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       ส ำนกังำนสนับสนนุบรกิำรสขุภำพเขต 10 จังหวัดอุบลรำชธำนี  2560                คู่มือมำตรฐำนวิศวกรรมควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อมในโรงพยำบำล 
 

ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ 
 

รายการ ข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัย 

1. ระบบระบำยอำกำศและ
ปรับอำกำศ 

1. ขนำด BTU ของเครื่องปรับอำกำศ ต่อห้อง ที่มีควำมสูง ไม่เกิน 3 เมตร 
ก. ห้องปฏิบัติงำน  700 – 800           BTU / ตำรำงเมตร 
ข. ห้องประชุม      800 – 900           BTU / ตำรำงเมตร 
ค. ห้อง Lab         900 – 1,000        BTU / ตำรำงเมตร 
ง. ห้อง ICU         1,000 – 1,200      BTU / ตำรำงเมตร 
จ. ห้อง OR          1,200 – 1,500      BTU / ตำรำงเมตร 
ฉ. บุคคล  400 BTU ต่อคน 
ช. แหล่งควำมร้อน  34 BTU ต่อตำรำงเมตร 

2. ขนำดของอุณหภูมิกำรปรับอำกำศที่เหมำะสม 
ก. ห้องท ำงำนทั่วไป  25 – 27  C 
ข. ห้องท ำงำนทั่วไป  25 – 27  C 
ค. ห้อง Lab           23 – 25  C 
ง. ห้อง ICU           23 – 24  C 
จ. ห้อง OR            21 – 23  C 

2. ชุดส่งลมเย็น 
(FAN COIL UNIT) 

1. ชุดส่งลมเย็น (FAN COIL  UNIT) 
ก. ติดตั้งในต ำแหน่งที่กระจำยลมเย็นได้ทั่วถึง  และกำรไหลกลับของ

อำกำศ(RETURN AIR)  ได้สะดวก 
ข. ไม่ติดตั้งใกล้บริเวณประตู ทำงเข้ำ – ออก แหล่งควำมร้อน แหล่งน้ ำ

และควำมชื้น 
ค. มีโครงสร้ำงรองรับกำรติดตั้งที่แข็งแรง  โดยมีระยะห่ำงจำกด้ำนหลัง

ชุดส่งลมเย็น (FAN COIL UNIT) กับผนังอำคำรไม่น้อยกว่ำ 20 
เซนติเมตรให้สะดวกต่อกำรซ่อมบ ำรุง 

ง. ถำดรองรับน้ ำทิ้งและท่อน้ ำทิ้งต้องมีมุมลำดเอียง ให้น้ ำทิ้งไหล
ถ่ำยเทได้สะดวก  กำรติดตั้งท่อน้ ำทิ้งในแนวนอนให้มีควำมลำดเอียง
ของท่อลงสู่จุดปล่อยน้ ำทิ้ง 1: 100 

จ. มีแผ่นกรองฝุ่น (AIR FILTER) 
ฉ. ติดตั้งสวิตช์เบรกเกอร์ ควบคุมกำรตัด – ต่อกระแสไฟฟ้ำในขนำดที่

เหมำะสม  ขนำดของสำยไฟฟ้ำที่ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรไฟฟ้ำ 
ช. มีสวิตช์ ปรับควำมเร็วลมและสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิรวมทั้งอุปกรณ์

มำตรฐำนอ่ืน ๆ ที่มำกับเครื่องปรับอำกำศ 
ซ. สภำพโครงสร้ำง FAN  COIL  ไม่ผุกร่อนพ่นทำสีเรียบร้อยสวยงำม

หัวจ่ำยลมอยู่ในสภำพเรียบร้อย  สำมำรถปรับจ่ำยลมได้ตำมทิศทำง 
 
 



112 

 

       ส ำนกังำนสนับสนนุบรกิำรสขุภำพเขต 10 จังหวัดอุบลรำชธำนี  2560                คู่มือมำตรฐำนวิศวกรรมควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อมในโรงพยำบำล 
 

รายการ ข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัย 

3. คอยล์ระบำยควำมร้อน
(CONDENSING  UNIT) 

1. คอยล์ระบำยควำมร้อน (CONDENSING  UNIT) 
ก. ต ำแหน่งกำรติดตั้งคอยล์ระบำยควำมร้อน ต้องเป็นพ้ืนที่ระบำย

ควำมร้อนได้สะดวกไม่มีสิ่งกีดขวำงห่ำงจำกแหล่งควำมร้อนควำมชื้น
และไม่มีฝุ่นละออง 

ข. กรณีติดตั้งบนผนังอำคำร  หลังคำ ระเบียง  โครงสร้ำงพ้ืนที่ติดตั้ง
จะต้องมั่นคงแข็งแรง  สะดวกและปลอดภัยต่อกำรซ่อมบ ำรุงรักษำ 

ค. กรณีติดตั้งบนพื้นรำบจะต้องท ำฐำนยกตัวชุดคอยล์ระบำยควำมร้อน
ให้สูงจำกพ้ืนไม่น้อยกว่ำ 20 เซนติเมตร และมีพ้ืนคอนกรีตอยู่
ด้ำนล่ำง 

ง. ในกรณีมีกำรใช้เครื่องปรับอำกำศหลำยเครื่อง  และติดตั้งคอยล์
ระบำยควำมร้อน  อยู่รวมกันหลำยชุด จะต้องพิจำรณำทิศทำงลม
ธรรมชำติและลมร้อนที่ระบำยออกจำกคอยล์ระบำยควำมร้อนแต่
ละเครื่องให้ระบำยควำมร้อนออกไปในทิศทำงแนวเดียวกัน 

จ. ติดตั้งคอยล์เย็น(FAN  COIL UNIT) และคอยล์ระบำยควำมร้อน   
ไม่ควรอยู่ห่ำงกันเกินกว่ำ 50 ฟุต (ประมำณ 15 เมตร) 

ฉ. กำรเดินท่อสำรท ำควำมเย็น  ใช้ท่อมำตรฐำนชนิดเชื่อมทุกจุด 
ช. ขนำดท่อทองแดงที่ใช้ให้มีขนำดเท่ำกับมำตรฐำนท่อที่ออกจำก 

COMPRESSOR  หลีกเลี่ยงกำรใช้ข้อต่อ  ข้องอ 
ซ. ท่อสำรท ำควำมเย็นที่ต่อจำก  COMPRESSOR ท่อ DISCHARGE 

และท่อ SUCTION วำงท่อให้สำมำรถยึดหยุ่น (FLEXIBLE) ได้หรือ
ถ้ำเป็นเครื่องขนำดใหญ่ให้ใช้ท่อยึดหยุ่น (FLEXIBLE) ต่อรับ 

ฌ. กรณี คอยล์ระบำยควำมร้อน (CONDENSING  UNIT)  อยู่ระดับ
เดียวกับคอยล์เย็น   จัดวำงท่อสำรท ำควำมเย็นที่ออกจำก คอยล์
เย็น  ให้มีควำมลำดเอียงไปยังชุด คอยล์ระบำยควำมร้อน   ในอัตรำ 
1:100 

ญ. กรณี คอยล์ระบำยควำมร้อน   ติดตั้งสูงกว่ำชุดคอยล์เย็น  เกินกว่ำ 
3 เมตรจะต้องท ำกำรติดตั้ง OIL TRAP  ที่ท่อ SUCTION  ด้ำนออก
จำกคอยล์เย็น 

ฎ. ท่อ SUCTION  และท่อ DISCHARGE วำงควบคู่กันแล้วพันหุ้ม
ฉนวนเพื่อกันกำรกลั่นตัวของหยดน้ ำ 

ฏ. กรณี คอยล์ระบำยควำมร้อน   ติดตั้งสูงกว่ำชุดคอยล์เย็น  เกินกว่ำ
25 ฟุตจะต้องท ำกำรติดตั้ ง  S - TRAP และ  OIL TRAP  ตำม
ต ำแหน่ง 

ฐ. กรณีชุดคอยล์เย็น(FAN  COIL UNIT) ติดตั้งสูงกว่ำ คอยล์ระบำย
ควำมร้อน  ต้องท ำกำรติดตั้ง INVERSE TRAP  เพ่ือป้องกันกำรไหล
ของสำรท ำควำมเย็นที่เป็นของเหลวกลับเข้ำสู่  COMPRESSOR 
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รายการ ข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัย 

3. คอยล์ระบำยควำมร้อน
(CONDENSING  UNIT) 
(ต่อ) 

2. COMPRESSOR  มีฐำนสปริงหรือยำงรองรับกำรสั่นสะเทือน  และมี
อุปกรณ ์
ก. อุปกรณ์ สวิตช์ MAGNATIC  RELAY  ในขนำดที่เหมำะสมควบคุม

กำรตัด 
ข. ต่อกระแสไฟฟ้ำและกำรท ำงำนของ คอยล์ระบำยควำมร้อน และ

ขนำดของสำยไฟฟ้ำที่เป็นมำตรฐำน เหมำะสม  ปลอดภัย 
ค. มีอุปกรณ์ควบคุมกำรท ำงำนของวงจรตำมขนำด และมำตรฐำนของ

เครื่องแต่ละชนิด เช่น  TIME  DELAY , HI – LOW PRESSURE  
CONTROL ,แ ต่ ล ะ ช นิ ด  เ ช่ น   TIME  DELAY , HI – LOW 
PRESSURE  CONTROL , CONDENSING  HEAT  SENSOR , 
OVER LOAD RELAY ฯลฯ 

ง. มีอุปกรณ์บอกสถำนะภำพของสำรท ำควำมเย็น  SIGHT  GLASS 
และตัวกรองควำมชื้นในสำรท ำควำมเย็น FILTER  DRIER 

จ. ห้องปรับอำกำศ ควรมีพัดลมระบำยอำกำศ 
4. กำรใช้เครื่องปรับอำกำศ

อย่ำงถูกต้อง 
1. ตั้งอุณหภูมิให้เหมำะสมไม่เย็นจัดจนเกินไป โดยปกติขณะนอนหลับควร

ตั้งที่  78 F (26 C) แต่ถ้ำท ำงำนตั้งไว้ประมำณ 75 F (24C) 
2. ควรติดตั้งเทอร์โมสตัทให้ใกล้กับคอยล์ของอีวำพอเรเตอร์ในต ำแหน่งลม

กลับเข้ำเครื่อง เพ่ือท ำให้กำรตัดต่อเป็นไปอย่ำงถูกต้อง 
3. เริ่มต้นเปิดเครื่องควรปรับระดับควำมเร็วพัดลมที่ควำมเร็วสูง (Hi) ก่อน

เพรำะจะท ำให้เย็น เร็วพอเย็นได้ที่แล้วควรปรับลดไปเป็นลมต่ ำ (Low) 
4. ควรปิดประตู หน้ำต่ำง ให้มิดชิดอย่ำเปิดหน้ำต่ำงทิ้งไว้ เพรำะควำมร้อน

จะเข้ำมำ 
5. เปิดใช้เครื่องปรับอำกำศเฉพำะส่วนและในเวลำที่จ ำเป็น ช่วงที่อำกำศไม่

ค่อยร้อนให้ปิดเครื่องปรับอำกำศ แล้วเปิดหน้ำต่ำงเพ่ือให้ลมพัดถ่ำยเท 
6. หมั่นล้ำงท ำควำมสะอำดคอยล์ รวมทั้งแผงกรองอำกำศให้สะอำดอยู่

เสมอ 
7. อย่ำให้มีสิ่งกีดขวำงทำงลมทั้งที่แฟนคอยล์ยูนิต(ชุดที่อยู่ในห้อง) 

5. ระบบปรับอำกำศส ำหรับ
ห้องผ่ำตัด 

1. อุณหภูมิสำมำรถปรับได้ในช่วง 17-27 C 
2. ควบคุมชื้นสัมพัทธ์ให้อยู่ในช่วง 45-55%  RH 
3. ควำมดันภำยในห้องเป็นบวกเมื่อเทียบกับห้องรอบๆ โดยกำรจ่ำยลมเข้ำ

มำกกว่ำลมออก 15% 
4. ควรติดตั้งเครื่องวัดควำมดันแตกต่ำงภำยในห้องเพ่ือตรวจสอบได้

ตลอดเวลำ 
5. แผงกรองอำกำศควรมีประสิทธิภำพ 
6. ควรติดตั้งเครื่องอ่ำนอุณหภูมิ และควำมชื้นสัมพัทธ์ ให้สำมำรถอ่ำนได้

สะดวก 
7. กำรติดตั้งควรเป็นไปตำมมำตรฐำน NFPA99, Health Care Facilities 
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รายการ ข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัย 

5. ระบบปรับอำกำศส ำหรับ
ห้องผ่ำตัด(ต่อ) 

8. ควรจ่ำยลมทั้งหมดจำกเพดำน ดูดลมกลับที่ใกล้ระดับพื้น โดยมีหน้ำกำร
รับลมกลับอย่ำงน้อย 2 จุด ติดตั้งให้ขอบล่ำงอยู่สูงกว่ำพ้ืนอย่ำงน้อย 
75 มม.อัตรำกำรจ่ำยลม (Total Air Change) ไม่ควรน้อยกว่ำ 25 
ACH หัวจ่ำยลมควรเป็นแบบจ่ำยลมทิศทำงเดียว (Unidirectional) 
เช่น หน้ำกำกแบบ Perforated เป็นต้น ควรหลีกเลี่ยงหัวจ่ำยลมที่มีกำร
เหนี่ยวน ำลมสูง เช่น หัวจ่ำยลมติดเพดำนแบบสี่ทำงที่ใช้ในงำนระบบ
ปรับอำกำศท่ัวไป หรือ หน้ำกำกจ่ำยลมแบบติดผนัง 

9. ไม่ควรติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงในระบบส่งลม ยกเว้นมีแผงกรองอำกำศ
ประสิทธิภำพไม่น้อยกว่ำ 90%  ตำมมำตรฐำน ASHRAE 52.1 Dust 
Spot ติดตั้งอยู่ที่ปลำยทำง (หลังจำกลมผ่ำนวัสดุดูดซับเสียง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


