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i คู่มือการออกแบบอาคารสถานบริการสขุภาพและสภาพแวดล้อม: ทนัตกรรม 

คํานํา 

 

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใหมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน   เปนหน่ึง
ในยุทธศาสตรสําคัญ ซึ่งกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะตองดําเนินการใหบรรลุตามวัตถุประสงค
ดังกลาว โดยมาตรฐานระบบบริการสุขภาพในสวนที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของกองแบบแผน กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ คือ มาตรฐานดานอาคารและสภาพแวดลอมของสถานบริการสุขภาพ 

ในปงบประมาณ 2559 กองแบบแผน ไดดําเนินโครงการจัดทําคูมือการออกแบบอาคารและสภาพแวดลอม
ของสถานบริการสุขภาพ ซึ่งเปนโครงการตอเน่ืองจากปงบประมาณ 2558 เพื่อใชเปนแนวทางในการออกแบบ 
ปรับปรุง พัฒนา และประเมินอาคารและสภาพแวดลอมของสถานบริการสุขภาพ ใหมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
ซึ่งจะสงผลใหประชาชนไดรับบริการดานสุขภาพอยางเทาเทียมกัน โดยในปงบประมาณ 2558 กองแบบแผนได
ดําเนินการจัดทําคูมือการออกแบบสําหรับแผนกผูปวยนอก แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน แผนกเภสัชกรรม แผนกพยาธิ
วิทยาคลินิก แผนกรังสีวินิจฉัย และหอผูปวยใน เสร็จเปนที่เรียบรอยแลว และสําหรับปงบประมาณ 2559 น้ี ได
ดําเนินการจัดทําคูมือการออกแบบสําหรับแผนกเวชระเบียน แผนกศัลยกรรม แผนกสูติกรรม แผนกทันตกรรม และ
แผนกธนาคารเลือด 

โครงการจัดทําคูมือการออกแบบอาคารและสภาพแวดลอมของสถานบริการสุขภาพน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อให
บุคลากรวิชาชีพดานออกแบบอาคารและสภาพแวดลอมของสถานบริการสุขภาพ ทั้งในหนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ตลอดจนบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขในหนวยงานที่เกี่ยวของ สามารถนําไปใชเปนแนวทางใน
การออกแบบ/ ปรับปรุงอาคารและสภาพแวดลอมของสถานบริการสุขภาพ และใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการพัฒนาอาคารและสภาพแวดลอมของสถานบริการสุขภาพ เพื่อใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หวังเปนอยางย่ิงวาคูมือการออกแบบอาคารและ
สภาพแวดลอมของสถานบริการสุขภาพฉบับน้ี จะเปนประโยชนตอผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการออกแบบ การพัฒนา 
และการบริหารจัดการดานอาคารและสภาพแวดลอมของสถานบริการสุขภาพในทุกภาคสวน หากพบขอผิดพลาด
หรือมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมประการใด คณะผูจัดทํายินดีรับไวพิจารณา เพื่อดําเนินการปรับปรุงเน้ือหาใหมีความ
ครบถวนสมบูรณย่ิงข้ึนในโอกาสตอไป 

 

คณะทํางานโครงการจัดทําจัดทําคูมือการออกแบบอาคารและสภาพแวดลอมของสถานบริการสุขภาพ  

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 

ปงบประมาณ พ.ศ.2559 
 
 

 
 
i 

กองแบบแผน กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ 



 
ii คู่มือการออกแบบอาคารสถานบริการสขุภาพและสภาพแวดล้อม: ทนัตกรรม 

สารบัญ 

 

หัวเรื่อง :  

01 พ้ืนท่ีใชสอย 
 สวนที่ 1: พื้นที่บรกิารสําหรับผูปวยและญาติ/ผูมารบับริการ และญาติ 
 สวนที่ 2: พื้นที่ปฏิบัติงานหลกัของแผนกโดยผูใหบริการและ/หรือเจาหนาที ่
 สวนที่ 3: พื้นที่สนับสนุนการใหบรกิารและการปฏิบัติงาน 
 
02 ความสัมพันธและเสนทางสัญจรระหวางพ้ืนท่ีใชสอยภายในแผนกทันตกรรม 
 
03 การปองกันการติดเชื้อในแผนกทันตกรรม (Infection Control: IC) 
 การจัดแบงพื้นที่ใชสอยกบัการปองกันการติดเช้ือ 
 การจัดการของเสียทางการแพทย 
 
04 สวนประกอบอาคารและวัสดุประกอบอาคาร 
 4.1 พื้น (FLOOR) 
 4.2 ผนัง (WALL)  
 4.3 เพดาน (CEILING) 
 4.4 ประตู (DOOR) 
 4.5 หนาตาง (WINDOW) และชองแสง 
 
05 ครุภัณฑประกอบอาคาร (FURNITURE) 
 
06 งานระบบวิศวกรรมไฟฟาและสื่อสาร 
 6.1 ระบบไฟฟาแสงสวาง 
 6.2 ระบบไฟฟากําลงั 
 6.3 ระบบไฟฟาสํารอง 
 6.4 ระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน และโคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉิน 
 6.5  ระบบแจงเหตุเพลิงไหม 
 6.6  ระบบโทรศัพทอัตโนมัติ 
 6.7  ระบบเสียงประกาศ 
 6.8  ระบบเสาอากาศโทรทัศนรวม 
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ii 

กองแบบแผน กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ 



 
iii คู่มือการออกแบบอาคารสถานบริการสขุภาพและสภาพแวดล้อม: ทนัตกรรม 

สารบัญ 

 

หัวเรื่อง :  

 6.9  ระบบสือ่สารดวยความเร็วสงู 
 6.10  ระบบทีวีวงจรปด 
 6.11  ระบบควบคุมการเขาออก 
 6.12  ระบบการตอลงดิน 
 
07 งานระบบวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 7.1 ระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ 
 7.2 ระบบจายกาซทางการแพทย (Medical Gas System) 
 
09 ระบบวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
 9.1 ระบบประปา 
 9.2 ระบบสุขาภิบาล 
 9.3 ระบบดับเพลิง 
 9.4 ระบบบําบัดนํ้าเสีย 
 9.5 การจัดการมูลฝอย 
  

 
 
 
 
 

 
เปนมาของการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในประเทศไทย 

1.02 แนวคิดที่เก่ียวของกับบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ 
 1.02.1 การสาธารณสุขมูลฐาน (Primary Health Care) 
 1.02.2 เวชปฏิบัติทั่วไป/ เวชศาสตรครอบครัว/ เวชปฏิบัติครอบครัว 

1.03 นโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา : จุดเริ่มแหงการปฏิรูประบบบริการสุขภาพไทย 

 1.03.1  ความหมายของหนวยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิภายใตระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

 1.03.2  หนวยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิกับความสัมพันธในเชิงคูสัญญาของระบบประกันสุขภาพ 

  

 1.03.3  มาตรฐานของหนวยคูสัญญาของบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ 

 1.03.4  มาตรฐานของหนวยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิภายใตระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
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กองแบบแผน กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ 



 
iv คู่มือการออกแบบอาคารสถานบริการสขุภาพและสภาพแวดล้อม: ทนัตกรรม 

สารบัญตาราง 

 

หัวเรื่อง : ความเปนมา 

01 พ้ืนท่ีใชสอย 

 ตารางที่ 1 สรปุรายละเอียดพื้นที่ใชสอยโดยสงัเขป 
 
05 ครุภัณฑประกอบอาคาร (FURNITURE)  
 ตารางที่ 2 แสดงความตองการครุภัณฑประกอบอาคาร (FURNITURE) กับ  
       ภายในพื้นที่ใชสอยของแผนกทันตกรรม 
 ตารางที่ 3 แสดงขนาดและลักษณะครุภัณฑ (เฟอรนิเจอรติดต้ังกับที่และเฟอรนิเจอรลอยตัว)  
       ภายในภายในแผนกทันตกรรม 
 
07 งานระบบวิศวกรรมไฟฟาและสื่อสาร 
 ตารางที่ 4 ขอแนะนําระดับความสองสวางภายในอาคาร ของสมาคมไฟฟาแสงสวาง 
       แหงประเทศไทย 
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กองแบบแผน กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ 



 
v คู่มือการออกแบบอาคารสถานบริการสขุภาพและสภาพแวดล้อม: ทนัตกรรม 

สารบัญแผนผัง/รูปภาพ 

 

หัวเรื่อง : ความเปนมา 

02 ความสัมพันธและเสนทางสัญจรระหวางพ้ืนท่ีใชสอยในแผนกทันตกรรม 
 แผนผังที่ 1 แสดงความสัมพันธและเสนทางสญัจร ระหวางพื้นที่ใชสอยตางๆ  
        ในแผนกทันตกรรม 
 
03 การปองกันการติดเชื้อในแผนกทันตกรรม (Infection Control: IC) 
 รูปที่ 1 แสดงแผนผงัการวางตําแหนงเครื่องฟอกอากาศ 
 รูปที่ 2 แผนผังเสนทางและชองทางการเคลื่อนยายของเสียภายในแผนก 
 
04 สวนประกอบอาคารและวัสดุประกอบอาคาร 
 รูปที่ 3 แสดงการปาดมมุลาดเอียงสําหรบัพื้นตางระดับ 
 รูปที่ 4 แสดงความกวางสุทธิของชองประตูหองทันตกรรม และหองผาตัดเลก็ (ศัลยกรรม) 
 
07 งานระบบวิศวกรรมไฟฟาและสื่อสาร 
 รูปที่ 5 รูปแบบสัญลักษณมีขนาด 150 x 300 mm. 
 รูปที่ 6  แสดงระยะการติดต้ังอุปกรณตรวจจับความรอน (HEAT DETECTOR) 
 รูปที่ 7 ระยะการติดต้ังอุปกรณตรวจจับควัน (SMOKE DETECTOR) E.I.T. Standard 
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กองแบบแผน กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ 



 
1 คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม: ทันตกรรม 

แผนกทันตกรรม 
 

แผนกทันตกรรมในบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ มีขอบเขตภารกิจครอบคลุมบริการตรวจวินิจฉัย 
บําบัดรักษา ฟนฟูสภาพ และสงเสริม/ ปองกันทางทันตกรรม และงานตางๆ ดังน้ี 

 งานบริการผูปวยนอก/ ผูปวยใน และงานบริการทันตกรรมทั่วไป 

 งานทันตกรรมเฉพาะทางสาขาตางๆ ไดแก วิทยาการวินิจฉัยโรคในชองปาก ศัลยกรรมชองปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล ทันตกรรมหัตถการ ทัตกรรมประดิษฐ ทันตกรรมสําหรับเด็ก วิทยาเอ็นโดดอนท 
ปริทันตวิทยา และทันคกรรมจัดฟน เปนตน 

 งานสงเสริมปองกันทันตกรรมในคลินิก ซึ่งเปนการใหบริการทันตกรรมแบบผสมผสานโดยมีแนวคิด
แบบองครวม 

 

01 พื้นที่ใชสอย 

 พื้นที่ใชสอยที่จําเปนสําหรับการใหบริการและการปฏิบัติงานของแผนกทันตกรรม [1] ในโรงพยาบาล
ระดับทุติยภูมิถึงระดับตติยภูมิ สามารถจําแนกไดเปน 18 พื้นที่การใชงาน ดังน้ี  

สวนท่ี 1: พื้นที่บริการสวนหนาสําหรับผูปวย/ ผูมารับบริการ และญาติ ไดแก 
1. พักรอผูรับบริการ 

สวนท่ี 2: พื้นที่ปฏิบัติงานหลักของแผนกโดยผูใหบริการและ/หรือเจาหนาที่ ไดแก 
2. ซักประวัติ/ คัดกรอง 
3. ตรวจ/ รักษาฟน ประกอบดวย 1) ตรวจ/รักษาฟนทั่วไป  2) ตรวจ/รักษาฟน เด็ก และ 3) หองผาตัดฟน  

    [2) และ 3) ควรออกแบบเปนหองที่เปนสัดสวน] 

4. ถายภาพดวยเครื่อง X-ray 

5. สาธิต/ ฝกปฏิบัติแปรงฟน 

6. ทันตกรรมประดิษฐ/ ปฏิบัติงานทําฟนเทียม 

7. สํานักงาน 

สวนท่ี 3: พื้นที่สนับสนุนการใหบริการและการปฏิบัติงาน ไดแก 
8. ลางเครื่องมือ/ เตรียมหอ-บรรจุ-ผนึกซอง 
9. น่ึงอุปกรณทําฟน 

10. เก็บวัสดุ-อุปกรณปราศจากเช้ือ 

11. เก็บยา-เวชภัณฑและวัสดุ-อุปกรณทันตกรรม 

[1]
 อางอิงจากแนวทางพัฒนาระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

     ฉบับปรับปรุง: (2550) 

 
 

ทันตกรรม-1 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

                                                             



 
2 คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม: ทันตกรรม 

12. เอนกประสงค (ประชุม/ พักผอนเจาหนาที่)  
13. เตรียมเครื่องด่ืม/ อาหารวาง 
14. เปลี่ยนเสื้อผาเจาหนาที่ 
15. สุขาเจาหนาที่ * 
16. สุขาผูรับบริการ * 

17. ซัก-ตาก-เก็บพัสดุ/ อุปกรณทําความสะอาดอาคาร * 

18. พักของสกปรก/ ขยะ 

 

หมายเหตุ: พื้นที่ใชสอยซึ่งมีเครื่องหมาย (*) อาจจัดใหอยูในพื้นที่สวนกลางของอาคารซึ่งแผนกน้ันๆ ต้ังอยู (ใช
รวมกับแผนกอื่นๆ) 

 

โดยรายละเอียดของแตละพื้นที่ใชสอยโดยสังเขป (ประกอบดวยประโยชนใชสอยและขนาดของพื้นที่ใช
สอยตอหนวยกิจกรรม[2]) ซึ่งอางอิงตามปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับพื้นที่ใชสอยน้ันๆ ไดแก กิจกรรมที่เกิดข้ึน 
ขนาด/สัดสวนรางกายประชากรไทยซึ่งตองการพื้นที่ในการทํากิจกรรม จํานวนผูใชงานในพื้นที่ และจํานวน
ครุภัณฑ/อุปกรณพื้นฐานที่จําเปนตองใชสําหรับกิจกรรมน้ันๆ ซึ่งสามารถสรุปไดดังตารางตอไปน้ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[2]
 การศึกษาเพ่ือกําหนดขนาดพ้ืนท่ีใชสอยโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (2549) 

 
 

ทันตกรรม-2 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

                                                             



 
3 คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม: ทันตกรรม 

ตารางท่ี 1 สรุปรายละเอียดพื้นที่ใชสอยโดยสังเขป  
 

พื้นที่ใชสอย ขนาดตอ 1 หนวย 

(ตารางเมตร-ตร.ม.) 
หนวย ประโยชนใชสอย หมายเหตุ 

1 พักรอผูรับบริการ   ใชสําหรับน่ังรอการรับ
บ ริ ก า ร ต า ง ๆ  ข อ ง
แผนก 

1.ขนาดของพื้นที่รวม  
   ขึ้นอยูกับจํานวนที่น่ัง 
   สูงสุดที่ตองการ 
2.เขาถึงไดสะดวกจาก 
   เสนทางเดินหลัก 
   ของแผนก 

1.1 เกาอ้ีน่ังรอ 1.00 ที่ - คน 
1.2 จอด Wheelchair 2.00 คัน 
1.3 จอด Stretcher 3.00 คัน 

2 ติดตอ-สอบถาม 
   ซักประวัติ/ คัดกรอง 

  ใชสําหรับผูรับบริการ
ติดตอ-สอบถาม และ
สําหรับเจาหนาที่ทํ า
การ ซักประ วัติ /  คัด
กรองผูรับบริการกอน
ใหบริการ รวมทั้งทํา
การนัดหมายครั้งตอไป 

1.ขนาดของพื้นที่รวม  
   ขึ้นอยูกับจํานวนเจา- 
   หนาที่ผูปฏิบัติงาน 
2.เขาถึงไดสะดวกจาก 
   พื้นที่พักรอ และเสน 
   ทางเดินหลักสูแผนก 

2.1 โตะ/ เคานเตอร+ 
     เกาอ้ีเจาหนาที ่

4.50 
 

ชุด/ คน 
(จนท.) 

2.2 ตูเก็บเอกสาร/  
     เก็บของ  

1.50 
 

หลัง 
(ย.1 ม.) 

3 ตรวจ/ รักษาฟน 10.50 หอง ใชสําหรับตรวจ/ รักษา
ฟนใหกับผูรับบริการ 
โดยทันตแพทยและ
ผูชวยทันตแพทย อาจ 
เปนหองรวมโดยมีผนัง
ก้ันแตละ Unit หรือ
เปนหองแยกเฉพาะแต
ละ Unit ตามความ
เหมาะสม 

1.ขนาดของพื้นที่รวม  
   ขึ้นอยูกับจํานวนทันต- 
   แพทยและจํานวนหอง 
   หรือเตียง (Unit) ที่   
   ตองการใหบริการ 
2.เขาถึงไดสะดวกจาก 
   พื้นที่พักรอ และเสน 
   ทางเดินหลักภายใน 
   แผนก 

3.1 โตะตรวจ+เกาอ้ีน่ัง  4.50 
 

ชุด/ คน 
(ทพ.) 

3.2 ตูเตี้ย+อางลางมือ 
     และตูเก็บของ 

1.50 ชุด 
(ย.1 ม.) 

3.3 เตียง(Unit)ตรวจ/   
     รักษาฟน 

4.50 เตียง 
(Unit) 

4 ถายภาพดวยเคร่ือง  
   X-ray  

  ใชสําหรับถายภาพชอง
ปาก/  กะโหลก และ
ฟนดวยการใช เครื่อง
ถายภาพดวยรังสีเอกซ  
เพื่อชวยใหทันตแพทย
สามารถวินิจฉัยและ  
วางแผนการรักษาได
อยางเหมาะสมตอไป 

1.ขนาดของพื้นที่รวม  
  ขึ้นอยูกับชนิดและจํา- 
  นวนเครื่องถายภาพ 
  ดวยรังสีเอกซ 
2.เขาถึงไดสะดวกจาก  
  หองตรวจ/ รักษา และ 
  เสนทางเดินหลักภาย 
  ในแผนก 

4.1 ชองปาก-ฟน   
     (Destal X-ray) 

4.00 
 

เครื่อง 
 

4 . 2  กะ โห ลก  ( ถ า มี )
(Orthopantomograph) 

9.00 เครื่อง 
 

4.3 เครื่องควบคุม 3.00 เครื่อง 

 

 

 

 

 

 
 

ทันตกรรม-3 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 



 
4 คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม: ทันตกรรม 

ตารางท่ี 1 สรุปรายละเอียดพื้นที่ใชสอยโดยสังเขป (ตอ) 

 

พ้ืนที่ใชสอย ขนาดตอ 1 หนวย 
(ตารางเมตร-ตร.ม.) 

หนวย ประโยชนใชสอย หมายเหตุ 

5 สาธิต/ ฝกปฏิบัต ิ
   แปรงฟน 

  ใชสําหรับทันตแพทยให
ความรู/ สาธิต/ ฝกการ
แปรงฟนที่ถูกตองใหกับ 
ผุรับบริการ 

1.ขนาดของพ้ืนที่รวมขึ้น 
  อยูกับจํานวนอางที่ใช 
2.เขาถึงไดสะดวกจาก  
  พ้ืนที่พักรอ และเสน 
  ทางเดินหลักภายใน 
  แผนก 

5.1 โตะ+เกาอ้ีสําหรับ 
     เจาหนาที่สาธิต 

6.00 ชุด 
 

5.2 เคานเตอรพรอมอางลาง  
     ลางหนาและกระจกเงา     

1.50 ที ่

6 ทันตกรรมประดิษฐ/ 
   ฟนเทียม 

  ใช สํ าห รับเ จ าหน า ที่
ปฏิบัติงานตามกระ- 
บวนการทําฟนเทียม/ 
ทันตกรรมประดิษฐ 

1.ขนาดของพ้ืนที่รวมขึ้น 
  อยูกับจํานวนเจาหนาที่ 
  ผูปฏิบัติงาน 
2 เขาถึงไดสะดวกจาก 
  พ้ืนที่ปฏิบัติงานตางๆ  
  และเสนทางเดินหลัก 
  ภายในแผนก 

6.1 โตะ/ เคานเตอร+ 
   เกาอ้ีทํางาน 

4.50 คน 
 

6.2 ตูเตี้ยพรอมอางลาง 
     เอนกประสงค และ  
     ตูเก็บของ 

4.50 ชุด 

7 สํานักงาน   ใชทํางานดานบริหาร
จัดการ และงานวิชา 
การของแผนก  
 

1.ขนาดของพ้ืนที่รวมขึ้น 
  อยูกับจํานวนเจาหนาที่  
  ผูปฏิบัติงาน 
2.เขาถึงไดสะดวกจาก 
  เสนทางเดินหลักภาย 
  ในแผนก 

7.1 หัวหนา 9.00 คน 
7.2 ทันตแพทย 6.00 คน 
7.3 เจาหนาที่ 4.50 คน 
7.4 ชั้น-ตูเก็บเอกสาร 1.50 หลัง 

(ย.1 ม.) 

8 ลางเคร่ืองมือ/ หอ-   
   บรรจ-ุผนึกซอง 

  ใชสําหรับเจาหนาที่ลาง
เค ร่ืองมือ หอ/ บรรจุ 
และผนึกซองเคร่ืองมือ-
อุปก รณ ที่ ใ ช ภ า ย ใ น
แผนกเพ่ือเตรียมพรอม
สําหรับการนึ่ งฆาเชื้ อ
โรค 

1.ขนาดของพ้ืนที่รวมขึ้น 
  อยูกับจํานวนอางและ  
  ความยาวรวมของโตะ/  
  เคานเตอรที่ตองการ 
  ซ่ึงแปรผันตามจํานวน  
  เจาหนาที่และปริมาณ   
  เคร่ืองมือ-อุปกรณที่ใช 
2.เขาถึงไดสะดวกจาก 
  พ้ืนที่ปฏิบัติงานตางๆ  
  และเสนทางเดินหลัก 
  ภายในแผนก 

8.1 เคานเตอรพรอม 
     อางลางอเนกประ- 
     สงค 2 อาง  

3.00 ชุด 

8.2 โตะ/ เคานเตอร 
     วาง-ตากเคร่ืองมือ  

1.50 ชุด 
(ย.1 ม.) 

8.3 โตะ/ เคานเตอร 
     สําหรับเตรียมหอ- 
     บรรจุ-ผนึกซอง 
     เคร่ืองมือ  

1.50 ชุด 
(ย.1 ม.) 

9 นึ่งอุปกรณทําฟน   ใช สํ าห รับเ จ าหน า ที่
ปฏิบัติงานนึ่งเพ่ือฆาเชื้อ
โรค ให กับ เค ร่ืองมือ - 
อุปกรณซ่ึงผานการลาง
และหอ/ ผนึกซองเรียบ 
รอยแลว  

1.ขนาดของพ้ืนที่รวมขึ้นอยูกับ
จํานวนเคร่ืองนึ่ง และความยาว
รวมของ โตะ/ เคานเตอรที่ใช 
2 . เข า ถึ ง ไดส ะดวกจากพ้ืนที่
ปฏิบัติงานตางๆ และเสนทางเดิน
หลักภายในแผนก 

9.1 โตะ/ เคานเตอร 
     วางหอเคร่ืองมือ 

1.50 ชุด 
(ย.1 ม.) 

9.2 โตะ/ เคานเตอร 
     วางเคร่ืองนึ่ง   
     (Autoclave)  

1.50 เครื่อง 

 

 

 

 

 
 

ทันตกรรม-4 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 



 
5 คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม: ทันตกรรม 

ตารางท่ี 1 สรุปรายละเอียดพื้นที่ใชสอยโดยสังเขป (ตอ) 

 

พื้นที่ใชสอย ขนาดตอ 1 หนวย 

(ตารางเมตร-ตร.ม.) 
หนวย ประโยชนใชสอย หมายเหตุ 

10 เก็บวัสดุ-อุปกรณ 
   ปราศจากเช้ือ 

  ใชสําหรับเก็บวัสดุ-อุปกรณ
ปราศจากเชื้อที่ผานการนึ่ง
ฆาเชื้อโรคแลว พรอมที่จะ
นําไปภายในแผนก 

1.ขนาดของพ้ืนที่รวมขึ้น 
  อยูกับจํานวนตูเก็บของ 
2 เขาถึงไดสะดวกจาก 
  พ้ืนที่ปฏิบัติงานตางๆ  
  และเสนทางเดินหลัก 
  ภายในแผนก 

10.1 ตูเก็บของ 
     (Stainless) 

 
1.50 

หลัง 
(ย.1 ม.) 

11 เก็บยา-เวชภัณฑ 
     และวัสดุ-อุปกรณ 
     ทันตกรรม 

  ใชสําหรับเก็บยา/เวชภัณฑ
และวัสดุ-อุปกรณทางทัน
ตกรรม 

1.ขนาดของพ้ืนที่รวมขึ้น 
  อยูกับจํานวนตูเก็บของ 
  และตูเย็น ซ่ึงแปรผัน   
  ตามปริมาณงานและระ 
  ยะเวลาในการเบิกจาย 
2.เขาถึงไดสะดวกจาก 
   พ้ืนที่ปฏิบัติงานตางๆ  
   และเสนทางเดินหลัก 
   ภายในแผนก 

11.1 ตูเก็บของ 
       (Stainless) 

 
1.50 

หลัง 
(ย.1 ม.) 

11.2 ตูเย็นเก็บยา- 
       เวชภัณฑฯ 

 
1.50 

หลัง 
(ย.1 ม.) 

12 เอนกประสงค  
     (ประชุม/ พักผอน  
     เจาหนาที่)  

  ใชประชุมเจาหนาที่ภายใน
แผนก หรือใชรับประทาน
อา ห า ร ว า ง  เ ค ร่ื อ ง ดื่ ม 
ระหวางเวลาพักจากการ
ป ฏิ บั ติ ง า น  ห รื อ ใ ช
รับประทานอาหารกลางวัน
ระหวางเวลาพักเที่ยง  

1. ขนาดของพ้ืนที่รวม  
   ขึ้นอยูกับจํานวนคน 
   ที่ตองการรองรับสูงสุด 
2. เขาถึงไดสะดวกจาก 
    พ้ืนที่ปฏิบัติงานตางๆ  
    และเสนทางสัญจร 
    ภายในของแผนก 

12.1 โตะ+เกาอ้ี 2.00 คน 

13 เตรียมเคร่ืองดื่ม/   
     อาหารวาง 

  ใช เต รียมเค ร่ืองดื่ ม  อุ น
อาหาร เก็บ(แชเย็น)อาหาร 
รวมทั้ ง ใชล างภาชนะใส
เคร่ืองดื่ม/  
อาหาร 

เขาถึงไดสะดวกจากเสนทางเดินไป
ยังหองประชุม และหองอเนก- 
ประสงค/ พักเจาหนาที่  13.1 เตี้ยพรอมอางลาง  

       ภาชนะ+ตูลอย 
3.00 ชุด 

13.2 ตูเย็น  1.50 หลัง 
14 เก็บของสวนตัว/ 
เปล่ียนชุดเจาหนาที ่

  ใชสําหรับเจาหนาที่เก็บ
ของ ใช ส วนตั ว  และ
เป ล่ียนชุด/ สวมเ ส้ือ
คลุม กอนและหลังเขา-
ออกพื้นที่ปฏิบัติงาน/ 
ใหบริการ 

1.ขนาดของพื้นที่รวมขึ้น 
  อยูกับจํานวนตู Locker    
  จํานวนหองเปล่ียนชุด   
  และจํานวนตะกราผา   
  ซ่ึงแปรผันตามสัดสวน  
  ของจํานวนเจาหนาที ่ 
  ของแผนก 
2. เขาถึงไดสะดวกจาก 
   ทางเขา-ออกหลัก 
   สําหรับเจาหนาที่  

14.1 ตู Locker 1.50 หลัง 
(ย.1 ม.) 

14.2 เปล่ียนชุด 1.50 หอง 
14.3 ช้ัน/ ตูวางชุด/  
       ผาสะอาด 

1.50 หลัง 
(ย.1 ม.) 

14.4 ตะกราผา/ ถังใส 
       ผาใชแลว 

1.50 ใบ 
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ตารางท่ี 1 สรุปรายละเอียดพื้นที่ใชสอยโดยสังเขป (ตอ) 

 

พื้นที่ใชสอย ขนาดตอ 1 หนวย 

(ตารางเมตร-ตร.ม.) 
หนวย ประโยชนใชสอย หมายเหตุ 

15 สุขาเจาหนาที่ 
      (แยกชาย-หญิง) 

  ใชสําหรับเจาหนาที่/ ผู
ใหบริ การทํ า กิจ วัตร
สวนตัว 

1.ขนาดของพื้นที่รวม ขึ้น 
   อยูกับจํานวน/ ชนิด  
   ของสุขภัณฑ 
2.เขาถึงไดสะดวกจาก 
   พื้นที่ปฏิบัติงานตางๆ 
   ของแผนก หองประชุม   
   และหองเอนกประสงค 

15.1 อางลางหนา 1.50 อาง 
15.2 โถปสสาวะ 1.50 โถ 
15.3 โถสวม 1.50 โถ 

16 สุขาผูรับบริการ 

      (แยกชาย-หญิง และ 
       ผูชรา -ผูพิการ) 

  ใช สําหรับผูรับบริการ
ทํากิจวัตรสวนตัว 

1. ขนาดของพื้นที่รวม  
   ขึ้นอยูกับจํานวนและ 
   ชนิดของสุขภัณฑ 
2. เขาถึงไดสะดวกจาก 
    พื้นที่พักรอ 

16.1 อางลางหนา 1.50 อาง 
16.2 โถปสสาวะ 1.50 โถ 
16.3 โถสวม 1.50 โถ 
16.4 ผูพิการ/ ผูชรา 4.50 หอง 
17 ซัก-ตาก-เก็บพัสดุ/  
    อุปกรณทําความ 
    สะอาดอาคาร 

3.00 หอง ใชซักลาง และใชเก็บ
อุปกรณ/ เครื่องมือทํา
ความสะอาดอาคาร 

1. เขาถึงไดสะดวกจาก 
   เสนทางสัญจรภายใน 
   สูพื้นที่ปฏิบัติงานตางๆ   
    ของแผนก 
2. ระบายอากาศไดดีและ 
    มีแสงแดดสองถึง 

18 พักส่ิงสกปรก/ขยะ   ใช สําหรับวางถังใส ส่ิง
สกปรกและขยะที่เกิด 
ขึ้นจากการใหบริการ
ของแผนก 

1. ขนาดของพื้นที่รวม  
   ขึ้นอยูกับจํานวนถังพัก 
   ส่ิงสกปรก 
2. เขาถึงไดสะดวกจาก 
   เสนทางสัญจรภายใน 
   แผนก 

18.1 ถังพักส่ิงสกปรก/  
       ขยะ 

1.50  ใบ 
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02 ความสัมพันธและเสนทางสัญจรระหวางพื้นที่ใชสอยภายในแผนกทันตกรรม 
 

 
 

แผนผังท่ี 1 แสดงแผนกทันตกรรมความสัมพันธและเสนทางสัญจรระหวางพื้นที่ใชสอยตางๆ ภายใน 

9 น่ึงอุปกรณ 

1 พักรอ 
 

13 เตรียม 
อาหารวาง/  
เคร่ืองดื่ม 

 

5 สาธิต/ ฝกแปรงฟน 

4 ถายภาพ/ 
วินิจฉัย 

 ื่   
 

17 ซัก-เก็บ 
อุปกรณ 

ทําความสะอาด
อาคาร 

15 สุขา
เจาหนาที่ 

(แยกชาย-หญิง) 
 

12  
เอนกประสงค/  
พักเจาหนาที่ 

 

เสนทางสัญจรผูรับบริการ/ ญาติ 

เสนทางสัญจรผูใหบริการ/ เจาหนาที่ 

เสนทางสัญจรวัสดุ/ อุปกรณ/ ส่ิงของ 

เวชระเบียน
 

16 สุขาผูรับบริการ  
(แยกชาย-หญิง/ 

ผูพิการ) 

2 ติดตอ-สอบถาม/ 
ซักประวัต/ิ คัด

กรอง/  
ั ั้  ไ  

 แผนก/ พื้นที่อ่ืนซ่ึงเก่ียวของ 

 
3 ตรวจ/ 
รักษาฟน 6  

ทันตกรรม 
ประดิษฐ/  

ทําฟนเทียม 

8 ลาง
เคร่ืองมือ/ 
หอ-บรรจุ/  
ผนึกซอง 

 

10 เก็บ
อุปกรณ

ื้  
 

11 เก็บยา/ 
เวชภัณฑ 
และวัสด/ุ 
อุปกรณ 

 

 
7 สํานักงาน 

 

14  
เปล่ียนเส้ือผา

เจาหนาที่ 
 

18 พักขยะ/ 
ของสกปรก 

 

ชําระคาบริการ/ 
รับยา (ถามี) 

เขา 

ออก 

เขา-ออก 

 

 

 
 

พื้นที่บริการสวนหนาสําหรับผูรับบริการ/ ญาติ 

พื้นที่ปฏิบัติงานหลักโดยผูใหบริการ/ เจาหนาที่ 

พื้นที่สนับสนุนการใหบริการ/ การปฏิบัติงาน 
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03 การปองกันการติดเช้ือในแผนกทันตกรรม (Infection Control: IC) 

ประเด็นพิจารณา 

 การปฏิบัติการปองกันการติดเช้ือในแผนกทันตกรรม น้ัน เปนการปฏิบัติเพื่อปองกันการแพรกระจายเช้ือ
จากทันตบุคลากรและผูปวยอื่นๆ ดังน้ันการจัดการในหลักการของ IC จึงเนนไปที่การจัดแบงพื้นที่ตามการ
ปองกันแบบทั่วไป (Standard precautions) และมาตรการปองกันตามวิธีที่เช้ือแพรกระจายออกไป โดยแบง
ออกเปน  

 1) การปองกันการแพรกระจายเช้ือโรคทางอากาศ (Airborne precautions)  

 2) การปองกันการแพรกระจายเช้ือโรคจากละอองฝอย (Droplet precautions)  

 3) การปองกันการแพรกระจายเช้ือโรคที่ติดตอไดโดยการสัมผัส (Contact precautions)  

  

 มาตรการที่เพิ่มเติมข้ึนมานอกเหนือจาก Standard Precautions เรียกวา Transmission-based 

Precautions เมื่อนํา Standard Precautions มารวมกับ Transmission-based Precautions รวมเรียกวา 
Isolate Precautions ตัวอยางของโรคที่ติดตอถึงกันทางอากาศ เชน วัณโรค ไขหวัดใหญ ไขหวัดสายพันธุใหม 
H5N1 (หองแยกโรค)  โดยการจัดพื้นที่ตางๆ ใหมีการจัดการการระบายอากาศที่ดี ตําแหนงเหมาะสม ปลอดภัย 

เชน จากเขตสะอาดมากไปเขตสะอาด หรือมีหองแยกโรคไวตางหาก เปนตน 

การจัดแบงพ้ืนท่ีใชสอยกับการปองกันการติดเชื้อ 

1. หองแยกโรค (ถาม)ี ตองจัดแบงใหเปนพื้นทีป่ด แบงเปน 

1)  การควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศภายในหอง ควรใหอากาศเคลื่อนจากบริเวณที่
สะอาดไปยังบริเวณที่สกปรกหรือสะอาดนอยกวา เชน ใหอากาศเคลื่อนผานจากตัวบุคลากรผูใหการรักษาไปยัง
แหลงกําเนิดเช้ือหรือผูปวยแลวจึงไปยังชองทางที่อากาศออก บุคลากรผูใหการรักษาตองไมอยูระหวาง
แหลงกําเนิดเช้ือและชองที่อากาศออก หรือจัดใหอากาศเขาดานที่ตรงขามกับผูปวยและใหอากาศออกจากหอง
ดานเดียวกับผูปวย แตถาอากาศที่เขามามีอุณหภูมิตํ่ากวาอุณหภูมิหอง ก็ควรใหอากาศผานเขามาใกลกับฝา
เพดาน และออกบริเวณที่ใกลกับพื้น แตทั้งน้ีก็ตองระมัดระวังมิใหมีเฟอรนิเจอรหรืออุปกรณใดๆ มาขวางทาง
ออกที่อยูดานลาง ในกรณีที่มีการเคลื่อนตัวของอากาศที่ไมดีพอ หรือมีอากาศน่ิงอยูกับที่ เชน อากาศที่ผานเขา
มาเคลื่อนตัวลัดออกไปทางชองระบายอากาศทันที จะทําใหการปนเปอนมีการสะสมตัวมากข้ึนเรื่อยๆก็ควรใช
พัดลมติดเหนือฝาเพดาน หรือวางไวในหองเขาชวยเพื่อใหมีการผสมกันของอากาศที่มีอยูเดิมกับอากาศที่เคลื่อน
เขามาใหมที่มากพอ หรือแกไขโดยทําชองอากาศเขาและชองอากาศออกเพิ่มข้ึนอีก 

2)  ผูปวยโรคติดตอ/แพรเช้ือ กําหนดใหมีความดันอากาศในหองเปนลบ และภายในหองตองไม
ปดกั้นหรือขวางการไหลของระบบเติมอากาศ โดยใหอากาศไหลผานจากดานสะอาดไปดานปนเปอนและมี
ระบบเติม/ปรับอากาศ ระบบดูดอากาศเปนของตัวเอง 
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รูปท่ี 1 แสดงแผนผังการวางตําแหนงเครื่องฟอกอากาศ 
ที่มาจาก : Thai Dental Magazine VOLUME8 ISSUE36 OCTOBER.DECEMBER 2015 

 

แสดงแผนผังการวางตําแหนงเครื่องฟอกอากาศ ในคลินิกทันตกรรม กรอบสี่เหลี่ยมสีเทาเปนขอบเขต
บริเวณที่ใหการรักษาทางทันตกรรม แนวลูกศรคือทิศทางของการเคลื่อนที่ของอากาศจากเครื่องฟอกอากาศ 
จากประสบการณการทํางานทางทันตกรรมของผูวิจัยพบวาหากเครื่องฟอกอากาศอยูหางจากพื้นที่ในการ
ทํางาน1 เมตรจะไมขัดขวางการทํางานของบุคลากร ตําแหนงที่ 1 และ 2 เปนตําแหนงที่ขัดขวางการทํางานของ
บุคลากร ตําแหนงที่เหมาะสมของเครื่องฟอกอากาศตองทําใหอากาศเคลื่อนที่ผานผูใหการรักษาเปนอันดับแรก 
จากน้ันจึงเคลื่อนผานแหลงแพรเช้ือ (ผูปวย) จากน้ันจึงเคลื่อนมาที่เครื่องฟอกอากาศ และที่ดีกวาน้ันคือตอง
ปองกันไมใหละอองหรือละอองฝอยเขาถึงหรือสัมผัสรางกายและ breathing zone ของผูใหการรักษา จาก
ภาพจําลองจะเห็นวา ตําแหนงที่ 2 4 และ 5 เครื่องฟอกอากาศจะสามารถควบคุมการกระจายตัวของละออง
และละอองฝอยที่เกิดข้ึนไดดี และเมื่อนํามาผนวกกับขอแนะนําขางตน จะพบวาตําแหนงที่เปนรูปดาวเปน
ตําแหนงที่ดีที่สุดในการวางเครื่องฟอกอากาศ  

ที่มา: JRSocInterface.2010Jul6;7(48):1105-18. doi:10.1098/rsif.2009.0516. Epub 2009 Dec 23)  

การจัดการของเสียทางการแพทย 

 ทั้งน้ีควรจะตองมกีารจัดการของเสียทางการแพทยภายในแผนก คือ  

  1) มีการแยกของเสียประเภทตางๆเชน  

 ของเสียที่ติดเช้ือจากหองปฏิบัติการทันตกรรม ขยะมูลฝอยติดเช้ือชนิดของเหลวหรือ
สารคัดหลั่ง จําพวกเลือดและเศษช้ินเน้ือเย่ือตางๆและทีม่าจากระบบดูดนํ้าลาย 
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(Motor Suction) จะมีการแยกบําบัดกอน นําสูทีบ่ําบัดของเสียรวมกับทาง
โรงพยาบาลตอไป  

 สวนขยะมูลฝอยที่ติดเช้ือทั่วไป พวกถุงมือ ผากอต สําสีเปอนเลือด และของเสียอื่นๆ 

กําจัดโดยการเผา 

  2) มีพื้นที่รวบรวมของเสียภายในแผนกเพื่อรอการขนยายที่แยกมาไวเฉพาะ โดยไมปะปนกันอยาง
เหมาะสม  

  3) มีเสนทางและชองทางการเคลื่อนยายของเสียจากภายในแผนก ไปสูสถานที่รวมของ
โรงพยาบาลที่เหมาะสม 

 

 
 

 
รูปท่ี 2 แผนผังเสนทางและชองทางการเคลื่อนยายของเสียจากภายในแผนก 
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04 สวนประกอบอาคารและวัสดุประกอบอาคาร 

 สวนประกอบอาคาร ประกอบดวย พื้น ผนัง เพดาน ประตู และหนาตาง (ชองเปดและชองแสง) 

โดยทั่วไปภายในแผนกทันตกรรม บริเวณตางๆ จะตองมีการรักษาความสะอาดเปนอยางดี เพื่อไมใหมีความ
เสี่ยงตอการติดเช้ือของผูรับบริการได    ทั้งน้ี การกําหนดคุณลักษณะของสวนประกอบอาคารและวัสดุประกอบ
อาคารภายในแผนกสูติกรรม สามารถจําแนกลักษณะการใชงานของบริเวณตางๆ ไดดังน้ี 

 บริเวณท่ัวไป ไดแก โถงพักคอย หองพักเจาหนาที่ หองประชุม หองเปลี่ยนเสื้อผา เปนตน 

พื้นที่สวนน้ี มีการใชงานไมหนักมาก  

 บริเวณสกปรก ไดแก บริเวณที่จัดไวสําหรับลางทําความสะอาดเครื่องมือ เก็บสิ่งสกปรก
หรือมีการปนเปอนแลว เชน สวนเก็บผาเปอน สวนลางน่ึงและตากเครื่องมือ-อุปกรณ พัก
ขยะ หองนํ้า เปนตน ซึ่งพื้นที่บริเวณน้ีจะมีความสกปรกมาก  จึงตองมีการลางนํ้า และทํา
ความสะอาดดวยนํ้ายาทําความสะอาดเปนประจํา 

 บริเวณสะอาด ไดแก สวนที่ใหการรักษา  เชน หองทําฟน และผาตัดฟน และสวนเก็บของ
สะอาด ซึ่งบริเวณน้ีจะตองมีการเช็ดถู และความสะอาดเปนประจํา (กรณีเปอนเลือดตอง
เช็ดดวยนํ้ายาฆาเช้ือ) 

 ทั้งน้ี การกําหนดคุณลักษณะของสวนประกอบอาคารและวัสดุประกอบอาคาร ใหสอดคลองกับการใช
งาน มีรายละเอียดดังน้ี 

4.1 พ้ืน (FLOOR)  

 บริเวณทั่วไป ใชวัสดุปูพื้นที่มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถดูแลรักษาทําความ

สะอาดไดงาย และมีผิวพื้นไมลื่นในยามแหงและเปยก 

 บริเวณสกปรก ใชวัสดุปูพื้น ที่มีความแข็งแรง ทนการขัดถู ทนนํ้าและทนสารเคมี

ประเภทนํ้ายาทําความสะอาด  สามารถทําความสะอาดไดงาย ไมเปนแหลงฝงตัวของ

สิ่งสกปรก มีผิวเรียบไมลื่นทั้งในยามแหงและเปยก 

 บริเวณสะอาด บริเวณน้ีจะมีคราบเปอนไดงายโดยเฉพาะยูนิตทําฟน ควรใชวัสดุปูพื้น 
ที่มีความแข็งแรง ทนการเช็ดถู และการใชงานเตียงเข็นผูปวย รถเข็นเครื่องมือตางๆ 
ทนกรดดางหรือนํ้ายาฆาเช้ือไดดี สามารถทําความสะอาดไดงาย ผิวเรียบไมมีรอยตอ
หรือมีรอยตอนอยเพื่อใหไมเปนแหลงฝงตัวของสิ่งสกปรก มีผิวเรียบไมลื่นทั้งในยาม
แหงและเปยก  วัสดุปูพื้นควรใชสีโทนออนไมมีลวดลาย เพื่อใหสามารถมองเห็น
อุปกรณขนาดเล็กที่ตกลงพื้นไดงาย 
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หมายเหตุ   
ผิวพื้น ภายในแผนกจะตองไมตางระดับกัน เพื่อสะดวกในการสัญจรและการเคลื่อนยายผูปวยที่ใชรถเข็น 

(Wheelchair) หรือการขนยายเครื่องมือ-อุปกรณตางๆ กรณีที่จําเปนตองมีพื้นตางระดับกันไมเกิน 20 ม.ม. 

จะตองมีการปาดมุมลาดเอียง 1:1[1] หรือ 1:2 [2]  และเกินกวา 20 ม.ม. ใหปาดมุมลาดเอียง 1:12 [1] 

 
 

รูปท่ี 3 รูปการปาดมุมลาดเอียง สําหรบัพื้นตางระดับ 

 

4.2 ผนัง (Wall)  
 บริเวณท่ัวไป ใชวัสดุผนังที่มีความแข็งแรง ทนทาน ดูแลรักษาทําความสะอาดไดงาย  
 บริเวณสกปรก ใชวัสดุผนังที่มีความแข็งแรง ทนการขัดถู ทนนํ้าและทนสารเคมี

ประเภทนํ้ายาทําความสะอาด  สามารถทําความสะอาดไดงาย  
 บริเวณสะอาด ใชวัสดุผนัง ที่มีความแข็งแรง ทนการเช็ดถูไดดี สามารถทําความ

สะอาดไดงาย ผิวเรียบไมมีรอยตอหรือมีรอยตอนอย เพื่อไมใหเปนแหลงฝงตัวของสิ่ง
สกปรก   

 ผนังหองเอกซเรยฟน กรณีที่มีหองเอกซเรยฟนอยูภายในแผนก ผนังทุกดานของหอง
เอกซเรยฟนจะตองสามารถปองกันรังสีไดในระดับปลอดภัย  

 
4.3 เพดาน (Ceiling)  

 โดยทั่วไปใชเพดานหรือฝาเพดานที่สามารถดูแลรักษาไดงาย ทนความช้ืนไดดี    ผิว
เรียบไมมีรอยตอ และไมมีรูพรุนเพื่อไมใหเปนแหลงสะสมฝุนผง  

 ระดับความสูงเพดานหรือฝาเพดาน ไมควรนอยกวา 3.00 ม. เพื่อไมใหรูสึกอึดอัด 
และสามารถถายเทอากาศไดดี 

 

4.4 ประตู (Door)  

  ประตูภายในแผนกทันตกรรม จะตองคํานึงถึงการสัญจรภายในแผนกไดอยางคลองตัว ทั้งการ
เคลื่อนยายผูปวยดวยรถเข็น (Wheel chair) และเปลนอน (Stretcher) และการขนยายเครื่องมือตางๆ  สวน
รายละเอียดของประตูควรคํานึงถึงในการออกแบบมีดังน้ี 

1) รูปแบบประตู สามารถเปดปดไดงาย สะดวก ไมเกะกะทางเดิน ไมมีธรณีประตูหรือสิ่ง
ที่เปนอปุสรรค (ประตูหองที่ใหการรักษาผูปวย  ควรเปนรปูแบบทีส่ามารถใชทอนแขน
หรือลําตัว ดันหรือเลือ่นใหบานเปดออกได โดยไมตองใชมือจับ) 

1
 กฎกระทรวง พ.ศ.2548 (กําหนดส่ิงอํานวยความสะดวก สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา) หรือใหมกวา 

2
 ศูนยสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาต ิ

1:12 

12 

เกิน 20 ม.ม. 
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2) ความกวางสุทธิ [3] ของชองประตู มรีะยะดังน้ี 

 ชองทางเขาแผนก เพื่อความสะดวกตอการสญัจร ควรกวางไมนอยกวา 1.80 ม. 

 ชองประตูหองทันตกรรมที่สะดวกตอผูปวยและผูปวยใชรถเข็น(Wheel chair)  

ควรกวางไมนอยกวา 0.90 ม. และสะดวกตอผูปวยนอนเปล กวางไมนอยกวา 
1.20 ม. 

3) วัสดุประตูและอปุกรณประกอบ จะตองมีความแข็งแรงทนทาน รองรบัแรงกระแทกได
ดี บานประตูหองนํ้า และบานประตูที่ติดกับภายนอกอาคารตองเปนวัสดุทนนํ้า 

4) อุปกรณและการติดต้ังมือจับประตู เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด[4]  

  

 

รูปท่ี 4 ความกวางสุทธิของชองประตูหองทันตกรรม และหองผาตัดเล็ก (ศัลยกรรม) 
 

  

4.5 หนาตาง (Window) และชองแสง  
  หนาตางสามารถเปดปดไดสะดวก วัสดุและอุปกรณประกอบจะตองมีความแข็งแรงคงทน และ
สะดวกตอการใชงาน ดูแลรักษาทําความสะอาดไดงาย 
 

 
 
 
 

3 ความกวางสุทธิของชองประต ูหมายถึง ชองโลงโดยไมมีส่ิงกีดขวาง เมื่อเปดประตูออกกวางสุดแลว 
4กฎกระทรวง พ.ศ.2548 (กําหนดส่ิงอํานวยความสะดวก สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา) หรือใหมกวา 
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05 ครุภัณฑประกอบอาคาร (Furniture)  
      แนวทางการออกแบบครุภัณฑประกอบอาคาร (Furniture)   ในการบริการระดับทุติยภูมิ และตติย
ภูมิ เพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจของเจาหนาที่ และผูปวย/ผูมารับบริการ 

 มีการจัดวาง และจํานวนอยางเหมาะสม ไมกีดขวางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และ
ผูรบับริการ 

 ขนาดและสัดสวนเหมาะสมกับกระบวนงานทีป่ฏิบัติงาน  แข็งแรงมั่นคง ไมมีมุมแหลมคม  
 ใชวัสดุที่ดูแลรักษาไดงาย ไมสะสมเช้ือโรค โดยเลือกใชใหเหมาะสมกับการใชงานน้ันๆ 

 สีสันสบายตา เพือ่สรางสภาพแวดลอมในการทํางานของเจาหนาที่และผูรับบริการ 

 ครุภัณฑประกอบอาคารของแผนกธนาคารเลือด แบงออกเปน 

1) ครุภัณฑติดต้ังกับที่ (Built-in Furniture) หมายถึง ครุภัณฑที่ติดต้ังคงที่ในพื้นที่น้ันๆ ไม    
สามารถเคลื่อนยายได ตัวอยางเชน เคานเตอรติดตอ เคานเตอรพยาบาลสังเกตการณ (Nurse Station) 

ตูพื้น ตูแขวน ตูสูง ตูอางลางมือ เปนตน 

2) ครุภัณฑสําเร็จรูปลอยตัว (Loose Furniture) หมายถึง ครุภัณฑที่สามารถเคลื่อนยายไป
ตําแหนงตางๆ ได ตัวอยางเชน เกาอี้ทํางาน เกาอี้แถวพักคอย สําหรับคนไขน่ังคอย ตรวจ รอรับยา โตะ
ตรวจสําหรับแพทย โตะทํางานเจาหนาที่ เปนตน 

         ภายในแผนกทันตกรรม สามารถจัดแบงครุภัณฑตามพื้นที่ใชสอยและกิจกรรมของแตละพื้นที่การ
ใชงาน ทั้งสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน และผูมารับบริการ ตามตารางที่แสดงดังน้ี 
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06 งานระบบวิศวกรรมไฟฟาและสื่อสาร 

6.1 ระบบไฟฟาแสงสวาง 

ไฟฟาแสงสวาง หมายถึงแสงสวางที่เกิดจากสิ่งประดิษฐ แสงประดิษฐ  (Artificial light) ไดแก แสง
สวางจากหลอดไฟทุกชนิด ตลอดจนแสงที่เกิดจากสิ่งที่มนุษยประดิษฐข้ึน เชน แสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต 
(Fluorescent light) แสงจากหลอดแอลอีดี (LED) เปนตน เพื่อใหมีแสงสวางใชในอาคาร ใหมีความสวาง
เพียงพอเหมาะสมกับพื้นที่ใชงาน รวมถึงสําหรับใชในการหนีไฟ เปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และ
สมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย  

การสองสวางภายในโรงพยาบาลสวนของแผนกทันตกรรม หลอดไฟที่เหมาะสม คือหลอดคูลไวทที่มี
อุณหภูมิสี 4000 องศาเคลวิน[1] เพราะใหแสงสีแดงออกมาดวย ซึ่งเหมาะสําหรับการตรวจรักษาทั่วไป ยกเวน
โรคดีซานซึ่งหลอดที่เหมาะคือ หลอดไฟที่มีสีนํ้าเงิน คือหลอดเดยไลท เน่ืองจากการเปลี่ยนสีผิวที่เหลือง เห็นได
ชัดในหลอดไฟประเภทน้ี แตอยางไรก็ตามหลอดคูลไวทก็เหมาะสําหรับการรักษาสวนใหญอยู ดังน้ันจึงสรุปไดวา
หลอดไฟที่เหมาะสมที่สุด คือหลอดคูลไวท 

หลอดไฟที่ใชควรเปนหลอดที่เหมือนกันหมด[1] เพื่อไมใหเกิดการหลอกตาเน่ืองจากแสงที่ไมเหมือนกัน
ของหลอดในแตละพื้นที่ เพราะอาจทําใหการตรวจวินิจฉัยโรคผิดได ยกเวนบริเวณที่ไมเกี่ยวกับการรักษา
วินิจฉัยโรค และคาดัชนีความถูกตองของสีควรไมนอยกวา 0.85 

การใหแสงสวางภายในแผนกธนาคารเลือดประกอบดวยหองดังตอไปน้ี 

 

สวนท่ี1: พื้นที่บริการสวนหนาสำหร ับผู ปวยผูมารับบริการแลญาติไดแก/ 
 พักรอผูรับบริการ 

 

สวนท่ี2: พื้นที่ปฏิบัต ิงานหลักของแผนกโดยผูใหบริการและหร ือเจาหนาที่ไดแก / 
 ซักประวัต ิคัดกรอง 
 ตรวจ/รักษาฟน 

 ถายภาพด วยเคร ื่องX-ray 

 สาธ ิตนักปฏ ิบ ัติแปรงฟ ัน 

 ทันตกรรมประดิษฐ ปฏ ิบ ัติงานทำฟนเทียม 

 สำน ักงาน 

 

สวนท่ี3: พื้นที่สน ับสน ุนการให บริการและการปฏิบัต ิงานไดแก 
 ผน ึกซอง-บรรจ ุ-เตร ียมห อ/ลางเคร ื่องมือ 

 น ึ่งอุปกรณทำฟน 

[1]สมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย ชื่อเร่ืองหนังสือ แนวทางประหยัดพลังงานไฟฟาแสงสวาง 
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 อุปกรณ-เก ็บวัสดุปราศจากเช ื้อ 

 เก ็บยาอุปกรณทันตกรรม-เวชภัณฑและวัสด ุ 
 เอนกประสงค 
 พักผอนเจาหนาที่/ประชุม 

 เตร ียมเครื่องด ื่มอาหารวาง 
 เปล ี่ยนเสื้อผ าเจาหนาที ่
 สุขาเจาหน าที่ 
 สุขาผูรบับรกิาร 
 ซักอปุกรณ ทำความสะอาดอาคาร/เก ็บพัสด ุ-ตาก 

 พักของสกปรก/ขยะ 

 การใหแสงสวางพึงระวังในเรื่องของแสงบาดตา และความสะอาดโคมไฟที่ใชในแผนกทันตกรรมควรเปน
แบบประเภทที่มีลูมิแนนซตํ่า[1] เพื่อลดแสงแยงตา เชน โคมที่มีแผนกรองแสงเกล็ดแกว(Prismatic) หรือแผน
กรองแสงขาวขุน(White Diffuser)เปนตน และในสวนบริเวณโถงพักคอยควรเลือกใชโคมไฟที่มีประสิทธิภาพสูง 
เชน โคมไฟครอบตะแกรงพรอมแผนสะทอนแสงเงา เปนตนความสวางในแตละพื้นที่ใหเปนไปตามมาตรฐาน
สมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]สมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย ชื่อเร่ืองหนังสือ แนวทางประหยัดพลังงานไฟฟาแสงสวาง 
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ตารางท่ี 4 ตารางขอแนะนําระดับความสองสวางภายในอาคาร ของสมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย[1] 

ประเภทของพ้ืนท่ีและกิจกรรม EmLux UGR L R a(min) หมายเหตุ 
โรงพยาบาล 
1.พื้นที่รอรับการรักษา 
2.ทางเดินทั่วไปเวลากลางวัน 
3.ทางเดินทั่วไปเวลากลางคืน 
4. หองพักรักษาผูปวยนอก 
5. หองทํางานแพทย 
6. หองพักแพทย 

200 
200 
50 
200 
500 
300 

22 
22 
22 
22 
19 
19 

80 
80 
80 
80 
80 
80 

 
 
ความสองสวางวัดที่ระดับพื้น 

พ้ืนท่ีหองพักผูปวยใน 
1. พื้นที่ทั่วไป 
2. แสงสวางสําหรับการอานหนังสือ 
3. พื้นที่ตรวจทั่วไปในหองพักผูปวย 
4. พื้นที่ตรวจโรคและรักษาโรค 
5. ความสวางในเวลากลางคืน 
6. หองนํ้าผูปวย 
7. พื้นที่ตรวจโรคทั่วไป 
8. หองตรวจหูและตา 
9. พื้นที่ตรวจสอบสายตาโดยการอานและดูแผน  ภาพ

ทางสายตา 
10. หองดูภาพจากจอภาพของเครื่อง Scanners 
11. หองถายเลือด/เครื่องรักษาไตเทียม 
12. พื้นที่ตรวจรักษาโรคผิวหนัง 
13. หองสองกลองตรวจอวัยวะภายในรางกาย 
14. หองเขาเฝอก 
15. หองจายยา 
16. หองสําหรับการรักษาโดยการนวดและแผรังสี 
17. หองพักฟนกอนและหลังผาตัด 
18. หองผาตัด 
19. พื้นที่ใตโคมผาตัด 

100 
300 
300 

1,000 
5 

200 
500 

1,000 
500 

 
50 
500 
500 
300 
500 
300 
300 

 
500 

1,000 
จําเพาะ 

19 
19 
19 
19 
19 
22 
19 
 

16 
 

19 
19 
19 
19 
19 
19 
 

19 
19 
 

80 
80 
80 
80 
80 
80 
90 
90 
90 
 

80 
80 
90 
80 
80 
80 
80 
 

80 
90 

ความสองสวางวัดที่ระดับพื้น 
 
 
 
 
 
 
ดวงโคม ณ จุดตรวจ 
 
 
สําหรับพื้นที่มีจอคอมพิวเตอรใหดู 
TIEA – GD002 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em = 10K – 100K Lux 

พ้ืนท่ีหองทันตแพทย 
1. แสงสวางโดยทั่วไป 
2. แสงสวาง ณ ตัวผูปวย 
3. ใตดวงโคมผาตัด 
4. แสงสวางสําหรับเปรียบเทียบ  สีพื้น 
5. พื้นที่ทดสอบและตรวจสอบสี 

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

19 
 
 
 

19 

90 
90 
90 
90 
90 

ไมควรมีแสงบาตรตาเลย 
ดวงโคม ณ จุดรักษา 
บางกรณีอาจสูงกวา 5,000  Lux 
 
อุณหภูมิสีอยางต่ํา 6,000 K 

 

[1]สมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย ชื่อเร่ืองหนังสือ ขอแนะนําระดับความสองสวางภายในอาคาร ของประเทศไทย 

 

 

 
 

ทันตกรรม-23 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

                                                             



 
24 คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม: ทันตกรรม 

 วงจรแสงสวางในสวนของแผนกทันตกรรม ตองมีแหลงจายไฟอยางนอย 2 แหลงที่ตางกัน[1] เพื่อจาย
ใหกับดวงโคมและ 1 ใน 2 วงจรน้ันจะตองเลือกตอกับแหลงจายระบบนิรภัยและอุปกรณดวงโคมควรเลือกใช
เปนแบบประหยัดพลังงาน 

6.2 ระบบไฟฟากําลัง 

ระบบไฟฟากําลังหมายถึง ระบบไฟฟาที่รับกําลังไฟฟาจากระบบจําหนายแรงดันสูง และลดแรงดันเปน
แรงดันตํ่าเพื่อจายกําลังไฟฟาใหกับบริภัณฑไฟฟา  

ระบบไฟฟากําลังในที่น้ีเปนการรับกําลังไฟฟาจากแผงเมนควบคุมไฟฟาแลวสงจายกําลังไฟฟาใหกับ
บริภัณฑไฟฟาภายในสวนของแผนกทันตกรรมตอไป นอกจากน้ียังจะตองจัดเตรียมแยกกําลังไฟฟาใหกับ
เครื่องมือ อุปกรณเฉพาะที่ใชภายในสวนของแผนกทันตกรรมเชน  

 เครื่องมืออุปกรณทางการแพทย เชน เตียงทําฟน เครื่องเอ็กซเรย ปมลม เปนตน 

 ระบบปรับอากาศ เปนตน 

เตารับไฟฟาที่ติดต้ัง ใหเปนเตารับแบบคูเสียบไดทั้งกลมและแบน (2P+E) เตารับไฟฟาที่รับไฟจาก
แหลงจายระบบไฟฟานิรภัยตองสามารถระบุไดเชน เตารับไฟฟาที่ตอจากเครื่องกําเนิดไฟฟาใชสีแดง และเตารบั
ไฟฟาที่ตอจาก UPS ใชสีเหลือง เปนตน 

ในการจายกําลังไฟฟาใหกับบริภัณฑไฟฟาตองติดต้ังอุปกรณปองกันเปนไปตามหลักวิศวกรรม และ
กระแสไฟฟาตองมีความเพียงพอ เหมาะสมกับโหลดที่ใชงานสามารถรองรับโหลดที่เพิ่มข้ึนในอนาคตได อปุกรณ
เครื่องมือ และเครื่องปรับอากาศที่ตองใชงานอยางตอเน่ืองตองรับแหลงจายไฟ 2 แหลง เปนอยางนอย[1] และ
ระบบตองสามารถใชงานไดสะดวก ปลอดภัยถูกตองตามมาตรฐาน และหลักวิศวกรรม 

6.3 ระบบไฟฟาสํารอง 

ระบบไฟฟาสํารอง หมายถึงแหลงจายระบบไฟฟาสํารอง ใชสําหรับทดแทนการจายกําลังไฟฟาในกรณี
ฉุกเฉิน หรือแหลงจายกําลังไฟฟาจากการไฟฟาขัดของ ลมเหลว เพื่อใหมีไฟฟาใชอยางตอเน่ือง และปลอดภัย
สูงสุด  

 ระบบไฟฟาสํารองติดต้ังเพื่อใชทดแทนการจายกําลังไฟฟา เมื่อระบบไฟฟาพื้นฐานของการไฟฟาสวน
ทองถ่ินขัดของ ตัวอยางอุปกรณไฟฟาสํารอง เชน เครื่องกําเนิดไฟฟา และ UPS (Uninterruptible Power 

Supply) เปนตนโดยจะตองจายกําลังไฟฟาใหกับอุปกรณไฟฟาอยางตอเน่ือง เชน 

 โคมไฟสํารองฉุกเฉิน 

 โคมไฟปายทางออกฉุกเฉิน 

 เครื่องมืออุปกรณทางการแพทยอื่นๆ เปนตน 

[1]ElectricalInstallation: Medical Location (EIT 2006-52) 
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 ดวงโคม ,เตารับไฟฟา และเครื่องปรับอากาศบางสวนในพื้นที่บริเวณทํางานและ
รักษาพยาบาลอยางตอเน่ือง 

6.4 ระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน และโคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉิน 

ระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน[1] หมายถึง การใหแสงสวางเมื่อแหลงจายไฟฟาปกติลมเหลว รวมถึงการ
ใหแสงสวางเพื่อการหนีภัย (Escape Lighting) และการใหแสงสวางสํารอง (Standby Lighting) 

   โคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉิน[1]หมายถึงโคมไฟฟาที่มีแหลงจายไฟฟาสํารองจากแบตเตอรี่ เพื่อใหความ
สวางกับปายทางออก 

ระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินและโคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉิน รายละเอียดคุณสมบัติ และการติดต้ัง 
ใหยึดถือเปนไปตามมาตรฐานระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินและโคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินของ วสท. และ
บริเวณอื่นๆ ควรติดต้ังปายทางออกดานลางเปนปายเสริม[1] โดยขอบลางของปายสูงจากพื้น 15-20 เซนติเมตร 
และขอบของปายอยูหางจากขอบประตูไมนอยกวา 10 เซนติเมตร 

ตัวอยางรายละเอียดของปายทางออกดานลาง  
 เปนปายเครื่องหมายบอกทางเรืองแสง (Photo luminescent Escape Sign) สามารถสะสม

แสงรอบตัวและเรืองแสงไดโดยไมพึ่งพาไฟฟาโดยติดต้ังทุกตําแหนงประตูเสนทางหนีไฟทุก
ทางแยกทางเลี้ยวและแนวเสนทางหนีไฟทุกระยะ 24 เมตร 

 เปนวัสดุเรืองแสงผลิตจากหินธรรมชาติไมมี Radio Active ไมมีสวนผสมของฟอสฟอรัสและ
ไมลามไฟ (Fire Retardant B2) โดยพิมพวัสดุเรืองแสงเคลือบติดแนนบนแผนอลูมิน่ัมโดย
เรืองแสงบริเวณสัญลักษณเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน 

 คาความสวางเปนไปตามมาตรฐาน DIN67510 (Longtime After glowing Pigments and 

Products) อยูในระดับ Class C โดยมีคาความสองสวาง 150 mcd/m2  ที่นาทีที่ 10 และ 

22 mcd/m2 ที่นาทีที่ 60 

 
 

   

รูปท่ี 5 รูปแบบสัญลักษณมีขนาด 150 x 300 mm 
 

  
 
 
 

[1]มาตรฐานระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินและโคไฟปายทางออกฉุกเฉิน: วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 
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 6.5 ระบบแจงเหตุเพลิงไหม 

ระบบแจงเหตุเพลิงไหม หมายถึงสัญญาณที่ใชแจงเหตุในกรณีที่เกิดเพลิงไหมใชกับอาคารเพื่อเตือนภัย
ในเรื่องไฟไหม ปองกันชีวิต และทรัพยสิน ขอกําหนดการติดต้ังทั่วไปใหเปนไปตามกฎและมาตรฐานแจงเหตุ
เพลิงไหมของ วสท. และอุปกรณที่ใชทุกชนิดเปนไปตามขอบังคับและขอกําหนดของ NFPA ภายในพื้นที่ตอง
ติดต้ังอุปกรณตรวจจับสัญญาณ (Heat and Smoke Detector) ครอบคลุมทุกพื้นที่ และติดต้ังอุปกรณแจงเหตุ
(Bell)เปนตน สําหรับในสถานที่สําหรับผูปวยที่มีปญหาเกี่ยวกับการไดยิน ตองติดต้ังอุปกรณแจงเหตุชนิดแสง
กระพริบสีขาวระหวาง 1-2 ครั้งตอวินาที[5] ระยะหางระหวางอุปกรณแจงเหตุชนิดแสงตองไมเกิน 30 เมตร  

   อุปกรณแจงเหตุดวยมือจะตองติดต้ังในตําแหนงที่เห็นชัดเจน และอยูในพื้นที่ทุกทางเขาออก และทาง
หนีไฟสามารถเขาถึงไดสะดวก โดยระยะหางระหวางอุปกรณแจงเหตุดวยมือไมเกิน 60 เมตร (วัดตามแนวทาง
เดิน) 

 
 

รูปท่ี 6 แสดงระยะการติดต้ังอปุกรณตรวจจับความรอน (Heat Detector) E.I.T. Standard[1] 
 

 
รูปท่ี 7 แสดงระยะการติดต้ังอปุกรณตรวจจับควัน (Smoke DETECTOR) E.I.T. Standard[2] 

   

[1]มาตรฐานแจงเหตุเพลิงไหม: วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 
[2]มาตรฐานแจงเหตุเพลิงไหม: วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 
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 6.6 ระบบโทรศัพทอัตโนมัติ 

ระบบโทรศัพทอัตโนมัติเปนอุปกรณเพื่อใชสําหรับติดตอสื่อสารงานตางๆ ทั้งภายใน และภายนอก
อาคารซึ่งรวมถึงแบบมีสาย และไรสาย ในปจจุบันระบบโทรศัพทแบบ IP PABX ซึ่งเปนระบบที่ถูกออกแบบให
ใชรวมกับระบบ NetWork ได และสามารถรองรับเทคโนโลยีในอนาคต เปนที่นิยมใชกันอยางกวางขวางมากข้ึน 
ระบบโทรศัพทในพื้นที่ควรมีไมนอยกวา 2 จุด 

 
 6.7 ระบบเสียงประกาศ 

ระบบเสียงประกาศ หมายถึง อุปกรณใชเพื่อติดตอสื่อสารงานประชาสัมพันธตางๆ  เปนอุปกรณใชเพื่อ
ติดตอสื่อสารงานประชาสัมพันธตางๆ ใชในงานประกาศขอมูลขาวสาร มีเสียงเตือนกอนที่จะทําการประกาศ ใช
ในการเปดเพลง และระบบตองสามารถประกาศเรียกฉุกเฉิน (Over Ride) ไดในพื้นที่ทํางาน ประกอบดวย 
ลําโพง ,วอลลุมปรับความดังเสียง เปนตน 

6.8 ระบบเสาอากาศโทรทัศนรวม 

ระบบเสาอากาศโทรทัศนรวม หมายถึง อปุกรณรับสัญญาณทีวีรวมและกระจายสญัญาณไปยังเตารบั
ตามจุดตาง ๆ เพื่อใชสําหรับการรบัชม ขอมูล ขาวสาร เปนตน 

ระบบเสาอากาศโทรทัศนรวม เปนอุปกรณรับสัญญาณทีวีรวม เชน ชองทีวีดิจิตอลพื้นฐาน และจาน
ดาวเทียม กระจายสัญญาณไปยังเตารับตามจุดตาง ๆ เพื่อใชสําหรับการรับชม ขอมูล ขาวสาร ในพื้นที่โถงพัก
คอยสวนรวม ที่พักแพทยพยาบาล และที่ทํางาน เปนตน 

6.9 ระบบสื่อสารดวยความเร็วสูง 

   ระบบสือ่สารดวยความเร็วสงู เปนกระบวนการถายทอดหรือแลกเปลี่ยนขาวสารระหวางผูสงกับผูรบั 
โดยผานทางระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

ระบบสื่อสารดวยความเร็วสูง เปนการเช่ือมตอระบบเครือขายคอมพิวเตอรถึงกัน ภายในพื้นที่ใกล ๆ 
กันออกแบบมาเพื่อใหบริการแลกเปลี่ยนขาวสารกัน ในสวนตางๆขององคกรในบริเวณที่ไมไกลกันมาก เชนอยู
ในอาคารเดียวกัน ระหวางช้ันอาคาร สามารถดูแลไดเอง โดยไมตองใชระบบสื่อสารขอมูลแบบอื่นในพื้นที่ควรมี 
1 จุด/โตะทํางาน อุปกรณประกอบดวยคอมพิวเตอร ,Switch/Hub ,Access Point และเตารับ เปนตน 

6.10 ระบบทีวีวงจรปด 

ระบบทีวีวงจรปด หมายถึง 20ระบบ20การบันทกึภาพเคลื่อนไหวดวยกลองวงจรปด ซึ่งเปน20ระบบ20สําหรับใช
เพื่อการรักษาความปลอดภัย 

ระบบทีวีวงจรปด2 0เปน 2 0การบันทึกภาพเคลื่อนไหวดวยกลองวงจรปด ซึ่งเปน 2 0ระบบ 2 0สําหรับใชเพื่อการ
รักษาความปลอดภัยติดต้ังกลองตรงจุดบริเวณประตูโถงทางเขา-ออก ในพื้นที่ทํางาน หองการเงิน เปนตน  
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6.11 ระบบควบคุมการเขาออก 

ระบบ Access Control หมายถึง ระบบที่ควบคุมการเขา หรือ ออก อัตโนมัติ เพื่อปองกนและควบคุม
การเขาถึงในสถานที่เฉพาะที่ตองการความปลอดภัย 

ระบบ Access Control เปนระบบที่ควบคุมการเขา หรือ ออก อัตโนมัติ โดยจําเปนตองใชรหัสขอมูล
เพื่อการเขาถึง เชน Key Card และการสแกนน้ิวมือ จุดบริเวณติดต้ังตรงประตูโถงทางเขา-ออก ในพื้นที่ทํางาน 
หองการเงิน เปนตน 

6.12 ระบบการตอลงดิน 

ระบบการตอลงดิน หมายถึงการตอลงดินของระบบไฟฟา และโครงสรางของอุปกรณในสวนที่ไมมี
กระแสไฟฟาไหล ที่เปนโลหะ 

การตอลงดินของระบบไฟฟาโดยทั่วไปเปนการตอจุดนิวตรอนลงดินที่แผงเมนประธานของอาคาร การ
ตอลงดินของอุปกรณในสวนของแผนกทันตกรรม หามตอแยกอุปกรณลงดินโดยตรง การติดต้ังตองเปนการตอ
สายกราวดเขากับโครงสรางที่เปนโลหะในสวนที่ไมมีกระแสไฟฟาไหล ไปยังบัสบารกราวดของตูแผงควบคุม 
และตอผานสายกราวดจากแผงควบคุมไปลงดินที่บัสบารนิวตรอนภายในแผงเมนประธานของอาคารเทาน้ัน 
ระบบการตอลงดินจะเปนการตอแบบ TN-S และไมอนุญาตใหใชระบบ TN-C[1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]ElectricalInstallation: Medical Location (EIT 2006-52) 
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07 งานระบบวิศวกรรมเครือ่งกล 

7.1 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ หมายถึงการควบคุมอุณหภูมิ ความช้ืน คุณภาพของอากาศ ความดัน
อากาศทิศทางการไหล การหมุนเวียนของอากาศ  และควบคุมการแพรเช้ือโรคในพื้นที่ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดระบบปรับอากาศและระบายอากาศสําหรับแผนกทันตกรรม 

พ้ืนท่ีปฏิบัติงานสําหรับเจาหนา เชน สํานักงาน, หองเก็บยา-เวชภัณฑและวัสดุ, หองเก็บวัสดุ-อุปกรณ

ปราศจากเชื้อ, ทันตกรรมประดิษฐ, หองเอนกประสงค/พักเจาหนาท่ี, หองประชุม 

 แนะนําใหเลือกเครื่องปรับอากาศที่สามารถติดต้ังแบบแขวนใตฝาเพดานหรือแบบติดผนัง ที่สามารถซอม
บํารุงเครื่องปรับอากาศไดสะดวก มีแผงกรองอากาศอยางนอยระดับ PRE FILTER ที่สามารถกรองฝุนไดไมนอย
กวา 25-30 เปอรเซ็นต  สามารถควบคุมอุณหภูมิอยูที่ประมาณ 25 องศาเซลเซียสมีการเติมอากาศบริสุทธ์ิและ
มีการดูดอากาศภายในพื้นที่ปฏิบัติงานออกสูภายนอก 

 

พ้ืนท่ีสําหรับตรวจ รักษาพยาบาลผูปวย เชน หองตรวจ/รักษาฟน, หองซักประวัติ , หองพักรอรับบริการ , 

หองถายภาพดวยเคร่ือง X-Ray, หองสาธิต/ฝกปฏิบัติแปรงฟน 

 แนะนําใหเลือกเครื่องปรับอากาศที่สามารถติดต้ังแบบแขวนใตฝาเพดานหรือแบบติดผนัง ที่สามารถซอม
บํารุงเครื่องปรับอากาศไดสะดวก มีแผงกรองอากาศอยางนอยระดับ PRE FILTER ที่สามารถกรองฝุนไดไมนอย
กวา 25-30 เปอรเซ็นต  สามารถควบคุมอุณหภูมิอยูที่ประมาณ 25 องศาเซลเซียสมีการเติมอากาศบริสุทธ์ิและ 
มีการดูดอากาศภายในพื้นที่ปฏิบัติงานออกสูภายนอก โดยมีการควบคุมทิศทางการไหลของอากาศจากที่สะอาด
มากไปยังที่สะอาดนอย 

 

พ้ืนท่ีรักษาและควบคุมการแพรกระจายของเชื้อโรค เชน หองทําฟนสําหรับโรคติดตอ, หองผาฟน 

 แนะนําใหเลือกเครื่องปรับอากาศที่สามารถติดต้ังเหนือฝาเพดานแบบที่ตอทอสงลมเย็น จายลมเย็นผาน
หัวจายลมเย็นที่ฝาเพดานและลมกลับก็ติดต้ังที่ฝาเพดานพรอมชองสําหรับไวซอมบํารุงระบบปรับอากาศ มีแผง
กรองอากาศอยางนอยระดับ PRE FILTER ที่สามารถกรองฝุนไดไมนอยกวา 25-30 เปอรเซ็นต  และระดับ 
MEDUIM FILTER ที่สามารถกรองฝุนไดไมนอยกวา 85-90 เปอรเซ็นตสามารถควบคุมอุณหภูมิอยูที่ประมาณ 
21-24องศาเซลเซียส และสามารถควบคุมความช้ืนสัมพัทธอยูที่ปริมาณ 50-/+10%มีการเติมอากาศบริสุทธ์ิ
และ มีการดูดอากาศภายในพื้นที่ปฏิบัติงานออกสูภายนอก โดยมีการควบคุมทิศทางการไหลของอากาศจากที่
สะอาดมากไปยังที่สะอาดนอย  
 การควบคุมความดันสําหรับพื้นที่ควบคุมการแพรกระจายของเช้ือโรคตองมีความดันเปนลบ  สวนพื้นที่ 
หองสะอาดตองมีความดันเปนบวก 
 ระบบไฟฟาที่จายใหกับเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ ตองตอผานระบบจายไฟฟาสํารอง 
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หมายเหตุ การระบายอากาศของแผนกทันตกรรมได 2 วิธีคือ 

 1. การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ 

  เงื่อนไขหองหรือบริเวณมีผนังดานนอกอยางนอยหน่ึงดานโดยมีชองเปดสูภายนอกได  ซึ่งจะตอง
เปดใหอากาศผานในขณะใชสอยพื้นที่น้ัน ๆ ตองมีพื้นที่ลมผานสุทธิไมนอยกวารอยละ  10  เมื่อเทียบกับพื้นที่
หอง 
 2. การระบายอากาศโดยวิธีกล 

  ใชกับพื้นที่ใดก็ไดโดยใหมีพัดลมระบายอากาศคอยขับเคลื่อนอากาศเพื่อใหเกิดการนําอากาศออก
สูภายนอกเขาสูหองหรือบริเวณโดยมีอัตราไมนอยกวา ที่ระบุไว ในกฎกระทรวงฯ ที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

 

7.2 ระบบจายกาซทางการแพทย (Medical Gas System)  

ระบบจายกาซทางการแพทย หมายถึง  เปนระบบจายกาซเพื่อใชในการรักษาพยาบาลผูปวยและใชชวย
การทํางานของเครื่องมือแพทย 

 ระบบกาซทางการแพทยสําหรับหองทําฟน อยางนอยประกอบดวย หัวจายอากาศอัด
แรงดันสงูจํานวน 1 หัวจาย, สุญญากาศจํานวน 1 หัวจาย  

 ระบบกาซทางการแพทยสําหรับหองชวยฉุกเฉิน อยางนอยประกอบดวย หัวจายออกซิเจน
จํานวน 1 หัวจาย, สุญญากาศจํานวน 1 หัวจาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ทันตกรรม-30 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 



 
31 คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม: ทันตกรรม 

08. ระบบวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

8.1  ระบบประปา 

 1)  มีระบบจายนํ้าที่สะอาด  ไมปนเปอนสิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ไมมีการรั่วซึม  และมี
แรงดันเพียงพอตอการใชงาน 

 2)  มีระบบสํารองนํ้าประปา  ที่สามารถใหบริการไดตลอดระยะเวลาการรักษา 

8.2  ระบบสุขาภิบาล  

1)  มีระบบรวบรวมนํ้าทิ้งที่ไมกอใหกอใหเกิดการแพรกระจายหรือสะสมเช้ือโรคทางนํ้าและ
อากาศ 

2)  มีการแยกประเภททอตางๆ  ตามระบบการใชงานอยางชัดเจน  เชน  ทอสวม, ทอนํ้าทิ้ง, ทอ
ระบายอากาศ, ทอระบายนํ้าฝน, ทอระบายนํ้าทิ้งจากเครื่องปรับอากาศ โดยไมมีการรั่วซึม 

3)  ระบบสุขาภิบาล  ชุดเกาอี้ทําฟน , อางลางงานทันตกรรมและ LAB  ทันตกรรม  ใหใชทอนํ้า
ทิ้งโดยแยกระบบทอนํ้าทิ้งจากทอนํ้าทิ้งหองนํ้าไปบอพักรองรับนํ้าเสีย  กอนรวบรวมเขา
ระบบบําบัดนํ้าเสีย 

8.3  ระบบดับเพลิง 

  มีเครื่องดับเพลิงชนิดที่สามารถดับเพลิง  เหมาะสมกับประเภทและชนิดของเพลิง  แตละประเภท 

1)  ถังดับเพลิงชนิดสารสะอาด (Clean Agent) เชน Low Pressure Water Mist,  

Halotron, CO2 ฯลฯ  ชนิดหิ้ว  ขนาด  10  ปอนด  ความสามารถในการดับเพลิง  (FIRE 

RATING)  มาตรฐาน  BS : EN & UL LISTED & NFPA2001 

8.4  ระบบบําบัดนํ้าเสีย 

  มีระบบรวบรวมนํ้าเสียของทอระบบสุขาภิบาลไปสูทอระบบบําบัดนํ้าเสียรวม  หรือระบบบําบัด
นํ้าเสียเฉพาะที่  ที่สามารถรองรับปริมาณนํ้าเสียและบําบัดนํ้าเสียไดตามมาตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้ง 

8.5  การจัดการมูลฝอย 

  จัดใหมีที่พักมูลฝอย  โดยมีภาชนะรองรับมูลฝอย  แยกมูลฝอยตามประเภทมูลฝอยทั่วไป  มูล
ฝอยติดเช้ือ  มูลฝอยอันตราย  มีฝาปดมิดชิด  ไมรั่วซึม  ทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดงาย 

 

 
 

ทันตกรรม-31 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 



 
I คูมือการออกแบบอาคารสถานบรกิารสุขภาพและสภาพแวดลอม: ทันตกรรม 

ภาคผนวก ก 
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน และรายละเอียดโครงการ 

 

 

 
 

ทันตกรรม-I 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 



 
II คูมือการออกแบบอาคารสถานบรกิารสุขภาพและสภาพแวดลอม: ทันตกรรม 

 
 

 
 

ทันตกรรม-II 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 



 
III คูมือการออกแบบอาคารสถานบรกิารสุขภาพและสภาพแวดลอม: ทันตกรรม 

 

 
 

ทันตกรรม-III 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 



 
IV คูมือการออกแบบอาคารสถานบรกิารสุขภาพและสภาพแวดลอม: ทันตกรรม 

 

 

 
 

ทันตกรรม-IV 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 



 
V คูมือการออกแบบอาคารสถานบรกิารสุขภาพและสภาพแวดลอม: ทันตกรรม 

 
ภาคผนวก ข 

คําสั่งแตงตั้งขออนุมัติเดินทางเก็บขอมูล 

 

 
 

ทันตกรรม-V 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 



 
VI คูมือการออกแบบอาคารสถานบรกิารสุขภาพและสภาพแวดลอม: ทันตกรรม 

 

 

 
 

ทันตกรรม-VI 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 



 
VII คูมือการออกแบบอาคารสถานบรกิารสุขภาพและสภาพแวดลอม: ทันตกรรม 

 

 
 

ทันตกรรม-VII 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 



 
VIII คูมือการออกแบบอาคารสถานบรกิารสุขภาพและสภาพแวดลอม: ทันตกรรม 

 

 
 

ทันตกรรม-VIII 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 



 
IX คูมือการออกแบบอาคารสถานบรกิารสุขภาพและสภาพแวดลอม: ทันตกรรม 

 

 
 

ทันตกรรม-IX 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 



 
X คูมือการออกแบบอาคารสถานบรกิารสุขภาพและสภาพแวดลอม: ทันตกรรม 

 
 

ทันตกรรม-X 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 



 
XI คูมือการออกแบบอาคารสถานบรกิารสุขภาพและสภาพแวดลอม: ทันตกรรม 

 

 
 

ทันตกรรม-XI 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 



 
XII คูมือการออกแบบอาคารสถานบรกิารสุขภาพและสภาพแวดลอม: ทันตกรรม 

 
 

ทันตกรรม-XII 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 



 
XIII คูมือการออกแบบอาคารสถานบรกิารสุขภาพและสภาพแวดลอม: ทันตกรรม 

 
 
 

 
 

ทันตกรรม-XIII 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
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