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i คู่มือการออกแบบอาคารสถานบริการสขุภาพและสภาพแวดล้อม: ศลัยกรรม 

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 
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ii คู่มือการออกแบบอาคารสถานบริการสขุภาพและสภาพแวดล้อม: ศลัยกรรม 

สารบัญ 
 

หัวเรื่อง :  

01 พ้ืนท่ีใชสอย 
  
02 ความสัมพันธและเสนทางสัญจรระหวางพ้ืนท่ีใชสอยแผนกศัลยกรรม 
 
03 การปองกันการติดเชื้อในแผนกศัลยกรรม (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 
 6.13  ระบบไฟฟาแบบ  IT  เพื่อใชในทางการแพทยในหองผาตัด 
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iii คู่มือการออกแบบอาคารสถานบริการสขุภาพและสภาพแวดล้อม: ศลัยกรรม 

สารบัญ 

 

หัวเรื่อง :  

07 งานระบบวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 7.1 ระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ 
 7.2 ระบบจายกาซทางการแพทย 
 
08 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 

 

 1.03.5  บริการที่มีในหนวยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิภายใตระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

บุคลากรและจํานวนประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
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สารบัญตาราง 

 

หัวเรื่อง : ความเปนมา 

01 พ้ืนท่ีใชสอย 

 ตารางที่ 1 สรปุรายละเอียดพื้นที่ใชสอยโดยสงัเขป 
 
05 ครุภัณฑประกอบอาคาร (FURNITURE)  
 ตารางที่ 2 แสดงความตองการครุภัณฑประกอบอาคาร (Furniture) กับ ภายในพื้นที่ 
                    ใชสอยของแผนศัลยกรรม (งานผาตัด+งานวิสญัญี)                                             19  
 ตารางที่ 3 ขนาดและลักษณะครุภัณฑ(เฟอรนิเจอรติดกับทีแ่ละเฟอรนิเจอรลอยตัว)  
                      ภายในแผนกแผนกศัลยกรรม (งานผาตัด+งานวิสญัญี)                                           
 
05 งานวิศวกรรมไฟฟาและสื่อสาร  
 ตารางที่ 4 ขอแนะนําระดับความสองสวางภายในอาคาร ของสมาคมไฟฟาแสงสวาง 
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v คู่มือการออกแบบอาคารสถานบริการสขุภาพและสภาพแวดล้อม: ศลัยกรรม 

สารบัญแผนผัง/รูปภาพ 

 

หัวเรื่อง : ความเปนมา 

02 ความสัมพันธและเสนทางสัญจรระหวางพ้ืนท่ีใชสอยในแผนกพยาธิวิทยาคลินิก 
        แผนผังที่ 1 แสดงความสัมพันธและเสนทางสญัจรระหวางพื้นที่ใชสอยตางๆ 
                      ภายในแผนกศัลยกรรม   
 
03 การปองกันการติดเชื้อในแผนกศัลยกรรม (Infection Control: IC) 
 แผนผังที่ 2 ผังเสนทางและชองทางการเคลื่อนยายของเสียจากภายในแผนกศัลยกรรม                                                                                                                                               
                                                                                                                          
04 สวนประกอบอาคารและวัสดุประกอบอาคาร 
        รูปที่ 1 ตัวอยางการปาดมุมลาดเอียง สําหรับพื้นตางระดับ                                                  16 
        รูปที่ 2 ตัวอยางความกวางสุทธิของชองประตูหองผาตัด                                                     17 
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        รูปที่ 3 ตัวอยางการติดต้ังดวงโคมในหองผาตัด                                                                28 
        รูปที่ 4 ตัวอยางการติดต้ังเตารบัไฟฟาและระบบ IT ในหองผาตัด                                          30 
        รูปที่ 5 รูปแบบสัญลักษณมีขนาด 150 x 300 mm                                                          32 
        รูปที่ 6 แสดงระยะการติดต้ังอปุกรณตรวจจบัความรอน (Heat Detector) E.I.T. Standard       33                                                              
        รูปที่ 7 แสดงระยะการติดต้ังอปุกรณตรวจจบัควัน (Smoke Detector) E.I.T. Standard           33 
        รูปที่ 8 แสดงการเกิด Microshock จากกระแสไฟฟารั่วลงกราวดโดยทางออม                         37 
        รูปที่ 9 วงจรกระแสไฟฟารั่วลงกราวดโดยทางออม                                                         37 
        รูปที่ 10  แสดงการตอประสานศักยใหเทากัน                                                                 38 
        รูปที่ 11 ภาพการประสานศักด์ิระบบสายดินใหเทากนัในหองผาตัด                                      39 
        รูปที่ 12 ภาพแสดงระบบ IT (1 Phase 2 Wire)                                                              39           
        รูปที่ 13 Diagram of Isolating Power System Panel for Operating Room                      42 
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1 คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม: ศลัยกรรม 

แผนกศัลยกรรม (งานผาตัด+งานวิสัญญี) 
 

แผนกศัลยกรรม เปนแผนกที่ใหบริการบําบัดรักษาโดยวิธีผาตัด ผูที่มาใชบริการอาจเปนผูปวยนอกทีม่า
ใชบริการผาตัดเล็กซึ่งไมจําเปนตองพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรืออาจเปนผูปวยจากแผนกอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉินที่ตองไดรับการผาตัดอยางรีบดวน แตสวนใหญมักเปนผูปวยในซึ่งไดลงทะเบียนรอเขารับการผาตัดตาม
ผลการวินิจฉัยและไดรับการนัดหมายจากแพทย ดังน้ัน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและความคลองตัวในการ
ใหบริการ แผนกศัลยกรรมจึงควรต้ังอยูเปนสัดสวน และมีความสะดวกในการเคลื่อนยายผูปวยระหวางแผนก
ศัลยกรรมกับแผนกตางๆ เชน แผนกสูติกรรม หอผูปวยหนัก หอผูปวยใน หองฉุกเฉิน และหองเอ็กซเรย เปนตน   

 

01 พื้นที่ใชสอย 

 พื้นที่ใชสอยที่จําเปนสําหรับการใหบริการและการปฏิบัติงานของแผนกศัลยกรรม[1] ในโรงพยาบาลระดับ
ทุติยภูมิถึงระดับตติยภูมิ ควรมีการแบงเขตการใชพื้นที่ใชสอยภายในออกเปน 4 เขตใหเปนสัดเปนสวนชัดเจน 
โดยมีประตูกั้นระหวางเขตที่ปดแนบสนิท เพื่อปองกันการปนเปอนของเช้ือโรคตามหลักการปองกันการ
แพรกระจายเช้ือโรค และมีการใชสอยพื้นที่ภายในแตละเขตอยางถูกตอง โดยทั่วไปพื้นที่ใชสอยภายในแผนก
ศัลยกรรมประกอบดวยพื้นที่ใชสอยของงานผาตัดและงานวิสัญญี เน่ืองจากทั้งสองงานตองปฏิบัติงานรวมกัน
เพื่อใหบริการผาตัดผูปวยไดอยางปลอดภัยตามมาตรฐานที่กําหนด นอกจากน้ี ควรจัดเตรียมพื้นที่พักรอสําหรับ
ญาติไวภายนอกแผนกศัลยกรรม โดยควรอยูใกลกับพื้นที่ติดตอสอบถาม สําหรับพื้นที่ใชสอยภายในแผนก
ศัลยกรรม สามารถจําแนกไดเปน 30-33 พื้นที่การใชงาน ดังน้ี  

สวนท่ี 1: เขตสะอาด ประกอบดวย 

01 ติดตอสอบถาม 

02 ทํางานพยาบาลหองผาตัด 

03 เปลี่ยนเตียง 
04 เก็บเตียง/ เกาอี้เข็น 

05 เปลี่ยนเสื้อผาผูปวย (สําหรับผูปวยนอกที่มารับการผาตัด) 

06 พักรอผูปวยกอนผาตัด 

07 ทํางานหัวหนางานหองผาตัด 

08 ทํางาน/ พักศัลยแพทย 
09 ประชุมทีมผาตัด 

10 พักพยาบาลหองผาตัด 

11 เตรียมอาหารวาง/ เครื่องด่ืม 

[1]
 อางอิงจากแนวทางพัฒนาระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ สํานักพัฒนาระบบบริการสขุภาพ กรมสนบัสนนุบริการสุขภาพ  

     ฉบับปรบัปรุง: (2550) 

 
 

ศัลยกรรม-1 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

                                                             



 
2 คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม: ศลัยกรรม 

12 พักเจาหนาที่อยูเวรงานผาตัด 

13 เปลี่ยนเสื้อผา/ เก็บของใชสวนตัว (แยกชาย/ หญิง) 
14 สุขาเจาหนาที่ 
15 ทํางานหัวหนางานวิสัญญี * 
16 ทํางานพยาบาลวิสญัญ ี* 

17 พักพยาบาลวิสัญญี * 
18 ทํางาน/ พักแพทยวิสัญญี * 
19 เก็บเวชภัณฑ/ อุปกรณดมยาสลบ * 
20 ประชุมทีมวิสัญญี ** 
21 เตรียมอาหารวาง/ เครื่องด่ืม ** 

22 พักเจาหนาที่อยูเวรงานวิสัญญี * 
23 เปลี่ยนเสื้อผา/ เก็บของใชสวนตัว ** (แยกชาย/ หญิง) 
24 พักฟน-สังเกตอาการ * 

25 สุขาผูปวยพักฟน-สังเกตอาการ * 

สวนท่ี 2: เขตก่ึงปลอดเชื้อ ประกอบดวย  

26 โถงกึ่งปลอดเช้ือ (กวางไมนอยกวา 3.00 เมตร) 

27 เก็บผา/ เวชภัณฑปราศจากเช้ือ 

28 เก็บอุปกรณ/ เครื่องมือขนาดใหญ 
29 ฟอกมือ 

สวนท่ี 3: เขตปลอดเชื้อ ไดแก  

30 หองผาตัด 

ทั้งน้ีจะตองมีชองทางนําสงสิ่งปนเปอนจากเขตปลอดเช้ือออกไปสูภายนอกโดยตรงแยกจากทางเขา- 

ออกของผูปวยและทีมผูทําการผาตัด 

สวนท่ี 4:. เขตปนเปอน ประกอบดวย  

31 พักผาเปอน/ ของสกปรก 

32 ลาง-ทําความสะอาดเครื่องมือ/ อุปกรณ 
33 ซักลาง ตาก เก็บพัสดุ-อุปกรณทําความสะอาดอาคาร 
 

 

 
 

ศัลยกรรม-2 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 



 
3 คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม: ศลัยกรรม 

หมายเหตุ  พื้นที่ใชสอยซ่ึงมีเครื่องหมาย (*) คือพื้นที่ใชสอยสําหรับงานวิสัญญี 
              พื้นที่ใชสอยซ่ึงมีเครื่องหมาย (**) คือพื้นที่ใชสอยที่ควรมีเพิ่มขึ้นสําหรับงานวิสัญญีในกรณีที่เปน 

โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิขนาดใหญและโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ 

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

ตารางท่ี 1 สรุปรายละเอียดพื้นที่ใชสอยโดยสังเขป  

 

พ้ืนที่ใชสอย 
ขนาดตอ 1 หนวย 

(ตารางเมตร-ตร.ม.) 
หนวย ประโยชนใชสอย หมายเหต ุ

0. พักรอญาต-ิผูมาเยี่ยม  บริเวณ ใชสําหรับญาตินั่งรอเข า
เย่ียมผูรับบริการ 

1.ขนาดของพ้ืนท่ีรวม  
   ข้ึนอยูกับจํานวนท่ีนั่ง 
   สูงสุดท่ีตองการ 
2.เขาถึงไดสะดวกจาก 
   เสนทางหลักสูแผนก 

0.1 เกาอี้นั่งรอ 1.00 ท่ี - คน 

0.2 จอด Wheelchair 2.00 คัน 

1. ติดตอ-สอบถาม 6.00 คน ใ ช สํ า ห รั บ ญ า ติ ข อ ง
ผูรับบริการติดตอ-สอบถาม
ขอมู ลต า งๆ  ท่ีต อ งการ
ทราบจากเจาหนาท่ี  

เ ข า ถึ ง ได ส ะดวกจา ก
พ้ืนท่ีพักรอ และเสน 
ทางเดินหลักสูแผนก 

1.1 โตะ/ เคานเตอร+ 
     เกาอี้นั่ง 

4.50 
 

ชุด/ คน 

(จนท.) 

1.2 ตูเก็บเอกสาร/  
     เก็บของ (ถามี) 

1.50 
 

หลัง 

(ย.1 ม.) 

2. ทํางานพยาบาล      
   (Nurse Station) 

6.00 คน ใชสําหรับพยาบาลทํางาน
เอกสาร และจัดเตรียมยา/ 
เ ว ช ภัณฑ ร วม ท้ั ง วั ส ดุ /
อุ ป ก ร ณ สํ า ห รั บ ก า ร
ใหบริการตางๆ ของแผนก 

1.ขนาดของพ้ืนท่ีรวม  
   ข้ึนอยูกับจํานวน 
   พยาบาลประจําเวร 
2.เขาถึงไดสะดวกจาก 
   เสนทางหลักภายใน    
   สูพ้ืนท่ีปฏิบัติงานอื่นๆ 

2.1 โตะ/ เคานเตอร+ 
     เกาอี้นั่ง 

4.50 
 

ชุด/ คน 

(พบ.) 

2.2 ตูเต้ีย+อางลางมือ 
     และตูเก็บของ 

1.50 ชุด 

(ย.1 ม.) 

3. เปลี่ยนเตียง 20.00 บริเวณ ใชสําหรับยายตัวผูปวยจาก
เตียงนอกแผนกมาสูเตียง
ในแผนก เพ่ือปองกัน/ลด
อัตราการปนเปอนจากเชื้อ
โรค 

1. ขนาดของพ้ืนท่ีรวม 

    สามารถรองรับเตียง 

    ผูปวยได 2 เตียง 

2. เขาถึงไดสะดวกจาก 

    ประตูทางเขาแผนก 

3.1 จอดเตียงภายนอก/  
     เตียงภายใน 

10.00 เตียง 

4. เก็บเตียง/ เกาอ้ีเข็น  บริเวณ ใชสําหรับจอด/เก็บเตียง
เ ข็นและเก าอี้ เ ข็นซึ่ ง ใ ช
ภายในแผนก 

1. ขนาดของพ้ืนท่ีรวม 

    ข้ึนอยูกับจํานวน 

    เตียงเข็น/เกาอี้เข็นท่ี 

    ตองการสํารองไวใช 
    ภายในแผนก 

4.1 จอดเตียงเข็น 1.50 เตียง 
4.2 จอดเกาอี้เข็น 0.75 คัน 

 

[2]
 การศึกษาเพื่อกําหนดขนาดพื้นท่ีใชสอยโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ (2549) 

 
 

ศัลยกรรม-3 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

                                                             



 
4 คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม: ศลัยกรรม 

ตารางท่ี 1 สรุปรายละเอียดพื้นที่ใชสอยโดยสังเขป (ตอ) 

 

พ้ืนที่ใชสอย 
ขนาดตอ 1 หนวย 

(ตารางเมตร-ตร.ม.) 
หนวย ประโยชนใชสอย หมายเหต ุ

      2. ควรอยูใกลพ้ืนท่ี 

   ทํางานพยาบาลและ 

   พ้ืนท่ีเปลี่ยนเตียง 

5. เปลี่ ยนเสื้ อผา ผูปวย 
(สําหรับผูปวยนอกท่ีมารับ
การผาตัด) 

 หอง ใชสําหรับผูปวยนอกท่ีมา
รั บ ก า ร ผ า ตั ด ทํ า ก า ร
เปลี่ยนเสื้อผาจากท่ีสวม
ใสมาจากบานเปนชุดของ
ภายในแผนก  เ พ่ื อลด
อัตราการปนเปอนของ
เชื้อโรค 

1. ขนาดของพ้ืนท่ีรวม 

    ข้ึนอยูกับจํานวน 

    ครุภัณฑและจํานวน 

    หองเปลี่ยนชุดท่ี 

    ตองการ 

2. เขาถึงไดสะดวกจาก  

   ทางเขาหลักของ 

   แผนกและพ้ืนท่ี 

   ทํางานพยาบาล  

5.1 ชั้นวางรองเทา 

      
1.50 ชุด 

(ย.1 ม.) 
5.2 ตู Locker 1.50 ชุด 

(ย.1 ม.) 
5.3 ตูวางชุดภายใน 1.50 ชุด 

(ย.1 ม.) 
5.4 เปลี่ยนชุด 1.50 หอง 

6. พักรอผูปวยกอน 
   ผาตัด 

 บริเวณ/ 
หอง 

ใชสําหรับผูปวยนอนรอ
กอนถึงกําหนดการผาตัด 
แล ะใ ช สํ า ห รับ  จน ท . 
เตรียมรางการผูปวยให
พร อมก อน เข า รับการ
ผาตัด 

1.ขนาดของพ้ืนท่ีรวมข้ึน 

  อยูกับจํานวนเตียงรอ 

  ผาตัดท่ีตองการ 
2.เขาถึงไดสะดวกจาก 

  พ้ืนท่ีเปลี่ยนเตียง พ้ืนท่ี 

  ทํางานพยาบาล และ  
  เสนทางสัญจรหลัก  
  ภายในแผนก 

6.1 เตียงผูปวยรอ  
      ผาตัด 

7.50 เตียง 

7. ทํางานหัวหนางาน  
   หองผาตัด 

9.00 หอง ใช ทํ า ง านด าน บ ริหา ร
จัดการ  
 

- เขาถึงไดสะดวกจาก 

  เสนทางเดินหลักภาย 

  ในแผนก และพ้ืนท่ี 

  ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ  7..1 โตะทํางาน +   
      ตูเก็บเอกสาร 

9.00 ชุด 

8. ทํางาน/ พักศัลยแพทย  หอง ใชทํางานดานวิชาการของ
ศั ล ย แ พ ท ย  แ ล ะ ใ ช
พักผอนระหวางรอการ
ผาตัด  
 

1 .ขนาดของ พ้ืน ท่ีรวม    
ข้ึนอยูกับจํานวนแพทย  
  ผูปฏิบัติงาน 

2.เข าถึง ไดสะดวกจาก
เส นทาง เ ดินหลั กภาย
แผนกและพ้ืน ท่ีปฏิ บั ติ 
งานท่ีเกี่ยวของ 

8.1 โตะทํางาน +  
     ตูเก็บเอกสาร 

6.00 ชุด/ 
คน 

 

8.2 ชั้น/ ตูวางหนังสือ 1.50 ชุด 
(ย.1 ม.) 

 

 
 
 
 
 

 
 

ศัลยกรรม-4 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 



 
5 คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม: ศลัยกรรม 

ตารางท่ี 1 สรุปรายละเอียดพื้นที่ใชสอยโดยสังเขป (ตอ) 

 

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

หนวย ประโยชนใชสอย หมายเหต ุ

9. ประชุมทีมผาตัด  หอง ใชประชุมทีมผาตัดเพ่ือ
วางแผน ประเมินและ
สรุปผลการผาตัด 

1 .ขนาดของ พ้ืน ท่ีรวม  
ข้ึนอยูกับจํานวน จนท. 
  ผูปฏิบัติงานแตละทีม 
2.เขาถึงไดสะดวกจาก 
  เสนทางเดินหลักภาย 
  ในแผนก และพ้ืนท่ี 
  ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ 

9.1 โตะ+เกาอี้นั่ง 
     ประชุม 

2.00 คน 

10. พักพยาบาล 
    (พักผอน/ ประชุมยอย) 

  ใชประชุมกลุมยอยอยาง
ไมเปนทางการ  หรือใช
รับประทานอาหารว าง 
เคร่ืองด่ืม  ระหวางเวลา
พักจากการปฏิ บั ติงาน 
หรือใชรับประทานอาหาร
กลางวันระหวางเวลาพัก
เท่ียง  

1. ขนาดของพ้ืนท่ีรวม  
   ข้ึนอยูกับจํานวนคน 
   ท่ีตองการรองรับสูงสุด            
2. เขาถึงไดสะดวกจาก 
   พ้ื น ท่ี ป ฏิ บั ติ ง า น      

ตางๆภายในเขตสะอาด
แล ะ เ ส น ท าง สัญ จ ร
ภายในเขตสะอาดของ
แผนก 

11. เตรียมอาหารวาง/  
     เครื่องดื่ม 

4.50 หอง ใช เตรียมเคร่ืองด่ืม อุน
อา หา ร  เ ก็ บ (แช เ ย็ น )
อาหาร   รวม ท้ังใชล าง
ภา ช นะ ใ ส เ ค ร่ื อ ง ด่ื ม / 
อาหาร  
 

เ ข า ถึ ง ไ ด ส ะ ด ว ก จ า ก
เสนทางเ ดินไปยังหอง
ป ระชุ ม  แล ะห อ ง พั ก
เจาหนาท่ี/ พักแพทย  11.1 ตูเต้ีย+อางลาง  

       ภาชนะ+ตูลอย 
3.00 ชุด 

(ย.2 ม.) 
11.2 ตูเย็น  1.50 หลัง 

12. หองนอนเจาหนาที ่
     อยูเวรงานผาตัด 

 หอง ใชสําหรับเจาหนาท่ีนอน
พักกอนและหลังการอยู
เวร 

1. ขนาดของพ้ืนท่ีรวม  
   ข้ึนอยูกับจํานวนเตียง 
2. เขาถึงไดสะดวกจาก 
    เสนทางสัญจรภายใน 
    ของแผนก และพ้ืนท่ี 
    ปฏบัิติงานตางๆ  

12.1 เตียงนอน 4.50 เตียง 

12.2 โตะทํางาน 1.50 โตะ 

13. เปลี่ยนเสื้อผา/ 
     เก็บของใชสวนตัว 
 (ศัลยแพทย/ พยาบาลหอง
ผาตัด -แยกชาย/ หญิง) 

 หอง ใชสําหรับเจาหนาท่ีเก็บ
ข อ ง ใ ช ส ว น ตั ว  แ ล ะ
เปลี่ยนชุด/ สวมเสื้อคลุม 
กอนและหลั ง เข า -ออก
พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 

1.ขนาดของพ้ืนท่ีรวมข้ึน 
  อยูกับจํานวนตู Locker    
  จํานวนหองเปลี่ยนชุด   
  และจํานวนตะกราผา   
  ซึ่งแปรผันตามสัดสวน  
  ของจํานวนเจาหนาท่ี  
  ของแผนก 

 
 
 
 

 
 

ศัลยกรรม-5 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 



 
6 คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม: ศลัยกรรม 

ตารางท่ี 1 สรุปรายละเอียดพื้นที่ใชสอยโดยสังเขป (ตอ) 

 

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

หนวย ประโยชนใชสอย หมายเหต ุ

13.1 ชั้นวางรองเทา 
       และ ตูวางเสื้อ 
       คลุมภายใน 

1.50 ชุด 
(ย.1 ม.) 

 2. เขาถึงไดสะดวกจาก 
   ทางเขา-ออกหลัก 
   สําหรับเจาหนาท่ี  

13.2 ตู Locker 1.50 ตู 
13.3 เปลี่ยนชุด 1.00 หอง 
13.4 ตะกรา/  
      ถังใสผาใชแลว 

1.50 ใบ 

14. สุขาเจาหนาที่  หอง ใชสําหรับเจาหนาท่ี/ ผู
ใ ห บ ริ ก า ร ทํ า กิ จ วั ต ร
สวนตัว 

1.ขนาดของพ้ืนท่ีรวม ข้ึน 
   อยูกับจํานวน/ ชนิด  
   ของสุขภัณฑ 
2.เขาถึงไดสะดวกจาก 
   พ้ืนท่ีปฏิบัติงานตางๆ 
   ของแผนก หองประชุม   
   และหองเอนกประสงค 

14.1 อางลางหนา 1.50 อาง 
14.2 โถปสสาวะ/ สวม 1.50 โถ 
14.3 อาบน้ํา 1.50 หอง 

15. ทํางานหัวหนางาน  
     วิสัญญี * 

9.00 หอง ใช ทํา ง านด านบ ริหาร
จัดการ  
 

- เขาถึงไดสะดวกจาก 
  เสนทางเดินหลักภาย 
  ในแผนก และพ้ืนท่ี 
  ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ  

15..1 โตะทํางาน +   
        ตูเก็บเอกสาร 

9.00 ชุด 

16. ทํางานพยาบาล   
     วิสัญญี * 

 บริเวณ ใ ช สํ า ห รั บ พ ย า บ า ล
ทํางานเอกสารและจัด 
เตรียมยา/เวชภัณฑรวม 
ท้ังวัสดุ/อุปกรณสําหรับ
การเตรียมดมยาสลบ 

1.ขนาดของพ้ืนท่ีรวม  
   ข้ึนอยูกับจํานวน 
   พยาบาลประจําเวร 
2.เขาถึงไดสะดวกจาก 
   เสนทางเดินหลัก 
   ภายใน สูพ้ืนท่ี 
   ปฏิบัติงานตางๆ 

16.1 โตะ/ เคานเตอร+ 
       เกาอี้นั่ง 

4.50 
 

ชุด/ คน 
(พบ.) 

16.2 ตูเต้ีย+อางลางมือ 
      และตูเก็บของ 

1.50 ชุด 
(ย.1 ม.) 

17. พักพยาบาล 
    วิสัญญี * 

 หอง ใชประชุมกลุมยอยอยาง
ไม เปนทางการ หรือใช
รับประทานอาหารวาง 
เคร่ืองด่ืม ระหวางเวลา
พักจากการปฏิ บัติงาน 
ห รื อ ใ ช รั บ ป ร ะ ท า น
อาหารกลางวันระหวาง
เวลาพักเท่ียง  

1. ขนาดของพ้ืนท่ีรวม  
   ข้ึนอยูกับจํานวนคน 
   ท่ีตองการรองรับสูงสุด 
2. เขาถึงไดสะดวกจาก 
    พ้ืนท่ีปฏิบัติงานตางๆ  
    ภายในเขตสะอาด 
    และเสนทางสัญจร 
    ภายในเขตสะอาดของ 
    แผนก 

17.1 โตะ+เกาอี้นั่ง 
       พักผอน/ ประชุม 

2.00 คน 

หมายเหตุ  พื้นที่ใชสอยซึ่งมีเครื่องหมาย (*) คือพื้นที่ใชสอยสําหรับงานวิสัญญี 
 
 
 
 

 
 

ศัลยกรรม-6 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 



 
7 คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม: ศลัยกรรม 

ตารางท่ี 1 สรุปรายละเอียดพื้นที่ใชสอยโดยสังเขป (ตอ) 
 

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

หนวย ประโยชนใชสอย หมายเหตุ 

18. ทํางาน/ พักแพทย  
     วิสัญญี * 

 หอง ใชทํางานดาน วิชาการ
ของแพทยวิสัญญี และใช
พักผอนระหวางรอการ
ผาตัด  
 

1.ขนาดของพ้ืนท่ีรวมข้ึน 
  อยูกับจํานวนแพทย  
  ผูปฏิบัติงาน 
2.เขาถึงไดสะดวกจาก 
  เสนทางเดินหลักภาย 
  ในแผนก และพ้ืนท่ี 
  ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ  

18..1 โตะทํางาน +   
        ตูเก็บเอกสาร 

6.00 ชุด/ 
คน 

18.2 ชั้น/ ตูวางหนังสือ 1.50 ชุด 
(ย.1 ม.) 

19. เ ก็บเวชภัณฑ / 
อุปกรณดมยาสลบ * 

 หอง ใชสําหรับเก็บเวชภัณฑ 
เคร่ืองมือ/ อุปกรณดม
ยาสลบ มีการควบคุม
อุณหภูมิและความชื้น 
 

1.ขนาดของพ้ืนท่ีรวมข้ึน 
  อยูกับจํานวนตูเก็บของ   
  เคร่ืองมือ และอุปกรณ  
2 เขาถึงไดสะดวกจาก 
  พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน และ 
  เสนทางเดินหลักภายใน 

19.1 ตูเก็บของ 
      (Stainless) 

 
1.50 

หลัง 
(ย.1 ม.) 

19.2 พ้ืนท่ีวางรถเข็น/ 
       อุปกรณ 

 1.50  คัน- 
เคร่ือง 

20. ประชุม 
     ทีมวิสัญญี ** 

 หอง ใชประชุมทีมวิสัญญีเพ่ือ
วางแผน ประเมินและ
สรุปผลการปฏิ บัติงาน
ของทีม 

1.ขนาดของพ้ืนท่ีรวมข้ึน 
  อยูกับจํานวน จนท. 
  ผูปฏิบัติงานแตละทีม 
2.เขาถึงไดสะดวกจาก 
  เสนทางเดินหลักภาย 
  ในแผนก และพ้ืนท่ี 
  ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ 

20.1 โตะ+เกาอี้นั่ง 
      ประชุม 

2.00 คน 

21. เตรียมอาหารวาง/   
     เครื่องดื่ม ** 

4.50 หอง ใช เตรียมเคร่ืองด่ืม อุน
อาหาร  เก็ บ (แช เ ย็น )
อาหาร รวม ท้ังใชล า ง
ภาชนะใสเคร่ืองด่ืม/  
อาหาร 

 เ ข า ถึ ง ไ ด ส ะ ด ว ก จ า ก
เส นท าง เ ดิ น ไ ป ยั งห อ ง
ป ร ะ ชุ ม  แ ล ะ ห อ ง พั ก
เจาหนาท่ี/ พักแพทย 

 21.1 ตูเต้ีย+อางลาง  
       ภาชนะ+ตูลอย 

3.00 ชุด 
(ย.2 ม.) 

21.2 ตูเย็น  1.50 หลัง 
22. หองนอนเจาหนาท่ี        

อยูเวรงานวิสัญญี * 
 หอง ใชสําหรับเจาหนาท่ีนอน

พักกอนและหลังการอยู
เวร 

1. ขนาดของพ้ืนท่ีรวม 
ข้ึนอยูกับจํานวนเตียง  
2. เขาถึงไดสะดวกจาก 
เสนทางสัญจรภายใน ของ
แผนกและพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน
ตางๆ 

22.1 เตียงนอน 4.50 เตียง 
22.2 โตะทํางาน 1.50 โตะ 

 
หมายเหตุ  พื้นที่ใชสอยซ่ึงมีเครื่องหมาย (*) คือพื้นที่ใชสอยสําหรับงานวิสัญญี 

พื้นที่ใชสอยซ่ึงมีเครื่องหมาย (**) คือพื้นที่ใชสอยที่ควรมีเพิ่มขึ้นสําหรับงานวิสัญญีในกรณีที่เปนโรงพยาบาลระดับ
ทุติยภูมิขนาดใหญและโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ 

 
 
 
 

 
 

ศัลยกรรม-7 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 



 
8 คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม: ศลัยกรรม 

ตารางท่ี 1 สรุปรายละเอียดพื้นที่ใชสอยโดยสังเขป (ตอ) 
 

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

หนวย ประโยชนใชสอย หมายเหต ุ

23. เปลี่ยนเสื้อผา/ เก็บ       
ของใชสวนตัว **  

(วิสัญญีแพทย/ พยาบาล
วิสัญญี -แยกชาย/ หญิง) 

 หอง ใชสําหรับเจาหนาท่ีเก็บ
ขอ ง ใ ช ส ว น ตั ว  แ ล ะ
เปลี่ยนชุด/ สวมเสื้อคลุม 
กอนและหลังเขา-ออก
พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 

1.ขนาดของพ้ืนท่ีรวมข้ึน 
  อยูกับจํานวนตู Locker    
  จํานวนหองเปลี่ยนชุด   
  และจํานวนตะกราผา   
  ซึ่งแปรผันตามสัดสวน  
  ของจํานวนเจาหนาท่ี  
  ของแผนก 
2. เขาถึงไดสะดวกจาก 
   ทางเขา-ออกหลัก 
   สําหรับเจาหนาท่ี  

23.1 ชั้นวางรองเทา 
       และ ตูวางเสื้อ 
       คลุมภายใน 

1.50 ชุด 
(ย.1 ม.) 

23.2 ตู Locker 1.50 ตู 
23.3 เปลี่ยนชุด 1.00 หอง 
23.4 ตะกรา/  
      ถังใสผาใชแลว 

1.50 ใบ 

24. พักฟน/ 
     สังเกตอาการ * 

 บริเวณ/ 
หอง 

ใชสําหรับผูรับบริการนอ
นอ น พั ก ฟ น /  สั ง เ ก ต
อาการภายหลังการผาตัด 
กอนส งตอไปยังหนวย
บริการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 
และควรมีระบบกาซทาง
การแพทย(O2,Air, Vac.) 
ท่ีพรอมใชงาน 

1. ขนาดของพ้ืนท่ีรวม  
    ข้ึนอยูกับจํานวนเตียง 
    สังเกตอาการและ 
    จํานวนเจาหนาท่ี 
2. เขาถึงไดสะดวกจาก 
    เสนทางเดินหลัก 
    ภายในแผนก พ้ืนท่ี 
    ทํางานพยาบาล และ 
    หองคลอด 

24.1 โตะ/ เคานเตอร+ 
      เกาอี้ทํางาน จนท. 

4.50 คน-ชุด 
 

24.2 เคานเตอรพรอม 
     อางลางมือ+ตูเก็บ 
     ของติดผนัง 

1.50 ชุด 
(ย.1 ม.) 

24.3 เตียงนอนสังเกต 
       อาการ/ พักฟน 

9.00 เตียง 

25. สุขาผูปวยพักฟน- 
     สังเกตอาการ * 

 หอง ใชสําหรับผูรับบริการทํา
กิจวัตรสวนตัว 

1. ขนาดของพ้ืนท่ีรวม  
   ข้ึนอยูกับชนิดและ 
   จํานวนของสุขภัณฑ 
2. เขาถึงไดสะดวกจาก 
    เสนทางเดินหลัก 
    ภายในแผนก พ้ืนท่ี 
    รอคลอด เตรียม    
    คลอด และฟกฟน/  
    สังเกตอาการ 

25.1 อางลางหนา-มือ 1.50 อาง 
25.2 โถปสสาวะ 1.50 โถ 
25.3 โถสวม 1.50 โถ 

 
หมายเหตุ  พื้นที่ใชสอยซ่ึงมีเครื่องหมาย (*) คือพื้นที่ใชสอยสําหรับงานวิสัญญี 

พื้นที่ใชสอยซ่ึงมีเครื่องหมาย (**) คือพื้นที่ใชสอยที่ควรมีเพิ่มขึ้นสําหรับงานวิสัญญีในกรณีที่เปนโรงพยาบาลระดับ
ทุติยภูมิขนาดใหญและโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ 

 
 
 
 

 
 

ศัลยกรรม-8 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 



 
9 คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม: ศลัยกรรม 

ตารางท่ี 1 สรุปรายละเอียดพื้นที่ใชสอยโดยสังเขป (ตอ) 

 

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

หนวย ประโยชนใชสอย หมายเหต ุ

26. โถงก่ึงปลอดเช้ือ  
 

 โถง ใช เปน พ้ืน ท่ีรองรับการ
เคลื่ อนย ายผู ป วยภา ย
หลั งจ ากการเตรียมตัว
ผูปวยจากเขตสะอาดมายัง
หองผาตัด  รวมท้ังเปน
พ้ืนท่ีสําหรับเตรียมความ
พรอมของ ท้ังอุปกรณ /
เคร่ืองมือ  และทีมแพทย/
พยาบาลกอนทําการผาตัด 

1. ควรมีความกวางไม 
    นอยกวา 3.00 เมตร  
    สวนความยาวข้ึนอยู 
    กับรูปแบบการจัด วาง
และจํานวนของหอง 
    ผาตัดและหองเก็บ 
    เวชภัณฑ/เคร่ืองมือ 
    และอุปกรณปราศ 
    จากเชื้อ 
2. เขาถึงไดสะดวกจาก  
    เขตสะอาด โดยมี 
    ประตูกั้นระหวาง 
   เขตท่ีปดแนบสนิท 

27. เก็บผา/ เวชภัณฑ
ปราศจากเช้ือ 

 หอง ใ ช สํ า ห รั บ เ ก็ บ วั ส ดุ -
อุปกรณปราศจากเชื้อ ท่ี
ผานการนึ่งฆาเชื้อแลว 
มีการควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้น 

1.ขนาดของพ้ืนท่ีรวมข้ึน 
  อยูกับปริมาณ/ จํานวน
ผา/ เวชภัณฑท่ีจําเปนตอง
สํารองเพ่ือใชในการผาตัด 
2 เขาถึงไดสะดวกจาก 
   เสนทางเดินหลัก 
   ภายในเขตกึ่งปลอด 
   เชื้อ และเขตสะอาด 

27.1 ชั้น/ ตูเก็บของ 
       (Stainless) 

 
1.50 

หลัง 
(ย.1 ม.) 

28. เ ก็ บ อุ ป ก ร ณ  / 
เครื่องมือขนาดใหญ 

  ใชสําหรับเก็บเคร่ืองมือ
หรืออุปกรณ 
 28.1 ตูเก็บของ 

     (Stainless) 
 

1.50 
หลัง 

(ย.1 ม.) 
28.2 พ้ืนท่ีวางรถเข็น/ 
       อุปกรณ 

 1.50  คัน- 
เคร่ือง 

29. ฟอกมือ  บริเวณ ใ ช สํ า ห รั บ แ พ ท ย / 
พยาบาลฟอกมือ กอนท่ี
จะ ทํ าก ารผ า ตั ด ให กั บ
ผูปวยโดยท่ัวไปควรมีอาง
ฟอกมือพรอมกอกแบบใช
ศอกหรือเทาเปด-ปดน้ํา 
อยางนอย  2 ชุด ตอ 1 
หองผาตัด   

1. ขนาดของพ้ืนท่ีรวม  
    ข้ึนอยูกับจํานวน 
    หองผาตัดและจํานวน 
    อางฟอกมือท่ีตองการ 
2. เขาถึงไดสะดวกจาก 
    เสนทางเดินในเขตกึ่ง 
    ปลอดเชื้อหนาหอง 
    ผาตัด 

29.1 อางฟอกมือ  
    (Scrub Sink) 

1.50 อาง 

30. หองผาตัด  หอง ใชสํ าหรับทําการผ า ตัด
ผูปวย โดยหองผาตัดแต
ละหอง ใหต้ังเตียงผาตัด
ไดเพียง 1 เตียงเทานั้น  

1. ขนาดของพ้ืนท่ีรวม  
    ข้ึนอยูกับจํานวน 
    หองผาตัดและความ 
    ตองการใชงานวาใช     

30.1 ผาตัดเล็ก 
  

20.00-25.00 1 เตียง/
หอง 
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ตารางท่ี 1 สรุปรายละเอียดพื้นที่ใชสอยโดยสังเขป (ตอ) 
 

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

หนวย ประโยชนใชสอย หมายเหต ุ

30.2 ผาตัดใหญ 
       (พิเศษ) 

36.00-48.00 1 เตียง/
หอง 

และควรมีความสูงของ 
เพดาน ไม น อยกว า  3 
เมตร การพิจารณาหา
จํ า น ว น ห อ ง ผ า ตั ด ท่ี
เหมาะสม  โดยท่ัวไปใช
สัดสวนจํานวนหองผาตัด 
1 หอง ตอ จํานวนเตียง
ผูปวยใน 30 เตียง 
 

    สําหรับผาตัดเล็ก 
    ผาตัดใหญ หรือผาตัด 
    เฉพาะทางซ่ึงจําเปน 
    ตองใชเคร่ืองมือ/  
    อุปกรณพิเศษในการ  
    ผาตัด 
2. เขาถึงไดสะดวกจาก 
    เสนทางเดินในเขตก่ึง 
    ปลอดเชื้อหนาหอง 
    ผาตัด 

31. พักผาเปอน/  
     ของสกปรก 

 หอง ใชสํ าหรับวาง ถังใสสิ่ ง
สกปรกและผา เปอน ท่ี
เกิดข้ึนจากการผาตัด 

1. ขนาดของพ้ืนที่รวม  
   ขึ้นอยูกับจํานวนถังพัก 
   ส่ิงสกปรก 
2. ตองมีประตูหรือชอง 
    ทางนําส่ิงปนเปอน 
    จากหองผาตัดไปสู 
    ภายนอกโดยตรงแยก 
    จากทางเขา- ออกของ 
    ผูปวยและผูผาตัด 

31.1 ถังพักผาเปอน/  
       สิ่งสกปรก 

1.50  ใบ 

32. ลาง-ทําความ 
     สะอาดเครื่องมือ/  
     อุปกรณ 

  ใชสําหรับเจาหนาท่ีทํา
ก า ร ล า ง เ ค ร่ื อ ง มื อ / 
อุปกรณท่ีใชในการผาตัด 
รวมท้ังเตรียม / หอชุด
อุปกรณท่ีลางเสร็จเรียบ- 
รอยแลว  กอนสงไปนึ่ง
เพ่ือฆาเชื้อโรคยังหนวย
จายกลาง  

1.ขนาดของพ้ืนท่ีรวมข้ึน 
  อยูกับปริมาณเคร่ืองมือ  
  และความยาวรวมของ  
  โตะ/ เคานเตอรท่ีใช 
2.มีเสนทางนําเคร่ืองมือ/  
  อุปกรณสกปรกจาก 
  หองพักของสกปรก 
  มายังหองลาง-ทําความ 
  สะอาดเคร่ืองมือแยก 
  ตางหากจากเสนทาง 
  สะอาดของแผนก   
   

32.1 โตะ/ เคานเตอร 
       วางเคร่ืองมือ 

1.50 ชุด 
(ย.1 ม.) 

32.2 เคานเตอรพรอม 
       อางลางเคร่ืองมือ 
       (2 อาง/ ชุด) 

2.00 ชุด 
(ย.1 ม.) 

32.3 โตะ/ เคานเตอร 
       หอ/วางเคร่ืองมือ  
       เตรียมสงหนวย 
       จายกลาง  

1.50 ชุด 
(ย.1 ม.) 

32.4 โตะ/ เคานเตอร 
       วางเคร่ืองนึ่ง  

1.50 ชุด 
(ย.1 ม.) 

33. ซักลาง/ตาก/ เก็บ
พัสดุ-อุปกรณ  อุปกรณทํา
ความสะอาดอาคาร 

3.00 หอง ใ ช ซั ก ล า ง - ต า ก ผ า / 
อุปกรณ   และใช เ ก็ บ
อุปกรณ/  เคร่ืองมือทํา
ความสะอาดอาคาร 

1. เขาถึงไดสะดวกจาก 
   เสนทางสัญจรภายใน 
   สูพ้ืนท่ีปฏิบัติงานตางๆ   
   ของแผนก 
2. ระบายอากาศไดดีและ 
    มีแสงแดดสองถึง 

33.1 ซักลางผาเช็ดพ้ืน/  
       อุปกรณฯ 

1.50 บริเวณ 

33.2 ตาก/ เก็บ 
       อุปกรณฯ 

1.50 บริเวณ 

 
หมายเหตุ  พื้นที่ใชสอยซ่ึงมีเครื่องหมาย (*) คือพื้นที่ใชสอยสําหรับงานวิสัญญี 

พื้นที่ใชสอยซ่ึงมีเครื่องหมาย (**) คือพื้นที่ใชสอยที่ควรมีเพิ่มขึ้นสําหรับงานวิสัญญีในกรณีที่เปนโรงพยาบาลระดับ
ทุติยภูมิขนาดใหญและโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ 
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02 ความสัมพันธและเสนทางสัญจรระหวางพ้ืนท่ีใชสอยภายในแผนกศัลยกรรม 
 

 
 แผนผังที่ 1 แสดงความสัมพันธและเสนทางสัญจรระหวางพื้นที่ใชสอยตางๆภายในแผนกศัลยกรรม 

01 ติดตอสอบถาม 

 00 พักรอญาติ 
 

16 ทํางาน 
พยาบาลวิสญัญ ี* 

 

10 พกัพยาบาล 
หองผาตัด 

 
 

09 ประชุม 
ทีมผาตัด 

 20 ประชุม 
ทีมวิสัญญี ** 

 

18 ทํางาน/  
พกัแพทยวิสญัญ ี* 

 

15 ทํางานหวัหนางาน
วิสัญญ ี* 

 

เสนทางสัญจรผูรับบริการ/ ญาต ิ

เสนทางสัญจรผูใหบริการ/ เจาหนาที ่

เสนทางสัญจรวัสด/ อปกรณ/ สิ่งของ 

ผูปวยนอก/ อุบัติเหต-ุฉุกเฉิน 

 
 แผนก/ พ้ืนทีอ่ื่นซึง่เกี่ยวของ 

02 ทํางานพยาบาล 
 (Nurse Station) 

11 เตรียมอาหาร
วาง/  

เครื่องดืม่ 

 

03 เปลี่ยนเตียง 
 

04 เกบ็เตียง/ เกาอีเ้ข็น 
 

12 พกัเจาหนาที่
เวร 

 
 

13 เปลี่ยน
เสื้อผา/  

เกบ็ของใช
สวนตัว  

 

08 ทํางาน/  
พกัศัลยแพทย 

 

19 เกบ็ 
เวชภัณฑ/  
อุปกรณ 

ดมยาสลบ * 

21 เตรียม 
อาหารวาง/  
เครื่องดืม่ ** 

 
 

เขา-ออก 

สุขาผูรบับรกิาร (แยกชาย-หญิง/ผูพิการ) 

05 เปลี่ยนเสื้อผาผูปวย  
(สําหรับผูปวยนอกท่ีมารับการผาตัด) 

 

06 พกัรอผูปวย 
กอนผาตัด 

 

07 ทํางานหวัหนางาน
หองผาตัด 

 17 พกัพยาบาล 
วิสัญญ ี* 

 

14 สุขาเจาหนาที ่

 

ผูปวยใน 

ซักฟอก 

22 พกัเจาหนาทีอ่ยู
เวรงานวิสญัญี * 

 

 
 

26  
โถง 
กึ่ง 

ปลอด 
เช้ือ 

 

 
30  

ผาตัด 
 

31 พกัผาเปอน/  
ของสกปรก 

 

27 เกบ็ผา/  
เวชภัณฑ 

ปราศจากเช้ือ 

 

32 ลาง-น่ึง 
เครื่องมือ/  
อุปกรณ 

 

23 เปลี่ยน
เสื้อผา/  

เกบ็ของใช 
สวนตัว **  

 

28 เกบ็อปุกรณ/ 
เครื่องมือ 
ขนาดใหญ 

24 พกัฟน/ 
สังเกตอาการ * 

 

29 ฟอกมอื 

 

25 สุขาผูปวยพกัฟน/ 
สังเกตอาการ* 

 

33 ซักลาง-ตาก-เก็บ
อุ ป ก ร ณ ทํ า ค ว า ม
สะอาดอาคาร 

 

เขา-ออก 

จายกลาง 

หอผูปวยวกิฤต/ิ 
หอผูปวยใน 

พัสด ุ

 

 

 

 
เขตสะอาด 

เขตกึ่งปลอดเชื้อ 

เขตปลอดเชือ้ 

เขตปนเปอน 
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03 การปองกันการติดเชื้อในแผนกศัลยกรรม (Infection Control: IC)  

ประเด็นพิจารณา 

การควบคุมสิ่งแวดลอมเพื่อลดความเสี่ยงในการแพรกระจายและการปนเปอนในสิ่งแวดลอมของแผนก
ศัลยกรรมน้ัน ในฐานะผูออกแบบตองคํานึงถึงการจัดโครงสราง การระบายอากาศ การเลือกใชวัสดุประกอบ
อาคารรวมไปถึงการบํารุงรักษาอาคารและสถานที่เพื่อปองกันการแพรกระจายสิ่งปนเปอนและเช้ือโรค 

  การควบคุมการแพรกระจายเช้ือในแผนกศัลยกรรมน้ันมีแนวทางในการดําเนินการดานอาคาร สถานที่ 
สิ่งแวดลอม และระบบนํ้าใช ดังน้ี 

1. การแบงเขตในแผนกศัลยกรรม แบงดังน้ี 

1) เขตปลอดเช้ือ (Sterile Area) หมายถึงเฉพาะภายในหองผาตัดทุกหอง 
2) เขตกึ่งปลอดเช้ือ (Semi–Sterile Area) หมายถึงทางเดินภายใน ระหวางหองผาตัด บริเวณ
ลางมือ หองพักฟน  
3) เขตสะอาด (Clean Area) เปนเขตรอยตอระหวางภายในกับภายนอกหองผาตัดเปนเขตที่
บุคคลภายนอกที่ยังไมไดเปลี่ยนเสื้อผาเปนชุดหองผาตัดสามารถเจอกับบุคคลากรภายในหอง
ผาตัดได  
4) เขตสกปรก (Dirty-Zone) เปนทางผานของของสกปรก หรือติดเช้ือที่เสร็จจากการผาตัดแลว 

2. การควบคุมระบบ Heating , Ventilation and Air Condition ในหองผาตัดใหไดมาตรฐานเพื่อ
ปองกันการปนเปอนและลดอัตราการติดเช้ือของแผลผาตัด คือ 

1) ควบคุมอุณหภูมิ ใหอยูระหวาง 68-73 องศา ฟาเรนไฮต หรอื 20-30 องศาเซลเซียส 

2) ควบคุมความช้ืนใหได 30-60 เปอรเซ็นต 
3) ควบคุม Air flow ใหเปน Positive Pressure 

 3. เขตสะอาดและเขตสกปรก ควรอยูในบริเวณที่อากาศถายเทไดดี แสงแดดสองถึงเพื่อใหมีการระบาย
อากาศตามธรรมชาติ และมีการฆาเช้ือและกําจัดกลิ่นดวยแสงแดดดวย 

 4. ระบบการสัญจรภายในแผนกศัลยกรรมโดยเฉพาะบริเวณปราศจากเช้ือและกึ่งปราศจากเช้ือตองเปน
ระบบสัญจรทางเดียว (One way Traffic) เครื่องมือเครื่องใชที่ผานการใชแลวหามนําผานเขตปราศจากเช้ืออีก 
ใหนําออกไปสู Dirty Area เพื่อกําจัดทําลายเช้ือแลวจึงลางทําความสะอาด 

         5. ในสวนสนับสนุน เชน หองเกบ็ชุดอุปกรณปราศจากเช้ือและเสือ้ผาสะอาดสําหรับผูปวย ชุดอุปกรณ
ปราศจากเช้ือและเสื้อผาสะอาดสําหรับผูปวยควรแยกหองจดัเก็บ หากแยกหองไมไดควรแยกบริเวณจัดเก็บ 

หองหรือพื้นที่ดังกลาว ควรควบคุมตรวจสอบความสะอาดและความอับช้ืนอยางสม่ําเสมอ และมีระบบควบคุม
ความสะอาดและอับช้ืน 
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การจัดการของเสียทางการแพทย  

 ทั้งน้ีควรจะตองมีการจัดการของเสียทางการแพทยภายในแผนก คือ 1) มีการแยกของเสียประเภทตางๆ 
เชน ของเสียที่ติดเช้ือ ของเสียที่ไมติดเช้ือ และของเสียอื่นๆ 2) มีพื้นที่รวบรวมของเสียภายในแผนกเพื่อรอการ
ขนยายที่แยกมาไวเฉพาะ โดยไมปะปนกันอยางเหมาะสม 3) มีเสนทางและชองทางการเคลื่อนยายของเสียจาก
ภายในแผนก ไปสูสถานที่รวมของโรงพยาบาลที่เหมาะสม 

 

 
 

แผนผังท่ี 2 ผังเสนทางและชองทางการเคลื่อนยายของเสียจากภายในแผนกศัลยกรรม 
 

04 สวนประกอบอาคารและวัสดุประกอบอาคาร 

 นิยามความหมาย  
  "สวนประกอบอาคาร" หมายถึง พื้น ผนัง เพดาน ประตู และหนาตาง (ชองเปดและชองแสง)  
  "วัสดุประกอบอาคาร" หมายถึง วัสดุที่นํามากอสราง หรือติดต้ังในสวนประกอบอาคารตางๆ 

  โดยทั่วไปภายในแผนกศัลยกรรม จะใหการรักษาผูปวยโดยการผาตัด โดยที่บริเวณตางๆ ภายใน
แผนกศัลยกรรมเนนที่การรักษาความสะอาดในระดับสูง เพื่อไมใหเกิดการติดเช้ือของผูมารับการรักษา และตอง
ทนทานตอการใชงานของเตียงเข็นผูปวย รถเข็นเครื่องมือตางๆดวย  ทั้งน้ี การกําหนดคุณลักษณะของ
สวนประกอบอาคารและวัสดุประกอบอาคารภายในแผนกศัลยกรรม  สามารถจําแนกลักษณะการใชงานของ
บริเวณตางๆ ตามหลักการปองกันการติดเช้ือ ดังน้ี[1] 

 เขตสะอาด (Clean Area) และเขตรอยตอ (Transitional Area) คือ บริเวณที่บุคคลภายนอก 
หรือ เจาหนาที่ของแผนกศัลยกรรม เตรียมทีจ่ะผานเขามาภายในแผนกศัลยกรรม เชน โถงพักคอย 
หองพกัเจาหนาที่ หองประชุม หองนํ้า หองเปลี่ยนเสือ้ผา เปนตน พื้นที่สวนน้ี มีการใชงานไมหนักมาก 

1
 แนวทางพัฒนางานหองศัลยกรรม : สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

•ของเสียท่ีติดเชือ้ 
เช่น สาํลี ผ้าก็อต 
เศษของเสียท่ีเกิด
จากการทาํหัตถการ 

•ชนิดของเหลวหรือ
สารคัดหล่ัง  

ห้องผา่ตดั 

•พืน้ท่ีเก็บขยะติดเชือ้ 

•พืน้ท่ีพักผ้าเป้ือน 

•พืน้ท่ีพักเคร่ืองมือ
เป้ือนท่ีต้องทาํความ
สะอากเบือ้งต้น 

ส่วนพักผ้า
เป้ือน/ขยะ 

นําไปสู่สถานท่ี
รวมของเสีย

ส่วนกลางของ
โรงพยาบาล 

ส่วนช่องทาง
การ

เคล่ือนย้าย
ของเสีย 
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 เขตปนเปอน (Contaminated Area) หรือ เขตสกปรก (Dirty Area) คือ หองหรือบริเวณทีจ่ัดไว
สําหรับลางทําความสะอาดเครื่องมือหรือ อุปกรณที่ใชในการศัลยกรรม ที่สกปรกหรือมกีารปนเปอน
แลว เชน สวนเก็บผาเปอน สวนลางน่ึงและตากเครื่องมอื-อปุกรณ พักขยะ เปนตน ซึ่งพื้นที่บริเวณน้ีจะ
มีความสกปรกมาก  จึงตองมีการลางนํ้า และทําความสะอาดดวยนํ้ายาทําความสะอาดเปนประจํา 

 เขตก่ึงปลอดเชื้อ (Semi - Sterile Area) และเขตปลอดเชื้อ (Sterile Area) ไดแกหองเกบ็
อุปกรณ/หองเกบ็ผาสะอาด โถงหนาหองผาตัด และหองผาตัด 

 ทั้งน้ี การกําหนดคุณลักษณะของสวนประกอบอาคารและวัสดุประกอบอาคาร ใหสอดคลองกบัการใช
งาน มีรายละเอียดดังน้ี 

 
 4.1 พ้ืน (Floor)  

 เขตสะอาด (Clean Area) ใชวัสดุปูพื้นที่มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถดูแลรักษาทํา
ความสะอาดไดงาย และมผีิวพื้นไมลื่นในยามแหงและเปยก 

 เขตปนเปอน (Contaminated Area) หรือ เขตสกปรก (Dirty Area) ใชวัสดุปูพื้น ที่มี
ความแข็งแรง ทนการขัดถู ทนนํ้าและทนสารเคมปีระเภทนํ้ายาทําความสะอาด  สามารถทํา
ความสะอาดไดงาย และมผีิวเรียบไมลื่นทั้งในยามแหงและเปยก 

 เขตก่ึงปลอดเชื้อ (Semi - Sterile Area) และเขตปลอดเชื้อ (Sterile Area) ใชวัสดุปูพื้น 
ที่มีความแข็งแรง ทนการเช็ดถู และการใชงานเตียงเข็นผูปวย รถเข็นเครื่องมือตางๆ ทน
ความช้ืน ทนกรดดางหรอืนํ้ายาฆาเช้ือไดดี สามารถทําความสะอาดไดงาย ผิวเรียบไมมีรอยตอ
หรือมีรอยตอนอย เพื่อไมเปนแหลงฝงตัวของสิง่สกปรก มีผวิไมลื่นทั้งในยามแหงและเปยก 

 
 หมายเหตุ   

                - พื้นบริเวณฟอกมอืแพทย(หนาหองผาตัด) จะเปยกช้ืนหรือมักมีนํ้านองที่พื้น จึงควรเตรียม
ใหมีการระบายนํ้าไดดีในบริเวณน้ีดวย 

  -  ระดับพื้นภายในแผนก จะตองไมตางระดับกันเพื่อสะดวกตอการเคลื่อนยายผูปวย ที่ใช
เตียงเข็นผูปวยและลดการกระทบกระเทือนตอบาดแผลผูปวย รวมทั้งสะดวกตอการขนยายเครื่องมือ
อุปกรณตางๆ   ในกรณีที่จําเปนตองมีพื้นตางระดับกันไมเกิน 20 ม.ม. ตองมีการปาดมุมลาดเอียง 1:1[2] 
หรือ 1:2 [3]  และถาเกินกวา 20 ม.ม. ใหปาดมุมลาดเอียง 1:12 [1] 

 

2
 กฎกระทรวง พ.ศ.2548 (กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวก สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา) หรือใหมกวา 

3
 ศูนยสิรนิธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ 
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รูปท่ี 1 ตัวอยางการปาดมุมลาดเอียง สําหรบัพื้นตางระดับ 

 

         4.2 ผนัง (Wall)  

 เขตสะอาด (Clean Area) ใชวัสดุผนังที่มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถดูแลรักษาความ
สะอาดไดงาย  

 เขตปนเปอน (Contaminated Area) หรือ เขตสกปรก (Dirty Area) ใชวัสดุผนังที่มี
ความแข็งแรง ผิวหนาทนการขัดถู ทนนํ้าและทนสารเคมีประเภทนํ้ายาทําความสะอาด
สามารถทําความสะอาดไดงาย  

 เขตก่ึงปลอดเชื้อ (Semi-Sterile Area) ใชวัสดุผนัง ที่มีความแข็งแรง ผิวหนาทนการเช็ดถู 
ทนความช้ืน และทนสารเคมีประเภทนํ้ายาทําความสะอาด สามารถทําความสะอาดไดงาย ผิว
เรียบไมมีรอยตอหรือมีรอยตอนอย ไมเปนแหลงฝงตัวของสิ่งสกปรก  

 เขตปลอดเชื้อ (Sterile Area) ใชวัสดุผนัง ที่มีความแข็งแรง ผิวหนาทนการเช็ดถูบอย ทน
ความช้ืน ทนสารเคมีประเภทนํ้ายาทําความสะอาดและนํ้ายาฆาเช้ือไดดี มีผิวเรียบ ไมมีเหลี่ยม
มุมและไมมีรอยตอหรือมีรอยตอนอย เพื่อไมใหเปนแหลงฝงตัวของสิ่งสกปรก และทําความ
สะอาดไดงาย 

         4.3 เพดาน (Ceiling)  

 เขตสะอาด (Clean Area) และเขตปนเปอน (Contaminated Area) ใชเพดาน หรือฝา
เพดานที่มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถดูแลรักษาไดงาย  

 เขตปนเปอน (Contaminated area) เขตก่ึงปลอดเชื้อ (Semi-Sterile area) และ เขต
ควบคุม (Restricted Area) ใชฝาเพดานในการปกปดบริเวณใตเพดานเพื่อการดูแลรักษา
ความสะอาดไดงาย ฝาเพดานเรียบไมมรีอยตอ ไมมรีูพรุน ไมเปนแหลงสะสมฝุนผง และทน
ความช้ืนไดดี ระดับความสูงเพดานของหองผาตัด ตองไมนอยกวา 3.00[4]ม. เพื่อติดต้ัง
อุปกรณตางๆเชน โคมไฟผาตัด กลองโทรทัศนวงจรปด ทอแขวนสารนํ้า และหัวจายกาซ
ทางการแพทย เปนตน  

4
 แนวทางพัฒนางานหองผาตัด : สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เกิน 20 ม.ม. 
(1:12) 

12 
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         4.4 ประตู (Door)  

  ในแผนกศัลยกรรมน้ัน จะตองคํานึงถึงการสญัจรภายในแผนกอยางคลองตัว ทั้งการเคลื่อนยาย
ผูปวยดวยเปลนอน (Stretcher) และการขนยายเครื่องมือตางๆ  สวนรายละเอียดของประตูควรคํานึงถึงในการ
ออกแบบมีดังน้ี 

1) รูปแบบประตูภายในแผนก สามารถเปดปดไดงาย สะดวก ไมเกะกะทางเดิน (ควรเปน
ชนิดที่สามารถใชทอนแขนหรือลําตัวดันหรอืเลื่อน[5] ใหบานเปดออกได โดยไมตองใช
มือสัมผสั) 

2) ความกวางสุทธิ [6] ของชองประตู เพื่อความสะดวกตอการสญัจร ควรมรีะยะดังน้ี 

 ชองทางเขาแผนกและชองประตูในทางสัญจรภายในแผนก ซึ่งสามารถเข็นเตียง
ผูปวยผานไดสะดวก ควรกวางไมนอยกวา 1.80 ม.  

 ชองประตูหองผาตัด ควรกวางไมนอยกวา 1.50 ม. และควรมีชองมองกระจก 

 ชองสงของสกปรกภายในหองผาตัดควรมีความกวางไมนอยกวา 0.70 ม.เพียงพอ 
ที่จะสามารถสงของสกปรกไดสะดวก  

 ชองประตูหองอื่นๆ สําหรับเจาหนาที่ใชงาน ควรกวางไมนอยกวา 0.90 ม.  
 
 
 
 

  

                               
 
  

รูปท่ี 2 ตัวอยางความกวางสุทธิของชองประตูหองผาตัด  
  

5
 ประตูหองผาตัดทีเปนบานเลื่อน จะชวยลดการฟุงกระจายของอากาศภายในหองผาตัดในเวลาเปดประตู 

6
 ความกวางสุทธิของชองประตู หมายถึง ชองโลงโดยไมมีสิ่งกีดขวาง เมื่อเปดประตูออกกวางสุดแลว 

ทั้งนี้  ระยะที่สะดวกที่ สุด 
ควรกวางประมาณ 1.80 ม. 
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3) ประตูในแผนกตองไมมธีรณีประตูหรือสิ่งที่เปนอุปสรรคหรือกระทบกระเทอืนตอผูปวย 

4) ประตูหองผาตัด จะตองมีชองวางใหอากาศรั่วไหลนอยที่สุด เพื่อควบคุมอุณหภูมิ และ
รักษาแรงดันอากาศภายในหองผาตัดใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด[7] 

5) วัสดุประตูและอปุกรณประกอบ จะตองมีความแข็งแรงทนทาน รองรับแรงกระแทกได
ดี (ประตูหองผาตัดไมจําเปนตองติดต้ังกลอนล็อคประตู) 

6) การติดต้ังอปุกรณและมือจับประตู ใหมลีักษณะตามที่กฎหมายกําหนด[8] 
 

         4.5 หนาตาง (Window) และชองแสง  

1) วัสดุและอปุกรณประกอบหนาตางและชองแสงจะตองมีความแข็งแรงคงทนและสะดวก
ตอการใชงาน ดูแลรกัษาทําความสะอาดไดงาย 

2) บานหนาตาง และชองแสง ตองสามารถปองกันสัตวและแมลงทีเ่ปนพาหะของเช้ือโรคได 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7
  ดูรายละเอียดในขอท่ี 7 งานระบบวิศวกรรมเครื่องกล 

8
 กฎกระทรวง พ.ศ.2548 (กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวก สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา) หรือใหมกวา 
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05 ครุภัณฑประกอบอาคาร (Furniture)  

      แนวทางการออกแบบครุภัณฑประกอบอาคาร (Furniture) ในการบริการระดับทุติยภูมิ และตติย 

ภูมิ เพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจของเจาหนาที่ และผูปวย/ผูมารับบริการ 

 มีการจัดวาง และจํานวนอยางเหมาะสม ไมกีดขวางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และผูรับบริการ  
 ขนาดและสัดสวนเหมาะสมกับกระบวนงานที่ปฏิบัติงาน  แข็งแรงมั่นคง ไมมีมุมแหลมคม  
 ใชวัสดุที่ดูแลรักษาไดงาย ไมสะสมเช้ือโรค โดยเลือกใชใหเหมาะสมกับการใชงานน้ันๆ 

 สีสันสบายตา เพื่อสรางสภาพแวดลอมในการทํางานของเจาหนาที่และผูรับบริการ 

 

ครุภัณฑประกอบอาคารของแผนกศัลยกรรม (งานผาตัด+งานวิสัญญี) 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 

ภายในแผนกศัลยกรรม (งานผาตัด+งานวิสัญญี) สามารถจัดแบงครุภัณฑตามพื้นที่ใชสอยและ
กิจกรรมของแตละพื้นที่การใชงาน ทั้งสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน และผูมารับบริการ ตามตารางที่
แสดงดังน้ี 
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06 งานระบบวิศวกรรมไฟฟาและสื่อสาร 

6.1 ระบบไฟฟาแสงสวาง  

นิยาม 

ไฟฟาแสงสวาง หมายถึง แสงสวางที่เกิดจากสิ่งประดิษฐ แสงประดิษฐ  (Artificial Light) ไดแก แสง
สวางจากหลอดไฟทุกชนิด ตลอดจนแสงที่เกิดจากสิ่งที่มนุษยประดิษฐข้ึน เชน แสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต 
(Fluorescent Light) แสงจากหลอดแอลอีดี (LED) เปนตน เพื่อใหมีแสงสวางใชในอาคาร ใหมีความสวาง
เพียงพอเหมาะสมกับพื้นที่ใชงาน รวมถึงสําหรับใชในการหนีไฟ เปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และ
สมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย  
รายละเอียด 

การสองสวางภายในโรงพยาบาลสวนของแผนกศัลยกรรม แตละพื้นที่มีการใหแสงที่แตกตางกัน 
หลอดไฟที่เหมาะสม คือหลอดคูลไวทที่มีอุณหภูมิสี 4000 องศาเคลวิน[1] เพราะใหแสงสีแดงออกมาดวย ซึ่ง
เหมาะสําหรับการตรวจรักษาทั่วไป ยกเวนโรคดีซานซึ่งหลอดที่เหมาะคือ หลอดไฟที่มีสีนํ้าเงิน คือหลอดเดย
ไลท เน่ืองจากการเปลี่ยนสีผิวที่เหลือง เห็นไดชัดในหลอดไฟประเภทน้ี แตอยางไรก็ตามหลอดคูลไวทก็เหมาะ
สําหรับการรักษาสวนใหญอยู ดังน้ันจึงสรุปไดวาหลอดไฟที่เหมาะสมที่สุด คือหลอดคูลไวท 

หลอดไฟที่ใชควรเปนหลอดที่เหมือนกันหมด[1] เพื่อไมใหเกิดการหลอกตาเน่ืองจากแสงที่ไมเหมือนกัน
ของหลอดในแตละพื้นที่ เพราะอาจทําใหการตรวจวินิจฉัยโรคผิดได ยกเวนบริเวณที่ไมเกี่ยวกับการรักษา
วินิจฉัยโรค และคาดัชนีความถูกตองของสีควรไมนอยกวา 0.85 

การใหแสงสวางภายในแผนกศัลยกรรมประกอบดวยหองดังตอไปน้ี 
สวนท ี1: เขตสะอาดประกอบด วย 

 ติดตอสอบถาม 

 ทํางานพยาบาลหองผาตัด 

 เปลี่ยนเต ียง 
 เกบ็เตียง/เกาอี้เข็น(สำหรับผูปวยนอกที่มารับการผาตัด)  

 เปลี่ยนเสื้อผาผูปวย 

 พักรอผูปวยกอนผาตัด 

 ทํางานหัวหนางานหองผาตัด 

 พักศัลยแพทย/ท ํางาน 

 ประชุมทีมผาตัด 

 พักพยาบาลหองผาตัด 

 เตรียมอาหารวางเครื่องด่ืม 

 พักเจาหนาที่อยูเวรงานผาตัด 

 เปล่ียนเส้ือผาเก็บของใชสวนตัว/(หญ ิง/แยกชาย-พยาบาลหองผาตัด/ศัลยแพทย) 

[1] สมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย ชื่อเรื่องหนังสือ แนวทางประหยัดพลังงานไฟฟาแสงสวาง 
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 สุขาเจาหนาที ่
 ทํางานหัวหนางานวิสญัญ ี 
 ทำงานพยาบาลวิสัญญ ี 
 พักพยาบาลวิสญัญ ี 
 ทํางานพักแพทยวิสญัญ ี 
 เก็บเวชภัณฑอุปกรณดมยาสลบ 

 ประชุมทีมวิสัญญ ี 
 เตรียมอาหารวางเครื่องด่ืม 

 พักเจาหนาที่อยูเวรงานว ิสัญญ ี 
 เปลี่ยนเสื้อผาเก็บของใชสวนตัว/(หญ ิง/แยกชาย-พยาบาลวิสัญญ/ีวิสัญญีแพทย) 
 พักฟนสังเกตอาการ 
 สังเกตอาการ-สุขาผูปวยพักฟน 

สวนท ี2 : เขตกึ่งปลอดเช้ือประกอบดวย 
 โถงกึ่งปลอดเช้ือ 

 เก็บผ าเวชภัณฑปราศจากเช้ือ 

 เก็บอุปกรณ/เครื่องมอืขนาดใหญ 
 ฟอกมือ 

สวนท ี3: เขตปลอดเช้ือประกอบดวย 
 ห องผาตัด  

 

สวนท ี4: เขตปนเปอนประกอบดวย 

 พักผาเปอน/ของสกปรก 

 ล างอ ุปกรณ/ทําความสะอาดเครือ่งมอื 

 ซักลางตากเก็บพัสดุอ ุปกรณอ ุปกรณ-ทําความสะอาดอาคาร 

 การใหแสงสวางพึงระวังในเรื่องของแสงบาดตา และความสะอาดโดยเฉพาะโคมไฟที่ใชในหองผาตัดควร
เปนแบบ Clean Room และพื้นที่อื่นๆ ควรเปนโคมแบบปดเชน โคมที่มีแผนกรองแสงเกล็ดแกว (Prismatic) 
หรือแผนกรองแสงขาวขุน (White Diffuser) เปนตน ความสวางในแตละพื้นที่ใหเปนไปตามมาตรฐานสมาคม
ไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย 
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รูปท่ี 3 ตัวอยางการติดต้ังดวงโคมในหองผาตัด 

ตารางท่ี 4 ขอแนะนําระดับความสองสวางภายในอาคาร ของสมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย[15]
 

 

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. พื้นที่ตรวจทั่วไปในหองพักผูปวย 
3. พื้นที่ตรวจโรคและรักษาโรค 
4. ความสวางในเวลากลางคืน 
5. หองนํ้าผูปวย 
6. พื้นที่ตรวจโรคทั่วไป 
7. หองเขาเฝอก 
8. หองจายยา 
9. หองผาตัด 
10. พื้นที่ใตโคมผาตัด 

100 
300 

1,000 
5 

200 
500 
500 
300 

1,000 
จําเพาะ 

19 
19 
19 
19 
22 
19 
19 
19 
 

80 
80 
80 
80 
80 
90 
80 
80 
90 

ความสองสวางวัดที่ระดับพื้น 
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 วงจรแสงสวางในสวนของแผนกศัลยกรรม ตองมีแหลงจายไฟอยางนอย 2 แหลงที่ตางกัน[1] เพื่อจาย
ใหกับดวงโคมและ 1 ใน 2 วงจรน้ันจะตองเลือกตอกับแหลงจายระบบนิรภัยพื้นที่ที่ใชสําหรับการรักษาควรตอ
กับแหลงจายระบบนิรภัยทั้งหมด และอุปกรณดวงโคมควรเลือกใชเปนแบบประหยัดพลังงาน 

 

6.2 ระบบไฟฟากําลัง 

นิยาม 

ระบบไฟฟากําลัง หมายถึง ระบบไฟฟาที่รับกําลังไฟฟาจากระบบจําหนายแรงดันสูง และลดแรงดัน
เปนแรงดันตํ่าเพื่อจายกําลังไฟฟาใหกับบริภัณฑไฟฟา  

รายละเอียด 

ระบบไฟฟากําลังในที่น้ี เปนการรับกําลังไฟฟาจากแผงเมนควบคุมไฟฟาแลวสงจายกําลังไฟฟาใหกับ
บริภัณฑไฟฟาภายในสวนของแผนกศัลยกรรมตอไป นอกจากน้ียังจะตองจัดเตรียมแยกกําลังไฟฟาใหกับ
เครื่องมือ อุปกรณเฉพาะที่ใชภายในสวนของหองผาตัด เชน  

 เครื่องมืออุปกรณทางการแพทย 
 ระบบปรับอากาศ เปนตน 

เตารับไฟฟาที่ติดต้ัง ใหเปนเตารับแบบคูเสียบไดทั้งกลมและแบน (2P+E) เตารับไฟฟาที่รับไฟจาก
แหลงจายระบบไฟฟานิรภัยตองสามารถระบุไดเชน เตารับไฟฟาที่ตอจากเครื่องกําเนิดไฟฟาใชสีแดง และเตารบั
ไฟฟาที่ตอจาก UPS ใชสีเหลือง เปนตนจํานวนเตารับไฟฟาในหองผาตัดไมนอยกวา 3จุด (จุดละ 6 เตาเสียบ)

และติดต้ังที่ระดับ 1.20 เมตร เพื่อความสะดวกในการทําความสะอาดพื้น และปลอดภัยปองกันการชนของ
รถเข็น 

เตารับไฟฟาที่มีการใชบริภัณฑไฟฟากับคนไข อันไดแก หองผาตัด จะตองใชระบบไฟฟา IT เพื่อใช
ในทางการแพทยเทาน้ันซึ่งถาบริภัณฑไฟฟาดังกลาวขาดการจายไฟฟาอยางตอเน่ืองจะสงผลอันตรายตอคนไข 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  [1]
 มาตรฐานแจงเหตุเพลิงไหม: วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมภ 

 
 

ศัลยกรรม-29 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

                                                             



 
30 คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม: ศลัยกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4 ตัวอยางการติดต้ังเตารับไฟฟาและระบบ IT ในหองผาตัด 
 

ในการจายกําลังไฟฟาใหกับบริภัณฑไฟฟาตองติดต้ังอุปกรณปองกันเปนไปตามหลักวิศวกรรม และ
กระแสไฟฟาตองมีความเพียงพอ เหมาะสมกับโหลดที่ใชงานสามารถรองรับโหลดที่เพิ่มข้ึนในอนาคตได 
อุปกรณเครื่องมือ และเครื่องปรับอากาศที่ตองใชงานอยางตอเน่ืองตองรับแหลงจายไฟ 2 แหลง เปนอยาง
นอย[1]และระบบตองสามารถใชงานไดสะดวก ปลอดภัยถูกตองตามมาตรฐาน และหลักวิศวกรรม 

6.3 ระบบไฟฟาสํารอง 

นิยาม 

ระบบไฟฟาสํารอง หมายถึงแหลงจายระบบไฟฟาสํารอง ใชสําหรับทดแทนการจายกําลังไฟฟาในกรณี
ฉุกเฉิน หรือแหลงจายกําลังไฟฟาจากการไฟฟาขัดของ ลมเหลว เพื่อใหมีไฟฟาใชอยางตอเน่ือง และปลอดภัย
สูงสุด  

รายละเอียด 

 ระบบไฟฟาสํารองติดต้ังเพื่อใชทดแทนการจายกําลังไฟฟา เมื่อระบบไฟฟาพื้นฐานของการไฟฟาสวน
ทองถ่ินขัดของ ตัวอยางอุปกรณไฟฟาสํารอง เชน เครื่องกําเนิดไฟฟา และ UPS (Uninterruptible Power 

Supply) เปนตนโดยจะตองจายกําลังไฟฟาใหกับอุปกรณไฟฟาอยางตอเน่ือง เชน 

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

 โคมไฟปายทางออกฉุกเฉิน 

 เครื่องมืออุปกรณทางการแพทยอื่นๆ เปนตน 

 ดวงโคม ,เตารับไฟฟา และเครื่องปรับอากาศบางสวนในพื้นที่บริเวณทํางานและ
รักษาพยาบาลอยางตอเน่ือง 

 อุปกรณไฟฟาสําหรับการรักษาพยาบาลอยางตอเน่ือง และชวยชีวิต เชนอุปกรณไฟฟา
ทางการแพทยกลุม 2 (ระบบ IT) และอุปกรณระบบกาซทางการแพทย เปนตน 

 

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.ในหอง
ผาตัดจะตองติดต้ังโคมไฟแสงสวางฉุกเฉินเพื่อสองไฟบริเวณโดยรอบในขณะที่ไฟฟาดับและบริเวณอื่นๆ ควร
ติดต้ังปายทางออกดานลางเปนปายเสริม[1] โดยขอบลางของปายสูงจากพื้น 15-20 เซนติเมตร และขอบของ
ปายอยูหางจากขอบประตูไมนอยกวา 10 เซนติเมตร 

 

ตัวอยางรายละเอียดของปายเสรมิทางออกดานลาง  
 เปนปายเครื่องหมายบอกทางเรืองแสง (Photoluminescent Escape Sign) สามารถสะสม

แสงรอบตัวและเรืองแสงไดโดยไมพึ่งพาไฟฟาโดยติดต้ังทุกตําแหนงประตูเสนทางหนีไฟทุก
ทางแยกทางเลี้ยวและแนวเสนทางหนีไฟทุกระยะ 24 เมตร 

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

 คาความสวางเปนไปตามมาตรฐาน DIN67510 (Longtime Afterglowing Pigments and 

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

22 mcd/m2 ที่นาทีที่ 60 

 

[1]
 มาตรฐานระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉนิและโคไฟปายทางออกฉุกเฉนิ: วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 
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รูปท่ี 5 รูปแบบสัญลักษณมีขนาด 150 x 300 mm 

 

6.5 ระบบแจงเหตุเพลิงไหม 
ระบบแจงเหตุเพลิงไหม หมายถึงสัญญาณที่ใชแจงเหตุในกรณีที่เกิดเพลงิไหม  ใชกับอาคารเพื่อเตือน

ภัยในเรื่องไฟไหม ปองกันชีวิต และทรัพยสิน ขอกําหนดการติดต้ังทั่วไปใหเปนไปตามกฎและมาตรฐานแจงเหตุ
เพลงิไหมของ วสท. และอุปกรณที่ใชทุกชนิดเปนไปตามขอบังคับและขอกําหนดของ NFPA ภายในพื้นที่ตอง
ติดต้ังอุปกรณตรวจจับสัญญาณ (Heat and Smoke Detector) ครอบคลมุทุกพื้นที่ และติดต้ังอุปกรณแจงเหตุ 

(Bell) เปนตน สําหรับในสถานที่สําหรบัผูปวยที่มปีญหาเกี่ยวกับการไดยิน ตองติดต้ังอปุกรณแจงเหตุชนิดแสง
กระพริบสีขาวระหวาง 1-2 ครั้งตอวินาที[1] ระยะหางระหวางอุปกรณแจงเหตุชนิดแสงตองไมเกิน 30 เมตร 
 อุปกรณแจงเหตุดวยมือจะตองติดต้ังในตําแหนงที่เห็นชัดเจน และอยูในพื้นที่ทุกทางเขาออก และทาง
หนีไฟ สามารถเขาถึงไดสะดวก โดยระยะหางระหวางอุปกรณแจงเหตุดวยมือไมเกิน 60 เมตร (วัดตามแนวทาง
เดิน)[1] 

 

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

 

[1]
 มาตรฐานแจงเหตุเพลิงไหม: วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมภ 
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รูปท่ี 7 แสดงระยะการติดต้ังอปุกรณตรวจจับควัน (Smoke Detector) E.I.T. Standard[1] 

6.6 ระบบโทรศัพทอัตโนมัติ 

ระบบโทรศัพทอัตโนมัติหมายถึงระบบที่ใชเพื่อติดตอสื่อสารงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
เปนอุปกรณเพื่อใชสําหรับติดตอสื่อสารงานตางๆ ทั้งภายใน และภายนอกอาคารซึ่งรวมถึงแบบมีสาย และไร
สาย ในปจจุบันระบบโทรศัพทแบบ IP PABX ซึ่งเปนระบบที่ถูกออกแบบใหใชรวมกับระบบ Network ได และ
สามารถรองรับเทคโนโลยีในอนาคต เปนที่นิยมใชกันอยางกวางขวางมากข้ึน ระบบโทรศัพทในพื้นที่ควรมีไม
นอยกวา 2 จุด 

 

6.7 ระบบเสียงประกาศ 

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

[1]
 มาตรฐานแจงเหตุเพลิงไหม: วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมภ 
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6.8 ระบบเสาอากาศโทรทัศนรวม 

ระบบเสาอากาศโทรทัศนรวม หมายถึง อปุกรณรับสัญญาณทีวีรวมและกระจายสญัญาณไปยังเตารบั
ตามจุดตาง ๆ เพื่อใชสําหรับการรบัชม ขอมูล ขาวสาร เปนตน 

ระบบเสาอากาศโทรทัศนรวม เปนอปุกรณรับสัญญาณทีวีรวม เชน ชองทีวีดิจิตอลพื้นฐาน และจาน
ดาวเทียม กระจายสญัญาณไปยังเตารบัตามจุดตาง ๆ เพื่อใชสําหรบัการรบัชม ขอมูล ขาวสาร ในพื้นที่โถงพัก
คอยสวนรวม ที่พักแพทยพยาบาล และทีท่ํางาน เปนตน 

6.9 ระบบสื่อสารดวยความเร็วสูง 

ระบบสื่อสารดวยความเร็วสูง เปนกระบวนการถายทอดหรือแลกเปลี่ยนขาวสารระหวางผูสงกับผูรับ 
โดยผานทางระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

ระบบสื่อสารดวยความเร็วสูง เปนการเช่ือมตอระบบเครือขายคอมพิวเตอรถึงกัน ภายในพื้นที่ใกลๆ กนั
ออกแบบมาเพื่อใหบริการแลกเปลี่ยนขาวสารกัน ในสวนตางๆขององคกรในบริเวณที่ไมไกลกันมาก เชนอยูใน
อาคารเดียวกัน ระหวางช้ันอาคาร สามารถดูแลไดเอง โดยไมตองใชระบบสื่อสารขอมูลแบบอื่นในพื้นที่หอง
ผาตัดควรมีเตารับ 2 จุด และบริเวณทํางานทั่วไปควรมีเตารับ 1 จุด/โตะทํางาน อุปกรณประกอบดวย
คอมพิวเตอร, Switch/Hub และAccess Point เปนตน 

6.10 ระบบทีวีวงจรปด 

ระบบทีวีวงจรปดหมายถึง 22ระบบ22การบันทึกภาพเคลื่อนไหวดวยกลองวงจรปด ซึ่งเปน22ระบบ22สําหรับใช
เพื่อการรักษาความปลอดภัย 

ระบบทีวีวงจรปด22เปน 2 2การบันทึกภาพเคลื่อนไหวดวยกลองวงจรปด ซึ่งเปน 2 2ระบบ 2 2สําหรับใชเพื่อการ
รักษาความปลอดภัยติดต้ังกลองตรงจุดบริเวณประตูโถงทางเขา-ออก ในพื้นที่ทํางาน หองการเงิน เปนตน  

6.11 ระบบควบคุมการเขาออก 

ระบบ Access Control เปนระบบที่ควบคุมการเขา หรือ ออก อัตโนมัติ เพื่อปองกนและควบคุมการ
เขาถึงในสถานที่เฉพาะที่ตองการความปลอดภัย 

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

ระบบการตอลงดิน หมายถึงการตอลงดินของระบบไฟฟา และโครงสรางของอุปกรณในสวนที่ไมมี
กระแสไฟฟาไหล ที่เปนโลหะ 

การตอลงดินของระบบไฟฟาโดยทั่วไป ยกเวนในหองผาตัดเปนการตอจุดนิวตรอนลงดินที่แผงเมน
ประธานของอาคาร การตอลงดินของอุปกรณในสวนของแผนกศัลยกรรม หามตอแยกอุปกรณลงดินโดยตรง 
การติดต้ังตองเปนการตอสายกราวดเขากับโครงสรางที่เปนโลหะในสวนที่ไมมีกระแสไฟฟาไหล ไปยังบัสบาร
กราวดของตูแผงควบคุม และตอผานสายกราวดจากแผงควบคุมไปลงดินที่บัสบารนิวตรอนภายในแผงเมน
ประธานของอาคารเทาน้ัน ระบบการตอลงดินจะเปนการตอแบบ TN-S และไมอนุญาตใหใชระบบ TN-C[1] 

การตอลงดินของระบบไฟฟา สําหรับวงจรที่ใชจายใหกับบริภัณฑทางการแพทย และจงใจใชเพื่อ
ชวยชีวิต ในหองผาตัด และบริภัณฑไฟฟาที่แวดลอมเตียงคนไขจะใชระบบ IT (โดยแหลงจาย IT อาจมาจาก
แหลงกําเนิดอิสระ เชน หมอแปลง , เครื่องกําเนิดไฟฟา , แบตเตอรรี่ และ UPS ก็ได)  

เหตุผลพ้ืนฐานสําหรับการทํากราวดระบบ 

1. จํากัด ความแตกตางของแรงดันไฟฟาระหวางจุดของโครงสรางอปุกรณที่เปนโลหะในสวนที่ไมมี
กระแสไฟฟาไหล ใหมีศักยเทากัน 

2. เพื่อชวยใหอุปกรณปองกันทํางานไดรวดเร็ว ตัดการทํางานของอุปกรณทีผ่ิดพลาดและวงจรที่ผิด
พรองที่เกิดข้ึน ออกจากระบบ 

3. จํากัด แรงดันเกิน (Over Voltages) ที่เกิดข้ึนในระบบภายใตเงื่อนไขความผิดพรองตางๆ เชนเกิด
จากฟาผา (Lightning) จากไฟกระโชก (Surge) หรือระบบไฟฟาแรงสูงรั่วลงกราวด เปนตน 
แรงดันไฟฟาที่เกินน้ีสามารถทําใหอุปกรณไฟฟาเสียหายไดอันเน่ืองมาจากพิกัดการทนแรงดันไฟฟา 
และฉนวนของอุปกรณไมสามารถทนแรงดันไฟฟาที่เกินน้ีได 

4. เพื่อคงความมเีสถียรภาพของแรงดันไฟฟาในชวงที่ทํางานปกติ 

5. เพื่อใชเปนเสนทางไหลของกระแสไฟฟาเกิน (Over Current) อันเกิดข้ึนจากกราวดฟอลต 
(Ground Fault) 

ความสําคัญและประโยชนของระบบสายดินในหองผาตัด 

1. สามารถ ชวยลดการรบกวนจากคลื่นสนามแมเหล็ก (Electromagnetic Interference: EMI) และ
คลื่นวิทยุ (Radio Frequency Interference : RFI) ที่มีแพรกระจายอยูทั่วไป จากอุปกรณ
เครื่องใชไฟฟา จากคลื่นวิทยุ คลื่นโทรศัพทมือถือ ตางๆ อันจะมีโอกาสทําใหเครื่องมือทางการ
แพทยที่ใชตรวจวัดตองความไวตอสัญญาณไฟฟาไดรับสัญญาณรบกวน ทําใหการตรวจวัดมีความ
คลาดเคลื่อนได การลดการรบกวนจากคลื่นสนามแมเหล็กและคลื่นวิทยุ โดยการตอทอโลหะของ
ระบบแกสทางการแพทยเขากับแทงประสานศักย (Equipotential Bonding Bar) ของหองผาตัด 

[1]
 ElectricalInstallation: Medical Location (EIT 2006-52) 
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ซึ่งจะทําหนาที่เสมือน กรงของฟาราเดย (Faraday Cage) จะดักจับคลื่นสนามแมเหล็กตางๆแลว
ถายลงดิน 

2. สามารถลดประจุไฟฟาตางๆอันเกินเน่ืองมาจากไฟฟาสถิตในหองผาตัด โดยการตอตัวนําของแผน 
Anti Static เขากับ แทงตัวประสานศักยเสริม (Supplemenatry Equipotential Bonding ) ของ
แตละหองผาตัด เพื่อ Discharge ประจุไฟฟาที่เกิดข้ึนใหถายลงดิน เพื่อที่จะไมใหประจุไฟฟาสะสม
มากจนถีงจุด Break Down ได เพราะจะทําใหเปนอันตรายกับผูปวยได โดยเฉพาะผูปวยที่ขณะ
กําลังผาตัดหัวใจ และลดโอกาสเสี่ยงที่จะไปรบกวนเครื่องมือทางการแพทยดวย 

3. สามารถ ชวยลดการรบกวนจากคลื่นสนามแมเหล็ก (Electromagnetic Interference: EMI) และ
คลื่นวิทยุ (Radio Frequency Intererence : RFI) อันเกิดเน่ืองมาจากการใชงานของเครื่องมือ
ทางการแพทย เชน มีดผาตัดไฟฟา หรือ เครื่องจี้ไฟฟา (Electro Surgical ) ซึ่งเปนอุปกรณที่
ทํางานโดยใชความถ่ีสูง มีโอกาสที่จะทําใหเกิดการรบกวนไปยังอุปกรณอื่นๆหรือไปยังที่อื่นได 
โดยปรกติแลวอุปกรณเหลาน้ีจะมีสายดินตอลงดินอยูแลว แตจะมีจุดตอสายดินสํารองเพิ่มเติม 
(Redundant Ground Jack) อีกช้ันหน่ึง 

การประสานศักยใหเทากัน (Equipotential Bonding) 
ข้ันพื้นฐานที่จะปองกันผูปวยไมใหไดรับอันตรายจากไฟฟาช็อตคือ การทําใหผิวการนําไฟฟาที่เปดโลง

ทั้งหมด ซึ่งอยูใกลตัวผูปวยมีศักยไฟฟาเทากันวิธีการที่ทําใหศักยไฟฟาเทากันก็คือการประสานศักยน่ันเอง เพื่อ
ปองกันอันตรายจากกระแสไฟฟารั่ว ที่เกิดจากสายดินหลุดขาด หรือเพื่อปองกันอันตรายจากกระแสไฟฟารั่ว
โดยทางออม และทําใหเกิดแมคโคช็อค (Macroshock) และไมโครช็อค (Microshock) 

 
 

รูปท่ี 8 แสดงการเกิด Microshock จากกระแสไฟฟารั่วลงกราวดโดยทางออม 
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รูปท่ี 9 วงจรกระแสไฟฟารั่วลงกราวดโดยทางออม 
 

จากรูปภาพดานบน วงจรจะมีกระแสไฟฟารั่วขนาด 5A ผานลงกราวด  ในกรณีที่จุดตอลงกราวดเกิด
ขอผิดพลาดมีความตานทานไมเปนศูนย สมมุติใหมีคาเทากับ 0.1 โอหม จะเกิดแรงดันตกครอมข้ึนเทากับ 
500mV (V = 5x0.1) ซึ่งแรงดันที่เกิดข้ึนน้ีเมื่อเทียบกับจุดของผูปวยซึ่งเสมือนเทียบกับกราวด จะไดแรงดันตก
ครอมผูปวยเทากับ 500mV เชนกัน ถาในสวนของผูปวยมีคาความตานรวมประมาณ 50kΩ เพราะฉะน้ันจะมี
กระแสไหลผานผูปวยประมาณ 10µA (I = 500mV / 50kΩ) ซึ่งสามารถทําใหเกิดไมโครช็อคได 

ระบบการตอลงดิน ตองทําใหระบบสายดินมีความตานทานไฟฟาตํ่า หลักการดังกลาวจะใชในบริเวณ
สถานพยาบาลของกลุม 2 ระบบสายดินที่มีศักยไฟฟาเทากันจะมีจุดดินของผูปวย (patient grounding point) 

และจุดดินอางอิง (reference grounding point) ตอถึงกัน จุดดินของผูปวยจะตอกับสายดินของเตารับไฟฟา
ทั้งหมด รวมทั้งเตียงผูปวย และวัสดุที่นําไฟฟา ในหองผูปวย ตามมาตรฐานขอกําหนดที่รับได ศักยไฟฟาของ
สายดินระหวางปลั๊กไมควรเกิน 5 มิลลิโวลต เพราะจะทําใหกระแสไฟฟาไหลผานตัวคนไขไมเกิน 10 ไมโครแอม
แปร จุดดินอางอิงจะถูกตอเขากับระบบสายดินของอาคารอีกตอหน่ึง 

 
 

 
 

ศัลยกรรม-37 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 



 
38 คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม: ศลัยกรรม 

 
     

 รูปท่ี 10  แสดงการตอประสานศักยใหเทากัน 
 

                 

รูปท่ี 11 ภาพการประสานศักด์ิระบบสายดินใหเทากันในหองผาตัด 
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6.13 ระบบไฟฟาแบบIT เพ่ือใชในทางการแพทยในหองผาตัด 

ระบบไฟฟาแบบ IT เพื่อใชในทางการแพทย หมายถึงระบบที่ไมจงใจตอสายนิวตรอนลงดิน ที่ทางดาน
ทุติยภูมิของหมอแปลง  

ระบบไฟฟาแบบ IT เพื่อใชในทางการแพทย เปนระบบไฟฟาที่ไมมีสายตัวนําไฟฟาตอลงดิน ที่ทางดาน
ทุติยภูมิของหมอแปลง มีขอจํากัดเฉพาะสําหรับการประยุกตใชในทางการแพทย ระบบไฟฟาที่จายเปนแบบ 1 
Phase 2 Wire ประกอบดวย สายเฟส และสายนิวตรอน ตามรูปดานลาง 

 

 

 
 

รูปท่ี 12 ภาพแสดงระบบ IT (1 Phase 2 Wire) 
 

มาตรฐาน IEC ไดมีการกําหนดโคดที่จะใชกับระบบจําหนาย ซึ่งสัมพันธกับดินและสวนหอหุมหรือ
ตัวนําในที่เปดโลง (Exposed Conductive Part) ทั้งหมดกับดิน โดยโคดดังกลาวจะพิจารณาได ดังน้ี 

•  ตัวอักษรตัวแรก  หมายถึง  ความสัมพันธของระบบจําหนายกับดิน 
-T (Terre)           คือ  ตอลงดินโดยตรง 
- I (Impedance)  คือ  สวนตัวนําทั้งหมดของระบบ ไมมีการตอลงดิน 

•  ตัวอักษรตัวสอง  หมายถึง  ความสัมพันธของสวนหอหุมทั้งหมดกับดิน 
- T (Terre)         คือ  การตอสวนหอหุมทั้งหมดลงดิน 
- N (Neutral)      คือ  ในความหมายของระบบไฟฟา กระแสสลับ คือการตอสวนหอหุม 
                              ทั้งหมดกับจุดนิวตรอน    

สําหรับวงจรของระบบ IT System ที่ใชจายใหกับบริภัณฑทางการแพทย และจงใจใชเพื่อชวยชีวิต ใน
หองผาตัด และบริภัณฑไฟฟาที่แวดลอมเตียงคนไข ตองมีการติดต้ังอุปกรณตรวจสอบระดับความเปนฉนวน 
(Insulation monitoring Device; IMD) ที่สอดคลองกับ IEC 61557-8 เพิ่มเติม เพื่อแสดงผลอยางตอเน่ือง
ของความผิดพรองลงดิน ความผิดพรองลงดินครั้งแรกในระบบ IT System จะยังไมสงผลใหเกิดอันตราย แต
อุปกรณดังกลาวจะเตือนใหผูใชงานไดทําการตรวจซอมกอน กอนที่จะเกิดความผิดพรองครั้งที่สองได ซึ่งจะทํา
ใหเกิดอันตรายตอระบบ และคนไข  
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วงจรเตารบัไฟฟาในระบบ IT ทางการแพทยสําหรับในหองผาตัดในแตละสถานที่ทีร่ักษาผูปวย  เชน 
หัวเตียง  รูปแบบของวงจร และเตารับไฟฟา  ตองเปนไปดังน้ี[1] 

 ตองติดต้ังอยางตํ่าสองวงจรแยกกัน หรือ 
 แตละเตารบัเตาเสียบตองมีการปองกันกระแสเกินเฉพาะเปนของตัวเอง 

 
 ความตองการไฟฟากําลังแบบ IT สําหรับอุปกรณเครือ่งมอืแพทยที่ใชในหองผาตัดดังน้ี[1] 

- หองผาตัดหัวใจ  7 KVA 
- หองผาตัดทรวงอก  5 KVA 
- หองผาตัดทั่วไป  2.5 KVA (5 KVA สําหรับหองผาตัดทัง้หมด) 
- หองผาตัดเด็ก   5 KVA 

ตัวอยางความตองการไฟฟากําลงัของอปุกรณเครื่องมือแพทยที่ใชในหองผาตัดดังน้ี[1] 

- เครื่องใชความรอนบําบัดโรค (Diathermy)                         4A 
- เครื่องดูดระหวางผาตัด (Surgical Machine)                             1.5A 
- เครื่องแทนหัวใจ/ปอด                            5A 
- ระบบความรอนและความเย็น(สําหรบัการหมุนเวียนอากาศผูปวย) 8A 
- เครื่องเฝาแสดงผล Merlin                                    3.5A 
- เครื่องระบายอากาศ                                     2A 
- เครื่องกระตุนหัวใจ                                     1.6A 
- ปมแบบปริมาตร                                     0.2A 
- ปมสําหรบัเข็มฉีดยา x 3                                    0.3A 
- ปมแบบเหว่ียง                                      3A 

[1] สมาคมวิศวกรออกแบบและปรึกษาเครื่องกล และไฟฟาไทย ชื่อเรื่องหนังสือ การติดต้ังทางสําหรับสถานท่ีเฉพาะ ; ความปลอดภยัในสถานพยาบาล (Medical Location 
Safety) : วิวัฒน กุลวงศวิทย 
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รูปท่ี 13 Diagram of Isolating Power System Panel for Operating Room 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IPS = Isolated Power System (โดยใชหมอแปลงแยก) 
รูปท่ี 14 ภาพแสดงการติดต้ังเตารับไฟฟาบรเิวณเตียงคนไขในหองผาตัด 
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07 งานระบบวิศวกรรมเครือ่งกล 

7.1 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

นิยาม 

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ หมายถึง การควบคุมอุณหภูมิ ความช้ืน คุณภาพของอากาศ ความดัน
อากาศทิศทางการไหล การหมุนเวียนของอากาศ และควบคุมการแพรเช้ือโรคในพื้นที่ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดระบบปรับอากาศและระบายอากาศสําหรับแผนกศัลยกรรม 

พ้ืนท่ีปฏิบัติงานสําหรับเจาหนา เชน หองประชาสัมพันธ, หองพักแพทย, หองหัวหนาแผนก, หอง

เอนกประสงค/พักเจาหนาท่ี, หองประชุม 

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

 

พ้ืนท่ีสําหรับตรวจ รักษาพยาบาลผูปวย เชน หองตรวจคลอดท่ัวไป/เฉพาะโรคไมติดตอ , หอง

รักษาพยาบาล , หองใหคําปรึกษา  ,  หองเก็บอุปกรณการแพทย , หองเก็บของสะอาด 

 แนะนําใหเลือกเครื่องปรับอากาศที่สามารถติดต้ังแบบแขวนใตฝาเพดานหรือแบบติดผนัง ที่สามารถซอม
บํารุงเครื่องปรับอากาศไดสะดวก มีแผงกรองอากาศอยางนอยระดับ Pre - Filter ที่สามารถกรองฝุนไดไมนอย
กวา 25-30 เปอรเซ็นต  สามารถควบคุมอุณหภูมิอยูที่ประมาณ 25 องศาเซลเซียสมีการเติมอากาศบริสุทธ์ิและ 
มีการดูดอากาศภายในพื้นที่ปฏิบัติงานออกสูภายนอก โดยมีการควบคุมทิศทางการไหลของอากาศจากที่สะอาด
มากไปยังที่สะอาดนอย 

 

พ้ืนท่ีรักษาและควบคุมการแพรกระจายของเชื้อโรค เชน  หองผาตัด 

 แนะนําใหเลือกเครื่องปรับอากาศที่สามารถติดต้ังเหนือฝาเพดานแบบที่ตอทอสงลมเย็น จายลมเย็นผาน
หัวจายลมเย็นที่ฝาเพดานและลมกลับก็ติดต้ังที่ฝาเพดานพรอมชองสําหรับไวซอมบํารุงระบบปรับอากาศ มีแผง
กรองอากาศอยางนอยระดับ Pre - Filter ที่สามารถกรองฝุนไดไมนอยกวา 25-30 เปอรเซ็นต  ระดับ 
Medium Filter ที่สามารถกรองฝุนไดไมนอยกวา 85-90 เปอรเซ็นตและระดับ HEPA Filter ที่สามารถกรอง
ฝุนไดไมนอยกวา 99.97 เปอรเซ็นต สามารถควบคุมอุณหภูมิอยูที่ประมาณ 17-27 องศาเซลเซียส และสามารถ
ควบคุมความช้ืนสัมพัทธอยูที่ปริมาณ 45-55 %RH มีการเติมอากาศบริสุทธ์ิและ มีการดูดอากาศภายในพื้นที่
ปฏิบัติงานออกสูภายนอก โดยมีการควบคุมทิศทางการไหลของอากาศจากที่สะอาดมากไปยังที่สะอาดนอย  
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          1. การจายลมเขาภายในหองผาตัดควรจายจากเพดาน และดูดลมกลับที่ใกลระดับพื้น โดยมีหนากาก
รับลมกลับอยางนอย 2 จุด ติดต้ังใหขอบลางอยูสูงกวาพื้นอยางนอย 75 มม. หัวจายลมควรเปนแบบจายลม
ทิศทางเดียว (Unidirectional) เชน หนากากแบบแผนโลหะเจาะรูพรุน (Perforated) ควรหลีกเลี่ยงหัวจายลม
ที่มีการเหน่ียวนําลมสูง เชน หวัจายลมติดเพดานแบบสี่ทางที่ใชในงานระบบปรับอากาศทั่วไป หรือ หนากาก
จายลมแบบติดผนังชนิดมีใบปรับทิศทางลม 
         2.  เพื่อการประหยัดพลังงาน ระบบปรับอากาศสามารถลดอัตราการจายลมเขาหองผาตัดระหวางไมมี
การผาตัดไดแตตองรักษาความดันภายในหองผาตัดใหสูงกวาภายนอกตลอดเวลาแมในชวงเวลาที่ไมไดใชผาตัด    
         3.  ควรออกแบบใหสามารถปรับอุณหภูมิไดในชวง 17-27°C 
         4.  ควรควบคุมความช้ืนสัมพัทธใหอยูในชวง 45-55%rh 
         5.  ตองควบคุมความดันภายในหองใหสูงกวาบริเวณรอบๆ 
         6.  ควรติดต้ังเครื่องวัดความดันแตกตางภายในหองเพื่อตรวจสอบไดตลอดเวลา 
         7.  ควรติดต้ังเครื่องอานอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธใหสามารถอานไดสะดวก 
         8.  ไมควรติดต้ังวัสดุดูดซับเสียงในระบบสงลม ยกเวนมีแผงกรองอากาศประสิทธิภาพไมนอยกวา
ประเภทที่ 2 ติดต้ังอยูที่ปลายทาง หลังจากลมผานวัสดุดูดซับเสียง 
         9.  อากาศจากภายนอกควรผานการลดความช้ืนใหมีปริมาณไอนํ้าในอากาศหรืออุณหภูมิหยาดนํ้าคาง
ตํ่ากวาสภาวะออกแบบของหองกอนผสมกับลมกลับหรือกอนจายเขาไปในหอง 
 การควบคุมความดันสําหรับพื้นที่ควบคุมการแพรกระจายของเช้ือโรคตองมีความดันเปนลบ สวนพื้นที่ 
หองสะอาดตองมีความดันเปนบวก 
ระบบไฟฟาที่จายใหกับเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ ตองตอผานระบบจายไฟฟาสํารอง 
 
หมายเหตุ การระบายอากาศของแผนกผูปวยนอกทําได 2 วิธีคือ 
 1. การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ 
  เงื่อนไขหองหรือบริเวณมีผนังดานนอกอยางนอยหน่ึงดานโดยมีชองเปดสูภายนอกได  ซึ่งจะตอง
เปดใหอากาศผานในขณะใชสอยพื้นที่น้ัน ๆ ตองมีพื้นที่ลมผานสุทธิไมนอยกวารอยละ 10  เมื่อเทียบกับพื้นที่
หอง 
 2. การระบายอากาศโดยวิธีกล 
  ใชกับพื้นที่ใดก็ไดโดยใหมีพัดลมระบายอากาศคอยขับเคลื่อนอากาศเพื่อใหเกิดการนําอากาศออก
สูภายนอกเขาสูหองหรือบริ เวณโดยมีอัตราไมนอยกวาที่ระบุไวในกฎกระทรวงฯที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

7.2 ระบบจายกาซทางการแพทย (Medical Gas System)  

นิยาม 

ระบบจายกาซทางการแพทย หมายถึง  เปนระบบจายกาซเพ่ือใชในการรักษาพยาบาลผูปวยและใชชวย

การทํางานของเคร่ืองมือแพทย 

 ระบบกาซทางการแพทยสําหรับหองผาตัดคลอด อยางนอยประกอบดวย หัวจายกาซออกซิเจนจํานวน 2 

หัวจาย, ไนตรัสออกไซดจํานวน 1 หัวจาย, สุญญากาศจํานวน 2 หัวจาย, อากาศสําหรับหายใจจํานวน 1 หัว
จาย, อากาศแรงอัดสูงสําหรับเครื่องมือแพทย 2 จุด และหัวจายสําหรับการกําจัดยาดมสลบ 
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08 ระบบวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

8.1  ระบบประปา 

 1)  มีระบบจายนํ้าที่สะอาด  ไมปนเปอนสิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ไมมีการรั่วซึม  และมีแรงดัน  
      เพียงพอตอการใชงาน 
 2)  มีระบบสํารองนํ้าประปา  ที่สามารถใหบริการไดตลอดระยะเวลาการรักษา 

8.2  ระบบสุขาภิบาล  

 1)  มีระบบรวบรวมนํ้าทิ้งที่ไมกอใหกอใหเกิดการแพรกระจายหรือสะสมเช้ือโรคทางนํ้าและอากาศ 
 2)  มีการแยกประเภททอตางๆ  ตามระบบการใชงานอยางชัดเจน  เชน  ทอสวม , ทอนํ้าทิ้ง ,  
     ทอระบายอากาศ , ทอระบายนํ้าฝน , ทอระบายนํ้าทิ้งจากเครื่องปรับอากาศ  โดยไมมีการรั่วซึม 
 3)  ระบบสุขาภิบาล  พื้นที่อางลางมือแพทย  ใหมีทอรองรับนํ้าอางลางมือแพทย  และชุดระบายนํ้า 
      ทิ้งที่พื้นรวบรวมทอ  ไปรวบรวมเขาระบบบําบัดนํ้าเสีย 

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 & NFPA 2001 

8.4  ระบบบําบัดนํ้าเสีย 

 มีระบบรวบรวมนํ้าเสียของทอระบบสุขาภิบาลไปสูทอระบบบําบัดนํ้าเสียรวม  หรือระบบบําบัดนํ้าเสีย
เฉพาะที่  ที่สามารถรองรับปริมาณนํ้าเสียและบําบัดนํ้าเสียไดตามมาตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้ง 

8.5  การจัดการมูลฝอย 

 จัดใหมีที่พักมูลฝอย  โดยมีภาชนะรองรับมูลฝอย  แยกมูลฝอยตามประเภทมูลฝอยทั่วไป  มูลฝอยติดเช้ือ  
มูลฝอยอันตราย  มีฝาปดมิดชิด  ไมรั่วซึม  ทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดงาย 
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กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

 



 

 
 

ศัลยกรรม-IX 

IX คู่มือการออกแบบอาคารสถานบรกิารสุขภาพและสภาพแวดล้อม: ศัลยกรรม 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

 



 

 
 

ศัลยกรรม-X 

X คู่มือการออกแบบอาคารสถานบรกิารสุขภาพและสภาพแวดล้อม: ศัลยกรรม 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 



 

 
 

ศัลยกรรม-XI 

XI คู่มือการออกแบบอาคารสถานบรกิารสุขภาพและสภาพแวดล้อม: ศัลยกรรม 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

 



 

 
 

ศัลยกรรม-XII 

XII คู่มือการออกแบบอาคารสถานบรกิารสุขภาพและสภาพแวดล้อม: ศัลยกรรม 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 



 

 
 

ศัลยกรรม-XIII 

XIII คู่มือการออกแบบอาคารสถานบรกิารสุขภาพและสภาพแวดล้อม: ศัลยกรรม 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
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