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รายการประกอบแบบปรับปรุงหอผู้ป่วย 
เพื่อรองรับผู้ตดิเชื้อ COVID-19 

ชนิดมีระบบกรองอากาศ  
 

วัตถุประสงค ์
 แบบปรับปรุงนี้ ใช้ส าหรับประกอบการดัดแปลงและปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยพิเศษเตียงเดี่ยวชนิด
ติดตั้งห้องน้ า หรือแบบใกล้เคียง ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรูปแบบและรายการ ให้ถูกต้องเรียบร้อย 
มั่นคงแข็งแรง ด้วยช่างฝีมือดี วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ให้เสร็จสมบูรณ์ทุกประการ 
 
ขอบเขตของงาน 

1. ภาพรวมของงานปรับปรุง ให้ผู้รับจ้างปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยพิเศษเตียงเดี่ยวชนิดติดตั้งห้องน้ า (แบบที่
มีห้องน้ าติดตั้งด้านหน้าอ้างอิงจากแบบเลขที่ 8605, แบบที่มีห้องน้ าติดตั้งด้านหลังอ้างอิงจากแบบเลขที่ 
7919 หรือที่มีลักษณะใกล้เคียง) รายละเอียดตามแบบแปลน  

2. งานผนัง ให้ท าการก้ันผนัง ดังนี้ 
 1   ผนังยิปซั่มบอร์ดแผ่นเรียบ หนา 12 มม. 2 ด้าน ฉาบเรียบ ทาสี โครงเหล็กชุบสังกะสี สูงจรด
ฝ้าเพดาน  

4. งานพื้น งานพ้ืนให้ใช้วัสดุพื้นอาคารเดิม หากมีการช ารุดเนื่องจากงานปรับปรุง ให้ผู้รับจ้างท าการ
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม   

5. งานฝ้าเพาน ฝ้าเพดานให้ใช้ของเดิม  

6. งานประตู – หน้าต่าง ให้ผู้รับจ้างติดตั้ง ประตู – หน้าต่าง ตามรายละเอียดในรูปแบบและรายการ 
ส าหรับประตู หรือหน้าต่างบานเปิด/บานกระทุ้งที่ต้องปิดตายเพ่ือกั้นห้อง ต้องปิดให้สนิท อุดรูรั่ว      
แล้ว seal ขอบด้วย Silicone Sealent 

7.งานทาสี ให้ผู้รับจ้างทาสีอาคารในส่วนที่ท าการปรังปรุงต่อเติมใหม่ภายในโดยจะต้องเตรียมพ้ืนผิววัสดุ
ทุกส่วนให้เรียบร้อยก่อนท าการทาสี ส่วนที่เป็นไม้จะต้องอุดโป๊วและขัดผิวด้วยกระดาษทรายจนเรียบ และ
ปล่อยให้ผิวที่ท าการทาสีแห้งสนิทเสียก่อน ผนังอาคารเดิมให้ลอกสีเดิมออกให้หมด ทาสีรองพ้ืนปูนเก่า 
แล้วจึงทาทับด้วยสีตามที่ก าหนด พ้ืนอาคารให้ขัดล้างท าความสะอาด ปราศจากฝุ่น สนิม น้ ามัน ฯลฯ  
กรณีเป็นพ้ืนที่เคลือบผิวหรือลง WAX ให้ขัดออกให้หมดล้างท าความสะอาด ปล่อยผิวให้แห้งสนิท อย่างน้อย 
1 วัน  
 7.1 ผนังส่วนปรับปรุงทั้งหมด ให้ทาด้วยสีน้ าพลาสติก 
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8. งานระบบระบายอากาศ 
1.  ข้อก าหนดทัว่ไป 

 1.1  ผู้รับจ้างต้องจัดหาติดตั้งระบบระบายอากาศ ตามรายละเอียดที่ก าหนดในแบบและรายการ
ประกอบแบบ เพ่ือให้ใช้งานได้สมบูรณ์และถูกต้องตามความประสงค์ ผู้รับจ้างต้องรับประกัน
คุณภาพและสมรรถนะของเครื่องเป็นระยะเวลา 2 ปี และรับประกันคอมเพรสเซอร์ไม่น้อยกว่า 2 
ปี นับจากวันส่งมอบงานฯ 

 1.2  หากเครื่องหรืออุปกรณ์เสียหายเนื่องจากโรงงานผู้ผลิตหรือความบกพร่องในการติดตั้ง ผู้รับ 
 จะต้องด าเนินการเปลี่ยนหรือแก้ไขซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม โดยไม่คิดมูลค่า ผู้รับจ้างจะต้อง
ส่งช่างผู้ช านาญงานมาตรวจสอบ ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเป็น
ประจ าทุก 2 เดือน ภายในระยะเวลารับประกัน 2 ปี 

แผงกรองอากาศ จะต้องมี  Filter  Frame  ส าหรับติดตั้งแผงกรองอากาศ  ตามที่ระบุในแบบ 
และตัวกล่องจะต้องมีช่องเปิดบริการ 

แผงกรองอากาศ  (Air  Filter)  
- แผงกรองอากาศขั้นต้น  (Pre  Filter)  จะต้องเป็นแบบ  Synthetic  Fiber  หรือ  Non – 
Woven  Cotton และมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 25-30 %  ที่วัดโดยวิธีของ  ASHRAE  52 – 
76  หรือ  52.1 – 92   
- แผงกรองอากาศขั้นสุดท้าย  (HEPA  Filter)จะต้องมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 99.97 %  โดย
จะติดตั้งตามท่ีระบุในแบบ 
- แผงกรองอากาศทั้งหมดต้องติดตั้งบน  Filter  Flame  ต้องมีปะเก็นป้องกันอากาศรั่วโดยไม่
ผ่านการกรอง    

 
พัดลมระบายอากาศ  (Ventilation  and  Exhaust  Fans)  และ  Fan  Filter  Unit 

 พัดลมระบายอากาศ 
- เป็นพัดลมแบบ  Cabinet  Fan  Static pressure จะต้องเอาชนะแรงดันในระบบได้ตัวถัง  
(Casing) ท าด้วยเหล็กกล้า  Fan  Scroll   และ  Side Plate  ยึดต่อกันแบบ  Lock  Seam  
หรือ  Weld  Seam  อย่างต่อเนื่องตลอดแนวตะเข็บ  ผ่าน  กรรมวิธีป้องกันสนิมและพ่นสี
ภายนอกตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
-  ใบพัด  (Fan  Wheel  ชุดใบพัดมีการเสริมความแข็งแรงไม่บิดเสียรูปเนื่องจากการเร่ง
ความเร็ว  (Acceleration)  และแรงดันอากาศ  ใบพัดต้องได้รับการปรับสมดุลทั้งในขณะหยุดนิ่ง
และขณะหมุน (Statically and  Dynamically  Balancec)  มาจากโรงงานผู้ผลิต 
- พัดลมทุกชนิดที่ต่อกับท่อลมต้องต่อด้วยหน้าแปลน  (Flange)  พร้อมทั้งติดตั้ง  Flexible Duct   
 Connection  ไว้ในต าแหน่งใกล้พัดลมมากที่สุด 
- การต่อสายไฟฟ้าเข้าชุดมอเตอร์ให้ใช้ท่อเหล็ก  (Steel  Conduit)  หรือท่ออ่อน  (Flexible   
 Conduit)  ในการต่อจากตู้ไฟฟ้าไปยังชุดมอเตอร์ของพัดลม 
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