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i คู่มือการออกแบบอาคารสถานบริการสขุภาพและสภาพแวดล้อม: ธนาคารเลอืด 

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 อยางไรก็ตาม คูมือฉบับน้ีจะตองมีการพัฒนา ปรับปรุง ตามบริบทของแนว
ทางการรักษา และเทคโนโลยีดานอุปกรณ เครื่องมือทางการแพทย ที่มีการพัฒนาอยูตลอดเวลา รวมทั้งกฎหมาย
ควบคุมอาคารที่ออกมาภายหลัง  กองแบบแผน  จะไดมีการปรับปรุงคูมือฉบับน้ีในโอกาสตอไป พรอมกันน้ี  คณะ
ทํางานฯ  ขอขอบคุณแหลงที่มาของขอมูล และเอกสารอางอิงตางๆ ที่ปรากฏในคูมือฉบับน้ี  ดวย 

คณะทํางานโครงการจัดทําจัดทําคูมือการออกแบบอาคารและสภาพแวดลอมของสถานบริการสุขภาพ  
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กองแบบแผน กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ 



 
ii คู่มือการออกแบบอาคารสถานบริการสขุภาพและสภาพแวดล้อม: ธนาคารเลอืด 

สารบัญ 

 

หัวเรื่อง :  

01 พ้ืนท่ีใชสอย 
 สวนที่ 1: พื้นที่บรกิารสวนหนาสําหรับผูมารบับริการ 
 สวนที่ 2: พื้นที่ปฏิบัติงานหลกัของแผนกโดยผูใหบริการและ/หรือเจาหนาที ่
 สวนที่ 3: พื้นที่สนับสนุนการใหบรกิารและการปฏิบัติงาน 
 
02 ความสัมพันธและเสนทางสัญจรระหวางพ้ืนท่ีใชสอยธนาคารเลือด 
 
03 การปองกันการติดเชื้อในแผนกธนาคารเลือด (Infection Control: IC) 
 ประเด็นพิจารณา   
 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: ธนาคารเลอืด 

สารบัญ 

 

หัวเรื่อง :  

 6.9  ระบบสือ่สารดวยความเร็วสงู 
 6.10  ระบบทีวีวงจรปด 
 6.11  ระบบควบคุมการเขาออก 
 
07 งานระบบวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 7.1 ระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ 
 
08 ระบบวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
 8.1 ระบบประปา 
 8.2 ระบบสุขาภิบาล 
 8.3 ระบบดับเพลิง 
 8.4 ระบบบําบัดนํ้าเสีย 
 8.5 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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iv คู่มือการออกแบบอาคารสถานบริการสขุภาพและสภาพแวดล้อม: ธนาคารเลอืด 

สารบัญตาราง 

 

หัวเรื่อง : ความเปนมา 

01 พ้ืนท่ีใชสอย 

 ตารางที่ 1 สรปุรายละเอียดพื้นที่ใชสอยโดยสงัเขป 
 
05 ครุภัณฑประกอบอาคาร (FURNITURE)  
 ตารางที่ 2 แสดงความตองการครุภัณฑประกอบอาคารภายในพื้นที่ใชสอยของ 
       ธนาคารเลือด 
 ตารางที่ 3 แสดงขนาดและลักษณะครุภัณฑ (เฟอรนิเจอรติดต้ังกับที่และเฟอรนิเจอรลอยตัว)  
      ภายในภายในธนาคารเลือด 
 
07 งานระบบวิศวกรรมไฟฟาและสื่อสาร 
 ตารางที่ 4 ขอแนะนําระดับความสองสวางภายในอาคาร ของสมาคมไฟฟาแสงสวาง 
       แหงประเทศไทย 
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v คู่มือการออกแบบอาคารสถานบริการสขุภาพและสภาพแวดล้อม: ธนาคารเลอืด 

สารบัญแผนผัง/รูปภาพ 

 

หัวเรื่อง : ความเปนมา 

02 ความสัมพันธและเสนทางสัญจรระหวางพ้ืนท่ีใชสอยในแผนกธนาคารเลือด 
 แผนผังที่ 1 ผังแสดงความสัมพันธและเสนทางสญัจรระหวางพื้นที่ใชสอยภายใน 
        แผนกธนาคารโลหิต  
 
03 การปองกันการติดเชื้อในแผนกธนาคารเลือด (Infection Control: IC) 
 แผนผังที่ 2 ผังแสดงเสนทางและชองทางการเคลื่อนยายของเสียจากภายในแผนก  
        ไปสูสถานทีร่วมของโรงพยาบาลที่เหมาะสม 
 
06 งานระบบวิศวกรรมไฟฟาและสื่อสาร 
 รูปที่ 1 รูปแบบสัญลักษณมีขนาด 150 x 300 mm. 
 รูปที่ 2  แสดงระยะการติดต้ังอุปกรณตรวจจับความรอน (Heat Detector) 
 รูปที่ 3 ระยะการติดต้ังอุปกรณตรวจจับควัน (Smoke Detector) E.I.T. Standard 
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1 คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม: ธนาคารเลือด 

 

แผนกธนาคารเลือด (งานบริการโลหิตและธนาคารเลือด) 

งานบรกิารโลหิตและธนาคารเลือด มีบทบาทหนาที่ในการใหบริการโลหิตเพื่อการรักษาพยาบาล โดย
ขอบเขตภารกิจหลักไดแก การจัดหาและจัดเตรียมโลหิตที่ไดคุณภาพตามมาตรฐานเพื่อสํารองไวอยางเพียงพอ
ตอการใชงาน/การใหบริการ ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน ซึ่งครอบคลุมต้ังแตการรับบริจาคโลหิตทั้งภายใน
และภายนอกโรงพยาบาล การทดสอบโลหิตผูบริจาค การใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกผูบริจาคกอนบริจาค
โลหิต และผูบริจาคที่ตรวจพบการติดเช้ือเอดส ไวรัสตับอักเสบและซิฟลิส เปนตน นอกจากน้ี ยังมีภารกิจดาน
การจัดเตรียมสวนประกอบของโลหิต การทดสอบการเขากันไดของโลหิต การตรวจสอบคุณภาพในทุกข้ันตอน 

รวมทั้งสนับสนุนการเรียนการสอน/ การฝกอบรมนักศึกษา และบุคลากรสหสาขาวิชาชีพจากสถาบันตางๆ  
สําหรับที่ต้ังของหนวยงานบริจาคโลหิตและธนาคารโลหิต ควรสะดวกตอการเขาถึงและการใชบริการ 

อยางไรก็ตาม ควรมีการควบคุมการเขา-ออกและมีการจัดแบงการใชพื้นที่ซึ่งอาจมีผลกระทบตอคุณภาพงาน
บริการหรืออาจเปนอันตรายตอผูที่ไมมีสวนเกี่ยวของอยางเปนสัดสวน เชน มีการแยกพื้นที่รับบริจาคโลหิต ออก
จากพื้นที่ปฏิบัติงานที่อาจเสี่ยงตอการปนเปอน/ แพรกระจายเช้ือ หรืออาจเสี่ยงตอคุณภาพการบริการ รวมทัง้มี
ระบบควบคุมสภาวะแวดลอมซึ่งอาจสงผลกระทบตอคุณภาพงานบริการ เชน อุณหภูมิ ความช้ืน แสงสวาง 
เสียง การสั่นสะเทือน ฯลฯ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 

01 พื้นที่ใชสอย 
 พื้นที่ใชสอยที่จําเปนสําหรับการใหบริการและการปฏิบัติงานของแผนกธนาคารโลหิต [1] ในโรงพยาบาล
ระดับทุติยภูมิถึงระดับตติยภูมิ สามารถจําแนกไดเปน 24-26 พื้นที่การใชงาน ดังน้ี  

สวนท่ี 1: พื้นที่บริการสวนหนาสําหรับผูมารับบริการ ไดแก 
1. พักรอผูบริจาคโลหิต 
2. ติดตอ-สอบถาม/ ลงทะเบียนประวัติ/ บันทึกขอมูล 

สวนท่ี 2: พื้นที่ปฏิบัติงานหลักของแผนกโดยผูใหบริการและ/หรือเจาหนาที่ ไดแก 
3. ซักประวัติ/ คัดกรอง 
4. บริจาคโลหิต 
5. เตรียมเครื่องด่ืม 
6.  พักฟนหลังบริจาคโลหิต.  
7. ปฏิบัติการเตรียมสวนประกอบของโลหิต 
8. ปฏิบัติการทดสอบ/ ตรวจ/ คัดกรองคุณภาพโลหิต 
9. ปฏิบัติการทดสอบการเขากันไดของโลหิต 
10. เก็บโลหิตบริจาค และโลหิต/สวนประกอบของโลหิตที่ผานการตรวจคุณภาพและที่เตรียมได 
11. จายโลหิต 
12. สํานักงาน 

[1] อางอิงจากแนวทางพัฒนาระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
     ฉบับปรับปรุง: (2550) 

 
 

ธนาคารเลือด-1 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

                                                             



 
2 คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม: ธนาคารเลือด 

 

 
สวนท่ี 3: พื้นที่สนับสนุนการใหบริการและการปฏิบัติงาน ไดแก 
13. ลางเครื่องมือ/ อุปกรณ 
14. น่ึงฆาเช้ือเครื่องมือ/ อุปกรณ 
15. เก็บเครื่องมือ/ อุปกรณสะอาด 

16. เก็บนํ้ายา/ สารเคมี 
17. เก็บของ/ เตียงรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่ 
18. เก็บเอกสาร/ พัสดุ 

19. เอนกประสงค-ประชุม/ พักเจาหนาที่ 
20. เตรียมเครื่องด่ืม/ อาหารวาง 
21. นอนเวร 

22. เก็บของสวนตัว/ เปลี่ยนชุดเจาหนาที่ 
23. สุขาเจาหนาที่ 
24. พักสิ่งสกปรก/ขยะ 

25. สุขาผูบริจาคโลหิต * 
26. ซักลาง-ตาก-เก็บอุปกรณทําความสะอาดอาคาร * 
 

หมายเหตุ: พื้นที่ใชสอยซึ่งมีเครื่องหมาย (*) อาจจัดใหอยูในพื้นที่สวนกลางของอาคารซึ่งแผนกน้ันๆ ต้ังอยู  
     (ใชรวมกับแผนกอื่นๆ) 
 
 โดยรายละเอียดของแตละพื้นที่ใชสอยโดยสังเขป (ประกอบดวยประโยชนใชสอยและขนาดของพื้นที่ใช
สอยตอหนวยกิจกรรม[2]) ซึ่งอางอิงตามปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับพื้นที่ใชสอยน้ันๆ ไดแก กิจกรรมที่เกิดข้ึน 
ขนาด/สัดสวนรางกายประชากรไทยซึ่งตองการพื้นที่ในการทํากิจกรรม จํานวนผูใชงานในพื้นที่ และจํานวน
ครุภัณฑ/ อุปกรณพื้นฐานที่จําเปนตองใชสําหรับกิจกรรมน้ันๆ ซึ่งสามารถสรุปไดดังตารางตอไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[2] การศึกษาเพ่ือกําหนดขนาดพ้ืนที่ใชสอยโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (2549) 

 
 

ธนาคารเลือด-2 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

                                                             



 
3 คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม: ธนาคารเลือด 

 

ตารางท่ี 1 สรุปรายละเอียดพื้นที่ใชสอยโดยสังเขป  
 

พื้นที่ใชสอย 
ขนาดตอ 1 หนวย 

(ตารางเมตร-ตร.ม.) 
หนวย ประโยชนใชสอย หมายเหตุ 

1 พักรอผูบริจาคโลหิต  บริเวณ ใชสําหรับผูมาบริจาค
โลหิตน่ังรอการบริการ 
ซักประวัติ/ คัดกรอง
เบื้องตน 

1.ขนาดของพื้นที่รวม  
   ขึ้นอยูกับจํานวนที่น่ัง 
   สูงสุดที่ตองการ 
2.เขาถึงไดสะดวกจาก 
   เสนทางเดินหลักสู  
   แผนก 

1.1 เกาอ้ีน่ังรอ 1.00 ที่ - คน 
1.2 จอด Wheelchair 2.00 คัน 

2 ติดตอ-สอบถาม/ 
   ลงทะเบียนประวัติ 

 บริเวณ/
หอง 

ใชสําหรับผูมาบริจาค
โลหิตติดตอ-สอบถาม/ 
ลงทะเบียนประวัติ 
และสําหรับเจาหนาที่
ทํ าการบันทึ กข อ มูล 
รวมทั้งทําการนัดหมาย
ครั้งตอไป 

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

2.1 โตะ/ เคานเตอร+ 
     เกาอ้ีเจาหนาที ่

4.50 
 

ชุด/ คน 
(จนท.) 

2.2 ช้ัน-ตูเก็บเอกสาร/  
     เก็บของ 

1.50 
 

หลัง 
(ย.1 ม.) 

3. ซักประวัติ/ คัดกรอง  หอง ใชสําหรับเจาหนาที่ทํา
การ ซักประ วัติ /  คัด
กรอง/ เจาะทดสอบ
โลหิตเบื้องตนใหกับผู
มาบริจาคโลหิต และ
พิจารณาวาสามารถ
บริจาคโลหิตไดหรือไม 

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

3.1 โตะ/ เคานเตอร+ 
     เกาอ้ีเจาหนาที่ 

4.50 
 

ชุด/ คน 
(จนท.) 

3.2 ช้ัน-ตูเก็บเอกสาร/  
     เก็บของ 
 

1.50 
 

หลัง 
(ย.1 ม.) 

4. บริจาคโลหิต  หอง ใชสําหรับผูมาบริจาค
โลหิตน่ัง/ นอนบริจาค
โลหิต 

1.ขนาดของพื้นที่รวม  
   ขึ้นอยูกับจํานวนเตียง 
   รับบริจาคโลหิต/  
2. เขาถึงไดสะดวกจาก 
   พื้นที่พักรอ และหอง  
   ซักประวัติ/ คัดกรอง 

4.1 เคานเตอรหรือตูเตี้ย 
     พรอมอางลาง  
     เอนกประสงค 

4.50 ชุด 

4.2 เตียงรับบริจาคโลหิต 7.50 เตียง 

4.3 เตียงปฐมพยาบาล 9.00 เตียง 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ธนาคารเลือด-3 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 



 
4 คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม: ธนาคารเลือด 

 

ตารางท่ี 1 สรุปรายละเอียดพื้นที่ใชสอยโดยสังเขป (ตอ) 
 
 

พื้นที่ใชสอย 
ขนาดตอ 1 หนวย 

(ตารางเมตร-ตร.ม.) 
หนวย ประโยชนใชสอย หมายเหตุ 

5. เตรียมเคร่ืองดื่ม/   
    อาหารวาง 

6.00 บริเวณ/
หอง 

ใช เ ต รี ยม เ ครื่ อ งดื่ ม / 
อาหารวาง รวมทั้งใช 
ลางภาชนะใสเครื่องดื่ม 
และอาหารวาง 

เขาถึงไดสะดวกจากเสนทาง
เดินไปยังพื้นที่พักฟน/ สังเกต
อาการ 5.1 ตูเตี้ยพรอมอาง  

     ลางภาชนะ+ตูลอย 
4.50 ชุด 

5.2 ตูเย็น  1.50 หลัง 
6. พักฟน/ สังเกต 
    อาการหลังบริจาค 
    โลหิต 

 บริเวณ/
หอง 

ใช สําหรับผูมาบริจาค
โลหิตน่ังพักเพื่อสังเกต
อาการภายหลังเสร็จจาก
การบริจาคโลหิต 

1.ขนาดของพื้นที่รวม  
   ขึ้นอยูกับจํานวนที่น่ัง 
   สูงสุดที่ตองการ 
2. เขาถึงไดสะดวกจาก 
   บริเวณ/ หองรับ 
   บริจาคโลหิต 

6.1 น่ังพัก/ ทานอาหาร 
     วาง-เครื่องดื่ม 

2.00 ที่-คน 

6.2 นอนสังเกตอาการ 6.00 เตียง 
7. ปฏิบัติการเตรียม 
    สวนประกอบของ 
    โลหิต 

 หอง ใช สําหรับเจาหนาที่ทํา
การเตรียมสวนประ 
กอบของโลหิต  
(Blood Component 
Preparation) 

1. ขนาดของพื้นที่รวม 
    ขึ้นอยูกับจํานวน 
    อุปกรณ/ เครื่องมือที่ 
    จําเปนตองใช 
2. เขาถึงไดสะดวกจาก 
   เสนทางสัญจรหลัก 
   ภายในแผนก ใกลกับ 
   บริเวณ/ หองเก็บ 
   โลหิตที่ไดจากการรับ 
   บรจิาค 

7.1 โตะ/ เคานเตอร 
     ปฏิบัติงาน-วาง 
     อุปกรณ/ เครื่องมือ 

4.50 อุปกรณ/
เครื่องมือ 

8. ปฏิบัติการทดสอบ/  
    ตรวจ/ คัดกรอง 
    คุณภาพโลหิต 

 หอง ใช สําหรับเจาหนาที่ทํา
การทดสอบ/ ตรวจ/คัด
กรองคุณภาพของโลหิต
ผูมาบริจาค 

8.1 โตะ/ เคานเตอร 
     ปฏิบัติงาน-วาง 
     อุปกรณ/ เครื่องมือ 

4.50 อุปกรณ/
เครื่องมือ 

9. ปฏิบัติการทดสอบ 
    การเขากันไดของ  
   โลหติ 

 หอง ใช สําหรับเจาหนาที่ทํา
การทดสอบการเขากัน
ไดของโลหิต  
(Compatibility 
testing) 

1. ขนาดของพื้นที่รวม 
    ขึ้นอยูกับจํานวน 
    อุปกรณ/ เครื่องมือที่ 
    จําเปนตองใช 
2. เขาถึงไดสะดวกจาก 
   เสนทางสัญจรหลัก 
   ภายในแผนก ใกลกับ 
   บริเวณ/ หองเก็บโลหิต 
   ที่ไดจากการรับบริจาค 

9.1 โตะ/ เคานเตอร 
     ปฏิบัติงาน-วาง 
     อุปกรณ/ เครื่องมือ 

4.50 อุปกรณ/
เครื่องมือ 

 
 
 
 

 
 

ธนาคารเลือด-4 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 



 
5 คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม: ธนาคารเลือด 

 

 
 
ตารางท่ี 1 สรุปรายละเอียดพื้นที่ใชสอยโดยสังเขป (ตอ) 
 
 

พื้นที่ใชสอย 
ขนาดตอ 1 หนวย 

(ตารางเมตร-ตร.ม.) 
หนวย ประโยชนใชสอย หมายเหตุ 

10. เก็บโลหิตบริจาค/  
     โลหิตและสวน 
     ประกอบของ 
     โลหิตที่ผานการ 
     ตรวจคุณภาพและ 
     ที่เตรียมได 

 หอง ใช สําหรับเก็บโลหิตที่
ได รับบริ จาคและรอ
การตรวจสอบคุณภาพ 
โลหิตและสวนประกอบ
ของโลหิตที่ผานที่ผาน
การตรวจคุณภาพและ 
ที่เตรียมได โดยจัดเก็บ
แยกตามประเภทและ
อุณหภูมิตามมาตรบาน
ที่กําหนด 

1. ขนาดของพื้นที่รวม 
    ขึ้นอยูกับจํานวนและ  
    ประเภทของตูเย็น 
2. เขาถึงไดสะดวกจาก 
   เสนทางสัญจรหลัก 
   ภายในแผนก ใกลกับ 
   หองปฏิบัติการฯ และ 
   บริเวณ/ หองรับ  
   บริจาคโลหิต 
 

10.1 ตูเย็นเก็บโลหิต  
      (4 องศาเซลเซียส) 

3.00 ตู 

10.2 ตูแชแข็ง (-30 ถึง   
    -70 องศาเซลเซียส) 

4.00 ตู 

11. จายโลหิต   ใชสําหรับใหบริการจาย
โลหิตใหกับหนวยงานที่
รองขอ 

1. ขนาดของพื้นที่รวม 
    ขึ้นอยูกับจํานวนเจา 
    หนาที่และครุภัณฑ 
2. เขาถึงไดสะดวกจาก 
    ทางสัญจรหลักใน 
    แผนกใกลกับหองเก็บ 
    เลือดที่ผาน QC แลว 

11.1 โตะ/ เคานเตอร+ 
     เกาอ้ีเจาหนาที่ 

4.50 
 

ชุด/ คน 
(จนท.) 

11.2 ช้ัน-ตูเก็บเอกสาร 
       เก็บของ  

1.50 
 

หลัง 
(ย.1 ม.) 

12. สํานักงาน   ใชทํางานดานบริหาร
จัดการ และวิชาการ 

1. ขนาดของพื้นที่รวม 
    ขึ้นอยูกับจํานวน 
    เจาหนาที่และ 
    ครุภัณฑที่ตองการ 
2. เขาถึงไดสะดวกจาก 
    เสนทางสัญจรหลัก 
    ภายในแผนก 

12.1 หัวหนา 9.00 คน 

12.2  นักวิทยฯ/  
       นักวิชาการ 

6.00 คน 

12.3 เจาหนาที่ทั่วไป 4.50 คน 

12.4 ช้ัน-ตูเก็บเอกสาร  หลัง 
(ย.1 ม.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ธนาคารเลือด-5 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 



 
6 คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม: ธนาคารเลือด 

 

 

 
ตารางท่ี 1 สรุปรายละเอียดพื้นที่ใชสอยโดยสังเขป (ตอ) 
 

พื้นที่ใชสอย 
ขนาดตอ 1 หนวย 

(ตารางเมตร-ตร.ม.) 
หนวย ประโยชนใชสอย หมายเหตุ 

13. ลางเคร่ืองมือ/  
     อุปกรณ 

  ใชสําหรับเจาหนาที่ลาง
เครื่องมือ หอ/ บรรจุ 
และผนึกซองเครื่องมือ-
อุป กร ณ ที่ ใ ช ภ าย ใน
แผนกเพื่อเตรียมพรอม
สําหรับการน่ึงฆาเ ช้ือ
โรค 

1.ขนาดของพื้นที่รวมขึ้น 
  อยูกับจํานวนอางและ  
  ความยาวรวมของโตะ/  
  เคานเตอรที่ตองการ 
  ซ่ึงแปรผันตามจํานวน  
  เจาหนาที่และปริมาณ   
  เครื่องมือ-อุปกรณที่ใช 
2.เขาถึงไดสะดวกจาก 
  และเสนทางเดินหลัก 
  ภายในแผนก ใกลกับ 
  หองปฏิบัติการ 

13.1 เคานเตอรพรอม 
     อางลางอเนกประ- 
     สงค 2 อาง  

4.50 ชุด 

13.2 โตะ/ เคานเตอร 
     วาง-ตากเครื่องมือ  

1.50 ชุด 
(ย.1 ม.) 

13.3 โตะ/ เคานเตอร 
     สําหรับเตรียมหอ- 
     บรรจุ-ผนึกซอง 
     เครื่องมือ  

1.50 ชุด 
(ย.1 ม.) 

14. นึ่ง-ฆาเช้ือ 
    เคร่ืองมือ/ อุปกรณ 

  ใช สํ าหรับ เจ าหน าที่
ปฏิบัติ งานน่ึงเพื่อฆ า
เช้ือโรคใหกับเครื่องมือ- 
อุปกรณซ่ึงผานการลาง
และหอ/ ผนึกซองเรียบ 
รอยแลว  

1.ขนาดของพื้นที่รวมขึ้น 
  อยูกับจํานวนเครื่องน่ึง  
  และความยาวรวมของ  
  โตะ/ เคานเตอรที่ใช 
2. 2.เขาถึงไดสะดวกจาก 
  และเสนทางเดินหลัก 
  ภายในแผนก ติดกับ 
  หองลางเครื่องมือ 

14.1 โตะ/ เคานเตอร 
     วางหอเครื่องมือ 

1.50 ชุด 
(ย.1 ม.) 

14.2 โตะ/ เคานเตอร 
       วางเครื่องน่ึง   
       (Autoclave)  

1.50 เครื่อง 

15. เก็บเคร่ืองมือ/  
     อุปกรณสะอาด 

  ใช สํ าหรั บ เ ก็บ วัสดุ -
อุปกรณปราศจากเช้ือที่
ผานการน่ึงฆาเช้ือโรค
แลว พรอมที่จะนําไป
ภายในแผนก 

1.ขนาดของพื้นที่รวมขึ้น 
  อยูกับจํานวนตูเก็บของ 
2 เขาถึงไดสะดวกจาก 
  เสนทางเดินหลักภาย 
  ในแผนก ใกลกับหอง 
  ปฏิบัติการ  

15.1 ช้ัน-ตูเก็บของ 
     

 
1.50 

หลัง 
(ย.1 ม.) 

16. เก็บน้ํายา/  
     สารเคมี 

  ใช สําหรับเ ก็บ นํ้ายา/ 
สารเคมีที่ใชในแผนก 

1.ขนาดของพื้นที่รวมขึ้น 
  อยูกับจํานวนตูเก็บของ 
2 เขาถึงไดสะดวกจาก 
  เสนทางเดินหลักภาย 
  ในแผนก ใกลกับหอง 
  ปฏิบัติการ 

16.1 ช้ัน-ตูเก็บของ 
      

 
1.50 

หลัง 
(ย.1 ม.) 
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กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 



 
7 คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม: ธนาคารเลือด 

 

 

ตารางท่ี 1 สรุปรายละเอียดพื้นที่ใชสอยโดยสังเขป (ตอ) 
 

พื้นที่ใชสอย 
ขนาดตอ 1 หนวย 

(ตารางเมตร-ตร.ม.) 
หนวย ประโยชนใชสอย หมายเหตุ 

17. เก็บของ/ เตียงรับ 
     บริจาคโลหิตนอก 
     สถานที ่

  ใชสําหรับเก็บของ และ
เตียงสนามสําหรับออก
หนวยรับบริจาคโลหิต
นอกสถานที ่

1.ขนาดของพื้นที่รวมขึ้น 
  อยูกับจํานวนตูเก็บของ 
  และจํานวนเตียงสนาม 
2 เขาถึงไดสะดวกจาก 
  เสนทางเดินหลักภายใน 
  แผนกใกลกับทางเขาออก 
  ส่ิงของ 

17.1 พื้นที่สําหรับวาง 
       เตียงสนาม 

0.5 เตียง 

17.2 ช้ัน-ตูเก็บของ 
       

 
1.50 

หลัง 
(ย.1 ม.) 

18. เก็บเอกสาร/ พัสดุ   ใชสําหรับเก็บของและ
เอกสารของแผนก 

1.ขนาดของพื้นที่รวมขึ้น 
  อยูกับจํานวนตูเก็บของ 
2 เขาถึงไดสะดวกจากเสน 
  ทางเดินหลักภายในแผนก  
  ใกลกับสํานักงาน 

18.1 ช้ัน-ตูเก็บของ 
        

 
1.50 

หลัง 
(ย.1 ม.) 

19 เอนกประสงค  
     (ประชุม/ พักผอน  
     เจาหนาที่)  

  ใชประ ชุม เจ าหน าที่
ภายในแผนก หรือใช
รับประทานอาหารวาง 
เครื่องดื่ม ระหวางเวลา
พักจากการปฏิบัติงาน 
ห รื อ ใ ช รั บ ป ร ะ ทา น
อาหารกลางวันระหวาง
เวลาพักเที่ยง  

1. ขนาดของพื้นที่รวม  
   ขึ้นอยูกับจํานวนคน 
   ที่ตองการรองรับสูงสุด 
2. เขาถึงไดสะดวกจาก 
    พื้นที่ปฏิบัติงานตางๆ  
    และเสนทางสัญจร 
    ภายในของแผนก 

19.1 โตะ+เกาอ้ี 2.00 คน 

20. เตรียมเคร่ืองดื่ม/   
     อาหารวาง 

  ใชเตรียมเครื่องดื่ม อุน
อาหาร เก็บ (แช เย็น )
อาหาร รวมทั้งใชลาง
ภาชนะใสเครื่องดื่ม/  
อาหาร 

เขาถงึไดสะดวกจากเสนทางเดิน
ไปยังหองหองอเนกประสงค/ 
พักเจาหนาที่  20.1 ตูเตี้ยพรอมอาง  

     ลางภาชนะ+ตูลอย 
4.50 ชุด 

20.2 ตูเย็น  1.50 หลัง 
21. นอนเวร   ใชสําหรับเจาหนาที่ ซ่ึง

ตองอยู เ วรติ ดตอ กัน
นอนพักระหวางรอขึ้น
เวร 

1. ขนาดของพื้นที่รวมขึ้นอยูกับ 
    จํานวนเตียงที่ตองการรองรับ        
สูงสุด 
2. เขาถึงไดสะดวกจาก 
    เสนทางสัญจรภายใน 
    ของแผนกและพื้นที่  
    ปฏิบัติงานตางๆ  

21.1 เตียงนอน 4.50 เตียง 
21.2 โตะ+เกาอ้ี 2.00 ชุด 
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8 คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม: ธนาคารเลือด 

 

 
ตารางท่ี 1 สรุปรายละเอียดพื้นที่ใชสอยโดยสังเขป (ตอ) 
 

พื้นที่ใชสอย 
ขนาดตอ 1 หนวย 

(ตารางเมตร-ตร.ม.) 
หนวย ประโยชนใชสอย หมายเหตุ 

22. 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  

22.1 ตู Locker 1.50 หลัง 
(ย.1 ม.) 

22.2 เปล่ียนชุด 1.50 หอง 
22.3 ช้ัน/ ตูวางชุด/  
       ผาสะอาด 

1.50 หลัง 
(ย.1 ม.) 

22.4 ตะกราผา/ ถังใส 
       ผาใชแลว 

1.50 ใบ 

23 สุขาเจาหนาที ่
      (แยกชาย-หญิง) 

  ใชสําหรับเจาหนาที่/ ผู
ใหบริ การทํ า กิจ วัตร
สวนตัว 

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

23.1 อางลางหนา 1.50 อาง 
23.2 โถปสสาวะ 1.50 โถ 
23.3 โถสวม 1.50 โถ 

24 พักส่ิงสกปรก/ขยะ  หอง ใช สําหรับวางถังใส ส่ิง
สกปรกและขยะที่เกิด 
ขึ้นจากการใหบริการ
ของแผนก 

1. ขนาดของพื้นที่รวม  
   ขึ้นอยูกับจํานวนถังพัก 
   ส่ิงสกปรก 
2. เขาถึงไดสะดวกจาก 
   เสนทางสัญจรภายใน 
   แผนก 

24.1 ถังพักส่ิงสกปรก/  
       ขยะ 

1.50  ใบ 

25 สุขาผูบริจาค 
     โลหิต * 
      (แยกชาย-หญิง และ 
       ผูชรา -ผูพิการ) 

  ใช สําหรับผูรับบริการ
ทํากิจวัตรสวนตัว 

1. ขนาดของพื้นที่รวม  
   ขึ้นอยูกับจํานวนและ 
   ชนิดของสุขภัณฑ 
2. เขาถึงไดสะดวกจาก 
    พื้นที่พักรอ 25.1 อางลางหนา 1.50 อาง 

25.2 โถปสสาวะ 1.50 โถ 
25.3 โถสวม 1.50 โถ 
25.4 ผูพิการ/ ผูชรา 4.50 หอง 
26 ซัก-ตาก-เก็บพัสดุ/  
    อุปกรณทําความ 
    สะอาดอาคาร 

3.00 หอง ใชซักลาง และใชเก็บ
อุปกรณ/ เครื่องมือทํา
ความสะอาดอาคาร 

1. เขาถึงไดสะดวกจาก 
   เสนทางสัญจรภายใน 
   สูพื้นที่ปฏิบัติงานตางๆ   
    ของแผนก 
2. ระบายอากาศไดดีและ 
    มีแสงแดดสองถึง 
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9 คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม: ธนาคารเลือด 

 

02 ความสัมพันธและเสนทางสัญจรระหวางพื้นที่ใชสอยภายในแผนกธนาคารโลหิต 
 

 
 

1 พักรอ 
ผูบริจาคโลหิต 

 

20. เตรียมเครือ่งดื่ม/ 
อาหารวาง (เจาหนาท่ี) 
 

5. เตรียมเคร่ืองดื่ม 
(ผูบริจาคโลหิต) 

 
 4. บริจาค

โลหิต 
 

26. ซักลาง-ตาก-เก็บ
อุปกรณทําความ
สะอาดอาคาร * 

 

23. สุขาเจาหนาที ่
 (แยกชาย-หญิง) 

 

19. อเนกประสงค
(ประชุม/ พัก 

 

 

เสนทางสัญจรผูรับบริการ/ ญาติ 

เสนทางสัญจรผูใหบริการ/ เจาหนาที่ 

เสนทางสัญจรวัสดุ/ อุปกรณ/ ส่ิงของ 

25. สุขาผูบริจาคโลหิต * 
(แยกชาย-หญิง-ผูพิการ) 

2 ติดตอ-สอบถาม/ 
ลงทะเบียนประวตัิ/  

นัดคร้ังตอไป 

 แผนก/ พื้นที่อ่ืนซ่ึงเก่ียวของ 

3. ซักประวัติ/ 
คดักรอง 

 

7. ปฏิบตักิารเตรียม
สวนประกอบ 

ของโลหติ 
 

6.  พักฟน 
หลังบริจาคโลหิต 

13. ลางเคร่ืองมอื/ 
อุปกรณ 

 

15. เก็บเคร่ืองมือ/ 
อุปกรณสะอาด 

 

10. เก็บโลหิตบริจาค และ
โลหิต/สวนประกอบของโลหิตที่
ผานการตรวจคุณภาพและที่

เตรียมได 

 

12. 
สํานักงาน 
 

21. นอนเวร 

 

24. พักขยะ/ 
สิ่งสกปรก 

 

เขา ออก 

เขา-ออก 

8. ปฏิบตักิารทดสอบ/ 
ตรวจ/ คัดกรอง 
คุณภาพโลหติ 

 

9. ปฏิบตักิารทดสอบ 
การเขากันไดของ

 
 

14. นึ่งฆาเชื้อ
เคร่ืองมือ/ 

 
 

16. เก็บน้าํยา/ 
สารเคมี 

 

17. เก็บของ/  
เตียงรบับริจาค

โลหิต 
นอกสถานท่ี 

 

18. เก็บ
พัสด/ุเอกสาร  

 

22. เก็บของ
สวนตัว/  

เปลี่ยนชุดเจาหนาที ่

 

ออก 

11.  
จายโลหิต 

 

 

 

 

พื้นที่บริการสวนหนาสําหรับผูรับบริการ/ ญาติ 

พื้นที่ปฏิบัติงานหลักโดยผูใหบริการ/ เจาหนาที่ 

พื้นที่สนับสนุนการใหบริการ/ การปฏิบัติงาน 

เขา-ออก 

แผนผังที่ 1 ผังแสดงความสัมพันธและเสนทางสัญจรระหวางพื้นที่ใชสอยภายในแผนกธนาคารโลหิต 
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10 คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม: ธนาคารเลือด 

 

03 การปองกนัการตดิเช้ือ (Infection Control: IC) 

ประเด็นพิจารณา 

การควบคุมสิ่งแวดลอมเพื่อลดความเสี่ยงในการแพรกระจายและการปนเปอนในสิ่งแวดลอมของงาน
บริการโลหิตและธนาคารเลือดน้ัน ในฐานะผูออกแบบตองคํานึงถึงการจัดโครงสราง การระบายอากาศ การ
เลือกใชวัสดุประกอบอาคารรวมไปถึงการบํารุงรักษาอาคารและสถานที่เพื่อปองกันการแพรกระจายสิง่ปนเปอน
และเช้ือโรคจากข้ันตอนการทํางานอีกดวย ซึ่งผูปฏิบัติงานมีความเสี่ยงตอการเปนโรคติดเช้ือได หากไมมีการ
ถายเทออกสูอากาศภายนอก ปริมาณการสะสมของเช้ือโรคภายในอาคาร และการทดสอบเลือดภายในพื้นที่
ปฏิบัติการที่เปนปจจัยสําคัญอีกปจจัยหน่ึงที่เอื้อใหเกิดการเพาะพันธุและเพิ่มจํานวนของเช้ือโรคไดเชนกัน 

 การควบคุมการแพรกระจายเช้ือในงานบริการโลหิตและธนาคารเลือดน้ัน มีแนวทางในการดําเนินการ
ดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอม และระบบนํ้าใช ดังน้ี 

1. การแบงเขตในธนาคารเลือด แบงดังน้ี 

1) เขตกึ่งปลอดเช้ือ (Semi –Sterile Area) หมายถึงพื้นที่จัดเก็บเลือด พื้นที่ทดสอบเลือด 

2) เขตไมปลอดเช้ือ (Non-Ster ile Area) เปนเขตรอยตอระหวางภายในกับภายนอก
หองปฏิบัติการ เปนเขตที่บุคคลภายนอกเขาถึงได 

3) เขตสกปรก (Dirty-Zone) หรือทางผานของของสกปรกหรือติดเช้ือ ที่เสร็จจากการใหบริการ
แลว 

 2. พื้นที่ของธนาคารเลือดน้ัน ควรอยูในบริเวณที่อากาศถายเทไดดี แสงแดดสองถึงเพื่อใหมีการระบาย
อากาศตามธรรมชาติ และมีการฆาเช้ือและกําจัดกลิ่นดวยแสงแดดดวย 

 3. ระบบการสัญจรภายในโดยเฉพาะบริเวณกึ่งปราศจากเช้ือ ควรเปนระบบสัญจรทางเดียว (One way 

Traffic) เครื่องมือเครื่องใชที่ผานการใชแลวหามนําผานเขตกึ่งปราศจากเช้ืออีก ใหนําออกไปสู Dirty Area เพื่อ
กําจัดทําลายเช้ือหรือลางทําความสะอาด 

4. พื้นที่บริเวณซอกหรือมุมอาคารเปนบริเวณที่เกิดคราบสกปรกงายและทําความสะอาดยาก การวาง
กองเอกสารในพื้นที่ทํางาน ทําใหการตรวจสอบสภาพแวดลอมและการทําความสะอาดของแมบานประจํา
อาคารมีความลําบากมากข้ึน การละเลยในการทําความสะอาดในพื้นที่ดังกลาวอาจเปนสาเหตุของการสะสม
ของฝุน และแหลงกําเนิดของเช้ือโรคประเภทตาง ๆ ได 

5. วัสดุและเครื่องใชสํานักงานสวนใหญเปนวัสดุ ประเภทไม กระดาษ ผา ซึ่งวัสดุเหลาน้ีมีคุณสมบัติใน
การดูดซับและกักเก็บความช้ืนไดดี และเปนแหลงอาหาร ที่สําคัญตอการเจริญเติบโตของเช้ือโรค 

6. ออกแบบและเลือกใชวัสดุเครื่องใชภายในอาคารที่มีคุณสมบัติดูดซับความช้ืนไดนอย และเปนวัสดุที่
สามารถทําความสะอาดไดงาย เชน วัสดุผิวมัน วัสดุที่เคลือบผิวดวยพลาสติก 
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การจัดการของเสียทางการแพทย 
ทั้งน้ีควรจะตองมกีารจัดการของเสียทางการแพทยภายในแผนก คือ  

 1) มีการแยกของเสียประเภทตางๆเชน  

 ของเสียที่ติดเช้ือจากหองปฏิบัติการ เชน เข็มเจาะเลอืด ขยะมูลฝอยติดเช้ือชนิดของเหลว
หรือสารคัดหลัง่ จําพวกเลือดและเศษช้ินเน้ือเย่ือตางๆ และที่มาจากการบรจิาคเลอืด จะมี
การแยกทิง้ตางหาก 

 สวนขยะมูลฝอยที่ติดเช้ือทั่วไป พวกถุงมือ ผากอต สําสีเปอนเลือด และของเสียอื่นๆ กําจัด
โดยการเผาหรือสงกําจัดโดยผูเช่ียวชาญ 

 2) มีพื้นที่รวบรวมของเสียภายในแผนกเพือ่รอการขนยายทีแ่ยกมาไวเฉพาะ โดยไมปะปนกันอยาง
เหมาะสม  

 3) มีเสนทางและชองทางการเคลื่อนยายของเสียจากภายในแผนก ไปสูสถานที่รวมของโรงพยาบาลที่
เหมาะสม 

 
 

แผนผังที่ 2 ผังแสดงเสนทางและชองทางการเคลื่อนยายของเสียจากภายในแผนก ไปสูสถานที่รวมของ
โรงพยาบาลที่เหมาะสม 

ห้อง

บริจาค

โลหิต 

• ของเสยีที่ติดเชือ้ 

เช่น สาํล ีผ้าก็อต 

เข็มเจาะเลอืด 

• ชนิดของเหลว

หรือสารคัดหลัง่  

ห้องแลป 

• พืน้ท่ีเก็บขยะติด

เชือ้ 

• พืน้ท่ีพกัผ้าเปือ้น 

สว่นพกัผ้า

เปือ้น/ขยะ 

นําไปสู่สถานท่ี

รวมขยะของ

โรงพยาบาล 

สว่นช่องทาง

การเคล่ือนย้าย

ของเสีย 
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04 สวนประกอบอาคารและวัสดุประกอบอาคาร 

 สวนประกอบอาคาร ประกอบดวย พื้น ผนัง เพดาน ประตู และหนาตาง (ชองเปดและชองแสง) 

โดยทั่วไปภายในแผนกธนาคารเลือด แบงการใชงานพื้นที่หลักๆ ไดแก  

  - สวนรับบริจาคโลหิต คือ บริเวณที่จัดไวสําหรับใหบริการผูมาบริจาคโลหิต ไดแก จุดติดตอ
สอบถาม กรอกขอมูล โถงพักรอ เตียงบริจาคโลหิต พักพื้น เปนตน 

  - สวนปฏิบัติการ คือ บริเวณที่เจาหนาที่ทํางาน ไดแก บริเวณตรวจสอบเลือด บริเวณเก็บเลือด  
เปนตน ซึ่งจะมีเครื่องมือตางๆ และตูแชเย็น ที่มีขนาดใหญและนํ้าหนักมาก 

 ทั้งน้ี การกําหนดคุณลักษณะของสวนประกอบอาคารและวัสดุประกอบอาคารภายในแผนกธนาคารเลอืด 
มีรายละเอียดดังน้ี  

4.1 พ้ืน (Floor)  

 สวนบริจาคโลหิต  ใชวัสดุเพดานที่มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถดูแลรักษาไดงาย  
 สวนปฏิบัติการ โครงสรางพื้นจะตองมีความแข็งแรง สามารถรองรับนํ้าหนัก

เครื่องมือที่มีนํ้าหนักมากและรับแรงสั่นสะเทือนไดในระดับที่ปลอดภัย 

 ผิวพื้นภายในแผนก มีความแข็งแรง ผิวเรียบแตไมลื่นในยามแหงและเปยก และควรมี
ระดับพื้นที่เทากันตลอด เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรและขนยายเครือ่งมอื 

4.2 ผนัง (Wall)  

 ใชวัสดุผนังที่มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถดูแลรักษาทําความสะอาดไดงาย  
 หองเก็บเลือด ผนังจะตองทนความช้ืนไดดี เน่ืองจากมีเครื่องมือที่สรางอุณหภูมิความ

รอน เชน ตูเย็น ตูแช เปนตน เมื่อเจอความเย็นจากเครื่องปรับอากาศจะสราง
ความช้ืนข้ึน และทําใหผนังผุกรอน หรือเปนเช้ือราไดงาย  

4.3 เพดาน (Ceiling)  

 ใชวัสดุเพดานหรือฝาเพดานภายในแผนก ที่มีความแข็งแรงทนทาน ดูแลรักษาไดงาย 
ผิวเรียบไมมีรอยตอ ไมมีรูพรุนที่เปนแหลงสะสมฝุนผง และทนความช้ืนไดดี     

 ระดับเพดานหรือฝาเพดานภายในแผนก ควรสูงไมนอยกวา 3.00 ม. เพื่อไมใหรูสึก
อึดอัด และสามารถถายเทอากาศไดดี 

4.4 ประตู (Door)  

 รูปแบบประตู สามารถเปดปดไดงาย สะดวก ไมเกะกะทางเดิน (ประตูสวนปฏิบัติการ 
ควรเปนชนิดที่สามารถใชทอนแขนหรือลําตัว ดันหรือเลื่อนใหบานเปดออกได โดยไม
ตองใชมือจับ) 

 
 

ธนาคารเลือด-12 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 



 
13 คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม: ธนาคารเลือด 

 

 ชองประตูสวนบริจาคโลหิต ควรกวางไมนอยกวา 1.20 ม. (เตียงเข็นตองสามารถเขา
ไปรับผูปวยไดในกรณีฉุกเฉินไดสะดวก) 

 ชองประตูสวนปฏิบัติการ ควรกวางไมนอยกวา 1.50 ม. สูงไมนอยกวา 2.00 ม. 

เพียงพอสําหรับการขนยายเครื่องมือตางๆ และตูแชเย็นไดสะดวก และไมมีธรณี
ประตู  หรือสิ่งกีดขวางใดที่เปนอุปสรรค  และมีชองสําหรับสามารถมองเห็นภายใน
หองได 

 วัสดุประตูและอุปกรณประกอบ จะตองมีความแข็งแรงทนทาน รองรับแรงกระแทก
ไดดี  

 4.5 หนาตาง (Window) และชองแสง  

 บานหนาตางและชองแสงสามารถเปดปดไดสะดวก  
 วัสดุและอุปกรณประกอบ จะตองมีความแข็งแรงคงทน และสะดวกตอการใชงาน 

ดูแลรักษาไดงาย 
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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 

 ภายในแผนกธนาคารเลือด สามารถจัดแบงครุภัณฑตามพื้นที่ใชสอยและกิจกรรมของแตละพื้นที่
การใชงานทั้งสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 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  

การสองสวางภายในโรงพยาบาลสวนของแผนกธนาคารเลือด 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: พ ื้นที่บริการสวนหนาส ําหรับผ ูมารบับรกิารไดแก 
 พ ักรอผ ูบรจิาคโลห ิต 

 ติดตอ-สอบถาม/ลงทะเบียนประวัติ/บันทึกขอมูล 

 ซักประว ัติ/คัดกรอง 

สวนท่ี2: พ ื้นที่ปฏ ิบัติงานหล ักของแผนกโดยผ ูใหบรกิารและ/หรอืเจาหนาทีไ่ดแก 
 บรจิาคโลหิต 

 เตรยีมเครือ่งด่ืม 

 พักฟนหลังบรจิาคโลหิต. 

 ปฏิบัติการเตรยีมสวนประกอบของโลหติ 

 ปฏิบัติการทดสอบ/ตรวจ/คัดกรองคุณภาพโลหิต 

 ปฏิบัติการทดสอบการเขากันไดของโลหิต 

 เกบ็โลหติบรจิาคและโลหิต/สวนประกอบของโลหิตทีผ่านการตรวจคุณภาพและทีเ่ตรียมได 
 สํานักงาน 

[1]สมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย ชื่อเร่ืองหนังสือ แนวทางประหยัดพลังงานไฟฟาแสงสวาง 
 

 
 

ธนาคารเลือด-22 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

                                                             



 
23 คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม: ธนาคารเลือด 

สวนท่ี3: พ ื้นที่สนับสนุนการใหบรกิารและการปฏ ิบัติงานไดแก 
 ลางเครื่องมอื/อุปกรณ 
 น่ึงฆาเช้ือเครื่องมอื/อุปกรณ 
 เกบ็เครื่องมอื/อุปกรณสะอาด 

 เกบ็นํ้ายา/สารเคม ี

 เกบ็ของ/เตียงรบับรจิาคโลหตินอกสถานที ่
 เกบ็เอกสาร/พัสดุ 

 เอนกประสงค-ประชุม/พักเจาหนาที ่
 เตรยีมเครือ่งด่ืม/อาหารวาง 
 นอนเวร 
 เกบ็ของสวนตัว/เปลี่ยนชุดเจาหนาที ่
 สุขาเจาหนาที ่
 พักสิง่สกปรก/ขยะ 

 สุขาผูบริจาคโลหิต 

 ซักลาง-ตาก-เก็บอปุกรณทําความสะอาดอาคาร 

 การใหแสงสวางพึงระวังในเรื่องของแสงบาดตา และความสะอาดโคมไฟที่ใชในแผนกธนาคารเลือดควร
เปนแบบประเภทที่มีลูมิแนนซตํ่า[1]  เพื่อลดแสงแยงตา เชน โคมที่มีแผนกรองแสงเกล็ดแกว (Prismatic) หรือ
แผนกรองแสงขาวขุน (White Diffuser) เปนตน และในสวนบริเวณโถงพักคอยควรเลือกใชโคมไฟที่มี
ประสิทธิภาพสูง เชน โคมไฟครอบตะแกรงพรอมแผนสะทอนแสงเงา เปนตนความสวางในแตละพื้นที่ใหเปนไป
ตามมาตรฐานสมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

[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  

ภาพทางสายตา 
10. หองดูภาพจากจอภาพของเครื่อง Scanners 
11. หองถายเลือด/เครื่องรักษาไตเทียม 
12. พื้นที่ตรวจรักษาโรคผิวหนัง 
13. หองสองกลองตรวจอวัยวะภายในรางกาย 
14. หองเขาเฝอก 
15. หองจายยา 
16. หองสําหรับการรักษาโดยการนวดและแผ

รังสี 
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 
 
 
สําหรับพื้นที่มีจอคอมพิวเตอรให
ดู TIEA – GD002 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em = 10K – 100K Lux 

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

[1]สมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย ชื่อเร่ืองหนังสือ ขอแนะนําระดับความสองสวางภายในอาคาร ของประเทศไทย 
[2]ElectricalInstallation: Medical Location (EIT 2006-52) 
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6.2 ระบบไฟฟากําลัง 

ระบบไฟฟากําลัง หมายถึง ระบบไฟฟาที่รับกําลังไฟฟาจากระบบจําหนายแรงดันสูง และลดแรงดัน
เปนแรงดันตํ่าเพื่อจายกําลังไฟฟาใหกับบริภัณฑไฟฟา  

ระบบไฟฟากําลังในที่น้ี เปนการรับกําลังไฟฟาจากแผงเมนควบคุมไฟฟาแลวสงจายกําลังไฟฟาใหกับ
บริภัณฑไฟฟาภายในสวนของแผนกธนาคารเลือดตอไป นอกจากน้ียังจะตองจัดเตรียมแยกกําลังไฟฟาใหกับ
เครื่องมือ อุปกรณเฉพาะที่ใชภายในสวนของแผนกธนาคารเลือดเชน  

- เครื่องมืออุปกรณทางการแพทย เชน ตูแช 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 หมายถึง แหลงจายระบบไฟฟาสํารอง ใชสําหรับทดแทนการจายกําลังไฟฟาในกรณี
ฉุกเฉิน หรือแหลงจายกําลังไฟฟาจากการไฟฟาขัดของ ลมเหลว เพื่อใหมีไฟฟาใชอยางตอเน่ือง และปลอดภัย
สูงสุด  

 ระบบไฟฟาสํารองติดต้ังเพื่อใชทดแทนการจายกําลังไฟฟา เมื่อระบบไฟฟาพื้นฐานของการไฟฟาสวน
ทองถ่ินขัดของ ตัวอยางอุปกรณไฟฟาสํารอง เชน เครื่องกําเนิดไฟฟา และ UPS (Uninterruptible Power 

Supply) เปนตนโดยจะตองจายกําลังไฟฟาใหกับอุปกรณไฟฟาอยางตอเน่ือง เชน 

- โคมไฟสํารองฉุกเฉิน 

- โคมไฟปายทางออกฉุกเฉิน 

- เครื่องมืออุปกรณทางการแพทยอื่นๆ เปนตน 

- ดวงโคม ,เตารับไฟฟา และเครื่องปรับอากาศบางสวนในพื้นที่บริเวณทํางานและ
รักษาพยาบาลอยางตอเน่ือง 
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6.4 ระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน และโคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉิน 

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

    โคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉิน[1] หมายถึง โคมไฟฟาที่มีแหลงจายไฟฟาสํารองจากแบตเตอรี่ เพื่อให
ความสวางกับปายทางออก 

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 1 รูปแบบสัญลักษณมีขนาด 150 x 300 mm 

 

6.5 ระบบแจงเหตุเพลิงไหม 

ระบบแจงเหตุเพลิงไหม  หมายถึงสัญญาณที่ใชแจงเหตุในกรณีที่เกิดเพลิงไหม ใชกับอาคารเพื่อเตือน
ภัยในเรื่องไฟไหม ปองกันชีวิต และทรัพยสิน ขอกําหนดการติดต้ังทั่วไปใหเปนไปตามกฎและมาตรฐานแจงเหตุ
เพลิงไหมของ วสท. และอุปกรณที่ใชทุกชนิดเปนไปตามขอบังคับและขอกําหนดของ NFPA ภายในพื้นที่ตอง
ติดต้ังอุปกรณตรวจจับสัญญาณ (Heat and Smoke Detector) ครอบคลุมทุกพื้นที่ และติดต้ังอุปกรณแจงเหตุ

[1]มาตรฐานระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินและโคไฟปายทางออกฉุกเฉิน: วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 
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(Bell) เปนตน สําหรับในสถานที่สําหรับผูปวยที่มีปญหาเกี่ยวกับการไดยิน ตองติดต้ังอุปกรณแจงเหตุชนิดแสง
กระพริบสีขาวระหวาง 1-2 ครั้งตอวินาที[1] ระยะหางระหวางอุปกรณแจงเหตุชนิดแสงตองไมเกิน 30 เมตร 

 อุปกรณแจงเหตุดวยมือจะตองติดต้ังในตําแหนงที่เห็นชัดเจน และอยูในพื้นที่ทุกทางเขาออก และทาง
หนีไฟ สามารถเขาถึงไดสะดวก โดยระยะหางระหวางอุปกรณแจงเหตุดวยมือไมเกิน 60 เมตร(วัดตามแนวทาง
เดิน)[1] 

 

 

รูปท่ี 2 แสดงระยะการติดต้ังอปุกรณตรวจจับความรอน (Heat Detector) E.I.T. Standard[1] 

 

 

 

รูปท่ี 3 แสดงระยะการติดต้ังอปุกรณตรวจจับควัน (Smoke Detector) E.I.T. Standard[2] 

 

 

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

ระบบโทรศัพทอัตโนมัติ หมายถึง ระบบที่ใชเพื่อติดตอสื่อสารงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร 
เปนอุปกรณเพื่อใชสําหรับติดตอสื่อสารงานตางๆ ทั้งภายใน และภายนอกอาคารซึ่งรวมถึงแบบมีสาย และไร
สาย ในปจจุบันระบบโทรศัพทแบบ IP PABX ซึ่งเปนระบบที่ถูกออกแบบใหใชรวมกับระบบ Net Work ได 
และสามารถรองรับเทคโนโลยีในอนาคต เปนที่นิยมใชกันอยางกวางขวางมากข้ึน ระบบโทรศัพทในพื้นที่ควรมี
ไมนอยกวา 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 

 ระบบสื่อสารดวยความเร็วสงู เปนกระบวนการถายทอดหรอืแลกเปลี่ยนขาวสารระหวางผูสงกับผูรับ โดย
ผานทางระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
 ระบบสื่อสารดวยความเร็วสงู เปนการเช่ือมตอระบบเครือขายคอมพิวเตอรถึงกัน ภายในพื้นที่ใกล ๆ กัน
ออกแบบมาเพือ่ใหบริการแลกเปลี่ยนขาวสารกัน ในสวนตางๆขององคกรในบรเิวณที่ไมไกลกันมาก เชนอยูใน
อาคารเดียวกัน ระหวางช้ันอาคาร สามารถดูแลไดเอง โดยไมตองใชระบบสื่อสารขอมลูแบบอื่นในพื้นที่ควรมี 1 

จุด/โตะทํางาน อุปกรณประกอบดวยคอมพิวเตอร,Switch/Hub ,Access Point และเตารับ เปนตน 

 
6.10 ระบบทีวีวงจรปด 

ระบบทีวีวงจรปด หมายถึง 23ระบบ23การบันทกึภาพเคลื่อนไหวดวยกลองวงจรปด ซึ่งเปน23ระบบ23สําหรับใช
เพื่อการรักษาความปลอดภัย 
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ระบบทีวีวงจรปด2 3เปน 2 3การบันทึกภาพเคลื่อนไหวดวยกลองวงจรปด ซึ่งเปน 2 3ระบบ 2 3สําหรับใชเพื่อการ
รักษาความปลอดภัยติดต้ังกลองตรงจุดบริเวณประตูโถงทางเขา-ออก ในพื้นที่ทํางาน หองการเงิน เปนตน  

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 หมายถึง การตอลงดินของระบบไฟฟา และโครงสรางของอุปกรณในสวนที่ไมมี
กระแสไฟฟาไหล ที่เปนโลหะ 

การตอลงดินของระบบไฟฟาโดยทั่วไปเปนการตอจุดนิวตรอนลงดินที่แผงเมนประธานของอาคาร การ
ตอลงดินของอุปกรณในสวนของแผนกธนาคารเลือด หามตอแยกอุปกรณลงดินโดยตรง การติดต้ังตองเปนการ
ตอสายกราวดเขากับโครงสรางที่เปนโลหะในสวนที่ไมมีกระแสไฟฟาไหล ไปยังบัสบารกราวดของตูแผงควบคุม 
และตอผานสายกราวดจากแผงควบคุมไปลงดินที่บัสบารนิวตรอนภายในแผงเมนประธานของอาคารเทาน้ัน 
ระบบการตอลงดินจะเปนการตอแบบ TN-S และไมอนุญาตใหใชระบบ TN-C[1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

7.1 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ หมายถึง การควบคุมอุณหภูมิ ความช้ืน คุณภาพของอากาศ ความ
ดันอากาศทิศทางการไหล การหมุนเวียนของอากาศ  และควบคุมการแพรเช้ือโรคในพื้นที่ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดระบบปรับอากาศและระบายอากาศสําหรับแผนกธนาคารเลือด 

พ้ืนท่ีปฏิบัติงานสําหรับเจาหนา เชน หองติดตอสอบถาม ,หองทํางาน ,หองหัวหนาแผนก ,หอง

เอนกประสงค/พักเจาหนาท่ี ,หองบริจาคเลือด 

 แนะนําใหเลือกเครื่องปรับอากาศที่สามารถติดต้ังแบบแขวนใตฝาเพดานหรือแบบติดผนัง ที่สามารถซอม
บํารุงเครื่องปรับอากาศไดสะดวก มีแผงกรองอากาศอยางนอยระดับ Pre Filter ที่สามารถกรองฝุนไดไมนอย
กวา 25-30 เปอรเซ็นต  สามารถควบคุมอุณหภูมิอยูที่ประมาณ 25 องศาเซลเซียส มีการเติมอากาศบริสุทธ์ิและ
มีการดูดอากาศภายในพื้นที่ปฏิบัติงานออกสูภายนอก 

 

พ้ืนท่ีสําหรับเก็บธนาคารเลือด  เชน หองแล็ปธนาคารเลือด ,หองเย็นเก็บเลือด 

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

 

หมายเหตุ การระบายอากาศของแผนกผูปวยนอกทําได 2 วิธีคือ 

 1. การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ 

  เงื่อนไขหองหรือบริเวณมีผนังดานนอกอยางนอยหน่ึงดานโดยมีชองเปดสูภายนอกได  ซึ่งจะตอง
เปดใหอากาศผานในขณะใชสอยพื้นที่น้ัน ๆ ตองมีพื้นที่ลมผานสุทธิไมนอยกวารอยละ  10  เมื่อเทียบกับพื้นที่
หอง 
 2. การระบายอากาศโดยวิธีกล 

  ใชกับพื้นที่ใดก็ไดโดยใหมีพัดลมระบายอากาศคอยขับเคลื่อนอากาศเพื่อใหเกิดการนําอากาศออก
สูภายนอกเขาสูหองหรือบริเวณโดยมีอัตราไมนอยกวา ที่ระบุไว ในกฎกระทรวงฯ ที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
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08 ระบบวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

8.1  ระบบประปา 
1) มีระบบจายนํ้าที่สะอาด  ไมปนเปอนสิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ไมมีการรั่วซึม  และมี
แรงดันเพียงพอตอการใชงาน 

  2) มีระบบสํารองนํ้าประปา  ที่สามารถใหบริการไดตลอดระยะเวลาการรักษา 

8.2  ระบบสุขาภิบาล  
1) มีระบบรวบรวมนํ้าทิ้งที่ไมกอใหกอใหเกิดการแพรกระจายหรือสะสมเช้ือโรคทางนํ้าและอากาศ 

  2) มีการแยกประเภททอตางๆ  ตามระบบการใชงานอยางชัดเจน  เชน  ทอสวม , ทอนํ้าทิ้ง ,  
      ทอระบายอากาศ , ทอระบายนํ้าฝน , ทอระบายนํ้าทิ้งจากเครื่องปรับอากาศ  โดยไมมีการรั่วซึม 

3)  ระบบสุขาภิบาล  ทอระบายนํ้าทิ้งเครื่องมือและอุปกรณธนาคารเลือด  ใหใชทอนํ้าทิ้ง  โดย
แยกระบบรวบรวมทอไปบอบําบัดปรับสภาพ  กรดดาง  กอนรวบรวมเขาระบบบําบัดนํ้าเสีย 

 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 
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