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ระบบระบายอากาศ/

ปรบัอากาศ
หอ้งตรวจผูป้่วย



เกณฑก์ารประเมิน 

ระบบระบายอากาศ/ปรบัอากาศ

ห้องตรวจผู้ ป่วยนอก (OPD) 
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1) พื้นที่ใหบ้ริการและพื้นที่ปฏิบตัิงาน ตอ้งมีอากาศที่สะอาดจาก

ภายนอกเติมเขา้สูพ้ื้นที่บริการ/ปฏิบตัิงาน ใหไ้ดอ้ตัราอากาศที่ถ่ายเท

เหมาะสม ทัง้โดยวิธีธรรมชาติหรือวิธีกล

2) มีการควบคมุการเคลื่อนที่ของอากาศในบริเวณหอ้งตรวจ 

3) หอ้งตรวจผูป้่วยที่แสดงอาการโรคติดเชื้อทางอากาศ ตอ้งมีการ

ควบคมุแรงดนัอากาศ



อ้างองิ

คูม่ือการออกแบบอาคารสถานบริการ

สุขภาพและสภาพแวดลอ้ม 

   แผนกผูป้่วยนอก กองแบบแผน 

   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

   กระทรวงสาธารณสุข 2558
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มาตรฐานการออกแบบหอ้งตรวจผูป้่วยนอก

    หอ้งตรวจผูป้่วยนอก (OPD) ตาม

มาตรฐานแลว้ตอ้งมีการแบง่ออกเป็นกลุม่ 

คือ 1.กลุม่ของการตรวจทัว่ไป

     2.กลุม่ที่มีความเสี่ยง 
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1. ทิศทางการไหลของอากาศ อากาศตอ้งมีทิศทางการ

ไหลจากเจา้หนา้ที่ หรือที่ที่มีอากาศสะอาด

2. ควบคุมอุณหภูมิภายในหอ้งตรวจไวท้ี่ 24+/-1 °C และ

มีความชื้นประมาณ 50+/-10% RH
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คณุสมบตัิหอ้งตรวจโรคทัว่ไป



 3. การควบคุมความดนัอากาศระหวา่งพื้นที่ โดยมีการควบคุมความดนัดงันี้

 3.1 ควบคุมความดนัหอ้งตรวจใหเ้ป็นบวก

 3.2 ควบคุมความดนัพื้นที่เขา้ออกใหม้ีความดนัเป็นบวก

 3.3 ควบคุมความดนัสว่นพื้นที่ ซึ่งผูป้่วยตอ้งนั่งรอใหม้ีความดนัเป็นลบ

 4. ปริมาณการหมุนเวียนของอากาศมีการเติม Fresh Air 2ACH มีการ

หมุนเวียนมากกวา่ 15ACH

 5. ใหม้ีประสิทธิภาพการกรองอากาศตามมาตรฐานโดยขัน้ที่ 1 มี

ประสิทธิภาพการกรอง 25% และประสิทธิภาพการกรองขัน้ที่ 2 ที่ 90%

 6. ทิศทางการไหลของอากาศเป็นแบบ NON–LAMINAR AIR FLOW 2.10
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คณุสมบตัิหอ้งตรวจโรคทัว่ไป



 มีเครื่องปรับอากาศแบบเติมอากาศ 100% ปริมาณของอากาศเขา้-ออก
มากกวา่ 15ACH

 อุณหภูมิที่เหมาะสมควรตอ้งมีการควบคุมใหอ้ยูท่ี่ 24+/-1 °C และมีความชื้น

ประมาณ 50+/-10%RH

 . อากาศที่นําออกจากหอ้งทัง้หมดควรมีการกรองชัน้แรก 25% กรองอากาศ

ชัน้ที่ 2 ที่ 95% และ

 มีการกรองดว้ย HEPA FILTER หรือเสริม UV เขา้ไปเป็นมาตรการเสริมใน

ชุดการกรองอากาศ ทัง้นี้ตวัถงั(CASING) ควรเป็นผนังสองชัน้เพื่อป้องกนั
อากาศรั่วไหล หรือแพร่กระจายออกสูภ่ายนอก
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คณุสมบตัิหอ้งตรวจโรคกลุ่มที่มีความเสี่ยง



การควบคุมความดนัอากาศระหวา่งพื้นที่ โดยมีการควบคุมความดนัดงันี้

 ควบคุมความดนัหอ้งตรวจใหเ้ป็นลบ

 ควบคุมความดนัพื้นที่เขา้ออกใหม้ีความดนัเป็นบวก

 ควบคุมความดนัพื้นที่ซึ่งผูป้่วยตอ้งนั่งรอใหม้ีความดนัเป็นลบ

 อากาศที่นําเขา้หอ้งตอ้งถูกกรองฝุ่น และสิ่งปนเปื้อนกอ่น โดยกรอง

อากาศชัน้แรก 25% กรองอากาศชัน้ที่ 2 90–95%
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คณุสมบตัิหอ้งตรวจโรคกลุ่มที่มีความเสี่ยง



Case1 รพ.เขาชยัสน อ.เขาชยั

สน จ.พทัลุง

(หอ้งตรวจโรคกลุม่ที่มีความเสี่ยง)
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หอ้งตรวจโรคกลุม่ที่มีความเสี่ยง

 ใชบ้ริเวณประชาสมัพนัธ ์ติดตอ่-สอบถาม ทางเขา้ OPD

 กาํหนดทางเขา้ผูป้่วยเป็นทางดา้นหนา้ซา้ยบริเวณจอด Wheelchair ติดผนัง

กาํหนดทางเขา้หมอเป็นทางเขา้เคาน์เตอรจ์ุดคดักรอง

 ขนาดหอ้งดา้นหนา้กวา้ง 2.10 เมตร ยาว 2.50 เมตร สูง 2.60 เมตร ปริมาณ

หอ้ง 13.65 ลบ.ม.

 ประตูทางเขา้ของหมอและผูป้่วยใชเ้ป็นประตูเลื่อนเดียวกระจกโครงอลูมิเนียม

 ดา้นหนา้ทางเขา้ผูป้่วยมีเกา้อี้นั่งรอตรวจและบนัไดทางขึ้นสาํเร็จรูป พื้นตา่งระดบั 

0.45 เมตร

 ผนังก ัน้สามดา้นสูงเสมอฝ้าเพดานเดิม ผนังเป็นอลูมิเนียมและกระจกฝ้า
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Case2 รพ.คลองหอยโข่ง 

อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
(คลินิกวณัโรค)

14



15



 เป็นการระบายอากาศโดยการเปิดประตู/หนา้ตา่งทุกบานในหอ้ง 

ของตวัอาคารและติดพดัลมผนัง ดา้นหลงับริเวณที่ทาํงานของ

เจา้หนา้ที่ เป่าไปยงับริเวณที่ผูป้่วยนั่ง ซึ่งมีผลใหเ้กิดการไหลของ

อากาศจะชว่ยพดัพาเชื้อวณัโรค ออกสูภ่ายนอกตวัอาคารพรอ้ม

ทัง้จดัพื้นที่ภายในหอ้งใหเ้อื้อตอ่การไหลของอากาศ ไดส้ะดวก 

(ไมข่ดัขวางการไหลของลม)โดยยึดหลกัการใหอ้ากาศพดัจากที่

สะอาดมากกวา่ไปสูพ่ื้นที่ที่มีความสะอาดนอ้ยกวา่
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1.การระบายอากาศด้วยวธิ ีธรรมชาต  ิ
(National Ventilation)



1.การระบายอากาศด้วยวธิ ีธรรมชาต  ิ
(National Ventilation)
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2. การระบายอากาศด้วยการใช้พดัลมดูดอากาศ

 2.1 เป็นการระบายอากาศดว้ยการใชพ้ดัลมดูด ซึ่งสว่นใหญม่ี 2 ประเภทหลกัๆไดแ้ก ่พดั

ลมแบบเซ็นติฟกูอล(Centrifugal Fan) และพดัลมแบบแอ็กเซียล (Axial Fan) โดยติดตัง้ 

2 จุดคือบริเวณผูป้่วยนั่งตรวจ และนั่งรอตรวจ การติดตัง้ชอ่งดูดอากาศ (Exhaust Air 

Grill ) ความสูงจากพื้นไมเ่กิน 30 เซนติเมตร

 2.2 มีการควบคุมแรงดนัใหเ้ป็นลบไมน่อ้ยกวา่ 2.5 ปาสคาล

 2.3 ปริมาณของอากาศหมุนเวียน 15 เทา่ของปริมาตรหอ้ง (15 ACH)

 2.4 ติดตัง้ทอ่สง่ลม (Air Duct) เชื่อมตอ่จาก ชุดพดัลมดูดอากาศ ปลายทอ่ลมทิ้งอยู ่

ภายนอกหอ้ง โดยจดัใหม้ีวสัดุป้องกนันํ้าฝน นก คา้งคาว สตัวแ์ละแมลงอื่นๆสูงพน้ แนว

หลงัคาไมน่อ้ยกวา่ 1.2 เมตร

 2.5 ติดเครื่องปรับอากาศแบบแยกสว่นในหอ้งเก็บของ แลว้เจาะชอ่งใหจ้า่ยลมเย็นไปหอ้ง

ตรวจบริเวณดา้นหลงัเจา้หนา้ที่
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2.การระบายอากาศด้วยการใช้พดัลมดูดอากาศ
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3.การปรับและระบายอากาศโดยใช้ตู้ช ุดอุปกรณ์

กรองอากาศ

 ควรออกแบบใหเ้ป็น FRESH AIR 100% โดยมีหลกัดงันี้

 1. ปริมาณของอากาศเขา้-ออกมากกวา่ 15ACH ใหเ้ป็น FRESH AIR 100% ไมม่ีการ

หมุนเวียนอากาศ

 2. อากาศที่นําเขา้หอ้งตอ้งถูกกรองฝุ่น และสิ่งปนเปื้อนกอ่น โดยกรองอากาศชัน้แรก 

25% กรอง อากาศชัน้ที่ 2 90–95%

 3. การควบคุมความดนัอากาศระหวา่งพื้นที่ โดยมีการควบคุมความดนัดงันี้

 3.1 ควบคุมความดนัหอ้งตรวจใหเ้ป็นลบ

 3.2 ควบคุมความดนัพื้นที่เขา้ออกใหม้ีความดนัเป็นบวก

 3.3 ควบคุมความดนัพื้นที่ซึ่งผูป้่วยตอ้งนั่งรอใหม้ีความดนัเป็นลบ

 4. การติดตัง้ชอ่งดูดอากาศ (Exhaust Air Grill ) ดา้นขา้งบริเวณที่ผูป้่วยนั่งรอตรวจ สูง

จากพื้นไมเ่กิน 30 เซนติเมตร
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 5.อากาศที่นําออกจากหอ้งท ัง้หมดควรมีการกรองชัน้แรก 25% กรองอากาศชัน้ที่ 2 ที่ 95% และ มีการกรองดว้ย

 HEPA FILTER หรือเสริม UV เขา้ไปเป็นมาตรการเสริมในชุดการกรองอากาศ ทัง้นี้ตวัถงั (CASING) ควร
เป็นผนัง

 สองชัน้เพื่อป้องกนัอากาศรั่วไหล หรือแพร่กระจายออกสูภ่ายนอก

 6. ตอ้งมีการป้องกนัการเจริญเติบโตของเชื้อโรค และมีการควบคุมคุณภาพอากาศใหเ้หมาะสม ซึ่ง อุณหภูมิที่

 เหมาะสมควรตอ้งมีการควบคุมใหอ้ยูท่ี่ 24+/-1 °C และมีความชื้นประมาณ 50+/-10% RH

 7. ควบคุมทิศทางการไหลของอากาศจากบนสูล่า่งแบบ NON–LAMINAR AIR FLOW

 8. ติดตัง้ทอ่สง่ลม (Air Duct) เชื่อมตอ่กบัขุดAir Handing Unit (AHU)b ดา้นทางสง่ลมเขา้และทาง
สง่ลมออก ตอ้งไม่

 สวนทางกนั ปลายทอ่ลมทิ้งอยูภ่ายนอกหอ้ง โดยจดัใหม้ีวสัดุป้องกนันํ้าฝน นก คา้งคาว สตัวแ์ละแมลงอื่นๆสูงพน้

 แนวหลงัคาไมน่อ้ยกวา่ 1.2 เมตร
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3.การปรับและระบายอากาศโดยใช้ตู้ช ุดอุปกรณ์
กรองอากาศ
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3.การปรับและระบายอากาศโดยใช้ตู้ช ุดอุปกรณ์
กรองอากาศ



Case3 รพ.ตะโหมด

อ.ตะโหมด จ.พทัลุง

(หอ้งตรวจโรคกลุม่ที่มีความเสี่ยง)
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ห้องตรวจโรคกลุม่ที่มีความเสี่ยง

ผลการการตรวจ

 1.ไมม่ีพดัลมระบายอากาศ

 2.ทิศทางการไหลของอากาศภายในหอ้งไมไ่ดต้ามมาตรฐาน

 ขอ้เสนอแนะ/แนวทางแกไ้ข

 1.ปริมาตรหอ้ง กวา้ง×ยาว×สูง ( 2.15×3.10×2.60 ) = 18 

ลูกบาศกเ์มตร ตอ้งการระบายอากาศ 12 เทา่ของปริมาตรหอ้ง 

(18×12 = 216 ลูกบาศกเ์มตร/ชัว่โมง)
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 เจาะชอ่งดูดอากาศ(ขนาด 18×24 นิ้ว)ฃ บริเวณหนา้โตะ๊หมอสูงจากพื้นไม่
เกิน 30 เซนติเมตร

 2. ติดพดัลมระบายอากาศชนิดที่ใชใ้บพดัในทอ่สง่ลม (Centrifugal fan)
อตัราการระบายอากาศไดไ้มน่อ้ยกวา่ 216 ลบ.เมตร/ชัว่โมง (CMH)

 3. ตอ่ทอ่ออกไปปลอ่ยในระดบัสูง พน้หลงัคาหอ้ง ไมน่อ้ยกวา่ 1.2 เมตร
(ขนาดทอ่ 8 นิ้ว หรือ 10 นิ้ว)

 4. ตอ่ทอ่ขนาด 8 นิ้ว จากดา้นบน เพื่อเติมอากาศ จา่ยลมไปยงั แพทย ์
พยาบาลหรือเจา้หนา้ที่

 5. ติดตัง้เกจวดัแรงดนัเพื่อไดท้ราบวา่แรงดนัภายในหอ้งเป็นลบไมน่อ้ยกวา่ 
2.5 ปาสคาล

 6. ติดตัง้ตูค้วบคุมการทาํงานของพดัลมดูดไวด้า้นหนา้หอ้ง 26

ห้องตรวจโรคกลุม่ที่มีความเสี่ยง
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นายภาณพุงศ์  ชมุวงค์ 

วิศวกรโยธา

banch_258@hotmail.com
087 632 2653

กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ

http://do12.hss.moph.go.th
8 ธ.ค.60

สาํนกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 12 จ.สงขลา
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