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i คู่มือการออกแบบอาคารสถานบริการสขุภาพและสภาพแวดล้อม: เวชระเบียน 

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: เวชระเบียน 

สารบัญ 
 

หัวเรื่อง :  

01 พ้ืนท่ีใชสอย 
  
02 ความสัมพันธและเสนทางสัญจรระหวางพ้ืนท่ีใชสอยแผนกเวชระเบียน 
 
03 การปองกันการติดเชื้อในแผนกเวชระเบียน (Infection Control: IC) 
 
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 
 6.9  ระบบสือ่สารดวยความเร็วสงู 
 6.10  ระบบทีวีวงจรปด 
 6.11  ระบบควบคุมการเขาออก 
 6.12  ระบบการตอลงดิน 
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ii 

กองแบบแผน กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ 



 
iii คู่มือการออกแบบอาคารสถานบริการสขุภาพและสภาพแวดล้อม: เวชระเบียน 

สารบัญ 

 

หัวเรื่อง :  

07 งานระบบวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
 
08 ระบบวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
 8.1 ระบบดับเพลิง 
 8.2 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 

 

 1.03.5  บริการที่มีในหนวยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิภายใตระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

บุคลากรและจํานวนประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
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iii 

กองแบบแผน กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ 



 
iv คู่มือการออกแบบอาคารสถานบริการสขุภาพและสภาพแวดล้อม: เวชระเบียน 

สารบัญตาราง 

 

หัวเรื่อง : ความเปนมา 

01 พ้ืนท่ีใชสอย 

 ตารางที่ 1 สรปุรายละเอียดพื้นที่ใชสอยโดยสงัเขป 
 
05 ครุภัณฑประกอบอาคาร (FURNITURE)  
 ตารางที่ 2 แสดงความตองการครุภัณฑประกอบอาคาร (Furniture) กับ ภายในพื้นที่ 
                    ใชสอยของแผนกเวชระเบียน                                              
 ตารางที่ 3 ขนาดและลักษณะครุภัณฑ(เฟอรนิเจอรติดกับทีแ่ละเฟอรนิเจอรลอยตัว)  
                      ภายในแผนกแผนกเวชระเบียน                                                      
 
06 งานวิศวกรรมไฟฟาและสื่อสาร  
 ตารางที่ 4 ขอแนะนําระดับความสองสวางภายในอาคาร ของสมาคมไฟฟาแสงสวาง 
       แหงประเทศไทย 
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iv 

กองแบบแผน กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ 



 
v คู่มือการออกแบบอาคารสถานบริการสขุภาพและสภาพแวดล้อม: เวชระเบียน 

สารบัญแผนผัง/รูปภาพ 

 

หัวเรื่อง : ความเปนมา 

02 ความสัมพันธและเสนทางสัญจรระหวางพ้ืนท่ีใชสอยในแผนกเวชระเบียน 
 แผนผังที่ 1 แผนภาพแสดงความสมัพันธและเสนทางสัญจรระหวางพืน้ที่ใชสอยตางๆ  
        ภายในแผนกเวชระเบียน 
 
06 งานระบบวิศวกรรมไฟฟาและสื่อสาร 

 รูปที่ 1 รูปแบบสัญลักษณมีขนาด 150 x 300 mm      

 รูปที่ 2 แสดงระยะการติดต้ังอปุกรณตรวจจับความรอน (Heat Detector) E.I.T. Standard 

 รูปที่ 2 แสดงระยะการติดต้ังอปุกรณตรวจจับความรอน (Smoke Detector) E.I.T. Standard 
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กองแบบแผน กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ 



 
1 คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม: เวชระเบียน 

แผนกเวชระเบียน 

แผนกเวชระเบียนในบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ มีขอบเขตภารกิจครอบคลุมบริการและงาน
ตางๆ ดังน้ี 

 ใหบริการทําบัตรประจําตัวผูปวย จัดทํา เก็บและสืบคนแฟมประวัติผูปวยนอก/ ผูปวยใน  
 ซักประวัติ ตรวจสอบสิทธ์ิตางๆ ของผูปวย 

 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล เชน รหัสผูปวย รหัสโรค 

 บันทึกขอมูลผูปวยลงในระบบ Computer เพื่อรวบรวมและวิเคราะหทางเวชระเบียนและสถิติ 
ประมวลผลขอมูล จัดทํารายงานสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 ลงทะเบียนการยืม-คืน เวชระเบียน 

 ลงทะเบียนรับ-สงผูปวยสงรักษาตอ 
 

01 พื้นที่ใชสอย 

 พื้นที่ใชสอยที่จําเปนสําหรับการใหบริการและการปฏิบัติงานของแผนกเวชระเบียน [1] ในโรงพยาบาล
ระดับทุติยภูมิถึงระดับตติยภูมิ สามารถจําแนกไดเปน 10 พื้นที่การใชงาน ดังน้ี  

สวนท่ี 1: พื้นที่บริการสวนหนาสําหรับผูปวย/ ผูมารับบริการ และญาติ ไดแก 

1. พักรอผูรับบริการ 

สวนท่ี 2: พื้นที่ปฏิบัติงานหลักของแผนกโดยผูใหบริการและ/หรือเจาหนาที่ ไดแก 

2. ทําบัตรใหม/ ย่ืนบัตรเกา 
3. ทํางานเจาหนาที่ (ตรวจสอบสิทธ์ิ/ บันทึก-วิเคราะหขอมูล/ จัดทําเอกสาร-รายงาน) 

4. เก็บเวชระเบียนผูปวยนอก/ ผูปวยใน  
5. ทํางานหัวหนาแผนก 

สวนท่ี 3: พื้นที่สนับสนุนการใหบริการและการปฏิบัติงาน ไดแก 

6. เอนกประสงค (ประชุมยอย/ พักผอนเจาหนาที่) 
7. เตรียมเครื่องด่ืม/ อาหารวาง 
8. สุขาเจาหนาที่ * 
9. สุขาผูรับบริการ *  
10. ลาง-เก็บอุปกรณทําความสะอาดอาคาร * 

 

[1] อางอิงจากแนวทางพัฒนาระบบบริการทุติยภูมิและตตยิภูมิ สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
     ฉบับปรับปรุง: (2550) 

 
 

เวชระเบียน-1 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

                                                             



 
2 คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม: เวชระเบียน 

หมายเหตุ: พื้นที่ใชสอยซึ่งมีเครื่องหมาย (*) อาจจัดใหอยูในพื้นที่สวนกลางของอาคารซึ่งแผนกน้ันๆ  
              ต้ังอยู (ใชรวมกับแผนกอื่นๆ) 

 

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

 
ตารางท่ี 1 สรุปรายละเอียดพื้นที่ใชสอยโดยสังเขป  
 

พื้นที่ใชสอย 
ขนาดตอ 1 หนวย 

(ตารางเมตร-ตร.ม.) 
หนวย ประโยชนใชสอย หมายเหตุ 

1. พักรอผูปวย-ญาติ   ใช สํ าห รับ น่ั ง รอการ รับ
บริการตางๆ ของแผนก 

1.ขนาดของพ้ืนที่รวม  
   ขึ้นอยูกับจํานวนที่นั่ง 
   สูงสุดที่ตองการ 
2. เขาถึงไดสะดวกจาก 
   เสนทางเดินหลัก 
   ของแผนก 

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

2. ทําบัตรใหม/  
   ย่ืนบัตรเกา 

  ใชสําหรับใหบริการทําบัตร
ประจําตัวผูปวยรายใหม   

1. ขนาดของพ้ืนที่รวม  
   ขึ้นอยูกับจํานวนเจา- 
   หนาที่ผูปฏิบัติงาน 
2. เขาถึงไดสะดวกจาก 
    พ้ืนที่พักรอ/ เสนทาง 
    เดินหลักระหวาง 
    แผนกผูปวยนอก- 
   แผนกเวชระเบียน 

2.1 โตะทํางานหรือ 
     เคานเตอร+เกาอ้ี 

4.50 
 

คน 
(จนท.) 

2.2 ตูเก็บเอกสาร/  
     เก็บของ  

1.50 
 

ตู 
(ย.1 ม.) 

3. ทํางานเจาหนาที่  
  (ตรวจสอบสิทธิ/์  
  บันทึก-วิเคราะห 
  ขอมูล/ จัดทํา   
  เอกสาร-รายงาน) 

  ใชสําหรับใหบริการ
ตรวจสอบสิทธ์ิการ
รักษาพยาบาล บันทึก
ขอมูลการรับบริการ 
ของผูปวย ตลอดจน
วิเคราะหและจัดทํา
เอกสาร/ รายงานที่
เก่ียวของกับเวช
ระเบียน 

1. ขนาดของพ้ืนที่รวม  
   ขึ้นอยูกับจํานวนเจา- 
   หนาที่ผูปฏิบัติงาน 
2. เขาถึงไดสะดวกจาก 
   เสนทางเดินหลัก 
   ภายในแผนก 3.1 โตะทํางาน+เกาอ้ี  4.50 ชุด/ คน 

(จนท.) 
3.2 โตะ Computer/  
     printer 

1.50 ชุด 

3.3 ตูเก็บเอกสาร 1.50 ตู 
(ย.1 ม.) 

 
 
 
 

[2] การศึกษาเพ่ือกําหนดขนาดพ้ืนที่ใชสอยโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (2549) 

 
 

เวชระเบียน-2 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

                                                             



 
3 คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม: เวชระเบียน 

ตารางท่ี 1 สรุปรายละเอียดพื้นที่ใชสอยโดยสังเขป (ตอ) 

 

พื้นที่ใชสอย 
ขนาดตอ 1 หนวย 

(ตารางเมตร-ตร.ม.) 
หนวย ประโยชนใชสอย หมายเหตุ 

4. เก็บเวชระเบียน  
   (ผูปวยนอก/ ผูปวยใน) 

  ใช เก็บเวชระเบียนผูปวย
นอก/ ผูปวยในไวเปนเวลา
ไมนอยกวา 5 ป ตามเกณฑ
ที่กําหนด 
แตในอนาคต จะมีการเก็บ
เว ช ระ เ บียน ใน รูปแบบ 
Electronic File ทําให
สามารถแยกเก็บเอกสารใน
อาคารคลังพัสดุได 

1. ขนาดของพ้ืนที่รวม  
   ขึ้นอยูกับจํานวนเจา- 
   หนาที่ผูปฏิบัติงาน 
   และจํานวนตูเก็บเวช 
   ระเบียนซ่ึงแปรผันตาม  
   จํานวนผูปวยในเขต 
   รับผิดชอบ 
2. เขาถึงไดสะดวกจาก 
   พ้ืนที่ทํางานของ  
   เจาหนาที่ และทางเดิน 
   หลักภายในแผนก 

4.1 ตูเก็บเวชระเบียน 1.50 ตู 
(ย.1 ม.) 

4.2 โตะ/ เคานเตอร+ 
     เกาอ้ีทํางาน จนท. 

4.50 ชุด/ คน 
(จนท.) 

4.3 ตูเก็บเอกสาร 1.50 ตู 
(ย.1 ม.) 

5 ทํางานหัวหนา 9.00 หอง ใ ช ทํ า ง า น ด า น บ ริ ห า ร
จัด กา รขอ ง ผู ทํ า หน า ที่
หัวหนาแผนก  
 

เขาถึงไดสะดวกจากเสนทาง
สัญจรหลักของแผนก 5.1 โตะทํางาน+เกาอ้ี 6.00 คน 

5.2 โตะ Computer/  
     printer 

1.50 ชุด 

5.3 ตูเก็บเอกสาร 1.50 ตู 
(ย.1 ม.) 

6. เอนกประสงค  
  (ประชุมยอย/ พักผอน  
  เจาหนาที่) 

  ใชประชุมหารืออยางไมเปน
ทางการระหวางเจาหนาที่
ภ า ย ใ น แ ผ น ก  ห รื อ ใ ช
รับประทานอาหารว า ง 
เค ร่ืองดื่ ม ระหว างเวลา
ป ฏิ บั ติ ง า น  ห รื อ ใ ช
รับประทานอาหารกลางวัน
ระหวางเวลาพักเที่ยง  

1. ขนาดของพ้ืนที่รวม  
   ขึ้นอยูกับจํานวนคน 
   ที่ตองการรองรับ 
   สูงสุด 
2. เขาถึงไดสะดวกจาก 
    พ้ืนที่ปฏิบัติงานตางๆ  
    และเสนทางสัญจร 
    ภายในของแผนก 

6.1 โตะ+เกาอ้ีนั่ง 2.00 คน 

7. เตรียมเคร่ืองดื่ม/  
   อาหารวาง 

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

เขาถึงไดสะดวกจากเสนทาง
เดินไปยังหองประชุม และ
หองอเนก- 
ประสงค/ พักเจาหนาที่  

7.1 ตูเตี้ย+อางลาง 
     ภาชนะ+ตูเก็บของ 

4.50 ชุด 

7.2 ตูเย็น 1.50 หลัง 
8. สุขาเจาหนาที ่ 
   (แยกชาย-หญิง) 

  ใช สํ าหรับเจ าหน าที่/  ผู
ใหบริการทาํกิจวัตรสวนตัว
และ/หรือชําระลางรางกาย 

1. ขนาดของพ้ืนที่รวม  
   ขึ้นอยูกับจํานวนและ 
   ชนิดของสุขภัณฑ 
2. เขาถึงไดสะดวกจาก 
   พ้ืนที่ปฏิบัติงานตางๆ 
   ของแผนก หองประชุม   
   และหองเอนกประสงค 

8.1 อางลางหนา  1.50 อาง 
8.2 โถปสสาวะ 1.50 โถ 
8.3 โถสวม 1.50 โถ 
8.4 ผูพิการ/ ผูชรา  4.00 หอง 

 

 

 

 

 

 
 

เวชระเบียน-3 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 



 
4 คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม: เวชระเบียน 

ตารางท่ี 1 สรุปรายละเอียดพื้นที่ใชสอยโดยสังเขป (ตอ) 

 

พื้นที่ใชสอย 
ขนาดตอ 1 หนวย 

(ตารางเมตร-ตร.ม.) 
หนวย ประโยชนใชสอย หมายเหตุ 

9. สุขาผูรับบริการ   ใชทํากิจวัตรสวนตัวและ/
หรือใชชําระลางสวนตางๆ 
ของรางกาย 

1. ขนาดของพ้ืนที่รวม  
   ขึ้นอยูกับจํานวนและ 
   ชนิดของสุขภัณฑ 
2. เขาถึงไดสะดวกจาก 
    พ้ืนที่พักรอ 

9.1 อางลางหนา  1.50 อาง 
9.2 โถปสสาวะ 1.50 โถ 
9.3 โถสวม 1.50 โถ 
9.4 ผูพิการ/ ผูชรา  4.50 หอง 
10. ลาง-เก็บอุปกรณ 
     ทําความสะอาด 
     อาคาร  

3.00 หอง ใชซักลางอุปกรณทําความ
สะอาดอาคาร และใชเก็บ
อุปกรณ/เคร่ืองมือทําความ
สะอาดอาคารและน้ํายาทํา
ความสะอาดชนิดตางๆ  

1. เขาถึงไดสะดวกจาก 
   เสนทางสัญจรภายใน 
   สูพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
   ตางๆ ของแผนก 
2. ระบายอากาศไดดี 
   และมีแสงแดดสองถึง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

เวชระเบียน-4 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 



 
5 คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม: เวชระเบียน 

02 ความสัมพันธและเสนทางสัญจรระหวางพื้นที่ใชสอยภายในแผนกเวชระเบียน  
 
 

 
แผนผังที่ 1 แสดงความสัมพันธและเสนทางสัญจรระหวางพื้นที่ใชสอยตางๆ ภายในแผนกเวชระเบียน 

 

 

 

1 พักรอ 
(ผูปวย/ ญาติ) 

7 เตรียมอาหารวาง/  
เครื่องดื่ม 

 

5 ทํางาน 
หัวหนาฯ 

 

3 ทํางานเจาหนาที่ 
(ตรวจสอบสิทธิ/์ บันทึก-
วิเคราะหขอมูล/ จัดทาํ

เอกสาร-รายงาน) 

10 ลาง-เก็บอุปกรณ  
(ทําความสะอาดอาคาร) 

8 สุขาเจาหนาที่ 
(แยกชาย-หญิง) 

 

6 เอนกประสงค/  
พักเจาหนาที่ 

 

เสนทางสัญจรผูรับบริการ/ ญาติ 

เสนทางสัญจรผูใหบริการ/ เจาหนาที่ 

เสนทางสัญจรวัสดุ/ อุปกรณ/ ส่ิงของ 

รับ-สง 
ผูรับบริการ 
 

9 สุขาผูรับบริการ  
(แยกชาย-หญิง/ 

ผูพิการ) 

2 ทําบัตรใหม/ 
ยื่นบัตรเกา 

 แผนก/ พื้นที่อ่ืนซ่ึงเก่ียวของ 

4 เก็บเวชระเบียน 
(ผูปวยนอก/  
ผูปวยใน) 

รับบริการตรวจ/  
วินิจฉัย/ 

รักษา ตามแผนก 
 

เขา-ออก 
 

เขา-ออก 
 

 

 

 

พื้นที่บริการสวนหนาสําหรับผูรับบริการ/ ญาติ 

พื้นที่ปฏิบัติงานหลักโดยผูใหบริการ/ เจาหนาที่ 

พื้นที่สนับสนุนการใหบริการ/ การปฏิบัติงาน 

 
 

เวชระเบียน-5 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 



 
6 คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม: เวชระเบียน 

03 การปองกนัการตดิเช้ือแผนกเวชระเบียน (Infection Control: IC) 

ประเด็นพิจารณา 

การควบคุมสิ่งแวดลอมเพื่อลดความเสี่ยงในการแพรกระจายและการปนเปอนในสิ่งแวดลอมของแผนก
เวชระเบียนน้ัน ในฐานะผูออกแบบตองคํานึงถึงการจัดโครงสราง การระบายอากาศ การเลือกใชวัสดุประกอบ
อาคารรวมไปถึงการบํารุงรักษาอาคารและสถานที่เพื่อปองกันการแพรกระจาย สิ่งปนเปอนและเช้ือโรค  

อีกทั้งคนที่อยูภายในอาคาร (แผนกเวชระเบียน) จึงมีความเสี่ยงตอการเปนโรคติดเช้ือได เน่ืองจากการ
ที่เช้ือโรคเขามาในอาคารและไมมีการถายเทออกสูอากาศภายนอกได ปริมาณการสะสมของเช้ือโรคภายใน
อาคารจึงมีเพิ่มมากข้ึนเรื่อย ๆ และสภาพแวดลอมภายในอาคารน้ีเองที่เปนปจจัยสําคัญอีกปจจัยหน่ึงที่เอื้อให
เกิดการเพาะพันธุและเพิ่มจํานวนของเช้ือโรคไดเชนกัน 

พื้นที่บริเวณซอกหรือมุมอาคารเปนบริเวณที่เกิดคราบสกปรกงายและทําความสะอาดยาก การวางกอง
เอกสารหรือกลองลังเกะกะในพื้นที่ทํางาน ทําใหการตรวจสอบสภาพแวดลอมและการทําความสะอาดของ
แมบานประจําอาคารมีความลําบากมากข้ึน การละเลยในการทําความสะอาดในพื้นที่ดังกลาวอาจเปนสาเหตุ
ของการสะสมของฝุน และแหลงกําเนิดของเช้ือโรคประเภทตาง ๆ ได 

วัสดุและเครื่องใชสํานักงานสวนใหญเปนวัสดุ ประเภทไม กระดาษ ผา ซึ่งวัสดุเหลาน้ีมีคุณสมบัติในการ
ดูดซับและกักเก็บความช้ืนไดดี และเปนแหลงอาหาร ที่สําคัญตอการเจริญเติบโตของเช้ือโรค 

 

 การควบคุมการแพรกระจายเช้ือในแผนกเวชระเบียนน้ัน มีแนวทางในการดําเนินการดานอาคาร 
สถานที่ และสิ่งแวดลอม ดังน้ี 

1. ออกแบบและหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่เปนซอกมุม หรือการจัดวางเฟอรนิเจอรที่ทําใหเกิดซอกมุมเน่ืองจาก
พื้นที่ซอกมุมน้ันเปนพื้นที่ที่ทําความสะอาดไดยาก ทําใหเกิดการสะสมของเช้ือโรคไดงาย 

2. ออกแบบและพิจารณาตําแหนงของชองนําอากาศบริสุทธ์ิเขามาในอาคาร ใหมีตําแหนงที่อยูหางไกล
จากแหลงกําเนิดเช้ือโรคและแหลงมลพิษตาง ๆ ชองนําอากาศบริสุทธ์ิเขามาในอาคารควรอยูหางจาก
แหลงกําเนิดมลพิษอยางนอย 5 เมตร สูงจากพื้นดินอยางนอย 1.5 เมตร 

3. ออกแบบและเลือกใชวัสดุเครื่องใชภายในอาคารที่มีคุณสมบัติดูดซับความช้ืนไดนอย และเปนวัสดุที่
สามารถทําความสะอาดไดงาย เชน วัสดุผิวมัน วัสดุที่เคลือบผิวดวย 

พลาสติก 

4. ออกแบบและกําหนดอัตราการถายเทอากาศภายในอาคารใหเปนไปตามกฎหมายที่กําหนดไว 
สําหรับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการระบายอากาศ อาคารสํานักงานที่มีการปรับอากาศควรมีคาการระบาย
อากาศไมนอยกวา 2 ลบ.ม./ชม./ตร.ม. หรือ ไมนอยกวา 12 cfm/ m2 สําหรับมาตรฐานความปลอดภัย
เกี่ยวกับระบบปรับอากาศภายในอาคาร สมาคมวิศวกรการทําความรอน การทําความเย็น และการปรับอากาศ
แหงสหรัฐอเมริกา ไดกําหนดอัตราการระบายอากาศในพื้นที่ใชสอยตาง ๆ ไว 
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04 สวนประกอบอาคารและวัสดุประกอบอาคาร 
 สวนประกอบอาคาร ประกอบดวย พื้น ผนัง เพดาน ประตู และหนาตาง (ชองเปดและชองแสง) 

โดยทั่วไปภายในแผนกเวชระเบียน ไมเกี่ยวของกับการรักษาผูปวยโดยตรง   ซึ่งแบงการใชงานพื้นที่หลักๆ 
ไดแก สวนรับบัตรตรวจสอบขอมูลของผูปวย สวนทํางานเจาหนาที่ และสวนเก็บบัตร ทั้งน้ี การกําหนด
คุณลักษณะของสวนประกอบอาคารและวัสดุประกอบอาคารภายในแผนกเวชระเบียน มีรายละเอียดดังน้ี  

4.1 พ้ืน (Floor)  

 สวนเก็บบัตร โครงสรางพื้นจะตองมีความแข็งแรง สามารถรองรับนํ้าหนักเอกสาร
ตางๆ ไดในระดับทีป่ลอดภัย 

 ผิวพื้น มีความแข็งแรง คงทนตอการขีดขวนไดดี  ผิวเรียบแตไมลื่น และควรมีระดับ
พื้นที่เทากันตลอด เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการสญัจร และการขนยายเอกสาร  

4.2 ผนัง (Wall)  

 ใชวัสดุผนังที่มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถดูแลรักษาทําความสะอาดไดงาย  

4.3 เพดาน (Ceiling)  

 ใชวัสดุเพดานที่มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถดูแลรักษาไดงาย  

4.4 ประตู (Door)  

 รูปแบบประตู สามารถเปดปดไดงาย สะดวก ไมเกะกะทางเดิน (ควรเปนชนิดที่
สามารถใชทอนแขนหรือลําตัว ดันหรือเลื่อนใหบานเปดออกได โดยไมตองใชมือจับ) 

 ประตูมีความกวางที่สามารถเขาออกและขนยายเอกสารไดสะดวก และไมมีธรณีประตู  
หรือสิ่งกีดขวางใดที่เปนอุปสรรค 

 วัสดุประตูและอปุกรณประกอบ จะตองมีความแข็งแรงทนทาน รองรบัแรงกระแทกได
ดี  

4.5 หนาตาง (Window) และชองแสง  

 บานหนาตางและชองแสงสามารถเปดปดไดสะดวก ปดไดสนิทเพื่อปองกันความช้ืน 
และสัตวหรือแมลงมาทําความเสียหายเอกสารตางๆ 

 วัสดุและอปุกรณประกอบ จะตองมีความแข็งแรงคงทน และสะดวกตอการใชงาน 
ดูแลรักษาไดงาย 

 
หมายเหตุ  สวนเก็บบัตรมักเปนแหลงสะสมฝุน ซึ่งสงผลกระทบตอสุขภาพของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน ดังน้ัน 
ภายในแผนกควรออกแบบสวนประกอบอาคารที่ไมมีซอกมุมเยอะ และใชวัสดุประกอบอาคารที่สามารถทํา
ความสะอาดพื้นที่ไดโดยงาย  
       ควรออกแบบสวนที่ เก็บเอกสารใหสามารถกันความรอน หรือควบคุมอุณหภูมิความช้ืนไดดี 
เน่ืองจากอุณหภูมิสูง และความช้ืนจะทําใหเอกสารเสียหายได 

 
 

เวชระเบียน-7 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 



 
8 คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม: เวชระเบียน 

05 ครุภัณฑประกอบอาคาร (Furniture)  

แนวทางการออกแบบครุภัณฑประกอบอาคาร (Furniture) ในการบริการระดับทุติยภูมิ  และตติยภูมิ 
เพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจของเจาหนาที่ และผูปวย/ผูมารับบริการ 

 มีการจัดวาง และจํานวนอยางเหมาะสม ไมกีดขวางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และ
ผูรับบริการ  

 ขนาดและสัดสวนเหมาะสมกับกระบวนงานที่ปฏิบัติงาน  แข็งแรงมั่นคง ไมมีมุมแหลมคม  
 ใชวัสดุที่ดูแลรักษาไดงาย ไมสะสมเช้ือโรค โดยเลือกใชใหเหมาะสมกับการใชงานน้ันๆ 

 สีสันสบายตา เพื่อสรางสภาพแวดลอมในการทํางานของเจาหนาที่และผูรับบริการ 

 

  ครุภัณฑประกอบอาคารของแผนกเวชระเบียน แบงออกเปน 

1) ครุภัณฑติดต้ังกับที่ (Built-in Furniture) หมายถึง ครุภัณฑที่ติดต้ังคงที่ในพื้นที่น้ันๆ ไม    
สามารถเคลื่อนยายได ตัวอยางเชน เคานเตอรติดตอ เคานเตอรพยาบาลสังเกตการณ (Nurse Station) ตูพื้น ตู
แขวน ตูสูง ตูอางลางมือ เปนตน 

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

ภายในแผนกเวชระเบียน สามารถจัดแบงครุภัณฑตามพื้นที่ใชสอยและกิจกรรมของแตละพื้นที่
การใชงานทั้งสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน และผูมารับบริการ ตามตารางที่แสดงดังน้ี   
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06 งานระบบวิศวกรรมไฟฟาและสื่อสาร 

6.1 ระบบไฟฟาแสงสวาง 

ไฟฟาแสงสวาง หมายถึงแสงสวางที่เกิดจากสิ่งประดิษฐ แสงประดิษฐ  (Artificial light) ไดแก แสงสวาง
จากหลอดไฟทุกชนิด ตลอดจนแสงที่เกิดจากสิ่งที่มนุษยประดิษฐข้ึน เชน แสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต 
(Fluorescent light) แสงจากหลอดแอลอีดี(LED) เปนตน เพื่อใหมีแสงสวางใชในอาคาร ใหมีความสวางเพียงพอ
เหมาะสมกับพื้นที่ใชงาน รวมถึงสําหรับใชในการหนีไฟ เปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และสมาคม
ไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย  

การสองสวางภายในโรงพยาบาลสวนของแผนกเวชระเบียน หลอดไฟที่เหมาะสม คือหลอดคูลไวทที่มี
อุณหภูมิสี 4000 องศาเคลวิน[1] เพราะใหแสงสีแดงออกมาดวย หลอดไฟที่ใชควรเปนหลอดที่เหมือนกันหมด[1] 

เพื่อไมใหเกิดการหลอกตาเน่ืองจากแสงที่ไมเหมือนกันของหลอดในแตละพื้นที่ และคาดัชนีความถูกตองของสีควร
ไมนอยกวา 0.85 

การใหแสงสวางภายในแผนกธนาคารเลือดประกอบดวยหองดังตอไปน้ี 

สวนท่ี1: พ ื้นที่บริการสวนหนาส ําหรับผ ูปวย/ผ ูมารับบรกิารและญาติไดแก 
 พ ักรอผ ูรับบรกิาร 

สวนท่ี2: พ ื้นที่ปฏ ิบัติงานหล ักของแผนกโดยผ ูใหบรกิารและ/หรอืเจาหนาทีไ่ดแก 
 ทําบัตรใหม/ย่ืนบัตรเกา 
 ทํางานเจาหนาที่(ตรวจสอบสทธ ิ/บันทึก-ว ิเคราะหขอมูล/จัดทําเอกสาร-รายงาน) 

 เก ็บเวชระเบียนผ ูปวยนอก/ผ ูปวยใน 

 ทํางานห ัวหนาแผนก 

สวนท่ี3: พ ื้นที่สนับสนุนการใหบรกิารและการปฏ ิบัติงานไดแก 
 เอนกประสงค(ประชุมยอย/พ ักผอนเจาหนาท ี่) 
 เตรียมเครือ่งด่ืม/อาหารวาง 
 ส ุขาเจาหนาท ี่ 
 ส ุขาผ ูรับบริการ 
 ลาง-เก ็บอ ุปกรณทําความสะอาดอาคาร 

 การใหแสงสวางพึงระวังในเรื่องของแสงบาดตา และความสะอาดโคมไฟที่ใชในแผนกเวชระเบียนควร
เลือกใชโคมไฟที่มีประสิทธิภาพสูง เชน โคมไฟครอบตะแกรงพรอมแผนสะทอนแสงเงา เปนตนความสวางในแตละ
พื้นที่ใหเปนไปตามมาตรฐานสมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย 

[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 

 
 วงจรแสงสวางในสวนของแผนกเวชระเบียน ตองมีแหลงจายไฟอยางนอย 2 แหลงที่ตางกัน[2] เพื่อจายใหกับ
ดวงโคมและ 1 ใน 2 วงจรน้ันจะตองเลือกตอกับแหลงจายระบบนิรภัยและอุปกรณดวงโคมควรเลือกใชเปนแบบ
ประหยัดพลังงาน 

6.2 ระบบไฟฟากําลัง 

ระบบไฟฟากําลัง หมายถึง ระบบไฟฟาที่รับกําลังไฟฟาจากระบบจําหนายแรงดันสูง และลดแรงดันเปน
แรงดันตํ่าเพื่อจายกําลังไฟฟาใหกับบริภัณฑไฟฟา  

ระบบไฟฟากําลังในที่น้ี เปนการรับกําลังไฟฟาจากแผงเมนควบคุมไฟฟาแลวสงจายกําลังไฟฟาใหกับ
บริภัณฑไฟฟาภายในสวนของแผนกเวชระเบียนตอไป นอกจากน้ียังจะตองจัดเตรียมแยกกําลังไฟฟาใหกับ
เครื่องมือ อุปกรณเฉพาะที่ใชภายในสวนของแผนกเวชระเบียนเชน ระบบปรับอากาศและระบายอากาศเปนตน 

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

ในการจายกําลังไฟฟาใหกับบริภัณฑไฟฟาตองติดต้ังอุปกรณปองกันเปนไปตามหลักวิศวกรรม และ
กระแสไฟฟาตองมีความเพียงพอ เหมาะสมกับโหลดที่ใชงานสามารถรองรับโหลดที่เพิ่มข้ึนในอนาคตได อุปกรณ
เครื่องมือ และเครื่องปรับอากาศที่ตองใชงานอยางตอเน่ืองตองรับแหลงจายไฟ 2 แหลง เปนอยางนอย[3] และ
ระบบตองสามารถใชงานไดสะดวก ปลอดภัยถูกตองตามมาตรฐาน และหลักวิศวกรรม 

6.3 ระบบไฟฟาสํารอง 

[1]สมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย ชื่อเร่ืองหนังสือ ขอแนะนําระดับความสองสวางภายในอาคาร ของประเทศไทย 
[2]ElectricalInstallation: Medical Location (EIT 2006-52) 
[3]

ElectricalInstallation: Medical Location (EIT 2006-52) 
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ระบบไฟฟาสํารอง หมายถึงแหลงจายระบบไฟฟาสํารอง ใชสําหรับทดแทนการจายกําลังไฟฟาในกรณี
ฉุกเฉิน หรือแหลงจายกําลังไฟฟาจากการไฟฟาขัดของ ลมเหลว เพื่อใหมีไฟฟาใชอยางตอเน่ือง และปลอดภัยสูงสุด  

 ระบบไฟฟาสํารองติดต้ังเพื่อใชทดแทนการจายกําลังไฟฟา เมื่อระบบไฟฟาพื้นฐานของการไฟฟาสวน
ทองถ่ินขัดของ ตัวอยางอุปกรณไฟฟาสํารอง เชน เครื่องกําเนิดไฟฟา และ UPS(Uninterruptible Power 

Supply) เปนตนโดยจะตองจายกําลังไฟฟาใหกับอุปกรณไฟฟาอยางตอเน่ือง เชน 

 โคมไฟสํารองฉุกเฉิน 

 โคมไฟปายทางออกฉุกเฉิน 

 เครื่องคอมพิวเตอร 
 ดวงโคม ,เตารับไฟฟา และเครื่องปรับอากาศบางสวนในพื้นที่บริเวณทํางาน 

6.4 ระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน และโคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉิน 

ระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน[1] หมายถึง การใหแสงสวางเมื่อแหลงจายไฟฟาปกติลมเหลว รวมถึงการให
แสงสวางเพื่อการหนีภัย (Escape Lighting) และการใหแสงสวางสํารอง (Standby Lighting) 

    โคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉิน[4]หมายถึงโคมไฟฟาที่มีแหลงจายไฟฟาสํารองจากแบตเตอรี่ เพื่อใหความ
สวางกับปายทางออก 

ระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินและโคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉิน รายละเอียดคุณสมบัติ และการติดต้ัง ให
ยึดถือเปนไปตามมาตรฐานระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินและโคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินของ วสท.และบริเวณ
อื่นๆ ควรติดต้ังปายทางออกดานลางเปนปายเสริม[2] โดยขอบลางของปายสูงจากพื้น 15-20 เซนติเมตร และขอบ
ของปายอยูหางจากขอบประตูไมนอยกวา 10 เซนติเมตร 

ตัวอยางรายละเอียดของปายทางออกดานลาง  
 เปนปายเครื่องหมายบอกทางเรืองแสง (Photo luminescent Escape Sign) สามารถสะสมแสง

รอบตัวและเรืองแสงไดโดยไมพึ่งพาไฟฟาโดยติดต้ังทุกตําแหนงประตูเสนทางหนีไฟทุกทางแยก
ทางเลี้ยวและแนวเสนทางหนีไฟทุกระยะ 24 เมตร 

 เปนวัสดุเรืองแสงผลิตจากหินธรรมชาติไมมี Radio Active ไมมีสวนผสมของฟอสฟอรัสและไม
ลามไฟ (Fire Retardant B2) โดยพิมพวัสดุเรืองแสงเคลือบติดแนนบนแผนอลูมิน่ัมโดยเรืองแสง
บริเวณสัญลักษณเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน 

 คาความสวางเปนไปตามมาตรฐาน DIN67510 (Longtime After glowing Pigments and 

Products) อยูในระดับ Class C โดยมีคาความสองสวาง 150 mcd/m2  ที่นาทีที่ 10 และ 22 

mcd/m2 ที่นาทีที่ 60 

 

[1]
มาตรฐานระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินและโคไฟปายทางออกฉกุเฉิน: วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 

[2]
มาตรฐานระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินและโคไฟปายทางออกฉกุเฉิน: วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 
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รูปท่ี 1 รูปแบบสัญลักษณมีขนาด 150 x 300 mm 

6.5 ระบบแจงเหตุเพลิงไหม 

ระบบแจงเหตุเพลิงไหม หมายถึงสัญญาณที่ใชแจงเหตุในกรณีที่เกิดเพลิงไหม  ใชกับอาคารเพื่อเตือนภัย
ในเรื่องไฟไหม ปองกันชีวิต และทรัพยสิน ขอกําหนดการติดต้ังทั่วไปใหเปนไปตามกฎและมาตรฐานแจงเหตุเพลิง
ไหมของ วสท. และอุปกรณที่ใชทุกชนิดเปนไปตามขอบังคับและขอกําหนดของ NFPA ภายในพื้นที่ตองติดต้ัง
อุปกรณตรวจจับสัญญาณ (Heat and Smoke Detector) ครอบคลุมทุกพื้นที่ และติดต้ังอุปกรณแจงเหตุ (Bell) 

เปนตน สําหรับในสถานที่สําหรับผูปวยที่มีปญหาเกี่ยวกับการไดยิน ตองติดต้ังอุปกรณแจงเหตุชนิดแสงกระพริบสี
ขาวระหวาง 1-2 ครั้งตอวินาที[5] ระยะหางระหวางอุปกรณแจงเหตุชนิดแสงตองไมเกิน 30 เมตร 

 อุปกรณแจงเหตุดวยมือจะตองติดต้ังในตําแหนงที่เห็นชัดเจน และอยูในพื้นที่ทุกทางเขาออก และทางหนี
ไฟ สามารถเขาถึงไดสะดวก โดยระยะหางระหวางอุปกรณแจงเหตุดวยมือไมเกิน 60 เมตร (วัดตามแนวทางเดิน)[5] 

 

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

[1]มาตรฐานแจงเหตุเพลิงไหม: วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 
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รูปท่ี 3 แสดงระยะการติดต้ังอปุกรณตรวจจับควัน (Smoke DETECTOR) E.I.T. Standard[1] 

 

6.6 ระบบโทรศัพทอัตโนมัติ 

ระบบโทรศัพทอัตโนมัติ เปนอุปกรณเพื่อใชสําหรับติดตอสื่อสารงานตางๆ ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
ซึ่งรวมถึงแบบมีสาย และไรสาย ในปจจุบันระบบโทรศัพทแบบ IP PABX ซึ่งเปนระบบที่ถูกออกแบบใหใชรวมกับ
ระบบ NetWork ได และสามารถรองรับเทคโนโลยีในอนาคต เปนที่นิยมใชกันอยางกวางขวางมากข้ึน ระบบ
โทรศัพทในพื้นที่ควรมีไมนอยกวา 2 จุด 

 6.7 ระบบเสียงประกาศ 

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

6.8 ระบบเสาอากาศโทรทัศนรวม 

ระบบเสาอากาศโทรทัศนรวม หมายถึง อปุกรณรับสัญญาณทีวีรวมและกระจายสญัญาณไปยังเตารบัตาม
จุดตางๆ เพือ่ใชสําหรับการรับชม ขอมลู ขาวสาร เปนตน 

ระบบเสาอากาศโทรทัศนรวม เปนอุปกรณรับสัญญาณทีวีรวม เชน ชองทีวีดิจิตอลพื้นฐาน และจาน
ดาวเทียม กระจายสัญญาณไปยังเตารับตามจุดตาง ๆ เพื่อใชสําหรับการรับชม ขอมูล ขาวสาร ในพื้นที่โถงพักคอย
สวนรวม ที่พักแพทยพยาบาล และที่ทํางาน เปนตน 

6.9 ระบบสื่อสารดวยความเร็วสูง 

   ระบบสือ่สารดวยความเร็วสงู เปนกระบวนการถายทอดหรือแลกเปลี่ยนขาวสารระหวางผูสงกับผูรบั โดย
ผานทางระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
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ระบบสื่อสารดวยความเร็วสงู เปนการเช่ือมตอระบบเครือขายคอมพิวเตอรถึงกัน ภายในพื้นที่ใกล ๆ กัน
ออกแบบมาเพือ่ใหบริการแลกเปลี่ยนขาวสารกัน ในสวนตางๆ ขององคกรในบรเิวณที่ไมไกลกันมาก เชนอยูใน
อาคารเดียวกัน ระหวางช้ันอาคาร สามารถดูแลไดเอง โดยไมตองใชระบบสื่อสารขอมูลแบบอื่นในพืน้ที่ควรม ี      

1 จุด/โตะทํางาน อุปกรณประกอบดวยคอมพิวเตอร, Switch/Hub, Access Point และเตารบั เปนตน 

6.10 ระบบทีวีวงจรปด 

ระบบทีวีวงจรปด หมายถึง 20ระบบ20การบันทกึภาพเคลื่อนไหวดวยกลองวงจรปด ซึ่งเปน20ระบบ20สําหรับใช
เพื่อการรักษาความปลอดภัย 

ระบบทีวีวงจรปด20เปน20การบันทึกภาพเคลื่อนไหวดวยกลองวงจรปด ซึ่งเปน20ระบบ2 0สําหรับใชเพื่อการรักษา
ความปลอดภัยติดต้ังกลองตรงจุดบริเวณประตูโถงทางเขา-ออก ในพื้นที่ทํางาน หองการเงิน เปนตน  

 

 

6.11 ระบบควบคุมการเขาออก 

ระบบ Access Control หมายถึง ระบบที่ควบคุมการเขา หรือ ออก อัตโนมัติ เพือ่ปองกนและควบคุม
การเขาถึงในสถานที่เฉพาะที่ตองการความปลอดภัย 

ระบบ Access Control เปนระบบที่ควบคุมการเขา หรือ ออก อัตโนมัติ โดยจําเปนตองใชรหัสขอมูลเพื่อ
การเขาถึง เชน Key Card และการสแกนน้ิวมือ จุดบริเวณติดต้ังตรงประตูโถงทางเขา-ออก ในพื้นที่ทํางาน หอง
การเงิน เปนตน 

6.12 ระบบการตอลงดิน 

ระบบการตอลงดิน หมายถึงการตอลงดินของระบบไฟฟา และโครงสรางของอุปกรณในสวนที่ไมมี
กระแสไฟฟาไหล ที่เปนโลหะ 

การตอลงดินของระบบไฟฟาโดยทั่วไปเปนการตอจุดนิวตรอนลงดินที่แผงเมนประธานของอาคาร การตอ
ลงดินของอุปกรณในสวนของแผนกเวชระเบียน หามตอแยกอุปกรณลงดินโดยตรง การติดต้ังตองเปนการตอสาย
กราวดเขากับโครงสรางที่เปนโลหะในสวนที่ไมมีกระแสไฟฟาไหล ไปยังบัสบารกราวดของตูแผงควบคุม และตอ
ผานสายกราวดจากแผงควบคุมไปลงดินที่บัสบารนิวตรอนภายในแผงเมนประธานของอาคารเทาน้ัน ระบบการตอ
ลงดินจะเปนการตอแบบ TN-S และไมอนุญาตใหใชระบบ TN-C[1] 

 

 

 

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

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ หมายถึงการควบคุมอุณหภูมิ ความช้ืน คุณภาพของอากาศ ความดัน
อากาศทิศทางการไหล การหมุนเวียนของอากาศ  และควบคุมการแพรเช้ือโรคในพื้นที่ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดระบบปรับอากาศและระบายอากาศสําหรับแผนกเวชระเบียน 

พ้ืนท่ีปฏิบัติงานสําหรับเจาหนา เชน หองทําบัตรใหม/ยื่นบัตรเกา, หองทํางานเจาหนาท่ี, หองหัวหนาแผนก, 

หองเอนกประสงค/พักเจาหนาท่ี, หองเก็บเวชระเบียนผูปวยนอก/ผูปวยใน 

 แนะนําใหเลือกเครื่องปรับอากาศที่สามารถติดต้ังแบบแขวนใตฝาเพดานหรือแบบติดผนัง ที่สามารถซอม
บํารุงเครื่องปรับอากาศไดสะดวก มีแผงกรองอากาศอยางนอยระดับ PRE FILTER ที่สามารถกรองฝุนไดไมนอย
กวา 25-30 เปอรเซ็นต  สามารถควบคุมอุณหภูมิอยูที่ประมาณ 25 องศาเซลเซียสมีการเติมอากาศบริสุทธ์ิและมี
การดูดอากาศภายในพื้นที่ปฏิบัติงานออกสูภายนอก 

 

พ้ืนท่ีสําหรับพักรอผูรับบริการ  เชน หองพักรอรับบริการ 

 แนะนําใหเลือกเครื่องปรับอากาศที่สามารถติดต้ังแบบแขวนใตฝาเพดานหรือแบบติดผนัง ที่สามารถซอม
บํารุงเครื่องปรับอากาศไดสะดวก มีแผงกรองอากาศอยางนอยระดับ PRE FILTER ที่สามารถกรองฝุนไดไมนอย
กวา 25-30 เปอรเซ็นต  สามารถควบคุมอุณหภูมิอยูที่ประมาณ 25 องศาเซลเซียสมีการเติมอากาศบริสุทธ์ิและ มี
การดูดอากาศภายในพื้นที่ปฏิบัติงานออกสูภายนอก โดยมีการควบคุมทิศทางการไหลของอากาศจากที่สะอาดมาก
ไปยังที่สะอาดนอย 
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http://rvsintergroup.com/air_conditioning_system3.php
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หมายเหตุ การระบายอากาศของแผนกเวชระเบียนทําได 2 วิธีคือ 

 1. การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ 

  เงื่อนไขหองหรือบริเวณมีผนังดานนอกอยางนอยหน่ึงดานโดยมีชองเปดสูภายนอกได  ซึ่งจะตองเปด
ใหอากาศผานในขณะใชสอยพื้นที่น้ัน ๆ ตองมีพื้นที่ลมผานสุทธิไมนอยกวารอยละ  10 เมื่อเทียบกับพื้นที่หอง 
 2. การระบายอากาศโดยวิธีกล 

  ใชกับพื้นที่ใดก็ไดโดยใหมีพัดลมระบายอากาศคอยขับเคลื่อนอากาศเพื่อใหเกิดการนําอากาศออกสู
ภายนอกเขาสูหองหรือบริเวณโดยมีอัตราไมนอยกวา ที่ระบุไว ในกฎกระทรวงฯ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ 

ควบคุมอาคาร 

 
 
 
 
08 ระบบวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

 1.  ระบบดับเพลิง 

  มีเครื่องดับเพลิงชนิดที่สามารถดับเพลิง  เหมาะสมกับประเภทและชนิดของเพลิง  แตละประเภท 

   1)  ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  แบบสารสะอาด  (Clean Agent Fire Extinguishing system) 

      ตามมาตรฐาน  NFPA2001 

   2)  ถังดับเพลงิชนิดสารสะอาด (Clean Agent) เชน Low Pressure Water Mist, 

Halotron, CO2 ฯลฯ  ชนิดหิ้ว  ขนาด  10  ปอนด  ความสามารถในการดับเพลงิ  (Fire Ration)  

มาตรฐาน BS:EN & ULLISTED & NFPA2001 

 2.  การจัดการมูลฝอย 

   จัดใหมีที่พักมูลฝอย  โดยมีภาชนะรองรับมูลฝอย  แยกมูลฝอยตามประเภทมูลฝอยทั่วไป   
  มูลฝอยติดเช้ือ  มูลฝอยอันตราย  มีฝาปดมิดชิด  ไมรั่วซึม  ทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดงาย 
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ภาคผนวก ก 
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน และรายละเอียดโครงการ 
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เวชระเบียน-III 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 



 
IV คูมือการออกแบบอาคารสถานบรกิารสุขภาพและสภาพแวดลอม: เวชระเบียน 
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ภาคผนวก ข 
คําสั่งแตงตั้งขออนุมัติเดินทางเก็บขอมูล 
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