




ตามที่กระทรวงสาธารณสขุ ไดป้ระกาศใหโ้รคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรือโรคโค

วิด-19 (Covid-19)เป็นโรคติดต่ออนัตรายตามพระราชบญัญัติโรคติดต่อ พ .ศ.2558  โดยมีผลบงัคับใช้

ตัง้แต่วนัที่ 1 มีนาคม 2563 และในเดือนเดียวกนั องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ไดป้ระกาศใหก้ารแพร่

ระบาดของเชือ้ไวรสัโครโรนาสายพนัธุใ์หม่เป็นการระบาดใหญ่ หรือ pandemic หลงัจากเชือ้ลกุลามไป

อย่างรวดเร็วในทุกภูมิภาคของโลก ดังนัน้โรงพยาบาลจึงไดป้รบัเปลี่ยนการใหบ้ริการในช่ว งที่มีการ

ระบาดของ COVID-19 ทัง้กรใหบ้ริการผูป่้วยนอก (OPD) และผูป่้วยใน (IPD) รวมถึงการบริการของ

คลนิิก เพื่อตอบสนองมาตรการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรค COVID-19ซึ่งการใหบ้ริการบางอย่างที่ได้

ปรบัเปลีย่นไปนัน้ อาจจะยงัคงปฏิบตัิอยูต่อ่ไป แมส้ถานการณข์องการระบาดของ COVID-19 มีแนวโนม้

ดีขึน้ และการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนัน้จะกลายเป็นมาตรฐานของการท างานใหม่ต่อไปในอนาคต 

(New normal medical service)

ดังนั้น  กองแบบแผนจึงได้ด  า เนินการโครงการแนวทางการออกแบบทาง

สถาปัตยกรรมเพื่อสถานบริการสขุภาพปรกติวิถีใหม่ ตามการปรบัเปลี่ยนแนวทางการปฏิบตัิ งานการ

ใหบ้รกิารทางการแพทย ์New normal medical service โดยค านงึถึงวตัถปุระสงคห์ลกั 3 ประการ ไดแ้ก่ 

ความปลอดภยัแก่ผูร้บับริการและเจา้หนา้ที่ (2P Safety) การลดความแออดัของการรบับริการ (Crowd 

Management) และความเสมอภาคในการเขา้ถึงบริการของประชาชน (Health Equity) เพื่อให้

โรงพยาบาลมีความพรอ้มในการรับมือกับโรคระบาด และสามารถบริหาร จัดการทรพัยากรให้เกิด

ประสทิธิภาพสงูสดุ

คณะจดัท า

กองแบบแผน กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ

กระทรวงสาธารณสขุ
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กองแบบแผน ไดด้  าเนินการโครงการแนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพื่อ

สถานบริการสุขภาพปรกติวิถีใหม่ ตามการปรบัเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานการใหบ้ริกา รทาง

การแพทย ์New normal medical service โดยค านึงถึงวตัถปุระสงคห์ลกั 3 ประการ ไดแ้ก่ ความ

ปลอดภยัแก่ผูร้บับริการและเจา้หนา้ที่ (2P Safety) การลดความแออดัของการรบับริการ (Crowd 

Management) และความเสมอภาคในการเขา้ถึงบริการของประชาชน (Health Equity) เพื่อให้

โรงพยาบาลมีความพรอ้มในการรบัมือกับโรคระบาด และสามารถบริหาร จัดการทรพัยากรใหเ้กิด

ประสทิธิภาพสงูสดุ และเพื่อใหไ้ดม้าตรฐานการออกแบบทางสถาปัตยกรรม มีความปลอดภยั ทนัสมยั 

สอดคลอ้ง เหมาะสม กบัระบบบรกิารสขุภาพปรกติวิถีใหม่ (New Normal) แก่สถานพยาบาลภาครฐั

ขอบเขตของโครงการ จะพิจารณา 2 แผนกการใหบ้รกิาร คือ การจดับริการผูป่้วย

นอก (New Normal OPD Service) และการจดับริการผูป่้วยอบุตัิเหต ุ(New Normal ER Service)

โดยกลุม่เปา้หมาย คือ สถานบรกิารภาครฐั ครอบคลมุระดบัการใหบ้รกิาร 3 ระดบั ดงันี ้

o โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชจอมบงึ จงัหวดัราชบรุ ี

ระดบัโรงพยาบาลชมุชน (F1 : First-level Hospital)

o โรงพยาบาลหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ ์ระดบัโรงพยาบาลทั่วไป 

(S : Standard-level Hospital)

o โรงพยาบาลขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ระดบัโรงพยาบาลศนูย ์

(A : Advance-level Hospital)

โดยคณะท างานโครงการฯ จะด าเนินการลงพืน้ที่เพื่อเก็บขอ้มลูการใหบ้ริการเชิง

พืน้ที่ ในภาวะก่อนเปลี่ยนแปลงการใหบ้ริการก่อนภาวะโรคระบาด หรือการจดัเตรียมดา้นอาคาร สถานที่ 

และสิ่งอ านวยความสะดวก ของสถานพยาบาลเพื่อรองรับภาวะโรคระบาด ซึ่งจะใช้เป็นขอ้มูลในการ

วิเคราะห ์สงัเคราะห ์เพื่อใหไ้ดเ้ลม่คูม่ือแนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 2 แผนก จ านวน 1 เรื่อง ที่มี

มาตรฐานดา้นอาคาร สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก เหมาะสม สอดคลอ้งกับระบบบริการสุขภาพ

ปรกติวิถีใหม่ (New Normal) สถานพยาบาลภาครฐั

บทคัดย่อ



โครงการแนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพื่อสถานบริการสขุภาพปรกติวิถี

ใหม ่ส าเรจ็ลลุว่งไปดว้ยดี เนื่องจากไดร้บัความกรุณาใหข้อ้มลูจากเจา้หนา้ที่ของโรงพยาบาลกลุม่เป้าหมายทัง้ 

3 แหง่ อนัไดแ้ก่

• โรงพยาบาลขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น

• โรงพยาบาลหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์

• โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชจอมบงึ จงัหวดัราชบรุี

ขอขอบพระคุณ นายแพทยเ์กรียงศกัดิ์  วัชรนกุูลเกียรติ ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล

ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  นายแพทย์จิตติรัตน์  เตชวุฒิพร ผู้อ  านวยการโรงพยาบาลหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขนัธ ์แพทยห์ญิงผกาพนัธ์  เป่ียมคล า้ ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จงัหวดั

ราชบุรี และนายแพทย์ทศันชาติ จิตรีธาตุ ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลราชวิถี 2 (รงัสิต) จังหวดัปทุมธานี ที่ให้

ความอนเุคราะหแ์ละอ านวยความสะดวกแก่คณะท างานในการเขา้ส ารวจเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยความอบอุ่น 

รวมทัง้รบัฟังขอ้มลูจากทางคณะท างานท่ีด าเนินการลงพืน้ที่ ใหค้  าปรกึษา พรอ้มใหข้อ้เสนอแนะแนวทางที่เป็น

ประโยชนต์อ่การเก็บรวบรวมขอ้มลูในครัง้นีเ้ป็นอยา่งดี

ขอขอบคุณเจา้หนา้ที่โรงพยาบาลทัง้ 4 แห่ง ที่ร่วมใหข้อ้มูล และแลกเปลี่ยนขอ้มูล

ระหว่างผูอ้อกแบบกับผูใ้ชง้าน ตลอดจนอ านวยความสะดวกแก่เจา้หนา้ที่กองแบบแผน ในการใหข้้อมลูแนว

ทางการปฏิบตัิงานการใหบ้ริการทางการแพทย ์Newnormal medical service เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการจัดท า

เลม่คูม่ือ แนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพื่อสถานบรกิารสขุภาพปรกติวิถีใหม ่เป็นอยา่งมาก

ทา้ยนี ้ขอขอบคณุท่านผูเ้ก่ียวขอ้งที่มิไดก้ลา่วนามขา้งตน้ ซึ่งมีสว่นช่วยเหลือในการ

ด าเนินการส ารวจครัง้นีจ้นบรรลผุลส าเรจ็ดว้ยดี

กติตกิรรมประกำศ
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กองแบบแผน ไดด้  าเนินการโครงการแนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพื่อ

สถานบริการสขุภาพปรกติวิถีใหม่ Architectural design guidelines for new normal health care 

facilities ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อจัดท าแนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรม ที่มีความ

ปลอดภยั ทนัสมยั สอดคลอ้ง เหมาะสม กับระบบบริการสขุภาพปรกติวิถี ใหม่ (New Normal) แก่

สถานพยาบาลภาครฐั ตามการปรบัเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานการใหบ้ริการทางการแพทย ์New 

normal medical service โรงพยาบาลภาครฐัจะมีแนวทางการปรบัปรุง อาคาร สถานที่และสิ่งอ านวย

ความสะดวก ตามมาตรฐานการใหบ้รกิารทางการแพทยป์รกติวิถีใหม ่พฒันาใหร้ะบบบรกิารสขุภาพของ

กรมสนบัสนุนบริการสขุภาพ และสถานบริการสขุภาพภาครฐั มีคุณภาพตามมาตรฐาน บุคลากรและ

ผูร้บับรกิารไดใ้ชอ้าคารท่ีมีมาตรฐาน ปลอดภยั ไดค้ณุภาพ และผูอ้อกแบบจะสามารถใชข้้อมลูนีเ้ป็นสว่น

หนึง่ ในการออกแบบอาคารสถานบรกิารสขุภาพปรกติวิถีใหม ่ในอนาคตได ้ 

คณะท างานโครงการฯสว่นใหญ่จะเป็นวิชาชีพสถาปนิก และวิศวกรงานระบบ โดย

จดัท าเป็นค าแนะน าดา้นสถาปัตยกรรม (Architectural Design Guildeline) เป็นหลกั และวิศวกรรม

ประกอบอาคารท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรบัสถานพยาบาลภาครฐัที่จะด าเนินการปรบัปรุงอาคารในปัจจุบนั และ

ออกแบบอาคารในอนาคต

บทที ่1 บทน ำ............
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จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) การ

ตระหนกัถึงความปลอดภยัประชาชนผูม้ารบับรกิารและบคุลากรผูป้ฏิบตัิงานในหนว่ยบรกิาร (2P Safety)

เป็นสิ่งส  าคัญ กรมการแพทย์ ได้จัดท า แนวทางการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานการให้บริการทาง

การแพทย ์(New normal medical service) ของปฏิบตัิการปรบัรูปแบบบริการดแูลรกัษาผูป่้วยฉุกเฉิน 

(ER) และผูป่้วยนอก (OPD) โดยใชแ้นวทางการประเมินความเสีย่ง และแนวทางการปฏิบตัิ โดยใชร้ะดบั

ความรุนแรงของการเจ็บป่วย และประวัติความเสี่ยง รวมถึงการท าหัตถการที่เป็นความเสี่ยง เป็น

ตัวก าหนดแนวทางการปฏิบัติของแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ต่อผู้ป่วย และเป็นแนวทาง ให้

คณะท างานฯ ใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ ออกแบบพืน้ที่ที่เหมาะสม รองรับการดูแลผู้ป่ วย ที่มี

ประสทิธิภาพและเกิดความปลอดภยั

แนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพื่อสถานบริการสุขภาพปรกติวิถีใหม่

จะตอ้งสอดคลอ้งกับแนวทางการปรบัเปลี่ยนการปฏิบตัิงานการใหบ้ริการทางการแพทย์ โดยค านึงถึง

ความปลอดภยัแก่ผูร้บับริการและเจา้หนา้ที่ (2P Safety) การลดความแออดัของการรบับริการ (Crowd 

Management) และความเสมอภาคในการเขา้ถึงบริการของประชาชน (Health Equity) เพื่อให้

โรงพยาบาลมีความพรอ้มในการรับมือกับโรคระบาด และสามารถบริหาร จัดการทรพัยากรให้เกิด

ประสทิธิภาพสงูสดุ

แนวทำงปฏบัิตกิำรปรับรูปแบบบริกำร ทีเ่กีย่วข้องกับ
โครงสร้ำงอำคำร สถำนที่ ในสถำนกำรณก์ำรระบำดของ COVID-19 ……………...

บทที ่2



ของผู้ป่วยและบุคลำกรสำธำรณสุข (2P SAFETY)

ความปลอดภยัของผูป่้วย (Patient safety) เป็นปัญหาส าคญั

ที่มีผลกระทบต่อระบบการดูแลรักษาพยาบาลทั่วโลก องค์การอนามัยโลกพบว่า มี

ประชากรที่เขา้รบัการรกัษา มกัไดร้บัผลกระทบจากการติดเชือ้ภายในโรงพยาบาล หรือ

ไดร้บัอนัตรายที่เกิดจากความผิดพลาดหรอืเหตกุารณไ์ม่พึงประสงคต์่าง ๆ เกิดขึน้ในช่วง

ระหวา่งการรบัการรกัษาภายในโรงพยาบาล

การประชุมสมชัชาองคก์ารอนามยัโลก จึงไดม้ีมติในการให้

ความส าคญักบัคญุภาพและความปลอดภยัของผูป่้วย (WHA55.13-Quality of Care:

Patient safety) ในการผลกัดนั สนบัสนนุการสรา้งองคค์วามรูแ้ละแนวทางต่าง ๆ เพื่อให้

เกิดแรงขบัเคลื่อนมากยิ่งขึน้ในระดบัสากล ประเทศไทยก็ไดร้่วมเป็นส่วนหนึ่ งของการ

ประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยของผู้ป่วยในระดับประเทศ (Country Self -

Assessment for Patient Safety Situation) ซึ่งจดัขึน้โดยกลุม่ประเทศภมูิภาคเอเชีย

ตะวันตกเฉียงใต ้(WHO-SEAR) จากผลการประเมินดงักล่าว ประเทศไทยจึงไดม้ีการ

เตรียมตวั น าประเด็นต่าง ๆ เพื่อที่จะน าไปวางแผน พลกัดนัใหเ้กิดเป็นนโยบายในเรื่อง

การพฒันาความปลอดภยัของผูป่้วยใหด้ียิ่งขึน้

• หลักกำรเพือ่ควำมปลอดภยั
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จากสภาวะโลกที่เกิดการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้โคโรนา 2019 (COVID-19)

ส่งผลให้ระบบสาธารณสุขไทย ได้เพิ่มความส าคัญในการจัดบริการผู้ป่วยส า หรับ

สถานพยาบาลมากขึน้ ถึงแมว้่าอัตราการเพิ่มระบาดเริ่มมีแนวโนม้ลดลง แต่ปัจจุบัน

ผูป่้วยโรคติดเชือ้โคโรนา 2019 บางส่วนที่ตอ้งเขา้รบัการรกัษา ยงัอาจสง่ผลกระทบต่อ

ผูป่้วยอื่น ๆ ท่ีเขา้รบับรกิารในสถานพยาบาล

ดงันัน้ขอบเขตที่ใชใ้นการศึกษาครัง้นีใ้หค้วามส าคญัของระบบพื ้นที่ดแูลผูป่้วย

นอก (OPD) และหอ้งฉุกเฉิน (ER) เท่านัน้ เนื่องจากเป็นพืน้ที่ ที่มีผูค้นเขา้-ออก เป็น

จ านวนมาก และเป็นจดุเสีย่งในการเกิดเหตอุบุตัิการณใ์หม ่ๆ ไดโ้ดยง่าย

ระบบสาธารณสขุของประเทศไทยไดม้ีการประกาศใชน้โยบาย “ความปลอดภยั

ของผูป่้วยและบุคลากรสาธารณสขุ” หรือ “Patient and Personnel Safety” (2P 

SAFETY) โดยมีเป้าหมายมุ่งเนน้ไปที่ระบบในการดูแลผูป่้วย (P: Patient safety)และ

บคุลากรในการปฏิบตัิงาน  (P: Personnel safety)

S

I

M

P

L

E

Social Communication

Infection & Injury

Mental (Second Victim)

Personnel Work

Lane (Traffic)

Environment & Social

Safe Surgery

Infection Control

Medication Safety

Process

Line & Tube Device

Emergency

Patient Safety Goals Personnel Safety Goals

ผา่ตดัปลอดภยั

ไรปั้ญหาการตดิเชือ้

เช่ือถือไดเ้รื่องยา

รกัษาตามกระบวนการ

ไมพ่ลาดงานสายและทอ่

ไมร่อชา้ถา้ฉกุเฉิน

ส่ือสารขอ้มลู

ไมต่ดิเชือ้และบาดเจ็บ

ปลอดภยัจากการคกุคาม

กระบวนการท างานปลอดภยั

สง่ตอ่ผูป่้วยปลอดภยั

สิ่งแวดลอ้มปลอดภยั

ของผู้ป่วยและบุคลำกรสำธำรณสุข (2P SAFETY)
• หลักกำรเพือ่ควำมปลอดภยั
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ส ำหรับกำรบริกำรดูแลรักษำผู้ป่วยฉุกเฉิน (ER)

เครอืขา่ยกลุม่โรงพยาบาล ไดม้ีการจดัท าแนวทางการจดัการผูป่้วยส าหรบัสถานพยาบาลในสถานการณห์ลังโรคติดเชือ้ 

โคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดปัญหาในการดแูลรกัษาและการแพรก่ระจายของเชือ้โรค สามารถสรุปแนวทางการปอ้งกนัความ

เสีย่งการติดเชือ้ในหอ้งฉกุเฉิน ดงันี ้

1) คัดกรองผู้ป่วยและประเมิณควำมเสี่ยงกำรแพร่เชือ้ 

2) จัดกำรควำมปลอดภยัของเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนตำมควำมเสี่ยง

๐  รูปแบบการใสช่ดุปอ้งกนัของเจา้หนา้ที่ 

๐  การจดัพืน้ท่ีในการปฏิบตัิงานแยกออกจากพืน้ท่ีปกติ

• แนวทำงปฏบิัตกิำรพัฒนำพืน้ทีใ่ช้สอย

กำรป้องกัน ระดับควำมเสี่ยงสูง ระดับควำมเสี่ยงปำนกลำง ระดับควำมเสี่ยงต ่ำ

1 เครือ่งแตง่กาย - PPE
- Cover all ถา้ไมม่ีใช้

Protective gown
- ถงุมือ
- หนา้กาก N95
- กระจงัหนา้หรอืแวน่ตา
- หมวกคลมุผม
- Leg cover

- Protective gown
- ถงุมือ
- หนา้กากอนามยั
- กระจงักนัหนา้
- หมวกคลมุผม

- ถงุมือ
- กระจงักนัหนา้
- หนา้กากอนามยั

2 รูปแบบพืน้ท่ี ห้อง AIIR **
กรณีไมม่ี AIIR พิจารณาใช้
Modified negative pressure
แทน หรอื พืน้ท่ีแยกโรค 
(Isolate zone) เป็นอยา่งนอ้ย

พืน้ที่แยกโรค
เป็นหอ้งเดี่ยว หรอืมีการแยกโซน
(Single room/Isolation zone)

พืน้ที่ปกติ

ผูเ้ขา้รบับรกิาร

ตอ้งช่วยชีวิตทนัที

เสีย่ง ซมึ ปวด

การใชท้รพัยากร

ควำมเสี่ยงสูง
ควำมเส่ียง
ปำนกลำง

ควำมเสี่ยงต ่ำ

1 2 3 4 5

ปร
ะเ
มิน

ผู้ป่
วย

มีประวตัิเสีย่ง และจ าเป็น
ตอ้งท าหตัถการ Aerosol

OPD

รูปแบบกำรเข้ำรับบริกำรห้องฉุกเฉิน 
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ส ำหรับกำรบริกำรดูแลรักษำผู้ป่วยฉุกเฉิน (ER)

แนวทำงกำรจัดห้องฉุกเฉินเพื่อตอบสนองต่อรูปแบบหัตถกำรที่มีกำรแพร่กระจำยแบบฝอยละออง

การจดัสรรพืน้ที่ภายในหอ้งฉกุเฉิน ควรค านงึถึงหลกัการปอ้งกนัตาม 2P safety หวัขอ้ลดการติดเชือ้ 

ที่ควรมีการแบง่โซนพืน้ท่ีเป็นบรเิวณสะอาด (Clean zone) ส าหรบัผูป่้วยที่ไม่มีความเสี่ยง และบริเวณที่มีการ

ปนเป้ือน (Contaminated zone) โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ ์โรคติดเชือ้ โคโรนา 2019 (COVID-19)

ส าหรบัผูป่้วยที่มีความเสีย่ง และมีอาการเก่ียวขอ้งกบัระบบทางเดินหายใจ

งานหตัถการที่เกิดภายในหอ้งฉกุเฉินที่มีความเสีย่งสงูตอ่การแพรก่ระจายของเชือ้โรค หรือ หตัถการ

ที่มีการแพรก่ระจายแบบฝอยละออง (Aerosol-generating procedures ) ไดแ้ก่ การกูชี้พ, การใส่ท่อช่วย

หายใจ และการพน่ยาขยายหลอดลม จากรูปแบบหตัถการดงักลา่ว มีผลใหบ้คุลากรทางการแพทยม์ีความ

เสี่ยงต่อการติดเชือ้เพิ่มมากขึน้ โดยควรมีการจัดสรรพืน้ที่ใหช้ดัเจน อาจจะเป็นหอ้งความดนัลบ (Negative 

pressure room) เช่น AIIR, Modified negative pressure, Tent negative pressure หรอื Isolation zone 

ส าหรบัรูปแบบหตัถการ การพน่ยาขยายหลอดลม ในกรณีใช ้MDI with spacer สามารถพน่ยาไดใ้น

บรเิวณพืน้ท่ีปกติ แตก่ารพน่ยาแบบ Nebulizer ควรด าเนินการในพืน้ท่ี Isolation 

สว่นหตัการอื่น ๆ ขึน้อยูก่บับรบิทของหอ้งฉกุเฉินแตล่ะแหง่ 

• แนวทำงปฏบิัตกิำรพัฒนำพืน้ทีใ่ช้สอย

RESUSCITATION ZONE

NURSE STATION

LEVEL 3-5
NON AEROSOL

ISOLATION ZONE

NEGATIVE PRESSURE
AIIR OR MODIFY

ER CONTAMINATED ZONEER CLEAN ZONE

TR
IA

G
E

กรณีมีห้องควำมดันลบ

RESUSCITATION ZONE

NURSE STATION

LEVEL 3-5
NON AEROSOL

ISOLATION ZONE

ER CONTAMINATED ZONEER CLEAN ZONE

TR
IA

G
E

กรณีมีไม่มีห้องควำมดันลบ
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รูปแบบตัวอย่ำงกำรจัดสรรพืน้ทีภ่ำพรวมภำยในห้องฉุกเฉิน

ส ำหรับกำรบริกำรดูแลรักษำผู้ป่วยฉุกเฉิน (ER)
• แนวทำงปฏบิัตกิำรพัฒนำพืน้ทีใ่ช้สอย

จุดน ำส่งผู้ป่วย TRIAGE

พืน้ที่เสี่ยงพืน้ที่ปกติ

ISOLATION ZONE

NEGATIVE
ROOM

LIFT

BUFFER

STAFF ONLY

DORCTOR
RROM

R+E ZONECT SCAN

NURSE STATION

TRAUMA
ท ำแผล U ZONE

ACC
TELEM

EDหอ้งบตัรหอ้งยาTEA UNIT

OBSERVATION UNITLIFT

WAITING
AREA
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ส ำหรับกำรบริกำรดูแลรักษำผู้ป่วยนอก (OPD)

จากขอ้สรุปตามแนวทางการป้องกนัความเสี่ยงการติดเชือ้ในหอ้งฉกุเฉิน ในหวัขอ้

ก่อนหนา้ พบวา่ แนวทางปฏิบตัิการปรบัพืน้ท่ีส  าหรบัการบริการดแูลรกัษาผู้ป่วยนอก (OPD) 

นัน้มีใจความส าคญัไมแ่ตกตา่งกนั นัน้คือ

1) คัดกรองผู้ป่วยและประเมิณควำมเสี่ยงกำรแพร่เชือ้ 

2) จัดกำรควำมปลอดภยัของเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนตำมควำมเสี่ยง

๐  รูปแบบการใสช่ดุปอ้งกนัของเจา้หนา้ที่ 

๐  การจดัพืน้ท่ีในการปฏิบตัิงานแยกออกจากพืน้ท่ีปกติ

• แนวทำงปฏบิัตกิำรพัฒนำพืน้ทีใ่ช้สอย

ผูเ้ขา้รบับรกิาร

จดุคดักรอง

ควำมเสี่ยงสูง
ควำมเสี่ยงต ่ำ-
ปำนกลำง

รูปแบบกำรเข้ำรับบริกำรผู้ป่วยนอก

RISK: ARI PUI

ตรวจสอบ
Swab PCR

Cohort Ward

Isolation Ward

ทำงเลือก
TREATMENT

ติดเชือ้

ไม่ติดเชือ้

TREATMENT
เฉพำะทำง

OPD 
คลินิกพิเศษ

IPD

ติดตำมผล

Refer
Back

รับยำ

- ทางจดหมายพสัดุ
- MDS (Medical
delivery system)

- Drive thru

ลงทะเบียน
- Refer
- Walk in
- นัด Online
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กำรป้องกัน ระดับควำมเสี่ยงสูง ระดับควำมเสี่ยงปำนกลำง ระดับควำมเสี่ยงต ่ำ

1 เครือ่งแตง่กาย - PPE
- Cover all ถา้ไมม่ีใช้

Protective gown
- ถงุมือ
- หนา้กาก N95
- กระจงัหนา้หรอืแวน่ตา
- หมวกคลมุผม
- Leg cover

- Protective gown
- ถงุมือ
- หนา้กากอนามยั
- กระจงักนัหนา้
- หมวกคลมุผม

- ถงุมือ
- กระจงักนัหนา้
- หนา้กากอนามยั

2 รูปแบบพืน้ท่ี ห้องหรือพืน้ที่ ARI Clinic พืน้ที่ปกติ
แยกทางเดินของผูป่้วย
และบคุลากรทางการแพทย์

พืน้ที่ปกติ
แยกทางเดินของผูป่้วย
และบคุลากรทางการแพทย์
ใชห้ลกั Social distancing

แผนกรกัษาผูป่้วยนอกนัน้ เป็นดา่นหนา้ในการจดัการผูเ้ขา้รบับริการที่หลากหลาย สง่ผล

ใหม้ีการใหค้วามส าคญักับจุดคดักรองและจุดรองรบัผูป่้วยที่มีความเสี่ยงสงูเ ป็นหลกั รวมไปถึง

จ าเป็นตอ้งมีการก าหนดแนวทางเดินของผูป่้วยและบคุลากร เพื่อจ ากดัการแพรก่ระจายของเชือ้โรค

ที่อาจเกิดขึน้ เนื่องจากเป็นจดุกระจายการรกัษาหลกัของโรงพยาบาล

ส ำหรับกำรบริกำรดูแลรักษำผู้ป่วยนอก (OPD)
• แนวทำงปฏบิัตกิำรพัฒนำพืน้ทีใ่ช้สอย
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ขอบเขตของโครงการ จะพิจารณา 2 แผนกการใหบ้ริการ คือ การจัดบริการผูป่้วย

นอก (New Normal OPD Service) และการจดับริการผูป่้วยอบุตัิเหต ุ(New Normal ER Service) โดย

กลุม่เปา้หมาย คือ สถานบรกิารภาครฐั ครอบคลมุระดบัการใหบ้รกิาร 3 ระดบั ดงันี ้

o โ ร ง พ ย า บ า ล ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ยุ พ ร า ช จ อ ม บึ ง  จั ง ห วั ด ร า ช บุ ร ี

ระดบัโรงพยาบาลชมุชน (F1 : First-level Hospital)

o โรงพยาบาลหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ ์ระดบัโรงพยาบาลทั่วไป

(S : Standard-level Hospital)

o โ ร งพยาบาลขอนแก่ น  จั งหวัดขอนแก่ น  ร ะดับ โ ร งพยาบาลศูนย ์

(A : Advance-level Hospital)

บทที ่3
ลงพืน้ทีโ่รงพยำบำลกลุ่มเป้ำหมำย ..................................



• ประวัตโิรงพยำบำล
โรงพยำบำลสมเดจ็พระยุพรำชจอมบงึ 
จังหวัดรำชบุรี

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง  จังหวัดราชบุรี   ตั้งอยู่

เลขที่ 572 หมู่ที่ 3 ถนนแสงชูโตใต ้ต าบลปากแพรก อ าเภอเมือง จังหวัด

กาญจนบรุี มีเนือ้ของโรงพยาบาล 60 ไร่ 2 งาน และที่ดินพระราชทาน 12ไร ่

อยูห่า่งจากกรุงเทพฯ ประมาณ 129กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดงันี ้

ทิศเหนือ ติดตอ่กบั ที่ดินเลขท่ี 60

ทิศใต้ ติดตอ่กบั ทางหลวงแผน่ดินสาย แสงชู

โต อ.เมือง - อ.ทา่มว่ง

ทิศตะวนัออก ติดตอ่กบั ทางสว่นบคุคล,ศาลากลาง 

จงัหวดักาญจนบรุี

ทิศตะวนัตก ติดตอ่กบั ทางสาธารณะประโยชน์

เนื่องในพระราชพิธีอภิเษกสมรสของสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลง

กรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครัง้ด  ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรม

โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กบัพระเจา้ วรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้โสมส

วลีพระวรชายา เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2520 คณะรฐัมนตรีไดม้ีด  าริที่จะจัด

ของขวญัขึน้นอ้มเกลา้ฯ ถวาย เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรกัภกัดีของ

รัฐบาลร่วมกับบรรดาพสกนิกรชาวไทยทั้งมวล และได้มีมติเมื่อวันที่ 28

ธนัวาคม 2519 ใหจ้ดัสรา้งโรงพยาบาลขึน้นอ้มเกลา้ฯ ถวายเป็นของขวญั

ปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่งไดเ้ปิดใหบ้ริการแก่

ประชาชน ทหาร ต ารวจ และพลเรอืนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง

คูมื่อแนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพ่ือสถานบรกิารสขุภาพปรกติวถีิใหม ่ปีงบประมาณ พ.ศ.256515



o ประชมุชีแ้จงโครงการแก่ทางโรงพยาบาล ถึงการเป็นโรงพยาบาล

กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งคดัเลือกจากโรงพยาบาลที่มีศกัยภาพในการ

ปรบัปรุงดา้นอาคาร สถานที่ รองรบัสถานการณก์ารแพร่ระบาด

ของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 เพื่อความปลอดภยัของผูม้ารบั

บรกิารและเจา้หนา้ที่ปฏิบตัิงาน 

o โรงพยาบาลน าเสนอขอ้มลูดา้นอาคารและสภาพแวดลอ้มภายใน

โรงพยาบาล และ การปรับปรุงดา้นอาคาร สถานที่ของแผนก

ผูป่้วยนอก และแผนกอบุตัิเหตฉุกุเฉินรองรบัสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019

• ลงพืน้ทีโ่รงพยำบำลเพือ่เกบ็ข้อมูล และแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่ำงผู้ออกแบบกับผู้ใช้งำน
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o ลงพืน้ท่ีโรงพยาบาลในแผนกผูป่้วยนอกและแผนกอบุตัิเหตฉุกุเฉิน 

เพื่อศกึษาแนวทางการปรบัปรุงดา้นอาคารสถานที่ ตามศกัยภาพ

ของระบบบริการของโรงพยาบาลและเขตสุขภาพ สงัเกตและ

ซกัถามขอ้มูลจากผูใ้ชอ้าคาร เพื่อจะน ามาเป็นขอ้มูลพืน้ฐานใน

การออกแบบทางสถาปัตกรรมท่ีเหมาะสมแก่สถานบรกิารสขุภาพ

ปรกติ วิ ถี ใ หม่  ร วมถึ ง ง านระบบประกอบอาคาร  ( งาน

วิศวกรรมเครื่องกล ,หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร ,งาน

วิศวกรรมสิง่แวดลอ้ม) 

o หลงัจากลงพืน้ที่ กลบัขึน้มาหอ้งประชุม คณะท างานสรุปขอ้ดี-

ข้อเสีย และข้อเสนอแนะ  แก่ทางโรงพยาบาล ในเรื่องของ

flowการให้บริการ วัสดุพืน้ /ผนัง/ฝ้าเพดาน รวมถึงงานระบบ

ประกอบอาคาร  ( งานวิ ศวกรรม เครื่ อ งกล  ,หมวดงาน

วิศวกรรมไฟฟ้า ,งานวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม) ที่มีความเหมาะสม

และความปลอดภัยแก่ทั้งผู้ให้บริการและผู้ร ับบริการ โ ดย

เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงที่กระทบต่อการให้บริการใน

ปัจจุบนันอ้ยที่สดุ สิ่งใดที่กองแบบแผนมีแบบที่จะ Support  ให้

ได ้ ก็ใหน้ าเสนอ  บางกรณีอาจแนะน าการขอรบัการช่วยเหลือ

จากโยธาจงัหวดั  ภาคเอกชน  ก็ขอใหแ้จง้โรงพยาบาลไวใ้หท้ราบ  

ไมค่วรบอกแตปั่ญหาที่พบแตไ่มบ่อกทางออกใหโ้รงพยาบาล

คูมื่อแนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพ่ือสถานบรกิารสขุภาพปรกติวถีิใหม ่ปีงบประมาณ พ.ศ.256517



o อาคารอบุตัิเหต ุ(ER) (สีแดง) สามารถเขา้-ออกจากทางเขา้หลกั

ไดเ้ช่นกัน โดยอยุ่ตรงกลางระหว่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ และ

อาคารผูป่้วยนอก (OPD) (สีน า้เงิน) และมีทางเช่ือมไปยงัอาคาร

อื่นๆใกลเ้คียง

o อาคารผูป่้วยนอก (OPD) (สนี า้เงิน) สามารถเขา้-ออกจากทางเขา้

หลัก หรือ ถนนหลักได้ โดยอยุ่ตรงขา้มกับสนามฟุตบอล และ

เนื่องจากเป็นอาคารท่ีเพิ่งสรา้งใหม ่ จึงไมม่ีทางเช่ือมไปยงัอาคาร

ขา้งเคียง

• กำรเข้ำถงึ
อำคำรอุบัตเิหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก 

ผูป่้วย OPD

ผูป่้วย ER

อาคารผูป่้วยนอก 3 ชัน้ แบบเลขที่ 10946

อาคารอบุตัิเหต ุ แบบเลขที่ 8728

EROPD

อาคาร 
OPD

อาคาร 
ER
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o ER Flow การใหบ้ริการในปัจจุบัน แบ่งเป็น สองเสน้ทางคือ

เสน้ทางของผูป่้วย Covid-19(สแีดง) ที่แยกไปคดักรองทางซา้ยมือ

ของอาคาร ที่ท  าเป็นพืน้ที่ชั่วคราวในการตรวจคดักรอง Covid-19 

และผูป่้วยทั่วไป (สีเขียว) ที่คดักรองแลว้ปลอด Covid-19 จึงท า

การรกัษาตอ่ไป บรเิวณพืน้ท่ีสเีขียว

o เส้นทางเดินของเจ้าหน้าที่ (น ้าเงิน) ท าการตรวจรักษาผู้ป่วย 

Covid 19 บริเวณพืน้ที่สีแดง และพืน้ที่ใส่ชุด PPE อยู่ดา้นในสดุ

ของฝ่ังรกัษาปกติ (หอ้งสงัเกตอาการ) แลว้จึงยอ้นกลบัมาถอดชุด 

อาบน า้ เปลีย่นชดุ และทิง้ชุด PPE ดา้นหนา้อาคาร บริเวณพืน้ที่สี

แดง

• แนวทำงกำรพัฒนำพืน้ทีใ่ช้สอย
เพือ่รองรับผู้ป่วย Covid-19

จดุคดักรอง

ถอดชดุ PPE+อาบน า้

ทิง้ชดุ PPE

ใสช่ดุ PPE

แปลนพืน้ช้ันที ่1 (แบบแปลนปัจจุบัน)

ของอำคำรอุบัตเิหตุ  แบบเลขที ่8728

ผูป่้วยทั่วไป

ผูป่้วย Covid-19

พืน้ที่คดักรอง (Triage area)

พืน้ที่ปกติ (Clean area)

พืน้ที่เสี่ยง (Contaminated area) เจา้หนา้ที่

พืน้ที่เปลี่ยนชดุ PPE และอาบน า้
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o กำรปรับเปล่ียนพืน้ทีใ่ช้สอย

• แยกทางเขา้-ออก ของผูป่้วยทั่วไปและผูป่้วย Covid-19

• เพิ่มเคาน์เตอร์จุดคัดกรองโดยใช้แผ่นอะคริลิกกั้นระหว่าง

เจา้หนา้ที่และผูม้ารบับรกิาร บรเิวณโถงพกัคอยดา้นหน้า มีระบบ

ระบายอากาศแบบธรรมชาติ

• กั้นโซนพื ้นที่ว่างบริเวณโถงพักคอยด้านหน้าเดิม เป็นพื ้นที่

รกัษาพยาบาลผูป่้วยCovid-19 ดว้ยผนงัเบาโปรง่แสงและมา่นกัน้ 

เพื่อกันสายตาจากภายนอก โดยใช้การระบายอากาศแบบ

ธรรมชาติ

• หอ้งรอดูอาการเดิม ท าการกั้นหอ้งดว้ยผนังเบาและประตูบาน

เลือ่น เพื่อเป็นหอ้งส าหรบัใสช่ดุ PPE ของ เจา้หนา้ที่

• หอ้งน า้เดิม 2 หอ้ง น ามาปรบัปรุงใหเ้ป็นหอ้งอาบน า้ 2 หอ้ง โดย

การเพิ่มฝักบวัอาบน า้ ส าหรบัเจา้หนา้ที่ถอดชดุ PPE และอาบน า้
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ผูป่้วยทั่วไป

ผูป่้วย Covid-19

พืน้ที่คดักรอง (Triage area)

พืน้ที่ปกติ (Clean area)

พืน้ที่เสี่ยง (Contaminated area) เจา้หนา้ที่

พืน้ที่เปลี่ยนชดุ PPE และอาบน า้
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แยกทางเขา้-ออก ของผูป่้วยทั่วไปและผูป่้วย Covid-19 เพิ่ ม เ ค าน์ เ ตอ ร์จุ ดคัดก รอ ง โดย ใช้แผ่ นอะค ริ ลิ ก กั้น ร ะหว่ า ง

เ จ้ า หน้า ที่ แ ละผู้ม า รับบริ ก า ร  บ ริ เ วณ โถ งพักคอยด้านหน้า 

มีระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติ

กั้น โ ซนพื ้นที่ ว่ า งบริ เ วณโถ งพักคอยด้านหน้า เ ดิ ม  เ ป็นพื ้ นที่

ร ั ก ษ า พ ย า บ า ล ผู้ ป่ ว ย Covid-19 ด้ ว ย ผ นั ง เ บ า โ ป ร่ ง แ ส ง

และป ร ะตูบ าน เ ฟ้ี ย ม  เ พื่ อ กั น ส า ยต า จ ากภายนอก  โ ด ย ใ ช ้

การระบายอากาศแบบธรรมชาติ
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ผนังเบำโปร่งแสง บำนเฟ้ียม

1 2

3
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ห้อ ง รอดูอากา ร เ ดิ ม  ท า ก า รกั้นห้อ งด้วยผนัง เ บาและประต ู

บาน เ ลื่ อ น  เ พื่ อ เ ป็ นห้อ ง ส า ห รับ ใ ส่ ชุ ด  PPE ขอ ง  เ จ้ า หน้า ที่

ต า มภาพด้า นซ้า ย  ส่ ว นภาพด้า นข ว า  คื อ  ห้อ ง ร อดู อ าก า ร 

เหลอื 5 เตียง (เดิมคือ 6 เตียง)  

บริ เ วณโถงรักษาและเคาน์เตอร์พยาบาลเ ช่ือมต่อ ไปยังห้อ ง

ร อ ดู อ า ก า ร  ซึ่ ง ด้ า น ซ้ า ย  กั้ น ห้ อ ง ด้ ว ย ผ นั ง เ บ า แ ล ะ ป ร ะ ต ู

บานเลือ่น เพื่อเป็นหอ้งส าหรบัใสช่ดุ PPE
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• วเิครำะห ์แนวทำงกำรพัฒนำพืน้ทีใ่ช้สอย
เพือ่รองรับผู้ป่วย Covid-19

แปลนพืน้ช้ันที ่1 (แบบแปลนปัจจุบัน)
ของอำคำรอุบัตเิหตุ แบบเลขที ่8728

o ข้อดี

• สามารถแยกผูป่้วยติดเชือ้ออกจากผูป่้วยทั่วไปได้

• ลดความเสีย่งในการปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ที่และบคุลากร

o ข้อเสีย

• พืน้ท่ีสว่นพกัคอย/สว่นใหบ้รกิารอื่นๆ ลดนอ้ยลง ท าใหเ้กิดความแออดัของผูม้ารบับรกิาร

• พืน้ท่ีสงัเกตอาการถกูปรบัเป็นพืน้ท่ีใสช่ดุ PPE ท าใหเ้ตียงสงัเกตอาการลดลง

• พืน้ท่ีส  าหรบัแยกผูป่้วยติดเชือ้อยูใ่นอาคาร     และกีดขวางการระบายอากาศภายใน ซึง่

หาก การจดัการระบบอากาศไมด่ีอาจเพิ่มความเสีย่งในการติดเชือ้

ตอ่ผูใ้ชอ้าคารได้

o ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

• การกัน้พืน้ท่ีแยกผูป่้วยแยกโรค ปิดบงัการระบายอากาศบรเิวณดา้นหนา้อาคาร

หากโรงพยาบาลมีพืน้ท่ีดา้นขา้งหรอืสว่นอื่นก็ควรตอ่เติม หรอืจดัพืน้ท่ีที่เหมาะสม

• พืน้ท่ีกบังบประมาณที่จ ากดั อาจไดพ้ืน้ท่ีที่ไมไ่ดม้าตรฐานตอ่การใชง้าน

คูมื่อแนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพ่ือสถานบรกิารสขุภาพปรกติวถีิใหม ่ปีงบประมาณ พ.ศ.256523



o กำรปรับเปล่ียนพืน้ทีใ่ช้สอย

• เพิ่มเคาน์เตอร์จุดคัดกรองโดยใช้แผ่นอะคริลิกกั้นระห ว่าง

เจา้หนา้ที่และผูม้ารบับรกิาร บรเิวณโถงพกัคอยดา้นหน้า มีระบบ

ระบายอากาศแบบธรรมชาติ

• ปรบัเสน้ทางเขา้-ออก หอ้งอุบตัิเหตุ-ฉุกเฉิน เป็นประตู Double 

door เพื่อควบคมุป้องกนัการเกิดเหตุเฉพาะหนา้ในกรณีฉุกเฉิน 

และช่วยควบคมุเสน้ทางสญัจรของผูม้ารบับรกิาร 

• หอ้งรอดูอาการเดิม ท าการกั้นหอ้งดว้ยผนังเบาและประตูบาน

เลื่อน เพื่อเป็นห้องส าหรับใส่ชุด PPE ของ เจ้าหน้าที่ก่อน

ใหบ้รกิารผูป่้วยโควิด

• หอ้งลา้งตวัเดิม ปรบัเป็นหอ้ง Ante room เพื่อเป็นหอ้งเตรียมตวั

ของเจา้หนา้ที่    ก่อนเขา้ไปปฏิบตัิงานในหอ้งผูป่้วยโควิด เพื่อลด

โอกาสการแพร่เชือ้ออกจากหอ้งผูป่้วย ภายในหอ้งจัดใหม้ีพืน้ที่

ถอดชุด PPE หอ้งอาบน า้ท าความสะอาดร่างกาย ก่อนเขา้พืน้ที่

โซนปกติ

• หอ้งตรวจเดิม ปรบัเป็นหอ้ง Negative pressure room ออกแบบ

ให้เป็นห้องความดันลบเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื ้อทาง

อากาศ เป็นหอ้งรกัษาอาการผูป่้วยโควิด โดยมีช่องแสงธรรมชาติ

และช่องกระจกส าหรบัการติดตามอาการของเจา้หนา้ที่

3
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• แนวทำงกำรพัฒนำพืน้ทีใ่ช้สอย
เพือ่รองรับผู้ป่วย Covid-19

แปลนพืน้ช้ันที ่1 (แบบแปลนแนะน ำ)
ของอำคำรอุบัตเิหตุ แบบเลขที ่8728

ผูป่้วยทั่วไป

ผูป่้วย Covid-19

พืน้ที่คดักรอง (Triage area)

พืน้ที่ปกติ (Clean area)

พืน้ที่เสี่ยง (Contaminated area)

เจา้หนา้ที่

พืน้ที่เปลี่ยนชดุ PPE และอาบน า้
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เพิ่มเคาน์เตอร์จุดคัดกรองโดยใช้แผ่นอะคริลิกกั้นระหว่าง
เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ บริเวณโถงพักคอยด้านหน้า มี
ระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติ

ปรบัเสน้ทางเขา้-ออก หอ้งอบุตัิเหต-ุฉกุเฉิน เป็นประต ูDouble door เพื่อควบคมุป้องกนัการเกิดเหตเุฉพาะหนา้ในกรณีฉกุเฉิน และ
ช่วยควบคมุเสน้ทางสญัจรของผูม้ารบับรกิาร

3

ผนงัเบาและประตบูานเลือ่น

หอ้งรอดูอาการเดิม ท าการกัน้หอ้งดว้ยผนังเบาและประตูบานเลื่อน เพื่อเป็นหอ้งส าหรบัใส่ชุด PPEของ 
เจา้หนา้ที่ก่อนใหบ้รกิารผูป่้วยโควิด
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4

4

5

5

หอ้งลา้งตวัเดิม ปรบัเป็นหอ้ง Ante room เพื่อเป็นหอ้งเตรียมตวัของเจา้หนา้ที่    ก่อนเขา้ไปปฏิบตัิงานในหอ้ง
ผูป่้วยโควิด เพื่อลดโอกาสการแพรเ่ชือ้ออกจากหอ้งผูป่้วย ภายในหอ้งจดัใหม้ีพืน้ท่ีถอดชดุ PPE หอ้งอาบน า้ท า
ความสะอาดรา่งกาย ก่อนเขา้พืน้ท่ีโซนปกติ

หอ้งตรวจเดิม ปรบัเป็นหอ้ง Negative pressure room ออกแบบใหเ้ป็นหอ้งความดนัลบเพื่อปอ้งกนัการแพรก่ระจายเชือ้
ทางอากาศ เป็นหอ้งรกัษาอาการผูป่้วยโควิด โดยมีช่องแสงธรรมชาติและช่องกระจกส าหรบัการติดตามอาการของ
เจา้หนา้ที่

Ante room

WC1
WC2

Negative 
Pressure room

sink ถอดPPE
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ปรบัเสน้ทางเขา้-ออก ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เป็นประตู Double door เพื่อ

ควบคมุป้องกนัการเกิดเหตุเฉพาะหนา้ในกรณีฉุกเฉิน และช่วยควบคมุเสน้ทางสญัจร

ของผู้มารับบริการ เช่ือมเสน้ทางสัญจรปกติกับเสน้ทางสญัจรผูป่้วยโควิดดว้ยหอ้ง 

Ante room สามารถเขา้ได ้ 2 ฝ่ังเพื่อความสะดวกของเจา้หนา้ที่และผูป่้วยโควิด เป็น

หอ้งความดนัต ่าเพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายของเชือ้ เช่ือมต่อไปยงัหอ้ง Negative

pressure room เป็นหอ้งความดนัที่ลบท าการรกัษาผูป่้วยโควิด หลงัจากเจ้าหนา้ที่ท  า

การรกัษาจะถอดชุดและท าความสะอาดที่บริเวณหอ้ง Ante room ก่อนเขา้พืน้ที่โซน

ปกติตอ่ไป

คูมื่อแนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพ่ือสถานบรกิารสขุภาพปรกติวถีิใหม ่ปีงบประมาณ พ.ศ.256527



o Flow กำรให้บริกำรและควำมปลอดภัย

เสน้ทางผูร้บับริการ  ก าหนดเป็นเสน้ทางสญัจรที่เขา้ถึงง่าย สะดวกต่อการติดต่อและรับการรกัษา 

ก าหนดเป็นเสน้ทางเฉพาะ หลีกเลี่ยงการสญัจรกับเสน้ทางผูป่้วยทั่วไป เป็นเสน้ทางที่มีร ะบบการระบาย

อากาศแบบธรรมชาติ เพื่อลดการแพรก่ระจายของเชือ้โรค

เสน้ทางผูใ้หบ้ริการ  ก าหนดเสน้ทางเป็นลกัษณะเสน้ทางสญัจรทางเดียว มีพืน้ที่เตรียมอปุกรณแ์ละ

เปลีย่นชุดก่อนเขา้ท าการรกัษา เช่ือมต่อดว้ยหอ้ง Ante room ซึ่งแยกเสน้ ทางสญัจรกบัเสน้ทางสญัจรปกติ 

หลงัจากท าการรกัษาเจา้หนา้ที่ท าการเปลีย่นชดุ PPE และท าความสะอาด บริเวณหอ้ง Ante room ก่อนเขา้

สูพ่ืน้ท่ีปกติ

o วัสดุ ( พืน้-ผนัง-ฝ้ำเพดำน )

พืน้ ควรมีความทนทาน รอยต่อนอ้ยเพื่อลดการสะสมของเชือ้โรค ท าความสะอาดไดง้่าย ผิวไม่

ลื่นทนต่อการใชง้านรถเข็นประเภทลอ้ เช่น กระเบือ้งยางชนิดแผ่น หรือกระเบือ้งยางชนิดมว้น หนาไม่นอ้ย

กวา่ 2 มม

ผนัง เป็นผนงัผิวเรียบไม่มีซอกหลืบ มีรอยต่อนอ้ยเพื่อลดการสะสมของเชือ้โรคและสามารถท า

ความสะอาดไดท้ั่วถึง ท าช่องแสงเพื่อรบัแสงธรรมชาติ และช่องแสง  ส าหรบัเจา้หนา้ที่สามารถติดตามอาการ

ได้

ฝ้ำเพดำน เป็นวสัดผิุวเรยีบกนัความชืน้ เพื่อง่ายตอ่การดแูลรกัษา

o ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

เนื่องจากพืน้ท่ีโรงพยาบาลมีพืน้ท่ีจ ากดั การจดัการดแูลผูป่้วยปกติและผูป่้วยโควิดจึงมีปัญหาดา้นการ

จัดการพืน้ที่ใช้สอย การออกแบบพืน้ที่ใหส้ามารถแยกโซนผูป่้วยใหม้ีความชัดเจนจึงมีความส าคัญ เพื่อ

ปอ้งกนัการแพรก่ระจายของเชือ้โรคในพืน้ที่โรงพยาบาล และช่วยควบคมุการท างานของเจา้หนา้ที่และผูม้า

รบับรกิารไดส้ะดวกยิ่งขึน้

• สรุปผล แนวทำงกำรพัฒนำพืน้ทีใ่ช้สอย
เพือ่รองรับผู้ป่วย Covid-19
ของอำคำรอุบัตเิหตุ แบบเลขที ่8728
แปลนพืน้ช้ันที ่1 (แบบแปลนแนะน ำ)

คูมื่อแนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพ่ือสถานบรกิารสขุภาพปรกติวถีิใหม ่ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 28



o OPD Flow การใหบ้ริการในปัจจุบนั ยงัไม่มีจุดคดักรองพิเศษเฉพาะของ 

โรคทางเดินหายใจ หรอื Covid-19 ในพืน้ท่ีคดักรองมีผูป่้วยทั่วไป และพืน้ท่ี

โถงตรงกลางของอาคาร เป็นจดุศนูยร์วมของทัง้เสน้ทางเดินของเจา้หนา้ที่ 

เ และเสน้ทางเดินของผูป่้วย ที่แยกไปหอ้งตรวจ หอ้งพกัแพทยท์างขวามือ 

และหอ้งจ่ายเงิน หอ้งจ่ายยาทางซา้ยมือ มีทางเขา้-ออก ทางเดียวคือหนา้

อาคาร

o พืน้ท่ีสเีหลอืงคือจดุพกัรอ และคดักรองทั่วไป ก่อนจะเขา้สู่ตวัอาคาร

o พืน้ท่ีสสีม้คือ พืน้ท่ีนั่งรอเขา้รบัการรกัษา

o พืน้ท่ีสเีขียวคือพืน้ท่ีตรวจรกัษาและพืน้ท่ี clean area

• แนวทำงกำรพัฒนำพืน้ทีใ่ช้สอย
เพือ่รองรับผู้ป่วย Covid-19
ของอำคำรผู้ป่วยนอก 3 ช้ัน  แบบเลขที ่10946

จุดคัดกรองผู้ป่วยท่ัวไป

ผูป่้วยทั่วไปพืน้ที่คดักรอง (Triage area)

พืน้ที่ปกติ (Clean area) เจา้หนา้ที่

พืน้ที่นั่งรอเขา้รบัการรกัษา

** อาคาร OPD ก่อสรา้งแลว้เสรจ็ปีท่ีแลว้
จงึไมไ่ดเ้ปิดการใชง้านอยา่งเป็นทางการ **

แปลนพืน้ช้ันที ่1 (แบบแปลนปัจจุบัน)

คูมื่อแนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพ่ือสถานบรกิารสขุภาพปรกติวถีิใหม ่ปีงบประมาณ พ.ศ.256529



o ข้อดี

• พืน้ท่ีคดักรองอยูท่างเขา้หลกัเจา้หนา้ที่สามารถดแูลไดท้ั่วถึง

o ข้อเสีย

• พืน้ท่ีคดักรองไมส่ามารถแยกโซนผูร้บับรกิารทั่วไปกบัผูร้บับรกิารท่ีมีความเสี่ยงโควิดไดอ้าจ
ท าใหเ้กิดการแพรเ่ชือ้ในพืน้ท่ีคดักรอง

• มีพืน้ท่ีจ ากดัท าใหจ้ดุพกัคอยของผูร้บับรกิารอาจมีไมเ่พียงพอระหวา่งรอคดักรอง

o ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

• การแยกโซนผูร้บับรกิารใหช้ดัเจนจะท าใหเ้จา้หนา้ที่สามารถดแูลและใหบ้รกิารทั่วถึงและลด

โอกาสการแพรก่ระจายของเชือ้โรคในพืน้ท่ีคดักรองได ้    

• วเิครำะห ์แนวทำงกำรพัฒนำพืน้ทีใ่ช้สอย
เพือ่รองรับผู้ป่วย Covid-19
ของอำคำรผู้ป่วยนอก 3 ช้ัน  แบบเลขที ่10946

จุดคัดกรองผู้ป่วยท่ัวไป

ผูป่้วยทั่วไปพืน้ที่คดักรอง (Triage area)

พืน้ที่ปกติ (Clean area) เจา้หนา้ที่

พืน้ที่นั่งรอเขา้รบัการรกัษา

แปลนพืน้ช้ันที ่1 (แบบแปลนปัจจุบัน)

คูมื่อแนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพ่ือสถานบรกิารสขุภาพปรกติวถีิใหม ่ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 30



o OPD การใหบ้ริการในปัจจุบนั ยงัไม่มีจุดคดักรองพิเศษเฉพาะ

ของ โรคทางเดินหายใจ หรือ Covid-19 ในพืน้ที่คดักรองมีแค่

ผูป่้วยทั่วไป และพืน้ที่โถงตรงกลางของอาคาร เป็นจุดศูนยร์วม

ของทัง้เสน้ทางเดินของเจา้หนา้ที่ และเสน้ทางเดินของผูป่้วย

o ARI CLINIC เป็นอาคารคดักรองพิเศษเฉพาะของ โรคทางเดิน

หายใจ หรือ Covid-19 แยกออกจากอาคารหลักเพื่อลดความ

เสีย่งในการแพรก่ระจายเชือ้ สว่นพกัคอยเป็นพืน้ที่เปิดโลง่ใชก้าร

ระบายอากาศแบบธรรมชาติ ภายในสว่นรกัษา ออกแบบโดยกอง

แบบแผน เอกสารเลขที่ข.180/ธ.ค./64 (ดภูาคผนวก 6) อาคารผูป่้วยนอก 3 ชัน้ แบบเลขที่ 10946

คลินิกคดักรอง ระบบทางเดินหายใจ
( ARI Clinic ) เอกสารข.180/ธ.ค./64
ดภูาคผนวก 6

1

• แนวทำงกำรพัฒนำพืน้ทีใ่ช้สอย เพือ่รองรับผู้ป่วย Covid-19
ARI CLINIC ของอำคำรผู้ป่วยนอก 3 ช้ัน  แบบเลขที ่10946

1
2

2

ผูป่้วย OPD

ผังบริเวณ แสดงต ำแหน่งอำคำรผู้ป่วยนอกและ ARI CLINIC 

คูมื่อแนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพ่ือสถานบรกิารสขุภาพปรกติวถีิใหม ่ปีงบประมาณ พ.ศ.256531



• สรุปผล แนวทำงกำรพัฒนำพืน้ทีใ่ช้สอย
เพือ่รองรับผู้ป่วย Covid-19
ของอำคำรผู้ป่วยนอก 3 ช้ัน  แบบเลขที ่10946

o Flow กำรให้บริกำรและควำมปลอดภัย

เสน้ทางผูร้บับริการ เนื่องจากพืน้ที่คดักรองเป็นอาคารที่ตัง้อยู่ภายนอกอาคารหลัก การก าหนดเป็น

เสน้ทางสญัจรจึงเขา้ถึงงา่ย สะดวกตอ่การติดตอ่และตรวจคดักรอง ก าหนดเป็นเสน้ทางเฉพาะ หลีกเลีย่งการ

สญัจรกบัเสน้ทางผูป่้วยทั่วไป เป็นเสน้ทางที่ทีระบบการระบายอากาศแบบธรรมชาติ เพื่อลดการแพรก่ระจาย

ของเชือ้โรค

เสน้ทางผูใ้หบ้ริการ ก าหนดเสน้ทางเฉพาะที่สะดวกต่อการใหบ้ริการ แยกออกจากเสน้ทางสญัจรของ

ผูป่้วยอยา่งชดัเจน เพื่อง่ายตอ่การบรกิารและการควบคมุการสญัจรของผูใ้หบ้รกิารและผูม้ารบับรกิาร 

o วัสดุ ( พืน้-ผนัง-ฝ้ำเพดำน )

พืน้ เนื่องจากเป็นอาคารเฉพาะพืน้ควรมีความทนทานแข็งแรงต่อการใชง้าน รอยต่อนอ้ยเพื่อลด

การสะสมของเชือ้โรค ท าความสะอาดไดง้่าย 

ผนัง เป็นผนงัที่สามารถกนัความรอ้นได ้ผิวเรียบมีความแข็งแรง มีรอยต่อนอ้ยเพื่อลดการสะสม

ของเชือ้โรคและสามารถท าความสะอาดไดท้ั่วถึง

ฝ้ำเพดำน เป็นวสัดผิุวเรยีบกนัความชืน้ เพื่อง่ายตอ่การดแูลรกัษา

แปลนพืน้ช้ันที ่1 (แบบแปลนแนะน ำ)

ผูป่้วยทั่วไป

ผูป่้วย Covid-19

พืน้ที่คดักรอง (Triage area)
พืน้ที่ปกติ (Clean area)
พืน้ที่เสี่ยง (Contaminated area) เจา้หนา้ที่
พืน้ที่เปลี่ยนชดุ PPE และอาบน า้

คูมื่อแนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพ่ือสถานบรกิารสขุภาพปรกติวถีิใหม ่ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 32



• สรุปผล แนวทำงกำรพัฒนำพืน้ทีใ่ช้สอย
เพือ่รองรับผู้ป่วย Covid-19
ของอำคำรผู้ป่วยนอก 3 ช้ัน  แบบเลขที ่10946

o ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

พืน้ที่คดักรองที่ตัง้อยู่ภายนอกอาคาร เป็นอปุสรรคต่อการใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่ เนื่องจากการที่จุดคดั

กรองแยกออกจากตัวอาคารหลกัการดูแลผูป่้วยทั่วไปกับผูป่้วยที่มีความเสี่ยงโควิดอาจท าไดไ้ม่ทั่วถึง และ

อปุสรรคตอ่การจดัการของทางโรงพยาบาลในระยะยาว พืน้ที่ที่จ  ากดัของพืน้ที่คดักรองในอนาคตอาจจะไม่พอ

ตอ่การใชง้านรองรบัผูป่้วยที่มากขึน้

ผูป่้วยทั่วไป

ผูป่้วย Covid-19

พืน้ที่คดักรอง (Triage area)

พืน้ที่ปกติ (Clean area)

พืน้ที่เสี่ยง (Contaminated area)

เจา้หนา้ที่

พืน้ที่เปลี่ยนชดุ PPE และอาบน า้

แปลนพืน้ช้ันที ่1 (แบบแปลนแนะน ำ)

คูมื่อแนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพ่ือสถานบรกิารสขุภาพปรกติวถีิใหม ่ปีงบประมาณ พ.ศ.256533



• โรงพยาบาลหวัหิน เดิมเป็นสถานีอนามยั ชัน้ 1 อ าเภอหวัหิน ตัง้อยูท่ี่ เลขที่ 51 ถนนแนบเคหาสน์ ต าบลหวัหิน อ าเภอ

หวัหิน จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์ มีเนือ้ที่ดินประมาณ 2 ไรเ่ศษ ซึง่เป็นสถานท่ีตัง้ของหนว่ยงานย่อยของกรมควบคมุ

โรคติดตอ่กระทรวงสาธารณสขุไดแ้ก่ หนว่ยมาลาเรยีหนว่ยวณัโรคหนว่ยกามโรคและหนว่ยโรคเรือ้นซึง่หนว่ยงานเหลา่นี ้

ยกเวน้หนว่ยมาลาเรยี ภายหลงัไดโ้อนเขา้มาอยูก่บังานฝ่ายสขุาและปอ้งกนัโรคของโรงพยาบาลหวัหินลกัษณะเป็น

อาคารชัน้เดียวโดยตอ่เติมเพิ่มเตมิจากหนว่ยงานยอ่ยของกรมควบคโุรคติดตอ่ โดยมีนายแพทยพ์นิิจ วฒันไพศาล เป็น

แพทยห์วัหนา้สถานีอนามยัคนแรก

• ในปี 2519 โรงพยาบาลหวัหินไดย้า้ยมาอยูท่ี่ เลขที่ 30/2 ถนนเพชรเกษม ต าบลหวัหิน อ าเภอหวัหิน ซึง่หา่งจากสถานท่ี

เดิมประมาณ 4 กิโลเมตร เนื่องจากที่ดินในสถานท่ีเดิมไมพ่อท่ีจะรองรบัการขยายตวัของโรงพยาบาลในอนาคตไดโ้ดย

ไดร้บัการบรจิาคที่ดินจากนายสชุยั ออสวุรรณ เป็นจ านวน 14 ไร่ 2 งาน และใชเ้วลาก่อสรา้งประมาณ 1 ปีเศษจึงแลว้

เสรจ็ สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา สยามบรมราชกมุารี เสด็จพระราชด าเนินประกอบพิธีเปิด โรงพยาบาลหวัหิน อยา่ง

เป็นทางการในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2522

• ประวัตโิรงพยำบำล
โรงพยำบำลหวัหนิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แต่เดิม โรงพยาบาล หัวหิน ตัง้อยู่ที่ 30/2 ถนน เพชรเกษม ต าบลหัวหิน 
อ าเภอ หวัหิน ประจวบคีรีขนัธ์ 77110 มีเนือ้ที่ดินประมาณ 2 ไร ่เศษ ซึ่งเป็นสถาน
ที่ตัง้ของหนว่ยงานยอ่ย ของกรมควบคมุโรคติดตอ่ กระทรวงสาธารณสขุไดแ้ก่ หนว่ย
มาลาเรีย , หน่วยวณัโรค , หน่วยกามโรค ,และ หน่วยโรคเรือ้น ซึ่งหน่วยงานเหลา่นี ้
ยกเวน้หนว่ยมาลาเรีย ภายหลงัไดโ้อนเขา้มาอยู่กบังานฝ่ายสขุาและป้องกันโรคของ
โรงพยาบาลหวัหิน

ทิศเหนือ ติดตอ่กบั วิทลยัเทคโนโลยีพณิชยการหวัหิน

ทิศใต้ ติดตอ่กบั พิพิธภณัฑศ์ิลปะที่มีนิทรรศการแบบอินเทอรแ์อกทีฟซึง่

ออกแบบมาเพื่อกระตุน้ประสาทสมัผสัและการส ารวจศิลปะใน

มมุมองตา่งๆ 

ทิศตะวนัออก ติดตอ่กบั ถนนเพชรเกษม

ทิศตะวนัตก ติดตอ่กบั ทางรถไฟสายใต ้
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o ประชมุชีแ้จงโครงการแก่ทางโรงพยาบาล ถึงการเป็นโรงพยาบาล

กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งคดัเลือกจากโรงพยาบาลที่มีศกัยภาพในการ

ปรบัปรุงดา้นอาคาร สถานที่ รองรบัสถานการณก์ารแพร่ระบาด

ของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 เพื่อความปลอดภยัของผูม้ารบั

บรกิารและเจา้หนา้ที่ปฏิบตัิงาน 

o โรงพยาบาลน าเสนอขอ้มลูดา้นอาคารและสภาพแวดลอ้มภายใน

โรงพยาบาล และ การปรับปรุงดา้นอาคาร สถานที่ของแผนก

ผูป่้วยนอก และแผนกอบุตัิเหตฉุกุเฉินรองรบัสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019

• ลงพืน้ทีโ่รงพยำบำลเพือ่เกบ็ข้อมูล และแลกเปล่ียน
ข้อมูลระหว่ำงผู้ออกแบบกับผู้ใช้งำน
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o ลงพืน้ท่ีโรงพยาบาลในแผนกผูป่้วยนอกและแผนกอบุตัิเหตฉุกุเฉิน 
เพื่อศกึษาแนวทางการปรบัปรุงดา้นอาคารสถานที่ ตามศกัยภาพ
ของระบบบริการของโรงพยาบาลและเขตสุขภาพ สงัเกตและ
ซกัถามขอ้มูลจากผูใ้ชอ้าคาร เพื่อจะน ามาเป็นขอ้มูลพืน้ฐานใน
การออกแบบทางสถาปัตกรรมที่เหมาะสมแก่สถานบรกิารสขุภาพ
ปรกติ วิ ถี ใ หม่  ร วมถึ ง ง านระบบประกอบอาคาร  ( งาน
วิศวกรรมเครื่องกล ,หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร ,งาน
วิศวกรรมสิง่แวดลอ้ม) 

o หลงัจากลงพืน้ที่ กลบัขึน้มาหอ้งประชุม คณะท างานสรุปขอ้ดี-
ขอ้เสีย และขอ้เสนอแนะ  แก่ทางโรงพยาบาล ในเรื่องของ flow 
การใหบ้ริการ วสัดพุืน้/ผนงั/ฝา้เพดาน รวมถึงงานระบบประกอบ
อาคาร (งานวิศวกรรมเครื่องกล ,หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้า ,งาน
วิศวกรรมสิง่แวดลอ้ม) ที่มีความเหมาะสมและความปลอดภัยแก่
ทัง้ผูใ้หบ้รกิารและผูร้บับรกิาร โดยเสนอแนะแนวทางการปรบัปรุง
ที่กระทบต่อการใหบ้ริการในปัจจุบันนอ้ยที่สุด สิ่งใดที่กองแบบ
แผนมีแบบที่จะ  Support  ใหไ้ด ้ ก็ใหน้ าเสนอ  บางกรณีอาจ
แนะน าการขอรบัการช่วยเหลือจากโยธาจงัหวดั  ภาคเอกชน  ก็
ขอใหแ้จง้โรงพยาบาลไวใ้หท้ราบ  ไม่ควรบอกแต่ปัญหาที่พบแต่
ไมบ่อกทางออกใหโ้รงพยาบาล
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o อาคารศูนยอ์ุบัติเหตุและโรคหัวใจ อยู่บริเวณดา้นหนา้สุดของ

โรงพยาบาล ติดกบัถนนเพชรเกษมใหบ้รกิารตรวจโรคทั่วไป  ผูม้า

ใชบ้รกิารสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก

o อาคารศูนยอ์ุบตัิเหตุและโรคหวัใจ 10 ชัน้ แบบเลขที่  9906 อยู่

บริเวณดา้นหนา้สดุของโรงพยาบาล ติดกบัถนนถนนเพชรเกษม 

ใหบ้ริการในสว่นของงานอุบตัิเหต ุ - ฉกุเฉิน  OPDผูม้าใชบ้ริการ

สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก

• กำรเข้ำถงึ
อำคำรศูนยอุ์บัตเิหตุและโรคหวัใจ แบบเลขที ่9906 ผูป่้วย OPD

ผูป่้วย ER

อาคารผูป่้วยนอก

อาคารอบุตัิเหตุ

ศนูยต์รวจโควิด-19
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o อาคารศนูยอ์บุตัิเหตแุละโรคหวัใจ 10 ชัน้ เมื่อใชก้ารเดินทางจากถนนศรีจนัทร ์ สามารถเขา้ถึงและสงั

เหตเุห็นไดง้่าย  และบรเิวณทางเขา้อาคารมีจุดประชาสมัพนัธค์อยตอ้นรบัและแนะน าผูม้าใชบ้ริการใน

เบือ้งตน้

o ARI CLINIC เป็นโครงสรา้งชั่วคราว (เต็นทโ์ดม) สามารถเขา้ถึงและสงัเกตเห็นไดง้่าย  และบริเวณ

ทางเขา้อาคารมีจดุประชาสมัพนัธค์อยคดักรองผูป่้วยในเบือ้งตน้

• กำรเข้ำถงึ
อำคำรศูนยอุ์บัตเิหตุและโรคหวัใจ
แบบเลขที ่9906 และ ARI CLINC

1

2

o พืน้ท่ีภายในสว่นตรวจรกัษา
2

2

1

แผนกผูป่้วยนอก

แผนกอบุตัิเหตฉุกุเฉิน

แปลนพืน้ช้ันที ่1 (แบบแปลนปัจจุบัน)
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อำคำรศูนยอุ์บัตเิหตุและโรคหวัใจ แบบเลขที ่9906

• แนวทำงกำรพัฒนำพืน้ทีใ่ช้สอย
เพือ่รองรับผู้ป่วย Covid-19

o ER Flow กำรให้บริกำร

• จัดแบ่งพืน้ที่บริการที่แยกออกจากกันที่ชัดเจน ระหว่างผู้ป่วย
ทั่วไปกบัผูป่้วยติดเชือ้

• ทางสัญจรของผู้ป่วยและของเสีย /สกปรก ใช้เสน้ทางร่วมกัน  
เสีย่งตอ่การติดเชือ้และปนเป้ือน

• ทางสญัจรของ จนท.ตอ้งไปเปลี่ยนชุดอาบน า้ที่ชัน้8 เสี่ยงต่อการ
ติดเชือ้

พืน้ที่คดักรอง (Triage area)

พืน้ที่ปกติ (Clean area)

พืน้ที่เสี่ยง (Contaminated area)

พืน้ที่เปลี่ยนชดุ PPE และอาบน า้

แปลนพืน้ช้ันที่ 1 (แบบแปลนปัจจุบันโดยโรงพยำบำล
เป็นผู้ด ำเนินกำรปรับหอ้งล้ำงตัวเป็นหอ้งแยกโรค)
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1 2

พืน้ท่ีบรเิวณทางเขา้หลกัของแผนกอบุตัิเหตุ-ฉกุเฉิน พืน้ท่ีบรเิวณโถงพกัคอยภายในก่อนเขา้ไปภายในแผนกอบุตัิเหต-ุ
ฉกุเฉิน

พืน้ท่ีบรเิวณภายในแผนกอบุตัิเหต-ุฉกุเฉิน บรเิวณทางออกของเจา้หนา้ที่

4

พืน้ท่ีภายในบรเิวณหอ้งสงัเกตอาการผูป่้วยทั่วไป

3

5 1

2

3
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อาคารผูป่้วยนอก

ศนูยต์รวจโควิด-19 (เต็นทโ์ดม)

• แนวทำงกำรพัฒนำพืน้ทีใ่ช้สอยเพือ่รองรับผู้ป่วย Covid-19
ศูนยต์รวจโควิด-19 ( ARI CLINIC เตน็ทโ์ดม)

o อาคารศนูยอ์บุตัิเหตแุละโรคหวัใจ 10 ชัน้ มีพืน้ท่ีไมเ่พียงพอในการรองรบัในการคัดกรอง และตรวจ

รกัษา  ส าหรบัผูป่้วยนอก  ทางโรงพยาบาลหัวหินไดแ้ก้ปัญหา  โดยการสรา้งศูนยต์รวจโควิด-19  

( ARI CLINIC) เป็นโครงสรา้งชั่วคราว (เต็นทโ์ดม)  แยกพืน้ที่ออกมาจากอาคารผูป่้วยนอกเดิม  เพื่อ

รองรบัในการคดักรอง และตรวจรกัษาส าหรบัผูป่้วยติดเชือ้ทดแทน    

2

1

(แสดงต ำแหน่งศูนยต์รวจโควิด-19 โดยโรงพยำบำลเป็นผู้ด ำเนินกำร)
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o ER Flow กำรให้บริกำร

• แนะน าเพิ่มหอ้งเปลี่ยนชุดและอาบน า้ เจา้หนา้ที่ไว้ที่ชัน้1 โดยมี
ANTE ROOM กัน้แยกระหวา่งหอ้งแยกโรคและหอ้งเปลีย่นชุด

• จดัแบง่พืน้ท่ีบรกิารท่ีแยกออกจากกนัชดัเจน

• ทางสญัจรของผูป่้วยและเจา้หนา้ที่แยกออกจากกนัชดัเจน

พืน้ที่คดักรอง (Triage area)

พืน้ที่ปกติ (Clean area)

พืน้ที่เสี่ยง (Contaminated area)

พืน้ที่เปลี่ยนชดุ PPE และอาบน า้

อำคำรศูนยอุ์บัตเิหตุและโรคหวัใจ แบบเลขที ่9906

• แนวทำงกำรพัฒนำพืน้ทีใ่ช้สอย
เพือ่รองรับผู้ป่วย Covid-19

แปลนพืน้ช้ันที ่1 (แบบแปลนแนะน ำ)
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o กำรปรับเปล่ียนพืน้ทีใ่ช้สอย

• แยกทางเขา้-ออก ของผูป่้วยทั่วไปและผูป่้วย Covid-19

• เพิ่มหอ้งเปลีย่นชดุและอาบน า้

• ยา้ยหอ้งลา้งตวัเดิมออกมาไวน้อกอาคาร

ผูป่้วยทั่วไป

ผูป่้วย Covid-19

พืน้ที่คดักรอง (Triage area)

พืน้ที่ปกติ (Clean area)

พืน้ที่เสี่ยง (Contaminated area) เจา้หนา้ที่

พืน้ที่เปลี่ยนชดุ PPE และอาบน า้

• แนวทำงกำรพัฒนำพืน้ทีใ่ช้สอย
เพือ่รองรับผู้ป่วย Covid-19
ของอำคำรศูนยอุ์บัตเิหตุและโรคหวัใจ แบบเลขที ่9906
แปลนพืน้ช้ันที ่1 (แบบแปลนแนะน ำ)
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o ข้อดี

• แยกการใชง้าน  และทางสญัจรของผูป่้วยติดเชือ้ออกจากผูป่้วยทั่วไป

• ผูป่้วยติดเชือ้เขา้ถึงและออกไดโ้ดยตรงจากภายนอกอาคาร

• แยกพืน้ท่ีผูป่้วยติดเชือ้และผูป่้วยทั่วไปดว้ยพืน้ท่ี  Ante  Room 2 ชัน้

o ข้อเสีย

• ตอ้งมีการรือ้ถอน  และตอ่เติมอาคารเดิม

o ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

• ตอ้งมีการรือ้ถอน    และตอ่เติมอาคารเดิม  ควรจะเลอืกเวลาในการ

ด าเนินงานก่อสรา้งที่สง่ผลกระทบกบัการใหบ้รกิารเดิมใหใ้นอ้ยที่สดุ

ผูป่้วยทั่วไป

ผูป่้วย Covid-19

พืน้ที่คดักรอง (Triage area)

พืน้ที่ปกติ (Clean area)

พืน้ที่เสี่ยง (Contaminated area) เจา้หนา้ที่

พืน้ที่เปลี่ยนชดุ PPE และอาบน า้

• สรุปผล แนวทำงกำรออกแบบ
เพือ่รองรับผู้ป่วย Covid-19
ของอำคำรศูนยอุ์บัตเิหตุและโรคหวัใจ แบบเลขที ่9906
แปลนพืน้ช้ันที ่1 (แบบแปลนแนะน ำ)

คูมื่อแนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพ่ือสถานบรกิารสขุภาพปรกติวถีิใหม ่ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 44



o Flowกำรให้บริกำรและควำมปลอดภัย

เพื่อปอ้งกนัการติดเชือ้และปนเป้ือน  การจดัพืน้ที่ภายในแผนกอบุตัิเหต-ุฉกุเฉินท่ีจะรองรบัผูป่้วยติดเชือ้และ

ยงัรองรบัการใหบ้รกิารกบัผูป่้วยทั่วไปไดต้ามปกติ  ตอ้งมีการแบง่พืน้ท่ีแยกออกจากกนัชดัเจน โดยแบง่เป็นพืน้ท่ี

การใหบ้รกิารหลกั  คือ

• บรเิวณพืน้ท่ีใชง้านทั่วไป/ผูป่้วยทั่วไป  (สเีขียว)

• บรเิวณพืน้ท่ีส  าหรบัผูป่้วยติดเชือ้  (สแีดง)

• บรเิวณ  Ante  Room ส าหรบัแบง่พืน้ท่ีระหวา่งผูป่้วยทั่วไปกบัผูป่้วยติดเชือ้   

(สมีว่ง)

• บรเิวณทางเขา้-ออก  ผูป่้วยติดเชือ้,  ของสกปรก  (สเีหลอืง)

o วัสดุ ( พืน้-ผนัง-ฝ้ำเพดำน )

• วสัดุพืน้  ตอ้งทนทานต่อการใช้งานในระยะยาว ทนทานต่อการเช็ดถูบ่อย  และทนต่อ

สารเคมีที่ใชท้  าความสะอาดไดด้ี  มีผิวไมล่ืน่  และรอยตอ่ระหวา่งแผน่ของวัสดนุอ้ย

• วสัดุผนัง  เนน้ความทนทานตอ่การใช้งานยาวนาน  ดูแลรกัษาง่าย  สามารถท าความ

สะอาดดว้ยน า้และสารเคมีได ้รอยตอ่ระหวา่งแผน่ของวสัดนุอ้ย และปอ้งกนัการรั่วไหลของ

อากาศไดด้ี

• วสัดฝุา้เพดาน เนน้ความทนทานตอก่ารใชง้านยาวนาน  ทนความชืน้ไดด้ี

ผูป่้วยทั่วไป

ผูป่้วย Covid-19

พืน้ที่คดักรอง (Triage area)

พืน้ที่ปกติ (Clean area)

พืน้ที่เสี่ยง (Contaminated area) เจา้หนา้ที่

พืน้ที่เปลี่ยนชดุ PPE และอาบน า้
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• ประวัตโิรงพยำบำล
โรงพยำบำลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ตัง้อยู่เลขที่ 54, 56 ถนนศรีจันทร ์ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง

ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น มีพืน้ที่ 56 ไร ่3 งาน 23.2  ตารางวา โดยมี

อาณาเขตดงันี ้

ทิศเหนือ ติดตอ่กบั พืน้ท่ีอยูอ่าศยั ซอย ชาตะผดงุ12

ทิศใต้ ติดตอ่กบั ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข AH12

และ AH16

ทิศตะวนัออก ติดตอ่กบั สถานสง่เสรมิพฒันาการเด็กปฐมวยั 

ทิศตะวนัตก ติดตอ่กบั ทณัฑสถานบ าบดัพิเศษขอนแก่น

โรงพยาบาลขอนแก่น ก่อตัง้ในปี พ.ศ. 2490 ขนุบ ารุงรตันบุร ี
ผูว้่าราชการจังหวดัขอนแก่น และคณะกรรมการจังหวัดร่วมกับพ่อคา้

ประชาชน ไดจ้ดังานประจ าปีหาเงินสบทบกองทนุสรา้งโรงพยาบาล และ

เปิดใหบ้รกิารอยา่งเป็นทางการเมื่อวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2494 เริ่มจาก

เรอืนไมช้ัน้เดียว 3 หลงั ซึง่เป็นเรอืนคนไข ้โรงครวั และโรงเก็บศพ

ต่อมาไดม้ีการก่อสรา้งอาคารเพิ่มเติมเป็นอาคารชัน้เดียว และสองชั้น 

จ านวน 4 หลงั เพื่อรองรบัผูป่้วยที่มากขึน้ 

ในช่วงปี พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2510 ไดม้ีการขยาโรงพยาบาล

เพื่อรองรบัผูป่้วยที่เพิ่มจ านวนขึน้อย่างต่อเนื่อง มีแพทยเ์ฉพาะทางมาก

ขึน้ จึงไดแ้ยกแผนกเป็น สตูิกรรม ศลัยกรรม อายุรกรรม และกุมารเวช

กรรม แพทย์ด้านคลินิกทุกคนท าหน้าที่ เป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่ วไป 

ช่วยกนัตรวจผูป่้วยนอก ปัจจุบนัไดย้กระดบัเป็นโรงพยาบาลศูนยข์นาด 

1,000 เตียง ดแูลรกัษาผูป่้วยทกุสาขามีศนูยค์วามเช่ียวชาญระดบัสงู 5 

สาขา ไดแ้ก่
• สาขาอบุตัเิหต ุ

• สาขาทารกแรกเกิด

• สาขาโรคมะเรง็

• สาขาโรคหวัใจ 

• สาขารบับรจิาคปลกูถ่ายอวยัวะ                                                                         
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o ประชมุชีแ้จงโครงการแก่ทางโรงพยาบาล ถึงการเป็นโรงพยาบาล

กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งคดัเลือกจากโรงพยาบาลที่มีศกัยภาพในการ

ปรบัปรุงดา้นอาคาร สถานที่ รองรบัสถานการณก์ารแพร่ระบาด

ของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 เพื่อความปลอดภยัของผูม้ารบั

บรกิารและเจา้หนา้ที่ปฏิบตัิงาน 

o โรงพยาบาลน าเสนอขอ้มลูดา้นอาคารและสภาพแวดลอ้มภายใน

โรงพยาบาล และ การปรับปรุงดา้นอาคาร สถานที่ของแผนก

ผูป่้วยนอก และแผนกอบุตัิเหตฉุกุเฉินรองรบัสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019

• ลงพืน้ทีโ่รงพยำบำลเพือ่เกบ็ข้อมูล และแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ระหว่ำงผู้ออกแบบกับผู้ใช้งำน
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o ลงพืน้ท่ีโรงพยาบาลในแผนกผูป่้วยนอกและแผนกอบุตัิเหตฉุกุเฉิน 

เพื่อศกึษาแนวทางการปรบัปรุงดา้นอาคารสถานที่ ตามศกัยภาพ

ของระบบบริการของโรงพยาบาลและเขตสุขภาพ สงัเกตและ

ซกัถามขอ้มูลจากผูใ้ชอ้าคาร เพื่อจะน ามาเป็นขอ้มูลพืน้ฐานใน

การออกแบบทางสถาปัตกรรมท่ีเหมาะสมแก่สถานบรกิารสขุภาพ

ปรกติ วิ ถี ใ หม่  ร วมถึ ง ง านระบบประกอบอาคาร  ( งาน

วิศวกรรมเครื่องกล ,หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร ,งาน

วิศวกรรมสิง่แวดลอ้ม) 

o หลงัจากลงพืน้ที่ กลบัขึน้มาหอ้งประชุม คณะท างานสรุปขอ้ดี-

ขอ้เสีย และขอ้เสนอแนะ  แก่ทางโรงพยาบาล ในเรื่องของ flow 

การใหบ้ริการ วสัดพุืน้/ผนงั/ฝา้เพดาน รวมถึงงานระบบประกอบ

อาคาร (งานวิศวกรรมเครื่องกล ,หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้า ,งาน

วิศวกรรมสิง่แวดลอ้ม) ที่มีความเหมาะสมและความปลอดภัยแก่

ทัง้ผูใ้หบ้รกิารและผูร้บับรกิาร โดยเสนอแนะแนวทางการปรบัปรุง

ที่กระทบต่อการใหบ้ริการในปัจจุบันนอ้ยที่สุด สิ่งใดที่กองแบบ

แผนมีแบบที่จะ  Support  ใหไ้ด ้ ก็ใหน้ าเสนอ  บางกรณีอาจ

แนะน าการขอรบัการช่วยเหลือจากโยธาจงัหวดั  ภาคเอกชน  ก็

ขอใหแ้จง้โรงพยาบาลไวใ้หท้ราบ  ไม่ควรบอกแต่ปัญหาที่พบแต่

ไมบ่อกทางออกใหโ้รงพยาบาล
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o อาคารอ านวยการและผู้ป่วยนอก  4  ชั้น  (แบบเอกชน) อยู่

บริ เวณด้านหน้าสุดของโรงพยาบาล ติดกับถนนศรีจันทร ์ 

ให้บริการตรวจโรคทั่ วไป  ผู้มาใช้บริการสามารถเข้าถึงได้

โดยสะดวก

o อาคารอบุตัิเหต ุ 6  ชัน้  แบบเลขที่  9168 อยู่บริเวณดา้นหนา้สดุ

ของโรงพยาบาล ติดกับถนนศรีจันทร ์ใหบ้ริการในส่วนของงาน

อุบตัิเหตุ  - ฉุกเฉิน  ผูม้าใชบ้ริการสามารถเขา้ถึงได้โดยสะดวก  

เนื่องจากมีการแยกทางสัญจรที่ชัดเจน  กับอาคารอาคาร

อ านวยการและผูป่้วยนอก  4  ชัน้ 

• กำรเข้ำถงึ
อำคำรผู้ป่วยนอก และอำคำรอุบัตเิหตุฉุกเฉิน

ผูป่้วย OPD

ผูป่้วย ER

อาคารผูป่้วยนอก

อาคารอบุตัิเหตุ

ศนูยต์รวจโควิด-19
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o อาคารอ านวยการและผูป่้วยนอก  4  ชัน้  (แบบเอกชน)  เมื่อใช้

การเดินทางจากถนนศรีจันทร ์ สามารถเขา้ถึงและสงัเหตุเห็นได้

ง่าย  และบริเวณทางเขา้อาคารมีจุดประชาสมัพนัธ์คอยตอ้นรบั

และแนะน าผูม้าใชบ้รกิารในเบือ้งตน้

o อาคารอุบัติเหตุ  6 ชั้น  สามารถเขา้ถึงและสงัเหตุเห็นได้ง่าย  

และบรเิวณทางเขา้อาคารมีจดุประชาสมัพนัธค์อยคดักรองผู้ป่วย

ในเบือ้งตน้

• กำรเข้ำถงึ
อำคำรผู้ป่วยนอก และอำคำรอุบัตเิหตุฉุกเฉิน

อาคารผูป่้วยนอก

อาคารอบุตัิเหตุ

1

2

2

1
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• แนวทำงกำรออกแบบเพือ่รองรับผู้ป่วย Covid-19
ของอำคำรอุบัตเิหตุ 6 ช้ัน แบบเลขที ่9168

X-RAY HALL ER

แปลนพืน้ช้ันที ่1 (แบบแปลนปัจจุบัน)
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o ER Flow กำรให้บริกำร

• จดัแบง่พืน้ที่บรกิารที่แยกออกจากกนัที่ชดัเจน ระหวา่งผูป่้วย

ทั่วไปกบัผูป่้วยติดเชือ้

• แยกทางสญัจรระหวา่งผูป่้วยติดเชือ้และทางเขา้ถึงของ

เจา้หนา้ที่

• ทางสญัจรของผูป่้วยและของเสยี/สกปรก ใชเ้สน้ทางรว่มกนั  

เสีย่งตอ่การติดเชือ้และปนเป้ือน

• แนวทำงกำรพัฒนำพืน้ทีใ่ช้สอย
เพือ่รองรับผู้ป่วย Covid-19
ของอำคำรอุบัตเิหตุ 6 ช้ัน แบบเลขที ่9168

Ante rm

1 2

ทำ
งเ
ข้ำ

เริ่
มจ

ำก
ภำ

ยใ
นแ

ผน
ก

ทำงเข้ำจำกภำยนอก X-RAY HALL ER

แปลนพืน้ชั้นที ่1 (แบบแปลนปัจจุบัน)
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o ER Flow กำรให้บริกำร

• เป็นพืน้ท่ีส  าหรบัใหเ้จา้หนา้ที่มาอาบน า้/เปลีย่นชดุ

• อยูค่อ่นขา้งใกลจ้ากจดุถอดชดุ PPE ใชเ้สน้ทางรว่มกนั

กบัผูใ้ชง้านทั่วไป  เสีย่งตอ่การติดเชือ้และปนเป้ือน

หอ้งอาบน า้เจา้หนา้ที่

• แนวทำงกำรพัฒนำพืน้ทีใ่ช้สอย
เพือ่รองรับผู้ป่วย Covid-19
ของอำคำรอุบัตเิหตุ 6 ช้ัน แบบเลขที ่9168

X-RAY HALL ER

แปลนพืน้ช้ันที ่2 (แบบแปลนปัจจุบัน)
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1 2

4

3

พืน้ที่บรเิวณทางเขา้หลกัของแผนกอบุตัิเหต-ุฉกุเฉิน พืน้ท่ีบรเิวณโถงพกัคอยภายในก่อนเขา้ไปภายในแผนก
อบุตัิเหต-ุฉกุเฉิน

พืน้ท่ีบรเิวณภายในแผนกอบุตัิเหต-ุฉกุเฉิน บรเิวณทางออก
ของสกปรก

พืน้ท่ีบรเิวณทางสญัจรผูป่้วยติดเชือ้ และของสกปรก/
ปนเป้ือน

Ante Room

1   2

ทำ
งเ
ข้ำ

เริ่
มจ

ำก
ภำ

ยใ
น

แผ
นก

ทำงเข้ำจำกภำยนอก

2

1

3

5

4

5

พืน้ท่ีภายในบรเิวณหอ้งสงัเกตอาการผูป่้วยทั่วไป
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o กำรปรับเปล่ียนพืน้ทีใ่ช้สอย

• แยกทางเขา้-ออก ของผูป่้วยทั่วไปและผูป่้วย Covid-19

• เพิ่มเคานเ์ตอรจ์ุดคดักรองโดยใชแ้ผ่นอะคริลิกกัน้ระหว่างเจา้หนา้ที่และผู้

มารับบริการ บริเวณโถงพักคอยด้านหน้า มีระบบระบายอากาศแบบ

ธรรมชาติ

• กัน้โซนพืน้ที่ว่างบริเวณโถงพกัคอยดา้นหนา้เดิม เป็นพืน้ที่รกัษาพยาบาล

ผูป่้วยCovid-19 ดว้ยผนังเบาโปร่งแสงและม่านกั้น เพื่อกันสายตาจาก

ภายนอก โดยใชก้ารระบายอากาศแบบธรรมชาติ

• หอ้งรอดอูาการเดิม ท าการกัน้หอ้งดว้ยผนงัเบาและประตูบานเลื่อน เพื่อ

เป็นหอ้งส าหรบัใสช่ดุ PPE ของ เจา้หนา้ที่

• หอ้งน า้เดิม 2 หอ้ง น ามาปรบัปรุงใหเ้ป็นหอ้งอาบน า้ 2 หอ้ง โดยการเพิ่ม

ฝักบวัอาบน า้ ส าหรบัเจา้หนา้ที่ถอดชดุ PPE และอาบน า้

ผูป่้วยทั่วไป

ผูป่้วย Covid-19

พืน้ที่คดักรอง (Triage area)

พืน้ที่ปกติ (Clean area)

พืน้ที่เสี่ยง (Contaminated area) เจา้หนา้ที่

พืน้ที่เปลี่ยนชดุ PPE และอาบน า้

พืน้ที ่CPR

พืน้ทีรั่กษำ

• แนวทำงกำรพัฒนำพืน้ทีใ่ช้สอยเพือ่
รองรับผู้ป่วย Covid-19
ของอำคำรอุบัตเิหตุ 6 ช้ัน แบบเลขที ่9168

แปลนพืน้ช้ันที ่1 (แปลนแนะน ำ)

แปลนพืน้ช้ันที ่1 (แบบแปลนแนะน ำ)
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• แยกการใชง้าน  และทางสญัจรของผูป่้วยติดเชือ้ออกจากผูป่้วยทั่วไป

• ผูป่้วยติดเชือ้เขา้ถึงและออกไดโ้ดยตรงจากภายนอกอาคาร

• แยกพืน้ท่ีผูป่้วยติดเชือ้และผูป่้วยทั่วไปดว้ยพืน้ท่ี  Ante  Room 2 ชัน้

W.C. W

ISOLATE 
ROOM 1

ISOLATE 
ROOM 2

ANTE 
ROOM 

SEMI 
ANTE
ROOM LOADING

W.C. M

ผูป่้วยทั่วไป

ผูป่้วย Covid-19

พืน้ที่คดักรอง (Triage area)

พืน้ที่ปกติ (Clean area)

พืน้ที่เสี่ยง (Contaminated area) เจา้หนา้ที่

พืน้ที่เปลี่ยนชดุ PPE และอาบน า้

Ante room
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o ข้อดี

• แยกการใชง้าน  และทางสญัจรของผูป่้วยติดเชือ้ออกจากผูป่้วยทั่วไป

• ผูป่้วยติดเชือ้เขา้ถึงและออกไดโ้ดยตรงจากภายนอกอาคาร

• แยกพืน้ท่ีผูป่้วยติดเชือ้และผูป่้วยทั่วไปดว้ยพืน้ท่ี  Ante  Room 2 ชัน้

o ข้อเสีย

• ตอ้งมีการรือ้ถอน  และตอ่เติมอาคารเดิม

• พืน้ท่ีใชส้อยเดิมหายไป

o ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

• ตอ้งมีการรือ้ถอน  และต่อเติมอาคารเดิม  ควรจะเลือกเวลาในการด าเนินงาน

ก่อสรา้งที่สง่ผลกระทบกบัการใหบ้รกิารเดิม ใหใ้นอ้ยที่สดุ

• พืน้ท่ีหอ้งเก็บของเดิม หายไป  จ าเป็นตอ้งหาพืน้ท่ีใหมเ่พื่อรองรบัพืน้ท่ีเดิม

• สรุปผล แนวทำงกำรพัฒนำพืน้ทีใ่ช้สอย
เพือ่รองรับผู้ป่วย Covid-19
ของอำคำรอุบัตเิหตุ 6 ช้ัน แบบเลขที ่9168
แปลนพืน้ช้ันที ่1 (แบบแปลนแนะน ำ)
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o Flowกำรให้บริกำรและควำมปลอดภัย

เพื่อปอ้งกนัการติดเชือ้และปนเป้ือน  การจดัพืน้ท่ีภายในแผนกอบุตัิเหตุ-ฉกุเฉินท่ีจะรองรบัผูป่้วย

ติดเชือ้และยงัรองรบัการใหบ้รกิารกบัผูป่้วยทั่วไปไดต้ามปกติ  ตอ้งมีการแบง่พืน้ท่ีแยกออกจากกนัชดัเจน     

โดยแบง่เป็นพืน้ท่ีการใหบ้รกิารหลกั  คือ

• บรเิวณพืน้ที่ใชง้านทั่วไป/ผูป่้วยทั่วไป  (สเีขียว)

• บรเิวณพืน้ที่ส  าหรบัผูป่้วยติดเชือ้  (สแีดง)

• บรเิวณ  Ante  Room ส าหรบัแบง่พืน้ท่ีระหวา่งผูป่้วยทั่วไปกบัผูป่้วยติดเชือ้   (สมีว่ง)

• บรเิวณทางเขา้-ออก  ผูป่้วยติดเชือ้,  ของสกปรก  (สเีหลอืง)

o วัสดุ ( พืน้-ผนัง-ฝ้ำเพดำน )

• วสัดพุืน้  ตอ้งทนทานตอ่การใชง้านในระยะยาว ทนทานต่อการเช็ดถูบ่อย  

และทนต่อสารเคมีที่ใช้ท าความสะอาดได้ดี  มีผิวไม่ลื่น  และรอยต่อ

ระหวา่งแผน่ของวสัดนุอ้ย

• วัสดุผนัง  เน้นความทนทานตอ่การใช้งานยาวนาน  ดูแลรักษาง่าย  

สามารถท าความสะอาดดว้ยน า้และสารเคมีได ้รอยต่อระหว่างแผ่นของ

วสัดนุอ้ย และปอ้งกนัการรั่วไหลของอากาศไดด้ี

• วสัดฝุา้เพดาน เนน้ความทนทานตอก่ารใชง้านยาวนาน  ทนความชืน้ไดด้ี

• สรุปผล แนวทำงกำรพัฒนำพืน้ทีใ่ช้สอย
เพือ่รองรับผู้ป่วย Covid-19
ของอำคำรอุบัตเิหตุ 6 ช้ัน แบบเลขที ่9168
แปลนพืน้ช้ันที ่1 (แบบแปลนแนะน ำ)

คูมื่อแนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพ่ือสถานบรกิารสขุภาพปรกติวถีิใหม ่ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 58



อาคารผูป่้วยนอก

ศนูยต์รวจโควิด-19

1

• แนวทำงกำรพัฒนำพืน้ทีใ่ช้สอยเพือ่รองรับผู้ป่วย Covid-19

(แสดงต ำแหน่งศูนยต์รวจโควิด-19 โดยโรงพยำบำลเป็นผู้ด ำเนินกำร)

2

1
2

o อาคารอ านวยการและผูป่้วยนอก  4 ชัน้  (แบบเอกชน)

มีพืน้ที่ไม่เพียงพอในการรองรับในการคัดกรอง และตรวจรักษา  

ส าหรบัผูป่้วยนอก  ทางโรงพยาบาลขอนแก่นไดแ้กปั้ญหา  โดยการ

สรา้งอาคารชั่วคราว (เต็นทโ์ดม)  แยกพืน้ท่ีออกมาจากอาคารผูป่้วย

นอกเดิม  เพื่อรองรบัในการคดักรอง และตรวจรกัษาส าหรบัผู้ป่วย

ติดเชือ้ทดแทน    

o พืน้ท่ีภายในสว่นตรวจรกัษา

ศูนยต์รวจโควิด-19 ( ARI CLINIC เตน็ทโ์ดม)
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• แนวทำงกำรพัฒนำพืน้ทีใ่ช้สอย
เพือ่รองรับผู้ป่วย Covid-19

(โดยโรงพยำบำลเป็นผู้ด ำเนินกำร)
โซนกำรจัดสรรพืน้ทีภ่ำยในศูนยต์รวจโควิด -19

ส ำนักงำน/พักเจ้ำหน้ำที่

โถงคัดกรอง

จุดคัดกรอง

ห้องน ้ำ
เจ้ำหน้ำที่

ผู้ป่วยยนืยนั กลุ่มเสี่ยง ตรวจทั่วไป

ผู้มำรับบริกำร

เจ้ำหน้ำที่
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oแนวทำงกำรออกแบบตำมมำตรฐำน 
วิศวกรรมงำนระบบเคร่ืองกล

o การควบคุมแรงดันอากาศของห้อง  ANTE ROOM ให้

มี แ ร ง ดัน อ า ก า ศภ าย ในห้อ ง เ ป็ น ลบ  เ มื่ อ เ ที ย บ กั บ

บริ เวณโถงทางเข้าห้องหรือบริ เวณรอบๆ ห้อง  ANTE 

ROOM

o หอ้งพกัผูป่้วยตอ้งมีการควบคมุแรงดนัภายในหอ้งใหม้ี แรงดนั

ภายในหอ้งเป็นลบมากกว่าหอ้ง ANTE ROOM เพื่อป้องกัน

การแพรก่ระจายของเชือ้โรคที่เจือป่นในอากาศ มีการควบคุม

ทิศทางของอากาศและเชือ้โรคที่เจือป่น เพื่อน าไปก าจัดหรือ

เจือจางอยา่งถกูวิธี ปลอดภยั ก่อนปลอ่ยออกสูบ่รรยากาศรอบ

อาคาร

o ห้องน า้ส  าหรับผู้ป่วย จัดให้มีการควบคุมแรงดันอากาศภายใน

หอ้งเป็นลบ น้อยกว่าห้องพักผูป่้วย เพื่อเป็นการควบคุมเชือ้โรค

และทิศทางของอากาศ ไม่ใหร้ั่วไหลออกสู่ภายนอกและเป็นการ

ยบัยัง้การเจรญิเติบโตของเชือ้โรคในสภาพแวดลอ้มที่มีความชืน้สงู

o มาโนมิเตอร ์(MANOMETER) เป็นอปุกรณท์ี่ใชว้ดัความดัน เทียบ

กับความดันบรรยากาศหรือใช้เปรียบเทียบความดันที่แตกต่าง

ระหวา่งหอ้งผูป่้วยกบับรเิวณโดยรอบหอ้ง

คูมื่อแนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพ่ือสถานบรกิารสขุภาพปรกติวถีิใหม ่ปีงบประมาณ พ.ศ.256561



o แผงกรองอากาศ ส าหรบัหอ้งผูป่้วยติดเชือ้ ประกอบดว้ย

• แผงกรองอากาศเบือ้งตน้ G4 CLASS

• แผงกรองอากาศระดบักลาง F9 CLASS

• แผงกรองอากาศระดบัสงูสดุ HEPA FILTER (H14 @ 99.995%)

• หลอด UVC ส าหรบัลดจ านวนเชือ้โรค

o ระบบจ่ายแก๊สทางการแพทยส์  าหรบัหอ้งผูป่้วยติดเชือ้ ประกอบดว้ย โซน

วาลว์ควบคมุหนา้หอ้งผูป่้วย ระบบสญัญาณเตือนระบบแก๊สทางการแพทย ์

หวัจ่ายแก๊สออกซิเจน 2 ชดุ หวัจ่ายอากาศส าหรบัหายใจ 1 ชุด และหวัจ่าย

ระบบสญุญากาศ 2 ชดุ

คูมื่อแนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพ่ือสถานบรกิารสขุภาพปรกติวถีิใหม ่ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 62



o ระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง

หลอดไฟที่เหมาะสมที่สดุส  าหรบัหอ้งพกัผูป่้วย คือ หลอด

คลูไวท ์ (อณุหภมูิส ี4000 องศาเคลวิน)

โคมที่เหมาะคือโคมประเภทที่มีลมูิแนนซต์ ่าเพื่อลดแสงแยง

ตา และเพื่อการมองเห็นไดด้ี เช่น โคมที่มีแผ่นกรองแสงเกล็ดแกว้

(Prismatic)หรอืแผ่นกรองแสงขาวขุ่น(White Diffuser) ความสว่าง

ในหอ้งพกั 300-500 Lux

o ระบบไฟฟ้ำก ำลัง

• การจ่ ายไฟฟ้าจ า เ ป็นต้องมี ไฟฟ้าส า รอง ในกรณี

แหล่งจ่ายไฟปกติลม้เหลว ตอ้งมีการจ่ายพลงังานให้กับ

บริภณัฑไ์ดอ้ย่างต่อเนื่องเพียงพอในระยะเวลาที่ก าหนด 

และคาบเวลาการสบัเปลีย่นอยูภ่ายในเวลาที่ก าหนด

• เตา้รบัไฟฟา้แบบคู ่2P+Eไมน่อ้ยกวา่ 8 จดุ

• เตียงผูป่้วย ในกรณีที่เป็นผูป่้วยหนกั ระบบการจ่ายไฟฟ้า

ใหเ้ป็นแบบ IT SYSTEM

o ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้             

ติดตัง้อปุกรณต์รวจจบัควนัใหค้รอบคลมุพืน้ท่ีหอ้งพกั

o ระบบเรียกพยำบำล

ติดตัง้ระบบเรียกพยาบาลตอ้งสามารถพูดตอบโตไ้ดร้ะหว่าง

ผูป่้วย และพยาบาล,  ในหอ้งน า้ของคนไขจ้ะตอ้งมีอุปกรณ์เรียก

ฉกุเฉิน เพื่อใชส้  าหรบัเรียกพยาบาล หนา้หอ้งพกัจะตอ้งมีหลอดไฟ

แสดงสถานการณเ์รยีก การจ่ายไฟใหก้บัแผงควบคมุ ใหต้่อเช่ือมกบั

ระบบไฟฟา้ส ารองของอาคาร

o ระบบโทรศัพทอ์ัตโนมัติ

ติดตัง้ระบบโทรศพัทเ์พื่อใชต้ิดต่อสื่อสารและอ านวยความ

สะดวกกบัผูป่้วย

oแนวทำงกำรออกแบบตำมมำตรฐำน
วิศวกรรมงำนระบบไฟฟ้ำและส่ือสำร

คูมื่อแนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพ่ือสถานบรกิารสขุภาพปรกติวถีิใหม ่ปีงบประมาณ พ.ศ.256563



o ระบบเสำอำกำศโทรทัศนร์วม

ติดตัง้ระบบเสาอากาศโทรทัศนร์วมเพื่อใชส้  าหรบัสนัทนาการของ

ผูป่้วย

o ระบบสื่อสำรด้วยควำมเร็วสูง         

ติดตัง้ระบบสือ่สารดว้ยความเร็วสงู เป็นการเช่ือมต่อระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอรถ์ึงกัน ภายในพืน้ที่ใกล ้ๆ กัน เพื่อให้บริการแลกเปลี่ยน

ขา่วสารกนัและใหบ้รกิารกบัเครือ่งมือแพทย์

o ระบบทีวีวงจรปิด          

• ติดตัง้กลอ้งวงจรปิดเพื่อการรกัษาความปลอดภยัและ เฝ้าดแูล

ผูป่้วย

• ชุดควบคุมและจอมิเตอรต์ิดตัง้ที่ NURSE STATION กลอ้ง

ตอ้งสามารถซูมดูเครื่องวัดได ้และติดตัง้กลอ้ง 1 จุด / เตียง

ผูป่้วย

o ระบบควบคุมกำรเข้ำออก           

ติดตั้งระบบ Access Control บริเวณประตูทางเข้า เป็นระบบที่

ควบคมุการเขา้ หรือ ออก อตัโนมตัิ โดยจ าเป็นตอ้งใชร้หสั ขอ้มูล    เพื่อ

การเขา้ถึง เช่น KEY CARD และการสแกนนิว้มือ แนะน าใหเ้ป็นแบบไม่

ตอ้งสมัผสั
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o ระบบประปา ในหมวดระบบวิศวกรรมสขุาภิบาลหมายถึง นํา้

สาํหรบัอปุโภค-บริโภค ภายในโรงพยาบาลตอ้ง มีคณุภาพนํา้ได้

มาตรฐาน สะอาด ปลอดภยั มีแรงดนัเพียงพอต่อการใชง้าน และ

มีการสาํรองนํา้ไวใ้ชใ้นกรณี นํา้ประปาไม่ไหล หรือกรณีซ่่อมแซ่ม

และมีแผนผงัระบบประปาเพื่อการซ่่อมบาํรุงรกัษาระบบประปา

ในอนาคต

o หอ้งปฏิบตัิการ หอ้งผ่าตดั, หอผูป่้วยหนกั, หอ้ง Lab , หอ้งทนัตก

รรม , หอ้งลา้งไต , หอ้งลา้งเครื่องมือ , หอ้งรงัสี หอ้งหน่วยจ่าย

กลางปราศจากเชือ้ เป็นดน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์อง

การใชง้านของหอ้งต่างๆ ดงักลา่ว ตอ้งใชท้่อและอปุกรณต์่างๆ

ประกอบดว้ย ท่อประปา (ท่อชนิดพิเศษไม่ก่อเกิดเป็นสนิม หรือ

ตระกรนั) ทอ่นํา้ทิง้ (ทอ่ชนิดพิเศษ ทนกรด-ดา่ง)

o นํา้ที่ใชส้าํหรบัชาํระลา้งมือของเจา้หนา้ที่และนํา้ชาํระลา้งสิ่งของ

ตอ้งเป็นนํา้สะอาดที่ผา่นกระบวนการ Reverse Osmosis (RO)

o มีแผนผงัประปาเพื่อสามารถทราบต าแหน่งของท่อและอุปกรณ ์

ระบบประปา เพื่อท าการซอ่มบ ารุงรกัษาระบบประปา หรอืตอ่เดิม 

ปรบัปรุง แกไข ระบบประปาในอนาคต

o มีการส ารองน า้ประปา เพื่อใหม้ีการส ารองน า้ประปาที่สามารถ

ให้บริการได้ตลอดเวลา โดยปกติในระบบประปา ควรจะต้อง

ส ารองน า้ไวใซไ้ด ้2 วนั

o ถงัเก็บน า้ส  ารองตอ้งมีฝาถังปิดมิดชิด เพื่อส าหรับการตรวจสอบ 

บ ารุงรกัษา และปอ้งกนัสตัว ์แมลง หรอืคนตกลงไปในถงัมีฝาถงัที่

แข็งแรง ปิดมิดชิด มีกญุแจลอ็ค

ภาพประกอบ ภาพประกอบ

oแนวทำงกำรออกแบบตำมมำตรฐำน
วิศวกรรมงำนระบบสุขำภบิำลและส่ิงแวดล้อม
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o มีการส ารองน า้ประปา เพื่อใหม้ีการส ารองน า้ประปาที่สามารถ

ให้บริการได้ตลอดเวลา โดยปกติในระบบประปา ควรจะต้อง

ส ารองน า้ไวใซไ้ด ้2 วนั

o ถงัเก็บน า้ส  ารองตอ้งมีฝาถังปิดมิดชิด เพื่อส าหรับการตรวจสอบ 

บ ารุงรกัษา และปอ้งกนัสตัว ์แมลง หรอืคนตกลงไปในถงัมีฝาถงัที่

แข็งแรง ปิดมิดชิด มีกญุแจลอ็ค

o ระบบระบายน ้าและระบบสุขาภิบาล ในหมวดวิศวกรรม

สขุาภิบาล หมายถึง การระบายน า้ทิง้ น า้เสีย รวมถึง น า้ฝน ออก

จากโรงพยาบาล สูแ่หลง่ระบบระบายน า้สาธารณะโดยไม่ท าลาย

สิง่แวดลอ้ม

o ระบบระบายน า้ฝนจากอาคารสู่แหล่งระบายน า้สาธารณะ ใหม้ี

ระบบระบายน า้ฝนจากอาคารสูแ่หลง่ระบายน า้สาธารณะไดต้าม

มาตรฐานของงานระบบวิศวกรรมสิง่แวดลอ้มความลาดเอียงของ

รางระบายน ้าอัตราส่วนไม่น้อย กว่า 1:200 ไม่ก่อให้เกิดการ

ตกตะกอนในทอ่หรอืราง โดยมีตะแกรงดกัขยะในระบบระบายน า้

ก่อนออกสู่ระบบ ระบายน า้สาธารณะและไม่มีบริเวณน า้ขังที่

ก่อใหเ้กิดแหลง่เพาะพนัธย์งุ 
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o ระบบบําบัดนํ้าเสียเพื่อบาํบัดนํา้เสียจากแหล่งกํา เนิดนํา้เสีย
เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและคุณภาพสิ่งแวดลอ้มที่ดี ทัง้นี ้
ระบบบาํบัดนํา้เสียจะตอ้งประกอบไปดว้ยระบบฆ่าเชือ้โรคเพื่อ
ปอ้งกนัการแพรก่ระจายของเชือ้โรคไปสูส่าธารณะ

o มีการแยกประเภทท่อต่างๆ เพื่อให้ใช้งานตามวัตถุประสงค์
เป็นไปตามประเภทการใชง้านอยา่งชดัเจน เช่น ท่อน า้ทิง้ ท่อสว้ม 
ทอ่ระบายน า้ฝนท่อระบายน า้จากเครื่องปรบัอากาศ เป็นดน้ โดย
ไม่มีการรั่วซึมการแยกประเภท ท่อต่างๆใชง้านตามประเภทการ
ใช้งานอย่างซดัเจน โดยไม่มีการใชง้านผิดประเภท หรือใช้งาน
รว่มกนั และไมร่ั่วซมึ
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o แผนกผ่ำตัด

ข้อควรหลีกเลี่ยง

• ภายในหอ้งผ่าตดั ไม่ใหม้ีการเดินท่อระบบสขุาภิบาล ผ่านเหนือ

หอ้งผ่าตดั ระบบดับเพลิงจะตอ้งเป็นระบบดับเพลิงที่เหมาะสม 

ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ทางการ

แพทย ์หรอืกระทบตอ่ระบบควบคมุการติดเชือ้ทางอากาศ และน า้

ข้อแนะน ำในกำรออกแบบ

• ก่อนเขา้หอ้งผ่าตดั ตอ้งมีระบบช าระลา้งหรือฆ่าเชือ้ ที่มือโดยไม่

ตอ้งใชม้ือสมัผสั ในการเปิดและปิด

• น า้ที่ใช้ในแผนกผ่าตัด ต้องมีการควบคุมและตรวจสอบ ให้มี

คุณภาพ สะอาด ปลอดจากเชื ้อโรคหรือสาร ปนเป้ือน ที่เป็น

อนัตรายต่อผูป่้วยหรือเครื่องมือแพทยแ์ละมีแรงดันเพียงพอต่อ

การใชง้าน โดยจะตอ้งอยู่ในระบบ ส ารองน ไ้าที่ สามารถจ่ายน า้

ไดต้ลอดเวลาในช่วงของการใชง้าน

• จัดให้มีเครื่องดับเพลิงชนิดหิว้ได้ และบรรจุสารดับเพลิงที่ ไม่

ก่อให้เกิดคราบสกปรก หรือมีสารที่ เ ป็น อันตรายต่อผู้ ป่วย 

เจา้หนา้ที่และเครือ่งมือแพทย ์โดยมีจ านวน เพียงพอใหเ้จา้หนา้ที่

สามารถผจญเพลิงขนาดเล็กเอง ได ้และต าแหน่งทีติดตัง้ต้อง

สามารถเขา้ถึงไดโดยใชเ้วลานอ้ย

• ตอ้งจัดใหม้ีภาชนะและพืน้ที่ ที่ควบคุมการแพร่เชื ้อ ส  าหรบัขยะ

ติดเชือ้ ในการใชง้านของแผนกผา่ตดั
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o แผนกผู้ป่วยวิกฤติ

ข้อควรหลีกเลี่ยง

• บริเวณเตียงผูป่้วยไม่ใหม้ีการเดินท่อระบบสขุาภิบาล ผ่านเหนือ

เตียง

• ระบบดับเพลิงจะต้องเป็นระบบดับเพลิงที่เหมาะสม ไม่ส่งผล

กระทบต่อผูป่้วย และเจา้หนา้ที่และอุปกรณท์างการแพทย ์หรือ

กระทบตอ่ระบบควบคมุการติดเชือ้ทางอากาศ และน า้

ข้อแนะน ำในกำรออกแบบ

• น า้ที่ใชใ้นแผนกผูป่้วยวิกฤติตอ้งมีการควบคมุและตรวจสอบ ใหม้ี

คุณภาพ สะอาด ปลอดจากเชื ้อโรคหรือสารปนเปือน ที่เป็น

อนัตรายต่อผูป่้วยหรือเครื่องมือแพทย ์และมีแรงดนัเพียงพอต่อ

การใชง้าน โดยจะตอ้งอยูใ่น ระบบส ารองน า้ที่ สามารถจ่ายน า้ได้

ตลอดเวลาในช่วงของการใชง้าน

• จัดให้มีเครื่องดับเพลิงชนิดหิว้ได้ และบรรจุสารดับเพลิงที่ ไม่

ก่อให้เ กิดคราบสกปรก หรือมีสารที่ เ ป็นอันตรายต่อผู้ป่วย 

เจา้หนา้ที่ และเครือ่งมือแพทย ์โดยมีจ านวน เพียงพอใหเ้จา้หนา้ที่

สามารถผจญเพลิงขนาดเล็ก เองได ้และต าแหน่งที่ดิดตัง้ตอ้ง

สามารถเขา้ถึงไดโดยใชเ้วลานอ้ย

• ตอ้งจัดใหม้ีภาชนะและพืน้ที่ ที่ควบคุมการแพร่เชื ้อ ส  าหรบัขยะ

ติดเชือ้ ในการใชง้านของแผนกผูป่้วย
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ตามที่โครงการฯ ไดด้  าเนินการวิเคราะห ์สงัเคราะห ์การพัฒนาพืน้ที่ใช้สอยของ 

2 แผนกการใหบ้ริการ คือ การจดับริการผูป่้วยนอก (New Normal OPD Service) และการจดับริการ

ผูป่้วยอุบตัิเหตุ (New Normal ER Service) โดยกลุม่เป้าหมาย คือ สถานบริการภาครฐั ครอบคลมุ

ระดบัการใหบ้รกิาร 3 ระดบั ดงันี ้

o โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชจอมบงึ จงัหวดัราชบรุ ี

ระดบัโรงพยาบาลชมุชน (F1 : First-level Hospital)

o โรงพยาบาลหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ ์ระดบัโรงพยาบาลทั่วไป 

(S : Standard-level Hospital)

o โรงพยาบาลขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ระดบัโรงพยาบาลศนูย ์

(A : Advance-level Hospital)

บทที ่4 สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร..................................

พบว่าทางโรงพยาบาลไดด้  าเนินการปรบัปรุงพืน้ที่ใชส้อยเพื่อรองรบัสถานการณโ์รค

ระบาดโควิด-19 ไปแลว้บางสว่น สว่นใหญ่จะพบในแผนกผูป่้วยนอก (Out Patient Department) และ 

แผนกอบุตัิเหตฉุกุเฉิน (Emergency Department) เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ส  าคญัของโรงพยาบาล ที่

เป็นดา่นแรกในการใหบ้รกิาร รกัษาพยาบาลแก่ผูใ้ชบ้รกิาร จึงตอ้งมีความเขม้งวดในการคดักรองผูป่้วย 

ซึ่งอาจเป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชือ้ Covid-19 หรือติดเชือ้ทางเดินหายใจ การระบุและคดัแยกผูป่้วยไดอ้ย่าง

รวดเร็ว เป็นขั้นตอนส า คัญในการป้องกันการแพร่กระจายเชื ้อต่อผู้ป่วยท่านอื่นและเจ้าหน้าที่ที่

ปฏิบตัิงาน ดงันัน้การออกแบบพืน้ที่ใชส้อยที่เหมาะสม รองรบัการดแูลผูป่้วย ที่มีประสิทธิภาพและเกิด

ความปลอดภยั จึงเป็นสิง่ส  าคญั



การปรับปรุงอาคารเดิมเพื่อรองรับผู้ป่วย Covid-19 ถือเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและซับซ้อน 

เนื่องจากต้องมีงานระบบการไหลเวียนของอาคารที่ต้องได้มาตรฐาน และระบบการสัญจรทางเดียว 

(One  Way Flow) ตามหลกัการของ IC (Inflection Control) เขา้มาเก่ียวขอ้ง ซึ่งกายภาพเดิมของโครงสรา้ง

อาคารไมไ่ดร้องรบัรูปแบบการบรกิารในลกัษณะนีต้ัง้แตแ่รก ดว้ยขอ้จ ากดัหลายๆอย่าง รวมไปถึงงบประมาณ

ที่จ ากดั จึงท าใหแ้นวทางการปรบัปรุงพืน้ท่ีใชส้อยของทางโรงพยาบาลสว่นใหญ่ เป็นในลกัษณะการใชอ้าคารท่ี

มีอยูเ่ดิมน ามาปรบัใชใ้นลกัษณะฉกุเฉินชั่วคราว และยงัไมไ่ดม้าตรฐานการใชง้านเทา่ที่ควร

แผนกอุบัตเิหตุฉุกเฉิน (Emergency Department)

ตามที่ไดเ้ก็บขอ้มลูเชิงพืน้ที่  และน ามาวิเคราะห ์พบว่า โดยทั่วไป แผนกอุบตัิเหตฉุกุเฉินที่

ทางโรงพยาบาลไดท้ าการปรบัปรุงพืน้ท่ีใชส้อย สามารถคดักรองและแยกผูป่้วยติดเชือ้ออกจากผูป่้วยทั่วไปได ้

แต่ยังคงต้องเพิ่มเติมการออกแบบงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมงานระบบต่างๆรองรับ เพื่อแก้ไข

ขอ้ผิดพลาดที่อาจสง่ผลตอ่ความปลอดภยัแก่ผูป่้วยและเจา้หนา้ที่ ตามปัญหาอปุสรรคที่พบ ดงันี ้

o ยังไม่มีระบบการหมุนเวียนอากาศที่ไดม้าตรฐาน เช่น การใช้พืน้ที่รกัษาบริเวณเฉลียงโล่ง

ดา้นหนา้อาคาร อาศยัการระบายอากาศแบบธรรมชาติ ซึง่ทิศทางการไหลเวียนของอากาศนั้น

ไมแ่นน่อน หากไมม่ีการจดัการท่ีดี อาจเพิ่มความเสีย่งที่จะติดเชือ้ของผูใ้ช้อาคารได ้ไมส่ามารถ

ปอ้งกนัการติดเชือ้ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ

o บางโรงพยาบาลไม่ได้แยกทางเข้า-ออกของผูป่้วยติดเชือ้ การระบายอากาศภายในยังใช้

ร่วมกับพืน้ที่ผู้ป่วยปกติ  หรือมีห้องความดันลบ (Negative Pressure Room) ที่ยังไม่ได้

มาตรฐานเทา่ที่ควร ขาดหอ้ง Ante room ซึ่งเป็นหอ้งที่คั่นระหว่างหอ้งผูป่้วยกบัพืน้ที่ภายนอก 

เพื่อไม่ใหเ้กิดแรงดันเป็นบวกหรือมีอากาศเล็ดลอดจากหอ้งผูป่้วยสู่พืน้ที่ภายนอก  ซึ่งทาง

โรงพยาบาลก็ไดท้ าการปอ้งกนัการแพรเ่ชือ้ โดยการขนสง่ผูป่้วยทาง หอ้งควบคมุเชื ้อความดนั

ลบ (Negative Pressure Chamber) ก่อนจะเขา้สูห่อ้งความดนัลบ

o ระบบเสน้ทางสัญจรของเจ้าหน้าที่ยังไม่เป็นแบบสัญจรทางเดียว (One Way Flow) ตาม

หลกัการของ IC (Inflection Control) เนื่องจากมีขอ้จ ากดัในเรือ่งของพืน้ท่ีใชง้านหอ้งอื่นๆที่กีด

ขวางทางสญัจร ท าใหร้ะยะทางสญัจรไกลขึน้ เกิดพืน้ท่ีปนเป้ือน (Contaminated area)

o หอ้งอาบน า้และหอ้งใสชุ่ด PPE ตอ้งใชพ้ืน้ที่ใชส้อยอื่นๆแทน ซึ่งอยู่ห่างจากพืน้ที่รกัษาผูป่้วย 

ท าให้เสน้ทางสัญจรของเจ้าหน้าที่ไกลขึน้ เกิดพืน้ที่ปนเป้ือน (Contaminated area) เป็น

บรเิวณกวา้ง

กำรด ำเนินกำรปรับปรุงพืน้ทีใ่ช้สอย 
เพือ่รองรับผู้ป่วย Covid-19 ของทำงโรงพยำบำล......................................
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แผนกผู้ป่วยนอก (Out Patient Department)

ทางโรงพยาบาลสว่นใหญ่ ใชพ้ืน้ท่ีเฉลยีงดา้นหนา้อาคารชัน้ลา่ง มาเป็นพืน้ที่คดักรองผูป่้วย 

(Triage area) ซึ่งลกัษณะกายภาพเดิมของอาคารนัน้เป็นที่โล่ง กนัแดดฝน และใชก้ารระบายอากาศโดยวิธี

ทางธรรมชาติ ตามที่ไดเ้ก็บขอ้มลูเชิงพืน้ที่  และน ามาวิเคราะห ์พบว่า โดยทั่วไป สามารถคัดกรองและแยก

ผูป่้วยติดเชือ้ออกจากผูป่้วยทั่วไปได ้แตย่งัคงไมไ่ดม้าตรฐานในดา้นพืน้ที่ใชส้อยและวิศวกรรมงานระบบต่างๆ

รองรบั ที่อาจก่อใหเ้กิดความไม่ปลอดภัยแก่ผูป่้วยและเจ้าหนา้ที่ ไม่สามารถป้องกันการติดเชือ้ไดอ้ย่างมี

ประสทิธิภาพ ตามปัญหาอปุสรรคที่พบ ดงันี ้

o พืน้ท่ีคดักรองตัง้อยูภ่ายในอาคารหลกั การสญัจรทางเขา้ – ออกปะปนกนัระหวา่งผูป่้วยติดเชือ้

ระบบทางเดินหายใจ ผูป่้วยปกติ และเจา้หนา้ที่ อาจเพิ่มความเสีย่งที่จะติดเชือ้ได้

o พืน้ที่นั่งพักคอยเพื่อรอการคัดกรอง อยู่ในบริเวณเดียวกับที่เทียบรถรบั –ส่งผูป่้วย อาจเกิด

อนัตรายรถเฉ่ียวชนได้

o ยังไม่มีระบบการหมุนเวียนอากาศที่ไดม้าตรฐาน เช่น การใช้พืน้ที่รกัษาบริเวณเฉลียงโล่ง

ดา้นหนา้อาคาร อาศยัการระบายอากาศแบบธรรมชาติ ซึง่ทิศทางการไหลเวียนของอากาศนั้น

ไมแ่นน่อน หากไมม่ีการจดัการท่ีดี อาจเพิ่มความเสีย่งที่จะติดเชือ้ของผูใ้ชอ้าคารได ้ไมส่ามารถ

ปอ้งกนัการติดเชือ้ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ

ส าหรบัโรงพยาบาลที่มีการจัดการที่ดี ไดจ้ัดท าศูนยต์รวจโควิด -19 ตัง้อยู่แยก

ออกไปจากอาคารผูป่้วยนอก  เพื่อรองรบัผูป่้วยกลุม่เสี่ยง เป็นลกัษณะโครงสรา้งเต็นทช์ั่วคราว กัน

แดดกนัฝน และมีระบบการระบายอากาศแบบธรรมชาติ โซนการใหบ้รกิารและโซนพกัเจา้หนา้ที่ ตอ้ง

มีการวางในแนวทิศทางลมจากพืน้ที่ปนเป้ือนของกลุ่มผู้ป่วย ไปยังพืน้ที่สะอาดของเจ้าหน้าที่

พยาบาล  พืน้ท่ีใชส้อยแบง่ออกเป็น 5 สว่นหลกั คือ 

• พืน้ท่ีคดักรอง

• พืน้ท่ีพกัคอยของกลุม่เสีย่ง

• พืน้ท่ีพกัคอยของผูป่้วยยืนยนั

• พืน้ที่ตรวจโรค เป็นหอ้งความดนัอากาศบวก (Positive Pressure Room) 

ส าหรบัเจา้หนา้ที่ท าการ Swab ผูป่้วย

• หอ้งพกัเจา้หนา้ที่และหอ้งน า้

ทัง้นีก้ารจัดตัง้ศูนยต์รวจโควิด-19  ภายนอกอาคารผูป่้วยนอก จะช่วยลดปัญหา

อปุสรรคในการรือ้ถอนและปรบัปรุงโครงสรา้งอาคารเดิม ที่มีลกัษณะทางกายภาพที่ท าใหเ้กิดขอ้จ ากดั

ในการออกแบบ
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แนวทำงกำรพฒันำพืน้ทีใ่ช้สอย 
ตำมแนวทำงกำรออกแบบทำงสถำปัตยกรรมและมำตรฐำนวศิวกรรมงำนระบบต่ำงๆทีเ่กี่ยวข้อง   
เพือ่รองรับผู้ป่วย Covid-19 ................................................................

อาคารสาธารณะแต่ละประเภทไดร้บัการออกแบบพืน้ที่ภายในอาคารตามวตัถุประสงค์

การใช้งานเฉพาะอย่างเพื่อให้ผู้ใช้พืน้ที่ได้รับความสะดวกสบายตามกิจกรรมนั้นๆภายในอาค าร การ

เปลี่ยนแปลงการใช้งานอาคารควรได้รับการออกแบบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยส าหรับผู้ใช้งานต าม

วตัถุประสงคใ์หม่ที่เกิดขึน้ กองแบบแผนไดต้ระหนกัถึงมาตรฐานดา้นอาคาร สถานที่ และสิ่งอ านวยความ

สะดวก เหมาะสม สอดคลอ้งกบัระบบบรกิารสขุภาพปรกติวิถีใหม่ (New Normal) ของสถานพยาบาลภาครฐั

รวมไปถึงความปลอดภยัของผูร้บับริการและผูใ้หบ้ริการเป็นหลกั จึงไดจ้ัดท าคู่มือแนวทางการออกแบบทาง

สถาปัตยกรรมเพื่อสถานบรกิารสขุภาพปรกติวิถีใหม ่รวมไปถึงแนวทางการออกแบบตามมาตรฐานวิศวกรรม

งานระบบตา่งๆที่เก่ียวขอ้ง อนัไดแ้ก่ วิศวกรรมงานระบบเครื่องกล วิศวกรรมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร และ

วิศวกรรมงานระบบสิง่แวดลอ้มและสขุาภิบาล สรุปรายละเอียดได ้ดงันี ้

แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน (Emergency Department)

o Flow กำรให้บริกำรและควำมปลอดภยั

• แยกทางเขา้-ออก ระหว่างผูป่้วยติดเชือ้และผูป่้วยทั่วไปใหช้ัดเจน โดยผูป่้วยติดเชือ้สามารถ

เขา้-ออก ไดโ้ดยตรงจากภายนอกอาคาร

• เพื่อปอ้งกนัการติดเชือ้และปนเป้ือน  การจดัพืน้ท่ีภายในแผนกอบุตัิเหตฉุุกเฉินจะตอ้งแบง่แยก

พืน้ท่ีภายในเพื่อรองรบัผูป่้วยติดเชือ้และผูป่้วยทั่วไปใหช้ดัเจน โดยแบ่งเป็นพืน้ที่การใหบ้ริการ

หลกั 3 สว่นคือ

- พืน้ท่ีคดักรอง (Triage area) เป็นพืน้ท่ีคดัแยกผูป่้วยดว้ยวิธีการสงัเกตหรอื

สอบถามอาการ ก่อนที่จะเขา้สูพ่ืน้ท่ีรกัษา 

- พืน้ท่ีปกติ (Clean area) เป็นบรเิวณสะอาด ส าหรบัรองรบักลุม่ผูป่้วยที่ไมม่ีความ

เสีย่งจากโรคติดเชือ้ระบบทางเดินหายใจ เป็นไปตามมาตรฐานของแผนกอบุตัิเหตฉุกุเฉินทั่วไป
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o Flow กำรให้บริกำรและควำมปลอดภยั (ต่อ)

- พืน้ท่ีเสีย่ง (Contaminated area) เป็นบรเิวณที่มีการปนเป้ือน ส าหรบัรองรบักลุม่

ผูป่้วยที่มีความเสี่ยงจากโรคติดเชือ้ระบบทางเดินหายใจ ตอ้งมีการออกแบบพืน้ที่ใชส้อยรวมไปถึง

งานระบบตา่งๆที่เก่ียวขอ้งรองรบั เช่น หอ้งความดนัลบ (Negative Pressure Room) ,

หอ้งควบคมุเชือ้ความดนัลบ (Negative Pressure Chamber) หรอื Isolation zone ซึง่เป็นพืน้ที่แยก

กลุม่ผูป่้วยเสีย่ง ที่มีการระบายอากาศแบบธรรมชาติในพืน้ที่เปิดโลง่ หรือพืน้ที่ที่มีการถ่ายเทอากาศ

ที่ดี เพื่อลดการ แพรก่ระจายของเชือ้โรค เหตผุลความจ าเป็นในการเลือกแนวทางการจดัการ ขึน้อยู่

กบัขอ้จ ากดัของงบประมาณและโครงสรา้งทางกายภาพเดิมของอาคาร

• พืน้ท่ีใสช่ดุ PPE ถอดชดุ PPE รวมถึงหอ้งอาบน า้ของเจา้หนา้ที่หลงัจากใหบ้ริการรกัษาผูป่้วย

แลว้เสรจ็ ตอ้งอยูใ่นต าแหนง่ที่เหมาะสม ไมไ่กลจนเกินไป เพื่อลดการปนเป้ือนของเชือ้โรคตาม

ทางสญัจร และมีระบบควบคมุการไหลของอากาศที่ดี 

• ตามหลกัการป้องกันการแพร่กระจายเชือ้โรค ควรมีการใชส้อยพืน้ที่ภายในแต่ละเขตอย่าง

ถกูตอ้ง โดยระบบเสน้ทางสญัจรภายในระหว่างเขตพืน้ที่ต่างๆ ควรเป็นแบบสญัจรทาง เดียว 

(One Way Flow) ตามหลกัการของ IC (Inflection Control)

o วัสดุ-อุปกรณ ์ประกอบอำคำร

• ควรมีรูปแบบและคุณสมบตัิที่เหมาะสมแก่การใชง้าน ดว้ยเหตผุลความจ าเป็นของ

ลดการแพรก่ระจายของเชือ้โรค และความปลอดภยัของผูร้บับริการและผูใ้หบ้ริการ

เป็นหลกั รูปแบบวสัดุควรมีรอยต่อนอ้ย เพื่อลดการสะสมของเชือ้โรค และลดการ

รั่วไหลของเชือ้โรค คณุสมบตัิของวสัดตุอ้งทนต่อสารเคมีที่ใชใ้นการท าความสะอาด

ดว้ยน า้และสารเคมี ดแูลรกัษาง่าย ทนทานตอ่การใชง้าน

• ประต ูหนา้ตา่ง  ตอ้งป้องกนัการไหลเวียนอากาศออกไปสูภ่ายนอกพืน้ที่ ด้วยระบบ

ซีลที่แนน่หนา และปอ้งกนัการรบกวนจากสิง่แวดลอ้มภายนอกเขา้มาภายใน รวมถึง

การควบคมุอณุหภมู ความชืน้ และแรงดนั ประต ูหอ้งควรเป็นรูปแบบท่ีลดการสมัผสั 

เช่น แบบเลือ่นอตัโนมตัิ หรอื swing เป็นตน้
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o มำตรฐำนวิศวกรรมงำนระบบต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง

อนัไดแ้ก่ วิศวกรรมงานระบบเครือ่งกล วิศวกรรมงานระบบไฟฟา้และสือ่สาร และ

วิศวกรรมงานระบบสิง่แวดลอ้มและสขุาภิบาล

• ระบบปรับอำกำศและเติมอำกำศเข้ำ ในกรณีที่เป็นหอ้งแยกผูป่้วยเดี่ยว โควิด-19  

(Isolation room) กำรติดเครือ่งปรบัอากาศ จะตอ้งเป็นระบบสง่ลมเย็นคนละชุดกับ

ห้องอื่น  ส่วนห้องแยกผู้ ป่วย เดี่ ยวและผู้ ป่วยรวมโควิด - 19  อุณหภูมิ ของ

เครื่องปรบัอากาศไม่ควรปรบัอณุหภูมิต  ่ากว่า 24 องศาเซลเซียส เพราะเมื่ออากาศ

แหง้ ความชืน้ต ่า เชือ้ออกมากบัสารคดัหลงัตกลงไปที่พืน้ผิวจะแหง้และฟุ้งกระจาย 

และไมค่วรปรบัความแรงลมของ เครือ่งปรบัอากาศแรงเกินไป เมื่อเปิดประตจูะท าให้

เ ชื ้อกระจายออกมาได้ก่อนบุคลากรเข้าไปปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย ควรปิด

เครือ่งปรบัอากาศ และเปิดหนา้ตา่ง 30-60 นาที ระบายอากาศดว้ยวิธีธรรมชาติหรือ

วิธีกล (พดัลมหนัไป ทิศทางเดียวกนัพดัออกจากต าแหน่งทางเดินที่บุคลากรใชเ้ขา้

ปฏิบตัิงาน)

• กรณีทีเป็นเต็นทเ์ปิดโล่ง สามารถใชอ้ากาศธรรมชาติ ซึ่งโดยทั่วไปมีการระบาย

อากาศประมาณ ≥24 ACH หรือเพิ่มการระบาย อากาศดว้ยวิธีกล เช่น การเปิด

พัดลมช่วยระบายอากาศลมตอ้งพัดไปในทิศทางเดียวกัน และหากใช้พัดลมดูด

อากาศควรไปในทิศทางเดียวกบัพดัลม

• กรณีติดพัดลม พัดลมตอ้งหันไปในทิศทางเดียวกัน พัดจากต าแหน่งที่บุคลากร

ปฏิบตัิการพยาบาลออกไปสูห่นา้ตา่ง ระยะปลอดภยัที่สามารถเดินผา่นจากหนา้ตา่ง

หอผูป่้วยประมาณ 3 เมตร และหากติดพดัลมโคจร หา้มเปิดแบบ สา่ย เพราะจะท า

ใหเ้กิดการฟุ้งกระจายเชือ้ภายในหอผูป่้วย ทัง้นี ้ควรเปิดประตูหนา้ต่างใหอ้ากาศ

ไหลเวียนไดด้ี ตลอดเวลา

• ระบำยอำกำศออก ไมจ่ าเป็นตอ้งติดตัง้พดัลมดดูอากาศเพิ่ม หากมีการติดพดัลมดู

อากาศเพิ่ม แนะน าใหต้ิดในระดบัต ่ากว่า เตียงเพื่อดูดเชือ้ซึ่งลกัษณะการแพร่เชือ้

เป็น droplet ตกลงสูพ่ืน้

• ระบบกำรควบคุมกำรติดเชือ้ (Infection control) ระบบการควบคมุการติดเชือ้ 

ใหป้ฏิบตัิตามแนวทางมาตรฐานการควบคมุการติดเชือ้อยา่งเครง่ครดั

• กำรก ำจัดของเสีย/น้้ำเสีย การขนยา้ยของเสียใหใ้ชร้ะบบ one-wayจัดทางเดิน

เฉพาะและคดัแยกออกมาต่างหากไม่รวมกบัของ เสียจากที่อื่นๆเพื่อรอการก าจดัที่

เหมาะ และการปล่อยน า้เสียออกสู่สาธารณะ ควรมีบ่อพักน า้และบ าบัดด้วยการ 

เติมคลอรนี ส าหรบัการก าจดัของเสยีและน า้ส  าหรบัโรงพยาบาลสนามใหเ้ป็นไปตาม

แนวทางของกระทรวงสาธารณสขุ

• การติดตั้งอุปกรณ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบสื่อสารระหว่างผู้ป่ วยและ

เจา้หนา้ที่ ช่วยลดการสมัผสัผูป่้วยใหน้อ้ยลงและเกิดความปลอดภยั ลดความเสี่ยง

ในการติดเชือ้
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ARI CLINIC (Acute Respiratory Infection) คือคลินิกคดักรองโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเปิด

ใหบ้ริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Service) เพื่อคดักรองผูป่้วยทั่วไปและผูป่้วยกลุม่เสี่ยงเขา้เกณฑ์ Covid-19 เพื่อ

อ านวยความสะดวกของผูร้บับรกิารมีจดุบรกิารช าระคา่รกัษาพยาบาล และรบัยาอยูใ่นจุดเดียวกนั บริการจดัเก้าอีน้ั่งรอตรวจ โดย

เวน้ระยะหา่ง (Social Distancing) แยกผูป่้วยตามความเสีย่ง ส าหรบัผูป่้วยที่มีความเสี่ยงมากจะตอ้งเวน้ระยะห่างที่นั่งอย่างนอ้ย 

1 เมตร เพื่อลดความเสีย่งในการแพรก่ระจายเชือ้ และเพื่อสนบัสนนุมาตรการปอ้งกนัการแพรเ่ชือ้ไวรสั Covid-19   ARI Clinic เป็น

จุดบริการท่ีผูป่้วยสามารถตรวจสอบสิทธ์ิการรกัษาไดท้นัที ในล าดบัแรกก่อนผูป่้วยจะไดร้บัการซกัประวัติเบือ้งตน้คดักรองความ

เสีย่งและตรวจวดัไข ้วา่มีความเสีย่งในการติดเชือ้ไวรสั Covid-19 หรอืไม่ หากผูป่้วยเขา้เกณฑค์วามเสี่ยงจะมีการแยกผูป่้วยตอ้ง

สงสยัไปตรวจในอีกจุดหนึ่ง โดยแยกไปจากจุดเดิมซึ่งจะไม่ใหป้ะปนกบัผูป่้วยทั่วไป เพื่อรบัการตรวจหาเชือ้ Covid-19 โดยการ 

Swab และเอกซเรยป์อด (X-ray) หากผลตรวจพบการติดเชือ้ Covid-19 จะด าเนินการตามระบบของกรมควบคมุโรคติดตอ่

ทัง้นี ้แบบมาตรฐานของ คลนิิกคดักรองโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic)กองแบบแผนไดด้  าเนินการจัดท า

แบบก่อสรา้งตามเอกสารเลขที่ข.180/ธ.ค./64  พรอ้มราคากลางและงวดงาน งวดเงิน ตามเอกสารในภาคผนวก 6  ซึ่งสามารถปรบั

แบบเพื่อเพิ่มหน่วยการให้บริการ ทั้งในส่วนห้องตรวจคัดกรอง และพืน้ที่พักคอยภายนอก ได้ตามแผนการให้บริ การของ

โรงพยาบาล

แผนกผู้ป่วยนอก (Out Patient Department)

กรณีที่โรงพยาบาลมีพืน้ที่ว่างเหลือเพียงพอ ควรแยกพืน้ที่คดักรองออกมา

ภายนอกอาคารผูป่้วยนอก เป็นลกัษณะอาคารหอ้งตรวจความดนัลบ  ที่มีระบบระบบการท างาน

และการควบคุมระบบการไหลเวียนของอากาศ การระบายอากาศ  เพื่อรองรบัสถานการณก์าร

แพรร่ะบาดโรค   Covid-19 
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o กรมการแพทย์ . (2563) . แนวทางการดแูลผูป่้วยฉกุเฉิน ในสถานการณก์ารระบาดของ  COVID-19

o กรมการแพทย์ . (2563) . แนวทางปฏิบตัิการปรบัรูปแบบบริการการบริการดแูลรกัษาผูป่้วยนอก

(OPD) ในสถานการณก์ารระบาดของ COVID-19

o กรมการแพทยก์ระทรวงสาธารณสขุ . (2563) . แนวทางเวชปฏิบตัิ การวินิจฉยั ดแูลรกัษา และป้องกนั

การติดเชือ้ ในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) สืบคน้จาก COVID-19

https://bit.ly/3bDplMP

o กองบริหารการสาธารณสขุ ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข . สิงหาคม 2563. การด าเนินการ

จดับรกิารทางการแพทยว์ิถีใหม ่(New Normal Medical Service) . ครัง้ที่ 1

o สถาบนับ าราศนราดรู กระทรวงสาธารณสขุ . (2560) . คู่มือปฏิบตัิการป้องกนัและควบคมุการติดเชือ้

ในโรงพยาบาล (พิมพค์รัง้ที่ 2) 

o กรมการแพทย ์กรมควบคมุโรค กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ . แนวทางการจดัตัง้หอผูป่้วยรวม (Cohort 

ward) หอ้งแยกโรค (Isolation room) โรงพยาบาลสนาม (Field hospital) เพื่อรองรบัสถานการณก์าร

แพรร่ะบาด โรคติดตอ่เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019

o สถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) . (2561) . เปา้หมายความปลอดภยัของผูป่้วย

ของประเทศไทย พ.ศ.2561 Patient Safety Goals : SIMPLE Thailand 2018 (พิมพค์รัง้ที่ 1) 

บรรณำนุกรม



ภำคผนวก

o ภำคผนวก 1  หนงัสอือนมุตัิโครงการ แนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรม   

เพื่อสถานบรกิารสขุภาพปรกติวิถีใหม ่ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

o ภำคผนวก 2  หนงัสอืค าสั่งแตง่ตัง้คณะท างาน

o ภำคผนวก 3  หนงัสอืขออนมุตัิลงพืน้ท่ีโรงพยาบาลกลุม่เปา้หมาย 

o ภำคผนวก 4  ภาพถ่ายการการด าเนินงาน

o ภำคผนวก 5  แบบเปลีย่นแปลงแกไ้ขอาคารผูป่้วยนอก-อบุตัิเหต ุ                       

(แบบเลขที่ 8708/43) เอกสารเลขที่ ก.54/ก.ค./59

โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รงัสติ) จงัหวดัปทมุธานี

o ภำคผนวก 6  แบบก่อสรา้งอาคารคลนิิกคดักรองระบบทางเดินหายใจ Acute    

Respiratory Infection (ARI Clinic) เอกสารเลขที่ ข.180/ธ.ค./64



1 ภำคผนวก
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ภำคผนวก 1
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คูมื่อแนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพ่ือสถานบรกิารสขุภาพปรกติวถีิใหม ่ปีงบประมาณ พ.ศ.256585

4  ภำคผนวก



คูมื่อแนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพ่ือสถานบรกิารสขุภาพปรกติวถีิใหม ่ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 86

ภำคผนวก 4



คูมื่อแนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพ่ือสถานบรกิารสขุภาพปรกติวถีิใหม ่ปีงบประมาณ พ.ศ.256587

4  ภำคผนวก



ภำคผนวก 5
โรงพยาบาลราชวีถิ 2 (รงัสติ) ปรบัแบบอาคารผูป่้วยนอก-อบุตัิเหต ุ แบบเลขท่ี 8708/43 

ตามเอกสารเลขที่ ก.54/ก.ค./59 โดยกองแบบแผนด าเนินการปรบัแบบแปลน เพื่อรองรบัตามการ

ปรบัเปลีย่นแนวทางการปฏิบตัิงานการใหบ้รกิารทางการแพทย ์New normal medical service

ส าหรบัสถานบรกิารสขุภาพปรกติวิถีใหม่ ที่ชัน้ Gและชัน้ 1 ดงันี ้

ชั้นที่ G พืน้ที่จอดรถ  เปล่ียนเป็น แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ชั้นที่ 1   แผนกผู้ป่วยนอก/แผนกอุบัตเิหตุฉุกเฉิน  เปลี่ยนเป็น แผนก

ผู้ป่วยนอก

ชัน้ที่  2    แผนกผูป่้วยวิกฤต/แผนกทนัตกรรม/แผนกหตูา คอ จมกู เปลีย่นเป็น 

แผนกผูป่้วยวิกฤต/แผนกสตูิกรรม/แผนกผา่ตดั 

ชัน้ที่  3 แผนกสตูิกรรม/แผนกผา่ตดั  เปลีย่นเป็น ส านกังาน

ชัน้ที่  4    หอ้งประชมุตามเดิม

แบบที่ไดด้  าเนินการปรบัใหมน่ัน้ การใหบ้รกิารของแผนกอบุตัิเหตฉุกุเฉินและแผนกผูป่้วย

นอกจะอยูค่นละชัน้ แยกการเขา้ถึงของทัง้สองแผนกอยา่งชดัเจน ท าใหส้ามารถเขา้ถึงแผนก

อบุตัิเหตฉุกุเฉินไดอ้ยา่งรวดเรว็และทนัเวลา 

ดา้นหนา้แผนกอบุตัิเหตตุรงบริเวณที่เทียบรถ จะมีพืน้ที่โลง่ระบายอากาศทางธรรมชาติ 

ส  าหรบัเป็นพืน้ที่คดักรองผูป่้วย สว่นภายในแผนกอบุตัิเหตฉุกุเฉินไดท้ าการแยกพืน้ที่การใหบ้ริการ

พรอ้มกบัแยกการเขา้ถึงออกเป็น 2 สว่น คือ

ส่วนที่ 1  พืน้ท่ีปกติ (Clean area) ส าหรบัผูป่้วยทั่วไป

ส่วนที่ 2  พืน้ท่ีเสีย่ง (Contaminated area) ส าหรบัผูป่้วยโรคติดตอ่ทางเดิน

หายใจหรอืผูป่้วย Covid-19

โดยภายในพืน้ที่เสี่ยง (Contaminated area) จะมีหอ้งแยกโรค (Negative pressure 

room) เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีการติดเชือ้เก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ เพื่อเป็นการป้องกันการ

แพร่กระจายเชือ้ทางอากาศ จึงตอ้งมีการควบคุมความดนัอากาศภายในหอ้งใหต้  ่ากว่าภายนอก

หอ้ง (Negative pressure) เพื่อไม่ใหอ้ากาศภายในหอ้ง ที่อาจจะมีเชือ้โรคปนเป้ือน ไหลออกมาสู่

ภายนอก 
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5 ภำคผนวก

ผังบริเวณ แสดงต าแหนง่และการเขา้ถึงของอาคารผูป่้วยนอก-อบุตัเิหต ุ (แบบเลขท่ี 8708/43) เอกสารเลขท่ี ก.54/ก.ค./59

โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รงัสิต) จงัหวดัปทมุธานี

แผนก 
ER

ผูป่้วย OPD

ผูป่้วย ER

แผนกผูป่้วยนอก ชัน้ 1

แผนกอบุตัิเหตฉุกุเฉิน ชัน้ G
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พืน้ที่คดักรอง (Triage area)

พืน้ที่ปกติ (Clean area)

พืน้ที่เสี่ยง (Contaminated area)

ผูป่้วยทั่วไป

ผูป่้วย Covid-19

เจา้หนา้ที่

แปลนพืน้ช้ัน G แสดงแผนกอุบัตเิหตุฉุกเฉิน (แบบแปลนปัจจุบัน)
แบบเปลีย่นแปลงแกไ้ขอาคารผูป่้วยนอก-อบุตัิเหต ุ(แบบเลขที่ 8708/43) เอกสารเลขที่ ก.54/ก.ค./59

โถงพักคอย                      

พืน้ทีรั่กษำ

พืน้ทีรั่กษำ ERทีเ่ทยีบรถ ER

ทีเ่ทยีบรถ ER
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พืน้ที่คดักรอง (Triage area)

พืน้ที่ปกติ (Clean area)

พืน้ที่เสี่ยง (Contaminated area)

พืน้ที่เปลี่ยนชดุ PPE และอาบน า้

ผูป่้วยทั่วไป

ผูป่้วย Covid-19

เจา้หนา้ที่

1

2 3 4

5

6

7

8

9

Ante room

พืน้ทีรั่กษำ ER

พืน้ทีรั่กษำ ER
ทีเ่ทยีบรถ ER

91 - หอ้งความดนัลบส าหรบัผูป่้วย
(Negative Pressure Room) 

Ante room

ทีเ่ทยีบรถ ER

.......

ถอดPPE สวมPPE

แปลนพืน้ช้ัน G แสดงแผนกอุบัตเิหตุฉุกเฉิน (แบบแปลนปัจจุบัน)
แบบเปลีย่นแปลงแกไ้ขอาคารผูป่้วยนอก-อบุตัิเหต ุ(แบบเลขที่ 8708/43) เอกสารเลขที่ ก.54/ก.ค./59
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ภำคผนวก 6
ARI CLINIC เป็นแบบมาตรฐานอาคารคดักรองพิเศษเฉพาะของ โรคทางเดิน
หายใจ หรือ Covid-19 แยกออกจากอาคารหลกัเพื่อลดความเสี่ยงในการแพรก่ระจายเชือ้ กองแบบ

แผนไดด้ าเนินการจัดท าแบบก่อสรา้งตามเอกสารเลขที่ข .180/ธ.ค./64 พรอ้มราคากลางและงวดงาน 

งวดเงินเป็นอาคารโครงสรา้งเหลก็ 1 ชัน้ ซึง่มีความแข็งแรง ปลอดภยั และประหยดัเวลาในการก่อสรา้ง 

ประกอบดว้ยพืน้ท่ี 2 สว่นหลกั ดงันี ้

o ส่วนที่ 1 ห้องตรวจผู้ป่วย ส าหรบัตรวจรกัษาผูป่้วยและท าหตัถการ

• แบง่แยกทางเขา้-ออกของผูป่้วยและเจา้หนา้ที่ โดยผูป่้วยจะเขา้-ออก จากดานหนา้ 

สว่นเจา้หนา้ที่จะเขา้-ออจากดา้นหลงัอาคาร 

• ควบคุมความดันอากาศภายในห้องตรวจ ให้ต ่ากว่าภายนอกห้อง  (Negative 

Pressure) เพื่อไม่ใหอ้ากาศภายในหอ้งที่อาจจะมีเชือ้โรคปนเป้ือนไหลออกมาสู่

ภายนอก มีช่องเติมอากาศจากภายนอก (Fresh Air Unit 100%) และบริเวณหวั

เตียงจะมีหนา้กากระบายอากาศ (Exhaust  Air Grille) ท าหนา้ที่ดดูอากาศที่

ปนเป้ือนเชือ้โรค ผ่านการกรองอากาศดว้ยแผ่นกรองอากาศขัน้ตน้ (Pre Filter) , 

แผน่กรองอากาศขัน้กลาง (Medium Filter) และแผ่นกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพ

สงู (Hepa Filter) ก่อนปลอ่ยออกสูภ่ายนอกอาคาร

o ส่วนที่ 2 พืน้ที่พักคอย เป็นพืน้ที่เปิดโลง่ ใชก้ารระบายอากาศแบบธรรมชาติ เวน้ระยะนั่งห่าง

กนัประมาณ 1 เมตร ตามมาตรการลดการแพร่ระบาดของเชือ้ที่ติดต่อทางละอองฝอย หรือการ

สมัผสั
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กองแบบแผน

กระทรวงสาธารณสุข
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

คลินิกคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจ

Acute Respiratory Infection

(ARI Clinic)

เอกสารเลขที่ ข.180/ธ.ค./64



ผังบริเวณ 00A

รายการสัญลักษณ์ รายละเอียดพื้น

รายการสัญลักษณ์ ความหมาย สัญลักษณ์ ความหมาย สัญลักษณ์ ความหมาย

รายละเอียดฝ้าเพดาน

รายละเอียดวัสดุ

รายละเอียดวัสดุผนัง

รายละเอียดบัวพื้น

ทรายอัดเเน่น

คอนกรีต

ผนังคอนกรีต

ผนังก่ออิฐ

ยิปซั่มบอร์ด

ไม้อัด

ไม้เนื้อเเข็ง

โครงเคร่าไม้

โครงเคร่าเหล็ก

เหล็ก

หน้าตัด
กระจก

กระจก

บล็อคเก้ว

ยาเเนว

หญ้าเทียม

กระเบื้อง

หน้าตัดหิน
ขัด

หน้าตัดหิน
อ่อน

หินอ่อน,
หินเเกรนิต

โลหะ

F1

B1

B2

A ELEVATION 1

เเสดงในเเบบเเผ่นเดียวกัน

SECTION A-A

เเสดงในเเบบเเผ่นที่ A1-03
A

A1-03

A
ELEVATION 1

เเสดงในเเบบเเผ่นเดียวกัน

A ELEVATION 1

เเสดงในเเบบเเผ่นที่ A1-03A1-03

1
เเบบขยาย 1

เเสดงในเเบบเเผ่นเดียวกัน

1 เเบบขยาย 1

เเบบขยาย A1-03A1-03

รูปที่เเสดงในเเบบ

เเสดงวัสดุพื้น

เเสดงชื่อห้อง
เเสดงระดับพื้น

WP จุดเริ่มทำงาน

เส้นเเสดงระดับ

ระดับความสูง

เเสดงเเนวเสา

เส้นเเสดงระยะจากริมถึงริม

เส้นเเสดงระยะกึ่งกลางถึงริม

เส้นเเสดงระยะกึ่งกลางถึงกึ่งกลาง

เเสดงวัสดุพื้น

เเสดงวัสดุผนัง

เเสดงชนิดประตู

เเสดงชนิดหน้าต่าง

เเสดงชนิดของฝ้า

เเสดงทิศ

C1

W1

D1

1

1

1,000

1,000

1,000

+0.00

B 2

1

เเสดงวัสดุฝ้าเพดาน

รายละเอียดหลังคา

R1

สารบัญเเบบ

ลำดับ รายละเอียด

A-00 หน้าปก
A-01 สารบัญเเบบ

A-02 FLOOR  PLAN

รูปด้าน 1และ 2

รูปตัด A และ B

เเสดงระดับฝ้าเพดาน

แบบขยายประตู

ผนังสำเร็จรูป พร้อมโครง ทำสีพิเศษ จากโรงงาน

แปลนฝ้าเพดาน

A-03

A-04

A-05

A-06

A-07

2

พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องยางชนิดเรียบ 

C1

รูปด้าน 3และ 4 

A-08

แปลนหลังคา

รายละเอียดเสา

1

หลังคา Metal Sheet บุฉนวนพียูโฟม หนา 1" สีขาว

เสาเหล็ก100x100x2.3 mm.ทาสีน้ำมัน 

1

รายละเอียดเชิงชาย

แปลนงานระบบ

แปลนไฟฟ้าE-12

H-13

H-14
รูปตัดงานระบบ

แปลนสุขาภิบาล

แปลนโครงสร้างS-10

SN-11

แปลนโครงหลังคาS-09

R2 หลังคา Metal Sheet  สีขาว (ส่วนรอตรวจ)

รายการประกอบแบบ 01A
C2

หมายเหตุ : คุณสมบัติระบบผนังเบาสำเร็จรูป

- คุณสมบัติทนทานต่อเชื้อรา มาตรฐาน TISTR 3245, TISTR 3440
- ทนทานตะไคร่ มาตรฐาน TISTR 8973, 8979, 8979
- ยับยั้งแบคทีเรีย 99.99% มาตรฐาน JIS Z 2801:2010
- ยับยั้งเชื้อไว้รัส H3N2 99.99% และ PDEV 99.96% มาตรฐาน ISO21702:2019
- คุณสมบัติทนต่อรังสี UV อ้างอิงมาตรฐาน UV ASTM G154 Cycle 2
- กันเสียงไม่น้อยกว่า 45 STC มาตรฐาน BS-2750
- ความแข็งแรงของผนัง ไม่ต่ำกว่า MD มาตรฐาน BS-5234
- ป้องกันความร้อน ค่าการนำความร้อน(k) ต่ำกว่า 0.085 W/mC มาตรฐาน ASTM C-117
- การไม่ติดไฟ,ลามไฟ ผ่านมาตรฐาน BS-476 Part 5,6 และ 7
- การทนไฟ อย่างน้อย 1 ชม. ตามมาตรฐาน BS-476 Part 20-22

เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์ 8 mm. 

เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์รูปลักษณ์เหมือนเหล็ก C-Channel 

1

H-15

รายการประกอบแบบงานระบบ

ฝ้ายิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น หนา 9 mm. (ภายใน) 

แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 6 mm. (ภายนอก) 

บัวพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาด 10 cm. ทาสีน้ำอะคริลิค

มอบฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาด 5 cm. ทาสีน้ำอะคริลิค

ผนังไฟเบอร์ซีเมต์หนา 8 mm ทำสีสำเร็จจากโรงงาน  

ชนิดทนการเช็ดล้างด้วยน้ำยาทำความสะอาด หรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 70%  

ระบบผนังไฟเบอร์ซีเมต์หนา 8 mm พร้อมโครงคร่าวชุบสังกะสี กึ่งสำเร็จรูป ทำสีสำเร็จจากโรงงาน 

ชนิดทนการเช็ดล้างด้วยน้ำยาทำความสะอาด หรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 70%

ภายในบุด้วย ฉนวนไฟเบอร์กลาสชนิดกันร้อน

ทาสีน้ำอะคริลิค

*รายละเอียดมาตรฐานสเปคตามหมายเหตุด้านล่าง

ผู้เขียนแบบ

แบบอาคาร

เอกสารเลขที่ 

แสดงแบบ

แผ่นที่

แก้ไขแบบ

ชื่อแฟ้มอีเล็คโทรนิค วันที่

จำนวน

ห้ามนำไปใช้หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

แบบก่อสร้างนี้เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์

Acute Respiratory Infection

สถาปนิก

ข.180/ธ.ค./64

วิศวกรไฟฟ้า / นายช่างไฟฟ้า

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

(ARI Clinic)

วิศวกรเครื่องกล / นายช่างเครื่องกล

วิศวกรสิ่งแวดล้อม / นายช่างเครื่องกล

กองแบบแผน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

วิศวกรโยธา

เขตสุขภาพที่ 5

ภ-สถ.15394ทัศน์ภรณ์  ศรีอภิวัฒน์

ส-สถ.3230สุทธิพร  ปรีชา

คลินิกคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจ

สุทธิพร   ปรีชา      ส-สถ.3230

อับดุลกอเดส  อมรึก   สย.11284

เวชยันต์   กลั่นกสิกร  ภก.26896

มัณฑนากร / นายช่างศิลป์

แนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรม

เพื่อสถานบริการสุขภาพปรกติวิถีใหม่

โครงการ

เกียรติศักดิ์   ชื่นจิตร

จงรักษ์   เทพศร       

รายการประกอบแบบ
สารบัญแบบ

F2 เหล็ก(Checker Plate)
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1.201.201.20

D2
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F1 C1+0.10 +2.40

ARI CLINIC 

A-07
A

ทิศทางการมองรูปด้าน
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A1200
A6000.70
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A1200
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60

1100mm.

A1100

FLOOR  PLAN
SCALE 1:50

FLOOR  PLAN 02A

1200mm.

A1200

300m
m

.

A300
A900/35D2

B

1.30

2

2.40

1.30
ANTE-ROOM
F1 C1+0.10 +2.40

ส่วนรอตรวจ
3.70

#1

#2

#A

3.70

เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์รูปลักษณ์เหมือนเหล็ก C-Channel

ทาสีน้ำอะคริลิค  ขนาด 22 cm.

F2 C2+0.10

ทางลาดเหล็กพับ (Checker Plate)
ขึ้นรูปขนาดตามระบุในแบบ

D2 ทางเข้าหมอ

D1 ทางเข้าผู้ป่วย

ผู้เขียนแบบ

แบบอาคาร

เอกสารเลขที่ 

แสดงแบบ

แผ่นที่

แก้ไขแบบ

ชื่อแฟ้มอีเล็คโทรนิค วันที่

จำนวน

ห้ามนำไปใช้หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

แบบก่อสร้างนี้เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์

Acute Respiratory Infection

สถาปนิก

ข.180/ธ.ค./64

วิศวกรไฟฟ้า / นายช่างไฟฟ้า

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

(ARI Clinic)

วิศวกรเครื่องกล / นายช่างเครื่องกล

วิศวกรสิ่งแวดล้อม / นายช่างเครื่องกล

กองแบบแผน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

วิศวกรโยธา

เขตสุขภาพที่ 5

ภ-สถ.15394ทัศน์ภรณ์  ศรีอภิวัฒน์

ส-สถ.3230สุทธิพร  ปรีชา

คลินิกคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจ

สุทธิพร   ปรีชา      ส-สถ.3230

อับดุลกอเดส  อมรึก   สย.11284

เวชยันต์   กลั่นกสิกร  ภก.26896

มัณฑนากร / นายช่างศิลป์

แนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรม

เพื่อสถานบริการสุขภาพปรกติวิถีใหม่

โครงการ

เกียรติศักดิ์   ชื่นจิตร

จงรักษ์   เทพศร       

FLOOR  PLAN

เหล็ก(Checker Plate)

เส้น aluminum แบ่งแยกวัสดุ

ก๊อกน้ำชนิด sensor

เส้นประแสดงแนวชายคา

C2
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A1200

กระจกเงา



SLO
PE

หลังคา Metal Sheet 

บุฉนวนพียูโฟม

แปลนหลังคา
SCALE 1:50

ทิศทางการมองรูปด้าน

1
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ELEVATION

ELEVATION
EL

EV
AT

IO
N

ELEVATIO
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CEILING PLAN แปลนฝ้า 04

ROOF  PLAN 03A

A

SLO
PE

ส่วนรอตรวจ

Flashing ครอบสัน

 metal sheet กันน้ำย้อน

เสาเหล็ก100x100x2.3 mm.

ทาสีน้ำมัน

Flashing ครอบข้าง

 metal sheet กันน้ำย้อน

3.60

7.40

2.40
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4.
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3.
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60

1.30

2

2.40

1.30

3.70

3.70

#1

#2

หลังคา Metal Sheet 

บุฉนวนพียูโฟม

เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์รูปลักษณ์เหมือนเหล็ก C-Channel
ทาสีน้ำอะคริลิค ขนาด 22 cm.

เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์รูปลักษณ์เหมือนเหล็ก C-Channel

ทาสีน้ำอะคริลิค ขนาด 22 cm.

เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์ 8 mm.ทาสีน้ำอะคริลิค

CA B #A

ผู้เขียนแบบ

แบบอาคาร

เอกสารเลขที่ 

แสดงแบบ

แผ่นที่

แก้ไขแบบ

ชื่อแฟ้มอีเล็คโทรนิค วันที่

จำนวน

ห้ามนำไปใช้หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

แบบก่อสร้างนี้เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์

Acute Respiratory Infection

สถาปนิก

ข.180/ธ.ค./64

วิศวกรไฟฟ้า / นายช่างไฟฟ้า

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

(ARI Clinic)

วิศวกรเครื่องกล / นายช่างเครื่องกล

วิศวกรสิ่งแวดล้อม / นายช่างเครื่องกล

กองแบบแผน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

วิศวกรโยธา

เขตสุขภาพที่ 5

ภ-สถ.15394ทัศน์ภรณ์  ศรีอภิวัฒน์

ส-สถ.3230สุทธิพร  ปรีชา

คลินิกคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจ

สุทธิพร   ปรีชา      ส-สถ.3230

อับดุลกอเดส  อมรึก   สย.11284

เวชยันต์   กลั่นกสิกร  ภก.26896

มัณฑนากร / นายช่างศิลป์

แนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรม

เพื่อสถานบริการสุขภาพปรกติวิถีใหม่

โครงการ

เกียรติศักดิ์   ชื่นจิตร

จงรักษ์   เทพศร       

แปลนหลังคา
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C2

ARI CLINIC 

C1

แปลนฝ้าเพดาน
SCALE 1:50

C2

ทิศทางการมองรูปด้าน
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ส่วนรอตรวจ
3.70

#1

#2

3.70

C1

C2

CA B #A

ผู้เขียนแบบ

แบบอาคาร

เอกสารเลขที่ 

แสดงแบบ

แผ่นที่

แก้ไขแบบ

ชื่อแฟ้มอีเล็คโทรนิค วันที่

จำนวน

ห้ามนำไปใช้หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

แบบก่อสร้างนี้เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์

Acute Respiratory Infection

สถาปนิก

ข.180/ธ.ค./64

วิศวกรไฟฟ้า / นายช่างไฟฟ้า

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

(ARI Clinic)

วิศวกรเครื่องกล / นายช่างเครื่องกล

วิศวกรสิ่งแวดล้อม / นายช่างเครื่องกล

กองแบบแผน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

วิศวกรโยธา

เขตสุขภาพที่ 5

ภ-สถ.15394ทัศน์ภรณ์  ศรีอภิวัฒน์

ส-สถ.3230สุทธิพร  ปรีชา

คลินิกคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจ

สุทธิพร   ปรีชา      ส-สถ.3230

อับดุลกอเดส  อมรึก   สย.11284

เวชยันต์   กลั่นกสิกร  ภก.26896

มัณฑนากร / นายช่างศิลป์

แนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรม

เพื่อสถานบริการสุขภาพปรกติวิถีใหม่

โครงการ

เกียรติศักดิ์   ชื่นจิตร

จงรักษ์   เทพศร       

แปลนฝ้าเพดาน
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ฝ้ายิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น หนา 9 mm. (ภายใน) 

แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 6 mm. (ภายนอก) 

ช่อง service สำเร็จรูป 600×600 mm.0.
60

0.60
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2.30
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CBA

1.20

2.40

ส่วนรอตรวจ

โล่ง

#A

3.70

ELEVATION  1
SCALE 1:50

ELEVATION  2
SCALE 1:50

D1

ผู้เขียนแบบ

แบบอาคาร

เอกสารเลขที่ 

แสดงแบบ

แผ่นที่

แก้ไขแบบ

ชื่อแฟ้มอีเล็คโทรนิค วันที่

จำนวน

ห้ามนำไปใช้หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

แบบก่อสร้างนี้เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์

Acute Respiratory Infection

สถาปนิก

ข.180/ธ.ค./64

วิศวกรไฟฟ้า / นายช่างไฟฟ้า

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

(ARI Clinic)

วิศวกรเครื่องกล / นายช่างเครื่องกล

วิศวกรสิ่งแวดล้อม / นายช่างเครื่องกล

กองแบบแผน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

วิศวกรโยธา

เขตสุขภาพที่ 5

ภ-สถ.15394ทัศน์ภรณ์  ศรีอภิวัฒน์

ส-สถ.3230สุทธิพร  ปรีชา

คลินิกคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจ

สุทธิพร   ปรีชา      ส-สถ.3230

อับดุลกอเดส  อมรึก   สย.11284

เวชยันต์   กลั่นกสิกร  ภก.26896

มัณฑนากร / นายช่างศิลป์

แนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรม

เพื่อสถานบริการสุขภาพปรกติวิถีใหม่

โครงการ

เกียรติศักดิ์   ชื่นจิตร

จงรักษ์   เทพศร       

ELEVATION  1
ELEVATION  2
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ทางลาดเหล็กพับ
(Checker Plate)

ทางลาดเหล็กพับ
(Checker Plate)

1 1
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ส่วนรอตรวจ

โล่ง

3.70

#A

ELEVATION  3
SCALE 1:50

ELEVATION  4
SCALE 1:50

D2

ผู้เขียนแบบ

แบบอาคาร

เอกสารเลขที่ 

แสดงแบบ

แผ่นที่

แก้ไขแบบ

ชื่อแฟ้มอีเล็คโทรนิค วันที่

จำนวน

ห้ามนำไปใช้หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

แบบก่อสร้างนี้เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์

Acute Respiratory Infection

สถาปนิก

ข.180/ธ.ค./64

วิศวกรไฟฟ้า / นายช่างไฟฟ้า

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

(ARI Clinic)

วิศวกรเครื่องกล / นายช่างเครื่องกล

วิศวกรสิ่งแวดล้อม / นายช่างเครื่องกล

กองแบบแผน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

วิศวกรโยธา

เขตสุขภาพที่ 5

ภ-สถ.15394ทัศน์ภรณ์  ศรีอภิวัฒน์

ส-สถ.3230สุทธิพร  ปรีชา

คลินิกคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจ

สุทธิพร   ปรีชา      ส-สถ.3230

อับดุลกอเดส  อมรึก   สย.11284

เวชยันต์   กลั่นกสิกร  ภก.26896

มัณฑนากร / นายช่างศิลป์

แนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรม

เพื่อสถานบริการสุขภาพปรกติวิถีใหม่

โครงการ

เกียรติศักดิ์   ชื่นจิตร

จงรักษ์   เทพศร       

ELEVATION  3
ELEVATION  4
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SECTION  A&B

00

07A
ห้องตรวจ

F1 C1+0.10 +2.40

ANTE-ROOM

F1 C1+0.10 +2.40

1

1 1

1

1 1

1 1

ดั้งเหล็กกล่อง ขนาด 100x100x2.3 mm  

หลังคา Metal Sheet บุฉนวนพียูโฟม หนา 1"
จันทันเหล็ก C ขนาด 100x50x20x2.3 mm@1.85m.

แปเหล็ก C ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3mm.@1.50m.

เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์รูปลักษณ์เหมือนเหล็ก C-Channel

C1 ฝ้ายิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น หนา 9 mm. (ภายใน)

ระดับดินพื้น ±0.00

ระดับพื้นใน ±0.10

0.
10

2.
40

3.
20

คานเหล็กกล่อง ขนาด 100x100x2.3 mm.

ระดับฝ้าเพดาน +2.50

ระดับเหล็กรับจันทันหลัง ±3.10

0.
50

0.
20

ระดับหลังเหล็กรับจันทันหน้า±3.30

ระบบผนัง 

ดูรายละเอียดรายการประกอบแบบ

B1 บัวพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาด 10 cm.

ทาสีน้ำอะคริลิค

ทาสีน้ำอะคริลิค

B2 มอบฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาด 5 cm.

ทาสีน้ำอะคริลิค

เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์ 8 mm.ทาสีน้ำอะคริลิค
Flashing ครอบสัน
 metal sheet กันน้ำย้อน

เหล็กกล่องรับจันทัน ขนาด 100x100x2.3 mm  

1.200.300.90 1.20
2.30

1.30

1 2 3

1.20

C2 แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 6 mm. (ภายนอก) 

แนวแผงบังแดดด้านหน้า(ซ้าย)
กว้าง 60 cm.+เสา 10cm.

สามารถหารเฉลี่ยได้แต่ไม่เกิน @1.50m.

ระดับหลังคาน +2.60

2.40

4

0.70
0.60

2
2

ห้องตรวจ

F1 C1+0.10 +2.40
ANTE-ROOM

F1 C1+0.10 +2.40

1 1
1

1 1
1

0.
85

1 1

ระดับดินพื้น ±0.00

ระดับพื้นใน ±0.10

0.
10

2.
40

3.
20

ระดับฝ้าเพดาน +2.50

0.
70

ระดับหลังเหล็กรับจันทันหน้า±3.30

ระดับหลังคาน +2.60

ฝ้ายิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น หนา 9 mm. (ภายใน) 

Flashing ครอบข้าง
 metal sheet กันน้ำย้อน

จันทันเหล็ก C ขนาด 

แปเหล็ก C ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3mm.@1.50m.
สามารถหารเฉลี่ยได้แต่ไม่เกิน @1.50m.

หลังคา Metal Sheet บุฉนวนพียูโฟม หนา 1"

เหล็กกล่องรับจันทัน ขนาด 100x100x2.3 mm.

1.20 0.30 0.901.20
2.30

1.30

CBA

1.20

2.40

2

2

โล่ง

ส่วนรอตรวจ

100x50x20x2.3 mm@1.85m.

#A

3.70

เสาเหล็กกล่อง 
ขนาด 100x100x2.3 mm  

จันทันเหล็กกล่อง 
ขนาด 2"x4"x2.3" mm.@1.85m.

แปเหล็กกล่อง 1.5"x3"x2.3" mm.@1.20-150m.
สามารถหารเฉลี่ยได้แต่ไม่เกิน @1.50m.

เหล็กรับจันทันเหล็ก C ขนาด 
50x100x20x2.3 mm.

หลังคา Metal Sheet 

คานเหล็กกล่อง 
ขนาด 100x100x2.3 mm  

ดั้งเหล็กกล่อง 
ขนาด 100x100x2.3 mm  

Flashing 
 metal sheet กันน้ำย้อน

ดั้งเหล็กกล่องขนาด 100x100x2.3 mm.

ระดับฝ้าเพดาน ระดับฝ้าเพดาน

ระดับฝ้าเพดานระดับฝ้าเพดาน

SECTION   A
SCALE 1:50

SECTION   B
SCALE 1:50

B2 มอบฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาด 5 cm.ทาสีน้ำอะคริลิค

B1 บัวพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาด 10 cm.ทาสีน้ำอะคริลิค

1

ผู้เขียนแบบ

แบบอาคาร

เอกสารเลขที่ 

แสดงแบบ

แผ่นที่

แก้ไขแบบ

ชื่อแฟ้มอีเล็คโทรนิค วันที่

จำนวน

ห้ามนำไปใช้หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

แบบก่อสร้างนี้เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์

Acute Respiratory Infection

สถาปนิก

ข.180/ธ.ค./64

วิศวกรไฟฟ้า / นายช่างไฟฟ้า

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

(ARI Clinic)

วิศวกรเครื่องกล / นายช่างเครื่องกล

วิศวกรสิ่งแวดล้อม / นายช่างเครื่องกล

กองแบบแผน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

วิศวกรโยธา

เขตสุขภาพที่ 5

ภ-สถ.15394ทัศน์ภรณ์  ศรีอภิวัฒน์

ส-สถ.3230สุทธิพร  ปรีชา

คลินิกคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจ

สุทธิพร   ปรีชา      ส-สถ.3230

อับดุลกอเดส  อมรึก   สย.11284

เวชยันต์   กลั่นกสิกร  ภก.26896

มัณฑนากร / นายช่างศิลป์

แนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรม

เพื่อสถานบริการสุขภาพปรกติวิถีใหม่

โครงการ

เกียรติศักดิ์   ชื่นจิตร

จงรักษ์   เทพศร       

SECTION   B
SECTION   A
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F1 พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องยางชนิดเรียบ 

F1 พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องยางชนิดเรียบ 

กระจกเงา

0.
80

0.50

F2 +0.10



ชนิดบาน

ลูกฟัก

อุปกรณ์

กรอบบาน

วงกบ

D2

0.80

2.
05

2.
00

ชนิดบาน

ลูกฟัก

อุปกรณ์

กรอบบาน

วงกบ

พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

กระจกเขียวตัดแสง 5 mm.

D1

1.00

ALUMINIUM POWDER COAT 

ALUMINIUM POWDER COAT 

ประตู ALUMINIUM บานเปิดเดี่ยว 1.00m.

2.
05

2.
00

พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

กระจกเขียวตัดแสง 5 mm.

ALUMINIUM POWDER COAT 

ALUMINIUM POWDER COAT 

ประตู ALUMINIUM บานเปิดเดี่ยว 0.80m.

แบบขยายประตู 

แปลนโครงหลังคา

08

09

A

S

ผู้เขียนแบบ

แบบอาคาร

เอกสารเลขที่ 

แสดงแบบ

แผ่นที่

แก้ไขแบบ

ชื่อแฟ้มอีเล็คโทรนิค วันที่

จำนวน

ห้ามนำไปใช้หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

แบบก่อสร้างนี้เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์

Acute Respiratory Infection

สถาปนิก

ข.180/ธ.ค./64

วิศวกรไฟฟ้า / นายช่างไฟฟ้า

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

(ARI Clinic)

วิศวกรเครื่องกล / นายช่างเครื่องกล

วิศวกรสิ่งแวดล้อม / นายช่างเครื่องกล

กองแบบแผน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

วิศวกรโยธา

เขตสุขภาพที่ 5

ภ-สถ.15394ทัศน์ภรณ์  ศรีอภิวัฒน์

ส-สถ.3230สุทธิพร  ปรีชา

คลินิกคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจ

สุทธิพร   ปรีชา      ส-สถ.3230

อับดุลกอเดส  อมรึก   สย.11284

เวชยันต์   กลั่นกสิกร  ภก.26896

มัณฑนากร / นายช่างศิลป์

แนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรม

เพื่อสถานบริการสุขภาพปรกติวิถีใหม่

โครงการ

เกียรติศักดิ์   ชื่นจิตร

จงรักษ์   เทพศร       

แบบขยายประตูหน้าต่าง
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ทิศทางการมองรูปด้าน
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แปลนโครงหลังคา
SCALE 1:50

แปลนโครงหลังคา 09S

จันทันเหล็กกล่อง 
ขนาด 2"x4"x2.3" mm.@1.85m.

แปเหล็กกล่อง 1.5"x3"x2.3" mm.@1.20

สามารถหารเฉลี่ยได้แต่ไม่เกิน @1.50m.

แปเหล็ก C ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3mm.@1.50m.

สามารถหารเฉลี่ยได้แต่ไม่เกิน @1.50m.

คานเหล็ก100x100x2.3 mm.

ทาสีน้ำมัน

จันทันเหล็ก C ขนาด 

ขนาด 100x50x20x2.3 mm@1.85m.

3.60

7.40

2.40

0.70

4.
50

3.
60

1

3

4

0.
60

1.30

2

2.40

1.30

3.70

3.70

#1

#2

SL
O

PE

เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์รูปลักษณ์เหมือนเหล็ก C-Channel

ทาสีน้ำอะคริลิค ขนาด 22 cm.

เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์ 8 mm. ทาสีน้ำอะคริลิค

CA B #A

เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์รูปลักษณ์เหมือนเหล็ก C-Channel

ทาสีน้ำอะคริลิค ขนาด 22 cm.

ผู้เขียนแบบ

แบบอาคาร

เอกสารเลขที่ 

แสดงแบบ

แผ่นที่

แก้ไขแบบ

ชื่อแฟ้มอีเล็คโทรนิค วันที่

จำนวน

ห้ามนำไปใช้หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

แบบก่อสร้างนี้เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์

Acute Respiratory Infection

สถาปนิก

ข.180/ธ.ค./64

วิศวกรไฟฟ้า / นายช่างไฟฟ้า

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

(ARI Clinic)

วิศวกรเครื่องกล / นายช่างเครื่องกล

วิศวกรสิ่งแวดล้อม / นายช่างเครื่องกล

กองแบบแผน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

วิศวกรโยธา

เขตสุขภาพที่ 5

ภ-สถ.15394ทัศน์ภรณ์  ศรีอภิวัฒน์

ส-สถ.3230สุทธิพร  ปรีชา

คลินิกคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจ

สุทธิพร   ปรีชา      ส-สถ.3230

อับดุลกอเดส  อมรึก   สย.11284

เวชยันต์   กลั่นกสิกร  ภก.26896

มัณฑนากร / นายช่างศิลป์

แนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรม

เพื่อสถานบริการสุขภาพปรกติวิถีใหม่

โครงการ

เกียรติศักดิ์   ชื่นจิตร

จงรักษ์   เทพศร       

แปลนโครงหลังคา
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1

1 เสาเหล็ก100x100x2.3 mm.ทาสีน้ำมัน

หมายเหตุ

คานเหล็ก100x100x2.3 mm.

ทาสีน้ำมัน 

F1

C1

+0.10

+2.40

ARI CLINIC 

1

1 11

แปลนโครงสร้าง
SCALE 1:50

ทิศทางการมองรูปด้าน

1
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ELEVATION
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N

แปลนสุขาภิบาล

แปลนโครงสร้าง 10

11

S

SN

F1

C1

+0.10

+2.40

ANTE-ROOM

ส่วนรอตรวจ

คานเหล็กกล่อง 100x100x2.3 mm.

ทาสีน้ำมัน 

คานเหล็กกล่อง
ขนาด 100x100x2.3 mm  +0.00

1

1

0.70

4.
50

3.
60
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3

4
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2

2.40

1.30

3.70

#1

#2

3.60

7.40

2.40 1.30 3.70

CA B #A

ผู้เขียนแบบ

แบบอาคาร

เอกสารเลขที่ 

แสดงแบบ

แผ่นที่

แก้ไขแบบ

ชื่อแฟ้มอีเล็คโทรนิค วันที่

จำนวน

ห้ามนำไปใช้หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

แบบก่อสร้างนี้เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์

Acute Respiratory Infection

สถาปนิก

ข.180/ธ.ค./64

วิศวกรไฟฟ้า / นายช่างไฟฟ้า

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

(ARI Clinic)

วิศวกรเครื่องกล / นายช่างเครื่องกล

วิศวกรสิ่งแวดล้อม / นายช่างเครื่องกล

กองแบบแผน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

วิศวกรโยธา

เขตสุขภาพที่ 5

ภ-สถ.15394ทัศน์ภรณ์  ศรีอภิวัฒน์

ส-สถ.3230สุทธิพร  ปรีชา

คลินิกคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจ

สุทธิพร   ปรีชา      ส-สถ.3230

อับดุลกอเดส  อมรึก   สย.11284

เวชยันต์   กลั่นกสิกร  ภก.26896

มัณฑนากร / นายช่างศิลป์

แนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรม

เพื่อสถานบริการสุขภาพปรกติวิถีใหม่

โครงการ

เกียรติศักดิ์   ชื่นจิตร

จงรักษ์   เทพศร       

แปลนโครงสร้าง
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ทิศทางการมองรูปด้าน
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Ø1/2"

Ø1/2"

SF-1 อ่างล้างมือ 
ก๊อกน้ำอ่างล้างมือSF-2

รายการสุขภัณฑ์

ท่อน้ำดี

ท่อน้ำทิ้ง

ท่อน้ำโสโครก

V    = ท่ออากาศ 
CW  = ท่อน้่ำดี

 S    = ท่อโสโครก
W   = น้่ำทิ้ง

SF-2

SF-1

แปลนสุขาภิบาล

แปลนไฟฟ้า 12

11SN

E

แปลนสุขาภิบาล
SCALE 1:50

D10.
60

D2

1100mm.

1200mm.

300m
m

.

D2

ต่อเข้ากับระบบน้ำดี
CW  Ø1/2"

W  Ø3/4"
น้ำเสียของอาคาร

ARI CLINIC 

ANTE-ROOM
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2.40

1.30

ส่วนรอตรวจ
3.70

#1

#2

3.60

7.40

2.40 1.30 3.70

CA B #A

ผู้เขียนแบบ

แบบอาคาร

เอกสารเลขที่ 

แสดงแบบ

แผ่นที่

แก้ไขแบบ

ชื่อแฟ้มอีเล็คโทรนิค วันที่

จำนวน

ห้ามนำไปใช้หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

แบบก่อสร้างนี้เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์

Acute Respiratory Infection

สถาปนิก

ข.180/ธ.ค./64

วิศวกรไฟฟ้า / นายช่างไฟฟ้า

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

(ARI Clinic)

วิศวกรเครื่องกล / นายช่างเครื่องกล

วิศวกรสิ่งแวดล้อม / นายช่างเครื่องกล

กองแบบแผน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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12E

ARI CLINIC 

0.
60

P

P

P

FL-1 แปลนไฟฟ้า
SCALE 1:50

สัญลักษณ์ ความหมาย

โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ 18 w.

ปลั๊กไฟคู่แบบฝังผนัง

สวิตช์ (SWITCH) ทางเดียวแบบฝังผนัง

รุ่น

ระบุภายหลัง

แผงควบคุมไฟฟ้า

สัญลักษณ์ประกอบแบบไฟฟ้า

ระบุภายหลัง

ระบุภายหลัง

ระบุภายหลัง

ระบุภายหลัง

โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ 18 w. x 2

CDU

FCU เครื่องปรับอากาศ (AIR)

คอมเพรสเซอร์ Compressor. 

ระบุภายหลัง

ระบุภายหลัง

P

S

แสงสว่างภายใน 16A

SIZE

งานไฟฟ้าต่างๆในโครงการนี้

สายไฟใช้สำหรับ

เต้ารับ 20A

1.5(Sq.mm.)

2.5(Sq.mm.)

เครื่องปรับอากาศ 32A

ตู้ควบคุม

2.5(Sq.mm.)

-

GROUND ภายนอก

GROUND ภายใน

สายเมน  63A

10(Sq.mm.)

2.5(Sq.mm.)

10(Sq.mm.)

THW

สวิทช์ 1.5(Sq.mm.)

แสงสว่างภายนอก 16A 1.5(Sq.mm.)

THW

THW

THW

THW

-

THW

THW

THW

THW

ตู้ HVAC 16A 2.5(Sq.mm.)THW

HVAC  16A THW

สาย

น้ำตาล=L,ฟ้า=N

น้ำตาล=L,ฟ้า=N เขียว=G

น้ำตาล=L,ฟ้า=N เขียว=G

น้ำตาล=L,ฟ้า=N เขียว=G

 เขียว=G

ดำ=L-N

น้ำตาล=L,ฟ้า=N เขียว=G

น้ำตาล=L,ฟ้า=N

ดวงโคม 2 แบบ
1.โคมมีฝาปิด ติดลอย หลอดไฟ1หลอด FL-1 ติดตั้งตำแหน่งตามแบบแปลน
2.โคมมีฝาปิด ติดลอย หลอดไฟ2หลอด FL-2 ติดตั้งตำแหน่งตามแบบแปลน

FL-1 FL-2

สวิทช์ไฟเปิดปิด

ปลั๊กไฟผนัง

ระดับความสูงในการติดตั้ง (จากพื้นใน)

1.20 m.

0.30 m.

S

P

FL-1 
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m

.
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ROOM
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FL-1 

FL-1 
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ส่วนรอตรวจ
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รายการประกอบแบบ 13H

CA B #A

ผู้เขียนแบบ

แบบอาคาร

เอกสารเลขที่ 

แสดงแบบ

แผ่นที่

แก้ไขแบบ

ชื่อแฟ้มอีเล็คโทรนิค วันที่

จำนวน

ห้ามนำไปใช้หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

แบบก่อสร้างนี้เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์

Acute Respiratory Infection

สถาปนิก

ข.180/ธ.ค./64

วิศวกรไฟฟ้า / นายช่างไฟฟ้า

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
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วิศวกรเครื่องกล / นายช่างเครื่องกล

วิศวกรสิ่งแวดล้อม / นายช่างเครื่องกล

กองแบบแผน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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ส-สถ.3230สุทธิพร  ปรีชา

คลินิกคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจ

สุทธิพร   ปรีชา      ส-สถ.3230

อับดุลกอเดส  อมรึก   สย.11284

เวชยันต์   กลั่นกสิกร  ภก.26896

มัณฑนากร / นายช่างศิลป์

แนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรม

เพื่อสถานบริการสุขภาพปรกติวิถีใหม่

โครงการ

เกียรติศักดิ์   ชื่นจิตร
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แปลนไฟฟ้า

15
12

20/5/2565

S S
P
S



รายละเอียดตัวย่อ

สัญลักษณ์ ความหมาย

FCU

สารบัญเเบบ

ลำดับ รายละเอียด

H-14 แปลนงานระบบ

H-15 Section งานระบบดูด/เติมอากาศ

FAN COIL UNIT

13H
CDU CONDENSING UNIT

EAU EXHAUST AIR UNIT

SAG SUPPLY AIR GRILLE

EAG EXHAUST AIR GRILLE

SAD SUPPLY AIR DUCT

EAD EXHAUST AIR DUCT

VD VOLUME DAMPER

INS INSECT SCREEN

รายละเอียดสัญลักษณ์

สัญลักษณ์ ความหมาย

BTU/hr UNIT OF POWER (BTU PER HOUR)

CFM CUBIC FEET PER MINUTE

HVAC

ผู้เขียนแบบ

แบบอาคาร

เอกสารเลขที่ 

แสดงแบบ

แผ่นที่

แก้ไขแบบ

ชื่อแฟ้มอีเล็คโทรนิค วันที่

จำนวน

ห้ามนำไปใช้หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

แบบก่อสร้างนี้เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์

Acute Respiratory Infection

สถาปนิก

ข.180/ธ.ค./64

วิศวกรไฟฟ้า / นายช่างไฟฟ้า

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

(ARI Clinic)

วิศวกรเครื่องกล / นายช่างเครื่องกล

วิศวกรสิ่งแวดล้อม / นายช่างเครื่องกล

กองแบบแผน
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โครงการ

เกียรติศักดิ์   ชื่นจิตร

จงรักษ์   เทพศร       

รายการประกอบแบบ
งาน HVAC
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แปลนงานระบบ-ใหม่

รูปตัดงานระบบ  A/B
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ทิศทางการมองรูปด้าน
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AIR Camfil
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Camfil
CEXL14-305x610x292-PR-5
Size 305x610x292

AIR Camfil

SUN MUN
MODEL ECK 6E2

A
IR

C
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fil

ตำแหน่งงานระบบอาจคลาดเคลื่อน +- 0.50 m.

อุปกรณ์เครื่องฟอกอากาศ

   1) การทดสอบรั่ว Filter installation Leak test ตามมาตรฐาน ISO 14644-3(2005)
   2) มาตรฐานประสิทธิภาพการกรองฝุ่นโดยเฉลี่ยของ Pre-Filter and Medium-Filter ผ่านตามมาตรฐาน ASHRAE Standard 52.2-1999
   3) มาตรฐานประสิทธิภาพการกรองฝุ่นของ HEPA Filter ผ่านตามมาตรฐาน EN1822:2019

อุปกรณ์ท่อลม (PRE-INSULATED DUCT)

   1) ผ่านการทดสอบมาตรฐานการลุกลามไฟของผลิตภัณฑ์ BS standard 476 part 6 ; Method of test for fire propagation for products
   2) ผ่านการทดสอบมาตรฐานประเภทการแพร่กระจายพื้นที่ผิวของเปลวไฟ BS Standard 476 part 7 ; Method of test to determine the classification of the surface spread of flame
   3) ผ่านมาตรฐานดัชนีความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม้ NES 713 ; Smoke Toxic
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แปลนงานระบบ
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ผู้เขียนแบบ

แบบอาคาร

เอกสารเลขที่ 

แสดงแบบ

แผ่นที่

แก้ไขแบบ

ชื่อแฟ้มอีเล็คโทรนิค วันที่

จำนวน

ห้ามนำไปใช้หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

แบบก่อสร้างนี้เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์

Acute Respiratory Infection

สถาปนิก
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รูปตัดงานระบบ  A/B
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Section งานระบบดูดอากาศ
SCALE

ตำแหน่งงานระบบอาจคลาดเคลื่อน +- 0.50 m.

Section งานระบบเติมอากาศ
SCALE

ตำแหน่งงานระบบอาจคลาดเคลื่อน +- 0.50 m.
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ผู้เขียนแบบ

แบบอาคาร

เอกสารเลขที่ 

แสดงแบบ

แผ่นที่

แก้ไขแบบ

ชื่อแฟ้มอีเล็คโทรนิค วันที่

จำนวน

ห้ามนำไปใช้หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

แบบก่อสร้างนี้เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์

Acute Respiratory Infection

สถาปนิก

ข.180/ธ.ค./64

วิศวกรไฟฟ้า / นายช่างไฟฟ้า

หัวหน้างานสนับสนุนด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

(ARI Clinic)

วิศวกรเครื่องกล / นายช่างเครื่องกล

วิศวกรสิ่งแวดล้อม / นายช่างเครื่องกล

กองแบบแผน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

วิศวกรโยธา

เขตสุขภาพที่ 5

ภ-สถ.15394ทัศน์ภรณ์  ศรีอภิวัฒน์

ส-สถ.3230สุทธิพร  ปรีชา

คลินิกคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจ

สุทธิพร   ปรีชา      ส-สถ.3230

อับดุลกอเดส  อมรึก   สย.11284

เวชยันต์   กลั่นกสิกร  ภก.26896

มัณฑนากร / นายช่างศิลป์

แนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรม

เพื่อสถานบริการสุขภาพปรกติวิถีใหม่

โครงการ

เกียรติศักดิ์   ชื่นจิตร

จงรักษ์   เทพศร       

รูปตัดงานระบบ  A
รูปตัดงานระบบ  B
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