถังก๏าซไวไฟไว๎ใกล๎วัตถุท่ีลุกไหม๎ได๎งําย 
4) มีโซํหรือวัตถุอ่ืนในลักษณะเดียวกันรัดถังกันล๎มและติดตั้งฝาครอบหัวถัง เพ่ือความ

ปลอดภัยในขณะที่เคลื่อนย๎ายหรือจัดเก็บ 
3. การเก็บวัตถุท่ีติดไฟได๎งํายประเภทไม๎ กระดาษ ขนสัตว์ ฟาง โฟม ฟองน้ าสังเคราะห์หรือสิ่ง

อ่ืนใดที่มีคุณสมบัติคล๎ายคลึงกัน ให๎เก็บไว๎ในอาคารตํางหากหรือเก็บในห๎องทนไฟซึ่งหลังคาหรือฝาห๎องต๎องไมํ
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ท าด๎วยแก๎วหรือวัสดุโปรํงใสที่แสงแดดสํองตรงเข๎าไปได๎ ในกรณีที่มีจ านวนน๎อยอาจเก็บไว๎ในภาชนะทนไฟหรือ
ถังโลหะท่ีมีฝาปิด 

หมวด 6 

การด าเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัย 

และการรายงาน 

1 ต๎องจัดให๎บุคลากรไมํน๎อยกวําร๎อยละสี่สิบของจ านวนบุคลากรในแตํละหนํวยของโรงพยาบาล
รับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต๎น โดยให๎ผู๎ที่ได๎รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและค๎ุมครองแรงงานเป็น
ผู๎ด าเนินการฝึกอบรม 

2 จัดให๎มีการด าเนินการเก่ียวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัย ดังตํอไปนี้ 
1) โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงตํอการเกิดอัคคีภัยอยํางร๎ายแรงหรืออยํางปานกลางต๎องจัด

ให๎มีการบริหารงานโดยกลุํมปฏิบัติงานเพื่อปูองกันและระงับอัคคีภัยและมีผู๎ท าหน๎าที่
อ านวยการระงับอัคคีภัยทั้งระบบโดยเฉพาะเมื่อเกิดเพลิงไหม๎ประจ าสถานโรงพยาบาล
ตลอดเวลาที่มีการประกอบกิจการ 

2) ต๎องจัดให๎ผู๎ที่มีหน๎าที่เก่ียวกับการปูองกันและระงับอัคคีภัยรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การปูองกันและระงับอัคคีภัย การใช๎อุปกรณ์ตํางๆในการดับเพลิง การปฐมพยาบาล 
และการชํวยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 

3 ต๎องจัดให๎บุคลากรฝึกซ๎อมอพยพหนีไฟออกจากอาคารไปตามเส๎นทางหนีไฟตามท่ีก าหนด 
4 ต๎องจัดให๎บุคลากรทุกคนฝึกซ๎อมดับเพลิงและฝึกซ๎อมอพยพหนีไฟพร๎อมกันอยํางน๎อยปีละ  1 

ครั้ง โดยผู๎ที่ได๎รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและค๎ุมครองแรงงานเป็นผู๎ด าเนินการฝึกซ๎อม 
5 ให๎จัดท ารายงานผลการฝึกซ๎อมดังกลําวตามแบบก าหนดและเก็บผลการด าเนินการไว๎เพ่ือการ

ตรวจติดตาม 
 

รังสีชนิดก่อไอออน 

หมวด ๑ 

บทนิยาม 

1 รังสีชนิดกํอไอออน ( Ionizing radiation)หมายถึง พลังงานในรูปของคลื่นแมํเหล็กไฟฟูาหรือ
อนุภาครังสีใดๆที่สามารถกํอให๎เกิดการแตกตัวเป็นไอออนได๎ท้ังโดยทางตรงหรือโดยทางอ๎อมในตัวกลางที่ผําน
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ไป เชํน รังสีแอลฟา รังสีบีตา รังสีแกมมารังสีเอ็กซ์ อนุภาคนิวตรอน อิเล็กตรอนที่มีความเร็วสูง โปรตอนที่มี
ความเร็วสูง เป็นต๎น 

2 ต๎นก าเนิดรังสี ( Source)หมายถึง สิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีมีการแผํรังสีออกมาโดยการสลายตัวของ
นิวเคลียสหรือสามารถกํอให๎เกิดการแผํรังสีออกมาโดยวิธีอ่ืน ทั้งนี้ไมํวําต๎นก าเนิดรังสีนั้นจะเป็นชนิดชนิดปิด
ผนึกหรือไมํปิดผนึกก็ตาม 

3 ต๎นก าเนิดรังสีชนิดไมํปิดผนึก ( Unsealed source)หมายถึง ต๎นก าเนิดรังสีที่ไมํได๎มีการปิด
ผนึก บรรจุหรือหํอหุ๎มอยํางถาวรในปลอกหุ๎มหรือวัสดุหํอหุ๎มที่มิดชิดและแข็งแรง ทนทานเพียงพอที่จะปูองกัน
การรั่ว ไหล หก หลํน หรือฟูุงกระจายของสารกัมมันตรังสี 

4 กากกัมมันตรังสี ( Radioactive waste)หมายถึง สิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีประกอบหรือปนเปื้อนด๎วย
สารกัมมันตรังสีและไมํเป็นประโยชน์ในการใช๎งาน 

5 ปริมาณรังสีสะสมหมายถึง ผลรวมของปริมาณรังสีที่รํางกายได๎รับ 
6 พ้ืนที่ควบคุมหมายถึง บริเวณท่ีก าหนดเป็นบริเวณรังสีและบริเวณรังสีสูง 
7 บริเวณรังสีหมายถึง บริเวณท่ีมีอัตราปริมาณรังสีเกิน ๒.๕ ไมโคร-ซีเวอร์ต ( micro Sievert) 

ตํอชั่วโมง แตํไมํเกิน ๒๕ ไมโครซีเวอร์ต (micro Sievert) ตํอชั่วโมง 
8 บริเวณรังสีสูงหมายถึง บริเวณท่ีมีอัตราปริมาณรังสีเกิน ๒๕ ไมโคร-ซีเวอร์ต (micro Sievert) 

ตํอชั่วโมงข้ึนไป 
9 อุปกรณ์บันทึกปริมาณรังสีประจ าตัวบุคคลหมาย ถึง อุปกรณ์บันทึกปริมาณรังสีที่ใช๎สวมใสํ

หรือติดไว๎กับสํวนตําง ๆ ของตัวบุคลากร เพื่อการบันทึกปริมาณรังสีสะสมที่บุคลากรได๎รับตามชํวงเวลาของ
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสี ซึ่งสามารถอํานคําได๎โดยทันที หรือน าไปวิเคราะห์ผลในภายหลัง ได๎แกํ ฟิล์มแบดจ์ 
(film badge) ฟิล์มริงก์ (filmring) ที แอล ดี แบดจ์ (TLD badge) ที แอล ดี ริงก์ (TLD ring) ที แอล ดี 
แคปซูล ( TLD capsule) พอคเคท แชมเบอร์ ( pocket chamber) พอคเคท โดสซิมิเตอร์ 
(pocketdosimeter) เป็นต๎น 

10 ผลิตหมายถึง ท า ผสม ปรุง ปรุงแตํ ง แปรสภาพ เปลี่ยนรูปและหมายความรวมถึงการบรรจุ 
เก็บ เคลื่นย๎ายและการติดฉลากหรือตราหรือสัญลักษณ์บนหีบหํอบรรจุ ภาชนะบรรจุ ปลอกหุ๎มหรือสิหํอหุ๎ม
สารกัมมันตรังสี 

11 มีไว๎ในครอบครองหมาย ถึง การมีไว๎ในครอบครอง ไมํวําเพ่ือตนเองหรือผู๎อื่นและไมํวําจะเป็น
การมีไว๎เพ่ือขาย เพื่อขนสํง เพื่อใช๎หรือเพ่ือประการอื่นใดและรวมถึงการทิ้งอยูํหรือปรากฏอยูํในบริเวณท่ีอยูํใน
ความครอบครองด๎วย 

 

หมวด ๒ 

การควบคุมและป้องกันอันตราย 
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1 การผลิตหรือมีไว๎ในครอบครองซึ่งต๎นก าเนิดรังสี แจ๎งจ านวนและปริมาณความแรงรังสีของต๎น
ก าเนิดรังสีชนิดดังกลําว 

2 ให๎ก าหนดพ้ืนที่ควบคุม โดยจัดท ารั้ว คอกก้ัน หรือเส๎นแสดงแนวเขตและจัดให๎มีปูายข๎อความ 
“ระวังอันตรายจากรังสี ห๎ามเข๎า” อยํางน๎อยเป็นภาษาไทยด๎วยตัวอักษรสีด าบนพื้นสีเหลือง แสดงไว๎ให๎เห็นโดย
ชัดเจนในบริเวณนั้น 

3 ห๎ามบุคลากรซึ่งไมํมีหน๎าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสีหรือบุคคลภายนอกเข๎าไปในพ้ืนที่ควบคุม 
เว๎นแตํจะได๎รับมอบหมายหรือได๎รับอนุญาต ทั้งนี้ต๎องอยูํภายใต๎การควบคุมดูแลของผู๎รับผิดชอบด าเนินการ
ทางด๎านเทคนิคในเรื่องรังสี 

4 ห๎ามมิให๎อนุญาตให๎หญิงมีครรภ์เข๎าไปในพ้ืนที่ควบคุม 
5 ให๎จัดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ชํวยลดปริมาณรังสีที่ต๎นก าเนิดรังสีหรือท่ีทางผํานของรังสีและ

ก าหนดวิธีและเวลาการท างานเพ่ือปูองกันมิให๎ บุคลากรซึ่งปฏิบัติงานในพ้ืนที่ควบคุมได๎รับปริมาณรังสีสะสม
เกินเกณฑ์ก าหนดอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 

1) ๒๐ มิลลิซีเวอร์ต ( milli Sievert) ตํอปี โดยเฉลี่ยในชํวง  5 ปีติดตอํกันส าหรับศีรษะ 
ล าตัว อวัยวะที่เก่ียวกับการสร๎างโลหิตและระบบอวัยวะสืบพันธุ์ ทั้งนี้ ในแตํละปีจะรับ
ปริมาณรังสีสะสมได๎ไมํเกิน ๕๐ มิลลิซีเวอร์ต (milli Sievert) 

2) ๑๕๐ มิลลิซีเวอร์ต (milli Sievert) ตํอปี ส าหรับเลนส์ของดวงตา 
3) ๕๐๐ มิลลิซีเวอร์ต (milli Sievert) ตํอปี ส าหรับผิวหนังหรือมือและเท๎า 

6 ต๎องจัดให๎บุคลากรซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสี ใช๎อุปกรณ์บันทึกปริมาณรังสีประจ าตัวบุคคล
ตลอดเวลาที่มีการปฏิบัติงาน 

7 ให๎ท าข๎อมูลเกี่ยวกับปริมาณรังสีสะสมที่ บุคลากร ได๎รับเป็นประจ าทุกเดือน และต๎องแจ๎ง
ปริมาณรังสีสะสมดังกลําวให๎บุคลากรทราบทุกครั้งและเก็บหลักฐานไว๎เพ่ือการตรวจติดตาม 

 

หมวด ๓ 

เครื่องหมาย ฉลากและสัญญาณเตือนภัย 

1. ต๎องจัดให๎มีเครื่องหมายเตือนภัยติดไว๎ให๎เห็นโดยชัดเจนในบริเวณรังสี บริเวณรังสีสูง บริเวณ
ที่มีการฟุูงกระจายของสารกัมมันตรังสีหรือบริเวณหรือห๎องใดๆท่ีมีการเก็บรักษาสารกัมมันตรังสี 

2. ให๎จัดท าฉลากที่มีเครื่องหมายและข๎อความเตือนภัย ติดไว๎ที่ภาชนะท่ีใช๎บรรจุหรือหํอหุ๎มสา ร
กัมมันตรังสีตามแบบทีก่ฎหมายก าหนด 

3. จัดให๎มีปูายห๎ามน าภาชนะหรือวัสดุซึ่งเปรอะเปื้อนหรือปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีออกไปนอก
บริเวณท่ีปฏิบัติการ 



๙๖ 

 

4. ให๎ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบสีแดงเพ่ือเตือนภัยในบริเวณรังสีสูงให๎เห็นได๎ชัดเจน 
5. จัดให๎มีระบบสัญญาณฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีขึ้น เพื่อให๎ บุคลากร ออกไปยัง

สถานที่ที่ปลอดภัย โดยสัญญาณฉุกเฉินต๎องมีลักษณะ ดังนี้ 
1) ระบบสัญญาณฉุกเฉิน ต๎องเปลํงเสียงให๎บุคลากรที่ท างานภายในอาคารได๎ยินอยําง

ทั่วถึง โดยมีระดับความดังของเสียงไมํน๎อยกวํา ๑๐๐ เดซิเบล (เอ) วัดหํางจากจุด
ก าเนิดของเสียง 1 เมตรโดยรอบ 

2) อุปกรณ์ท่ีท าให๎เสียงของสัญญาณฉุกเฉินท างาน ต๎องอยูํในที่เดํนชัดเข๎าไปถึงได๎งําย 
3) สัญญาณฉุกเฉินจะต๎องมีเสียงที่แตกตํางไปจากเสียงที่ใช๎ในสถานประกอบกิจการทั่วไป

และห๎ามใช๎เสียงดังกลําวในกรณีอ่ืนที่ไมํเก่ียวข๎องกัน 
4) ต๎องจัดให๎มีการทดสอบประสิทธิภาพในการท างานของระบบสัญญาณฉุกเฉินอยําง

น๎อยเดือนละ 1 ครั้ง 

ส าหรับกิจการโรงพยาบาลหรือสถานที่ที่ไมํต๎องการใช๎เสียง ต๎องจัดให๎มีอุปกรณ์หรือ
มาตรการอื่นใด เชํน สัญญาณไฟ รหัส ที่สามารถแจ๎งเหตุได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 
การคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 

1. ต๎องจัดให๎สภาพแวดล๎อมในการท างานอยูํในลักษณะที่ไมํเป็นอันตรายตํอสุขภาพและความ
ปลอดภัยของ บุคลากร  หากไมํสามารถด าเนินการปูองกันแก๎ไขอันตรายได๎ ต๎องจัดหาอุปกรณ์ค๎ุมครองความ
ปลอดภัยสํวนบุคคลที่สามารถปูองกันอันตรายนั้นให๎บุคลากรสวมใสํ 

2. ต๎องจัดและดูแลให๎ บุคลากรใช๎อุปกรณ์คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลที่ได๎มาตรฐานและ
เหมาะสมกับประเภทและชนิดของงาน ตลอดเวลาที่ท างาน ดังตํอไปนี้ 

1) งานเชื่อมหรือตัดชิ้นงานด๎วยไฟฟูา ก๏าซหรือพลังงานอื่น ให๎สวมถุงมือผ๎าหรือถุงมือหนัง 
 กระบังหน๎าลดแสงหรือแวํนตาลดแสง รองเท๎านิรภัยและแผํนปิดหน๎าอกกันประกายไฟ 
2) งานลับ ฝนหรือแตํงผิวโลหะด๎วยหินเจียระไน ให๎สวมแวํนตาชนิดใสหรือหน๎ากากชนิด

ใส ถุงมือผ๎าและรองเท๎าพ้ืนยางหุ๎มส๎น 
3) งานกลึงโลหะ งานกลึงไม๎ งานไสโลหะ งานไสไม๎หรืองานตัดโลหะ ให๎สวมแวํนตาชนิด

ใสหรือหน๎ากากชนิดใส ถุงมือผ๎าและรองเท๎าพ้ืนยางหุ๎มส๎น 

 

4) งานพํนสี ให๎สวมที่กรองอากาศส าหรับใช๎ครอบจมูกและปากกันสารเคมี ถุงมือผ๎าและ 
 รองเท๎าพ้ืนยางหุ๎มส๎น 
5) งานยก ขนย๎ายหรือติดตั้ง ให๎สวมหมวกนิรภัย ถุงมือผ๎าและรองเท๎านิรภัย 



๙๗ 

 

6) งานควบคุมเครื่องจักร ให๎สวมหมวกนิรภัยและรองเท๎าพ้ืนยางหุ๎มส๎น 
7) งานหม๎อน้ า ให๎สวมแวํนตาชนิดใสหรือหน๎ากากชนิดใส ปลั๊กลดเสียงหรือครอบหูลด

เสียงชุดปูองกันความร๎อนหรืออุปกรณ์ปูองกันความร๎อนและรองเท๎าพ้ืนยางหุ๎มส๎น
นอกจากอุปกรณ์ท่ีก าหนดไว๎ตามวรรคหนึ่ง ให๎จัดอุปกรณ์ค๎ุมครองความปลอดภัยสํวน
บุคคลอื่นให๎ บุคลากร ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานและอันตรายที่อาจเกิดกับ
บุคลากรด๎วย 

8) งานไฟฟูาจัดให๎มีอุปกรณ์ค๎ุมครองความปลอดภัยสํวนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
เชํน ถุงมือหนัง ถุงมือยาง แขนเสื้อยาง หมวกนิรภัย รองเท๎าพ้ืนยางหุ๎มข๎อชนิดมีส๎น 
ให๎บุคลากรซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟูาสวมใสํตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานและจัดให๎มี
อุปกรณ์ปูองกันอันตรายจากไฟฟูาที่เหมาะสมกับลักษณะงาน เชํน แผํนฉนวนไฟฟูา 
ฉนวนหุ๎มสาย ฉนวนครอบลูกถ๎วย 

ในกรณีที่ บุคลากร ต๎องปฏิบัติงานในที่สูงกวําพื้นตั้งแตํ  4 เมตรขึ้นไป ต๎องจัดให๎มีเข็มขัดนิรภัย
และหมวกนิรภัยชั้นคุณภาพ B ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให๎บุคลากรสวมใสํตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 
เว๎นแตํเข็มขัดนิรภัยและหมวกนิรภัยดังกลําวจะท าให๎เสี่ยงตํออันตรายมากขึ้นให๎จัดให๎มีอุปกรณ์เพ่ือความ
ปลอดภัยอยํางอ่ืนแทน 

(ก) อุปกรณ์ค๎ุมครองความปลอดภัยสํวนบุคคลและอุปกรณ์ปูองกันอันตรายจาก 
    ไฟฟูาต๎องมีคุณสมบัติ ดังตํอไปนี้ 

 อุปกรณ์ค๎ุมครองความปลอดภัยสํวนบุคคลและอุปกรณ์ท่ีใช๎
ปูองกันกระแสไฟฟูาต๎องเหมาะสมกับแรงดันไฟฟูาสูงสุดในบริเวณ
ที่ปฏิบัติงานหรือบริเวณใกล๎เคียงท่ีอาจกํอให๎เกิดอันตรายได๎ 

 ถุงมือยางปูองกันไฟฟูา ต๎องมีลักษณะสวมกับนิ้วมือได๎ทุกนิ้ว 

 ถุงมือหนังที่ใช๎สวมทับถุงมือยาง ต๎องมีความยาวหุ๎มถึงข๎อมือและมี 
     ความคงทนตํอการฉีกขาดได๎ดี 

 การใช๎ถุงมือยางต๎องใช๎กับถุงมือหนังทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน 

 อุปกรณต์๎องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(ข) ในกรณีที่บริเวณท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟูาอยูํใกล๎หรือเหนือน้ าที่อาจท าให๎

เกิดอันตรายจากการจมน้ า ต๎องจัดให๎บุคลากรสวมใสํเครื่องชูชีพกันจมน้ า 
เว๎นแตํการสวมใสํเครื่องชูชีพอาจท าให๎ บุคลากรได๎รับอันตรายมากกวําเดิม 
ให๎ใช๎วิธีการอ่ืนที่มีความปลอดภัยแทน 

(ค) ต๎องจัดให๎อุปกรณ์คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลและอุปกรณ์ปูองกัน
อันตรายจากไฟฟูาอยูํในสภาพที่ปลอดภัยตลอดการใช๎งาน รวมทั้งต๎อง
ตรวจสอบ บ ารุงรักษาและทดสอบตามมาตรฐานและวิธีที่ผู๎ผลิตก าหนด 
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9) งานเกี่ยวกับรังสีชนิดกํอไอออนจัดอุปกรณ์คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคล เชํน
หมวกพลาสติก ถุงมือผ๎าหรือยาง รองเท๎า เสื้อคลุมท่ีท าด๎วยฝูายหรือยาง แวํนตา ที่
กรองอากาศ เครื่องชํวยหายใจ หรืออุปกรณ์อ่ืนที่จ าเป็น ซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถ
ปูองกันหรือลดอันตรายจากรังสีที่จะเข๎าสูํรํางกาย เพื่อให๎ บุคลากรซึ่งท างานเกี่ยวกับ
ต๎นก าเนิดรังสีชนิดไมํปิดผนึก ใช๎หรือสวมใสํตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ให๎เป็นไป
ตามสภาพและลักษณะของงาน มีการปฏิบัติดังตํอไปนี้ 

(ก) จัดท าคูํมือหรือเอกสารเกี่ยวกับประโยชน์ วิธีการใช๎ และวิธีการบ ารุงรักษา 
    อุปกรณ์ค๎ุมครองความปลอดภัยสํวนบุคคล พร๎อมทั้งแจกจํายให๎แกํบุคลากร    

ซึ่งท างานเกี่ยวกับต๎นก าเนิดรังสีชนิดไมํปิดผนึกทุกคน คูํมือและเอกสารนี้ 
อยํางน๎อยต๎องมีข๎อความเป็นภาษาไทย 

(ข) สาธิตเกี่ยวกับวิธีการใช๎และวิธีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ค๎ุมครองความ
ปลอดภัยสํวนบุคคลให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทราบ 

(ค) ก าหนดมาตรการหรือข๎อบังคับเก่ียวกับการใช๎และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 
    คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษร พร๎อมทั้งแจ๎งให๎ 

   บุคลากร ทราบ 

 

ระบบก๊าซทางการแพทย์ 

หมวด 1 

บทนิยาม 

1. อากาศทางการแพทย์ (Medical Air) หมายถึง อากาศที่จํายจากทํอบรรจุ ถังบรรจุขนาดใหญํ
เครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์หรือเกิดจากการผสมออกซิเจนและไนโตรเจนที่มีคุณสมบัติตามข๎อก าหนด 

2. ไนโตรเจน ( Nitrogen) หมายถึง ธาตุที่มีสัญลักษณ์ทางเคมี “N2”ณ อุณหภูมิและความดัน
บรรยากาศอยูํในสถานะก๏าซ ไมํมีรส มีอยูํประมาณ 4/5 ของบรรยากาศโลก ใช๎ส าหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์
เทํานั้นไมํใช๎กับผู๎ปุวยโดยตรง คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

3. ออกซิเจน ( Oxygen) หมายถึง ธาตุที่มีสัญลักษณ์ทางเคมี “O2”คุณสมบัติเป็นไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

4. ไนตรัสออกไซด์( Nitrous Oxide) หมายถึง สารประกอบที่มีสัญลักษณ์ทางเคมี
“N2O”คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 



๙๙ 

 

5. ทํอบรรจุหรือภาชนะบรรจุที่เป็นทํอ(Cylinder)หมายถึง ภาชนะส าหรับบรรจุก๏าซความดันสูง 
ซึ่งอาจเกิด 13,700 กิโลปาสคาล(2,000 ปอนด์ตํอตารางนิ้ว หรือ 140 กิโลกรัมตํอตารางเซนติเมตร)ได ๎

6. เส๎นทํอ (Pipeline หรือPipe) หมายถึง เส๎นทํอทองแดงท่ีน ามาใช๎ในระบบก๏าซทางการแพทย์
หรือเส๎นทํอท่ีก าหนดไว๎ในระบบสุญญากาศและระบบก าจัดยาดมสลบสํวนเกิน 

7. ระบบเส๎นทํอก๏าซ(Piped Gas System) หมายถึง ระบบที่ประกอบด๎วยระบบจํายกลาง(ชุด
จํายก๏าซทํอบรรจุ ถังขนาดใหญํหรือเครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์) พร๎อมอุปกรณ์ควบคุมและการวางเส๎น
ทํอไปยังทางเปิดออกท่ีเหมาะสมเพื่อตํอใช๎งานกับอุปกรณ์การแพทย์  

8. การวางเส๎นทํอ ( Piping)หมายถึง การออกแบบและติดตั้งเส๎นทํอเป็นระบบ โดยทั่วไปมี 3 
ลักษณะ 

1) เส๎นทํอหลัก(Main Line) หมายถึง เส๎นทํอของระบบที่ตํอจากแหลํงก๏าซไปยังเส๎นทํอ
แนวตั้งหรือเส๎นทํอสาขา หรือทั้งสองอยําง 

2) เส๎นทํอแนวตั้ง( Riser) หมายถึง เส๎นทํอของระบบที่วางตัวในแนวตั้ง เป็นสํวนตํอ
ระหวํางเส๎นทํอหลักกับเส๎นทํอสาขาของชั้นตํางๆ 

3) เส๎นทํอสาขา(Branch หรือ Lateral line) หมายถึงเส๎นทํอของระบบที่ปูอนเข๎าสูํห๎อง
หรือกลุํมห๎องในชั้นเดียวกัน 

9. ชุดจํายก๏าซ ( Manifold) หมายถึง อุปกรณ์ส าหรับตํอเชื่อมทางออกของทํอบรรจุที่มากกวํา
หนึ่งทํอเข๎ากับศูนย์รวมของระบบจํายกลางของก๏าซชนิดหนึ่ง 

10. แหลํงจํายส ารอง( Reserve Supply) หมายถึง สํวนของอุปกรณ์ท่ีจํายก๏าซให๎ระบบอยําง
อัตโนมัติเมื่อระบบหลักไมํสามารถท างานได๎ 

11. ระบบสัญญาณเตือนหลัก ( Master Alarm System) หมายถึง ระบบสัญญาณเตือนที่
สามารถมองเห็นได๎จากแสงและได๎ยินจากเสียงเมื่อมีความผิดปกติของแหลํงและระบบเส๎นทํอก๏าซทาง
การแพทย ์

12. ระบบสัญญาณเตือนประจ าที่ ( Alarm System) หมายถึง ระบบสัญญาณเตือนที่สามารถ
มองเห็นได๎จากแสงและได๎ยินจากเสียงเมื่อมีความผิดปกติของระบบก๏าซทางการแพทย์ในบริเวณท่ีก าหนด 

13. ระบบสัญญาณเตือนเฉ พาะ (Local Alarm System) หมายถึง ระบบสัญญาณเตือนที่
สามารถมองเห็นได๎จากแสงและได๎ยินจากเสียงเมื่อมีความผิดปกติของระบบก๏าซทางการแพทย์ ณ ต าแหนํงที่
ก าหนด 

14. อัตโนมัติ (Automatic) หมายถึง การท างานได๎โดยกลไกของตัวเองเพ่ือด ารงสถานภาพหรือ
เมื่อถูกกระตุ๎นโดยผลกระทบที่ไมํได๎เกิดจากการกระท าของมนุษย์ 

 

หมวด 2 



๑๐๐ 

 

แหล่งก๊าซ 

1 ภาชนะบรรจุออกซิเจนที่เป็นทํอ ให๎สี เครื่องหมายและข๎อตํอภาชนะบรรจุเป็นไปตาม 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

2 ภาชนะบรรจุที่เป็นถังเก็บออกซิเจนเหลว ให๎เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถัง
เก็บก๏าซเหลว(กรณีท่ียังมิได๎ประกาศก าหนดมาตรฐานดังกลําว ให๎เป็นไปตามข๎อตกลงระหวํางผู๎ซื้อกับผู๎ขาย) 

3 การเก็บและการเคลื่อนย๎ายทํอออกซิเจนให๎ปฏิบัติดังนี้ 
1) สถานที่แห๎งอากาศถํายเทได๎ดี ถ๎าเก็บนอกอาคารต๎องต๎องมีท่ีรองรับและหลังคากัน

แดดกันฝน 
2) ห๎ามเก็บใกล๎วัตถุไวไฟ เชํน น้ ามัน ไข สารที่ไหม๎ไฟได๎หรือที่ซึ่งน้ ามันสามารถหยดลง

บนทํอ ลิ้นหรือสํวนประกอบอื่นๆ ของทํอได๎ 
3) ห๎ามเก็บก๏าชออกซิเจนกับก๏าซอะเซทิลีนรวมในห๎องเดียวกัน  
4) ไมํควรให๎อุณหภูมิทํอสูงเกิน ๕๐ องศาเซลเซียส แตํต๎องไมํเกิน 54 องศาเซลเซียส 
5) ต๎องมีวิธีหรืออุปกรณ์ปูองกันทํอล๎ม เชํนมีสายรัด 
6) ต๎องปูองกันไมํให๎ทํอ ตัววาล์วหรืออุปกรณ์นิรภัยอื่น ๆ ได๎รับการกระทบกระแทก

เสียหายได๎ 
7) ไมํเก็บทํอใกล๎ลิฟต์ ทางเดิน หรือสถานที่มีการเคลื่อนย๎ายวัสดุหนักไปมา เพราะอาจ

กระแทกหรือตกทับทํอได๎ 
8) ห๎ามบุคคลที่ไมํเกี่ยวข๎องเข๎าไปบริเวณท่ีเก็บทํอ 
9) แยกทํอเปลําและทํอที่มีก๏าซออกจากกัน และต๎องติดตั้งอุปกรณ์ปูองกันวาล์วและท า

เครื่องหมายบอกสถานะเพ่ือปูองกันมิให๎สับสน 
4 การเก็บและการเติมออกซิเจนเหลวให๎ปฏิบัติดังนี้ 

1) ห๎ามติดตั้งถังเก็บออกซิเจนเหลวในบริเวณท่ีเสี่ยงตํออันตรายจากการถูกชน 
เสาไฟฟูาแรงสูง หม๎อแปลงไฟฟูา  

2) บริเวณท่ีตั้งถังออกซิเจนเหลวต๎องมีรั้วสูงไมํน๎อยกวํา 2 เมตรล๎อมรอบปูองกันไมํให๎
บุคคลที่ไมํเกี่ยวข๎องเข๎าไป 

3) การเติมออกซิเจนเหลวทุกครั้งต๎องกระท าโดยผู๎ช านาญการด๎วยความระมัดระวัง เพื่อ
ปูองกันอันตรายซึ่งอาจเกิดข้ึนได๎ 

5 สถานที่ตั้งระบบจํายก๏าซ 
1) ระบบจํายก๏าซทางการแพทย์ที่มีความจุ(รวมที่ตํอกับระบบและที่เก็บ)ไมํเกินก าหนด

(ออกซิเจนไมํเกิน 556 ลูกบาศก์เมตร หรือ 20,000 ลูกบาศก์ฟุต ไนตรัสออกไซด์ไมํ
เกิน 1,452 กิโลกรัม หรือ 3,200 ปอนด)์อาจอยูํกลางแจ๎งที่มีก าแพงล๎อมรอบ



๑๐๑ 

 

โดยเฉพาะหรือในห๎องหรืออยูํภายในอาคารที่ใช๎กับงานอ่ืนได๎ โดยต๎องมีผนังแยกออก
จากกัน 

2) สํวนประกอบเกี่ยวกับการเก็บก๏าซท่ีอยูํภายนอกแตํอยูํชิดผนังของอาคารต๎องอยูํใน
ต าแหนํงที่หํางจากชํองเปิดใดๆ ของอาคารโดยรอบมากกวํา 7.5 เมตร(25 ฟุต) 

3) ต๎องไมํใช๎สถานที่ตั้งระบบจํายก๏าซเป็นที่เก็บทํอบรรจุอื่นนอกจากเป็นก๏าซไมํไวไฟ ก๏าซ
ทางการแพทย์อ่ืนที่ไมํไวไฟให๎ตั้งรวมกับออกซิเจนและไนตรัสออกไซด์แตํต๎องมีการ
ถํายเทอากาศเพียงพอที่จะระบายก๏าซในบริเวณนั้นออกไป เพื่อปูองกันไมํให๎เกิด
บรรยากาศที่ขาดออกซิเจนในกรณีที่อุปกรณ์ระบายความดันของทํอบรรจุหรือชุดจําย
ก๏าซก าลังท างานซึ่งอาจเป็นอันตรายตํอผู๎ปฏิบัติ 

4) เครื่องผลิตอากาศอัดและเครื่องผลิตสุญญากาศต๎องติดตั้งแยกจากห๎องระบบจํายก๏าซ
หรือแหลํงเก็บทํอบรรจุ ต๎องติดตั้งเครื่องผลิตอากาศอัดในห๎องเฉพาะซึ่งมีการระบาย
อากาศเพียงพอและต๎องสามารถเข๎าซํอมได๎ 

6 ระบบจํายกลางก๏าซแบบทํอบรรจุที่ไมํมีแหลํงจํายส ารอง  
1) ชุดจํายก๏าซจากทํอบรรจุ ต๎องประกอบด๎วยทํอบรรจุ 2 ฝั่งสลับกันจํายเข๎าระบบเส๎นทํอ

และแตํละฝั่งต๎องมีทํอบรรจุอยํางน๎อย 2 ทํอ หรือจํายเฉลี่ยได๎อยํางน๎อย 1 วันเมื่อฝั่งที่
หนึ่งไมํสามารถจํายให๎ระบบได๎ ฝั่งที่สองต๎องเริ่มท างานอยํางอัตโนมัติเพ่ือจํายให๎ระบบ 
ต๎องตํอตัวรับสัญญาณกับแผงสัญญาณหลัก เพื่อแสดงให๎ทราบวําขณะนี้มีการ
เปลี่ยนไปใช๎ทํอบรรจุฝั่งที่สอง 

2) ต๎องติดตั้งลิ้นทางเดียวที่เส๎นทํอระหวํางทํอบรรจุ หรือหางหมู กับหัวความดันสูงเพ่ือ
ปูองกันการสูญเสียก๏าซ 

7 ระบบจํายกลางก๏าซแบบทํอบรรจุที่มีแหลํงจํายส ารอง 
1) ระบบจํายจากทํอบรรจุที่มีแหลํงจํายส ารองประกอบด๎วย 

ก. แหลํงจํายชุดแรก ซึ่งจํายให๎ระบบเส๎นทํอ 
ข. แหลํงจํายชุดที่สอง ต๎องท างานอัตโนมัติเมื่อแหลํงจํายชุดแรกไมํสามารถ

จํายให๎ระบบได๎ต๎องตํอตัวรับสัญญาณกับแผงสัญญาณหลัก เพื่อแสดงให๎
ทราบวําขณะนี้มีการเปลี่ยนไปใช๎ทํอบรรจุฝั่งที่สอง 

ค. แหลํงจํายส ารอง ต๎องท างานอยํางอัตโนมัติในกรณีที่แหลํงจํายชุดแรกและ
ชุดสองไมํสามารถจํายให๎ระบบได๎ต๎องตํอตัวรับสัญญาณกับแผงสัญญาณ
หลัก เพ่ือแสดงให๎ทราบวําขณะนี้แหลํงจํายส ารองเริ่มจํายก๏าซให๎กับระบบ
แล๎ว 

2) แหลํงจํายส ารองประกอบด๎วยทํอบรรจุความดันสูงที่มีชุดจํายก๏าซตั้งแตํ 3 ทํอขึ้นไป
ต๎องติดตั้งลิ้นทางเดียวระหวํางที่บรรจุหรือหางหมู หรือต๎องมีตัวรับสัญญาณท่ีกระต๎น



๑๐๒ 

 

แผงสัญญาณเตือนหลักเม่ือความดันของแหลํงจํายส ารองลดลงถึงระดับท่ีจํายได๎เพียง 
1 วัน 

3) การใช๎ถังเก็บของเหลวเย็นจัดเป็นแหลํงจํายปฏิบัติการ ต๎องติดตั้งแบบมีแหลํงจําย
ส ารองเทํานั้น 

8 ระบบจํายกลางก๏าซแบบขนาดใหญํที่มีแหลํงจํายส ารอง 
1) ระบบจํายกลางก๏าซแบบขนาดใหญํประกอบด๎วยแหลํงจําย 2 แหลํง โดยแหลํงหนึ่ง

ต๎องใช๎ส ารองจํายในกรณีฉุกเฉินเทํานั้น และต๎องตํอตัวรับสัญญาณกับแผงสัญญาณ
เตือนหลักเพ่ือแสดงให๎ทราบวําแหลํงจํายส ารองเริ่มท างาน 

2) แหลํงจํายชุดที่สองหรือแหลํงจํายส ารองแตํละแหลํงต๎องมีความจุอยํางน๎อยเพียง
พอที่จะจํายได๎เฉลี่ย 1 วัน  

9 จัดให๎มีการตรวจสอบและบ ารุงรักษาสถานที่และระบบจํายกลางก๏าซทางการแพทย์ ให๎ใช๎งาน
ได๎โดยปลอดภัย และเก็บผลการตรวจสอบไว๎เพื่อการตรวจติดตาม 

 

หมวด 3 

การจ่ายก๊าซ 

1. เส๎นทํอควรติดตั้งลอย สํวนที่อยูํในเพดานต๎องทาสีเป็นสีเดียวกับสัญลักษณ์ก๏าซที่บรรจุในเส๎น
ทํอ โดยทา เป็นระยะหํางกันไมํเกิน 1.8 เมตร ถ๎าเส๎นทํอในที่เปิดเผยต๎องทาสีตลอดแนวเส๎นทํอ 

2. เส๎นทํอตามทางเดินที่อาจโดนชน ต๎องมีท่ีปูองกันอยํางเหมาะสม 
3. ลิ้นปิดซึ่งอยูํในสถานที่ท่ีคนทั่วไปสามารถเข๎าถึงได๎ ต๎องมีกลํองครอบและมีฝาที่สามารถทุบให๎

แตกหรือถอดได๎  
4. ลิ้นปิด ต๎องติดตั้งทันทีที่ทางออกจากแหลํงจํายเพื่อแยกแหลํงจํายทั้งหมดออกจากระบบเส๎น

ทํอ ลิ้นของแหลํงจํายต๎องอยูํต๎นทางตํอลิ้นปิดเส๎นทํอหลักและติดตั้งชิดกับอุปกรณ์แหลํงจําย มีปูายไว๎วํา “ล้ิน
ปิดแหล่งจ่ายส าหรับ....(ชื่อก๊าซ).... 

5. ลิ้นปิดที่ติดกับเส๎นทํอเพ่ือใช๎แยกระบบท่ีมีอยูํ ส าหรับการซํอมบ ารุงหรือตํอเติมระบบทํอใหมํ 
ลิ้นเหลํานี้ต๎องอยูํในบริเวณมิดชิดหรือใสํกุญแจได๎ และปิดปูายด๎วยข๎อความดังนี้  

 

 

 

ลิ้นปิดของก๊าซ
......................... 

ลิ้นนี้ควบคุมการจ่ายไปท่ี 

ห้อง................................... 

     ห้ามปิดยกเว้นกรณี
ฉุกเฉิน 



๑๐๓ 

 

 

 

6. ทางเปิดออกของก๏าซทางการแพทย์แตํละอัน ไมํวําจะเป็นชนิดเกลียวหรือหัวตํอสวมเร็ว ต๎อง
มีลักษณะเฉพาะก๏าซแตํละชนิดที่ไมํสามารถใช๎สลับกันได๎  

7. ทางเปิดออกต๎องมีชื่อหรือสูตรเคมีที่อํานงํายและมีสีสัญลักษณ์ของก๏าซชนิดนั้นตาม
ข๎อก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

8. จัดให๎มีการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบ จํายก๏าซทางการแพทย์ให๎ใช๎งานได๎โดยปลอดภัย
ไมํน๎อยกวําปีละ 1 ครั้งและเก็บผลการตรวจสอบไว๎เพื่อการตรวจติดตาม 

 

หมวด 4 

ระบบสัญญาณเตือน 

1 จัดให๎มีสัญญาณเตือนเฉพาะจุด ประจ าที่ และสัญญาณเตือนหลักทุกอันส าหรับก๏าซทาง
การแพทย์ต๎องประกอบด๎วยตัวบํงชี้ที่สามารถมองเห็นได๎ เพื่อแยกให๎ทราบแตํละสถานการณ์ท่ีเฝูาระวัง 

1) ต๎องมีเสียงดังอยํางน๎อย 80 เดซิเบล ที่ระยะ 1 เมตร สามารถปิดเสียงให๎เงียบได๎ แตํถ๎า
เกิดสถานการณ์ที่ท าให๎เกิดสัญญาณเตือนครั้งที่สอง ขณะสัญญาณเตือนครั้งแรกยังปิด
อยูํต๎องสามารถกระตุ๎นให๎สัญญาณดังได๎อีกครั้ง 

2) ต๎องมีปูายระบุต าแหนํงสภาวะและชนิดของก๏าซที่ท าการเฝูาระวัง 
3) ต๎องสามารถท างานได๎จากเครื่องก าเนิดไฟฟูาฉุกเฉินส ารองของโรงพยาบาลทันทีใน

กรณีไฟฟูาดับ 
4) ผู๎รับผิดชอบต๎องตรวจสอบความถูกต๎องของระบบสัญญาณเตือนกับต าแหนํงปลายทาง

เสมอ 
2 จัดให๎มีสัญญาณเตือนหลักเพ่ือเฝูาระวังการท างานและสภาพแหลํงจําย แหลํงส ารอง(ถ๎ามี) 

และความดันในทํอหลักของทุกระบบเส๎นทํอก๏าซทางการแพทย์ประกอบด๎วย 
1) มีแผงสัญญาณเตือน 2 ชุดหรือมากกวํา ติดตั้งใน 2 ต าแหนํงแยกจากกัน ชุดหนึ่งอยูํใน

ส านักงานของเจ๎าหน๎าที่ซํอมบ ารุงระบบก๏าซทางการแพทย์ ชุดอ่ืนๆให๎อยูํในที่ๆมีการ
เฝูาระวังตลอดเวลา 

2) แผงสัญญาณเตือนหลักแตํละชุดต๎องประกอบด๎วยตัวบํงชี้ที่มองเห็นชัดเจน  
3 จัดให๎มีสัญญาณเตือนประจ าพื้นท่ีประกอบด๎วย 



๑๐๔ 

 

1) สัญญาณเตือนประจ าพื้นท่ีส าหรับระบบก๏าซแตํละชนิดที่จํายให๎บริเวณให๎ยาระงับ
ความรู๎สึก หนํวยชํวยชีวิตและหนํวยบ าบัดวิกฤตอ่ืนๆ เชํน ห๎องพักพ้ืน หออภิบาล
ผู๎ปุวยหนัก หนํวยโรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นต๎น 

2) แผงสัญญาณเตือนประจ าพื้นท่ีต๎องติดตั้งในบริเวณท่ีมีพยาบาลอยูํประจ าหรือบริเวณท่ี
จัดไว๎ส าหรับผู๎รับผิดชอบโดยเฉพาะ 

3) สัญญาณเตือนประจ าพื้นท่ีต๎องแจ๎งให๎ทราบเมื่อความดันในทํอเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจาก
ความดันใช๎งาน 20% 

4 ต๎องจัดให๎มีสัญญาณเตือนเฉพาะจุด ประกอบด๎วย 
1) มีตัวบํงชี้ความดันและชนิดก๏าซ ส าหรับแตํละสัญญาณเตือนที่ใช๎ 
2) จุดน้ าค๎างส าหรับอากาศอัดทางการแพทย์ ต๎องมีการเฝูาระวังและติดตั้งสัญญาณเตือน

เมื่อจุดน้ าค๎างในทํอเกินกวํา 4 องศาเซลเซียส(39 องศาฟาเรนไฮต์) 
3) ต๎องมีการเฝูาระวังคาร์บอนมอนอกไซด์ส าหรับอากาศอัดทางการแพทย์และติดสัญญา

เตือนเพื่อแสดงให๎ทราบระดับที่เกินกวํา 10 สํวนตํอล๎าน  
5 จัดให๎มีการตรวจสอบและบ ารุงรักษาสัญญาณเตือนให๎ใช๎งานได๎โดยปลอดภัย และเก็บผลการ

ตรวจสอบไว๎เพื่อการตรวจติดตาม 

 

หมวด 5 

การฝึกอบรม 

1 จัดให๎มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างาน เกี่ยวกับระบบก๏าซทางการแพทย์ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ รวมทั้งผู๎ที่เกี่ยวข๎องให๎มีความรู๎ความเข๎าใจทักษะที่จ าเป็นในการท างานอยํางปลอดภัย ตาม
หน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมาย พร๎อมทั้งวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

2 ให๎เก็บหลักฐานการฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานในเกี่ยวกับระบบก๏าซทางการแพทย์
ไว๎เพ่ือการตรวจติดตาม 

 

 

 

 



๑๐๕ 

 

 

ข้อก าหนด 

ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 

ขอบข่าย 

1. ข๎อก าหนดด๎านสิ่งแวดล๎อมในโรงพยาบาลนี้ ก าหนดข๎อแนะน า และแนวทางปฏิบัติด๎าน

สิ่งแวดล๎อมในโรงพยาบาล ให๎เกิดความปลอดภัยแกํบุคลากรและผู๎เกี่ยวข๎อง  

2. ข๎อก าหนดด๎านสิ่งแวดล๎อมในโรงพยาบาลนี้ใช๎ได๎กับโรงพยาบาลทุกประเภท ทุกขนาด  

บทนิยาม 

1. วิศวกรรมสิ่งแวดล๎อม  หมายถึง การประยุกต์ใช๎หลักการทางวิทยาศาสตร์อยํางสร๎างสรรค์ 

เพ่ือการออกแบบ พัฒนา  (ปูองกัน) และปรับปรุงแก๎ไข สิ่งแวดล๎อมในโรงพยาบาล ให๎เกิดความปลอดภัยแกํ

บุคลากรและผู๎เกี่ยวข๎อง  

2. วิศวกรสิ่งแวดล๎อม หมายถึง ผู๎ซึ่งได๎รับใบอนุญาตเป็นผู๎ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม

กฎหมายวําด๎วยวิศวกร (สาขาสิ่งแวดล๎อม) 

3. บุคลากร หมายถึง ผู๎ซึ่งท าหน๎าที่เป็นผู๎ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 

4. ผู๎เกี่ยวข๎อง หมายถึง ผู๎ซึ่งอยูํในบริเวณโรงพยาบาลและผู๎ที่อยูํรอบโรงพยาบาล 

5. สิ่งปฏิกูล หมายถึง อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด ซึ่งเป็นสิ่งโสโครก  

หรือมีกลิ่นเหม็น 

6. มูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ๎า เศษอาหาร เศษสินค๎า ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใสํอาหาร  

เถ๎า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ (รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน) 

7. มูลฝอยทั่วไป  หมายถึง มูลฝอยที่ยํอยสลายได๎ยากหรืออาจจะยํอยสลายได๎เองตามธรรมชาติ 

แตํไมํค๎ุมกับต๎นทุนในการน ากลับมาท าเป็นผลิตภัณฑ์ใหมํโดยผํานกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เชํน กลํอง

บรรจุนมพร๎อมดื่ม โฟม ซองหรือถุงพลาสติกส าหรับบรรจุอาหารด๎วยวิธีสุญญากาศ ซองหรือถุงพลาสติก

ส าหรับบรรจุเครื่องอุปโภคด๎วยวิธีรีดความร๎อน เป็นต๎น 



๑๐๖ 

 

8. มูลฝอยยํอยสลาย  หมายถึง มูลฝอยที่ยํอยสลายได๎เองตามธรรมชาติและ/หรือสามารถน ามา

หมักท าปุ๋ยได๎ เชํน เศษอาหาร มูลสัตว์ ซากหรือเศษของพืช ผัก ผลไม๎ หรือสัตว์ เป็นต๎น แตํไมํรวมถึงซากหรือ

เศษของพืช ผัก ผลไม๎ หรือสัตว์ที่เกิดจากการทดลองในห๎องปฏิบัติการ 

9. มูลฝอยที่ยังใช๎ได๎ (รีไซเคิล) หมายถึง มูลฝอยที่สามารถน ากลับมาท าเป็นผลิตภัณฑได๎ใหม 

โดยผํานกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เชํน เศษเหล็ก แก๎ว พลาสติก กระดาษเป็นต๎น 
10. มูลฝอยอันตราย หมายถึง มูลฝอยที่ปนเปื้อน หรือมีสํวนประกอบของวัตถุดังตํอไปนี้ 

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

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

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

1) ซากหรือชิ้นสํวนของมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นผลมาจากการผําตัด การตรวจชันสูตรศพ
หรอืซากสัตว์ และการใช๎สัตว์ทดลอง 

2) วัสดุของมีคม เชํน เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแก๎ว ภาชนะท่ีท าด๎วยแก๎วสไลด์
และแผํนกระจกปิดสไลด์ 

3) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยวําจะสัมผัสกับเลือด สํวนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ์ที่ได๎จา 
 เลือด สารน้ าจากรํางกายของมนุษย์หรือสัตว์ หรือวัคซีนที่ท าจากเชื้อโรคท่ีมีชีวิต เชํน 

ส าลี ผ๎าก๏อส ผ๎าตํางๆ และทํอยาง 
4) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห๎องรักษาผู๎ปุวยติดเชื้อร๎ายแรง 



๑๐๗ 

 

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

14. น้ าเสียโรงพยาบาล  หมายถึง น้ าเสียที่เกิดจากกิจกรรมประจ าวัน ภายในโรงพยาบาล  ได๎แกํ 
สถานที่ตรวจผู๎ปุวยนอก/ผู๎ปุวยใน ห๎องน้ า ห๎องผําตัด ห๎องคลอด ห๎องเก็บศพ ห๎องปฏิบัติการ โรงซักผ๎า โรงครั ว 
อาคารบ๎านพักภายในโรงพยาบาล เป็นต๎น 

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

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

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

 
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

1. โรงพยาบาลต๎องจัดให๎มีระบบบ าบัดและก าจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีเกณฑ์ในการบ าบัดและก าจัดสิ่ง

ปฏิกูลดังนี้  

1) สิ่งปฏิกูลจะต๎องไมํเกิดการปนเปื้อนกับผิวดิน 

2) สิ่งปฏิกูลจะต๎องไมํเกิดการปนเปื้อนกับน้ าใต๎ดิน 

3) สิ่งปฏิกูลจะต๎องไมํเกิดการปนเปื้อนกับน้ าผิวดิน 

4) ต๎องไมํเป็นที่อยูํอาศัยของแมลงและสัตว์ตํางๆ 

5) ต๎องปราศจากกลิ่นเหม็นรบกวนหรือสภาพที่นํารังเกียจ 

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

ฝอย รวมทั้งมีการท าความสะอาดภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับ และบริเวณท่ีเก็บ
ภาชนะนั้นอยูํเสมอ 

2) ในกรณีที่มีการก าจัดเอง ต๎องได๎รับความเห็นชอบจากเจ๎าพนักงานท๎องถิ่นและต๎อง
ด าเนินการให๎ถูกต๎องตามข๎อก าหนดของท๎องถิ่นนั้น 



๑๐๘ 

 

3) กรณีท่ีมีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย หรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจเป็นอันตราย
ตํอสุขภาพ หรือมีผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม จะต๎องด าเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข๎อง 

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

ที่พักรวมมูลฝอยต๎องมีระยะหํางจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไมํน๎อยกวํา 4 
เมตร แตํถ๎าที่พักรวมมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน 3 ลูกบาศก์เมตร ต๎องมีระยะหํางจากสถานที่ดังกลําวไมํน๎อย
กวํา 10 เมตร และสามารถขนย๎ายมูลฝอยได๎โดยสะดวก 

4. จัดให๎มีถุงพลาสติกใสํมูลฝอยที่มีคุณลักษณะทั่วไป และคุณลักษณะทางฟิสิกส์ ให๎เป็นไป  ตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

5. จัดให๎ที่รองรับมูลฝอยแบบพลาสติกที่มีคุณลักษณะทั่วไป และคุณลักษณะทางฟิสิกส์ที่ได๎รับ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถังพลาสติกใสํมูลฝอยหรือได๎รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถัง

พลาสติกส าหรับบรรจุน้ า  

6. ถุงพลาสติกใสํมูลฝอยและท่ีรองรับมูลฝอยแบบพลาสติกที่ใช๎ ต๎องแยกตามประเภทมูลฝอย 

ดังนี้ 

1) มูลฝอยทั่วไป (สี รูปภาพ และข๎อความตามแบบ คพ. 1 และแบบ คพ.5) 

2) มูลฝอยยํอยสลาย (สี รูปภาพ และข๎อความตามแบบ คพ. 2 และแบบ คพ.6) 

3) มูลฝอยที่ยังใช๎ได๎ (สี รูปภาพ และข๎อความตามแบบ คพ. 3 และแบบ คพ.7) 

4) มูลฝอยอันตราย (สี รูปภาพ และข๎อความตามแบบ คพ. 4 และแบบ คพ.8) 

7. ต๎องจัดให๎มีการซํอมบ ารุงหรือการซํอมแซมระบบบ าบัดและก าจัดสิ่งปฏิกูล  อุปกรณ์ประกอบ 

ตามมาตรฐานและหลักวิชาการด๎านวิศวกรรม 

8. จัดให๎มีข๎อบังคับเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานด๎านความปลอดภัย ในการท างานเกี่ยวกับการก าจัดสิ่ง

ปฏิกูลและมูลฝอย เพื่อเป็นคูํมือส าหรับการปฏิบัติงาน 

9. จัดให๎มีการฝึกอบรมให๎กับบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ให๎มี

ความรู๎ความเข๎าใจ และทักษะที่จ าเป็นในการท างานอยํางปลอดภัยตามหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมาย 

10. ต๎องจัดและดูแลให๎บุคลากรใช๎อุปกรณ์คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลที่ได๎มาตรฐานและ 
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เหมาะสม 
 

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
1. โรงพยาบาลต๎องจัดให๎มีผู๎รับผิดชอบดูแลระบบการจัดเก็บ การขนและหรือการก าจัดมูลฝอย

ติดเชื้อ 
1) แตํงตั้งบุคลากรอยํางน๎อย 1 คน ซึ่งมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์(ด๎าน

สาธารณสุขสุขาภิบาล ชีววิทยา วิทยาศาสตร์การแพทย์) หรือวิศวกรรมศาสตร์(ด๎าน

สุขาภิบาล สิ่งแวดล๎อม เครื่องกล) เป็นผู๎รับผิดชอบดูแลระบบการเก็บ การขนและหรือ

การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

2) กรณีรํวมมือกันหลายหนํวยงาน อาจแตํงตั้งบุคลากรที่มีคุณสมบัติข๎างต๎น 1 คน เพื่อ

ดูแลระบบรํวมกันหรือแตํงตั้งบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติดูแลระบบ   

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

3. ต๎องจัดให๎มีภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ตามคุณลักษณะดังนี้ 
1)  กรณีมูลฝอยติดเชื้อเป็นของมีคม ต๎องเป็นภาชนะบรรจุแบบกลํองหรือถัง ที่สามารถ

ปูองกันการแทงทะลุและการกัดกรํอนของสารเคมี เป็นพลาสติกแข็งหรือโลหะ มีฝาปิด
มิดชิด 

2)  กรณีท่ีไมํใชํของมีคม ต๎องเป็นแบบถุง ที่มีความเหนียวไมํฉีกขาดงําย กันน้ า ไมํรั่วซึม
และไมํดูดซับน้ า 

ทั้งนี้ ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นให๎ใช๎ได๎เพียงครั้งเดียวและต๎องมีสีแดงทึบ มีข๎อความสีด า
ขนาดที่สามารถมองเห็นได๎ชัดเจน ได๎แกํ ค าวํา “มูลฝอยติดเชื้อ” อยูํภายใต๎รูปหัวกะโหลกไขว๎ คูํกับตราหรือ
สัญลักษณ์ท่ีใช๎ระหวํางประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด และต๎องมีข๎อความวํา “ห๎ามเปิด” “ห๎ามน า
กลับมาใช๎อีก”และก าหนด พิมพ์ไว๎บนภาชนะบรรจุดังกลําว 

กรณีที่โรงพยาบาล มิได๎ด าเนินการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อด๎วยตนเอง  โรงพยาบาล
ดังกลําวจะต๎องระบุชื่อของ หนํวยงานไว๎ที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ  และในกรณีท่ีภาชนะส าหรับ
บรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นใช๎ส าหรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อไว๎เพ่ือรอการขนไปก าจัดเกินกวําเจ็ดวันนับแตํ
วันที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น  ให๎ระบุวันที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อดังกลําวไว๎ที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
ด๎วย 



๑๑๐ 

 

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

5. การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ต๎องด าเนินการดังนี้ 
1)  ต๎องเก็บมูลฝอยติดเชื้อตรงแหลํงเกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น และต๎องเก็บลงในภาชนะ

ส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามท่ีก าหนด   โดยไมํปนกับมูลฝอยอื่น และในกรณีท่ีไมํ
สามารถเก็บลงในภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได๎โดยทันทีที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อ 
จะต๎องเก็บมูลฝอยติดเชื้อนั้นลงในภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อโดยเร็วที่สุดเมื่อมี
โอกาสที่สามารถจะท าได๎ 

2)  ต๎องบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไมํเกินสามในสี่สํวนของความจุของภาชนะส าหรับบรรจุมูล
ฝอยติดเชื้อ ประเภท เป็นของมีคม แล๎วปิดฝาให๎แนํน หรือไมํเกินสองในสามสํวนของ
ความจุของภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภท ไมํใชํของมีคม  แล๎วผูกมัดปาก
ถุงด๎วยเชือกหรือวัสดุอื่นให๎แนํน 

3) กรณีการเก็บมูลฝอยติดเชื้อภายในโรงพยาบาลหรือภายในห๎องปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

ที่มีปริมาณมาก หากยังไมํเคลื่อนย๎ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นออกไปทันที 

จะต๎องจัดให๎มีที่หรือมุมหนึ่งของห๎องส าหรับเป็นที่รวมภาชนะท่ีได๎บรรจุมูลฝอยติดเชื้อ

แล๎วเพ่ือรอการเคลื่อนย๎ายไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ แตํห๎ามเก็บไว๎เกิน  1 

วัน 

6. โรงพยาบาล ต๎องจัดให๎มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นห๎องหรือเป็นอาคารเฉพาะแยกจาก
อาคารอ่ืนโดยมีลักษณะดังตํอไปนี้ ส าหรับใช๎เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอการขนไปก าจัด 

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

5) มีลักษณะโปรํง ไมํอับชื้น 

6) มีการปูองกันสัตว์แมลงเข๎าไป มีประตูกว๎างพอสมควรตามขนาดของห๎อง หรืออาคาร

เพ่ือสะดวกตํอการปฏิบัติงาน และปิดด๎วยกุญแจหรือปิดด๎วยวิธีอ่ืนที่บุคคลทั่วไปไมํ

สามารถที่จะเข๎าไปได๎ 

7) มีข๎อความเป็นค าเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นได๎ชัดเจนวํา “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ” 

ไว๎ที่หน๎าห๎องหรือหน๎าอาคาร 
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8) มีลานส าหรับล๎างรถเข็นอยูํใกล๎ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ และลานนั้นต๎องมีรางหรือทํอ

รวบรวมน้ าเสียจากการล๎างรถเข็นเข๎าสูํระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว๎เกิน ๗ วัน ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อต๎องสามารถ
ควบคุมอุณหภูมิให๎อยูํที่ ๑๐ องศาเซลเซียส หรือต่ ากวํานั้นได๎ 

7. การเคลื่อนย๎ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอการขน
ไปก าจัดต๎องด าเนินการให๎ถูกสุขลักษณะ ดังนี้ 

1)  ต๎องมีผู๎ปฏิบัติงานซึ่งมีความรู๎เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยบุคคลดังกลําวต๎องผํานการ
ฝึกอบรมการปูองกันและระงับการแพรํเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ  

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

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

4)  ต๎องมีเส๎นทางเคลื่อนย๎ายที่แนํนอน และในระหวํางการเคลื่อนย๎ายไปท่ีพักรวมมูลฝอย
ติดเชื้อ ห๎ามแวะหรือหยุดพัก ณ ที่ใด 

5)  ต๎องกระท าโดยระมัดระวัง ห๎ามโยน หรือลากภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 
6)  กรณีท่ีมีมูลฝอยติดเชื้อตกหลํนหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหวํางทางห๎าม

หยิบด๎วยมือเปลํา ต๎องใช๎คีมคีบหรือหยิบด๎วยถุงมือยางหนา หากเป็นของเหลวให๎ซับ
ด๎วยกระดาษแล๎วเก็บมูลฝอยติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติด
เชื้อใบใหมํ แล๎วท าความสะอาดด๎วยน้ ายาฆําเชื้อที่บริเวณพ้ืนนั้นกํอนเช็ดถูตามปกติ 

7)  ต๎องท าความสะอาดและฆําเชื้อรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอยํางน๎อยวันละ
ครั้ง และห๎ามน ารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใช๎ในกิจการอยํางอ่ืน 

8. รถเข็นส าหรับเคลื่อนย๎ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออยํางน๎อยต๎องมีลักษณะและเงื่อนไข 
ดังนี้ 

1)  ท าด๎วยวัสดุที่ท าความสะอาดได๎งําย ไมํมีแงํมุมอันจะเป็นแหลํงหมักหมม  ของเชื้อโรค 
และสามารถท าความสะอาดด๎วยน้ าได๎ 

2)  มีพ้ืนและผนังทึบ เมื่อจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแล๎วต๎องปิดฝาให๎แนํนเพ่ือ
ปูองกันสัตว์และแมลงเข๎าไป 
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3)  มีข๎อความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอยํางน๎อยสองด๎านวํา “รถเข็นมูลฝอย
ติดเชื้อ ห๎ามน าไปใช๎ในกิจการอ่ืน” 

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

9. จัดให๎มีขั้นตอนวิธีปฏิบัติ การติดตามประเมินผลผู๎ประกอบการที่ให๎บริการก าจัดขยะติดเชื้อ
ของโรงพยาบาล 

การจัดการน้ าเสีย 
1.โรงพยาบาลต๎องจัดให๎มีระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ส าหรับ

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

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

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

4. มีการบริหารจัดการปริมาณน้ าทิ้งของโรงพยาบาลให๎เกิดความสมดุลกับความสามารถของ
ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

5. จัดให๎มีการฝึกอบรมให๎กับบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ระบบบ าบัดน้ าเสีย ให๎มีความรู๎ความ
เข๎าใจ และทักษะที่จ าเป็นในการท างานอยํางปลอดภัยตามหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. โรงพยาบาลต๎องควบคุมการระบายน้ าทิ้งให๎เป็นไปตามมาตรฐาน ดังนี้ 
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ดัชนีคุณภาพน้ า หน่วย 

เกณฑ์ก าหนดสูงสุดตาม
ประเภท 

มาตรฐานควบคุมการระบายน้ า
ทิ้ง 

ก ข 
1. คําความเป็นกรดดําง (pH) 

 
- 5-9 5-9 

2. บีโอดี (BOD) 

 
มก./ล. ≤ 20 ≤ 30 

ดัชนีคุณภาพน้ า หนํวย 

เกณฑ์ก ำหนดสงูสดุตำม
ประเภท 

มำตรฐำนควบคมุกำรระบำยน ำ้
ทิง้ 

ก ข 
3.ปริมาณของแข็ง  

 คําสารแขวนลอย (Suspended Solids) 
มก./ล. ≤ 30 ≤ 40 

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

 คําสารที่ละลายได๎ทั้งหมด  

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

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

5. ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูป ที เค เอ็น 
(TKN) 

มก./ล. ≤ 35 ≤ 35 

6. น้ ามันและไขมัน (Fat , Oil and 
Grease) 

มก./ล. ≤ 20 ≤ 20 

7. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย 

    (Total Coliform Bacteria) 
mpm/100 ml ≤ 5,000 ≤ 5,000 

8. ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรยี  

    (Fecal Colifm  Bacteria) 
mpm/100 ml ≤ 1,000 ≤ 1,000 
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หมาย
เ

ห
ตุ 

: เครื่องหมาย *   เทํากับ  เป็นคําที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ าตามปกต ิ 

ก.  หมายความถึง  โรงพยาบาลของทางราชการหรือโรงพยาบาลตามกฎหมายวําด๎วยโรงพยาบาลที่มี
เตียงส าหรับรับผู๎ปุวยไว๎ค๎างคืนรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือกลุํมของอาคารตั้งแตํ 30 เตียงข้ึนไป 

ข.  หมายความถึง  โรงพยาบาลของทางราชการหรือโรงพยาบาลตามกฎหมายวําด๎วยโรงพยาบาลที่มี
เตียงส าหรับผู๎ปุวยไว๎ค๎างคืนรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือกลุํมของอาคารตั้งแตํ 10 เตียง แตํไมํถึง 
30 เตียง 

7. การตรวจสอบมาตรฐานการระบายน้ าทิ้งจากอาคาร ให๎ใช๎วิธีการดังตํอไปนี้ 
1)  การตรวจสอบคําความเป็นกรดและดํางให๎กระท าโดยใช๎เครื่องวัดความเป็นกรดและ

ดํางของน้ า (PH Meter) 
2)  ก ารตรวจสอบคําบีโอดีให๎กระท าโดยใช๎วิธีการอะไซด์โมดิฟิเคชั่น ( Azide 

Modification)ที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วัน ติดตํอกันหรือวิธีการอ่ืน
ที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษให๎ความเห็นชอบ 

3)  การตรวจสอบคําสารแขวนลอยให๎กระท าโดยใช๎วิธีการกรองผํานกระดาษกรองใยแก๎ว  
(Glass Fibre Filter Disc) 

4)  การตรวจสอบคําตะกอนหนักให๎กระท าโดยใช๎วิธีการกรวยอิมฮอฟฟ์ ( Imhoff cone)
ขนาดบรรจุ ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร ในเวลา ๑ ชั่วโมง 

5)  ก ารตรวจสอบคําสารที่ละลายได๎ทั้งหมดให๎กระท าโดยใช๎วิธีการระเหยแห๎งระหวําง
อุณหภูมิ ๑๐๓ องศาเซลเซียส ถึงอุณหภูมิ ๑๐๕ องศาเซลเซียส ในเวลา ๑ ชั่วโมง 

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

แยกหาน้ าหนักของน้ ามันและไขมัน 
9)  การตรวจสอบคําโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  ให๎กระท าโดยใช๎วิธี  Standard Multiple Tube 

Test 
10) การตรวจสอบคําฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรยี ให๎กระท าโดยใช๎วิธี Standard Multiple  
 Tube Test 

8. โรงพยาบาลต๎องเก็บตัวอยํางน้ าที่ผํานการบ าบัดแล๎วตรวจวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐาน
คุณภาพน้ าทิ้ง  และระยะเวลาในการเก็บตัวอยํางน้ า ในการตรวจวิเคราะห์  ให๎เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษก าหนด 

9.วิธีการเก็บน้ าตัวอยํางส าหรับวิเคราะห์ ให๎เป็นไปตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษก าหนด 



๑๑๕ 

 

10. ต๎องจัดให๎มีการซํอมบ ารุงหรือการซํอมแซมระบบบ าบัด น้ าเสีย ระบบระบายน้ าเสีย  และ
อุปกรณป์ระกอบ ตามมาตรฐานและหลักวิชาการด๎านวิศวกรรม 

11. โรงพยาบาลจะต๎องจดบันทึกสถิติและข๎อมูลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียตามแบบ ทส.
1 ทุกวัน และสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียตามแบบ ทส. 2 ทุกเดือน โดยรายงานตํอเจ๎าพนักงาน
ท๎องถิ่นภายใน 15 วันของเดือนถัดไป  ให๎เป็นไปตาม ตามมาตรา 80 แหํงพระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ. 2535 

 
การจัดการน้ าอุปโภคบริโภค 

1. โรงพยาบาลต๎องจัดให๎มีผู๎รับผิดชอบดูแลระบบ น้ าบริโภค อยํางน๎อย 1 คน ซึ่งมีวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์(ด๎านสาธารณสุข  สุขาภิบาล  ชีววิทยา  วิทยาศาสตร์การแพทย์)  หรือ
วิศวกรรมศาสตร์(ด๎านสุขาภิบาล สิ่งแวดล๎อม เครื่องกล)  

๒. จัดให๎มี การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให๎ เจ๎าหน๎าที่ มีความรู๎  ความเข๎าใจและเกิดความตระหนัก
เกี่ยวกับน้ าอุปโภคบริโภคสะอาดปลอดภัย และผลกระทบตํอสุขภาพ เพื่อดูแลสุขภาพตนเอง 

๓. โรงพยาบาลต๎องควบคุมคุณภาพน้ าบริโภคให๎เป็นไปตามมาตรฐาน ดังนี้ 
1) มาตรฐานคุณภาพน้ าประปาที่ใช๎บริโภค 

ดัชนีคุณภาพน้ า หน่วย 
คุณภาพน้ าประปา 

กรมอนามัย 

 1. คุณภาพน้ าทางกายภาพ 
  

    ความเป็นกรด-ดําง(pH) - 6.5 - 8.5 

    ความขุํน (Turbidity) NTU 5 

    ส ี(Color) 
แพลตตินั่มโค

บอลท ์
15 

 2. คุณภาพน้ าทางเคมีทั่วไป   
    ปริมาณสารละลายทั้งหมดที ่    

    เหลือจากการระเหย (TDS) 
มล./ล. 1,000 

    ความกระด๎าง (Hardness) มก./ล. 500 

    ซัลเฟต (SO4) มก./ล. 250 

    คลอไรด ์(Cl) มก./ล. 250 

    ไนเตรท (NO3 as N) มก./ล. 50 

    ฟลูออไรด ์(F) มก./ล. 0.7 

ดัชนีคุณภาพน้ า หน่วย 
คุณภาพน้ าประปา 

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

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย 

(Total Coliform Bacteria) 
mpm/100 ml 0 

ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 

(Faecal Colifrom Bacteria) 
mpm/100 ml 0 

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

2. วิธีการตรวจเป็นไปตามวิธีการในหนังสือ  Standard  Method  for  The  Examination 

Of Water and Wastewater, 21st 2005 APHA AWWA WEF. 

   3. ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ าประปา ปี 2553 
 

2) มาตรฐานคุณภาพน้ าบาดาลที่ใช๎บริโภค 

ดัชนีคุณภาพน้ า หน่วย 

ค่ามาตรฐาน 
เกณฑ์

ก าหน
ดที่

เหมา
ะสม 

เกณฑ์
อนุโล

ม
สูงสุด 

1. ทางกายภาพ    
   สี (Colour) แพลตตินั่มโค 5 15 



๑๑๗ 

 

บอลท ์
   ความขุํน (Turbidity) NTU 5 20 
   ความเป็นกรด-ดําง (pH) - 7.0-8.5 6.5-9.2 
2. ทางเคมี    

   เหล็ก (Fe) มก./ล. 
ไมํเกินกวํา 

0.5 
1.0 

   มังกานีส (Mn) มก./ล. 
ไมํเกินกวํา 

0.3 
0.5 

   ทองแดง (cu) มก./ล. 
ไมํเกินกวํา 

1.0 
1.5 

   สังกะสี (Zn) มก./ล. 
ไมํเกินกวํา 

5.0 
15.0 

   ซัลเฟต (SO4) มก./ล. 
ไมํเกินกวํา 

200 
250 

   คลอไรด์ (Cl) มก./ล. 
ไมํเกินกวํา 

250 
600 

   ฟลูออไรด์ (F) มก./ล. 
ไมํเกินกวํา 

0.7 
1.0 

   ไนเตรด (NO3) มก./ล. 
ไมํเกินกวํา 

45 
45 

   ความกระด๎างท้ังหมด  

   (Total Hardness as CaCO3) 
มก./ล. 

ไมํเกินกวํา 
300 

500 

ดัชนีคุณภาพน้ า หน่วย 

ค่ามาตรฐาน 
เกณฑ์

ก าหน
ดที่

เหมา
ะสม 

เกณฑ์
อนุโล

ม
สูงสุด 

   ความกระด๎างถาวร (Non 
carbonate  

   hardness as CaCO3)  

มก./ล. 
ไมํเกินกวํา 

200 
250 

ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได ๎

(Total dissolved solids) 
มก./ล. 

ไมํเกินกวํา 
600 

1,200 

3. สารพิษ    
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   สารหนู (As) มก./ล. 
ต๎องไมํมี

เลย 
0.05 

   ไซยาไนด์ (CN) มก./ล. 
ต๎องไมํมี

เลย 
0.1 

   ตะกั่ว (Pb) มก./ล. 
ต๎องไมํมี

เลย 
0.05 

   ปรอท (Hg) มก./ล. 
ต๎องไมํมี

เลย 
0.001 

   แคดเมียม (Cd) มก./ล. 
ต๎องไมํมี

เลย 
0.01 

   ซิลิเนียม (Se) มก./ล. 
ต๎องไมํมี

เลย 
0.01 

4. ทางบักเตรี    

   บักเตรีที่ตรวจพบโดยวิธ ี
   Standard plate count 

โคโลนีตํอ ลบ.
ซม. 

ไมํเกิน
กวํา 5
00 

- 

   บักเตรีที่ตรวจพบโดยวิธ ี
   Most Probable Number 
(MPN) 

เอ็ม.พี.เอ็น 
ตํอ 100
ลบ.ซม. 

น๎อย
กวํา 2
.2 

- 

   อี.โคไล (E.coli) - 
ต๎องไมํมี

เลย 
- 

หมายเหตุ :  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ า
บาดาล พ.ศ. 2520 เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส าหรับการปูองกันด๎าน
สาธารณสุขและปูองกันสิ่งแวดล๎อมเป็นพิษ ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เลํม 112 ตอนท่ี 29 ลง
วันท่ี 13 เมษายน 254 

4. โรงพยาบาลสุํมเก็บตัวอยํางน้ าบริโภคโดยเจ๎าหน๎าที่ที่มีความช านาญ หรือผํานการอบรม การ
เก็บตัวอยํางน้ าบริโภคตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า  ทางกายภาพ  ทางเคมี  และทางแบคทีเรีย ตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้ าบริโภคของกรมอนามัยปี 2553 สํงตรวจวิเคราะห์ ทางด๎านกายภาพ เคมีและแบคทีเรีย 
ตามวิธีการสุํมเก็บตัวอยํางน้ าบริโภค การเก็บตัวอยํางน้ า ตามคูํมือการสุํมเก็บ การบรรจุ และเก็บรักษา
ตัวอยํางน้ าบริโภค ของศูนย์ห๎องปฏิบัติการก รมอนามัย หรือคํูมือการจัดบริการน้ าบริโภคของส านักสุขาภิบาล
อาหารและน้ า    

5. โรงพยาบาลจะต๎องจดบันทึกสถิติและข๎อมูลการ ใช๎น้ าประจ าวันหรือประจ าเดือน เพ่ือใช๎เป็น
ข๎อมูลประกอบรายงานการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย แบบ ทส. 1 และแบบ ทส. 2 ตามมาตรา 80 แหํง
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พระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ. 2535 และใช๎เป็นฐานข๎อมูล ในการ
ตรวจสอบ กรณีเกิดเหตุไมํปกติ 

 
ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ 

 การระบายอากาศ มีการระบายอากาศดี เชํน มีชํองระบายอากาศไมํน๎อยกวําหนึ่งในสิบของพ้ืนที่ห๎อง หรือมี
ระบบระบายอากาศอ่ืนใดที่มีสมรรถภาพในการท างานที่ทดแทนกันได๎ กรณีเป็นห๎องปรับอากาศจะต๎องมีระบบ
การแลกเปลี่ยนอากาศระหวํางภายใน และภายนอกอาคาร เชํน พัดลมดูดอากาศ เป็นต๎น โดยมีข๎อแนะน าหาก
มีอุปกรณ์ในการตรวจสอบ ดังนี้ 

  

 1. การใช๎เครื่องปรับอากาศอยํางถูกต๎อง 

1) ขนาดของอุณหภูมิการปรับอากาศที่เหมาะสม 

  - ห๎องท างานทั่วไป 25 – 27 °C 

  - ห๎องปฏิบัติการทางการแพทย์ 24 – 26 °C 

  - ห๎อง Lab 23 – 25 °C 

  - ห๎อง ICU 23 – 24 °C 

  - ห๎อง OR 21 – 23 °C 

2) ขนาด BTU ของเครื่องปรับอากาศ ตํอห๎อง ที่มีความสูง ไมํเกิน 3 ม. 

  - ห๎องปฏิบัติงาน 700 – 800 BTU / ตารางเมตร 

  - ห๎องประชุม 800 – 900 BTU / ตารางเมตร 

  - ห๎อง Lab 900 - 1000 BTU / ตารางเมตร 

  - ห๎อง ICU 1000 – 1200 BTU / ตารางเมตร 

  - ห๎อง OR 1200 – 1500 BTU / ตารางเมตร 

  - บุคคล 400 BTU ตํอคน 
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  - แหลํงความร๎อน 34 BTU ตํอตารางเมตร 

3) ควรติดตั้งเทอร์โมสตัทให๎ใกล๎กับคอยล์ของอีวาพอเรเตอร์ในต าแหนํงลมกลับเข๎า
เครื่อง เพื่อท าให๎การตัดตํอเป็นไปอยํางถูกต๎อง 

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

5) ควรปิดประตู หน๎าตําง ให๎มิดชิดอยําเปิดหน๎าตํางทิ้งไว๎ เพราะความร๎อนจะเข๎ามา 

6) เปิดใช๎เครื่องปรับอากาศเฉพาะสํวนและในเวลาที่จ าเป็น ชํวงที่อากาศไมํคํอยร๎อนให๎
ปิดเครื่องปรับอากาศ แล๎วเปิดหน๎าตํางเพ่ือให๎ลมพัดถํายเท 

7) หมั่นล๎างท าความสะอาดคอยล์ รวมทั้งแผงกรองอากาศให๎สะอาดอยูํเสมอ 

8) อยําให๎มีสิ่งกีดขวางทางลมทั้งที่แฟนคอยล์ยูนิต (ชุดที่อยูํในห๎อง) 

9) มีระบบการบ ารุงรักษาตามประเภทของเครื่องปรับอากาศอยํางสม่ าเสมอ 

2. ระบบปรับอากาศส าหรับห๎องผําตัด 

1) ในห๎องผําตัด (OPERATING ROOM) ควรมีปริมาตรอากาศในห๎องไมํน๎อยกวํา 1,000 
ลูกบาศก์ฟุตตํอคนหนึ่งคน และต๎องมีการถํายเทอากาศระหวํางภายในห๎องกับภายนอกอาคาร ในอัตราไมํน๎อย
กวํา 40 ลูกบาศก์ฟุตตํอคนตํอนาที 

2) อุณหภูมิสามารถปรับได๎ในชํวง 17-27 °C 

3) ควบคุมชื้นสัมพัทธ์ให๎อยูํในชํวง 45-55% RH 

4) ความดันภายในห๎องเป็นบวกเม่ือเทียบกับห๎องรอบๆ โดยการจํายลมเข๎ามากกวําลม
ออก 15% 

5) ควรติดตั้งเครื่องวัดความดันแตกตํางภายในห๎องเพ่ือตรวจสอบได๎ตลอดเวลา 

6) แผงกรองอากาศควรมีประสิทธิภาพ 

7) ควรติดตั้งเครื่องอํานอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ ให๎สามารถอํานได๎สะดวก 

8) การติดตั้งควรเป็นไปตามมาตรฐาน NFPA 99, Health Care Facilities 

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

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

 3. ห๎องพักแพทย์หรือบุคลากรอ่ืนๆ ในโรงพยาบาล ( PRIVATE ROOM) ควรมีปริมาตรอากาศในห๎องไมํน๎อย
กวํา 750 ลูกบาศก์ฟุตตํอคนหนึ่งคน และต๎องมีการถํายเทอากาศระหวํางภายในห๎องกับภายนอกอาคารใน
อัตราประมาณ 25 ลูกบาศก์ฟุตตํอคนตํอนาที 

4. ในห๎องหอผู๎ปุวย ( WARD) ควรมีปริมาตรอากาศในห๎องระหวําง 350-500 ลูกบาศก์ฟุตตํอคน และ
ต๎องมีการถํายเทอากาศระหวํางภายในห๎องกับภายนอกอาคารในอัตราประมาณ 30 ลูกบาศก์ฟุตตํอคนตํอนาที 

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

6. ในห๎องประชุมหรือสัมมนา ( AUDITORIUM OR CONFERENCE ROOM) ควรมีปริมาตรอากาศใน
ห๎องระหวําง 200-300 ลูกบาศก์ฟุตตํอคนหนึ่งคน และต๎องมีอากาศถํายเทระหวํางภายในห๎องกับภายนอก
อาคารไมํน๎อยกวํา 15 ลูกบาศก์ฟุตตํอคนตํอนาที 

7. สภาพอากาศโดยทั่วไปควรจะมีความชื้นสัมพัทธ์ระหวําง 50-70% มีการเคลื่อนไหวของอากาศ 
(AIR MOVEMENT) ระหวําง 15-25 ฟุตตํอนาที ในอุณหภูมิห๎องระหวําง 20-25 องศาเซลเซียส 

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

9. ชุดสํงลมเย็น (FAN COIL UNIT) 

  - ติดตั้งในต าแหนํงที่กระจายลมเย็นได๎ทั่วถึง และการไหลกลับของอากาศ (RETURN AIR) ได๎สะดวก 
 - ไมํติดตั้งใกล๎บริเวณประตู ทางเข๎า – ออก แหลํงความร๎อน แหลํงน้ าและความชื้น 

  - มีโครงสร๎างรองรับการติดตั้งที่แข็งแรง โดยมีระยะหํางจากด๎านหลังชุดสํงลมเย็น ( FAN COIL UNIT) 
กับผนังอาคารไมํน๎อยกวํา 20 เซนติเมตรให๎สะดวกตํอการซํอมบ ารุง 

  - ถาดรองรับน้ าทิ้งและทํอน้ าทิ้งต๎องมีมุมลาดเอียง ให๎น้ าทิ้งไหลถํายเทได๎สะดวก การติดตั้งทํอน้ าทิ้ง
ในแนวนอนให๎มีความลาดเอียงของทํอลงสูํจุดปลํอยน้ าทิ้ง 1: 100 

 - มีแผํนกรองฝุุน (AIR FILTER) 
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  - ติดตั้งสวิตช์เบรกเกอร์ ควบคุมการตัด – ตํอกระแสไฟฟูาในขนาดท่ีเหมาะสม ขนาดของสายไฟฟูาที่
ใช๎เป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟูา 

  - มีสวิตช์ ปรับความเร็วลมและสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิรวมทั้งอุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ ที่มากับ
เครื่องปรับอากาศ 

  - สภาพโครงสร๎าง FAN COIL ไมํผุกรํอนพํนทาสีเรียบร๎อยสวยงามหัวจํายลมอยูํในสภาพเรียบร๎อย 
สามารถปรับจํายลมได๎ตามทิศทาง 

10. คอยล์ระบายความร๎อน (CONDENSING UNIT) 

  - ต าแหนํงการติดตั้งคอยล์ระบายความร๎อน ต๎องเป็นพื้นที่ระบายความร๎อนได๎สะดวกไมํมีสิ่งกีดขวาง
หํางจากแหลํงความร๎อนความชื้นและไมํมีฝุุนละออง 

  - กรณีติดตั้งบนผนังอาคาร หลังคา ระเบียง โครงสร๎างพื้นที่ติดตั้งจะต๎องมั่นคงแข็งแรง สะดวกและ
ปลอดภัยตํอการซํอมบ ารุงรักษา 

  - กรณีติดตั้งบนพื้นราบจะต๎องท าฐานยกตัวชุดคอยล์ระบายความร๎อนให๎สูงจากพ้ืนไมํน๎อยกวํา 20 
เซนติเมตร และมีพ้ืนคอนกรีตอยูํด๎านลําง 

  - ในกรณีมีการใช๎เครื่องปรับอากาศหลายเครื่อง และติดตั้งคอยล์ระบายความร๎อน อยูํรวมกันหลายชุด 
จะต๎องพิจารณาทิศทางลมธรรมชาติและลมร๎อนที่ระบายออกจากคอยล์ระบายความร๎อนแตํละเครื่องให๎ระบาย
ความร๎อนออกไปในทิศทางแนวเดียวกัน 

  - ติดตั้งคอยล์เย็น (FAN COIL UNIT) และคอยล์ระบายความร๎อน ไมํควรอยูํหํางกันเกินกวํา 50 ฟุต 
(ประมาณ 15 เมตร) 

 - การเดินทํอสารท าความเย็น ใช๎ทํอมาตรฐานชนิดเชื่อมทุกจุด 
  - ขนาดทํอทองแดงท่ีใช๎ให๎มีขนาดเทํากับมาตรฐานทํอที่ออกจาก  COMPRESSOR หลีกเลี่ยงการใช๎ข๎อ

ตํอ ข๎องอ 
  - ทํอสารท าความเย็นที่ตํอจาก COMPRESSOR ทํอ DISCHARGE และทํอ SUCTION วางทํอให๎

สามารถยึดหยุํน (FLEXIBLE) ได๎หรือถ๎าเป็นเครื่องขนาดใหญํให๎ใช๎ทํอยึดหยุํน (FLEXIBLE) ตํอรับ 
  - กรณี คอยล์ระบายความร๎อน ( CONDENSING UNIT) อยูํระดับเดียวกับคอยล์เย็น จัดวางทํอสารท า

ความเย็นที่ออกจาก คอยล์เย็น ให๎มีความลาดเอียงไปยังชุด คอยล์ระบายความร๎อน ในอัตรา 1:100 
  - กรณี คอยล์ระบายความร๎อน ติดตั้งสูงกวําชุดคอยล์เย็น เกินกวํา 3 เมตร จะต๎องท าการติดตั้ง OIL 

TRAP ที่ทํอ SUCTION ด๎านออกจากคอยล์เย็น 
  - ทํอ SUCTION และทํอ DISCHARGE วางควบคูํกันแล๎วพันหุ๎มฉนวนเพื่อกันการกลั่นตัวของหยดน้ า 

  - กรณี คอยล์ระบายความร๎อน ติดตั้งสูงกวําชุดคอยล์เย็น เกินกวํา 25 ฟุต จะต๎องท าการติดตั้ง S - 
TRAP และ OIL TRAP ตามต าแหนํง 
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  - กรณีชุดคอยล์เย็น ( FAN COIL UNIT) ติดตั้งสูงกวํา คอยล์ระบายความร๎อน ต๎องท าการติดตั้ง 
INVERSE TRAP เพ่ือปูองกันการไหลของสารท าความเย็นที่เป็นของเหลวกลับเข๎าสูํ COMPRESSOR 

11. COMPRESSOR มีฐานสปริงหรือยางรองรับการสั่นสะเทือน และมีอุปกรณ์ หลักดังนี้ 

  - อุปกรณ์ สวิตช์ MAGNATIC RELAY ในขนาดท่ีเหมาะสมควบคุมการตัด -ตํอกระแสไฟฟูาและการ
ท างานของ คอยล์ระบายความร๎อน และขนาดของสายไฟฟูาที่เป็นมาตรฐาน เหมาะสม ปลอดภัย 

  - มีอุปกรณ์ควบคุมการท างานของวงจรตามขนาด และมาตรฐานของเครื่องแตํละชนิด เชํน TIME 
DELAY, HI – LOW PRESSURE CONTROL, CONDENSING HEAT SENSOR, OVER LOAD RELAY ฯลฯ 

  - มีอุปกรณ์บอกสถานะภาพของสารท าความเย็น SIGHT GLASS และตัวกรองความชื้นในสารท า
ความเย็น FILTER DRIER 

  - ห๎องปรับอากาศ ควรมีพัดลมระบายอากาศ 
 

ระบบแสงสว่าง 
 1. แสงสวําง มีแสงสวํางเพียงพอ สามารถมองเห็นสิ่งตํางๆ ชัดเจน ตามล าดับความสํองสวํางที่เหมาะสม

ส าหรับพื้นที่ท างานและกิจกรรมตํางๆ ในอาคารตามเกณฑ์ของสมาคมแสงสวํางแหํงประเทศไทย หรือตาม
เกณฑ์ ดังนี ้

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

แตํทั้งนี้จะต๎องไมํให๎เกิดแสงสะท๎อนที่เป็นการรบกวน (REFLECRED GLARE) 
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 2. มีระบบไฟฟูาแสงสวํางครอบคลุมทุกพ้ืนที่ภายในอาคารโรงพยาบาล และบริเวณโดยรอบ และเส๎นทาง
สัญจรทั้งโรงพยาบาล 

3. การเปิด-ปิด ระบบไฟฟูาแสงสวํางภายนอกอาคาร เส๎นทางสัญจร ควรเป็นระบบอัตโนมัติ 
4. หากใช๎เสาไฟฟูา ที่ท าจากโลหะต๎องมีระบบสายดิน 
5. ไมํควรใช๎สะพานไฟ หรือ Cut-out เป็นตัวเปิด-ปิด ไฟฟูาแสงสวําง ให๎ใช๎ Circuit Breaker (CB) ขนาดที่

เหมาะสม 
6. การติดตั้งระบบเปิด-ปิด หากอยูํกลางแจ๎ง ต๎องติดตั้งภายในกลํอง หรือใช๎อุปกรณ์ที่สามารถใช๎ภายนอก

อาคารได๎ 
7. ควรพิจารณาในเรื่องการให๎ลักษณะแสงที่เหมาะสมแกํพ้ืนที่ใช๎งาน เชํน พ้ืนที่ท างานท่ีมีการท างาน

กระจายอยูํอยํางสม่ าเสมอ ควรให๎แสงที่มีความสม่ าเสมอตลอดพ้ืนที่ 
8. หลอดฟูออเรสเซนต์ แบบยาว ต๎องมีฝาครอบ หรือตะแกรงกันตก 
9. หลอดไฟที่อยูํภายนอกอาคาร ตัวโคมต๎องเป็นชนิดที่ใช๎กลางแจ๎ง 
 

การจัดการมลพิษทางเสียง 
 เสียง ต๎องมีการควบคุมแหลํงก าเนิดเสียงตํางๆ ในโรงพยาบาล เชํน การกํอสร๎าง หรือซํอมบ ารุงหม๎อน้ า เครื่อง

สูบน้ า พัดลม เครื่องกรอฟัน โทรทัศน์ วิทยุ ฯลฯ ไมํให๎เป็นการรบกวนตํอผู๎ปุวย และบุคลากรในโรงพยาบาล 
ไมํกํอให๎เกิดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมและชุมชน 

1. มลพิษทางเสียง คือ เสียงรบกวนที่สํงผลกระทบ ดังตํอไปนี้ 

 - การท าให๎เกิดความร าคาญ รู๎สึกหงุดหงิดไมํสบายใจ เกิดความเครียดทางระบบประสาท 

 - การรบกวนตํอการพักผํอนนอนหลับ และการติดตํอสื่อสาร 

 - การท าให๎ขาดสมาธิ ประสิทธิภาพการท างานลดลง และถ๎าเสียงดังมาก อาจท าให๎ท างานผิดพลาด 
หรือเชื่องช๎าจนเกิดอุบัติเหตุได๎ 

 - การมีผลตํอสุขภาพรํางกาย ความเครียด อาจกํอให๎เกิดอาการปุวยทางกาย เชํน โรคกระเพาะ โรค
ความดันโลหิตสูง 

 - การได๎รับฟังเสียงดังเกินกวําก าหนดเป็นระยะนานเกินไปอาจท าให๎สูญเสียการได๎ยิน ซึ่งอาจเป็น
อยํางชั่วคราวหรือถาวรก็ได๎ 

2. ก าหนดให๎คําระดับเสียงรบกวนไว๎ที่ 10 dB(A) หากระดับการรบกวนที่ค านวณได๎มีคํามากกวําคําระดับ
เสียงรบกวน ให๎ถือวําเป็นเสียงรบกวน 
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 3. ในพ้ืนโรงพยาบาลต๎องมีระดับเสียงที่ดังไมํเกิน 85 dB(A) ถือวําเป็นอันตรายตํอมนุษย์ 
 4. มาตรฐานการตรวจวัด  

1) กํอนตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะมีการรบกวนทุกครั้ง ต๎องปรับ

มาตรระดับเสียงไว๎ที่วงจรถํวงน้ าหนัก " A" (Weighting Network "A") และท่ีลักษณะความไวตอบรับเสียง 

"FAST" (Dynamic Characteristics "FAST") รวมทั้งต๎องสอบเทียบกับเครื่องก าเนิดเสียง มาตรฐาน เชํน พิ

สตันโฟน (Piston Phone) หรืออะคูสติค คาลิเบรเตอร์  (Acoustic Calibrator) หรือตรวจสอบ ตามคูํมือการ

ใช๎งานที่ผู๎ผลิตมาตรระดับเสียงก าหนดไว๎ 

2) ให๎ตั้งไมโครโฟนและมาตรระดับเสียงตามที่ก าหนดไว๎ในประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ในบริเวณท่ี

ประชาชนร๎องเรียนหรือ ที่คาดวําจะได๎รับการรบกวนโดยผู๎ที่ท าการตรวจวัด ต๎องจัดท าบันทึกรายละเอียด

เกี่ยวกับสภาพของต าแหนํงที่ท าการตรวจวัด 

3) การตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานให๎ตรวจวัดเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 5 นาที ขณะไมํมี

เสียงจากแหลํงก าเนิดในชํวงเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งสามารถใช๎เป็นตัวแทนของระดับเสียงพ้ืนฐานของพ้ืนที่นั้นๆ 

แบํงได๎เป็น 3 กรณี คือ 

  - แหลํงก าเนิดเสียงรบกวนยังไมํเกิดหรือยังไมํมีการด าเนินกิจกรรม ให๎ตรวจวัดระดับเสียง
พ้ืนฐาน ในวัน เวลา และต าแหนํงที่คาดวําจะเกิดเสียงรบกวน หรือจากต าแหนํงที่คาดวําจะมีการ
ด าเนินกิจกรรมดังกลําว 

  - แหลํงก าเนิดเสียงรบกวนมีการด าเนินกิจกรรมไมํตํอเนื่อง ให๎ตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานใน
วัน เวลา และต าแหนํงเดียวกันกับต าแหนํงที่จะมีการวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวน โดยให๎หยุด
กิจกรรมของแหลํงก าเนิดเสียงหรือวัดทันทีกํอนหรือหลังการด าเนินกิจกรรม 

  - แหลํงก าเนิดเสียงรบกวนมีการด าเนินกิจกรรมอยํางตํอเนื่องไมํสามารถหยุดการด าเนิน
กิจกรรมได๎ ให๎ตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานในบริเวณอ่ืนที่มีสภาพแวดล๎อมคล๎ายคลึงกับบริเวณที่มีการ
รบกวนมากที่สุด และไมํได๎รับผลกระทบจากแหลํงก าเนิดเสียงรบกวนโดยผู๎ที่ท าการตรวจวัดจะต๎อง
จัดท าบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพของบริเวณท่ีท าการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานและบริเวณท่ี
จะท าการตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวน 

 5. การตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวน  

การตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวน แบํงเป็น 4 กรณี คือ 

   - ในกรณีที่เสียงรบกวนเกิดขึ้นตํอเนื่องตั้งแตํ 1 ชั่วโมงข้ึนไป ไมํวําเสียงที่เกิดขึ้น
ตั้งแตํเริ่มต๎นจนสิ้นสุดการด าเนินกิจกรรมนั้นๆจะมีระดับเสียงคงท่ีหรือไมํก็ตาม ( Steady Noise or 
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Fluctuating Noise) ให๎วัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนเป็นคําระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 
(Equivalent A-Weighted Sound Pressure Level, L eq 1 hr) 

   - ในกรณีที่เสียงรบกวนเกิดขึ้นตํอเนื่องและเกิดไมํถึง 1 ชั่วโมง ไมํวําเสียงที่เกิดขึ้น
ตั้งแตํเริ่มต๎นจนสิ้นสุดการด าเนินกิจกรรมนั้นๆจะมีระดับเสียงคงท่ีหรือไมํก็ตาม ( Steady Noise or 
Fluctuating Noise) ให๎วัดระดับเสียงขณะ เริ่มต๎นจนสิ้นสุดการด าเนินกิจกรรมนั้นๆ ตามระยะเวลา
ที่เกิดขึ้น 

   - ในกรณีที่เสียงรบกวนเกิดขึ้นไมํตํอเนื่องและเกิดมากกวํา 1 ชํวงเวลา โดยแตํละ
ชํวงเวลาเกิดไมํถึง 1 ชั่วโมง ไมํวําเสียงที่เกิดขึ้นตั้งแตํเริ่มต๎นจนสิ้นสุดการด าเนินกิจกรรมนั้นๆ จะมี
ระดับเสียงคงท่ีหรือไมํก็ตาม ( Steady Noise or Fluctuating Noise) ให๎วัดระดับเสียงทุกชํวงเวลา
ที่เกิดขึ้นในเวลา 1 ชั่วโมง และให๎ค านวณคําระดับเสียงขณะมีการรบกวน 

   - ในกรณีบริเวณท่ีจะท าการตรวจวัดเสียงรบกวนเป็นพื้นที่ท่ีต๎องการความเงียบสงบ 
เชํน โรงพยาบาล โรงเรียน ศาสนสถาน หรือห๎องสมุดเป็นต๎นและ / หรือ กรณีเกิดเสียงรบกวนใน
ชํวงเวลาระหวําง 22.00 - 06.00 นาฬิกา ไมํวําเสียงที่เกิดขึ้นตั้งแตํเริ่มต๎นจนสิ้นสุดการด าเนิน
กิจกรรมนั้นๆ จะมีระดับเสียงคงท่ีหรือไมํก็ตาม ( Steady Noise or Fluctuating Noise) ให๎
ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนเป็นคําระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาทีและน าคําระดับเสียงที่วัดได๎บวก
เพ่ิมด๎วย 3 dB(A) 

6. การลดเสียงรบกวน 
1) การออกแบบอุปกรณ์ เครื่องมือ ให๎มีการท างานที่เงียบ 

2) การเลือกใช๎อุปกรณ์ เครื่องมือ ควรเลือกประเภทที่มีเสียงดังน๎อยกวํา เชํน การใช๎

เครื่องปั๊มท่ีเป็นระบบไฮดรอลิกแทน เครื่องที่ใช๎ระบบกล 

3) การเปลี่ยนกระบวนการผลิตที่ไมํท าให๎เกิดเสียงดังการจัดหาที่ปิดล๎อมเครื่องมือ โดย

น าวัสดุดูดซับเสียงมาบุลงในโครงสร๎าง ที่จะใช๎ครอบหรือปิดล๎อมเครื่องมือ 

4) การติดตั้งเครื่องมือให๎วางอยูํในต าแหนํงที่มั่นคง เนื่องจากเสียงเกิดจากการ

สั่นสะเทือนของเครื่องจักร และการใช๎อุปกรณ์กันสะเทือนจะชํวยลดเสียงได๎ 

5) การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรอยูํเสมอ เชํน การท าความสะอาดเป็น

ประจ า การหยอดน้ ามันหลํอลื่นกันการเสียดสี ของเครื่องจักร 

6) เพ่ิมระยะหํางระหวํางเครื่องจักร และผู๎รับเสียง ท าให๎มีผลตํอระดับเสียง โดยระดับ

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

เสียงที่สัมพันธ์กับความถ่ีของเสียง 

8) การปลูกต๎นไม๎ยืนต๎นที่มีใบดกบริเวณริมรั้ว ชํวยในการลดเสียงได๎ 

9) ที่ครอบหู จะปิดหูและกระดูกรอบ ๆ ใบหูไว๎ทั้งหมด สามารถลดระดับความดังของ

เสียงได๎ 20-40 dB(A) 

10) ปลั๊กอุดหู ท าด๎วยยาง หรือพลาสติก ใช๎สอดเข๎าไปในชํองหูสามารถลดระดับความดัง

ของเสียงได๎ 10-20 dB(A) 

11) การลดระยะเวลาในการรับเสียงของผู๎ที่อยูํในบริเวณท่ีมีเสียงดังเกินมาตรฐาน โดย

จ ากัดให๎น๎อยลง 

12) วิธีการใสํปลั๊กอุดหู ใช๎สอดเข๎าไปในชํองหู โดยใช๎มือด๎านตรงข๎ามกับหูที่จะใสํ อ๎อม

ผํานหลังศีรษะดึงใบหูขึ้นไปด๎านหลัง อีกมือจับปลั๊กอุดหู สอดเข๎าชํองหูจนกระชับลึกพอสมควร ระยะแรกอาจ

รู๎สึกร าคาญ จึงคํอย ๆ เพ่ิมเวลาการใสํ ครั้งแรกใสํนาน 10-30 นาทีแล๎วคํอย เพิ่มมากข้ึนตามตารางหลัง 5 วัน

ยังรู๎สึกไมํสบาย ให๎เปลี่ยนแบบใหมํ 

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

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

3) ได๎รับเสียงเกินวันละ 8 ชั่วโมง ต๎องมีระดับเสียง ติดตํอกันไมํเกิน 80 dB(A) 

4) ผู๎ปฏิบัติงานจะท างานในที่ ๆ มีระดับเสียงเกิน 140 dB(A) โดยไมํมีเครื่องปูองกัน

ไมํได ๎

 

 

ข้อก าหนด 

ด้านสื่อสารในโรงพยาบาล 
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ขอบข่าย 

1. ข๎อก าหนดด๎านสื่อสารในโรงพยาบาลนี้ ก าหนดข๎อแนะน าและ ด๎านระบบสื่อสารที่
ใช๎ในโรงพยาบาล เพื่อความพร๎อมในกา รใช๎งานอยํางถูกต๎อง ตามก ฎระเบียบและก ฎหมายที่
เกี่ยวข๎อง 

2. ข๎อก าหนดด๎านสื่อสารในโรงพยาบาลนี้ สามารถใช๎ได๎กับโรงพยาบาลทุกประเภท ทุกขนาด 
 

บทนิยาม 

1. ระบบสื่อสาร  หมายถึงการสื่อสาร ด๎านการใช๎ ระบบเรียกพยาบาล เครื่องวิทยุคมนาคม
โทรศัพท์เสียงตามสาย เคเบิ้ลทีวี  กล๎องวงจรปิด  ระบบเครือขํายสื่อสารข๎อมูล 

2. เครื่องวิทยุคมนาคม  หมายถึงวิทยุสื่อสารคมนาคมชนิดประจ าที่ ชนิดเคลื่อนที่ (ติดตั้งใ น
ยานพาหนะ)หรือชนิดมือถือ  ระบบ VHF/FM, HF/SSB ,UHF/FM 

3. ตรวจสอบหมาย ถึง การตรวจพิจารณาความเรียบร๎อยของ ชิ้นสํวนหรือกลไกการท างาน
อุปกรณ์สื่อสารให๎มีความพร๎อมใช๎งาน ตามท่ีก าหนด 

4. บ ารุงรักษาหมาย ถึง การดูแล ชิ้นสํวนหรือกลไกตามระยะเวลาใช๎งาน อุปกรณ์สื่อสารตลอด
ระยะเวลาใช๎งาน ให๎อยูํในสภาพสมบูรณ์พร๎อมใช๎งาน  ตามท่ีก าหนด 

5. ทดสอบหมายถึง การตรวจสอบและทดลองใช๎งาน ชิ้นสํวนอุปกรณ์หรือกลไกการท างานของ
อุปกรณ์เพ่ือความถูกต๎องตามท่ีก าหนด 

 

บททั่วไป 

1. โรงพยาบาลต๎องมีหนํวยงานรับผิดชอบด๎านระบบสื่อสาร 
2. โรงพยาบาลต๎องจัดให๎มีข๎อบังคับและคูํมือวําด๎วยการใช๎ระบบสื่อสารทั้งภายในภายนอก

องค์กรและต๎องจัดให๎มีการอบรม การฝึกปฏิบัติจนกวําบุคลากรจ นสามารถป ฏิบัติงานได๎อยํางถูกต๎องในการ
ท างานทุกระดับ 

3. ครุภัณฑ์สื่อสาร ต๎องเป็นไปตาม มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

4. ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ด๎านระบบสื่อสาร ประเภท ที่กฎหมายก าหนดให๎ต๎องมีการขออนุญาต
ติดตั้ง ขออนุญาตใช๎งาน และการยกเลิกการใช๎งานต๎องปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนด 
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5. การติดตั้งและการใช๎งานอุปกรณ์สื่อสารต๎องเป็นไป หลักวิศวกรรมหรือมาตรฐานที่เก่ียวข๎อง  
เพ่ือให๎เกิดความปลอดภัยในการใช๎งาน 

6. ผู๎ควบคุมการติดตั้งและบ ารุงรักษาระบบสื่อสาร 
1) ต๎องปฏิบัติตามที่กฎหมายควบคุมก าหนด 
2) จบการศึกษาในระดับไมํต่ ากวําประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ด๎านที่เก่ียวข๎อง) 
3) มีประสบการณ์ในสํวนที่เกี่ยวข๎องไมํน๎อยกวํา 1 ปี หรือ 
4) ผํานการอบรมการบ ารุงรักษาจากผู๎ผลิตหรือผู๎แทนจ าหนํายหรือวิศวกรหรือ

ผู๎เชี่ยวชาญ 
7. การยกเลิกการใช๎งานครุภัณฑ์สื่อสารต๎องปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนด 

 
เครื่องวิทยุคมนาคม 

1. โรงพยาบาลต๎องปฏิบัติตามระเบียบ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ แล
กิจการโทรคมนาคมแหํงชาติ (กสทช.)  

2. โรงพยาบาล จัดท าข๎อมูลประวัติครุภัณฑ์ระบบสื่อสารโดยเฉพาะเครื่องวิทยุคมนาคมใน
โรงพยาบาล ประกอบด๎วย 

1) ชื่อครุภัณฑ์(ระบุชื่อตามแนวทางการก าหนดรหัสเครื่องมือ) 
2) ID Number (หมายเลข  กสทช.) 
3) ยี่ห๎อ(ชื่อทางการค๎า) 
4) รุํน(ชื่อหรือรหัสรุํนของเครื่อง) 
5) หมายเลขเครื่อง(เลขล าดับการผลิตเครื่อง) 
6) ผู๎ผลิต(บริษัทผู๎ผลิตเครื่อง) 
7) ประเทศผู๎ผลิต(ประเทศผู๎ผลิตหรือประเทศเจ๎าของเครื่องหมายการค๎า) 
8) ผู๎จ าหนําย 

 ชื่อสถานประกอบการ 

 ที่อยูํ  

 เบอร์โทรศัพท์  
9) ราคาครุภัณฑ์สื่อสาร 
10) วันที่ได๎รับครุภัณฑ์(วันที่ได๎รับครุภัณฑ์เข๎าใช๎งานในโรงพยาบาล) 
11) วิธีการได๎มาครุภัณฑ์ (เอกสารอ๎างอิงการได๎มาของครุภัณฑ์ ได๎แกํ การจัดซื้อ จัดจ๎าง 

การน าเข๎า การโอน การบริจาค เป็นต๎น) 
11) ใช๎งาน(อาคาร สถานที่ และห๎องที่ติดตั้งใช๎งาน หรือน าไปใช๎งาน) 
12) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องวิทยุคมนาคม 
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13) ต๎องมีข๎อมูลเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์วิทยุคมนาคมท่ีใช๎ส าหรับติดตั้ง ณ สถานี 

 วิทยุคมนาคมนั้น ไมํวําจะเป็นชนิดของสายอากาศ ความยาวและชนิดของสายน า
สัญญาณ ชนิดของขั้วตํอ การ ตํอพํวง ข๎อมูลอัตราขยายและรูปแบบการแพรํกระจาย
คลื่นของสายอากาศ และรายละเอียดทางไฟฟูาตําง ๆ 

3. จัดให๎มีการบ ารุงรักษาระบบสื่อสาร ตามคํูมือการใช๎งานที่ผู๎ผลิตก าหนด หากไมํมีคูํมื อ
ดังกลําวให๎วิศวกรหรือผู๎เชี่ยวชาญ ก าหนดขึ้นเป็นคูํมือและด าเนินการบ ารุงรักษาอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง และ
เก็บผลการด าเนินการไว๎เพ่ือการตรวจติดตาม 

4. จัดให๎มีการตรวจสอบ หรือทดสอบ กํอนการใช๎งานทุกครั้งโดยผู๎ดูแลรับผิดชอบการใช๎งาน 
และเก็บผลการด าเนินการไว๎เพื่อการตรวจติดตาม 

5. ผู๎ใช๎งานเครื่องวิทยุคมนาคมต๎องได๎รับอนุญาตและมีบัตรประจ าตัวผู๎ใช๎เครื่องวิทยุคมนาคม 
6. จัดให๎มีระบบไฟฟูาส ารอง ส าหรับระบบโดยเฉพาะเพ่ือรองรับการใช๎งานในกรณีฉุกเฉิน 

 

ระบบเสียงตามสาย 

 โรงพยาบาลต๎องมีระบบเสียงตามสาย โดยมีข๎อก าหนดดังนี้ 

1. โรงพยาบาล จัดท าข๎อมูลระบบเสียงตามสายในโรงพยาบาล 

1) ชื่อครุภัณฑ์(ระบุชื่อตามแนวทางการก าหนดรหัสเครื่องมือ) 
2) ID Number (หมายเลขประจ าตัวครุภัณฑ์ที่ไมํเปลี่ยนแปลงตลอดอายุการใช๎งาน) 
3) ยี่ห๎อ(ชื่อทางการค๎า) 
4) รุํน(ชื่อหรือรหัสรุํนของเครื่อง) 
5) หมายเลขเครื่อง(เลขล าดับการผลิตเครื่อง) 
6) ผู๎ผลิต(บริษัทผู๎ผลิตเครื่อง) 
7) ประเทศผู๎ผลิต(ประเทศผู๎ผลิตหรือประเทศเจ๎าของเครื่องหมายการค๎า) 
8) ผู๎จ าหนําย 

 ชื่อสถานประกอบการ 

 ที่อยูํ  

 เบอร์โทรศัพท์  
9) ราคาระบบเสียงตามสาย 
10) วันที่ได๎รับครุภัณฑ์(วันที่ได๎รับครุภัณฑ์เข๎าใช๎งานในโรงพยาบาล) 
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11) วิธีการได๎มาครุภัณฑ์ 
12) สถานที่ใช๎งาน(อาคาร สถานที่และห๎องที่ติดตั้งใช๎งานหรือน าไปใช๎งาน) 

2. จัดให๎มีการบ ารุงรักษาระบบเสียงตามสาย ตามคูํมือการใช๎งานที่ผู๎ผลิตก าหนด หาก
ไมํมีคูํมือดังกลําวให๎โรงพยาบาลหรือวิศวกรหรือผู๎เชี่ยวชาญ ก าหนดขึ้นเป็นคูํมือและด าเนินการ
บ ารุงรักษาอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง และเก็บผลการด าเนินการไว๎เพื่อการตรวจติดตาม 

3. จัดให๎มีผังแสดงการประกาศแตํละจุด  และการประกาศท้ังหมดของพ้ืนที่ให๎บริการ
ระบบ 

4. จัดให๎มีระบบไฟฟูาส ารอง ส าหรับระบบโดยเฉพาะเพ่ือรองรับการใช๎งานในกรณี
ฉุกเฉิน  

5. จัดให๎มีการตรวจสอบ หรือทดสอบ การใช๎งานโดยผู๎ดูแลรับผิดชอบการใช๎งานและ
เก็บผลการด าเนินการไว๎เพ่ือการตรวจติดตาม 

6. ต๎องมีการจัดเก็บข๎อมูลการประกาศ ไว๎เพ่ือการตรวจสอบและประเมินผล  

 

ระบบโทรศัพท์ 

โรงพยาบาลต๎องมีระบบโทรศัพท์ โทรสาร ส าหรับการติดตํอภายนอกและภายในหนํวยงานโดยมี
ข๎อก าหนดดังนี้ 

1.โรงพยาบาล จัดท าข๎อมูลระบบโทรศัพท์ โทรสาร ภายในโรงพยาบาล 

1) ชื่อครุภัณฑ์(ระบุชื่อตามแนวทางการก าหนดรหัสเครื่องมือ) 
2) ID Number 
3) ยี่ห๎อ(ชื่อทางการค๎า) 
4) รุํน(ชื่อหรือรหัสรุํนของเครื่อง) 
5) หมายเลขเครื่อง(เลขล าดับการผลิตเครื่อง) 
6) ผู๎ผลิต(บริษัทผู๎ผลิตเครื่อง) 
7) ประเทศผู๎ผลิต(ประเทศผู๎ผลิตหรือประเทศเจ๎าของเครื่องหมายการค๎า) 
8) ผู๎จ าหนําย 

 ชื่อสถานประกอบการ 
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 ที่อยูํ 

 เบอร์โทรศัพท์  
9) ราคาระบบโทรศัพท์ 
10) วันที่ได๎รับครุภัณฑ์  (วันที่ได๎รับครุภัณฑ์เข๎าใช๎งานในโรงพยาบาล) 
11) วิธีการได๎มาครุภัณฑ์ 
12) สถานที่ใช๎งาน(อาคาร สถานที่และห๎องที่ติดตั้งใช๎งาน หรือน าไปใช๎งาน) 

2. จัดให๎มีการบ ารุงรักษาระบบโทรศัพท์ ตามคูํมือการใช๎งานที่ผู๎ผลิตก าหนด หากไมํมี
คูํมือดังกลําวให๎โรงพยาบาลหรือวิศวกรหรือผู๎เชี่ยวชาญ ก าหนดขึ้นเป็นคูํมือและด าเนินการ
บ ารุงรักษาอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง และเก็บผลการด าเนินการไว๎เพื่อการตรวจติดตาม  

3. ต๎องมีฐานข๎อมูลหมายเลขโทรศัพท์ภายในของโรงพยาบาล 

๔. จัดให๎มีการประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 

๕. จัดให๎มีระบบไฟฟูาส ารอง ส าหรับระบบโดยเฉพาะเพ่ือรองรับการใช๎งานในกรณี
ฉุกเฉิน  

๖. จัดให๎มีการตรวจสอบหรือทดสอบ การใช๎งานโดยผู๎ดูแลรับผิดชอบการใช๎งาน และ
เก็บผลการด าเนินการไว๎เพ่ือการตรวจติดตาม 

 

ระบบเรียกพยาบาล 

โรงพยาบาลต๎อง จัดให๎ มีระบบ เรียกพยาบาลตามจ านวนของเตียงผู๎ปุวยที่ให๎บริการเพ่ือใช๎
ติดตํอสื่อสารระหวํางเจ๎าหน๎าที่กับผู๎ปุวย เพื่อชํวยเหลือผู๎ปุวยได๎ในยามฉุกเฉิน  

1. โรงพยาบาล จัดท าข๎อมูลระบบเรียกพยาบาลในโรงพยาบาล 

1) ชื่อครุภัณฑ์(ระบุชื่อตามแนวทางการก าหนดรหัสเครื่องมือ) 
2) ID Number 
3) ยี่ห๎อ(ชื่อทางการค๎า) 
4) รุํน(ชื่อหรือรหัสรุํนของเครื่อง) 
5) หมายเลขเครื่อง(เลขล าดับการผลิตเครื่อง) 
6) ผู๎ผลิต(บริษัทผู๎ผลิตเครื่อง) 
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7) ประเทศผู๎ผลิต(ประเทศผู๎ผลิตหรือประเทศเจ๎าของเครื่องหมายการค๎า)  
8) ผู๎จ าหนําย 

 ชื่อสถานประกอบการ 

 ที่อยูํ  

 เบอร์โทรศัพท์ 
9) ราคาระบบเรียกพยาบาล 
10) วันที่ได๎รับครุภัณฑ์(วันที่ได๎รับครุภัณฑ์เข๎าใช๎งานในโรงพยาบาล) 
11) วิธีการได๎มาครุภัณฑ์ 
12) สถานที่ใช๎งาน(อาคาร สถานที่และห๎องที่ติดตั้งใช๎งาน หรือน าไปใช๎งาน) 

2. จัดให๎มีการบ ารุงรักษาระบบเรียกพยาบาล ตามคูํมือการใช๎งานที่ผู๎ผลิตก าหนด หาก
ไมํมีคูํมือดังกลําวให๎โรงพยาบาลหรือวิศวกรหรือผู๎เชี่ยวชาญ ก าหนดขึ้นเป็นคูํมือและด าเนินการ
บ ารุงรักษาอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง และเก็บผลการด าเนินการไว๎เพื่อการตรวจติดตาม 

3. จัดให๎มีผังแสดงต าแหนํงของพ้ืนที่ให๎บริการระบบ 

4. จัดให๎มีระบบไฟฟูาส ารอง ส าหรับระบบโดยเฉพาะเพ่ือรองรับการใช๎งานในกรณี
ฉุกเฉิน  

5. จัดให๎มีการตรวจสอบหรือทดสอบ การใช๎งานโดยผู๎ดูแลรับผิดชอบการใช๎งานและ
เก็บผลการด าเนินการไว๎เพ่ือการตรวจติดตาม 

 

ระบบกล้องวงจรปิด 
โรงพยาบาลต๎องมีระบบ กล๎องวงจรปิด  ส าหรับการควบคุมความปลอดภัย  ติดตามสถานการณ์ 

การสื่อสาร ภายในหนํวยงาน 
1. โรงพยาบาล จัดท าข๎อมูลระบบกล๎องวงจรปิด ภายในโรงพยาบาล 

1) ชื่อครุภัณฑ์(ระบุชื่อตามแนวทางการก าหนดรหัสเครื่องมือ) 
2) ID Number  
3) ยี่ห๎อ(ชื่อทางการค๎า) 
4) รุํน(ชื่อหรือรหัสรุํนของเครื่อง) 
5) หมายเลขเครื่อง(เลขล าดับการผลิตเครื่อง) 
6) ผู๎ผลิต(บริษัทผู๎ผลิตเครื่อง) 
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7) ประเทศผู๎ผลิต(ประเทศผู๎ผลิตหรือประเทศเจ๎าของเครื่องหมายการค๎า)  
8) ผู๎จ าหนําย 

 ชื่อสถานประกอบการ 

 ที่อยูํ  

 เบอร์โทรศัพท์  
9) ราคาระบบกล๎องวงจรปิด 
10) วันที่ได๎รับครุภัณฑ์  (วันที่ได๎รับครุภัณฑ์เข๎าใช๎งานในโรงพยาบาล) 
11) วิธีการได๎มาครุภัณฑ์ 
12) สถานที่ใช๎งาน(อาคาร สถานที่และห๎องที่ติดตั้งใช๎งาน หรือน าไปใช๎งาน) 

2. จัดให๎มีการบ ารุงรักษาระบบกล๎องวงจรปิด  ตามคูํมือการใช๎งานที่ผู๎ผลิตก าหนด หากไมํมีคูํมือ
ดังกลําวให๎โรงพยาบาลหรือวิศวกรหรือผู๎เชี่ยวชาญ ก าหนดขึ้นเป็นคูํมือและด าเนินการบ ารุงรักษาอยํางน๎อยปี
ละ 1 ครั้ง และเก็บผลการด าเนินการไว๎เพื่อการตรวจติดตาม 

3. ต๎องมีฐานข๎อมูลของกล๎องวงจรปิด  ภายในของโรงพยาบาล 
๔. จัดให๎มีการ ติดตั้งระบบกล๎องวงจรปิดที่มีความละเอียดสูง  ในจุดที่ส าคัญ  และต๎องการ

ควบคุมอยํางทั่วถึง  
๕. จัดให๎มีระบบไฟฟูาส ารอง ส าหรับระบบโดยเฉพาะเพ่ือรองรับการใช๎งานในกรณีฉุกเฉิน  
6. จะต๎องมีการตรวจสอบติดตามได๎ทั้งภายในและจากภายนอกโดยผํานระบบเครือขํายสื่อสาร

ข๎อมูล 
7. จัดให๎มีการตรวจสอบหรือทดสอบ การใช๎งานโดยผู๎ดูแลรับผิดชอบการใช๎งาน และเก็บผลการ

ด าเนินการไว๎เพ่ือการตรวจติดตาม 
ระบบเคเบิ้ลทีวี 

โรงพยาบาลต๎องมีระบบ เคเบิ้ลทีวี  ส าหรับการ เผยแพรํข๎อมูล   ติดตามสถานการณ์ การสื่อสาร 
ระหวํางผู๎รับบริการและบุคลากรภายในหนํวยงาน 

1. โรงพยาบาล จัดท าข๎อมูลระบบเคเบิ้ลทีวี ภายในโรงพยาบาล 
1) ชื่อครุภัณฑ์(ระบุชื่อตามแนวทางการก าหนดรหัสเครื่องมือ) 
2) ID Number  
3) ยี่ห๎อ(ชื่อทางการค๎า) 
4) รุํน(ชื่อหรือรหัสรุํนของเครื่อง) 
5) หมายเลขเครื่อง(เลขล าดับการผลิตเครื่อง) 
6) ผู๎ผลิต(บริษัทผู๎ผลิตเครื่อง) 
7) ประเทศผู๎ผลิต(ประเทศผู๎ผลิตหรือประเทศเจ๎าของเครื่องหมายการค๎า)  
8) ผู๎จ าหนําย 



๑๓๕ 

 

 ชื่อสถานประกอบการ 

 ที่อยูํ  

 เบอร์โทรศัพท์  
9) ราคาระบบเคเบิ้ลทีวี 
10) วันที่ได๎รับครุภัณฑ์  (วันที่ได๎รับครุภัณฑ์เข๎าใช๎งานในโรงพยาบาล) 
11) วิธีการได๎มาครุภัณฑ์ 
12) สถานที่ใช๎งาน(อาคาร สถานที่และห๎องที่ติดตั้งใช๎งาน หรือน าไปใช๎งาน) 

2. จัดให๎มีการบ ารุงรักษาระบบ เคเบิ้ลทีวี  ตามคูํมือการใช๎งานที่ผู๎ผลิตก าหนด หากไมํมีคูํมือ
ดังกลําวให๎โรงพยาบาลหรือวิศวกรหรือผู๎เชี่ยวชาญ ก าหนดขึ้นเป็นคูํมือและด าเนินการบ ารุงรักษาอยํางน๎อยปี
ละ 1 ครั้ง และเก็บผลการด าเนินการไว๎เพื่อการตรวจติดตาม 

3. ต๎องมีฐานข๎อมูลของเคเบิ้ลทีวี  จ านวนชํองในการกระจายข๎อมูล จุดติดตั้ง  เวลาในการใช๎งาน   
ภายในของโรงพยาบาล 

4. จัดให๎มีการติดตั้งระบบเคเบิ้ลทีวี  ในจุดที่ส าคัญ  เพ่ือการรายงานภายในองค์กร และข๎อมูลที่
ต๎องการเผยแพรํให๎กับผู๎รับบริการ 

5. จัดให๎มีการตรวจสอบหรือทดสอบ การใช๎งานโดยผู๎ดูแลรับผิดชอบการใช๎งาน และเก็บผลการ
ด าเนินการไว๎เพ่ือการตรวจติดตาม 

 

ระบบเครือข่ายส่ือสารข้อมูล 

โรงพยาบาลต๎องมีระบบเครือขํายสื่อสารข๎อมูลการติดตํอสื่อสารทางด๎านข๎อมูล เพ่ือให๎การ
ด าเนินการขององค์กรเป็นไปอยํางดีส าหรับการสื่อสาร ทั้งแนวราบและแนวระดับ ทั้งภายในและภายนอก
หนํวยงาน 

1. โรงพยาบาล จัดท าข๎อมูลเครือขํายสื่อสารข๎อมูล  ภายในโรงพยาบาล 
1) ชื่อครุภัณฑ์(ระบุชื่อตามแนวทางการก าหนดรหัสเครื่องมือ) 
2) ID Number 
3) ยี่ห๎อ(ชื่อทางการค๎า) 
4) รุํน(ชื่อหรือรหัสรุํนของเครื่อง) 
5) หมายเลขเครื่อง(เลขล าดับการผลิตเครื่อง) 
6) ผู๎ผลิต(บริษัทผู๎ผลิตเครื่อง) 
7) ประเทศผู๎ผลิต(ประเทศผู๎ผลิตหรือประเทศเจ๎าของเครื่องหมายการค๎า)  
8) ผู๎จ าหนําย 

 ชื่อสถานประกอบการ 



๑๓๖ 

 

 ที่อยูํ  

 เบอร์โทรศัพท์  
9) ราคาระบบเครือขํายสื่อสารข๎อมูล 
10) วันที่ได๎รับครุภัณฑ์  (วันที่ได๎รับครุภัณฑ์เข๎าใช๎งานในโรงพยาบาล) 
11) วิธีการได๎มาครุภัณฑ์ 
12) สถานที่ใช๎งาน(อาคาร สถานที่และห๎องที่ติดตั้งใช๎งาน หรือน าไปใช๎งาน) 

2. จัดให๎มีการบ ารุงรักษาระบบ เครือขํายสื่อสารข๎อมูล  ตามคูํมือการใช๎งานที่ผู๎ผลิต
ก าหนด หากไมํมีคูํมือดังกลําวให๎โรงพยาบาลหรือวิศวกรหรือผู๎เชี่ยวชาญ ก าหนดขึ้นเป็นคูํมือและ
ด าเนินการบ ารุงรักษาอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง และเก็บผลการด าเนินการไว๎เพื่อการตรวจติดตาม 

3. ต๎องมีฐานข๎อมูลของเครือขํายสื่อสารข๎อมูล  ภายในของโรงพยาบาล 

4. จัดให๎มีการติดตั้งเครือขํายสื่อสารข๎อมูล ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล โดยมุํงเน๎นความ
ปลอดภัยในการใช๎งาน การควบควบคุมอยํางทั่วถึง  โดยต๎องสามารถแยกระบบกันได๎อยํางชัดเจน 

5. จัดให๎มีระบบไฟฟูาส ารอง ส าหรับระบบโดยเฉพาะเพ่ือรองรับการใช๎งานในกรณีฉุกเฉินจะต๎อง
มีการตรวจสอบติดตามได๎ทั้งภายในและจากภายนอก 

6. จัดให๎มีการตรวจสอบหรือทดสอบ การใช๎งานโดยผู๎ดูแลรับผิดชอบการใช๎งาน และเก็บผลการ
ด าเนินการไว๎เพ่ือการตรวจติดตาม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๗ 

 

 

 

ข้อก าหนด 

ด้านเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล 

 

ขอบข่าย 

1. ข๎อก าหนดด๎านเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลนี้ก าหนดข๎อแนะน าและวิธีการเลือก การใช๎ 
การดูแลและการบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่ใช๎ในโรงพยาบาล เพ่ือสร๎างความม่ันใจวํา โรงพยาบาลมีเครื่องมือ
แพทย์ พร๎อมใช๎งาน ปลอดภัยและเชื่อถือได๎ 

2. ข๎อก าหนดด๎านเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลนี้ ใช๎ได๎กับโรงพยาบาลทุกประเภท ทุกขนาด 

 

บทนิยาม 

1. เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลหมายถึง  เครื่องมือ เครื่องใช๎ วัตถุท่ีใช๎ใสํเข๎าไปในรํางกาย 
ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ หรือวัตถุอ่ืนใด ที่ผู๎ผลิตมุํงหมายเฉพาะส าหรับใช๎ประกอบโรคศิลปะ ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด ท าลายหรือฆําเชื้อส าหรับเครื่องมือแพทย์ 

2. บ ารุงรักษาหมายถึง การดูแลชิ้นสํวนหรือกลไกลตามระยะเวลาใช๎งาน ให๎อยูํในสภาพสมบูรณ์
พร๎อมใช๎งาน และความปลอดภัย ตามท่ีก าหนด 

3. ตรวจสอบหมายถึง การตรวจพิจารณาความเรียบร๎อยของชิ้นสํวนหรือกลไกการท างานตามท่ี
ก าหนด 

4. ทดสอบหมายถึง การตรวจสอบและทดลองใช๎งาน ชิ้นสํวนอุปกรณ์หรือกลไกการท างานของ
อุปกรณ์เพ่ือความถูกต๎อง ตามที่ก าหนด 

5. การสอบเทียบ หมายถึง การวัดที่ด าเนินการบนมาตรฐานการวัด วัสดุที่วัด และเครื่องมือวัด
โดยแสดงความสัมพันธ์ระหวํางของคําที่วัดได๎และคําท่ีรู๎ของปริมาณท่ีต๎องการวัด 



๑๓๘ 

 

 

หลักเกณฑ์การได้มา 

1. เครื่องมือแพทย์ที่ใช๎งานในโรงพยาบาลเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ได๎รับอนุญาตน าเข๎าถูกต๎องตาม
กฎหมายและได๎มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข๎อง  เชํน มาตรฐาน ISO,IEC, EN, UL หรือได๎รับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

2. การติดตั้งเครื่องมือแพทย์เป็นไปตามหลักวิศวกรรมหรือมาตรฐานที่เก่ียวข๎องหรือตาม
ค าแนะน าของผู๎ผลิต 

กรณีเครื่องมือแพทย์ประเภทที่กฎหมายก าหนดให๎ต๎องมีการขออนุญาตติดตั้งและใช๎งาน 
โรงพยาบาลจะต๎องปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนด 

 
การใช้งานและบ ารุงรักษา 

1. โรงพยาบาล จัดท าข๎อมูลประวัติเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล ประกอบด๎วย 
1) ชื่อครุภัณฑ์(ตามเอกสารแนบในภาคผนวก) 
2) ID Number (หมายเลขประจ าตัว เครื่องมือแพทย์ที่ ไมํเปลี่ยนแปลงตลอดอายุการใช๎

งาน) 
3) ยี่ห๎อ(ชื่อทางการค๎าของเครื่องมือ) 
4) รุํน(ชื่อหรือรหัสรุํนของเครื่องมือ) 
5) หมายเลขเครื่อง(เลขล าดับการผลิตเครื่อง) 
6) ผู๎ผลิต(บริษัทผู๎ผลิตเครื่อง) 
7) ประเทศผู๎ผลิต(ประเทศผู๎ผลิตหรือประเทศเจ๎าของเครื่องหมายการค๎า) 
8) ผู๎จ าหนําย 

 ชื่อสถานประกอบการ 

 ที่อยูํ  

 เบอร์โทรศัพท์  
9) ราคาเครื่องมือแพทย์ 
10) วันที่ได๎รับเครื่องมือแพทย์(วันที่ได๎รับเครื่องมือแพทย์เข๎าใช๎งานในโรงพยาบาล) 
11) วิธีการได๎มา เครื่องมือแพทย(์ เอกสารอ๎างอิงการได๎มาของ เครื่องมือแพทย์ได๎แกํ การ

จัดซื้อจัดจ๎าง การรับโอน การรับบริจาค เป็นต๎น) 
12) สถานที่ใช๎งาน(อาคาร สถานที่และห๎องที่ติดตั้งใช๎งาน หรือน าไปใช๎งาน) 



๑๓๙ 

 

2. จัดให๎มีการบ ารุงรักษา เครื่องมือแพทย์  ตามคูํมือการใช๎งานที่ผู๎ผลิตก าหนด หากไมํมีคูํมือ
ดังกลําวให๎โรงพยาบาลหรือวิศวกรหรือผู๎เชี่ยวชาญ ก าหนดขึ้นเป็นคูํมือและด าเนินการบ ารุงรักษาอยํางน๎อยปี
ละ 1 ครั้งและเก็บผลการด าเนินการไว๎เพ่ือการตรวจติดตาม 

3. ผู๎ปฏิบัติงานบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย ์
1) จบการศึกษาในระดับไมํต่ ากวําประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ด๎านอุตสาหกรรมหรือที่

เกี่ยวข๎อง) 
2) มีประสบการณ์ในสํวนที่เกี่ยวข๎องไมํน๎อยกวํา 1 ปี หรือ 
3) ผํานการอบรมการบ ารุงรักษาจากผู๎ผลิตหรือผู๎แทนจ าหนํายหรือ วิศวกรหรือ

ผู๎เชี่ยวชาญ 
 

การตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบ 

1. จัดให๎มีการตรวจสอบ ทดสอบ หรือสอบเทียบ กํอนการใช๎งานทุกครั้งโดย มีผู๎ดูแลรับผิดชอบ
การใช๎งาน ตามคูํมือการใช๎งานที่ผู๎ผลิตก าหนด หากไมํมีคูํมือดังกลําวให๎โรงพยาบาลหรือวิศวกรหรือผู๎เชี่ยวชาญ
ก าหนดขึ้นเป็นคูํมือและเก็บผลการด าเนินการไว๎เพื่อการตรวจติดตาม 

2. บันทึกข๎อมูลรายละเอียดการตรวจสอบและหรือทดสอบดังตํอไปนี้ 
1) ตรวจสอบ ประกอบด๎วยรายละเอียดความเรียบร๎อยของชิ้นสํวนหรือกลไกลการท างาน

เชํน สภาพภายนอกตัวเครื่อง สภาพสายไฟหรือสายน าสัญญาณตํางๆกระดาษบันทึก
เจล น้ ายาหรืออุปกรณ์ประกอบการใช๎งาน 

2) ทดสอบ ประกอบด๎วยรายละเอียดการท างานของชิ้นสํวนอุปกรณ์หรือกลไกการท างาน
ของอุปกรณเ์ชํน จอแสดงผล ไฟหรือสัญญาณแจ๎งเตือน พลังงานส ารองหรือระบบการ
สั่งงาน 

3) รอบระยะเวลาการตรวจสอบและหรือทดสอบ 
4) ผู๎ตรวจสอบและหรือทดสอบ 

3. จัดให๎มีการรับรองผลการตรวจสอบ ทดสอบ หรือสอบเทียบ อยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง 
4. บันทึกข๎อมูลรายละเอียดในเอกสารรับรองผลดังตํอไปนี้ 

1) ชื่อหนํวยงาน สถานที่ตั้ง 
2) ชื่อเครื่องมือแพทย์ 

 หมายเลขประจ าตัวครุภัณฑ์(ID Number) 

 ยี่ห๎อ 

 รุํน 

 หมายเลขเครื่อง(Serial Number) 
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3) วันที่ด าเนินการตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบ 
4) สภาพแวดล๎อม 
5) ชื่อผู๎ตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบ 
6) อ๎างอิงวิธีหรือมาตรฐานการตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบ 
7) ผลตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบ 
8) ข๎อมูลเครื่องมือที่ใช๎ตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบ 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบ ให๎เป็นไปตาม มาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุขรับรองหรือตามมาตรฐานอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง(ในกรณีไมํมีมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง) 

1) เครื่องมือที่ใช๎ในกระบวนการทดสอบหรือสอบเทียบ 

 มีอัตราสํวนความถูกต๎องไมํน๎อยกวํา3เทํา 

 มีพิสัยครอบคลุมยํานการวัด 

 มีเอกสารรับรองผลการสอบเทียบจากห๎องปฏิบัติการมาตรฐานสามารถสอบ
กลับได ๎

2) ผู๎ให๎บริการในการตรวจสอบทดสอบ หรือสอบเทียบ ประเมินผลและจัดท ารายงานผล
การควบคุมการใช๎เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล 

คุณสมบัติบุคคลผู๎ให๎บริการอยํางหนึ่งอยํางใดดังตํอไปนี้ 

(ก)  จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีด๎านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
หรืออุตสาหกรรมศาสตร์ 

(ข)  ผํานการอบรมด๎าน การตรวจสอบทดสอบ หรือสอบเทียบ ประเมินผล
และจัดท ารายงานผลที่เก่ียวข๎องกับการมี การใช๎เครื่องมือแพทย์ใน
โรงพยาบาลจากหนํวยงานทั้งภาครัฐหรือภาคเอกชนที่กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพรับรองโดยกรณีบุคคลผู๎ให๎บริการไมํใชํวิชาชีพตามท่ี
กฎหมายที่เกี่ยวข๎องก าหนดต๎องปฏิบัติงานภายใต๎การควบคุมและ
รับรอง ในการปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องท่ีจะตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบ
เทียบและประเมินผล 

(ค)  มีประสบการณ์ในเรื่องที่เก่ียวข๎องไมํน๎อยกวําห๎าปี โดยมีใบรับรองจาก
หนํวยงานที่ภาครัฐหรือภาคเอกชนที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รับรองโดยกรณีบุคคลผู๎ให๎บริการไมํใชํวิชาชีพตามท่ีกฎหมายที่
เกี่ยวข๎องก าหนดต๎องปฏิบัติงานภายใต๎การควบคุมและรับรองในการ
ปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องท่ีจะตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบและ
ประเมินผล 
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การซ่อมแซม 

1. โรงพยาบาลที่มีความประสงค์จะท าการซํอมแซมเครื่องมือแพทย์ให๎ปฏิบัติดังนี้ 
1) การด าเนินการซํอมแซม ให๎ด าเนินการโดยวิศวกรหรือผู๎แทนผลิตภัณฑ์หรือหนํวยงาน

ด๎านเครื่องมือแพทย์ 
2) การด าเนินการซํอมแซม ที่มีผลกระทบตํอความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่นและความ

ปลอดภัย ให๎โรงพยาบาลด าเนินการตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบ กํอนน ากลับมา
ใช๎งานหรือให๎บริการ 

3) เก็บผลการซํอมแซมไว๎เพ่ือการตรวจติดตาม 
2. ผู๎ปฏิบัติงานซํอมแซมเครื่องมือแพทย์ 

1) จบการศึกษาในระดับไมํต่ ากวําประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ด๎านอุตสาหกรรมหรือที่
เกี่ยวข๎อง) 

2) มีประสบการณ์ในสํวนที่เกี่ยวข๎องไมํน๎อยกวํา 1 ปี หรือ 
3) ผํานการอบรมการบ ารุงรักษาจากผู๎ผลิตหรือผู๎แทนจ าหนํายหรือ วิศวกรหรือ

ผู๎เชี่ยวชาญ 
 

การยกเลิกการใช้งาน 
1. โรงพยาบาลบันทึกข๎อมูลการยกเลิกการใช๎งาน เครื่องมือแพทย์ ในประวัติ เครื่องมือแพทย์ของ

โรงพยาบาล 
2. เครื่องมือแพทย์ที่กฎหมายก าหนดให๎ต๎องแจ๎งยกเลิกการใช๎งานหรือเคลื่อนย๎ายสถานที่ติดตั้ง 

โรงพยาบาลต๎องปฏิบัติตามกฎหมายก าหนด 
 

 


