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i คู่มือการออกแบบอาคารสถานบริการสขุภาพและสภาพแวดล้อม: สติูกรรม 

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: สติูกรรม 

สารบัญ 
 

หัวเรื่อง :  

01 พ้ืนท่ีใชสอย 
  
02 ความสัมพันธและเสนทางสัญจรระหวางพ้ืนท่ีใชสอยแผนกสูติกรรม 
 
03 การปองกันการติดเชื้อในแผนกสูติกรรม (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  ระบบเรียกพยาบาล 
 6.10  ระบบเสาอากาศโทรทัศนรวม 
 6.11  ระบบสือ่สารดวยความเร็วสงู 
 6.10  ระบบทีวีวงจรปด 
 6.12  ระบบควบคุมการเขาออก 
 6.13  ระบบการตอลงดิน 
 6.14  ระบบไฟฟาแบบ  IT  เพื่อใชในทางการแพทยในหองผาตัด/หองคลอด 
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ii 

กองแบบแผน กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ 



 
iii คู่มือการออกแบบอาคารสถานบริการสขุภาพและสภาพแวดล้อม: สติูกรรม 

 

สารบัญ 

 

หัวเรื่อง :  

07 งานระบบวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 7.1 ระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ 
 7.2 ระบบจายกาซทางการแพทย 
 
08 ระบบวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
 8.1 ระบบประปา 
 8.2 ระบบสุขาภิบาล 
 8.3 ระบบดับเพลิง 
 8.4 ระบบบําบัดนํ้าเสีย 
 8.5 การจัดการมูลฝอย 
  
 
 

 
 
 

 
เปนมาของการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในประเทศไทย 

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

1.03 นโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา : จุดเริ่มแหงการปฏิรูประบบบริการสุขภาพไทย 

 1.03.1  ความหมายของหนวยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิภายใตระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

 1.03.2  หนวยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิกับความสัมพันธในเชิงคูสัญญาของระบบประกันสุขภาพ 

  

 1.03.3  มาตรฐานของหนวยคูสัญญาของบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ 

 1.03.4  มาตรฐานของหนวยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิภายใตระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

 

 1.03.5  บริการที่มีในหนวยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิภายใตระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

บุคลากรและจํานวนประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
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iv คู่มือการออกแบบอาคารสถานบริการสขุภาพและสภาพแวดล้อม: สติูกรรม 

สารบัญตาราง 

 

หัวเรื่อง : ความเปนมา 

01 พ้ืนท่ีใชสอย 

         ตารางที่ 1 สรุปรายละเอียดพื้นที่ใชสอยโดยสังเขป                                                            2 
 
05 ครุภัณฑประกอบอาคาร (Furniture) 
 ตารางที่ 2 แสดงความตองการครุภัณฑประกอบอาคาร (Furniture) กับ  
                      ภายในพื้นที่ใชสอยของแผนกสูติกรรม (หองคลอด)                                            15 
 ตารางที่ 3 ขนาดและลักษณะครุภัณฑ (เฟอรนิเจอรติดกับทีแ่ละเฟอรนิเจอรลอยตัว)  
                    ภายในแผนกสูติกรรม (หองคลอด)                                                               17 
 
06 งานระบบวิศวกรรมไฟฟาและสื่อสาร 
 ตารางที่ 4 ขอแนะนําระดับความสองสวางภายในอาคาร ของสมาคมไฟฟาแสงสวาง 
       แหงประเทศไทย                                                                                      
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iv 

กองแบบแผน กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ 



 
v คู่มือการออกแบบอาคารสถานบริการสขุภาพและสภาพแวดล้อม: สติูกรรม 

สารบัญแผนผัง/รูปภาพ 

 

หัวเรื่อง : ความเปนมา 

02 ความสัมพันธและเสนทางสัญจรระหวางพ้ืนท่ีใชสอยในสูติกรรม (งานหองคลอด) 
        แผนผังที่ 1 แสดงความสัมพันธและเสนทางสญัจรระหวางพื้นที่ใชสอยตางๆ  
        ภายในแผนกสูติกรรม                                                                                                                                                       
 
03 การปองกันการติดเชื้อในแผนกสูติกรรม (Infection Control: IC)                                                                                                                         
 แผนผังที่ 2 แผนผังเสนทางและชองทางการเคลือ่นยายของเสียจากภายในแผนกสูติกรรม                           
 
04 สวนประกอบอาคารและวัสดุประกอบอาคาร 
         รูปที่ 1 ตัวอยางการปาดมุมลาดเอียง สําหรบัพื้นตางระดับ                                                  11 
        รูปที่ 2 ตัวอยางความกวางสุทธิของชองประตูหองทําคลอด และหองผาคลอด                            13 
 
06 งานระบบวิศวกรรมไฟฟาและสื่อสาร  
        รูปที่ 3 รูปแบบสัญลักษณ                                                                                        27 
        รูปที่ 4 แสดงระยะการติดต้ังอปุกรณตรวจจบัความรอน (Heat Detector) E.I.T. Standard           
 รูปที่ 5 แสดงระยะการติดต้ังอปุกรณตรวจจับควัน (Smoke Detector) E.I.T. Standard               
        รูปที่ 6 แสดงระบบ IT (1 Phase 2 Wire)                                                                      
        รูปที่ 7 ภาพ Diagram of Isolating Power System Panel for Operating Room                   
        รูปที่ 8 แสดงการติดต้ังเตารับไฟฟาบรเิวณเตียงคนไขในหองผาตัด                                        
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กองแบบแผน กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ 



 
1 คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม: สูติกรรม 

แผนกสูตกิรรม (งานหองคลอด) 
 

แผนกสูติกรรม (งานหองคลอด) ในบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ มีขอบเขตภารกิจครอบคลุม
กระบวนการใหบริการดูแลการคลอดบุตร เพื่อใหมารดาและทารกมีความปลอดภัยในสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมจนกวาจะถูกสงไปยังหนวยบริการอื่นที่เกี่ยวของ กรณีที่ไมมีหองผาตัดคลอดอยูภายในแผนกควรต้ังอยู
ใกลกับแผนกผาตัด เพื่อลดระยะเวลาในการเคลื่อนยายผูรับบริการไปยังหองผาตัด สามารถแจกแจงหนาที่/ 
ภารกิจของแผนกไดโดยสังเขป ดังน้ี 

 ดูแลหญิงต้ังครรภที่มีอายุครรภ 28 สัปดาหข้ึนไป (บางแหงรับต้ังแต 25 สัปดาหข้ึนไป) ที่มี
ภาวะแทรกซอนเกี่ยวกับการต้ังครรภ  

 ดูแลหญิงต้ังครรภที่เขาสูระยะคลอด 

 ทําคลอดทั้งในรายที่ปกติและผิดปกติ 

 เตรียมการผาตัดคลอด (ไมมีกิจกรรมการผาตัดทําคลอดทางหนาทองภายในหองคลอด) 

 ดูแลมารดาและทารก 2 ช่ัวโมงหลังคลอด 

 ดูแลมารดาหลังผาตัดคลอด/ ดูแลผูรับบริการหลังการผาตัดคลอดที่มีภาวะแทรกซอน 

 ออกใบแจงเกิดใหกับทารก 
 

01 พื้นที่ใชสอย 

 พื้นที่ใชสอยที่จําเปนสําหรับการใหบริการและการปฏิบัติงานของแผนกสูติกรรม[1] ในโรงพยาบาลระดับ
ทุติยภูมิถึงระดับตติยภูมิ สามารถจําแนกไดเปน 22 พื้นที่การใชงาน ดังน้ี  

สวนท่ี 1: พื้นที่บริการสวนหนาสําหรับผูปวย/ ผูมารับบริการ และญาติ ไดแก 

1. พักรอญาติ-ผูมาเย่ียม 

2. ติดตอ-สอบถาม 

สวนท่ี 2: พื้นที่ปฏิบัติงานหลักของแผนกโดยผูใหบริการและ/หรือเจาหนาที่ ไดแก 

3. ทํางานพยาบาล (Nurse Station) 

4. รับใหม/ ใหคําปรึกษา/ เตรียมคลอด (พรอมหองนํ้าในตัว) 

5. รอคลอด 

6. ทําคลอด (ปรกติ/ ติดเช้ือ) 

7. พักฟน-สังเกตอาการ 

8. ดูแลทารกแรกเกิด (แกเด็ก กรณีทารกมีปญหา) 
9. สํานักงาน 

[1]
 อางอิงจากแนวทางพัฒนาระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ สํานักพัฒนาระบบบริการสขุภาพ กรมสนบัสนนุบริการสุขภาพ  

     ฉบับปรบัปรุง: (2550) 

 
 

สูติกรรม-1 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

                                                             



 
2 คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม: สูติกรรม 

สวนท่ี 3: พื้นที่สนับสนุนการใหบริการและการปฏิบัติงาน ไดแก 
10. เก็บ Stretcher/ Wheelchair 

11. เก็บของปราศจากเช้ือ 

12. เก็บเวชภัณฑและอุปกรณ 
13. สุขา+อาบนํ้า (สําหรับรอคลอด)  

14. ฟอกมือ (สําหรับทําคลอด) 

15. ลาง-ทําความสะอาดเครื่องมือ/ อุปกรณ 
16. เอนกประสงค (ประชุม/ พักผอนเจาหนาที่)  
17. เตรียมเครื่องด่ืม/ อาหารวาง 
18. นอนเวร 

19. สุขาเจาหนาที่ 
20. เปลี่ยนรองเทา/ เสื้อผาเจาหนาที่  

21. ซัก-ตาก-เก็บพัสดุ/ อุปกรณทําความสะอาดอาคาร 
22. พักของสกปรก/ ขยะ 

 

โดยรายละเอียดของแตละพื้นที่ใชสอยโดยสังเขป (ประกอบดวยประโยชนใชสอยและขนาดของพืน้ทีใ่ช
สอยตอหนวยกิจกรรม[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 ุ

1. พักรอญาต-ิผูมาเยี่ยม  บริเวณ ใชสําหรับญาตินั่งรอเขา
เย่ียมผูรับบริการ 

1.ขนาดของพ้ืนท่ีรวม  
   ข้ึนอยูกับจํานวนท่ีนั่ง 
   สูงสุดท่ีตองการ 
2.เขาถึงไดสะดวกจาก 
   เสนทางเดินหลักสู 
   แผนก 

1.1 เกาอี้นั่งรอ 1.00 ท่ี - คน 
1.2 จอด Wheelchair 2.00 คัน 

 
 
 
 
 
 

[2] การศึกษาเพื่อกําหนดขนาดพืน้ท่ีใชสอยโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ (2549) 

 
 

สูติกรรม-2 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

                                                             



 
3 คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม: สูติกรรม 

ตารางท่ี 1 สรุปรายละเอียดพื้นที่ใชสอยโดยสังเขป (ตอ) 
 

พ้ืนที่ใชสอย 
ขนาดตอ 1 หนวย 

(ตารางเมตร-ตร.ม.) 
หนวย ประโยชนใชสอย หมายเหต ุ

2. ติดตอ-สอบถาม 6.00 คน ใชสําหรับญาติของ
ผูรับบริการติดตอ-
สอบถามขอมูลตางๆ ท่ี
ตองการทราบจาก
เจาหนาท่ี 

เขาถึงไดสะดวกจากพ้ืนท่ี
พักรอ และเสนทางเดิน
หลักสูแผนก 

2.1 โตะ/ เคานเตอร+ 
     เกาอี้นั่ง 

4.50 
 

ชุด/ คน 
(จนท.) 

2.2 ตูเก็บเอกสาร/  
     เก็บของ 

1.50 
 

หลัง 

(ย.1 ม.) 
3 ทํางานพยาบาล      
   (Nurse Station) 

6.00 คน ใชสําหรับพยาบาลทํางาน
เอกสาร และจัดเตรียม
ยา /  เ วช ภัณฑ ร วม ท้ั ง
วัสดุ/อุปกรณสําหรับการ
ใหบริการตางๆของแผนก 

1.ขนาดของพ้ืนท่ีรวม  
   ข้ึนอยูกับจํานวน 

   พยาบาลประจําเวร 

2.เขาถึงไดสะดวกจาก 

   เสนทางเดินหลัก 

   ภายในแผนก สูพ้ืนท่ี 

   ปฏิบัติงานตางๆ 

3.1 โตะ/ เคานเตอร+ 
     เกาอี้นั่ง 

4.50 
 

ชุด/ คน 

(พบ.) 
3.2 ตูเต้ีย+อางลางมือ 
     และตูเก็บของ 

1.50 ชุด 

(ย.1 ม.) 

4. รับใหม/ เตรียมฯ/ 
    ใหคําปรึกษา 

16.00 หอง ใ ช สํ า ห รั บ เ จ า ห น า ท่ี 
เตรียมรางกายผูรับบริการ
คลอดใหพรอมกอนการ
ทําคลอด รวมท้ังทําการ
ใ ห ค ว า ม รู /  ข อ มู ล ท่ี
เกี่ยวของกับการปฏิบัติ
ระหวางกระบวนการรอ
คลอด ทําคลอด และหลัง
คลอด 

เขาถึงไดสะดวกจาก 

ทางเขาหลักของแผนก 

และเสนทางเดินหลัก 

ภายในแผนก รวมท้ัง 

พ้ืนท่ีทํางานพยาบาล  

 

4.1 ชั้นวางรองเทา+ 
     ตูวางชุดภายใน 

1.50 ชุด 

(ย.1 ม.) 
4.2 เปลี่ยนชุด 1.00 หอง 
4.3 โตะทํางาน จนท. 4.50 คน-ชุด 

4.4 โตะ/ เคานเตอร 
     เตรียมอุปกรณ+ 

     อางลางมือ+ตูลอย 

1.50 ชุด 

(ย.1 ม.) 

4.5 เตียงเตรียมฯ 7.50 เตียง 
4.6 หองน้ํา-สวม 3.00 หอง 
5. รอคลอด  บริเวณ/ 

หอง 
ใชสําหรับผูรับบริการนอน
รอกอนถึงกําหนด 

การคลอด  

1 .ขนาดของ พ้ืน ท่ีรวม
ข้ึนอยูกับจํานวนเตียงรอ
คลอด 
2.เขาถึงไดสะดวกจาก 

  หองเตรียมคลอด พ้ืนท่ี
ทํา ง านพยาบาล  และ
เสนทางเดินหลักภายใน
แผนก 

5.1 โตะ/ เคานเตอร 
     ทํางาน จนท. 

4.50 คน-ชุด 
 

5.2 โตะ/ เคานเตอร+ 

     อางลางมือ+ตูลอย 
1.50 ชุด 

(ย.1 ม.) 

5.3 เตียงรอคลอด 7.50 เตียง 

6. ทําคลอด  
     (ปกติ/ ติดเชื้อ) 

12.00 เตียง
(หอง) 

ใชสําหรับทําการคลอด
ใหกับผูรับบริการเมื่อครบ
กําหนดและพรอมท่ีจะ
คล อ ด   ร ว ม ท้ั ง ดู แ ล -
ตรวจสอบอาการเบ้ืองตน
ของท้ังแมและทารก กอน 
ยายไปยังพ้ืนท่ีบริการ 
อื่นๆท่ีเกี่ยวของ 

1. ขนาดของพ้ืนท่ีรวม  
    ข้ึนอยูกับจํานวนเตียง
คลอดและจํานวนอุปกรณ 
- เคร่ืองมือ 

2. เขาถึงไดสะดวกจาก
เสนทางเดินหลักภายใน
แผนกและพ้ืนท่ีรอคลอด/ 
ทํางานพยาบาล     

6.1 เตียงทําคลอด 9.00 เตียง 

6.2 รถวางอุปกรณ 1.00 คัน 

6.3 Mobile Crib 1.00 คัน 

6.4 เคร่ืองชวยชีวิต 1.50 เคร่ือง 

6.5 ตูอบทารก 1.50 เคร่ือง 

 

 
 

สูติกรรม-3 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 



 
4 คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม: สูติกรรม 

ตารางท่ี 1 สรุปรายละเอียดพื้นที่ใชสอยโดยสังเขป (ตอ) 
 

พ้ืนที่ใชสอย 
ขนาดตอ 1 หนวย 

(ตารางเมตร-ตร.ม.) 
หนวย ประโยชนใชสอย หมายเหต ุ

7. สังเกตอาการ/  
   พักฟน 

 บริเวณ/ 
หอง 

ใชสํ าห รับผู รับบริการ
นอนฟ กฟน /   สั ง เ กต
อ า ก า รภ า ย ห ลั ง ก า ร
คลอด กอนสงตอไปยัง
หนวยบริการอื่นๆ   ท่ี
เกี่ยวของ 

1. ขนาดของพ้ืนท่ีรวม  
    ข้ึนอยูกับจํานวนเตียง 

    สังเกตอาการและ 

    จํานวนเจาหนาท่ี 

2. เขาถึงไดสะดวกจาก 

    เสนทางเดินหลัก 

    ภายในแผนก พ้ืนท่ี 

    ทํางานพยาบาล และ 

    หองคลอด 

7.1 โตะ/ เคานเตอร+ 

      เกาอี้ทํางาน จนท. 
4.50 คน-ชุด 

 

7.2 เคานเตอรพรอม 

     อางลางมือ+ตูเก็บ 

     ของติดผนัง 

1.50 ชุด 

(ย.1 ม.) 

7.3 เตียงนอนสังเกต 

     อาการ/ พักฟน 
9.00 เตียง 

8. ดูแลทารกแรกเกิด   หอง ใชดูแล/  สังเกตอาการ
ทารกแรกเกิดภายหลัง
การคลอด  กอนสงตอไป
ยังหนวยบริการอื่นๆ  ท่ี
เกี่ยวของ 

1. ขนาดของพ้ืนท่ีรวม  
    ข้ึนอยูกับจํานวน  
   Crib และ จํานวน 

    อุปกรณชวยชีวิต 

2. เขาถึงไดสะดวกจาก 

    เสนทางเดินหลัก 

    ภายในแผนก พ้ืนท่ี 

    ทํางานพยาบาล และ 

    หองคลอด 

8.1 โตะ/ เคานเตอร 
      ทํางาน จนท.  

4.50 คน-ชุด 

8.2 เคานเตอรพรอม 

     อางลางมือ+ตูเก็บ 

     ของติดผนัง 

1.50 ชุด 

(ย.1 ม.) 

8.3 Mobile Crib 1.00 คัน 

8.4 Newborn    
     Resuscitation Unit 

1.50 unit 

8.5 Radiant Warmers 1.50 unit 
8.6 อางลางตัวทารก 1.50 อาง 

9. สํานักงาน  หอง ใช ทํา ง านด านบ ริหาร
จัดการ และงานวิชา 

การของแผนก  
 

1.ขนาดของพ้ืนท่ีรวมข้ึน 

  อยูกับจํานวนเจาหนาท่ี  
  ผูปฏิบัติงาน 

2.เขาถึงไดสะดวกจาก 

  เสนทางเดินหลักภาย 

  ในแผนก และพ้ืนท่ี 

  ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ  

9.1 หัวหนาแผนก 9.00 หอง 
9.2 แพทย/ พยาบาล 6.00 คน 
9.3 เจาหนาท่ี 4.50 คน 
9.4 ชั้น-ตูเก็บเอกสาร 1.50 หลัง 

(ย.1 ม.) 

10. เก็บ Stretcher/  
      Wheelchair 

 บริเวณ/ 
หอง 

ใชสําหรับเก็บ Stretcher 
และ  Wheelchair ท่ีใช
ภายในแผนก เพ่ืออํานวย
ความสะดวกในการ
เคลื่อนยายผูรับบริการ 

1.ขนาดของพ้ืนท่ีรวม  
  ข้ึนอยูกับจํานวนของ  
  Stretcher และ Wheel- 
  chair ทีตองการสํารอง 
2.เขาถึงไดสะดวกจาก  
  พ้ืนท่ีทํางานพยาบาล  
  และเสนทางเดินหลัก 

  ภายในแผนก    

10.1 จอด Stretcher 1.50 คัน 

10.2 จอด  Wheelchair 0.75 คัน 
 

 
 
 
 
 

 
 

สูติกรรม-4 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 



 
5 คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม: สูติกรรม 

ตารางท่ี 1 สรุปรายละเอียดพื้นที่ใชสอยโดยสังเขป (ตอ) 
 

 

 
 

พ้ืนที่ใชสอย 
ขนาดตอ 1 หนวย 

(ตารางเมตร-ตร.ม.) 
หนวย ประโยชนใชสอย หมายเหต ุ

11. เก็บของปราศจาก 
     เช้ือ 

 หอง ใชสําหรับเก็บวัสดุ-
อุปกรณปราศจากเชื้อท่ี
ผานการนึ่งฆาเชื้อแลว 

1.ขนาดของพ้ืนท่ีรวมข้ึน 
  อยูกับจํานวนตูเก็บของ   
  ตูเย็นเก็บยา เคร่ืองมือ 
   และอุปกรณตางๆ 
2 เขาถึงไดสะดวกจาก 
  พ้ืนท่ีปฏิบัติงา และเสน 
  ทางเดินหลักภายในแผนก 

11.1 ชั้น/ ตูเก็บของ 
       (Stainless) 

 
1.50 

หลัง 
(ย.1 ม.) 

12. เก็บเวชภัณฑ 
     เครื่องมือ อุปกรณ 

  หอง ใชสําหรับเก็บเวชภัณฑ 
เคร่ืองมือ/ อุปกรณ 

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

12.1 ตูเก็บของ 
      (Stainless) 

1.50 หลัง 
 (ย.1 ม.) 

12.2 ตูเย็นเก็บยา - 
      เวชภัณฑฯ 

1.50 หลัง  
(ย.1 ม.) 

 12.3 พ้ืนที่วางรถเข็น/ 
       อุปกรณ 

1.50 คัน- 
เคร่ือง 

13. สุขา+อาบนํ้า  หอง ใชสําหรับผูรับบริการทํา
กิจวัตรสวนตัว 

1 .  ขนาดของ พ้ืน ท่ี รวม 
ข้ึ น อ ยู กั บ ช นิ ด แ ล ะ 
จํานวนของสุขภัณฑ 

2.  เขา ถึง ไดสะดวกจาก 
เสนทางเดินหลักภายใน
แผนก พ้ืนท่ี รอคลอด 
เตรียม คลอด และฟก
ฟน/ สังเกตอาการ 

13.1 อางลางหนา-มือ 1.50 อาง 
13.2 โถสวม 1.50 โถ 
13.3 อาบน้ํา 1.50 หอง 

14. ฟอกมือ  บริเวณ ใชสําหรับแพทย/ 
พยาบาลฟอกมือ  กอนท่ี
จะทําการคลอดใหกับ
ผูรับบริการ 

1. ขนาดของพ้ืนท่ีรวม  
    ข้ึนอยูกับจํานวน 

    เจาหนาท่ีและจํานวน 

    อางฟอกมือท่ีตองการ 

2. เขาถึงไดสะดวกจาก 

    เสนทางเดินหลักหนา 

    หองทําคลอด 

14.1 อางฟอกมือ  
    (Scrub sink) 

1.50 อาง 

15. ลาง-ทําความ 

     สะอาดเครื่องมือ/  
     อุปกรณ 

 หอง ใชสําหรับเจาหนาท่ีทํา
ก า ร ล า ง เ ค ร่ื อ ง มื อ / 
อุปกรณ ท่ี ใชในการทํา
คลอด รวมท้ังเตรียม/หอ
ชุดอุปกรณท่ีลางเสร็จ 

เรียบรอยแลว กอนสงไป
นึ่งหนวยจายกลาง 

 

 

1.ขนาดของพ้ืนท่ีรวมข้ึน 

  อยูกับปริมาณเคร่ืองมือ  
  และความยาวรวมของ  
  โตะ/ เคานเตอรท่ีใช 
2 . เข า ถึง ไดสะดวกจาก

เสนทางเดินหลักภายใน 

  แผนกหองคลอด และ 
พ้ื น ท่ี ป ฏิ บั ติ ง า น ท่ี 
เกี่ยวของ 

15.1 โตะ/ เคานเตอร 
       วางหอเคร่ืองมือ 

1.50 ชุด 

(ย.1 ม.) 

 
 

สูติกรรม-5 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 



 
6 คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม: สูติกรรม 

ตารางท่ี 1 สรุปรายละเอียดพื้นที่ใชสอยโดยสังเขป (ตอ) 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

พ้ืนที่ใชสอย 
ขนาดตอ 1 หนวย 

(ตารางเมตร-ตร.ม.) 
หนวย ประโยชนใชสอย หมายเหต ุ

15.2 เคานเตอรพรอม 

     อางลางเคร่ืองมือ 
(2 อาง/ ชุด) 

3.00 ชุด 

(ย.1 ม.) 
    

 

15.3 โตะ/ เคานเตอร 
       วางเคร่ืองมือ 

       เตรียมสงหนวย 

       จายกลาง 

1.50 ชุด 

(ย.1 ม.) 

16. เอนกประสงค   
    (ประชุม/ พักผอน)  

 หอง ใ ช ป ร ะชุ ม เ จ า ห น า ท่ี
ภายในแผนก ห รือ ใช
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 

    เสนทางสัญจรภายใน 

    ของแผนก และพ้ืนท่ี 

    ปฏบัิติงานตางๆ  
     

16.1 โตะ+เกาอี้ 2.00 คน 

17. เตรียมเครื่องดื่ม/  
    อาหารวาง 

4.50 หอง ใช เตรียมเคร่ืองด่ืม อุน
อาหาร  เก็ บ (แช เ ย็น )
อาหาร รวม ท้ังใชล า ง
ภาชนะใส เ ค ร่ือ ง ด่ืม / 
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
ประชุม และหองอเนก- 
ประสงค/ พักเจาหนาท่ี 

17.1 ตูเต้ีย+อางลาง  
       ภาชนะ+ตูลอย 

3.00 ชุด 
(ย.2 ม.) 

17.2 ตูเย็น  1.50 หลัง 
18. นอนเวร 6.00 คน ใชสําหรับเจาหนาท่ีนอน

พักกอนและหลังการอยู
เวร 

1. ขนาดของพ้ืนท่ีรวม  
   ข้ึนอยูกับจํานวนเตียง 
2. เขาถึงไดสะดวกจาก 
    เสนทางสัญจรภายใน 
    ของแผนก และพ้ืนท่ี 
    ปฏบัิติงานตางๆ  

18.1 เตียงนอน 4.50 เตียง 
18.2 โตะทํางาน 1.50 โตะ 

19. สุขาเจาหนาที่ 
      (แยกชาย-หญิง) 

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

1.ขนาดของพ้ืนที่รวม ขึ้น 
   อยูกับจํานวน/ ชนิด  
   ของสุขภัณฑ 
2.เขาถึงไดสะดวกจาก 
   พ้ืนที่ปฏิบัติงานตางๆ 
   ของแผนก หองประชุม   
   และหองเอนกประสงค 

19.1 อางลางหนา 1.50 อาง 
19.2 โถปสสาวะ/ สวม 1.50 โถ 

19.3 อาบน้ํา 1.50 หอง 

 
 

สูติกรรม-6 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 



 
7 คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม: สูติกรรม 

ตารางท่ี 1 สรุปรายละเอียดพื้นที่ใชสอยโดยสังเขป (ตอ) 

 

พื้นที่ใชสอย 
ขนาดตอ 1 หนวย 

(ตารางเมตร-ตร.ม.) 
หนวย ประโยชนใชสอย หมายเหตุ 

20. เปลี่ยนรองเทา/  
    เสื้อผา/ เก็บของใช 
    สวนตัวเจาหนาที่ 

  ใชสําหรับเจาหนาท่ีเก็บ
ของใชสวนตัวและเปลี่ยน
ชุด/ สวมเสื้อคลุม กอน 
และหลังเขา-ออกพ้ืนท่ี
ปฏิบัติงาน/ ใหบริการ 
 
 

1.ขนาดของพ้ืนที่รวมขึ้น 
  อยู กั บ จํ านวนตู  Locker   

จํา นวนห อง เป ล่ียนชุ ด  
และจํานวนตะกราผา  ซ่ึง
แปรผันตามสัดสวนของ
จํ านวน เจ า หน า ที่ ข อ ง
แผนก 

2. เข าถึ งไดสะดวกจาก
ทางเขา-ออกหลัก สําหรับ
เจาหนาที่   

20.1 ชั้นวางรองเทา 
       และ ตูวางเสื้อ 
       คลมุภายใน 

1.50 ชุด 
(ย.1 ม.) 

20.2 ตู Locker 1.50 ตู 
20.3 เปลี่ยนชุด 1.00 หอง 
20.4 ตะกรา/ ถัง 
       ใสผาใชแลว 

1.50 ใบ 

21. ซัก-ตาก-เก็บพัสดุ/  
    อุปกรณทําความ 
    สะอาดอาคาร 

3.00 หอง ใ ช ซั ก ล า ง -ต า ก ผ า / 
อุ ป ก รณ  แ ล ะ ใ ช เ ก็ บ
อุปกรณ/ เคร่ืองมือทํา
ความสะอาดอาคาร 

1. เขาถึงไดสะดวกจาก 
   เสนทางสัญจรภายใน 
   สูพ้ืนท่ีปฏิบัติงานตางๆ   
   ของแผนก 
2. ระบายอากาศไดดีและ 
    มีแสงแดดสองถึง 

21.1 ซักลางผาเช็ดพ้ืน 1.50 บริเวณ 
21.2 ตาก/เก็บอุปกรณ 1.50 บริเวณ 

22. พักสิ่งสกปรก/ขยะ   ใชสํ าหรับวาง ถังใสสิ่ ง
สกปรกและขยะท่ีเกิดข้ึน
จากการใหบ ริการของ
แผนก 

1. ขนาดของพ้ืนท่ีรวมข้ึน 
   อยูกับจํานวนถังพัก 
   สิ่งสกปรก 
2. เขาถึงไดสะดวกจาก 
   ทางสัญจรภายใน 

22.1 ถังพักสิ่งสกปรก/  
       ขยะ 

1.50  ใบ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สูติกรรม-7 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 



 
8 คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม: สูติกรรม 

02 ความสัมพันธและเสนทางสัญจรระหวางพื้นที่ใชสอยภายในแผนกสูติกรรม (งานหองคลอด) 
 

 

 
แผนผังท่ี 1 แสดงความสัมพันธและเสนทางสัญจรระหวางพืน้ที่ใชสอยตางๆภายในแผนกสูติกรรม 

3 ทํางานพยาบาล 
(Nurse Station) 

1 พักรอญาติ 
 

17 เตรียม
เครื่องด่ืม/ 
อาหารวาง 

 

11 เก็บของปราศจากเชื้อ 

 

10 เก็บ stretcher/ wheel 
chair 

21 ซัก-ตาก/  
เก็บอุปกรณ 

ทําความสะอาด 

19 สุขา จนท. 
(แยกชาย-หญิง) 

 

16  
เอนกประสงค 

(ประชุม/ พักผอน) 

 

เสนทางสัญจรผูรับบริการ/ ญาติ 
เสนทางสัญจรผูใหบริการ/ เจาหนาที่ 
เสนทางสัญจรวัสดุ/ อุปกรณ/ ส่ิงของ 

00 เวชระเบียน 

2 ติดตอ-สอบถาม 

 แผนก/ พื้นที่อ่ืนซ่ึงเก่ียวของ 

12 เก็บเวชภัณฑ/ อุปกรณ 

4 รับใหม 
(ใหคําปรึกษา/ เตรียมคลอด) 

5 รอคลอด 

13 สุขา/อาบน้ํา 

14 ฟอกมือ 

 
     9 สํานักงาน 

 
 

20 เปลี่ยนรองเทา/  
เสื้อผา จนท. 

 

22 พักผาเปอน/ ขยะ 

 

ออก 

เขา-ออก 

สุขาผูรับบริการ  
(แยกชาย-หญิง/ผูพิการ) 

6 ทําคลอด 
(ปรกติ/ ติดเชื้อ) 

7 พักฟน-สังเกต
อาการ 

 

8 ดูแลทารก 
แรกเกิด 

 

18 นอนเวร 

15 ลาง-ทําความ 
สะอาดเครื่องมือ/ 

อุปกรณ 
 

Ward  
สูติกรรม 

ซักฟอก/  
จายกลาง 

 

 

 

พื้นที่บริการสวนหนาสําหรับผูรับบริการ/ ญาติ 

พื้นที่ปฏิบัติงานหลักโดยผูใหบริการ/ เจาหนาที่ 

พื้นที่สนับสนุนการใหบริการ/ การปฏิบัติงาน 

 
 

สูติกรรม-8 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 



 
9 คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม: สูติกรรม 

03 การปองกันการติดเช้ือในแผนกสูติกรรม (Infection Control: IC) 

ประเด็นพิจารณา 

 การปฏิบัติการปองกันการติดเช้ือในแผนกสูติกรรมในน้ัน มุงเนนการปองกันไปที่การติดเช้ือใน หองคลอด
จึงเนนไปที่การจัดแบงพื้นที่และระบบสัญจร โดยระบบสัญจรระหวางเขตตางๆ ภายในหนวยควรเปนแบบ One 

wayจากผูปวยสูบุคลากรดังน้ันการจัดการในหลักการของ IC และมีการจัดการการระบายอากาศที่ดี ตําแหนง
เหมาะสม เชน จากเขตสะอาดนอยไปเขตสะอาดมาก หรือจากเขตสะอาดมากไปเขตสะอาด ดังน้ี 

  1) เจาหนาที่ / บุคลากรจากเขตสะอาดมากไปเขตสะอาดนอย 

  2)  การไหลเวียนของอากาศจากเขตสะอาดมากไปเขตสะอาดนอย 

  3)  การจัดพื้นที่ในการสงตอ - การแยกของกิจกรรมที่สะอาดและสกปรก เปนตน 

การจัดแบงพ้ืนท่ีใชสอยกับการปองกันการติดเชื้อ 

  1. พื้นที่เตรียม+รอคลอด เน่ืองจากเปนพื้นที่ที่ผูเขารับบริการมาพักเพื่อรอสังเกตอาการกอนที่จะ
คลอด โดยมีทั้งผูปวยในและผูปวยนอก ซึ่งมีโอกาสที่ผูมีเช้ือโรคที่แพรกระจายติดตอสูผูอื่นได จึงตอง
พิจารณาถึงการไหลเวียนของอากาศในประเด็นขางตนเพื่อปองกันการติดเช้ือสําหรับพื้นที่น้ี 

  2. พื้นที่หองคลอด เปนพื้นที่สะอาดมาก จึงตองพิจารณาถึงการไหลเวียนของอากาศใหเปนแบบ
ทางเดียว (One-Way) โดยกําหนดใหการไหลเวียนของอากาศจากเขตสะอาดมากไปเขตสะอาดนอย 

หรือกําหนดความดันอากาศภายในพื้นที่ เชน พื้นที่ในหองคลอดมีความดันอากาศเปนบวก เพื่อปองกัน
การติดเช้ือสําหรับ พื้นที่น้ี เปนตน 

  3. หองแยกโรค ผูปวยโรคติดตอ/แพรเช้ือ กําหนดใหมีความดันอากาศในหองเปนลบ และภายใน
หองตองไมปดกั้นหรือขวางการไหลของระบบเติมอากาศ โดยใหอากาศไหลผานจากดานสะอาดไปดาน
ปนเปอนและมีระบบเติม/ปรับอากาศ ระบบดูดอากาศเปนของตัวเอง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สูติกรรม-9 
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10 คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม: สูติกรรม 

การจัดการของเสียทางการแพทย 

 ควรจะตองมีการจัดการของเสียทางการแพทยภายในแผนก คือ  

  1) มีการแยกของเสียประเภทตางๆเชน  

   - ของเสียที่ติดเช้ือจากคลอด ขยะมูลฝอยติดเช้ือชนิดของเหลวหรือสารคัดหลั่ง จะรวมแลว
  ลงสูที่บําบัดของเสียรวมกับทางโรงพยาบาลตอไป  

   - สวนขยะมูลฝอยที่ติดเช้ือทั่วไป พวกถุงมือ ผากอซ สําสีเปอนเลือด และของเสียอื่นๆ  

  กําจัดโดยการเผา 
  2) มีพื้นที่รวบรวมของเสียภายในแผนกเพื่อรอการขนยายที่แยกมาไวเฉพาะ โดยไมปะปนกันอยาง

เหมาะสม  

  3) มีเสนทางและชองทางการเคลื่อนยายของเสียจากภายในแผนก ไปสูสถานที่รวมของ
โรงพยาบาลที่เหมาะสม 

 
 
 

 
 

แผนผังท่ี 2 แผนผังเสนทางและชองทางการเคลื่อนยายของเสียจากภายในแผนกสูติกรรม 
 

 

 

 

 

 

  

• ของเสียท่ีตดิเชือ้ 
เช่น สาํลี ผ้ากอ็ต 
เศษของเสียท่ีเกดิ
จากการทาํคลอด 

• ชนิดของเหลว
หรือสารคัดหล่ัง  

ห้องคลอด 

• พืน้ที่เก็บ
ขยะติดเชือ้ 

• พืน้ที่พักผ้า
เป้ือน 

ส่วนพักผ้า
เป้ือน/ขยะ 

นําไปสู่

สถานท่ีรวม

ขยะของ

โรงพยาบาล 

ส่วนช่องทาง
การเคล่ือนย้าย

ของเสีย 
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04 สวนประกอบอาคารและวัสดุประกอบอาคาร 

นิยามความหมาย  

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

  โดยทั่วไปภายในแผนกสูติกรรม (หองคลอด) ในบริเวณตางๆ จะตองคํานึงถึงการรักษาความ
สะอาดเปนอยางดี เพื่อไมใหเกิดการติดเช้ือของแมและทารกระหวางการทําคลอด ทั้งน้ี การกําหนดคุณลักษณะ
ของสวนประกอบอาคารและวัสดุประกอบอาคารภายในแผนกสูติกรรม สามารถจําแนกลักษณะการใชงานของ
บริเวณตางๆ ตามหลักการปองกันการติดเช้ือ ดังน้ี  

 เขตท่ัวไป (Unrestricted Area) ไดแก โถงพักคอย หองพกัเจาหนาที่ หองประชุม 

หองนํ้า หองเปลี่ยนเสือ้ผา เปนตน พื้นที่สวนน้ี มีการใชงานไมหนักมาก  
 เขตปนเปอน (Contaminated Area) หรือ เขตสกปรก (Dirty Area) คือ หองหรือ

บริเวณทีจ่ัดไวสําหรับลางทําความสะอาดเครื่องมือ เกบ็สิ่งสกปรกหรือมีการปนเปอนแลว เชน สวนเกบ็ผาเปอน 
สวนลางน่ึงและตากเครื่องมือ-อุปกรณ พักขยะ เปนตน ซึง่พื้นที่บริเวณน้ีจะมีความสกปรกมาก  จึงตองมีการ
ลางนํ้า และทําความสะอาดดวยนํ้ายาทําความสะอาดเปนประจํา 

 เขตสะอาด (Clean Area) เขตน้ี ไดแก สวนรับใหม รอคลอด พักฟนหลังคลอด และ
ภายในหองทําคลอด หองผาคลอด สวนเกบ็ของสะอาด บริเวณน้ีจะตองเช็ดถูดวยนํ้าสะอาด และดูแลรักษา
ความสะอาดเปนประจํา สวนกรณีเปอนเลือดตองเช็ดดวยนํ้ายาฆาเช้ือ  

                 ทั้งน้ี การกําหนดคุณลักษณะของสวนประกอบอาคารและวัสดุประกอบอาคาร ใหสอดคลองกบั
การใชงาน มีรายละเอียดดังน้ี 

 

4.1 พ้ืน (Floor)  

 เขตท่ัวไป (Unrestricted Area) ใชวัสดุปูพื้นที่มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถดูแลรักษาทําความ
สะอาดไดงาย และมีผิวพื้นไมลื่นในยามแหงและเปยก 

 เขตปนเปอน (Contaminated Area) หรือ เขตสกปรก (Dirty Area) ใชวัสดุปูพื้น ที่มีความ
แข็งแรง ทนการขัดถู ทนนํ้าและทนสารเคมีประเภทนํ้ายาทาํความสะอาด  สามารถทําความสะอาดได
งาย และมผีิวเรียบไมลื่นทั้งในยามแหงและเปยก 

 เขตสะอาด (Clean Area) ใชวัสดุปูพื้น ที่มีความแข็งแรง ทนการเช็ดถู และการใชงานเตียงเข็นผูปวย 
รถเข็นเครือ่งมอืตางๆ ทนความช้ืน ทนกรดดางหรือนํ้ายาฆาเช้ือไดดี สามารถทําความสะอาดไดงาย ผิว
เรียบไมมีรอยตอหรือมรีอยตอนอย เพื่อไมเปนแหลงฝงตัวของสิง่สกปรก มผีิวไมลื่นทัง้ในยามแหงและ
เปยก 
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หมายเหตุ   

  ผิวพื้น ภายในแผนกจะตองไมตางระดับกัน เพื่อสะดวกในการสัญจรและการเครื่องยายผูปวยที่ใช
เปลนอน หรือการขนยายเครือ่งมอื-อุปกรณตางๆ กรณีทีจ่ําเปนตองมีพื้นตางระดับกันไมเกิน 20 ม.ม. จะตองมี
การปาดมมุลาดเอียง 1:1[1] หรือ 1:2 [2]  และเกินกวา 20 ม.ม. ใหปาดมุมลาดเอียง 1:12 [1] 

 

    
 

รูปท่ี 1 ตัวอยางการปาดมุมลาดเอียง สําหรบัพื้นตางระดับ 

 

4.2 ผนัง (Wall)  

 เขตท่ัวไป (Unrestricted Area) ใชวัสดุผนังทีม่ีความแข็งแรง ทนทาน สามารถดูแลรักษาทําความ
สะอาดไดงาย  

 เขตปนเปอน (Contaminated Area) หรือ เขตสกปรก (Dirty Area) ใชวัสดุผนังที่มีความแข็งแรง 
ผิวหนาทนการขัดถู ทนนํ้าและทนสารเคมีประเภทนํ้ายาทําความสะอาด สามารถทําความสะอาดได 

 เขตสะอาด (Clean Area) ใชวัสดุผนัง ที่มีความแข็งแรง ทนการเช็ดถู ทนความช้ืน และทนกรดดาง
หรือนํ้ายาฆาเช้ือไดดี สามารถทําความสะอาดไดงาย ผิวเรียบไมมรีอยตอหรอืมีรอยตอนอย ไมเปน
แหลงฝงตัวของสิ่งสกปรก 

4.3 เพดาน (Ceiling)  

 เขตท่ัวไป (Unrestricted Area) ใชเพดาน หรือฝาเพดานที่มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถดูแล
รักษาไดงาย  

 เขตสะอาด (Clean Area) ใชฝาเพดานในการปกปดบริเวณใตเพดานเพื่อการรกัษาทําความสะอาดได
งาย มีความเรียบไมมีรอยตอ ไมมีรพูรุน ไมเปนแหลงสะสมฝุนผง และทนความช้ืนไดดี     

หมายเหตุ 

 ระดับความสูงเพดานหรือฝาเพดานภายในแผนกควรสูงไมนอยกวา 2.80-3.50 ม. เพื่อการระบายอากาศ
ที่ดี และไมรูสึกอึดอัด 

 

   

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

2
 ศูนยสิรนิธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ 

(1:12) 

12 

 

เกนิ 20 ม.ม. 
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4.4 ประตู (Door)  

  ในแผนกสูติกรรมน้ัน จะตองคํานึงถึงการสัญจรภายในแผนกอยางคลองตัว ทั้งการเคลื่อนยาย
ผูปวยดวยเปลนอน (Stretcher) และการขนยายเครื่องมือตางๆ  สวนรายละเอียดของประตูควรคํานึงถึงในการ
ออกแบบมีดังน้ี 

1) รูปแบบประตู สามารถเปดปดไดงาย สะดวก ไมเกะกะทางเดิน (ควรเปนชนิดที่
สามารถใชทอนแขนหรือลําตัว ดันหรือเลื่อนใหบานเปดออกได โดยไมตองใชมือจับ) 

2) ความกวางสุทธิ [3] ของชองประตู เพื่อความสะดวกตอการสญัจร ควรมรีะยะดังน้ี 

 ชองทางเขาแผนกและชองประตูในทางสญัจรภายในแผนก ซึ่งสามารถเข็นเตียง
ผูปวยผานไดสะดวกควรกวางไมนอยกวา 1.80 ม.  

 ชองประตูหองทําคลอด และหองผาคลอด ควรกวางไมนอยกวา 1.50 ม.  

 ชองประตูหองอื่นๆ สําหรบัเจาหนาที่ใชงาน ควรกวางไมนอยกวา 0.90 ม.  
 

 

 

 

  

                             

รูปท่ี 2 ตัวอยางความกวางสุทธิของชองประตูหองทําคลอด และหองผาคลอด 

 

 

 

 

 

 

3
 ความกวางสุทธิของชองประตู หมายถึง ชองโลงโดยไมมีสิ่งกีดขวาง เมื่อเปดประตูออกกวางสุดแลว 

ทั้งนี้  ระยะที่สะดวกที่ สุด 
ควรกวางประมาณ 1.80 ม. 
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3) ประตูในแผนกตองไมมธีรณีประตูหรือสิ่งที่เปนอุปสรรคหรือกระทบกระเทือนตอผูปวย 

4) ประตูหองคลอดและหองผูปวยติดเช้ือ จะตองมีชองวางใหอากาศรั่วไหลนอยที่สุด 

เพื่อควบคุมอุณหภูมิและรักษาแรงดันอากาศภายในหอง ใหเปนไปตามมาตรฐานที่ 
กําหนด[4] 

5) วัสดุประตูและอปุกรณประกอบจะตองมีความแข็งแรงทนทานรองรับแรงกระแทกไดดี  
6) การติดต้ังอปุกรณและมือจับประตู ใหมลีักษณะตามที่กฎหมายกําหนด[5] 

 
4.5 หนาตาง (Window) และชองแสง  

1) วัสดุและอปุกรณประกอบ จะตองมีความแข็งแรงคงทน และสะดวกตอการใชงาน ดูแล
รักษาทําความสะอาดไดงาย 

2) บานหนาตาง และชองแสง ตองสามารถปองกันสัตวและแมลงทีเ่ปนพาหะของเช้ือโรคได 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4
  ดูรายละเอียดในขอท่ี 7 งานระบบวิศวกรรมเครื่องกล 

5
 กฎกระทรวง พ.ศ.2548 (กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวก สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา) หรือใหมกวา 
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05 ครุภัณฑประกอบอาคาร (Furniture)  
แนวทางการออกแบบครุภัณฑประกอบอาคาร (Furniture) ในการบริการระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ 

เพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจของเจาหนาที่ และผูปวย/ผูมารับบริการ 

 มีการจัดวาง และจํานวนอยางเหมาะสม ไมกีดขวางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และผูรับบริการ  
 ขนาดและสดัสวนเหมาะสมกับกระบวนงานที่ปฏิบัติงาน แข็งแรงมั่นคง ไมมีมุมแหลมคม  
 ใชวัสดุที่ดูแลรักษาไดงาย ไมสะสมเช้ือโรค โดยเลือกใชใหเหมาะสมกับการใชงานน้ันๆ 

 สีสันสบายตา เพื่อสรางสภาพแวดลอมในการทํางานของเจาหนาที่และผูรับบริการ 

 

ครุภัณฑประกอบอาคารของแผนกสูติกรรม (หองคลอด)       

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 โตะตรวจ
สําหรับแพทย โตะทํางานเจาหนาที่ เปนตน 

         ภายในแผนกสูติกรรม (หองคลอด) สามารถจัดแบงครุภัณฑตามพื้นที่ใชสอยและกิจกรรมของแต
ละพื้นที่การใชงาน ทั้งสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน และผูมารับบริการ ตามตารางที่แสดงดังน้ี 
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06 งานระบบวิศวกรรมไฟฟาและสื่อสาร 

6.1 ระบบไฟฟาแสงสวาง 

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

การสองสวางภายในโรงพยาบาลสวนของแผนกสูติกรรม 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 

การใหแสงสวางภายในแผนกสูติกรรมประกอบดวยหองดังตอไปน้ี 

สวนท่ี1: พ ื้นที่บริการสวนหน าสําหรับผ ูปวยบริการและญาติไดแกผูมารับ 

 พักรอญาต ิผูมาเย่ียม 

 ติดต อสอบถาม 

สวนท่ี2: พ ื้นที่ปฏ ิบัติงานหล ักของแผนกโดยผูใหบริการและหรือเจาหน าทีไ่ด แก 

 ทำงานพยาบาล (Nurse Station) 

 เตร ียมคลอด/ให คำปรึกษา/รับใหม 
 รอคลอด 

 ทำคลอด 

 สังเกตอาการ-พักฟน 

 ดูแลทารกแรกเกิด 

 สำน ักงาน 

 

[1]
 สมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย ชื่อเรื่องหนังสือ แนวทางประหยัดพลังงานไฟฟาแสงสวาง 
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สวนท่ี3: พ ื้นที่สน ับสนุนการใหบริการและการปฏ ิบัติงานไดแก 
 เก ็บStretcher/ Wheelchair 
 เก ็บของปราศจากเช ื้อ 
 เก ็บเวชภัณฑ และอุปกรณ 
 สุขาสำหร ับรอคลอด(อาบนํ้า) 
 ฟอกม ือ(สำหร ับทำคลอด) 
 ลางอปุกรณ/เครื่องมือทำความสะอาด 
 เอนกประสงค(พ ักผอนเจาหนาที/่ประช ุม) 
 เตร ียมเครื่องด ื่มอาหารวาง 
 นอนเวร 
 สุขาเจาหนาที ่
 เปล ี่ยนรองเทาเสื้อผาเจาหนาที ่
 อุปกรณ ทาความสะอาดอาคาร/เก ็บพัสด ุ-ตาก-ซัก 
 พ ักของสกปรก/ขยะ 

 การใหแสงสวางพึงระวังในเรื่องของแสงบาดตา และความสะอาดโดยเฉพาะโคมไฟที่ใชในหองผาตัด
คลอดควรเปนแบบ Clean Room และพื้นที่อื่นๆ ควรเปนโคมแบบปด เชน โคมที่มีแผนกรองแสงเกล็ดแกว
(Prismatic) หรือแผนกรองแสงขาวขุน (White Diffuser) เปนตน ความสวางในแตละพื้นที่ใหเปนไปตาม
มาตรฐานสมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย 

ตารางท่ี 4 ขอแนะนําระดับความสองสวางภายในอาคาร ของสมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย[1]
 

ประเภทของพื้นที่และกิจกรรม 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 

พื้นที่หองพักผูปวยใน 
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 
 
 
 
 
 
 
 

[1]
 สมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย ชื่อเรื่องหนังสือ ขอแนะนําระดับความสองสวางภายในอาคารของประเทศไทย 
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 วงจรแสงสวางในสวนของแผนกสติูกรรม ตองมีแหลงจายไฟอยางนอย 2 แหลงที่ตางกัน[1] เพื่อจายใหกับ
ดวงโคมและ 1 ใน 2 วงจรน้ัน จะตองเลือกตอกับแหลงจายระบบนิรภัยพื้นที่ที่ใชสําหรับการรักษาควรตอกับ
แหลงจายระบบนิรภัยทั้งหมด และอุปกรณดวงโคมควรเลือกใชเปนแบบประหยัดพลังงาน 

6.2 ระบบไฟฟากําลัง 

ระบบไฟฟากําลังหมายถึง ระบบไฟฟาที่รับกําลังไฟฟาจากระบบจําหนายแรงดันสูง และลดแรงดันเปน
แรงดันตํ่าเพื่อจายกําลังไฟฟาใหกับบริภัณฑไฟฟา  

ระบบไฟฟากําลังในที่น้ีเปนการรับกําลังไฟฟาจากแผงเมนควบคุมไฟฟาแลวสงจายกําลังไฟฟาใหกับ
บริภัณฑไฟฟาภายในสวนของแผนกสูติกรรมตอไป นอกจากน้ียังจะตองจัดเตรียมแยกกําลังไฟฟาใหกับ
เครื่องมือ อุปกรณเฉพาะที่ใชภายในสวนของแผนกสติูกรรมเชน  

 เครื่องมืออุปกรณทางการแพทย เชน ตูอบ เปนตน 

 ระบบปรับอากาศ เปนตน 

เตารับไฟฟาที่ติดต้ัง ใหเปนเตารับแบบคูเสียบไดทั้งกลมและแบน (2P+E) เตารับไฟฟาที่รับไฟจาก
แหลงจายระบบไฟฟานิรภัยตองสามารถระบุได เชน เตารับไฟฟาที่ตอจากเครื่องกําเนิดไฟฟาใชสีแดง และ
เตารับไฟฟาที่ตอจาก UPS ใชสีเหลือง เปนตนจํานวนเตารับไฟฟาในหองผาตัดไมนอยกวา 3 จุด (จุดละ 6 

เตาเสียบ) และติดต้ังที่ระดับ 1.20 เมตร เพื่อความสะดวกในการทําความสะอาดพื้น และปลอดภัย ปองกันการ
ชนของรถเข็น 

เตารับไฟฟาที่มีการใชบริภัณฑไฟฟากับคนไข อันไดแก หองผาตัดคลอดจะตองใชระบบไฟฟา IT เพื่อ
ใชในทางการแพทยเทาน้ันซึ่งถาบริภัณฑไฟฟาดังกลาวขาดการจายไฟฟาอยางตอเน่ืองจะสงผลอันตรายตอ
คนไข 

ในการจายกําลังไฟฟาใหกับบริภัณฑไฟฟาตองติดต้ังอุปกรณปองกันเปนไปตามหลักวิศวกรรม และ
กระแสไฟฟาตองมีความเพียงพอ เหมาะสมกับโหลดที่ใชงานสามารถรองรับโหลดที่เพิ่มข้ึนในอนาคตได 
อุปกรณเครื่องมือ  และเครื่องปรับอากาศที่ตองใชงานอยางตอเน่ืองตองรับแหลงจายไฟ 2 แหลง เปนอยาง  
นอย[23] และระบบตองสามารถใชงานไดสะดวก ปลอดภัยถูกตองตามมาตรฐาน และหลักวิศวกรรม 

6.3 ระบบไฟฟาสํารอง 

ระบบไฟฟาสํารอง หมายถึงแหลงจายระบบไฟฟาสํารอง ใชสําหรับทดแทนการจายกําลังไฟฟาในกรณี
ฉุกเฉิน หรือแหลงจายกําลังไฟฟาจากการไฟฟาขัดของ ลมเหลว เพื่อใหมีไฟฟาใชอยางตอเน่ือง และปลอดภัย
สูงสุด  

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

 
 

สูติกรรม-25 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

                                                             



 
26 คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม: สูติกรรม 

 ระบบไฟฟาสํารองติดต้ังเพื่อใชทดแทนการจายกําลังไฟฟา เมื่อระบบไฟฟาพื้นฐานของการไฟฟาสวน
ทองถ่ินขัดของ ตัวอยางอุปกรณไฟฟาสํารอง เชน เครื่องกําเนิดไฟฟา และ UPS (Uninterruptible Power 

Supply) เปนตนโดยจะตองจายกําลังไฟฟาใหกับอุปกรณไฟฟาอยางตอเน่ือง เชน 

 โคมไฟสํารองฉุกเฉิน 

 โคมไฟปายทางออกฉุกเฉิน 

 เครื่องมืออุปกรณทางการแพทยอื่นๆ เปนตน 

 ดวงโคม , เตารับไฟฟา และเครื่องปรับอากาศบางสวนในพื้นที่บริเวณทํางานและ
รักษาพยาบาลอยางตอเน่ือง 

 อุปกรณไฟฟาสําหรับการรักษาพยาบาลอยางตอเน่ือง และชวยชีวิต เชนอุปกรณไฟฟา
ทางการแพทยกลุม 2 (ระบบ IT) และอุปกรณระบบกาซทางการแพทย เปนตน 

6.4 ระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน และโคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉิน 

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

 โคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉิน[1]หมายถึงโคมไฟฟาที่มีแหลงจายไฟฟาสํารองจากแบตเตอรี่ เพื่อใหความ
สวางกับปายทางออก 

ระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินและโคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉิน รายละเอียดคุณสมบัติ และการติดต้ัง 
ใหยึดถือเปนไปตามมาตรฐานระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินและโคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินของ วสท. ในหอง
ผาตัดคลอดจะตองติดต้ังโคมไฟแสงสวางฉุกเฉินเพื่อสองไฟบริเวณโดยรอบในขณะที่ไฟฟาดับ และบริเวณอื่นๆ 
ควรติดต้ังปายทางออกดานลางเปนปายเสริม[1] โดยขอบลางของปายสูงจากพื้น 15-20 เซนติเมตร และขอบ
ของปายอยูหางจากขอบประตูไมนอยกวา 10 เซนติเมตร 

ตัวอยางรายละเอียดของปายทางออกดานลาง  
 เปนปายเครื่องหมายบอกทางเรืองแสง (Photo luminescent Escape Sign) สามารถสะสม

แสงรอบตัวและเรืองแสงไดโดยไมพึ่งพาไฟฟาโดยติดต้ังทุกตําแหนงประตูเสนทางหนีไฟทุก
ทางแยกทางเลี้ยวและแนวเสนทางหนีไฟทุกระยะ 24 เมตร 

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

 คาความสวางเปนไปตามมาตรฐาน DIN67510 (Longtime After glowing Pigments and 

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

22 mcd/m2 ที่นาทีที่ 60 

 

[1]มาตรฐานระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉนิและโคไฟปายทางออกฉุกเฉนิ: วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 
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รูปท่ี 3 รูปแบบสัญลักษณมีขนาด 150 x 300 mm 

 

6.5 ระบบแจงเหตุเพลิงไหม 

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

(Bell) เปนตน สําหรับในสถานที่สําหรับผูปวยที่มีปญหาเกี่ยวกับการไดยิน ตองติดต้ังอุปกรณแจงเหตุชนิดแสง
กระพริบสีขาวระหวาง 1-2 ครั้งตอ  วินาที[1] ระยะหางระหวางอุปกรณแจงเหตุชนิดแสงตองไมเกิน 30 เมตร 

 อุปกรณแจงเหตุดวยมือจะตองติดต้ังในตําแหนงที่เห็นชัดเจน และอยูในพื้นที่ทุกทางเขาออก และทาง
หนีไฟ สามารถเขาถึงไดสะดวก โดยระยะหางระหวางอุปกรณแจงเหตุดวยมือไมเกิน 60 เมตร (วัดตามแนว 

ทางเดิน)[1] 

 

 

รูปท่ี 4 แสดงระยะการติดต้ังอปุกรณตรวจจับความรอน (Heat Detector) E.I.T. Standard[1] 

 

[1] มาตรฐานแจงเหตุเพลิงไหม: วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 
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รูปท่ี 5 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 

 
 
 

 [1] มาตรฐานแจงเหตุเพลิงไหม: วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมภ 
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6.7 ระบบเสียงประกาศ 

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

 
6.8 ระบบเรียกพยาบาล 

ระบบเรียกพยาบาล หมายถึง อุปกรณใชเพื่อติดตอสื่อสารระหวางผูปวยกับพยาบาล ใชสําหรับผูปวยที่
พักอยูในหองพักรอคลอด หองคลอดที่ตองการความชวยเหลือจากพยาบาลอยางฉับพลัน มีจํานวนโซนเพียงพอ
กับความตองการ ตองติดต้ังอุปกรณใหครบทุกเตียง การติดตอควรเปนแบบทางเดียวหรือสองทาง สวนผูปวย
พิเศษ ผูปวยแยกโรค ระบบตองสามารถพูดตอบโตไดระหวางผูปวย และพยาบาล หนาหองพักจะตองมี
หลอดไฟแสดงสถานการณเรียก การจายไฟใหกับแผงควบคุมใหตอเช่ือมกับระบบไฟฟาสํารองของอาคาร 
อุปกรณระบบเรียกพยาบาลประกอบดวย เชน  

 Master Station ติดต้ังอยูในบริเวณที่ทํางานของพยาบาล เพื่อใชรับสัญญาณเรียกพยาบาล มี
หลอดไฟแสดงการเรียกพยาบาลพรอมสญัญาณเสียง สญัญาณเสียงควรมีไมนอยกวา 2 แบบ 
สามารถเลือกได 

 Wall Unit and Handset ติดต้ังอยูที่หัวเตียงผูปวยมีปุมสําหรบักดเรียกทีห่ัวเตียงและมสีาย 
พรอมปุมกดเรียกตอมาทีเ่ตียงผูปวย มีหลอดไฟ Confirmation Lamp เพื่อแสดงการกดเรียก 
และมีทีส่ําหรับใหพยาบาล Reset ระบบใหกลบัสูสภาวะปกติ   

 Wall Unit and Pear push-button ติดต้ังอยูที่หัวเตียงผูปวยและมีสายพรอมปุมกดเรียก
ตอมาที่เตียงผูปวย 

 Corridor Light เปนหลอดไฟแสดงการกดเรียกพยาบาล ติดต้ังอยูหนาหองผูปวย ในกรณีกด
เรียกหลอดไฟจะแสดงสถานะตามสภาวะการใชงานไดไมนอยกวา 2 สถานะ 

 Emergency Call ติดต้ังในจุดที่ Wall Unit ไมสามารถติดต้ังไดอยางเหมาะสม เชนหองอาบนํ้า 
หองสุขา มีสายตอสายหอยลงมาพรอมทีจ่ับดึง  

 Reset Unit ติดต้ังอยูในหองผูปวยทําหนาที่ยกเลิกการทํางานในกรณีที่ผูปวยกดเรียกเฉพาะใน
หองนํ้า 
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6.9 ระบบเสาอากาศโทรทัศนรวม 

ระบบเสาอากาศโทรทัศนรวม หมายถึง อปุกรณรับสัญญาณทีวีรวมและกระจายสญัญาณไปยังเตารบั
ตามจุดตาง ๆ เพื่อใชสําหรับการรบัชม ขอมูล ขาวสาร เปนตน 

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

6.10 ระบบสื่อสารดวยความเร็วสูง 

 ระบบสื่อสารดวยความเร็วสงู เปนกระบวนการถายทอดหรอืแลกเปลี่ยนขาวสารระหวางผูสงกับผูรับ โดย
ผานทางระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

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

6.11 ระบบทีวีวงจรปด 

ระบบทีวีวงจรปด หมายถึง22ระบบ22การบันทึกภาพเคลื่อนไหวดวยกลองวงจรปด ซึ่งเปน22ระบบ22สําหรับใช
เพื่อการรักษาความปลอดภัย 

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

6.12 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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6.13 ระบบการตอลงดิน 

ระบบการตอลงดิน หมายถึงการตอลงดินของระบบไฟฟา และโครงสรางของอุปกรณในสวนที่ไมมี
กระแสไฟฟาไหล ที่เปนโลหะ 

การตอลงดินของระบบไฟฟาโดยทั่วไปยกเวนในหองผาตัดเปนการตอจุดนิวตรอนลงดินที่แผงเมน
ประธานของอาคาร การตอลงดินของอุปกรณในสวนของแผนกสูติกรรม หามตอแยกอุปกรณลงดินโดยตรง การ
ติดต้ังตองเปนการตอสายกราวดเขากับโครงสรางที่เปนโลหะในสวนที่ไมมีกระแสไฟฟาไหล ไปยังบัสบารกราวด
ของตูแผงควบคุม และตอผานสายกราวดจากแผงควบคุมไปลงดินที่บัสบารนิวตรอนภายในแผงเมนประธานของ
อาคารเทาน้ัน ระบบการตอลงดินจะเปนการตอแบบ TN-S และไมอนุญาตใหใชระบบ TN-C[1] 

การตอลงดินของระบบไฟฟา สําหรับวงจรที่ใชจายใหกับบริภัณฑทางการแพทย และจงใจใชเพื่อ
ชวยชีวิต ในหองผาตัดคลอด และบริภัณฑไฟฟาที่แวดลอมเตียงคนไขจะใชระบบ IT (โดยแหลงจาย IT อาจมา
จากแหลงกําเนิดอิสระ เชน หมอแปลง , เครื่องกําเนิดไฟฟา , แบตเตอรรี่ และ UPS ก็ได)  

เหตุผลพ้ืนฐานสําหรับการทํากราวดระบบ 

1. จํากัด ความแตกตางของแรงดันไฟฟาระหวางจุดของโครงสรางอุปกรณที่เปนโลหะในสวนที่ไมมี
กระแสไฟฟาไหล ใหมีศักยเทากัน 

2. เพื่อชวยใหอุปกรณปองกันทํางานไดรวดเร็ว ตัดการทํางานของอุปกรณที่ผิดพลาดและวงจรที่ผิด
พรองที่เกิดข้ึน ออกจากระบบ 

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

4. เพื่อคงความมีเสถียรภาพของแรงดันไฟฟาในชวงที่ทํางานปกติ 

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

ความสําคัญและประโยชนของระบบสายดินในหองผาตัดคลอด 

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 (Supplementary Equipotential Bonding ) ของ
แตละหองผาตัด เพื่อ Discharge ประจุไฟฟาที่เกิดข้ึนใหถายลงดิน เพื่อที่จะไมใหประจุไฟฟาสะสม
มากจนถึงจุด Break Down ได เพราะจะทําใหเปนอันตรายกับผูปวยได โดยเฉพาะผูปวยที่ขณะ
กําลังผาตัดหัวใจ และลดโอกาสเสี่ยงที่จะไปรบกวนเครื่องมือทางการแพทยดวย 

3. สามารถ ชวยลดการรบกวนจากคลื่นสนามแมเหล็ก (Electromagnetic Interference: EMI) และ
คลื่นวิทยุ (Radio Frequency Interference : RFI) อันเกิดเน่ืองมาจากการใชงานของเครื่องมือ
ทางการแพทย เชน มีดผาตัดไฟฟา หรือ เครื่องจี้ไฟฟา (Electro Surgical) ซึ่งเปนอุปกรณที่ทํางาน
โดยใชความถ่ีสูง มีโอกาสที่จะทําใหเกิดการรบกวนไปยังอุปกรณอื่นๆหรือไปยังที่อื่นได โดยปรกติ
แลวอุปกรณเหลาน้ีจะมีสายดินตอลงดินอยูแลว แตจะมีจุดตอสายดินสํารองเพิ่มเติม (Redundant 

Ground Jack) อีกช้ันหน่ึง 

6.14  ระบบไฟฟาแบบ IT เพ่ือใชในทางการแพทยในหองผาตัดคลอด 

ระบบไฟฟาแบบ IT เพื่อใชในทางการแพทย หมายถึงระบบที่ไมจงใจตอสายนิวตรอนลงดิน ที่ทางดาน
ทุติยภูมิของหมอแปลง  
รายละเอียด 

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

 

 
รูปท่ี 6 แสดงระบบ IT (1 Phase 2 Wire) 
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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
หองผาตัดคลอด และบริภัณฑไฟฟาที่แวดลอมเตียงคนไข ตองมีการติดต้ังอุปกรณตรวจสอบระดับความเปน
ฉนวน (Insulation monitoring Device; IMD) ที่สอดคลองกับ IEC 61557-8 เพิ่มเติม เพื่อแสดงผลอยาง
ตอเน่ืองของความผิดพรองลงดิน ความผิดพรองลงดินครั้งแรกในระบบ IT System จะยังไมสงผลใหเกิด
อันตราย แตอุปกรณดังกลาวจะเตือนใหผูใชงานไดทําการตรวจซอมกอน กอนที่จะเกิดความผิดพรองครั้งที่สอง
ได ซึ่งจะทําใหเกิดอันตรายตอระบบ และคนไข  

วงจรเตารบัไฟฟาในระบบ IT ทางการแพทยสําหรับในหองผาตัดคลอดในแตละสถานที่ที่รกัษาผูปวย  
เชน หัวเตียง  รูปแบบของวงจร และเตารับไฟฟา  ตองเปนไปดังน้ี[1] 
 -   ตองติดต้ังอยางตํ่าสองวงจรแยกกัน หรอื 
 -  แตละเตารับเตาเสียบตองมีการปองกันกระแสเกินเฉพาะเปนของตัวเอง 

 

ความตองการไฟฟากําลังแบบ IT สําหรับอุปกรณเครือ่งมอืแพทยที่ใชในหองผาตัดดังน้ี[1] 
- หองผาตัดทั่วไป 2.5KVA (5 KVA สําหรับหองผาตัดทัง้หมด) 

 

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 7 ภาพ Diagram of Isolating Power System Panel for Operating Room 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

IPS = Isolated Power System (โดยใชหมอแปลงแยก) 
รูปท่ี 8 แสดงการติดต้ังเตารบัไฟฟาบริเวณเตียงคนไขในหองผาตัด 
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07 งานระบบวิศวกรรมเครือ่งกล 

7.1 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ หมายถึงการควบคุมอุณหภูมิ ความช้ืน คุณภาพของอากาศ ความ
ดันอากาศทิศทางการไหล การหมุนเวียนของอากาศ  และควบคุมการแพรเช้ือโรคในพื้นที่ปฏิบัติงาน 

รายละเอียดระบบปรับอากาศและระบายอากาศสําหรับแผนกสูติกรรม 

พ้ืนท่ีปฏิบัติงานสําหรับเจาหนา เชน หองทํางานพยาบาล, หองเก็บของปราศจากเชื้อ, เก็บเวชภัณฑและ

อุปกรณ, หองสํานักงาน, หองเอนกประสงค/พักเจาหนาท่ี, หองประชุม, นอนเวร 

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

 

พ้ืนท่ีสําหรับตรวจ รักษาพยาบาลผูปวย เชน หองพักรอญาติ, หองติดตอ-สอบถาม, หองทําคลอด, หองรับ

ใหม/ใหคําปรึกษา/เตรียมคลอด, หองรอคลอด,   หองพักฟน-สังเกตอาการ, หองดูแลทารกแรกเกิด 

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

 

พ้ืนท่ีรักษาและควบคุมการแพรกระจายของเชื้อโรค เชน หองตรวจคลอดโรคติดตอ, หองผาตัดคลอด

(เฉพาะระดับตติยภูม)ิ 

 แนะนําใหเลือกเครื่องปรับอากาศที่สามารถติดต้ังเหนือฝาเพดานแบบที่ตอทอสงลมเย็น จายลมเย็นผาน
หัวจายลมเย็นที่ฝาเพดานและลมกลับก็ติดต้ังที่ฝาเพดานพรอมชองสําหรับไวซอมบํารุงระบบปรับอากาศ มีแผง
กรองอากาศอยางนอยระดับ Pre - Filter ที่สามารถกรองฝุนไดไมนอยกวา 25-30 เปอรเซ็นต  และระดับ 
Medium Filter ที่สามารถกรองฝุนไดไมนอยกวา 85-90 เปอรเซ็นตสามารถควบคุมอุณหภูมิอยูที่ประมาณ 
21-24 องศาเซลเซียส และสามารถควบคุมความช้ืนสัมพัทธอยูที่ปริมาณ 50-/+10% มีการเติมอากาศบริสุทธ์ิ
และ มีการดูดอากาศภายในพื้นที่ปฏิบัติงานออกสูภายนอก โดยมีการควบคุมทิศทางการไหลของอากาศจากที่
สะอาดมากไปยังที่สะอาดนอย  
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 การควบคุมความดันสําหรับพื้นที่ควบคุมการแพรกระจายของเช้ือโรคตองมีความดันเปนลบ สวนพื้นที่
หองสะอาดตองมีความดันเปนบวก 

 ระบบไฟฟาที่จายใหกับเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ ตองตอผานระบบจายไฟฟาสํารอง 
 

หมายเหตุ การระบายอากาศของแผนกผูปวยสูติกรรมทําได 2 วิธีคือ 

 1. การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ 

 เงื่อนไขหองหรือบริเวณมีผนังดานนอกอยางนอยหน่ึงดานโดยมีชองเปดสูภายนอกได  ซึ่งจะตอง
เปดใหอากาศผานในขณะใชสอยพื้นที่น้ันๆ ตองมีพื้นที่ลมผานสุทธิไมนอยกวารอยละ 10  เมื่อเทียบกับ
พื้นที่หอง 

 2. การระบายอากาศโดยวิธีกล 

  ใชกับพื้นที่ใดก็ไดโดยใหมีพัดลมระบายอากาศคอยขับเคลื่อนอากาศเพื่อใหเกิดการนําอากาศออก
สูภายนอกเขาสูหองหรือบริเวณโดยมีอัตราไมนอยกวา ที่ระบุไว ในกฎกระทรวงฯ  ที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

 
7.2 ระบบจายกาซทางการแพทย (Medical Gas System)  

ระบบจายกาซทางการแพทย หมายถึง  ระบบจายกาซเพ่ือใชในการรักษาพยาบาลผูปวยและใชชวยการ

ทํางานของเคร่ืองมือแพทย 

 

 ระบบกาซทางการแพทยสําหรับหองผาตัดคลอด อยางนอยประกอบดวยหัวจายกาซออกซิเจนจํานวน 2 

หัวจาย, ไนตรัสออกไซดจํานวน 1 หัวจาย, สุญญากาศจํานวน 2 หัวจาย และอากาศสําหรับหายใจจํานวน 1 หัว
จาย 
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08 ระบบวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

8.1  ระบบประปา 

 1)  มีระบบจายนํ้าที่สะอาด  ไมปนเปอนสิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ไมมีการรั่วซึม  และมีแรงดัน  
      เพียงพอตอการใชงาน 
 2)  มีระบบสํารองนํ้าประปา  ที่สามารถใหบริการไดตลอดระยะเวลาการรักษา 
 3)  มีระบบนํ้าอุน  บริเวณอางอาบนํ้าเด็ก 

8.2  ระบบสุขาภิบาล  

 1)  มีระบบรวบรวมนํ้าทิ้งที่ไมกอใหกอใหเกิดการแพรกระจายหรือสะสมเช้ือโรคทางนํ้าและอากาศ 
 2)  มีการแยกประเภททอตางๆ  ตามระบบการใชงานอยางชัดเจน  เชน  ทอสวม, ทอนํ้าทิ้ง,  
     ทอระบายอากาศ, ทอระบายนํ้าฝน, ทอระบายนํ้าทิ้งจากเครื่องปรับอากาศ  โดยไมมีการรั่วซึม 
 3)  ระบบสุขาภิบาล  พื้นที่อางลางมือแพทย, อางอาบนํ้าเด็กและชุดระบายนํ้าทิ้งที่พื้น  ใหมีทอ 
      รองรบันํ้าทิ้ง  รวบรวมทอไปรวบรวมเขาระบบบําบัดนํ้าเสีย 

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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