
น า ย ส ร พ ง ษ์   ทั พ ภ วิ ม ล   ส ถ า ป นิ ก ช า น า ญ ก า ร พิ เ ศ ษ    

ก อ ง แ บ บ แ ผ น   ก ร ม ส นั บ ส นุ น บ ริ ก า ร สุ ข ภ า พ  

ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข   2 5 6 4  

การจัดการสิ่งแวดล้อมของอาคารสาธารณสุข 
 
 
 

จุดประสงค์ : เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการท างาน,ต่อผู้มารับบริการ ทั้งยังส่งเสริมการมีสุขภาพท่ีดีแก่ผู้ใช้อาคารคือ 
แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยและญาติพี่น้อง  แบ่งเป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร  และภายนอกอาคาร 



1. บริเวณรับส่งผู้ป่วยหน้าอาคาร  

ก. การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร 



1.1  มีความกว้างเพียงพอที่รถยนต์คันอื่นสามารถขับผ่านขึ้น      
     ไปได้  ขณะที่มีรถยนต์จอดรับส่งผู้ป่วยอยู่  และมีหลังคา    
                     ป้องกันแดดและฝนไดดี้  

รับส่งผู้ป่วย 

ขับผ่านได ้



1.2 ผิวถนนเป็นพื้นเรียบ ไม่ล่ืน ท ำความสะอาดง่าย  
       

1.3 ระดับพื้นบริเวณรับส่งผู้ป่วย  อยู่ระดับเดียวกับ 
             พื้นถนน   ถ้าเป็นพื้นต่างระดับต้องมีทางลาด  



1.5 มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
                 ส าหรับเวลากลางคืน  

1.4 บริเวณทางเข้าหลักของอาคารและบริเวณจอดรถนั่งหรือ 
                               เปลนอน   ต้องมีพื้นที่เพียงพอ  
              
 



 2. ป้ำยในอำคำร 



  2.1 มีป้ำยบอกทำงไปยังอำคำรและแผนกต่ำง ๆ 



ป้ายเห็นชัดเจน-มีไฟส่องสว่าง
ในเวลากลางคืน 

  2.2 มีไฟส่องสว่ำงที่ป้ำยส ำหรับอำคำรหรือแผนกที่เปิดตลอดเวลำ 

 - แผนกอุบตัิเหตุ-ฉุกเฉิน 



  2.3 มีป้ำยแสดงภำษำอื่นๆ  ส ำหรับชำวต่ำงชำติ 



2.4 มีป้ำยเตือนในพื้นที่ต่ำงๆ 
 



3. ห้องน้ ำ  



3.1 มีห้องน้ ำแยกชำย-หญิงในจ ำนวนที่เพียงพอ   
          



3.2 พื้นผิวท ำด้วยวัสดุไม่ลื่น 
           ท ำควำมสะอำดง่ำย 
                       
          

3.3 ติดตั้งสุขภัณฑ์ในต ำแหน่ง 
                  เหมำะสม 
                      
                       
          



3.4 มีกำรระบำยอำกำศที่ด ี
                              
                      
                       
          

ระบำยควำมชื้น กลิ่น
อับ 

แดดส่องถึง-ฆ่ำเชื้อโรค 



3.5 มีรำวพยุงในต ำแหน่งเหมำะสม 
                       
          

3.6 มีห้องน้ ำส ำหรับผู้พิกำรและผู้สูงอำยุ 
                       
          



 

4. ทำงลำด 
 



4.1 จัดให้มีทางลาด  หากระดับพื้นภายในกับภายนอกอาคารมีความต่าง 
      ระดับกันมากกว่า 2 ซม.  

 

4.2 มีความกว้างและลาด
ชันที่เหมาะสม  สามารถเข็น
รถนั่งหรือเปลนอนสะดวก
ปลอดภัย  



4.3 ผิวคงทน  เรียบไม่ลื่น  ระบายน้้าได้ดี 

4.4 ติดตั้งราวจับ  



4.5 ติดตั้งดวงโคมให้แสงสว่างเวลากลางคืน 

4.6 มีหลังคาคลุมป้องกันแดดและฝน 

หลอดไฟส่องสว่ำง 

ติดตั้งโครงหลังคำ
คลุมทำงลำด 



4.6 มีหลังคาคลุมป้องกันแดดและฝน(ต่อ) 



5. บันได  



5.1 มีควำมกว้ำงของบันไดและชำนพักที่สะดวกต่อกำรใช้งำน 

                       
          

ไมมีสิ่งกีดขวางภายใน
ช่องบันได 



5.2 มีตัวเลขระบุชั้น  อยู่ภำยในตัวบันได  ที่มองเห็นได้ชัดเจน 

                       
          



6. ลิฟท ์ 



6.1 มีขนำดและจ ำนวนเพียงพอ  
                       
          

6.2 มหี้องโดยสำรและประตูกว้ำงพอ 
         ส ำหรับรถเข็นและเปลนอนผู้ป่วย 
                       
          



6.3 สะอำด ระบำยอำกำศดี ไม่ร้อนอบอ้ำว 

6.4 โถงหน้ำลิฟท์  เข็นเปลนอนผู้ป่วยสวนกันได้ 
                 และมีแสงสว่ำงที่เหมำะสม 



6.5  มีปุ่มกดส ำหรับผู้พิกำร 
                         



7. เฟอนิเจอร์ประกอบอำคำร  



7.1 จัดเป็นระเบียบ ไม่กีดขวำงทำงสัญจร 
                  สะดวกในกำรใช้งำน 



7.2 อยู่ในสภาพดี จ านวนเพียงพอต่อการใช้งาน 
  



8. ระบบไฟฟ้ำ 



8.1 มีกระแสไฟฟ้าจ่ายให้กับอปุกรณท์ี่ใช้กับผู้รบับริการ 
                        เพียงพอ 24 ชม.ตามมาตรฐานวิศวกรรมสถาน 
                        8.2 มีการติดตั้งแผงจ่ายไฟฟ้าหลักและตู้สวทิช์ตัดตอนอยู่ภายใน 

               ห้องที่สร้างด้วยวัตถุทนไฟ  ในต าแหน่งที่มองเห็น  สามารถเข้า 
         ตรวจสอบได้ง่ายและอยู่ในสภาพที่ยึดติดแน่นมั่นคง  รวมทั้งมีสัญญาณ        
         เตือนในกรณีที่เกดิความผิดปกติหรอืการท างานของระบบไฟฟ้าขดัขอ้ง  
                        



8.3 การเดินสายไฟยึดแน่นหรือฝังผนัง/ฝ้าอย่างเป็นระเบียบ 
  



8.4 มีระบบไฟฟ้าส ารองฉุกเฉินในการท างานของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า  
                    ซึ่งต้องสามารถจ่ายไฟใช้งานภายใน 8 วินาที   ภายหลัง 
                                    ระบบไฟฟ้าก าลัง หลักหยุดท างาน  

8.5 มีการทดสอบการท างานของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองเป็นประจ า 
        และมีน้ ามันส ารองส าหรับการเดินเครื่องอย่างเพียงพอ      

8.6 เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองต้องอยู่ในที่มิดชิด  โดยอาจอยู่ภายใน 
                อาคารหลักหรืออยู่เป็นอาคารแยกต่างหาก  มีการป้องกัน 
                แรงสั่นสะเทือนและเสียงจากเครื่อง  มีประตูทางเข้าออกสะดวก                 
                และกว้างเพียงพอต่อการเคลื่อนย้ายหรือซ่อมบ ารุง  

8.7 ภายในอาคารที่ติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง  ต้องมีการระบาย 
                  อากาศที่ดีและสะอาด  มีแสงสว่างเพียงพอในการตรวจสอบ   
                                           การท างานของเครื่อง  



9. ระบบไฟฟ้ำสื่อสำร 



  มีระบบโทรศัพท์ 
9.1 แนวปักเสาพาดสายโทรศัพท์เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 
          

9.2 สายโทรศัพท์มีระยะห่างจากตัวอาคารที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตราย 
                     และมีความสูงจากผิวจราจรหรือทางเดินที่เหมาะสม      
                           ไม่กีดขวางหรือเป็นอันตรายต่อบุคคลทั่วไป  

9.3 มีจ านวนโทรศัพท์ตามความเหมาะสม เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารระหว่าง 
                     หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  

  มีระบบเสียงตำมสำย 



  มีระบบเรียกพยำบำล -ส าหรับสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ป่วย  โดยติดตั้งที่ 
     ห้องพักผู้ป่วย,ห้องน้ าผู้ป่วยและที่ท างานพยาบาล 

มีระบบทีวีวงจรปิด 



10. ระบบสัญญำณเตือนเพลิงไหม้ 



มีการติดตั้งระบบเตือนเพลงิไหม้ในทุกชั้นของอาคารประกอบด้วย   
อุปกรณ์ส่งสัญญาณที่สามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให้ผู้ท่ีอยู่ภายในอาคาร 
ได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึง   โดยการควบคุมด้วยมือหรือด้วยระบบ 
อัตโนมัติ ในต าแหน่งที่เหมาะสมเช่น โถงพักรอ ห้องพักผู้ป่วย   
ห้องท างาน เป็นต้น 



11. ระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง 



11.1 ภายในอาคารมีค่าความเข้มของแสงสว่างเพียงพอ และเหมาะสม 
ต่อการใช้งาน (300-500 lux) 



  
ตารางข้อแนะน าระดับความส่องสว่างภายในอาคาร ของสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย 

ประเภทของพ้ืนท่ีและกิจกรรม EmLux UGR L R a(min) หมายเหตุ 
 รงพยาบาล 
1.                      
2.                          
3.                          
4.                        
5.                 
6.              

200 
200 
50 
200 
500 
300 

22 
22 
22 
22 
19 
19 

80 
80 
80 
80 
80 
80 

 
 
                             

พ้ืนท่ีห้องพักผู้ป่วยใน 
1.               
2.                               
3.                                   
4.                           
5.                        
6.                 
7.                      
8.                 
9.                                         
            
10.                             
Scanners 
11.              /                    
12.                            
13.                                     
14.               
15.            
16.                                   
      
17.                              
18.            
19.                     

100 
300 
300 
1,000 
5 
200 
500 
1,000 
500 
 
50 
500 
500 
300 
500 
300 
300 
 
500 
1,000 
        

19 
19 
19 
19 
19 
22 
19 
 
16 
 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
 
19 
19 
 

80 
80 
80 
80 
80 
80 
90 
90 
90 
 
80 
80 
90 
80 
80 
80 
80 
 
80 
90 

                             
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
                                
   TIEA – GD002 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em = 10K – 100K Lux 

พ้ืนท่ีส าหรับห้องดูแลพิเศ  ICU (Intensive  Care  Unit) 
1.               
2.                            
3.                            

100 
300 
1,000 

19 
19 
19 

90 
90 
90 

 
                             



11.2 ที่บันไดทางหนไีฟ  ทางสัญจร  ห้องเครื่อง  และหนว่ยบริการอื่นๆ  ต้องมีระบบไฟฟ้า 

              แสงสว่างฉุกเฉิน  ซึ่งใช้พลังงานจากแบตเตอรีเ่พิม่เติมตามความเหมาะสม 

 



12. ระบบระบำยอำกำศ  และระบบปรับอำกำศ   



12.2 โถงพักคอยต้องโล่งสบาย  มีอากาศถ่ายเทได้ดี  ถ้ามีการปรับ 
                  อากาศ  จะต้องมีระบบระบายอากาศที่มีประสิทธภิาพ 

12.1 มีอากาศจากภายนอกเติมสู่ห้อง  เพื่อให้ได้อัตราการถ่ายเท   
    อากาศที่เหมาะสม  โดยวิธีธรรมชาติหรือใช้วิธทีางเครื่องกล        



12.4  ห้องตรวจผู้ปว่ย รคติดเชื้อทางอากาศ  ต้องม ี
               การควบคุมแรงดันอากาศภายในหอ้ง  

12.3  มีการควบคุมทิศทางการเคล่ือนทีข่องอากาศในบริเวณหอ้งตรวจ  ที่ควบคุม ดยใหอ้ากาศไหลจาก
บริเวณที่มีความสะอาดมากไปยังบริเวณทีม่คีวามสะอาดนอ้ยกว่า  



13. ระบบแก๊สทำงกำรแพทย์ 



13.1 กรณึไม่มีระบบเส้นท่อจ่ายแก๊ส (PIPELINE )   
ต้องมีห้องเก็บท่อแก๊ส (CYLENDER )แยกเป็นสัดส่วน  
              ปลอดภัยและมีระบบระบายอากาศที่ด ี

13.2 ท่อแก๊สต้องได้มาตรฐาน 
              และมีจ านวนที่เพียง 
              พอ มีเครื่องหมายและสี 
              เป็นไปตามมาตรฐาน 
              อยู่ในต าแหน่งที่สามารถ 
              มองเห็นได้ชัดเจน 



13.4 กรณีจ่ายแก๊สทางการแพทย์ด้วย ระบบเส้นท่อ 
(PIPELINE) ต้องมีห้องควบคุมระบบการจ่ายที่เป็น
สัดส่วนและจัดท าป้ายเตือนอันตราย มีการระบาย   
อากาศที่ดีและจ่ายแก๊สด้วยระบบอัตโนมัติ  มีการควบคุม 
การเข้าออกโดยอนุญาตเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น  

13.3 มรีถเข็นท่อแก๊สพร้อมสายรัดที่อยู่ใน 
                      สภาพดีและเพียงพอ 
  
          
        



13.5 ระบบเส้นท่อ (PIPELINE)  มีการติดตั้งอย่างม ี
             ระเบียบ มั่นคงยึดแน่นกับอาคารแยกห่าง  
             ไม่ปะปนกับระบบท่ออื่นและสายไฟฟ้า  

13.6 มีเครื่องหมายที่ หัวจ่ายแก๊ส (OUTLET) 
             ทุกจุดโดยระบุชนิดของแก๊สอย่างชัดเจน 
          
        



14. ระบบดับเพลิง 



 -  จัดใหม้ีระบบหรืออุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
- ถังดับเพลิงเคมี   ที่มองเห็น  และหยิบใช้ง่าย  ชั้นละ 1 ถัง 
- สายฉีดน้ าดับเพลิงทุกชั้น  ในระยะครอบคลุม 30 ม. 
- ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  เทียบเท่าระบบสปริงเกอร ์



15. ระบบประปำ 



15.1   มีระบบจ่ายน้ าประปาที่สะอาด  ไม่ปนเปื้อน  
 ไม่มีการรั่วซึม  และมีปริมาณแรงดันเพียงพอต่อการใช้งาน   



15.2 มีระบบส ำรองน้ ำประปำจ ำนวน 1 วัน 

15.3 ในกำรส ำรองน้ ำประปำ  จะต้องไม่มีกำรร่ัวซึม  และติดตั้งในสถำนที่ 
        เหมำะสม   ไม่ก่อให้เกิดกำรปนเปื้อน  เช่นระดับ   
        ฝำถังน้ ำใต้ดิน  ต้องสูงกว่ำรำงระบำยน้ ำโดยทั่วไป  

15.4 มีฝำถังส ำหรับกำรตรวจสอบ บ ำรุงรักษำ ปิดมิดชิดมีกุญแจล๊อค  
        ป้องกันสัตว์ แมลง หรือคนตกลงเข้ำไปในถัง   


