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สรุปผลตรวจวิศวกรรมความปลอดภัย 
ระบบสุขาภิบาลและสิง่แวดล้อม 

 
ขอบเขตการตรวจ 

1. ระบบบ าบัดน  าเสีย 
2. ระบบน  าประปา 
3. ระบบการจัดการมูลฝอย 
4. สภาพแวดล้อมภายในและนอกอาคาร 

 
ค าอธิบายตารางสรุปผลการตรวจ 

ผล √  หมายถึง สอดคล้องกับกฎหมาย/มาตรฐาน/ข้อก าหนด 

 ×  หมายถึง ไม่สอดคล้องตามกฎหมาย/มาตรฐาน/ข้อก าหนด ช ารุด ไม่พร้อมใช้งาน ต้องแก้ไข ปรับปรุง 

 N/A  กรณีที่ไม่มีอุปกรณ์หรือไม่สามารถตรวจสอบได้  
วิธีการ 

ประเมิน หมายถึง การประเมินสภาพด้วยสายตา จากเอกสาร การบันทึกผล อ่านค่าจากเครื่องวัด        
ของอุปกรณ์หรือจาก Nameplate และจากการสัมภาษณ์ หรือสอบถามข้อมูลเบื องต้นจากผู้ดูแลระบบ 
เครื่องมือ หมายถึง มีการใช้เครื่องมือตรวจวัดของทีมตรวจวิศวกรรมความปลอดภัย 
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หัวข้อการตรวจ 

ผล วิธีการ การแก้ไข 

หมายเหตุ 
√ × ประเมิน เครื่องมือ ทันที 

ตาม
แผนการ

บ ารุงรักษา 

ตรวจสอบ 
ซ  า 

1. ระบบบ าบัดน  าเสีย 
มีรั วรอบระบบบ าบัดน  าเสยีเป็นสัดส่วน
ชัดเจน พร้อมติดปา้ยแสดงบุคคลภายนอก
ห้ามเข้า 

 ✓ ✓ 

  

✓ 

 

 

สภาพแวดล้อมภายในพื นที ่ ✓  ✓      
ชนิดของระบบบำ้บัดน ้ำเสยี 
[ ] คลองวนเวียน 
[✓ ] เอเอสแบบกวนสมบูรณ์ 
[ ] เอเอส แบบ SBR 
[ ] บ่อผึ่ง/บ่อปรับเสถียร 
[ ] สระเติมอำกำศ 
[ ] บึงประดษิฐ ์
[✓] ถังกรองเติมอากาศ 
จ้ำนวน......2.......จุด 
จุดที่ 1 ขนำด......10.....ลบ.ม./วัน                     
จุดที่ 2 ขนำด......10.....ลบ.ม./วนั                                 
จุดที่ 3 ขนำด................ลบ.ม./วัน                                 
จุดที่ 4 ขนำด................ลบ.ม./วัน                     
จุดที่ 5 ขนำด................ลบ.ม./วัน                                 
จุดที่ 6 ขนำด................ลบ.ม./วัน                              
จุดที่ 7 ขนำด................ลบ.ม./วัน      
จุดที่ 8 ขนำด................ลบ.ม./วัน       
[ ] อ่ืน ๆ ............ 

✓ 

 

✓ 

     

ขนำดกำรรองรับน ำ้เสีย....35.....ลบ.ม./วัน                               ✓  ✓      
ปริมำณน ำ้เสียที่เข้ำระบบ….5….ลบ.ม./วัน                               

✓  ✓ 
    ท่อรวบรวม

น  าเสียช ารุด 

อำยุกำรใช้งำน........2.......ปี ✓  ✓      

บ่อดักไขมัน - - - - - - - N/A 
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หัวข้อการตรวจ 
ผล วิธีการ การแก้ไข 

หมายเหตุ 
√ × ประเมิน เครื่องมือ ทันที 

ตาม
แผนการ

บ ารุงรักษา 

ตรวจสอบ 
ซ  า 

หน่วยไตเทียม      
[ ]     ไม่มี  
[✓]   มี จ านวน.........5........เตียง 
ถ้ามี  [ ] น ้ำเสียเข้ำสู่ระบบบ้ำบดั 
       น ้ำเสียรวมของโรงพยำบำล    
       [✓]  มีระบบบ าบัดน  าเสยีแยกเฉพาะ                                  

 

✓ 
 

 
✓ 

     

น  าเสียจากบ้านพักบุคลากร   
[ ] น  าเสียเข้าสู่ระบบบ าบัดน  าเสียรวม  
    ของโรงพยาบาล 
[✓] มีระบบบ าบดัน  าเสียแยกเฉพาะ 

 

✓ 
 

 
✓ 

     

บ่อรวบรวมน ้ำเสีย (บ่อสบู)                         
มีสภำพสมบูรณ์ ท้ำงำนไดป้กต ิ

 

✓ 
 

 
✓ 

     

บ่อเติมอำกำศ มีสภำพสมบูรณ์  
ท้ำงำนได้ปกต ิ

 

✓ 
 

 
✓ 

     

บ่อตกตะกอน มีสภำพสมบูรณ์  
ท้ำงำนได้ปกต ิ

 

✓ 
 

 
✓ 

     

ระบบฆำ่เชื อโรค มีสภำพสมบูรณ์  
ท้ำงำนได้ปกต ิ ✓  ✓ 

 
 

   

ระบบท่อและวำล์วต่ำง ๆ : อุปกรณ์ 
และส่วนประกอบของระบบ 

 ✓ ✓   ✓ 
 ท่อรวบรวม

น  าเสียช ารุด 

ตู้ควบคุมระบบบำ้บัดน ้ำเสีย : อุปกรณ์ 
และส่วนประกอบของระบบ 

✓  ✓ 
     

ระบบตะกอนเร่ง (AS) /         
คลองวนเวียน (OD) / SBR 
[✓] เครื่องมือวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
[✓] เครื่องมือวัดค่าคลอรีนอิสระ (Free 
Chlorine) 
[✓] เครื่องมือวัดค่าออกซิเจนละลายน  า 
(DO) 
[✓]  กรวยอิมฮอฟฟ์ (Imhoff Cone) 

✓  ✓      
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หัวข้อการตรวจ 
ผล วิธีการ การแก้ไข 

หมายเหตุ 
√ × ประเมิน เครื่องมือ ทันที 

ตาม
แผนการ

บ ารุงรักษา 

ตรวจสอบ 
ซ  า 

ถังบ้ำบัดน ้ำเสียแบบถังกรองเติมอำกำศ 
(Fixed Film Aeration) / สระเติมอำกำศ 
[ ]  เครื่องมือวัดค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) 
[ ]  เครื่องมือวัดค่ำคลอรีนอิสระ (Free 
Chlorine) 
[ ]  เครื่องมือวัดค่ำออกซิเจนละลำยน ้ำ (DO) 

- - - - - - - N/A 

ระบบบ่อผึ่ง/บึงประดิษฐ์ 
[ ]  เครื่องมือวัดค่ำควำมเป็นกรดด่ำง (pH) 
[ ]  เครื่องมือวัดค่ำคลอรีนอิสระ (Free 
Chlorine) 

- - - - - - - N/A 

เจ้ำหน้ำทปีฏิบัติงำนประจำ้ระบบบ้ำบัด      
น ้ำเสีย               
[✓]  มี  จ้ำนวน.....1.....คน    
[ ]   ไม่มี   
กำรฝึกอบรมควำมรู้ 
[✓]  ผ่านการฝึกอบรม 
[ ]   ไม่ผ่ำนกำรฝึกอบรม 

✓  ✓ 

     

นักวิชำกำรท้ำหนำ้ที่เปน็ผู้ควบคมุระบบ
บ้ำบดัน ำ้เสีย        
[✓]  มี  จ้ำนวน...... 1.....คน     
[ ]   ไม่มี   

✓  ✓ 

     

คุณภำพน ้ำทิ งครั งลำ่สุดผ่ำนเกณฑ์ 
มำตรฐำนฯ    
 [✓]  ผ่าน    
 [ ]    ไม่ผ่ำน 

✓  ✓   

   

มีกำรบันทึกและรำยงำนผลกำรท้ำงำน            
ของระบบบำ้บัดน ้ำเสียตำมมำตรำ 80            
แห่งพระรำชบัญญตัิส่งเสริมและรักษำ
คุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 
 
 
 

✓  ✓ 
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หัวข้อการตรวจ 
ผล วิธีการ การแก้ไข 

หมายเหตุ 
√ × ประเมิน เครื่องมือ ทันที 

ตาม
แผนการ

บ ารุงรักษา 

ตรวจสอบ 
ซ  า 

2. ระบบน  าประปา 

 แหล่งน ้ำ       
 [✓]  ประปาบาดาล         
 [  ]    ประปำผิวดนิ       
 [ ]    ประปำสว่นภูมิภำค  
 [ ]    อ่ืนๆ ..................................... 

✓  ✓ 

    

 

ปริมำณกำรใชน้ ้ำ 65 ลบม./วัน                               ✓  ✓      

แผนกำรส้ำรองน ้ำใช้ 
 ✓ ✓   ✓ 

 มีการส ารองน  าอุปโภค
และบริโภค ในสภาวะ
ฉุกเฉิน ไม่ถึง 3 วัน 

กำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำ 2 ครั ง/ปี ✓  ✓      

แผนและกำรด้ำเนินกำรระบบกำรดูแลรักษำ
ถังพักน ้ำหรือถังส้ำรองน ้ำ อย่ำงน้อยปีละ      
1 ครั ง 

✓  ✓    
  

ผลกำรวัดปริมำณคลอรีนอิสระปลำยท่อ ✓  ✓      
3. ระบบการจดัการมูลฝอย 
มีการคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด  ✓  ✓      
มีการก าหนดเส้นทางและเวลาในการเก็บขน
มูลฝอย ✓  ✓ 

     

มีเก็บขนมูลฝอยแยกตามประเภทมูลฝอย ✓  ✓      
เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัตงิานได้รบัการอบรม               
ให้ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน ✓  ✓ 

     

เจ้าหน้าที่ในการเก็บขนมีการสวมอุปกรณ์
ป้องกันที่ถูกสุขลักษณะ ✓  ✓ 

     

การบันทึกปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ นแต่ละวนั 
แยกตามประเภท ✓  ✓ 

     

สถานที่พักแยกตามประเภทของมูลฝอย ✓  ✓      
มีการก าจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ ✓  ✓      
มีบัญชีรายการของวัสดุและของเสียอันตราย
ที่มีในโรงพยาบาล ✓  ✓ 
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หัวข้อการตรวจ 
ผล วิธีการ การแก้ไข 

หมายเหตุ 
√ × ประเมิน เครื่องมือ ทันที 

ตาม
แผนการ

บ ารุงรักษา 

ตรวจสอบ 
ซ  า 

4. สภาพแวดล้อมภายในและนอกอาคาร 
ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล                     
มีการแบ่งช่องทางสัญจรส าหรับยานพาหนะ
และผู้สัญจรทางเทา้อย่างชัดเจน 

✓  ✓ 

     

พื นผิวถนน หรือทางเดินเท้า เรียบ                     
และไมช่ ารุด ✓  ✓ 

     

มีทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารส าหรับ
ผู้รับบริการในทุกหน่วยบริการ                          
ของโรงพยาบาล และมีราวกันตก 

✓  ✓ 

     

ป้ายแสดงหรือเตือนพื นที่ต่าง ๆ เช่น ปา้ย
บอกทางไปยังอาคาร/แผนกตา่ง ๆ มองเห็น
ได้ชัดเจน ป้ายเตือน ป้ายห้าม ป้ายแสดง    
พื นต่างระดับ เปน็ต้น 

✓  ✓ 

     

ทางลาด ส าหรับผูป้่วย ✓  ✓      
มีที่จอดรถส าหรับผู้พิการอยู่ใกล้ทางเข้า
อาคารผู้ป่วยนอก และมีปา้ยหรือ
เครื่องหมายแสดงอย่างชัดเจน 

✓  ✓ 

     

การจัดวางสิง่ของในพื นที่ให้บรกิาร                    
มีความสะดวก ปลอดภัย ✓  ✓ 
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ข้อเสนอแนะ 
 

ล าดั
บที่ 

รายละเอียดที่พบ ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

1. บ่อดักไขมัน / แผนกโภชนาการ 

   จากการตรวจสอบ พบว่า ปริมาตรของบ่อ
ดักไขมันและระยะเวลาการเก็บกักน  าเสีย            
ในบ่อดักไขมันไม่เหมาะสม ส่งผลให้น  ามัน
และไขมันถูกระบายเข้าสู่ท่อรวบรวมน  าเสีย 
โดยไม่มีโอกาสแยกตัวและลอยขึ นมาสะสม
กันอยู่ผิวน  า  

 
 

 

  
 

    

- น  า มั นและ ไขมั นจะต้ อ งถู กก า จั ดออกจ าก                      
น  าเสียก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดแบบชีวภาพ เนื่องจาก
น  ามันและไขมัน จะไปเคลือบผนังด้านในของท่อ 
และท าให้ท่อระบายน  าอุดตันได้ นอกจากนี น  ามัน
และไขมันยังส่งผลต่อการท างานของจุลินทรีย์ในบ่อ
เติมอากาศ โดยจะไปเคลือบผนังเซลล์ของจุลินทรีย์
และขัดขวางการถ่ายเทออกซิเจนและสารอ่ืน ๆ                 
เข้าสู่เซลล์ ดังนั น การก าจัดน  ามันและไขมันควรท าที่
แหล่งก าเนิด  
 

- หมั่นก าจัดเศษอาหารในตะแกรงดักขยะ อย่างน้อย
วันละ 1 ครั ง เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการบูดเน่าของ
เศษอาหาร 
 

- ปริมาตรบ่อดักไขมัน 
 

   ปริมาตรของบ่อดักไขมันขึ นอยู่กับปริมาณน  าเสีย      
ที่เกิดขึ น และระยะเวลาการเก็บกักน  าเสียในบ่อดัก
ไขมัน กรมควบคุมมลพิษ ระบุว่าการออกแบบบ่อดัก
ไขมันส าหรับประเทศไทย ซึ่งน  าเสียมีอุณหภูมิสูง                 
การจับตัวของไขมันช้า ดังนั น ระยะเวลาเก็บกัก 
(Detention Time) ของบ่อดักไขมันจึงไม่ควรน้อยกว่า 
6 ชั่วโมง เพ่ือให้น  ามันและไขมันมีโอกาสแยกตัว               
และลอยขึ นมาสะสมกันอยู่บนผิวน  า และตักออกไป
ก าจัดเมื่อปริมาณไขมันและน  ามันสะสมมากขึ น 
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 บ่อดักไขมัน / แผนกโภชนาการ (ต่อ) 
    
 

  
 

    

รายการค านวณขนาดบ่อดักไขมันที่เหมาะสมกับ
โรงพยาบาลทรายมูล 

 

ปริมาณน  าเสียทั งหมด             = 35 m3/day   
น  าเสียจากครัว                      = 4.38 m3/day   
(12.5% ของน  าเสียทั งหมด) 
ระยะเวลาการท างานของสถานบริการ = 8 hr 
                                      = 0.55 m3/hr 
ระยะเวลาเก็บกักน  าเสีย          = 6 hr 
ปริมาตรของบ่อดักไขมัน         = 3.28 m3 

ดังนั น  บ่อดักไขมันที่ เหมาะสมกับโรงพยาบาล                
ทรายมูลควรมีปริมาตร 3.28 ลูกบาศก์เมตรขึ นไป 
 

- โรงพยาบาลทรายมูลควรท าการก่อสร้างบ่อดัก
ไขมันเพ่ือรองรับน  าเสียจากแผนกโภชนาการ ก่อน
เข้าสู่ท่อรวบรวมน  าเสีย  
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 บ่อดักไขมัน /  
แผนกโภชนาการ (ต่อ) 
    
 

  
 

    

 
รูปตัวอย่างแบบแปลนบ่อดักขยะ 

 

 
รูปตัวอย่างแบบแปลนบ่อดักไขมัน 

 

 



 
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลทรายมูล อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร วันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2565 
 

    งานวิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม     กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ     ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10  

 

ล าดั
บที่ 

รายละเอียดที่พบ ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

2.   ระบบบ าบัดน  าเสียชนิดถังกรองเติมอากาศ / 
แผนกผู้ป่วยใน (IPD) และแผนกโภชนาการ 

 
แผนกผู้ป่วนใน 

แผนกโภชนาการ 

การควบคุมระบบบ าบัดน  าเสียชนิดถังกรองเติม
อากาศ มีดังนี  
 

- ควบคุมปริมาณการเติมอากาศในช่องเติมอากาศ 

ออกซิ เ จ น ล ะ ล า ยน  า  (DO)  2.0 มก . /ล . 
(ตรวจสอบทุกวัน)  
 

- การตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายน  า (DO) ควรเก็บ
หลายต าแหน่งและที่ระดับต่างกัน เพ่ือตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของเครื่องเติมอากาศ 
 

- สังเกตสีน  าในช่องเติมอากาศ หากมีสีด าแสดงว่า               
มีปริมาณออกซิเจนละลายน  า (DO) น้อย อาจท าให้ 
จุลชีพตาย 
 

-  เ ดิ น เ ค รื่ อ ง เ ติ ม อ า ก า ศ ต ล อ ด  24 ชั่ ว โ ม ง                              
และตรวจสอบการท างานของเครื่องอย่างน้อย วันละ 
1 ครั ง (ในกรณีที่ โรงพยาบาลต้องการประหยัด
พลังงานด้วยการลดจ านวนการเดินเครื่องเติมอากาศ 
อาจปรับลดในช่วงกลางคืนที่มีน  าเสียเข้าระบบน้อย 
ส่วนในเวลากลางวันควรเดินเครื่องเติมอากาศ
ตลอดเวลา) 
 

- ควรมีเครื่องเติมอากาศ  (Air Blower) จ านวน                    
2 เครื่อง เพ่ือสลับกันท างาน 
 
- บันทึกผลการตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายน  า (DO) 
ในช่องเติมอากาศเป็นประจ าทุกวัน 
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 ระบบบ าบัดน  าเสียชนิดถังกรองเติมอากาศ / 
แผนกผู้ป่วยใน (IPD) และแผนกโภชนาการ 
(ต่อ) 

- ควรใช้เครื่องวัดค่าออกซิเจนละลายน  าแบบดิจิตอล                   
เพ่ือความแม่นย าของค่าที่ได้การจากวัด 

 
รูปตัวอย่างเครื่องวัดค่าออกซิเจนละลายน  า 

 

- ตรวจสอบการสะสมของตะกอนภายในระบบ ควรสูบ
ตะกอนเมื่อตะกอนสะสมถึง 30% ของช่องส่วนเกรอะ 
สูบตะกอนออกอย่างน้อยปีละ 1 ครั ง หรือมากกว่า 
ขึ นกับการใช้งานและการสะสมของตะกอน 
 

- สูบตะกอนในบ่อแรกที่เป็นส่วนของบ่อเกรอะ โดย
ใช้รถสูบสิ่งปฏิกูล ก่อนสูบควรเติมปูนขาวเพ่ือฆ่าเชื อ
โรค โดยให้มีค่าความเป็นกรด - ด่าง มากกว่า 12 
โดยใช้ปูนขาว 1 กิโลกรัม ผสมในตะกอนที่สูบไป
ก าจัด 1 ลูกบาศก์เมตร หรือเติมคลอรีนเข้มข้นเพ่ือ
ควบคุมเชื อโรค 
 

- เนื่องด้วยโรงพยาบาลทรายมูลมีแผนปรับปรุงระบบ
ท่อรวบรวมน  าเสียใหม่ และโรงพยาบาลมีระบบ
บ าบัดน  าเสียส่วนกลางแล้ว ควรพิจารณายกเลิกการ
ใช้ถังบ าบัดน  าเสียส าเร็จรูปทั งหมด (ยกเว้นหน่วยไต
เทียมและซักฟอก) และต่อท่อน  าเสียจากอาคารเข้า
ระบบท่อรวบรวมน  าเสียโดยตรง 
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3. บ่อเติมอากาศ / ระบบบ าบัดน  าเสียส่วนกลาง 

   จากการตรวจวัด พบว่า ค่าออกซิเจนละลาย
น  า (DO) ในบ่อเติมอากาศ มีค่าเท่ากับ 7.59 
mg/L แสดงถึงปริมาณออกซิเจนละลายน  า 
(DO) ภายในบ่อเติมอากาศเพียงพอ 

 

 

 

- ควบคุมการเติมออกซิเจนในบ่อเติมอากาศทุก
ต าแหน่ง และตลอดความลึกตลอดทั่วทั งบ่อเติม

อากาศ ออกซิเจนละลายน  า (DO)  2.0 มก./ล. 
(ตรวจสอบทุกวัน)  
 

- การตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายน  า (DO) ควรเก็บ
หลายต าแหน่งและที่ระดับต่างกัน และควรตรวจวัด
ในช่วงที่มีน  าเสียเข้าระบบมากที่สุด เนื่องจากเป็น
ช่วงที่มีการใช้ออกซิ เจนสู งสุด เ พ่ือตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของเครื่องเติมอากาศ 
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4. บ่อสัมผัสคลอรีน / ระบบบ าบัดน  าเสีย
ส่วนกลาง 

   จากการตรวจวัด พบว่า ค่าคลอรีน
ตกค้าง (Free Residual Chlorine) ใน                 
น  าทิ ง มีค่าเท่ากับ 4.87 mg/L แสดงถึง
ปริมาณคลอรีนตกค้างในน  าทิ งเพียงพอ 

 

 

การฆ่าเชื อโรคด้วยคลอรีน 
 

- การเตรียมสารละลายคลอรีน ควรใช้ให้หมดภายใน              
24 ชั่วโมง หรืออนุโลมให้ภายใน 48 ชั่วโมง เพราะเมื่อ
คลอรีนสัมผัสอากาศ ปริมาณความเข้มข้นของสารละลาย
จะลดลง ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื อโรคลดลงด้วย 
 

- ในกรณีช่วงการระบาดโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ควร
ควบคุมปริมาณคลอรีนตกค้าง (Free residual chlorine) 
ในน  าทิ งหลังสัมผัสคลอรีน ~ 30 นาทีให้ไม่น้อยกว่า 1.0 
มิลลิกรัม/ลิตร (ตรวจสอบทุกวัน) *Ref. แนวทางการจัดตั ง
โรงพยาบาลสนาม กรณีการระบาดโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 
2019, กระทรวงสาธารณสุข 2564 
 

- ในกรณีช่วงการระบาดโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 
ควรงดน าน  าทิ งหรือน  าเสียหมุนเวียนกลับมาใช้ซ  า 
 

- บันทึกผลการตรวจวัดปริมาณคลอรีนตกค้างเป็นประจ า
ทุกวัน 
 

- ควบคุมให้น  ามีค่า pH ~ 6.5 – 7.0 จะท าให้การฆ่าเชื อ
โรคในน  าทิ งมีประสิทธิภาพสูงขึ น 
 

- ควรใช้เครื่องวัดคลอรีนตกค้างแบบดิจิตอล เพ่ือความ
แม่นย าของค่าที่ได้การจากวัด 

 
รูปตัวอย่างเครื่องวัดคลอรีนตกค้างแบบดิจิตอล 
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5. - การตรวจวัดคุณภาพน  าประจ าวัน - บันทึกผลการตรวจวัดประจ าวัน ดังนี  
 

  1) ค่า pH (6 - 8) 
      • บ่อเติมอากาศ 
      • บ่อสัมผัสคลอรีน (บริเวณทางน  าออก) 
 

  2) ค่า DO ( 2 มก./ล.) 
      • บ่อเติมอากาศ  
 

  3) ค่า SV30 อยู่ในช่วง 250 – 500 mL/L 
      (ระบบจุลินทรีย์แขวนลอย) 
      • บ่อเติมอากาศ  
 

  4) ค่าคลอรีนอิสระ 
      • หลังจากเติมคลอรีนแล้ว 30 นาที ค่าควรอยู่ในช่วง 
0.5 - 1.0 มก./ล. 
 

** ในกรณีช่วงการระบาดโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 
ควรควบคุมปริมาณคลอรีนตกค้าง (Free residual 
chlorine) ในน  าทิ งหลังสัมผัสคลอรีน ~ 30 นาที ให้ไม่
น้อยกว่า 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร   
 

  5) ปริมาณน  าเสียที่เข้าระบบ 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลทรายมูล อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร วันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2565 
 

    งานวิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม     กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ     ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10  

 

ล าดั
บที่ 

รายละเอียดที่พบ ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

6. - การตรวจวัดคุณภาพน  าทิ ง 
 
 
 

 

- เก็บตัวอย่างน  าที่ผ่านการบ าบัดแล้วส่งวิเคราะห์กับหน่วยงานภาครัฐ  
เพื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานควบคุมการระบายน  าทิ ง ควรมีความถี่ทุก ๆ                
3 เดือน/ครั ง และต้องมีการตรวจวัดแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั งหมด             
และแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม *Ref. มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
 

- ตรวจหาไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia Coli) ในน  า
ทิ งและกากตะกอนที่ ผ่ านการบ าบัดแล้ว  อย่างน้อยปีละ  1 ครั ง                       
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดปริมาณไข่หนอนพยาธิ         
และแบคทีเรียอีโคไล และวิธีการเก็บตัวอย่าง และการตรวจหาไข่
หนอนพยาธิ และแบคทีเรียอีโคไลในน  าทิ งและกากตะกอนที่ผ่านระบบ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลแล้ว พ.ศ. 2561 

 
   ห้องปฏิบัติการที่รับตรวจวิเคราะห์ไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล 

 

- ตรวจคุณภาพน  าเสียก่อนเข้าระบบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง เพื่อตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการท างานของระบบบ าบัดน  าเสีย 
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7. - การวางแผนบ ารุงรักษาเชิง
ป้องกันของระบบบ าบัดน  าเสีย 
( Preventive Maintenance : 
PM) 

- มีการจัดท าแผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน เพื่อให้เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ของระบบบ าบัดน  าเสีย สามารถท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ที่สุด ซึ่งเป็นการบ ารุงรักษาก่อนที่จะมีอุปกรณ์ช ารุดเสียหาย เช่น                
การเปลี่ยนอะไหล่หรือมอเตอร์เมื่อครบอายุการใช้งานตามที่ผู้ผลิต
ก าหนดไว้ในคู่มือ หรือการเปลี่ยนมอเตอร์ เพื่อป้องกันไม่ให้มอเตอร์เสีย
จนท าให้ระบบบ าบัดน  าเสียต้องหยุดท างาน ดังนั นต้องมีการวางแผนและ
ตั งงบประมาณส าหรับการบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง มีการตรวจติดตาม
การด าเนินงาน และบันทึกการท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ สม่ าเสมอ 
 

 

 
ตัวอย่างตารางบ ารุงรักษาส าหรับระบบบ าบัดน  าเสีย 
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8. - น  าประปาบาดาล 
 

X   มีการส ารองน  าอุปโภคและบริโภค  

    ให้เพียงพอในสภาวะฉุกเฉิน อย่าง 
     น้อย 3 วัน 

 

 มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน  า    
อุปโภค บริโภคเฉพาะทางด้าน
แบคทีเรียทุกเดือน 

 

 มีการล้างท าความสะอาดถังเก็บน  า 
         ส ารองอย่างน้อยปีละ 1 ครั ง  

 

 เก็บข้อมูลปริมาณการใช้น  า  
 

 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน  าใช้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวง
สาธารณสุข 
 

 ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีน    
        อิสระคงเหลือในน  า ณ จุดปลายท่อ 
        ระบบจ่ายน  า 

- มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน  าทางกายภาพ เคมี  
โลหะหนัก และแบคทีเรีย ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
น  าบริโภคของกรมอนามัยปี 2553 อย่างน้อยปีละ                  
1 ครั ง 
 

- มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน  าอุปโภคบริโภคเฉพาะ
ทางด้านแบคทีเรียด้วยชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน  า                   
(อ.11) อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั ง 
 

 
ตัวอย่างชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน  า (อ.11) 

 

- มีการตรวจวิเคราะห์คลอรีนอิสระคงเหลือให้ไม่น้อย
กว่า 0.5 mg/L (ช่วงสถานการณ์ COVID-19) เพ่ือให้
สามารถฆ่าเชื อโรคในท่อจ่ายประปาที่อาจปนเปื้อน
ภายหลัง ควรตรวจวิเคราะห์เป็นประจ าทุกวัน 
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9. ระบบเติมอากาศและถังกรอง / ระบบประปา 

 

ระบบเติมอากาศ มีข้อเสนอแนะดังนี  
 

- ตรวจสอบถ่านที่อยู่บนถาดสม่ าเสมอ ถ้าถ่านอยู่ใน
สภาพที่ใช้งานไม่ได้แล้วควรท าการเปลี่ยนถ่านใหม่ 
 

การล้างย้อนทรายกรอง มีข้อเสนอแนะดังนี  
 

- ควรท าความสะอาดทรายกรองเมื่อถึงเวลาที่
ก าหนดไว้ โดยใช้แรงดันน  าจากหอถังสูงล้างย้อนให้
ชั นทรายขยายตัวและพาเศษตะกอนที่ติดค้างในชั น
ทรายหลุดออกไป โดยการล้างย้อนทรายกรองจะ
พิจารณาความเหมาะสมในการล้างย้อนทรายกรอง
ว่า กรณีใดเกิดขึ นก่อน ดังนี  
 

• เมื่อครบ 24 ชั่วโมง การท างานของเครื่องสูบน  าดิบ 
หรืออาจท าการล้างย้อนทรายกรองตามตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 ระยะเวลาที่สมควรล้างหน้าทรายกรอง 
ระยะเวลาที่ท าการ 

ผลิตใน 1 วัน 
(ชั่วโมง) 

ระยะเวลาที่สมควร 
ล้างย้อนทรายกรอง 

(วัน/ครั ง) 
4 6 
6 4 
8 3 
10 2 
12 2 
14 2 

 

• เมื่อระดับน  าในระบบกรองเพ่ิมขึ นถึงระดับต่ ากว่า
ปากท่อน  าล้น ประมาณ 20 เซนติเมตร 
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ถังกรอง / ระบบประปา (ต่อ) 

 

การตรวจสอบหน้าทรายกรอง 
 

   หากพบว่าระดับน  าในถังกรองไม่เพ่ิมไปกว่าเดิม            
ทั งที่ในระหว่างนี ไม่มีการล้างย้อนทรายกรอง หรือมี
ปริมาณเหล็กเกินมาตรฐาน (วิเคราะห์คุณภาพน  า
หลังการกรอง) แสดงว่าทรายมีปัญหาต้องหยุดการ
กรองน  า และก่อนการล้างย้อนทรายกรองต้อง
ตรวจสอบว่าเกิดการแตกแยกของหน้าทรายกรอง 
หรือทรายจับตัวเป็นแผ่นแข็งหรือไม่ ถ้าผิดปกติให้ท า
การแก้ไขทันท ี

 

10. ถังน  าส ารอง / ระบบประปา 

   จากการตรวจสอบ พบว่า ฝาครอบของ      
ถังน  าส ารองปิดไม่มิดชิดและไม่มีการล็อค
กุญแจ 

 

- ถังส ารองน  าต้องปิดให้มิดชิดและมีการล็อคกุญแจ                
เพ่ือป้องกันอุบัติการณ์ต่าง ๆ เช่น ผู้ไม่ประสงค์ดีน าสิ่ง
แปลกปลอมไปใส่ ในถังน  า ส่งผลต่อคุณภาพน  า 
สุขภาพอนามัยบุคลากร และผู้มาใช้บริการ เป็นต้น 
 

- ถั งน  าส ารองควรมี การล้ า งท าความสะอาด                 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง  
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11. ระบบฆ่าเชื อโรค / ระบบประปา 
 

   จากการตรวจวัด พบว่า ค่าคลอรีนตกค้าง 
(Free Residual Chlorine) ในน  าประปา (เก็บ
ตัวอย่างจากปลายท่อน  าประปาอาคารพิเศษ 
16 ห้อง) มีค่าเท่ากับ 0.81 mg/L แสดงถึง
ปริมาณคลอรีนตกค้างในน  าประปาเพียงพอ  
 

 
 

 

- การฆ่าเชื อโรคในน  าประปามีความจ าเป็นและส าคัญ
มาก เนื่องจากน  าดิบที่ผ่านการกรอง และมีสภาพใส
นั นยังมีเชื อโรคพวกจุลินทรีย์ ซึ่งเชื อโรคเหล่านี อาจ
ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคที่มีสาเหตุมาจากน  าเป็น
สื่อ เช่น อุจจาระร่วง บิด ฯลฯ ดังนั นควรมีการฆ่าเชื อ
โรคในน  ากอ่นที่จะจ่ายน  าให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการ  
 

- ควบคุมค่าคลอรีนอิสระคงเหลือที่ปลายท่อให้ไม่
น้อยกว่า 0.5 mg/L (ช่วงสถานการณ์ COVID-19) 
เพ่ือให้สามารถฆ่าเชื อโรคในท่อจ่ายประปาที่อาจ
ปนเปื้อนภายหลัง ควรตรวจวิเคราะห์เป็นประจ า                
ทุกวัน 
 

- การเตรียมสารละลายคลอรีน ควรใช้ให้หมดภายใน 
24 ชั่วโมง หรืออนุโลมให้ภายใน 48 ชั่วโมง เพราะ
เมื่อคลอรีนสัมผัสอากาศ ปริมาณความเข้มข้นของ
สารละลายจะลดลง ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการฆ่า
เชื อโรคลดลงด้วย 

 

 



 
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลทรายมูล อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร วันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2565 
 

    งานวิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม     กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ     ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10  

 

ล าดั
บที่ 

รายละเอียดที่พบ ข้อเสนอแนะ 
หมาย
เหตุ 

12. มูลฝอยติดเชื อ / ตึก Cohort Ward 
 

    จากการส ารวจ พบว่า มีการวางถุงมูลฝอย
ติดเชื อที่พื น ไม่บรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิด  
ซ่ึงมีความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื อโรค 

 

- บรรจุถุงมูลฝอยติดเชื อลงในภาชนะที่ปิดมิดชิด                     
มีสีแดงทึบแสง และมีข้อความว่า “มูลฝอยติดเชื อ” 
เพ่ือรอการเคลื่อนย้ายไปที่พักรวมมูลฝอยติดเชื อและ
ป้องกันการแพร่กระจายเชื อและสัตว์พาหะน าโรค 
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13. ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื อ 

   จากการตรวจสอบ พบว่า ที่พักรวมมูลฝอย
ติดเชื อไม่มีการติดตาข่ายมุ้งลวดเพ่ือป้องกัน
แมลงหรือสัตว์พาหะน าโรคเข้าไป ซึ่งไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงว่าด้วยการ
ก าจัดมูลฝอยติดเชื อ พ.ศ. 2545 อาจมีความ
เสี่ยงในการแพร่กระจายเชื อโรคได ้

 

- กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื อ                  
พ.ศ. 2545 ระบุว่า  
 

     ในการเก็บมูลฝอยติดเชื อ จะต้องจัดให้มีที่พักรวม
มูลฝอยติดเชื อที่เป็นห้องหรือเป็นอาคารเฉพาะแยก
จากอาคารอ่ืน โดยมีลักษณะดังต่อไปนี  ส าหรับใช้เก็บ
กักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื อเพ่ือรอการขนไปก าจัด 
 

 (1) มีลักษณะไม่แพร่เชื อ และอยู่ในที่ที่สะดวกต่อการ
ขนมูลฝอยติดเชื อไปก าจัด 
 

(2) มีขนาดกว้างเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูล
ฝอยติดเชื อได้อย่างน้อยสองวัน 
 

(3) พื นและผนังต้องเรียบ ท าความสะอาดได้ง่าย 
 

(4) มีรางหรือท่อระบายน  าทิ งเชื่อมต่อกับระบบบ าบัด 
น  าเสีย 
 

(5) มีลักษณะโปร่ง ไม่อับชื น 
 

(6) มีการป้องกันสัตว์แมลงเข้าไป มีประตูกว้าง
พอสมควรตามขนาดของห้อง หรืออาคารเพื่อ
สะดวกต่อการปฏิบัติงาน และปิดด้วยกุญแจ  
 

(7) มีข้อความเป็นค าเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นได้
ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื อ” ไว้ที่หน้าห้อง
หรือหน้าอาคาร 
 

(8) มีลานส าหรับล้างรถเข็นอยู่ใกล้ที่พักรวมมูลฝอย 
ติดเชื อ และลานนั นต้องมีรางหรือท่อรวบรวมน  าเสีย
จากการล้างรถเข็นเข้าสู่ระบบบ าบัดน  าเสีย 
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14. มูลฝอยอันตราย 

   จากการตรวจสอบ พบว่า โรงพยาบาล
ทรายมูลก าจัดมูลฝอยอันตรายโดยการน าไป
ใส่ ไว้ ในวงบ่อซี เมนต์  ซึ่ ง ไม่ เป็น ไปตาม
หลักเกณฑ์และสุขลักษณะตามกฎกระทรวง 
เรื่องการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
จากชุมชน พ.ศ. 2563 อาจมีความเสี่ยงใน
การปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมได้ 

 

-  คว รก า จั ดมู ล ฝอย อันตร าย ให้ เ ป็ น ไ ปต า ม
กฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. 2563 หมวด 4 การ
ก าจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
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รายงานผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง 
โรงพยาบาลทรายมูล อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 
2. เพ่ือใช้ติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน                

ที่กฎหมายก าหนด ตลอดจนใช้ส าหรับรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด  

เครื่องตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง EXTECH INSTRUMENTS รุ่น EA33 

มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง 

1. กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย                    
และสภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559  

2. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง 
3. มาตรฐานด้านแสงสว่างที่เก่ียวข้องกับโรงพยาบาลของสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย 

วิธีการตรวจวัด 

1. การส ารวจเบื องต้น 
 ส ารวจพื นที่ท างานของสถานพยาบาลทั งหมด เพ่ือเก็บข้อมูลเบื องต้น จดบันทึกข้อมูลบริเวณท างานใด

ที่มีผู้ปฏิบัติงานใช้สายตามองเฉพาะจุดหรือต้องใช้สายตาอยู่กับที่ในการท างานในสภาพการท างานปกติ              
และในช่วงเวลาที่มีแสงสว่างตามธรรมชาติน้อยที่สุด และเลือกแบบการตรวจวัด โดยการตรวจวัดความเข้ม
แสงสว่างภายในอาคาร มีวิธีการตรวจวัด 2 วิธี คือ 

 

  1.1 การวัดแบบจุด (Spot Measurement)  
     เป็นการวัดความเข้มแสงสว่างเฉพาะจุดหรือที่ต้องใช้สายตาอยู่กับที่ในการท างาน ตรวจวัดในจุด                   

ที่สายตากระทบชิ นงานหรือจุดที่ท างานของผู้ปฏิบัติงาน (Point of Work) โดยวางเครื่องวัดความเข้ม                 
แสงสว่างในแนวระนาบเดียวกับชิ นงานหรือพื นผิวที่สายตากระทบ 
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  1.2 การวัดแสงเฉลี่ยแบบพื นที่ท่ัวไป (Area Measurement)  
     เป็นการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างในบริเวณพื นที่ทั่วไปในสถานพยาบาล 

2. การวัดความเข้มแสงสว่าง 
2.1 ปรับให้เครื่องอ่านค่าที่ศูนย์ ก่อนท าการตรวจวัดทุกครั ง 
2.2 ปรับมิเตอร์เลือกช่วงของความเข้มแสงสว่างให้ เหมาะสม หากประมาณระดับความเข้มไม่ ได้                  

ให้ปรับช่วงการวัดที่ระดับสูงสุดก่อน 
2.3 ศึกษาลักษณะการท างานของผู้ปฏิบัติงาน ขนาดชิ นงาน ความละเอียดของงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม            

ที่ส่งผลกระทบต่อการมอง การส่องสว่าง และคุณภาพของการส่องสว่าง 
2.4 วางเซลล์รับแสงระนาบเดียวกับพื นผิวงานของผู้ปฏิบัติงาน โดยมิให้เงาของผู้ตรวจวัดทอดบังบนเซลล์รับแสง 
2.5 ให้เซลล์รับแสงรับแสงจนได้ค่าที่แน่นอน (โดยใช้เวลาประมาณ 5 – 15 นาที) อ่านค่าและบันทึกผลการ

ตรวจวัด 
2.6 บันทึกผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างและปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง พร้อมระบุวิธีการวัดความ

เข้มแสงสว่าง 
2.7 น าผลการตรวจวัดเปรียบเทียบกับกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและด าเนินการ

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับ ความร้อน แสงสว่าง                
และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รายงานผล 

 แบบบันทึกผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง 

นิยาม 

1. แสง เป็นพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความยาวคลื่น ซึ่งสามารถกระตุ้นจอภาพและท าให้เกิดการ
มองเห็นได้ แสงที่ตาสามารถมองเห็นได้นั น มีลักษณะที่เฉพาะคือ มีคุณสมบัติผสมผสานระหว่างคลื่นอนุภาค 
มีความยาวคลื่นในช่วง 380 – 770 นาโนเมตร 

2. ความเข้มแสง (Illuminance) หมายถึง ปริมาณแสงที่ตกกระทบลงบนหนึ่งหน่วยพื นที่ท่ีก าหนด 
3. หน่วยวัดความเข้มแสง มีหน่วยเป็นลักซ์ (Lux) หรือเป็นฟุตเทียน (Foot Candle) (1 ฟุตเทียน                    = 

10.76 ลักซ์) 
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ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง 

สถานที่ : โรงพยำบำลทรำยมูล     วันที่ : 5 - 6 พฤษภาคม 2565     เวลา : 09.00 – 16.00 น. 

เครื่องมือตรวจวัด : เครื่องตรวจวัดควำมเข้มของแสงสว่ำง EXTECH INSTUMENTS รุ่น EA33 

ผู้ท าการตรวจวัด : นำงสำวสริตำ สำยสุข     ต้ำแหน่งวิศวกรปฏิบัติกำร (ด้ำนสิ่งแวดล้อม) 

จุด
ที ่ แผนก/จุดตรวจวัด ลักษณะงาน วิธีการตรวจวัด 

ความเข้มของแสงสว่าง 
(LUX) 

การแปลผล 
ผลการ
ตรวจวัด 

มาตรฐาน 

ตึกผู้ป่วยนอก (OPD) ชั น 2 
1. ห้องประชุมทรายเงิน 
1.1 โต๊ะคอมพิวเตอร์ งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 565.6 300.0 ผ่าน 
1.2 แสงสว่างพื นที่ทั่วไป     งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแสงเฉลี่ย 459.9 300.0 ผ่าน 
1.3 ที่นั่งหัวโต๊ะประชุม งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 138.6 300.0 ผ่าน 
2. ห้องบริหารทั่วไป 
2.1 โต๊ะท างานคุณศิริลักษณ์ งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 217.5 300.0 ไมผ่่าน 
2.2 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 

คุณศิริลักษณ์ 
งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 162.1 300.0 ไมผ่่าน 

2.3 โต๊ะท างานหัวหน้าบริหาร งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 114.3 300.0 ไมผ่่าน 
2.4 โต๊ะท างานคุณไพรวัน งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 172.3 300.0 ไมผ่่าน 
2.5 โต๊ะคอมพิวเตอร์คุณไพรวัน งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 130.5 300.0 ไมผ่่าน 
2.6 โต๊ะท างานคุณนุชชรา งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 156.6 300.0 ไมผ่่าน 
2.7 โต๊ะคอมพิวเตอร์คุณนุชชรา งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 115.3 300.0 ไมผ่่าน 
2.8 โต๊ะท างานคุณสุปราณี งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 149.9 300.0 ไมผ่่าน 
2.9 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 

คุณสุปราณี 
งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 230.2 300.0 ไมผ่่าน 

2.10 โต๊ะท างานคุณรัตนา งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 193.3 300.0 ไมผ่่าน 
2.11 โต๊ะคอมพิวเตอร์คุณรัตนา งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 183.4 300.0 ไมผ่่าน 
2.12 โต๊ะท างานคุณสุภารัตน์ งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 162.2 300.0 ไมผ่่าน 
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3. ห้องผู้อ านวยการ 
3.1 โต๊ะคอมพิวเตอร์ งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 665.2 300.0 ผ่าน 

ตึกผู้ป่วยนอก (OPD) ชั น 1 
4. ห้องอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 
4.1 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 1 

บริเวณ Nurse Station       
งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 303.8 300.0 ผ่าน 

4.2 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2 
บริเวณ Nurse Station       

งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 198.3 300.0 ไมผ่่าน 

4.3 โต๊ะเขียนรายงาน งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 278.6 300.0 ไมผ่่าน 
4.4 โต๊ะคอมพิวเตอร์แพทย์ งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 341.6 300.0 ผ่าน 
4.5 เตียงผู้ป่วย 1 งานทางการแพทย์ การวัดแบบจุด 329.8 500.0 ไมผ่่าน 
4.6 เตียงผู้ป่วย 2 งานทางการแพทย์ การวัดแบบจุด 281.8 500.0 ไมผ่่าน 
4.7 เตียงผู้ป่วย 3 งานทางการแพทย์ การวัดแบบจุด 269.5 500.0 ไมผ่่าน 
5. จุดท าบัตรบริเวณหน้าห้องอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 
5.1 โต๊ะคอมพิวเตอร์ งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 151.2 300.0 ไมผ่่าน 
6. แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) 
6.1 ที่รอรับบริการหน้าห้องบัตร พื นที่ทั่วไป การวัดแสงเฉลี่ย 651.7 200.0 ผ่าน 
6.2 จุดรับบัตรคิว / จุดวัด

ความดัน 
งานเอกสาร การวัดแบบจุด 406.5 300.0 ผ่าน 
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6.3 โต๊ะคอมพิวเตอร์บริเวณ
จุดวัดความดัน 

งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 458.6 300.0 ผ่าน 

6.4 ที่รอรับการรักษา  
แผนกผู้ป่วยนอก 

พื นที่ทั่วไป การวัดแสงเฉลี่ย 379.2 200.0 ผ่าน 

7. จุดซักประวัติ แผนกผู้ป่วยนอก 
7.1 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 1 งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 509.6 300.0 ผ่าน 
7.2 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2 งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 798.8 300.0 ผ่าน 
7.3 โต๊ะคอมพิวเตอร์จุดรับ 

บัตรนัด 
งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 238.6 300.0 ไมผ่่าน 

8. ห้องบัตร 
8.1 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 1 

บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ 
งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 212.4 300.0 ไมผ่่าน 

8.2 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2 
บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ 

งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 192.6 300.0 ไมผ่่าน 

8.3 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 3 
บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ 

งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 151.6 300.0 ไมผ่่าน 

8.4 โต๊ะคอมพิวเตอร์คุณนิตยา งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 192.2 300.0 ไมผ่่าน 
8.5 โต๊ะท างานคุณอโณทัย งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 242.2 300.0 ไมผ่่าน 
9. ห้องตรวจโรคที่ 1 แผนกผู้ป่วยนอก 
9.1 โต๊ะคอมพิวเตอร์แพทย์ งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 132.8 300.0 ไมผ่่าน 
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9.2 เตียงผู้ป่วย งานทางการแพทย์ การวัดแบบจุด 90.2 500.0 ไมผ่่าน 
10. ห้องตรวจโรคที่ 2 แผนกผู้ป่วยนอก 
10.1 โต๊ะคอมพิวเตอร์แพทย์ งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 136.2 300.0 ไมผ่่าน 
10.2 เตียงผู้ป่วย งานทางการแพทย์ การวัดแบบจุด 35.8 500.0 ไมผ่่าน 
11. งานชันสูตรสาธารณสุข กลุ่มงานเทคนิคบริการ 
11.1 จุดเจาะเลือด งานทางการแพทย์ การวัดแบบจุด 212.2 500.0 ไมผ่่าน 
11.2 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 

จุดรับตัวอย่าง 
งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 228.2 300.0 ไมผ่่าน 

11.3 โต๊ะคอมพิวเตอร์ลงผลแลป งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 454.9 300.0 ผ่าน 
11.4 คอมพิวเตอร์เครื่องตรวจ

เลือด Er69 
คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 313.6 300.0 ผ่าน 

11.5 โต๊ะคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 406.4 300.0 ผ่าน 
11.6 จุดส่องกล้องจุลทรรศน์ Laboratory การวัดแบบจุด 425.6 300.0 ผ่าน 
11.7 คอมพิวเตอร์เครื่อง URIT - 

5250 
คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 612.9 300.0 ผ่าน 

11.8 โต๊ะท างานคุณเพ็ญนภา งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 238.3 300.0 ไมผ่่าน 
11.9 โต๊ะท างานคุณพรพิมล งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 480.6 300.0 ผ่าน 
12. ห้องยา 
12.1 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 

ภญ.จ าเนียร 
งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 135.5 300.0 ไมผ่่าน 
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12.2 โต๊ะคอมพิวเตอร์บริเวณ 
จุดจ่ายยา 

งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 98.1 300.0 ไมผ่่าน 

12.3 โต๊ะคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 162.1 300.0 ไมผ่่าน 
12.4 จุดจัดยา งานเภสัชกรรม การวัดแบบจุด 235.6 300.0 ไมผ่่าน 
12.5 จุดจัดยาบริเวณริมหน้าต่าง งานเภสัชกรรม การวัดแบบจุด 237.6 300.0 ไมผ่่าน 
12.6 แสงสว่างพื นที่ทั่วไป     

ชั นจัดเก็บยา (คลังยาย่อย)  
คลังยา การวัดแสงเฉลี่ย 119.2 200.0 ไมผ่่าน 

13. ส านักงานห้องยา 
13.1 โต๊ะท างาน ภญ.สุดเฉลียว งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 169.2 300.0 ไมผ่่าน 
13.2 โต๊ะคอมพิวเตอร์ ภญ.พิริยา งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 201.9 300.0 ไมผ่่าน 
13.3 โต๊ะท างาน ภญ.สุธีรา งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 211.2 300.0 ไมผ่่าน 
13.4 โต๊ะท างาน ภญ.จ าเนียร งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 238.9 300.0 ไมผ่่าน 
13.5 โต๊ะท างาน ภญ.พิริยา งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 183.4 300.0 ไมผ่่าน 
14. ห้องจ่ายเงิน 
14.1 โต๊ะคอมพิวเตอร์บริเวณ

หน้าเคาน์เตอร์ 
งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 125.4 300.0 ไมผ่่าน 

14.2 โต๊ะท างาน  งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 95.6 300.0 ไมผ่่าน 
14.3 จุดเขียนใบเสร็จรับเงิน งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 179.2 300.0 ไมผ่่าน 
15. ห้อง X-Ray 
15.1 จุดยื่นบัตร แผนก X-Ray งานเอกสาร การวัดแบบจุด 61.4 300.0 ไมผ่่าน 
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15.2 จุดเอกซเรย์ X-Ray การวัดแบบจุด 287.6 300.0 ไมผ่่าน 
15.3 โต๊ะคอมพิวเตอร์ผล X-Ray งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 102.2 50.0 ผ่าน 
15.4 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 

ภายในห้องส านักงาน 
งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 101.4 300.0 ไมผ่่าน 

16. ห้องรอคลอด 
16.1 โต๊ะคอมพิวเตอร์ งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 273.6 300.0 ไมผ่่าน 
16.2 เตียงรอคลอด 1 งานทางการแพทย์ การวัดแบบจุด 456.5 500.0 ไมผ่่าน 
16.3 เตียงรอคลอด 2 งานทางการแพทย์ การวัดแบบจุด 566.7 500.0 ผ่าน 
17. ห้องคลอด 
17.1 แสงสว่างพื นที่ทั่วไป     

ห้องคลอด 
งานทางการแพทย์ การวัดแสงเฉลี่ย 281.7 1,000.0 ไมผ่่าน 

18. ส านักงานห้องคลอด 
18.1 โต๊ะท างาน  งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 70.6 300.0 ไมผ่่าน 
19. ศูนย์พัฒนาคุณภาพ 
19.1 โต๊ะประชุม งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 323.2 300.0 ผ่าน 
19.2 โต๊ะคอมพิวเตอร์ งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 236.5 300.0 ไมผ่่าน 
20. ห้องไตเทียม 
20.1 แสงสว่างพื นที่ทั่วไป     

ห้องไตเทียม 
งานทางการแพทย์ การวัดแสงเฉลี่ย 688.3 500.0 ผ่าน 

20.2 เตียงฟอกไตเทียม 1 งานทางการแพทย์ การวัดแบบจุด 253.3 500.0 ไมผ่่าน 
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20.3 โต๊ะคอมพิวเตอร์ งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 459.6 300.0 ผ่าน 
20.4 โต๊ะเขียนรายงาน งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 514.0 300.0 ผ่าน 

ตึกผู้ป่วยใน (IPD) 
21. Nurse Station       
21.1 โต๊ะคอมพิวเตอร์บริเวณ

หน้าเคาน์เตอร์ 
งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 251.1 300.0 ไมผ่่าน 

21.2 โต๊ะคอมพิวเตอร์แพทย์ งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 173.2 300.0 ไมผ่่าน 
21.3 โต๊ะเขียนรายงาน งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 288.7 300.0 ไมผ่่าน 
21.4 โต๊ะคอมพิวเตอร์พยาบาล งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 213.4 300.0 ไมผ่่าน 
21.5 คอมพิวเตอร์ส าหรับกล้อง

วงจรปิด และโต๊ะท างาน 
งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 219.7 300.0 ไมผ่่าน 

22. หอผู้ป่วย 
22.1 เตียงผู้ป่วยหมายเลข 17 งานทางการแพทย์ การวัดแบบจุด 356.3 500.0 ไมผ่่าน 
22.2 เตียงผู้ป่วยหมายเลข 21 งานทางการแพทย์ การวัดแบบจุด 262.3 500.0 ไมผ่่าน 

ตึก 10 เตียง (เดิม) 
23. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
23.1 โต๊ะท างานคุณพิเชษฐ์ งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 93.2 300.0 ไมผ่่าน 
23.2 โต๊ะท างานคุณทิวาเทพ  งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 86.7 300.0 ไมผ่่าน 
24. ฝ่ายแผนงานและยุทธศาสตร์ 
24.1 โต๊ะท างานคุณรัญชนา งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 329.1 300.0 ผ่าน 
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24.2 โต๊ะท างานคุณสุดาวรรณ งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 422.2 300.0 ผ่าน 
24.3 โต๊ะท างานคุณกฤติรัช งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 353.2 300.0 ผ่าน 
24.4 โต๊ะท างานคุณสุขสบาย งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 414.6 300.0 ผ่าน 
24.5 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 

คุณสุขสบาย 
งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 287.7 300.0 ไมผ่่าน 

24.6 โต๊ะท างานคุณฤลาวรรณ์ งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 353.3 300.0 ผ่าน 
25. ห้องกายภาพบ าบัด 
25.1 จุดซักประวัติ 1 งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 235.5 300.0 ไมผ่่าน 
25.2 จุดซักประวัติ 2  

และจุดคีย์ยา 
งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 235.7 300.0 ไมผ่่าน 

25.3 แสงสว่างพื นที่ทั่วไป     
ห้องกายภาพบ าบัด 

งานทางการแพทย์ การวัดแสงเฉลี่ย 159.1 300.0 ไมผ่่าน 

26. ห้องเจ้าหน้าทีแ่ผนกกายภาพบ าบัด 
26.1 โต๊ะคอมพิวเตอร์ งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 355.3 300.0 ผ่าน 
27. ศูนย์รับข้อร้องเรียน และห้องหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 
27.1 โต๊ะคอมพิวเตอร์ งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 189.2 300.0 ไมผ่่าน 
27.2 จุดเขียนรายงาน งานเอกสาร การวัดแบบจุด 231.9 300.0 ไมผ่่าน 
28. คลินิกวัณโรค 
28.1 โต๊ะคอมพิวเตอร์ งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 255.2 300.0 ไมผ่่าน 
28.2 จุดวัดความดัน งานเอกสาร การวัดแบบจุด 1,006.0 300.0 ผ่าน 
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29. คลินิกหอบหืด 
29.1 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 

คุณจันทร์เพ็ญ 
งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 175.7 300.0 ไมผ่่าน 

29.2 ห้องอบรม งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแสงเฉลี่ย 167.5 300.0 ไมผ่่าน 
30. คลินิกล้างไตทางช่องท้อง 
30.1 โต๊ะท างานคุณอรุณรัตน์ งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 399.8 300.0 ผ่าน 
30.2 เตียงล้างไต 1 งานทางการแพทย์ การวัดแบบจุด 352.7 500.0 ไมผ่่าน 
30.3 เตียงล้างไต 2 งานทางการแพทย์ การวัดแบบจุด 428.3 500.0 ไมผ่่าน 
31. คลินิกทันตกรรม 
31.1 จุดยื่นบัตร งานเอกสาร การวัดแบบจุด 725.6 300.0 ผ่าน 
31.2 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 

จุดซักประวัติ 
งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 239.8 300.0 ไมผ่่าน 

31.3 จุดเขียนรายงาน งานเอกสาร การวัดแบบจุด 451.9 300.0 ผ่าน 
31.4 แสงสว่างพื นที่ทั่วไป     

ห้องทันตกรรม 
งานทางการแพทย์ การวัดแสงเฉลี่ย 558.2 500.0 ผ่าน 

32. ส านักงาน คลินิกทันตกรรม 
32.1 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 

คุณธนวรรณ 
งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 502.2 300.0 ผ่าน 

32.2 โต๊ะท างานคุณธนวรรณ งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 427.9 300.0 ผ่าน 
32.3 โต๊ะท างานคุณกมลชนก งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 512.8 300.0 ผ่าน 
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32.4 โต๊ะท างานคุณวรวิภา งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 717.6 300.0 ผ่าน 
32.5 โต๊ะท างานคุณจิรายุ งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 842.8 300.0 ผ่าน 
32.6 โต๊ะท างานคุณชัญญาพัชญ์ งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 724.6 300.0 ผ่าน 
32.7 โต๊ะท างานคุณมะลิวรรณ งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 337.6 300.0 ผ่าน 
33. คลินิกบ าบัดยาและสารเสพติด 
33.1 โต๊ะท างานคุณบัวดิน งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 946.0 300.0 ผ่าน 
33.2 โต๊ะท างานคุณศศินา งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 876.2 300.0 ผ่าน 
33.3 โต๊ะท างานคุณสุกัญญา งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 1,210.0 300.0 ผ่าน 
33.4 โต๊ะท างานคุณพลวรรธน์ งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 258.6 300.0 ไมผ่่าน 
34. คลังเวชภัณฑ์ 
34.1 โต๊ะคอมพิวเตอร์ งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 93.9 300.0 ไมผ่่าน 
34.2 โต๊ะท างาน งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 174.4 300.0 ไมผ่่าน 
34.3 แสงสว่างพื นที่ทั่วไป     

ชั นจัดเก็บยา (คลังยาน  า)  
คลังยาน  า การวัดแสงเฉลี่ย 277.6 200.0 ผ่าน 

34.4 แสงสว่างพื นที่ทั่วไป     
ชั นจัดเก็บยา (คลังยาเม็ด)  

คลังยาเม็ด การวัดแสงเฉลี่ย 347.3 200.0 ผ่าน 

34.5 แสงสว่างพื นที่ทั่วไป     
คลังเวชภัณฑ์ 

คลังเวชภัณฑ์ การวัดแสงเฉลี่ย 237.4 200.0 ผ่าน 

35. แผนกซักฟอก 
35.1 จุดพับผ้า งานซักฟอก การวัดแบบจุด 261.6 300.0 ไมผ่่าน 
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ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง (ต่อ) 

สถานที่ : โรงพยำบำลทรำยมูล     วันที่ : 5 - 6 พฤษภาคม 2565     เวลา : 09.00 – 16.00 น. 

เครื่องมือตรวจวัด : เครื่องตรวจวัดควำมเข้มของแสงสว่ำง EXTECH INSTUMENTS รุ่น EA33 

ผู้ท าการตรวจวัด : นำงสำวสริตำ สำยสุข     ต้ำแหน่งวิศวกรปฏิบัติกำร (ด้ำนสิ่งแวดล้อม) 

จุด
ที ่ แผนก/จุดตรวจวัด ลักษณะงาน วิธีการตรวจวัด 

ความเข้มของแสงสว่าง 
(LUX) 

การแปลผล 
ผลการ
ตรวจวัด 

มาตรฐาน 

35.2 แสงสว่างพื นที่ทั่วไป     
บริเวณเครื่องอบผ้า 

งานซักฟอก การวัดแสงเฉลี่ย 162.0 200.0 ไมผ่่าน 

35.3 จุดเย็บผ้า 1 งานซักฟอก การวัดแบบจุด 129.8 800.0 ไมผ่่าน 
35.4 จุดเย็บผ้า 2 งานซักฟอก การวัดแบบจุด 143.1 800.0 ไมผ่่าน 
36. หน่วยจ่ายกลาง 
36.1 แสงสว่างพื นที่ทั่วไป     

บริเวณเครื่องนึ่งไฟฟ้าที่ 5 
งานจ่ายกลาง การวัดแสงเฉลี่ย 157.2 200.0 ไมผ่่าน 

36.2 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 
ห้องบรรจุหีบห่อ 

งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 171.2 300.0 ไมผ่่าน 

36.3 จุดแพ็คของ STERILE  
จุดที่ 1 

พื นที่บรรจุภัณฑ์ การวัดแบบจุด 177.7 300.0 ไมผ่่าน 

36.4 จุดแพ็คของ STERILE 
จุดที่ 2 

พื นที่บรรจุภัณฑ์ การวัดแบบจุด 155.6 300.0 ไมผ่่าน 

36.5 โต๊ะคอมพิวเตอร์ภายใน
ห้องเก็บของ STERILE 

งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 60.8 300.0 ไมผ่่าน 

36.6 แสงสว่างพื นที่ทั่วไป      
ห้องเก็บของ STERILE 

ห้องเก็บของ STERILE การวัดแสงเฉลี่ย 90.0 200.0 ไมผ่่าน 

37. แผนกโภชนาการ 
37.1 แสงสว่างพื นที่ทั่วไป 

จุดปรุงอาหาร      
งานปรุงอาหาร การวัดแสงเฉลี่ย 262.0 300.0 ไมผ่่าน 
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ความเข้มของแสงสว่าง 
(LUX) 

การแปลผล 
ผลการ
ตรวจวัด 

มาตรฐาน 

37.2 โต๊ะประชุม งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 447.4 300.0 ผ่าน 
37.3 โต๊ะคอมพิวเตอร์ งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 264.0 300.0 ไมผ่่าน 

อาคารพิเศษ 16 ห้อง 
38. ห้องตรวจครรภ์ 
38.1 โต๊ะคอมพิวเตอร์ งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 369.6 300.0 ผ่าน 
38.2 เตียงตรวจครรภ์ 

(Ultrasound) 
งานทางการแพทย์ การวัดแบบจุด 147.9 300.0 ไมผ่่าน 

39. คลินิกฝากครรภ ์
39.1 โต๊ะคอมพิวเตอร์ งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 431.3 300.0 ผ่าน 
39.2 โต๊ะท างาน งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 400.5 300.0 ผ่าน 
39.3 เตียงฝากครรภ์ งานทางการแพทย์ การวัดแบบจุด 193.4 500.0 ไมผ่่าน 
40. คลินิกจิตเวช 
40.1 โต๊ะคอมพิวเตอร์ งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 225.6 300.0 ไมผ่่าน 
41. คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 
41.1 โต๊ะคอมพิวเตอร์ งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ การวัดแบบจุด 212.7 300.0 ไมผ่่าน 
42. คลินิกนมแม่ 
42.1 แสงสว่างพื นที่ทั่วไป 

คลินิกนมแม ่     
งานทางการแพทย์ การวัดแสงเฉลี่ย 207.0 300.0 ไมผ่่าน 
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สรุปผลและข้อเสนอแนะการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง 

 
1. สรุปผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในพื นที่การท างาน 

 จากการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในพื นที่การท างาน ในวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จ านวนทั งหมด 
147 บริเวณ ผลการตรวจวัดพบว่า จ านวน 52 บริเวณ มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนด และจ านวน 95 บริเวณ                  
มีค่าต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีมาตรฐานก าหนด ตามกฎกระทรวงแรงงาน เรื่องก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการ 
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559  
และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง และตามมาตรฐานของสมาคมไฟฟ้า
แสงสว่างแห่งประเทศไทย เรื่องก าหนดมาตรฐานด้านแสงสว่างที่เก่ียวข้องกับโรงพยาบาล 
 

2. ข้อเสนอแนะ 

 โรงพยาบาลควรจัดให้มีการดูแลแสงสว่างให้เป็นไปตามสภาพความเหมาะสมกับการท างาน เช่น ติดตั งหลอดไฟ
เพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมความเข้มแสง จัดแผนผังโต๊ะท างานให้สอดคล้องกับบริเวณต าแหน่งของหลอดไฟ เพ่ือไม่ให้บดบังแสงสว่าง
ในการท างาน และจัดให้มีการท าความสะอาดหลอดไฟ ดูแลบ ารุงรักษาระบบแสงสว่างอย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั งจัดให้มี     
การตรวจสภาพแวดล้อมในการท างานอย่างสม่ าเสมอ 
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รายงานผลการตรวจวัดระดับความดงัเสียง 
โรงพยาบาลทรายมูล อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือตรวจวัดระดับความดังเสียง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 
2. เพ่ือใช้ติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน         

ที่กฎหมายก าหนด ตลอดจนใช้ส าหรับรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด 

1. เครื่องตรวจวัดระดับความดังเสียง EXTECH INSTRUMENTS รุ่น HD600 (มาตรฐานIEC61672-1:2002 Class 
2; IEC60651:1979 Type 2; ANSI S1.4:1983 Type 2, CE) 

2. ฟองน  ากันลม (Wind Screen) 
3. ขาตั ง (Tripod) 

มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง 

1. กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย                  
และสภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559  

2. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอด
ระยะเวลาการท างานในแต่ละวัน 

วิธีการตรวจวัด 

1. การส ารวจเบื องต้น 
    ส ารวจพื นที่ท างานของสถานพยาบาลทั งหมด เพ่ือเก็บข้อมูลเบื องต้น จดบันทึกข้อมูลบริเวณท างานใด

ที่มีผู้ปฏิบัติงานอาจได้รับหรือสัมผัสเสียงดัง เสียงดังที่เกิดขึ นมีลักษณะแบบใด และระยะเวลาที่รับหรือสัมผัส
เสียงนานเพียงใด 

     1.1 ก าหนดจุดตรวจวัด 
     1.2 บันทึกข้อมูลที่เก่ียวข้องหรือปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตรวจวัด 
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2. การตรวจวัดความดังเสียงเฉลี่ย 
           2.1 ใช้เครื่องมือวัดระดับความดังของเสียง (Sound Level Meter) ตั งค่าต่าง ๆ ดังนี  

a) ตั งข่าย หรือสเกล เอ : dBA 
b) การตอบสนองแบบช้า (Slow) 
c) ตั งช่วงการตรวจวัดไว้ที่ค่าสูง 
d) สวมฟองน  ากันลม (Wind Screen) 
e) ตั งปุ่มการท างานอ่ืน ๆ ตามคู่มือการใช้งานของบริษัทผู้ผลิต 

 

2.2 ตรวจวัดการได้รับ/สัมผัสเสียงของผู้ปฏิบัติงาน โดยให้ไมโครโฟนของเครื่องวัดเสียงอยู่ที่ระดับหู                
ของผู้ปฏิบัติงาน รัศมีไม่เกิน 30 เซนติเมตร การถือเครื่องวัดเสียงของผู้วัด พึงระวังการดูดซับหรือสะท้อนของเสียง
เนื่องจากตัวผู้วัด หรือพิจารณาใช้เครื่องวัดเสียงติดตั งบนขาตั ง (Tripod) แทนการถือโดยผู้ตรวจวัด 

2.3 อ่านค่าระดับเสียง และระยะเวลาที่สัมผัสเสียงของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละบริเวณการท างานและบันทึกผล 
รวมทั งบันทึกปัจจัยอื่นที่เก่ียวข้อง 

2.4 น าผลการตรวจวัดเปรียบเทียบกับกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ                     
และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับ ความร้อน แสงสว่าง 
และเสียง พ.ศ. 2559 

รายงานผล 

 แบบบันทึกผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง 

นิยาม 

1. เสียง (Sound) คือพลังงานรูปหนึ่งที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของโมเลกุลของอากาศ ท าให้เกิดการอัดและขยาย
สลับกันของโมเลกุลอากาศ ความดันบรรยากาศจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงตามการเคลื่อนที่ของโมเลกุลอากาศ 
เรียกว่าคลื่นเสียง 

2. เสียงดัง (Noise) หมายถึงเสียงซึ่งไม่เป็นที่ต้องการของคน เพราะท าให้เกิดการรบกวนการรับรู้เสียงที่ต้องการ
หรือความเงียบ และเป็นเสียงที่เป็นอันตรายต่อการได้ยิน ความดังเสียงขึ นอยู่กับความสูงหรือแอมปลิจูด 
(Amplitude) ของคลื่นเสียง ส่วนความทุ้มแหลมของเสียงขึ นกับความถ่ีของเสียง 

3. เดซิเบลเอ : dBA หรือ เดซิเบล (เอ) : dB(A) เป็นหน่วยวัดความดังเสียงที่ใกล้เคียงกับการตอบสนองต่อเสียงของหูมนุษย์ 
4. TWA : Time Weighted Average ค่าเฉลี่ยระดับความดังเสียงตลอดระยะเวลาการสัมผัสเสียง 

 



 
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลทรายมูล อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร วันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2565 
 

    งานวิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม     กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ     ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10  

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง 

สถานที่ : โรงพยำบำลทรำยมูล     วันที่ : 5 - 6 พฤษภาคม 2565     เวลา : 09.00 – 16.00 น. 

เครื่องมือตรวจวัด : เครื่องตรวจวัดระดับความดังเสียง EXTECH INSTRUMENTS รุ่น HD600   

(มาตรฐาน IEC61672-1:2002 Class 2; IEC60651:1979 Type 2; ANSI S1.4:1983 Type 2, CE) 

ผู้ท าการตรวจวัด : นางสาวสริตา สายสุข     ต าแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (ด้านสิ่งแวดล้อม) 

จุด
ที ่ แผนก/จุดตรวจวัด ลักษณะงาน 

ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 
(ชั่วโมง) 

ระดับความดังเสียง 
(dBA) 

การแปลผล 
ผลการ
ตรวจวัด 

มาตรฐาน 

ตึกผู้ป่วยนอก (OPD) ชั น 2 
1. ห้องประชุมทรายเงิน งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ 8 52.6 85.0 ผ่าน 
2. ห้องบริหารทั่วไป งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ 8 51.6 85.0 ผ่าน 
3. ห้องผู้อ านวยการ งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ 8 51.6 85.0 ผ่าน 

ตึกผู้ป่วยนอก (OPD) ชั น 1 
4. ห้องอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน งานทางการแพทย์ 8 62.8 85.0 ผ่าน 
5. จุดท าบัตรบริเวณหน้า 

ห้องอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 
งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ 8 62.6 85.0 ผ่าน 

6. ที่รอรับการรักษา  
แผนกผู้ป่วยนอก 

พื นที่ทั่วไป 8 59.3 85.0 ผ่าน 

7. ห้องบัตร งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ 8 66.5 85.0 ผ่าน 
8. ห้องตรวจโรคที่ 1 

แผนกผู้ป่วยนอก 
งานทางการแพทย์ 8 56.8 85.0 ผ่าน 

9. ห้องตรวจโรคที่ 2 
แผนกผู้ป่วยนอก 

งานทางการแพทย์ 8 55.6 85.0 ผ่าน 

10. จุดเจาะเลือด  
งานชันสูตรสาธารณสุข 
กลุ่มงานเทคนิคบริการ 

งานทางการแพทย์ 8 61.2 85.0 ผ่าน 



 
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลทรายมูล อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร วันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2565 
 

    งานวิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม     กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ     ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10  

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง (ต่อ) 

สถานที่ : โรงพยำบำลทรำยมูล     วันที่ : 5 - 6 พฤษภาคม 2565     เวลา : 09.00 – 16.00 น. 

เครื่องมือตรวจวัด : เครื่องตรวจวัดระดับความดังเสียง EXTECH INSTRUMENTS รุ่น HD600   

(มาตรฐาน IEC61672-1:2002 Class 2; IEC60651:1979 Type 2; ANSI S1.4:1983 Type 2, CE) 

ผู้ท าการตรวจวัด : นางสาวสริตา สายสุข     ต าแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (ด้านสิ่งแวดล้อม) 

จุด
ที ่ แผนก/จุดตรวจวัด ลักษณะงาน 

ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 
(ชั่วโมง) 

ระดับความดังเสียง 
(dBA) 

การแปลผล 
ผลการ
ตรวจวัด 

มาตรฐาน 

11. ห้องปฏิบัติการ 
งานชันสูตรสาธารณสุข 
กลุ่มงานเทคนิคบริการ 

Laboratory 8 64.3 85.0 ผ่าน 

12. ห้องยา งานเภสัชกรรม 8 63.5 85.0 ผ่าน 
13. ส านักงาน ห้องยา งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ 8 66.5 85.0 ผ่าน 
14. ห้องจ่ายเงิน งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ 8 59.6 85.0 ผ่าน 
15. ห้อง X-Ray X-Ray 8 57.6 85.0 ผ่าน 
16. ห้องรอคลอด งานทางการแพทย์ 8 52.6 85.0 ผ่าน 
17. ห้องคลอด งานทางการแพทย์ 8 55.3 85.0 ผ่าน 
18. ส านักงาน ห้องคลอด งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ 8 65.5 85.0 ผ่าน 
19. ศูนย์พัฒนาคุณภาพ งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ 8 60.2 85.0 ผ่าน 
20. ห้องไตเทียม งานทางการแพทย์ 8 58.8 85.0 ผ่าน 

ตึกผู้ป่วยใน (IPD) 
21. Nurse Station       งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ 8 67.2 85.0 ผ่าน 
22. หอผู้ป่วย งานทางการแพทย์ 8 61.3 85.0 ผ่าน 

ตึก 10 เตียง (เดิม) 
23. งานเทคโนโลยี 

และสารสนเทศ 
งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ 8 57.8 85.0 ผ่าน 



 
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลทรายมูล อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร วันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2565 
 

    งานวิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม     กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ     ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10  

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง (ต่อ) 

สถานที่ : โรงพยำบำลทรำยมูล     วันที่ : 5 - 6 พฤษภาคม 2565     เวลา : 09.00 – 16.00 น. 

เครื่องมือตรวจวัด : เครื่องตรวจวัดระดับความดังเสียง EXTECH INSTRUMENTS รุ่น HD600   

(มาตรฐาน IEC61672-1:2002 Class 2; IEC60651:1979 Type 2; ANSI S1.4:1983 Type 2, CE) 

ผู้ท าการตรวจวัด : นางสาวสริตา สายสุข     ต าแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (ด้านสิ่งแวดล้อม) 

จุด
ที ่ แผนก/จุดตรวจวัด ลักษณะงาน 

ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 
(ชั่วโมง) 

ระดับความดังเสียง 
(dBA) 

การแปลผล 
ผลการ
ตรวจวัด 

มาตรฐาน 

24. ฝ่ายแผนงาน 
และยุทธศาสตร์ 

งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ 8 56.6 85.0 ผ่าน 

25. ห้องกายภาพบ าบัด งานทางการแพทย์ 8 55.4 85.0 ผ่าน 
26. ศูนย์รับข้อร้องเรียน / 

ห้องหัวหน้าฝ่ายการ
พยาบาล 

งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ 8 54.7 85.0 ผ่าน 

27. คลินิกวัณโรค งานทางการแพทย์ 8 59.3 85.0 ผ่าน 
28. คลินิกหอบหืด งานทางการแพทย์ 8 58.7 85.0 ผ่าน 
29. คลินิกล้างไตทางช่องท้อง งานทางการแพทย์ 8 61.2 85.0 ผ่าน 
30. คลินิกทันตกรรม งานทางการแพทย์ 8 62.5 85.0 ผ่าน 
31. ส านักงาน  

คลินิกทันตกรรม 
งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ 8 48.8 85.0 ผ่าน 

32. คลินิกวัณโรค งานทางการแพทย์ 8 61.5 85.0 ผ่าน 
33. คลินิกบ าบัดยา 

และสารเสพติด 
งานทางการแพทย์ 8 58.2 85.0 ผ่าน 

34. คลังเวชภัณฑ์ คลังยา 8 57.6 85.0 ผ่าน 
35. บริเวณหน้าเครื่องอบผ้า 

แผนกซักฟอก 
งานซักฟอก 8 62.7 85.0 ผ่าน 



 
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลทรายมูล อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร วันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2565 
 

    งานวิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม     กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ     ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10  

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง (ต่อ) 

สถานที่ : โรงพยำบำลทรำยมูล     วันที่ : 5 - 6 พฤษภาคม 2565     เวลา : 09.00 – 16.00 น. 

เครื่องมือตรวจวัด : เครื่องตรวจวัดระดับความดังเสียง EXTECH INSTRUMENTS รุ่น HD600   

(มาตรฐาน IEC61672-1:2002 Class 2; IEC60651:1979 Type 2; ANSI S1.4:1983 Type 2, CE) 

ผู้ท าการตรวจวัด : นางสาวสริตา สายสุข     ต าแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (ด้านสิ่งแวดล้อม) 

จุด
ที ่ แผนก/จุดตรวจวัด ลักษณะงาน 

ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 
(ชั่วโมง) 

ระดับความดังเสียง 
(dBA) 

การแปลผล 
ผลการ
ตรวจวัด 

มาตรฐาน 

36. จุดพับผ้า แผนกซักฟอก งานซักฟอก 8 60.2 85.0 ผ่าน 
37. ห้องบรรจุหีบห่อ 

หน่วยจ่ายกลาง 
งานจ่ายกลาง 8 54.8 85.0 ผ่าน 

38. ห้องเก็บของ STERILE 
หน่วยจ่ายกลาง 

งานจ่ายกลาง 8 69.3 85.0 ผ่าน 

39. บริเวณจุดปรุงอาหาร 
แผนกโภชนาการ 

งานโภชนาการ 8 69.1 85.0 ผ่าน 

40. ห้องส านักงาน 
แผนกโภชนาการ 

งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์ 8 65.3 85.0 ผ่าน 

อาคารพิเศษ 16 ห้อง 
41. ห้องตรวจครรภ์ งานทางการแพทย์ 8 51.2 85.0 ผ่าน 
42. คลินิกฝากครรภ์ งานทางการแพทย์ 8 54.3 85.0 ผ่าน 
43. คลินิกจิตเวช งานทางการแพทย์ 8 51.6 85.0 ผ่าน 
44. คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก งานทางการแพทย์ 8 54.5 85.0 ผ่าน 

 

 
 
 



 
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลทรายมูล อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร วันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2565 
 

    งานวิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม     กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ     ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10  

สรุปผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง 
 
สรุปผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงในพื นที่การท างาน 

 จากการตรวจวัดระดับความดังเสียงในพื นที่การท างาน ในวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จ านวนทั งหมด             
44 บริเวณ ผลการตรวจวัดพบว่า ทุกบริเวณมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนด ตามกฎกระทรวงแรงงาน เรื่องก าหนด
มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับ
ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานระดับเสียง                
ที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลทรายมูล อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร วันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2565 
 

    งานวิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม     กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ     ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10  

รายงานผลการตรวจคุณภาพอากาศภายในอาคาร 
โรงพยาบาลทรายมูล อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 
2. เพ่ือใช้ติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่  

กฎหมายก าหนด ตลอดจนใช้ส าหรับรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด 

1. เครื่องวัดฝุ่น AIR QUALITY DETECTOR BENETECH รุ่น GM8803 
2. เครื่องวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร IAQ-CALC INDOOR AIR QUALITY METERS รุ่น 7515                               

มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง 

1. ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์ค่าเฝ้าระวังคุณภาพอากาศภายในอาคาร 
2. มาตรฐานของ ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 

Engineers) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลทรายมูล อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร วันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2565 
 

    งานวิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม     กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ     ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10  

ผลการตรวจคุณภาพอากาศห้องเก็บของ STERILE 
 

สถานที่ : โรงพยำบำลทรำยมูล     วันที่ : 5 - 6 พฤษภาคม 2565     เวลา : 09.00 – 16.00 น.                           

เครื่องมือตรวจวัด : 1. เครื่องวัดฝุ่น AIR QUALITY DETECTOR BENETECH รุ่น GM8803 

2. เครื่องวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร IAQ-CALC INDOOR AIR QUALITY METERS รุ่น 7515                              

ผู้ท าการตรวจวัด : นางสาวสริตา สายสุข     ต าแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (ด้านสิ่งแวดล้อม) 

สถานที่/ต าแหน่ง 
ปริมาณฝุ่นละออง 

(10 µm) 

 
CO2 

 

 
อุณหภูมิ 

 

ความชื น 
สัมพันธ์ 

แผนกจ่ายกลาง 

ห้องเก็บของ STERILE 0.021 352 22.0 47.3 

เกณฑ์มาตรฐาน 
< 0.012 
mg/m3 

< 1,000 
ppm 

17 - 27 
๐C 

45 - 55 
%RH 

 
สรุปผลการตรวจคุณภาพอากาศห้องเก็บของ STERILE 

จากการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ในวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565     
ผลการตรวจวัดพบว่า ภายในห้องเก็บของ STERILE มีค่า PM10 สูงกว่าเกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนด การแก้ไขคือโรงพยาบาล
ควรหมั่นท าความสะอาดห้องและเครื่องปรับอากาศสม่ าเสมอ และปิดประตู - หน้าต่างให้สนิท เพ่ือลดการซึมผ่านของ
อากาศภายนอกที่มีปริมาณฝุ่นละอองสูงเข้ามายังภายในห้อง 
  
 

 

 

 



 
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลทรายมูล อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร วันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2565 
 

    งานวิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม     กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ     ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10  

ผลการตรวจคุณภาพอากาศในอาคารทั่วไป 

สถานที่ : โรงพยำบำลทรำยมูล     วันที่ : 5 - 6 พฤษภาคม 2565     เวลา : 09.00 – 16.00 น.                          

เครื่องมือตรวจวัด : 1. เครื่องวัดฝุ่น AIR QUALITY DETECTOR BENETECH รุ่น GM8803 

2. เครื่องวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร IAQ-CALC INDOOR AIR QUALITY METERS รุ่น 7515                              

ผู้ท าการตรวจวัด : นางสาวสริตา สายสุข     ต าแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (ด้านสิ่งแวดล้อม) 

ล าดับที่ สถานที่/รายการ 
ปริมาณฝุ่น

ละออง 
(10 µm) 

CO2 อุณหภูมิ 
ความชื น
สัมพัทธ์ 

ตึกผู้ป่วยนอก (OPD) ชั น 2 
1. ห้องประชุมทรายเงิน 0.038 383 25.4 70.0 
2. ห้องบริหารทั่วไป 0.019 515 24.9 59.6 
3. ห้องผู้อ านวยการ 0.025 415 24.7 65.5 

ตึกผู้ป่วยนอก (OPD) ชั น 1 
4. ห้องอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 0.034 214 25.1 73.4 
5. จุดท าบัตรบริเวณหน้า ห้องอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 0.035 212 25.8 72.1 
6. ที่รอรับการรักษา แผนกผู้ป่วยนอก 0.047 202 27.3 69.6 
7. ห้องบัตร 0.034 286 27.6 69.2 
8. ห้องตรวจโรคที่ 1 แผนกผู้ป่วยนอก 0.030 183 27.8 68.7 
9. ห้องตรวจโรคที่ 2 แผนกผู้ป่วยนอก 0.034 214 27.8 68.9 
10. จุดเจาะเลือด งานชันสูตรสาธารณสุข  

กลุ่มงานเทคนิคบริการ 
0.034 199 27.9 67.9 

11. ห้องปฏิบัติการ งานชันสูตรสาธารณสุข  
กลุ่มงานเทคนิคบริการ 

0.031 269 27.9 64.7 

12. ห้องยา 0.027 302 27.7 66.5 
13. ส านักงาน ห้องยา 0.030 303 27.7 67.4 

เกณฑ์มาตรฐาน 
< 0.05 
mg/m3 

< 1,000 
ppm 

18 - 27 
๐C 

40 - 60 
%RH 



 
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลทรายมูล อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร วันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2565 
 

    งานวิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม     กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ     ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10  

ผลการตรวจคุณภาพอากาศในอาคารทั่วไป (ต่อ) 

สถานที่ : โรงพยำบำลทรำยมูล     วันที่ : 5 - 6 พฤษภาคม 2565     เวลา : 09.00 – 16.00 น.                          

เครื่องมือตรวจวัด : 1. เครื่องวัดฝุ่น AIR QUALITY DETECTOR BENETECH รุ่น GM8803 

2. เครื่องวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร IAQ-CALC INDOOR AIR QUALITY METERS รุ่น 7515                              

ผู้ท าการตรวจวัด : นางสาวสริตา สายสุข     ต าแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (ด้านสิ่งแวดล้อม) 

ล าดับที่ สถานที่/รายการ 
ปริมาณฝุ่น

ละออง 
(10 µm) 

CO2 อุณหภูมิ 
ความชื น
สัมพัทธ์ 

14. ห้องจ่ายเงิน 0.030 301 27.8 67.1 
15. ห้อง X-Ray 0.029 277 27.8 69.0 
16. ห้องรอคลอด 0.031 188 27.9 68.3 
17. ห้องคลอด 0.030 206 27.8 68.0 
18. ส านักงาน ห้องคลอด 0.033 211 28.0 70.1 
19. ศูนย์พัฒนาคุณภาพ 0.029 184 28.1 68.4 
20. ห้องไตเทียม 0.025 414 27.0 64.8 

ตึกผู้ป่วยใน (IPD) 
21. Nurse Station       0.031 237 27.8 69.4 
22. หอผู้ป่วย 0.032 238 28.0 70.2 

ตึก 10 เตียง (เดิม) 
23. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 0.024 463 28.9 65.9 
24. ฝ่ายแผนงานและยุทธศาสตร์ 0.031 229 29.3 69.0 
25. ห้องกายภาพบ าบัด 0.024 336 29.3 56.1 
26. ศูนย์รับข้อร้องเรียน /ห้องหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 0.027 422 28.1 63.3 
27. คลินิกวัณโรค 0.028 238 28.5 68.9 
28. คลินิกหอบหืด 0.030 202 28.4 68.7 

เกณฑ์มาตรฐาน 
< 0.05 
mg/m3 

< 1,000 
ppm 

18 - 27 
๐C 

40 - 60 
%RH 



 
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลทรายมูล อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร วันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2565 
 

    งานวิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม     กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ     ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10  

ผลการตรวจคุณภาพอากาศในอาคารทั่วไป (ต่อ) 

สถานที่ : โรงพยำบำลทรำยมูล     วันที่ : 5 - 6 พฤษภาคม 2565     เวลา : 09.00 – 16.00 น.                          

เครื่องมือตรวจวัด : 1. เครื่องวัดฝุ่น AIR QUALITY DETECTOR BENETECH รุ่น GM8803 

2. เครื่องวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร IAQ-CALC INDOOR AIR QUALITY METERS รุ่น 7515                              

ผู้ท าการตรวจวัด : นางสาวสริตา สายสุข     ต าแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (ด้านสิ่งแวดล้อม) 

ล าดับที่ สถานที่/รายการ 
ปริมาณฝุ่น

ละออง 
(10 µm) 

CO2 อุณหภูมิ 
ความชื น
สัมพัทธ์ 

29. คลินิกล้างไตทางช่องท้อง 0.026 238 29.0 66.7 
30. คลินิกทันตกรรม 0.016 492 28.8 50.2 
31. ส านักงาน คลินิกทันตกรรม 0.023 496 28.9 60.1 
32. คลินิกวัณโรค 0.032 176 29.0 69.6 
33. คลินิกบ าบัดยาและสารเสพติด 0.033 261 29.6 66.9 
34. คลังเวชภัณฑ์ 0.030 203 24.8 63.3 
35. บริเวณหน้าเครื่องอบผ้า แผนกซักฟอก 0.025 182 27.2 72.3 
36. จุดพับผ้า แผนกซักฟอก 0.021 607 28.5 66.5 
37. ห้องบรรจุหีบห่อ หน่วยจ่ายกลาง 0.021 322 29.4 59.8 
38. บริเวณจุดปรุงอาหาร แผนกโภชนาการ 0.032 497 29.2 67.0 
39. ห้องส านักงาน แผนกโภชนาการ 0.028 456 29.5 65.1 

อาคารพิเศษ 16 ห้อง 
40. ห้องตรวจครรภ์ 0.027 206 29.8 56.7 
41. คลินิกฝากครรภ์ 0.031 197 29.7 56.9 
42. คลินิกจิตเวช 0.033 117 29.9 59.1 
43. คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 0.033 196 29.8 59.0 

เกณฑ์มาตรฐาน 
< 0.05 
mg/m3 

< 1,000 
ppm 

18 - 27 
๐C 

40 - 60 
%RH 

 



 
รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลทรายมูล อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร วันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2565 
 

    งานวิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม     กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ     ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10  

สรุปผลการตรวจคุณภาพอากาศภายในอาคารทั่วไป 
 
 จากการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ในวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  
จ านวนทั งหมด 43 บริเวณ ผลการตรวจวัดพบว่า ทุกบริเวณมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนด ตามประกาศกรมอนามัย 
เรื่องเกณฑ์ค่าเฝ้าระวังคุณภาพอากาศภายในอาคาร และมาตรฐานของ ASHRAE (American Society of Heating, 
Refrigerating and  Air-Conditioning Engineers) 

จากการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จ านวนทั งหมด          
43 บริเวณ ผลการตรวจวัดพบว่า ทุกบริเวณมีค่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีมาตรฐานก าหนด ตามประกาศกรมอนามัย เรื่องเกณฑ์ค่าเฝ้า
ระวังคุณภาพอากาศภายในอาคาร และมาตรฐานของ ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and  
Air-Conditioning Engineers) 

จากการตรวจวัดอุณหภูมิ ในวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จ านวนทั งหมด 43 บริเวณ ผลการตรวจวัดพบว่า 
จ านวน 7 บริเวณ มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนด และจ านวน 36 บริเวณ มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนด 
โรงพยาบาลทรายมูลควรแก้ไขค่าอุณหภูมิให้อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนด ซึ่งอุณหภูมิมีผลโดยตรงกับความสุขสบายกาย
ของผู้ที่อยู่ในอาคาร ส่งผลต่อสมาธิในการท างานและผลผลิตของงาน การตรวจวัดอุณหภูมิ ควรท าการตรวจวัดอย่าง
สม่ าเสมอ โดยตรวจวัดในหลายๆ พื นที่ภายในห้องหรือภายในอาคาร เพ่ือให้เกิดความมั่นใจได้ว่าอากาศมีการกระจายตัว
ทั่วถึงในทุกพื นที่ และมีอุณหภูมิที่คงที่ 

จากการตรวจวัดความชื นสัมพัทธ์  ในวันที่  5 - 6 พฤษภาคม พ.ศ.  2565 จ านวนทั งหมด 43 บริ เวณ                           
ผลการตรวจวัดพบว่า จ านวน 8 บริเวณ มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนด และจ านวน 35 บริเวณ มีค่าสูงกว่าเกณฑ์            
ที่มาตรฐานก าหนด โรงพยาบาลทรายมูลควรแก้ไขค่าความชื นสัมพัทธ์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนด หากความชื น
สัมพัทธ์สูงกว่า 60 % จะท าให้ผู้ที่อยู่ในอาคารรู้สึกเหนียวตัว และท าให้เชื อจุลินทรีย์เจริญเติบโตได้ดี  ควรควบคุมความชื น
ด้วยการควบคุมอุณหภูมิและการระบายอากาศ ให้มีระบบการไหลเวียนอากาศท่ีดี ป้องกันไม่ให้เกิดบริเวณท่ีอากาศนิ่ง 
 
 
 


