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รายการประกอบแบบปรับปรุงหอผู้ป่วย 
เพื่อรองรับผู้ตดิเชื้อ COVID-19 

ชนิดมีระบบกรองอากาศ  
 

วัตถุประสงค ์
 แบบปรับปรุงนี้ ใช้ส าหรับประกอบการดัดแปลง และปรับปรุงแบบ ตึกคนไข้ 30 เตียง รพ.อ าเภอ 
แบบเลขที่ 2731/2530 หรือแบบใกล้เคียง ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรูปแบบและรายการ ให้ถูกต้อง
เรียบร้อย มั่นคงแข็งแรง ด้วยช่างฝีมือดี วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ให้เสร็จสมบูรณ์ทุกประการ 

ขอบเขตของงาน 

1. งานผนัง  
1.1 ให้รื้อถอนผนัง เบอร์  2  ในแบบเดิม บริเวณระหว่างห้องคนไข้หญิงกับห้องเก็บของ 
1.2 ใหท้ าการกั้นผนัง รายละเอียดตามแบบแปลน ดังนี้ 
     เบอร์  1   ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 12 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ 2 ด้าน โครงเคร่าเหล็ก
ชุบสังกะสี ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต สูงจรดฝ้าเพดาน 

เบอร์  1A  รื้อประตู หน้าต่างและวงกบออก แล้วติดตั้งผนังตั้งแต่ระดับ ~0.85 ม. สูงจรดฝ้า
เพดาน 

2. งานพื้น 
วัสดุพื้นให้ใช้ของเดิม โดยบริเวณท่ีมีการรื้อผนัง ให้สกัดแล้วปรับระดับให้เรียบร้อยด้วยปูนทราย 

ผิวขัดมัน     

3.งานฝ้าเพดาน 
วัสดุฝ้าเพดานให้ใช้ของเดิม โดยบริเวณที่ท าการรื้อผนังออกไป ให้ตกแต่งฝ้าเพดานนั้นให้

เรียบร้อยด้วยวัสดุชนิดเดียวกับฝ้าเพดานเดิม ฉาบรอยต่อให้เรียบ แล้วจึงทาสีตามที่ก าหนดใน ข้อ 5. 

4.งานประตู-หน้าต่าง 
ให้ติดตั้ง ประตู-หน้าต่าง ตามรายละเอียดในรูปแบบและรายการ  ส าหรับประตู หรือหน้าต่าง

บานเปิด/บานกระทุ้งที่ต้องปิดตายเพ่ือกั้นห้อง ต้องปิดให้สนิท อุดรูรั่ว แล้ว  Seal ขอบด้วย Silicone 
Sealant 

5.งานทาสี 
ให้ท าการทาสีอาคารส่วนที่ท าการปรับปรุงต่อเติมใหม่ภายในอาคาร  โดยจะต้องเตรียมผิววัสดุ

ทุกส่วนให้เรียบร้อยก่อนท าการทาสี  ส่วนที่เป็นไม้จะต้องอุดโป๊ว ขัดผิวด้วยกระดาษทรายจนเรียบ และ
ปล่อยให้ผิวที่จะท าการทาสีแห้งสนิทเสียก่อน  ส่วนผนังอาคารเดิมให้ลอกสีเดิมออกให้หมด ทาสีรองพ้ืน
ปูนเก่า แล้วจึงทาทับด้วยสีอีมัลชั่นทนสภาวะอากาศ (มอก. 2321-2549) 
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6. งานสุขาภิบาล 
6.1 ให้เดินท่อระบายน้ าทิ้งจากอ่างล้างมือ S1 ไปต่อเชื่อมกับท่อระบายน้ าทิ้งในห้องน้ า – ห้อง

ส้มที่เหมาะสมและใกล้ที่สุด ใช้ท่อ PVC 8.5 ต่อท่อด้วยน้ ายาประสานท่อ (การเดินท่อให้เดินลอย) 
6.2 ให้เดินท่อประปาจากห้องน้ า – ห้องส้วมที่เหมาะสมและใกล้ที่สุด ใช้ท่อ PVC. 13.5 ต่อท่อ

ด้วยน้ ายาประสานท่อ (การเดินที่ให้เดินลอย) เชื่อมต่อกับอ่างล้างมือ 
6.3 ท่อที่เดินผ่านผนัง พ้ืน จะต้อง Seal ให้สนิทป้องกันการรั่วซึมผ่านของอากาศ 
6.4 สุขภัณฑ์ที่รื้อถอน ให้อุดท่อน้ าทิ้ง ท่อประปา ด้วยปลั๊กอุด PVC. แล้วฉาบปูนปิดทับให้

เรียบร้อย      

7.งานระบบไฟฟ้า 
7.1 ให้ผู้รับจ้างติดตั้งและเดินท่อร้ายสายเมนย่อย ส าหรับระบบระบายอากาศโดยให้เชื่อมต่อจาก

แผงควบคุมเดิม จนใช้การได้ดีถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 
7.2 สายเมนย่อยใช้ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 Sqmm.IEC01 พร้อมสายกราวด์  
7.3 ท่อร้อยสายให้ใช้ชนิด EMT 

8. งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ 
 

พัดลมระบายอากาศ  (Ventilation  and  Exhaust  Fans)  และ  Fan  Filter  Unit 
 พัดลมระบายอากาศ 

- เป็นพัดลมแบบ  Cabinet  Fan  Static pressure 3.5 in.Wg.ตัวถัง  (Casing)    ท าด้วย
เหล็กกล้า  Fan  Scroll   และ  Side Plate  ยึดต่อกันแบบ  Lock  Seam  หรือ  Weld  
Seam  อย่างต่อเนื่องตลอดแนวตะเข็บ  ผ่าน  กรรมวิธีป้องกันสนิมและพ่นสีภายนอกตาม
มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
-ใบพัด  (Fan  Wheel)  เป็นแบบ  Multi – Blades,  Backward    หรือ  Forward  Curve  
ท าด้วยเหล็กกล้าหรืออลูมิเนียม  ขับเคลื่อนด้วยสายพานและมอเตอร์  (Belt  Driven)  ชุดใบพัด
มีการเสริมความแข็งแรงไม่บิดเสียรูปเนื่องจากการเร่งความเร็ว  (Acceleration)  และแรงดัน
อากาศ  ใบพัดต้องได้รับการปรับสมดุลทั้งในขณะหยุดนิ่งและขณะหมุน (Statically  and  
Dynamically  Balancec)  มาจากโรงงานผู้ผลิต 
- พัดลมทุกชิดที่ต่อกับท่อลมต้องต่อด้วยหน้าแปลน  (Flange)  พร้อมทั้งติดตั้ง  Flexible Duct   
 Connection  ไว้ในต าแหน่งใกล้พัดลมมากที่สุด 
-การต่อสายไฟฟ้าเข้าชุดมอเตอร์ให้ใช้ท่อเหล็ก  (Steel  Conduit)  หรือท่ออ่อน  (Flexible   
 Conduit)  ในการต่อจากตู้ไฟฟ้าไปยังชุดมอเตอร์ของพัดลม 
- หากระบุในแบบให้เป็นพัดลมพร้อมกล่อง  ตัวกล่องจะต้องเป็นชนิดผนังสองชั้นตามแบบระบุ 
-ระบบควบคุมความเร็วรอบ   (Variable  Speed  Drive)     ที่ระบุในแบบให้ใช้กับพัดลมจะถูก 
ควบคุมด้วย  Electronic  Pressure  Transmitter  และจะต้องประกอบด้วยระบบกรองความถี่  
(Electro  Magnetic  Interference  and  Harmonic  Filters)  เพ่ือไม่ให้เกิดการรบกวนกับ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
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 -ท่อส่งลมเป็นสังกะสีเบอร์ 26พับขึ้นรูปไม่มีรอยรั่ว การติดตั้งอย่างน้อยตามมาตรฐาน  SMACNA 
 
กล่อง  UV    หลอด UV จะต้องเป็นหลอดซึ่งให้แสงชนิด UV – C  ผลิตจากโรงงานที่ได้
มาตรฐาน ISO9001 ตัวหลอดต้องได้มาตรฐาน UL มีความยาวคลื่นตามมาตรฐาน ASHRAE 
20110 จ านวนหลอดตามที่ระบุในรายการอุปกรณ์  และตัวกล่องจะต้องมีช่องเปิดบริการ  
(Access  Door)    และจะต้องท าเป็นประตูมีตัวล็อกที่แข็งแรงและสามารถเปิดล็อกเพ่ือเปิดช่อง
บริการได้โดยสะดวก  ตัวบานประตูพับลิ้นขึ้นรูปแข็งแรงรอบประตูมีปะเก็นกันลมรั่ว 
 
กล่องแผงกรองอากาศ ตัวกล่องจะต้องท าด้วยวัสดุเช่นเดียวกับผนังเครื่องเป่าลมเย็น  พร้อม  
Filter  Frame  ส าหรับติดตั้งแผงกรองอากาศชั้นต้นหรือชั้นกลาง  ตามที่ระบุในแบบ   และตัว
กล่องจะต้องมีช่องเปิดบริการ 

 
แผงกรองอากาศ  (Air  Filter)  
- แผงกรองอากาศขั้นต้น  (Pre  Filter)  จะต้องเป็นแบบ  Synthetic  Fiber  หรือ  Non – 
Woven  Cotton และมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 25-30 %  ที่วัดโดยวิธีของ  ASHRAE  52 – 
76  หรือ  52.1 – 92   
- แผงกรองชั้นกลาง  (Medium  Filter)  จะต้องมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 90 % Dust Spot 
Test ที่วัดโดยวิธีของ ASHRAE  52 – 76 โดยจะติดตั้งตามที่ระบุในแบบ 
- แผงกรองอากาศขั้นสุดท้าย  (HEPA  Filter)จะต้องมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 99.97 %  โดย
จะติดตั้งตามท่ีระบุในแบบ 
- แผงกรองอากาศทั้งหมดต้องติดตั้งบน  Filter  Flame  ต้องมีปะเก็นป้องกันอากาศรั่วโดยไม่
ผ่านการกรอง   ห้ามติดตั้งแบบเลื่อนออกด้านข้าง  (SLIDE) 

6. งานมัณฑนศิลป ์(กรณีมีความต้องการติดตั้งผ้าม่าน) 
หน้าต่าง 3  1  , 4  1  และ  1  (เฉพาะห้องพักผู้ป่วยรวม) ให้ติดตั้งผ้าม่านจีบ โดยใช้ผ้าม่าน Gloss Dim-
out Collection (Content 100% Polyester, Protect 90% of sunlight) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เช่น 
NITAS, KLAZZ, PASAYA หรือคุณภาพเทียบเท่า พร้อมอุปกรณ์รางม่านอย่างดี, ไม้ลากจูง (อลูมิเนียม) 
และสายรัดม่าน  สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง 

9.สรุปท้ายรายการ 
 9.1 ผู้รับจ้างจะต้องท าการก่อสร้างตามรูปแบบและรายการ ตลอดจนแบบต่อเนื่องค าชี้แจงในวัน
ชี้สถานที่(ถ้ามี) และสัญญาประกอบแบบทุกประการด้วยความประณีตเรียบร้อย ในกรณีที่เกิดโรคระบาด
หากไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์ที่ตรงตามรูปแบบมาติดตั้งได้ จะต้องเสนออุปกรณ์ที่ใช้เทียบเท่าได้โดย
ราชการต้องไม่เสียประโยชน์ เสนอให้กรรมการตรวจการจ้างพิจารณา เพ่ิมลด ถ้าแบบรูปหรือรายการใด
ไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างหนึ่งอย่างใด หรือแบบขัดแย้งไม่ชัดเจน แต่ในการก่อสร้างเป็นสิ่งจ าเป็นต้องท าเพ่ือ
ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ผู้รับจ้างจะต้องท าการก่อสร้างเพ่ิมเติมโดยไม่คิดค่าจ้างแต่อย่างใด 
 














