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คํานํา 

 

ตามนโยบายของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ของสถานบริการสุขภาพ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใหมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน เปนหนึ่งใน

ยุทธศาสตรสําคัญท่ีจะตองดําเนินการใหบรรลุตามวัตถุประสงค ซ่ึงระบบบริการสุขภาพมีมาตรฐานดานอาคาร 

สถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวก เปนสวนหนึ่งอยูดวย  

 กองแบบแผนเปนหนวยงานหลักท่ีตองสงเสริม  องคความรูตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานท่ี 3 

ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก อันประกอบไปดวย งานสถาปตยกรรม  งานวิศวกรรมโครงสราง  

งานวิศวกรรมระบบตาง ๆ  อันไดแก ไฟฟา  เครื่องกล  สิ่งแวดลอม  และงานมัณฑนศิลป  ภูมิทัศน  ใหสถาน

บริการสุขภาพภาครัฐมีคุณภาพไดมาตรฐานผานเกณฑการประเมินมาตรฐานดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวย

ความสะดวก ทําใหผูใชอาคารอันประกอบดวยผูปฏิบัติงานและผูมารับบริการมีความสะดวกสบายในการใชงาน

และมีความปลอดภัย 

 โครงการสงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความ

สะดวก เปนโครงการท่ีเนนสงเสริมองคความรูมาตรฐานดานอาคารและสภาพแวดลอม ใหสถานบริการสุขภาพ

ผานเกณฑการประเมินมาตรฐาน และเพ่ือรวบรวมขอมูลปญหาอุปสรรค มาวิเคราะห แกไข ปรับปรุง 

มาตรฐานของสถานบริการสุขภาพ ในการรักษาคุณภาพการใหบริการ ในสวนท่ีเก่ียวของกับอาคาร สถานท่ี

และสิ่งอํานวยความสะดวก ใหสถานบริการสุขภาพ มีแนวทางในการพัฒนาท่ีชัดเจน เปนการยกระดับคุณภาพ

มาตรฐานของสถานบริการสุขภาพ 

ท้ังนี้หวังวา ผลการจัดทําขอมูลโครงการสงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร 

สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก จะชวยสงเสริมองคความรูแกโรงพยาบาลเปาหมาย ใหคําปรึกษาแนะนําใน

การปรับปรุงพัฒนา และชวยผลักดันใหไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือปรับปรุงพัฒนาดานอาคาร สถานท่ี

และสิ่งอํานวยความสะดวก ใหเปนไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานทางวิชาชีพ นําไปกําหนดเปนแผนพัฒนา

อาคารและสภาพแวดลอม ใหมีคุณภาพสอดคลองกับระบบบริการสุขภาพตามนโยบายของกระทรวง

สาธารณสุข และบุคลากรของกองแบบแผน ไดรับการถายทอดความรู และประสบการณ มาตรฐานระบบ

บริการสุขภาพดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกเปนอยางดี 

 

 

                                                                                       คณะทํางานโครงการจัดทํา 

     โครงการสงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 

 

                                                                               กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

                                                                                                         กระทรวงสาธารณสุข 



บทคัดยอ 

ช่ือโครงการ  โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวย 

                 ความสะดวก 

ผูจัดทํา       กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

          ดวยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  อนุมัติใหกองแบบแผนดําเนินงานโครงการสงเสริมและพัฒนา

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานท่ี 3 ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ตามนโยบายของกรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  เปนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของสถานบริการสุขภาพ  

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใหมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกันอันเปนหนึ่งในยุทธศาสตรสําคัญท่ีจะตอง

ดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค  ซ่ึงกองแบบแผนเปนหนวยงานหลักท่ีตองสงเสริมองคความรูตามมาตรฐาน

ระบบบริการสุขภาพ  ดานสถาปตยกรรม  วิศวกรรมโครงสราง  วิศวกรรมระบบตาง ๆ  ไดแกไฟฟา  เครื่องกล  

สิ่งแวดลอม  และมัณฑนศิลป  ภูมิทัศน  ใหสถานบริการสุขภาพภาครัฐมีคุณภาพไดมาตรฐานถูกตองตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวของ เชน กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายเก่ียวกับสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ เปน

ตน  ทําใหผูใชอาคารอันประกอบดวยผูปฏิบัติงานและผูมารับบริการมีความสะดวกสบายในการใชงานและมี

ความปลอดภัย  

           ทางโครงการไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานอาคาร สถานท่ี

และสิ่งอํานวยความสะดวก โดยกลุมเปาหมาย คือ คณะทํางานโครงการในแตละวิชาชีพท่ีเก่ียวของ และ

เจาหนาท่ี โรงพยาบาลกลุมเปาหมาย รวมกันทบทวนมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานอาคารและ

สภาพแวดลอมท้ัง 7 หมวดงาน อันไดแก  หมวดงานสถาปตยกรรม หมวดงานตกแตงภายในและงานภูมิทัศน 

หมวดงานวิศวกรรมโครงสราง หมวดงานวิศวกรรมเครื่องกล หมวดงานวิศวกรรมไฟฟา และหมวดงาน

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม อีกท้ังคณะทํางานไดเขารวมประชุม VDO Conference ทบทวนมาตรฐานระบบบริการ

สุขภาพ ในระดับกรมอีกดวย เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการลงพ้ืนท่ีสงเสริมองคความรูมาตรฐานดานอาคารและ

สภาพแวดลอมใหโรงพยาบาลกลุมเปาหมายตอไป  

           กิจกรรมลงพ้ืนท่ีสงเสริมองคความรูมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวย

ความสะดวก แกโรงพยาบาลกลุมเปาหมาย จะคัดเลือกจากโรงพยาบาลท่ีมีศักยภาพในการพัฒนามาตรฐาน

ระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก และมีความเสี่ยงต่ําตอโรคระบาด         

โควิด-19 ท้ังหมด 4 แหง (ภาคละ 1 แหง)  ดังนี้ 

            1. โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี 

            2. โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

            3. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค จังหวัดอุบลราชธาน ี

            4. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห จังหวัดเชียงราย 

          แตเนื่องจาก โครงการสงเสริม  พัฒนา ประเมิน  มาตรฐานดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความ

สะดวก ไดรับผลกระทบเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19)   และเพ่ือลดความเสี่ยงจากบุคลากรในการลงพ้ืนท่ี จึงมีการปรับแผนการลงพ้ืนท่ีโรงพยาบาล



กลุมเปาหมายเหลือเพียง 1 แหง คือ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี และอีก 3 แหง ท่ี

ไมไดทําการลงพ้ืนท่ี เพ่ือใหการดําเนินงานของโครงการฯ บรรลุตามวัตถุประสงค จึงไดขอนําสงเอกสารมาตรฐาน

และเกณฑการประเมิน ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ใหทางโรงพยาบาลรับทราบ และ

พิจารณาใหขอเสนอแนะ(ถามี) เพ่ือท่ีทางโครงการฯจะนําขอเสนอแนะไปพิจารณาประกอบการปรับปรุง

เนื้อหา ตอไป  

           คณะทํางานของโครงการฯ  ประกอบดวย สถาปนิก มัณฑนากร วิศวกรโครงสราง วิศวกรเครื่องกล 

วิศวกรไฟฟา และวิศวกรสิ่งแวดลอม จะดําเนินการลงพ้ืนท่ีเพ่ือสงเสริมองคความรูแกโรงพยาบาลเปาหมาย 

ใหคําปรึกษาแนะนําในการปรับปรุงพัฒนา  และผลักดันใหผานเกณฑมาตรฐานระบบบริการสุขภาพตามท่ี

กําหนด จะเนนไปท่ีการสงเสริมองคความรูมาตรฐานระบบปริการสุขภาพดานอาคารและสภาพแวดลอม ท้ัง 

7 หมวดงาน อันไดแก 

            1.  หมวดงานสถาปตยกรรม             5. หมวดงานระบบไฟฟา 

            2.  หมวดงานมัณฑนศิลป                6. หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล 

            3.  หมวดงานภูมิทัศน                     7. หมวดงานระบบเครื่องกล 

            4.  หมวดงานโครงสราง              

            นอกจากจะลงพ้ืนท่ีเพ่ือสงเสริมองคความรู ใหคําปรึกษาแนะนําในการปรับปรุงพัฒนา  และผลักดัน

ใหผานเกณฑมาตรฐานระบบบริการสุขภาพแกโรงพยาบาลกลุมเปาหมายแลว ยังเปนการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรกองแบบแผนใหมีความเขาใจเกณฑประเมินเปนอยางดีอีกดวย   

             จากการลงพ้ืนท่ีโรงพยาบาลกลุมเปาหมายเพ่ือสงเสริมองคความรูมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ทางคณะทํางานจะสังเกตและซักถามสวนท่ียังไมผานเกณฑท่ี

เคยประเมินในโปรแกรม HS4 ปท่ีแลว (ป2563) เพ่ือทําการสงเสริมใหถูกจุด บางปญหายังคงซํ้าเดิมกับปท่ี

ผานมา ไมไดรับการแกไข เนื่องจากไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ บางปญหาท่ีพบไมสอดคลองกับผลการ

ประเมิน HS4 ปท่ีแลว คณะทํางานจะนําผลสรุปดังกลาวมาวิเคราะห แกไข ปรับปรุง มาตรฐานของสถาน

บริการสุขภาพ ในการรักษาคุณภาพการใหบริการ ในสวนท่ีเก่ียวของกับอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความ

สะดวก ใหสถานบริการสุขภาพ มีแนวทางในการพัฒนาท่ีชัดเจน เปนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของ

สถานบริการสุขภาพ 

            การดําเนินการลงพ้ืนท่ีนอกจากจะเพ่ือสงเสริมองคความรูแกโรงพยาบาลเปาหมาย ใหคําปรึกษา

แนะนําในการปรับปรุงพัฒนาแลว ยังสามารถชวยผลกัดันใหไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือปรับปรุง

พัฒนาดานอาคารและสภาพแวดลอมใหเปนไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานทางวิชาชีพ นําไปกําหนดเปน

แผนพัฒนาอาคารและสภาพแวดลอม ใหมีคุณภาพสอดคลองกับระบบบริการสุขภาพตามนโยบายของ

กระทรวงสาธารณสุข และหวังวา จะเปนสวนหนึ่งท่ีผลักดันใหสถานพยาบาลของรัฐ ไมนอยกวารอยละ 60 

ผานเกณฑมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกในระดับเกณฑ

พ้ืนฐานอีกดวย 

 



กิตติกรรมประกาศ 

 

             โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความ

สะดวก สําเร็จลุลวงไปดวยดี เนื่องจากไดรับความกรุณาใหขอมูลจากเจาหนาท่ีของโรงพยาบาลกลุมเปาหมาย

ท้ัง 4 แหง อันไดแก 

            1. โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี 

            2. โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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รวมท้ังรับฟงขอมูลจากทางคณะทํางานท่ีมาดําเนินการลงพ้ืนท่ีเพ่ือสงเสริมองคความรูแกโรงพยาบาลเปาหมาย  

ใหคําปรึกษาแนะนําในการปรับปรุงพัฒนา  และผลักดันใหผานเกณฑมาตรฐานระบบบริการสุขภาพตามท่ี
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               ขอขอบคุณเจาหนาท่ีโรงพยาบาลท้ัง 4 แหง ท่ีรวมใหขอมูล ตลอดจนอํานวยความสะดวกแก

เจาหนาท่ีกองแบบแผน ในการใหขอมูลดานสถาปตยกรรม  วิศวกรรมโครงสราง  วิศวกรรมระบบตาง ๆ และเขา

สํารวจเก็บขอมูลโรงพยาบาลภาคสนาม  เพ่ือใช เปนขอมูลในการทําโครงการครั้งนี้ เปนอยางมาก 

               ทายนี้ ขอขอบคุณทานผูเก่ียวของท่ีมิไดกลาวนามขางตน ซ่ึงมีสวนชวยเหลือในการดําเนินการ

สํารวจครั้งนี้จนบรรลุผลสําเร็จดวยดี 
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บทที่ 1  

บทนํา 
 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข มาตรา 5 ของ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 

2559 และมาตรฐานระบบริการสุขภาพ พ.ศ. 2562กรมสนับสนนุบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  ซ่ึง

การพัฒนาเพ่ือยกระดับระบบบริการสุขภาพของสถานบริการสุขภาพ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใหมี

คุณภาพและมาตรฐานเดียวกันเปนหนึ่งในยุทธศาสตรสําคัญท่ีจะตองดําเนินการใหบรรลุตามวัตถุประสงค  

มาตรฐานดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

สําหรับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกนั้น กองแบบ

แผนเปนหนวยงานหลักในกระทรวงสาธารณสุขท่ีตองสงเสริม พัฒนา ใหสถานบริการสุขภาพภาครัฐมีคุณภาพ

มาตรฐานโดยมีเปาหมายใหอาคารของสถานบริการสุขภาพถูกตองตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ  เชน  กฎหมาย

ควบคุมอาคาร  กฎหมายเก่ียวกับสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ  เปนตน เพ่ือทําใหผูใชอาคารมีความ

สะดวกสบายในการใชงานและมีความปลอดภัยท้ังท่ีปฏิบัติงานและมารับบริการ     

ดังนั้นกองแบบแผนจึงไดดําเนินการโครงการทบทวนมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานท่ีเก่ียวกับ

อาคารและสภาพแวดลอม โดย สถาปนิก วิศวกรโครงสราง วิศวกรงานระบบทุกระบบและมัณฑนากร เพ่ือเพ่ิม

องคความรู ประสบการณใหกับ เจาหนาท่ีกองแบบแผนรุนใหม ท่ีไดรับการถายทอดความรูและประสบการณ 

ท้ังนี้จะนํามาตรฐานวิชาชีพไปสงเสริมใหความรูกับโรงพยาบาล  และจะนําผลการดําเนินการในการลงพ้ืนท่ีมา

พัฒนามาตรฐานนี้ใหมีความเหมาะสม  เปนประโยชนตอโรงพยาบาลท่ีจะนําไปกําหนดเปนแผนพัฒนาอาคาร

และสภาพแวดลอมใหมีคุณภาพสอดคลองกับระบบบริการสุขภาพตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขตอไป  

1.1 วัตถุประสงคของโครงการ 

 เพ่ือใหไดมาตรฐานดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีมีความทันสมัย สอดคลอง  

เหมาะสมกับระบบบริการสุขภาพในการนําไปใชยกระดับสถานพยาบาลภาครัฐ 

1.2 ขอบเขตของโครงการ/ พ้ืนท่ีเปาหมาย/ กลุมเปาหมาย 

           ขอบเขตทางดานเนื้อหา : การทบทวนเกณฑมาตรฐานวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับมาตรฐานดานอาคาร

สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ประกอบดวยหมวดงานสถาปตยกรรม หมวดงานมัณฑนศิลป หมวดงานภูมิ

ทัศน หมวดงานโครงสราง หมวดงานระบบไฟฟา หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล หมวดงานระบบ

เครื่องกล 

 กลุมเปาหมาย : เกณฑมาตรฐานวิชาชีพดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับงาน

สงเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพท่ัวประเทศ จํานวน 1080 แหง (สถานบริการภาครัฐ) 
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1.3 ผลผลิต/ ผลลัพธของโครงการ 

ผลผลิต : ไดมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 

          ผลลัพธ : สถานพยาบาลภาครัฐมีคุณภาพ มาตรฐาน สอดคลองกับระบบบริการสุขภาพดานอาคาร

สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 

1.4 ตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของโครงการ/เปาหมาย 

1.  คูมือเกณฑมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกจํานวน 

1 เรื่อง 

           2.  จํานวนสถานพยาบาลภาครัฐไดรับการสงเสริมมาตรฐานดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความ

สะดวก 

1.5 ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร 

           ยุทธศาสตรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ 

เอกชนและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ สูมาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย ครบวงจร

 ยุทธศาสตรกองแบบแผน :  การสงเสริม  สนับสนุน  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลดานอาคารและ

สภาพแวดลอม 

 

1.6 ประโยชนท่ีจะไดรับ 

 1. โรงพยาบาลภาครัฐไดรับการสงเสริมองคความรูตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของกรม

สนับสนนุบรกิารสุขภาพ สถานบริการสุขภาพภาครัฐมีคุณภาพมาตรฐานบุคลกรและผูรับบริการไดใชอาคาร

ท่ีมมาตรฐาน ปลอดภัย ไดคุณภาพ 

           2. บุคลากรกองแบบแผนมีความเขาใจมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานอาคาร สถานท่ีและสิ่ง

อํานวยความสะดวกเปนอยางดี 

 

 



 

 

         1.7 แผนการดําเนินงาน 
 

โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก 

                โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 

                ระยะเวลาดําเนินงาน   1 ตุลาคม 2563 ถึง 30กันยายน 2564 

                คาน้ําหนักรอยละความสําเร็จ  รอยละ 100 

                ข้ันตอนการดําเนินงาน  รอยละ 100 

ลําดับ กิจกรรม/ข้ันตอน ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 
คา

น้ําหนัก 
1 แตงตั้งคณะทํางาน             5 
2 ประชุมคณะทํางาน             10 
3 จัดประชุมชี้แจงสรางความเขาใจเกณฑ

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานอาคาร 

สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 

            30 

4 นําเสนอรายละเอียดเนื้อหามาตรฐาน ดาน

อาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 

            30 

5 จางเหมาทําเอกสาร             15 
6 สงผลดําเนินการใหแกกรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพและเผยแพรขอมูลในเวปไซตกอง

แบบแผน 

            10 

                  = ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากสถานการณการแพรระบาด Covid-19 

       โครงการ สงเสริมและพัฒ
นามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ

 2564 
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บทที่ 2  

ทบทวนมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานอาคาร สถานที่และ 

สิ่งอํานวยความสะดวก และเกณฑการประเมิน 

 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เปนองคกรหลักในการรับผิดชอบ

ทบทวนแบบประเมินระบบอาคารและสภาพแวดลอมภายในโรงพยาบาลและเกณฑการประเมิน ท่ีใชเปน

แนวทางหรือขอกําหนดในการบริหารจัดการดานอาคารและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล เพ่ือชวยให

โรงพยาบาลควบคุมความเสี่ยงตางๆท่ีเก่ียวของในการปรับปรุงคุณภาพและสงเสริมใหเกิดการจัดการคุณภาพ

และความปลอดภัยดานอาคารและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล แบงเปน 7 หมวด ประกอบดวย 

1) หมวดงานสถาปตยกรรม ประกอบดวย แผนการพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาล ทางเขา-ออก

ของโรงพยาบาล สวนบริการของโรงพยาบาล ปายนําทาง ปายจราจร ปายชื่อโรงพยาบาลและ

ปายชื่ออาคาร ถนนภายในโรงพยาบาล ทางเดินเทา ทางเดินเชื่อมระหวางอาคารสําหรับผูปวย

ทางลาด สําหรับผูปวย ท่ีจอดรถยนตและจักรยานยนต บริเวณรับ-สงผูปวยหนาอาคาร หองน้ํา-

สวม สําหรับผูรับบริการ บันไดหนีไฟ  

2) หมวดงานมัณฑนศิลป ประกอบดวย งานตกแตงภายในและเฟอรนิเจอรภายในอาคาร 

3) หมวดงานภูมิทัศน และสภาพแวดลอม 

4) หมวดงานวิศวกรรมโครงสราง โครงสรางอาคาร (ความม่ันคงแข็งแรงของอาคาร) 

5) หมวดงานระบบไฟฟาและสื่อสาร ประกอบดวย ระบบไฟฟากําลัง ระบบไฟฟาแสงสวาง ระบบ

ไฟฟาสํารองฉุกเฉิน ระบบแจงเหตุเพลิงไหม ระบบปองกันการเขา-ออก ระบบปองกันแรงดันและ

กระแสเกิน 

6) หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล ประกอบดวย ระบบประปา ระบบระบายน้ําและระบบ

สุขาภิบาล   

7) หมวดงานระบบเครื่องกล ประกอบดวย ลิฟต ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ  

แบบประเมินระบบอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกภายในโรงพยาบาลและเกณฑการประเมิน 

ท่ีไดทําการทบทวนแลวนั้นจะเปนเครื่องมือสงเสริม อาคารและสภาพแวดลอมใหมีความเหมาะสม อันจะเปน

ประโยชนตอโรงพยาบาล ท่ีจะนําไปกําหนดเปนแผนพัฒนาอาคารและสภาพแวดลอม ใหมีคุณภาพสอดคลอง

กับระบบบริการสขุภาพ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 
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AR : หมวดงานสถาปตยกรรม  

1. แผนพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาล 

 แผนพัฒนาและการวางผังดานอาคารและสภาพแวดลอมของโรงพยาบาล    เปนเครื่องมือท่ีชวยใน
การบริหารจัดการ และเปนแนวทางดําเนินงานดานอาคารและสภาพแวดลอมอยางเปนระบบ   

โรงพยาบาลจะตองมีขอมูลดานกายภาพของโรงพยาบาลในปจจุบัน เชน ขอมูลเก่ียวกับท่ีดิน อาคาร 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่งกอสรางตางๆ เพ่ืองายตอการบริหารจัดการ   รวมถึงมีการวางแผนพัฒนา
และวางผังแมบทดานอาคารและสภาพแวดลอม เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาดานอาคารและสภาพแวดลอม
ท่ีสอดคลองกับแผนหรือนโยบายหลักของโรงพยาบาล   

 การประเมินในหมวดนี้ประกอบดวย 2 เกณฑ  โดยแตละเกณฑมีคะแนน 1 คะแนน  รวมคะแนนเต็ม
เทากับ 2 คะแนน 
 สําหรับรายละเอียดเกณฑการประเมินและคะแนนในแตละเกณฑมีดังนี้    

หัวขอ เกณฑประเมิน คะแนน 
1.1 มีแผนแมบท (แผนพัฒนาและวางผังโรงพยาบาลดานอาคารและสภาพแวดลอม) 1 
1.2 มีผังบริเวณของโรงพยาบาลท่ีเปนปจจุบัน 1 

รวม 2 
 

1.1 มีแผนแมบท (แผนพัฒนาและวางผังโรงพยาบาลดานอาคารและสภาพแวดลอม) 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหโรงพยาบาลมีทิศทางการพัฒนาดานอาคารและสภาพแวดลอมอยางเปนระบบ 

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมิน ดูเอกสารท่ีเก่ียวของกับแผนการพัฒนาดานอาคารและสภาพแวดลอมของโรงพยาบาล เพ่ือ
ใชเปนแนวทางในการพัฒนาโรงพยาบาลในชวงเวลาปจจุบัน   เอกสารท่ีเก่ียวของ ไดแก 

1) แผนพัฒนาดานอาคารและสภาพแวดลอมท่ีสอดคลองกับแผนหรือนโยบายหลักของโรงพยาบาล
และแผนการของบประมาณ 

2) ผังแมบทดานอาคารและสภาพแวดลอมของโรงพยาบาล (Masterplan) 

ในกรณีท่ีโรงพยาบาล ไมมีแผนการกอสรางอาคารใหม แตมีแผนการปรับปรุงดัดแปลงอาคารเดิม ให
แสดงเฉพาะแผนการพัฒนานั้น โดยไมตองมีการวางผังแมบท (Masterplan) ก็ได 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีแผนพัฒนา และไมมีการวางผังแมบทดานอาคารและสภาพแวดลอม 
0.5 คะแนน มีแผนพัฒนา หรือ มีการวางผังแมบทดานอาคารและสภาพแวดลอม อยางใดอยางหนึ่ง  
1    คะแนน มีแผนพัฒนา และมีการวางผังแมบทดานอาคารและสภาพแวดลอม  

รวมท้ัง ไดดําเนินการกอสรางตามผังแมบท (Masterplan) 
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เอกสารอางอิง 

•  มาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการการจัดทําผังหลัก  (Masterplan)  กองแบบแผน  
กระทรวงสาธารณสุข  ปงบประมาณ 2553 

นิยามศัพท 

•  ผังแมบทดานอาคารและสภาพแวดลอม หรือผังหลัก (Masterplan) หมายถึง แบบแปลนหรือแผนผัง
ท่ีแสดงขอมูลทิศทางการพัฒนา และการขยายตัวดานกายภาพตามนโยบายของหนวยงาน   ไดแก  
แนวทางการจัดสรรการใชประโยชนท่ีดิน (Land use) และแนวทางการจัดกลุมอาคาร (Zoning) 
แสดงตําแหนงอาคาร  ระบบโครงขายการสัญจร (ไดแก ทางเขาออก ถนน ทางเดิน ทางเดินเชื่อม 
เปนตน)  ท่ีรองรับการพัฒนาในอนาคต และมีการจัดลําดับการพัฒนาหรือการกอสรางอาคาร       
(ในผังแมบทฯ อาจแสดงการวางผังระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ และระบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือรองรับการขยายตัวของอาคารในอนาคตดวยจะเปนการดี) 

 
1.2 มีผังบริเวณของโรงพยาบาลท่ีเปนปจจุบัน    

วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหโรงพยาบาลมีเครื่องมือและขอมูลดานอาคารและสภาพแวดลอม ในการบริหารจัดการใน    
การดูแลรักษา ซอมแซม อาคารและสิ่งกอสรางตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ  

วิธีการประเมิน 
ผูประเมิน ดูเอกสารท่ีเก่ียวของ ท่ีแสดงขอมูลกายภาพของโรงพยาบาลในปจจุบัน  เอกสารท่ีเก่ียวของ 

ไดแก 
1) ผังบริเวณ (แผนผงัแสดงดานกายภาพ สภาพปจจุบันของโรงพยาบาล ท่ีไดมาจากการลง

สํารวจ ทํารังวัด หรือภาพถายทางอากาศ)   
2) สํารวจตรวจสอบความถูกตองของผังบริเวณ โดยเทียบกับสภาพพ้ืนท่ีจริง 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีผังบริเวณ 
0.5 คะแนน มีผังบริเวณ แตไมตรงกับสภาพการณปจจุบัน 
1    คะแนน มีผังบริเวณท่ีตรงกับสภาพการณปจจุบัน 

เอกสารอางอิง  : มาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการการจัดทําผังหลัก  (Master Plan) กองแบบแผน 
 กระทรวงสาธารณสุข  ปงบประมาณ 2553 

นิยามศัพท 

•  ผังบริเวณ (Site plan) หมายถึง แบบแปลนหรือแผนผัง ท่ีแสดงขอมูลกายภาพของโรงพยาบาลใน
ปจจุบัน  ไดแก ทิศทาง รูปราง ขนาด จํานวน และระยะตางๆ ท่ีเปนจริงของ ท่ีดิน  อาคารและ
สิ่งกอสรางตางๆ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ( ไดแก ระบบประปา ระบบไฟฟา ระบบ
บําบัดน้ําเสีย)  ระบบโครงขายการสัญจร ไดแก ถนน ทางเดิน ทางเดินเชื่อม เปนตน) รวมท้ัง
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องคประกอบทางกายภาพอ่ืนๆ ภายในพ้ืนท่ีของโรงพยาบาล  เชน แหลงน้ํา สวนปา ลําเหมือง เปน
ตน  เพ่ือประโยชนตอการบริหารจัดการดานอาคารและสภาพแวดลอมของหนวยงาน 

 

2. ทางเขา-ออกของโรงพยาบาล 

 ทางเขา-ออกของโรงพยาบาลอาจมีอยูทางเดียว หรืออาจมีการแบงการใชงานหลายทาง เชน  
ทางเขา-ออกหลักสําหรับผูรับบริการเปนหลัก ,ทางเขา-ออกรองสําหรับเจาหนาท่ีใชงาน  หรือทางเขา-ออก 
สําหรับสงของในสวนบริการของโรงพยาบาล เปนตน  โดยทางเขา-ออกตางๆ จะตองคํานึงความสะดวก และ
ความปลอดภัยในการสัญจรเปนสําคัญ 
 
 การประเมินในหมวดนี้ประกอบดวย 3 เกณฑ (ขอ 2.2 และ 2.3 เปนเกณฑเดียวกันแตตางวิธี กรณี 

เขา-ออกคนละทาง ใหตอบเฉพาะขอ 2.2, กรณี เขา-ออกทางเดียวกัน ใหตอบเฉพาะขอ 2.3)  โดยแตละ

เกณฑมีคะแนน 1 คะแนน  รวมคะแนนเต็มเทากับ 2 คะแนน  สําหรับรายละเอียดเกณฑการประเมินและ

คะแนนในแตละเกณฑมีดังนี้ 

 

หัวขอ เกณฑประเมิน คะแนน 
2.1 ทางเขา-ออกหลักของโรงพยาบาล  มีการแบงชองทางสัญจรสําหรับยานพาหนะ

และผูสัญจรทางเทาอยางชัดเจน 
1 

2.2 ทางเขา-ออกหลักของโรงพยาบาล   สําหรับชองทางเดินรถทางเดียว  มีความกวาง
ไมนอยกวา 3.50 เมตร หรือ    

 
1 
 2.3 ทางเขา-ออกหลักของโรงพยาบาล สําหรับชองทางเดินรถสองทาง / เดินรถสวน

ทาง มีความกวางไมนอยกวา 6 เมตร 
รวม 2 

 
 
2.1  ทางเขา-ออกหลักของโรงพยาบาล มีการแบงชองทางสัญจรสําหรับยานพาหนะและผูสัญจรทางเทา    
       อยางชัดเจน 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือความสะดวก และความปลอดภัยในการสัญจรมารับบริการของประชาชน 

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมิน สํารวจดู บริเวณทางเขา-ออกหลักของโรงพยาบาลวา  มีการแบงชองทางสัญจรของ
ยานพาหนะ กับผูสัญจรทางเทาอยางชัดเจน และมีความสะดวก และความปลอดภัยในการสัญจรหรือไม 
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วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ไมมีการแบงชองทางสัญจรอยางชัดเจน และไมมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร 
0.5 คะแนน มีการแบงชองทางสัญจร  แตไมชัดเจน  หรือ ใชอุปกรณไมถาวรตั้งไว หรือทาสี ขีดเสน เพ่ือ

แบงชองทางสัญจร ซ่ึงไมมีความสะดวก และปลอดภัยในการสัญจร 
1    คะแนน มีการแบงชองทางสัญจรของยานพาหนะ กับทางเดินเทาอยางชัดเจน  มีความสะดวกและ

ปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน  ตัวอยางเชน  
- มีทางเทา (ฟุตบาท)  ยกระดับพ้ืนใหสูงกวาระดับพ้ืนถนน   
- มีการทําแผง หรือราวก้ัน เพ่ือแบงชองทางสัญจร 

เอกสารอางอิง  : คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม  ฉบับท่ัวไป (GENERAL) 

นิยามศัพท  : ไมมี 
 

2.2 ทางเขา-ออกหลักของโรงพยาบาล สําหรับชองทางเดินรถทางเดียว มีความกวางไมนอยกวา 3.50 ม. 

วัตถุประสงค 
 เพ่ืออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยแกผูรับบริการ 

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมิน สํารวจดู ความกวางชองทางเดนิรถทางเดียวบริเวณทางเขา-ออกหลักของโรงพยาบาล 

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ชองทางเดินรถทางเดียว มีความกวางนอยกวา 3.00 เมตร 
0.5 คะแนน ชองทางเดินรถทางเดียว มีความกวางตั้งแต 3.00 เมตร แตนอยกวา 3.50 เมตร 
1    คะแนน ชองทางเดินรถทางเดียว มีความกวางตัง้แต 3.50 เมตรข้ึนไป 
หมายเหตุ ความกวางสุทธิของชองทางเดินรถ ไมรวมรางระบายน้ําหรือขอบทาง 

เอกสารอางอิง  : คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม  ฉบับท่ัวไป (GENERAL) 

นิยามศัพท  : ไมมี 
 
                                                          หรือ 
 
2.3  ทางเขา-ออกหลักของโรงพยาบาล สําหรับชองทางเดินรถสองทาง/เดินรถสวนทาง    

       มีความกวางไมนอยวา 6 เมตร 

วัตถุประสงค 
 เพ่ืออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยแกผูรับบริการ 
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วิธีการประเมิน 
 ผูประเมิน สํารวจดู ความกวางชองทางเดินรถสองทาง/เดินรถสวนทางบริเวณทางเขา-ออกหลักของ
โรงพยาบาล 

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ชองทางเดินรถสองทาง/เดินรถสวนทาง มีความกวางไมถึง  5.00 เมตร 
0.5 คะแนน ชองทางเดินรถสองทาง/เดินรถสวนทาง มีความกวางตั้งแต  5.00 เมตร  

แตนอยกวา 6.00 เมตร 
1    คะแนน ชองทางเดินรถสองทาง/เดินรถสวนทาง มีความกวางตั้งแต  6.00 เมตรข้ึนไป 
หมายเหตุ ความกวางสุทธิของชองทางเดินรถ ไมรวมรางระบายน้ําหรือขอบทาง 

เอกสารอางอิง  : คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม  ฉบับท่ัวไป (GENERAL) 

นิยามศัพท  : ไมมี 
 

3. สวนบริการของโรงพยาบาล 

 สวนบริการของโรงพยาบาล ท่ีปรากฏใหเห็นทางกายภาพถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ และการ

ใหบริการทางการแพทย เชน อาคาร สถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ รวมถึงสภาพแวดลอมท่ีทําใหผู

เขารับบริการรูสึกถึงการดูแลเอาใจใสและความตั้งใจบริการจากผูใหบริการ มีสถานท่ีเอ้ืออํานวยความสะดวก

ตอผูสูงอายุ คนพิการ และผูเสื่อมสมรรถภาพทางกายท่ีไดมาตรฐาน  

 การประเมินในหมวดนี้ประกอบดวย 12 เกณฑ รวมคะแนนเต็มเทากับ 12 คะแนน 

 สําหรับรายละเอียดเกณฑการประเมินและคะแนนในแตละเกณฑมีดังนี้ 

หัวขอ เกณฑการประเมิน คะแนน 
3.1 เขาถึงแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินไดสะดวกรวดเร็ว  1 
3.2 สะอาดเรียบรอยปลอดภัยและอํานวยความสะดวก 1 
3.3 มีสถานท่ีใหบริการเปนสัดสวนและไดมาตรฐาน 1 
3.4 มีบริเวณพักรอของผูรับบริการท่ีเพียงพอ  
3.5 มีสถานท่ีเอ้ืออํานวยความสะดวกตอผูสูงอายุ คนพิการ และผูเสื่อมสมรรถภาพทาง

กาย 
1 

3.6 หองผาตัดเล็ก มีขนาดพ้ืนท่ีหองผาตัดเล็ก ไมนอยกวา 12 ตารางเมตร โดยสวนท่ี
แคบสุดไมนอยกวา 3 เมตร 

1 

3.7 หองผาตัดเล็ก มีความสูงของหองผาตัดเล็กตองไมนอยกวา 2.60 เมตร แตในกรณี
ท่ีความสูงไมถึง 2.60 เมตร มีการตกแตงทําฝาใหต่ําลงมา ตองมีความสูงท่ีวัดจาก
พ้ืนหองถึงฝาไมต่ํากวา 2.45 เมตร และมีพัดลมดูดอากาศหรือระบบระบาย
อากาศท่ีเหมาะสม 

1 

3.8 หองผาตัดใหญ มีขนาดพ้ืนท่ีหองผาตัดใหญ ไมนอยกวา 20 ตารางเมตร และมี
ความสูงไมต่ํากวา 3 เมตร 

1 
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3.9 หองผาตัดใหญ มีพ้ืนท่ีใชสอย (แผนกผาตัด) ประกอบดวย staff area, บริเวณรับ
คนไข, transfer area, บริเวณฟอกมือเจาหนาท่ี, operation rooms และ 
recovery rooms เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

1 

3.10 การแพทยฉุกเฉินและการสงตอ มีสถานท่ีใหบริการทางการแพทยฉุกเฉินท่ีได
มาตรฐาน ตามท่ีกําหนด 

1 

3.11 จิตเวช มีสถานท่ีใหบริการคํานึงถึงความเปนสวนตัวและ/หรือความปลอดภัยและ
เอ้ือตอกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพจิตของผูมารับบริการและผูใหบริการ 

1 

3.12 เวชระเบียน จัดแบงเปนสัดสวน ไมเสียงตออันตรายจะสัตวหรือปจจัยทางกายภาพ 
และมีพ้ืนท่ีเพียงพอท่ีจะเก็บเวชระเบียนไดอยางนอย 5 ป 

1 

รวม 12 
 

3.1  เขาถึงแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินไดสะดวกรวดเร็ว  

วัตถุประสงค 
  เพ่ือใหสามารถนําผูปวยกรณีฉุกเฉิน มารับการรักษาพยาบาลไดอยางสะดวกรวดเร็ว ทันเวลา 

 

วิธีการประเมิน 

            ผูประเมิน สํารวจดู เสนทางจากประตูทางเขาท่ีมุงไปยังจุดรับสงผูปวยฉุกเฉิน วาสามารถนําผูปวย
กรณีฉุกเฉิน มาการรักษาพยาบาลในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินไดโดยสะดวกและรวดเร็วหรือไม หรือมี
อุปสรรค  สิ่งกีดขวาง หรือ มีระยะทางไกลเกินไป ทําใหตองใชเวลาในการเขาถึงพ้ืนท่ีนานเกินไปหรือไม 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมสามารถเขาถึงจุดรับ-สงผูปวย หนาแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินไดโดยตรง และไมสะดวก 
0.5 คะแนน สามารถเขาถึงจุดรับสงผูปวย หนาแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินไดโดยตรง    แตมีอุปสรรค หรือมี

ระยะทางไกล ทําใหไมมีความสะดวกรวดเร็วในการเขาถึงพ้ืนท่ี 
1    คะแนน สามารถเขาถึงจุดรับสงผูปวย หนาแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินไดโดยตรง  มีความสะดวกรวดเร็ว 

เอกสารอางอิง : คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม  ฉบับท่ัวไป (GENERAL) 
นิยามศัพท           

• จุดจอดรับ-สงผูปวย หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีจัดไวสําหรับใหรถยนตสวนบุคคล รถพยาบาล รถฉุกเฉิน 
สามารถจอดรับ-สงผูปวยไดโดยสะดวก  
 

3.2  สะอาดเรียบรอยปลอดภัยและอํานวยความสะดวก 

วัตถุประสงค 
  เพ่ือใหสถานท่ีใหบริการผูปวย และผูมารับบริการมีความสะอาด ปลอดภัย และอํานวยความสะดวก
แกผูรับบริการ  
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วิธีการประเมิน 

            ผูประเมิน สํารวจดู อาคารจุดท่ีใหบริการ วาพ้ืนท่ีใหบริการ โดยมีความสะอาด ปลอดภัย และ
อํานวยความสะดวกแกผูรับบริการ  

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน พ้ืนท่ีใหบริการไมมีความสะอาด ไมเรียบรอย ไมปลอดภัย และไมมีสิ่งอํานวยความสะดวก 
0.5 คะแนน พ้ืนท่ีใหบริการมีความสะอาดเรียบรอยปลอดภัย แตไมมีสิ่งอํานวยความสะดวก 
1    คะแนน พ้ืนท่ีใหบริการมีความสะอาดเรียบรอยปลอดภัย และอํานวยความสะดวก ท่ีเหมาะสมแก

ผูรับบริการ 

เอกสารอางอิง    

• กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 
2548 

• กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 

 

นิยามศัพท  

• สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา” หมายความวา สวนของอาคารท่ี
สรางข้ึนและอุปกรณอันเปนสวนประกอบของอาคารท่ีติดหรือต้ังอยูภายในและภายนอกอาคารเพ่ือ
อํานวยความสะดวกในการใชอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 

 

3.3  มีสถานท่ีใหบริการเปนสัดสวนและไดมาตรฐาน 

วัตถุประสงค 
  เพ่ือใหสถานท่ีใหบริการมีสถานท่ีใหบริการเปนสัดสวน และไดมาตรฐานแกผูรับบริการ  

วิธีการประเมิน 

            ผูประเมิน สํารวจดู พ้ืนท่ีใหบริการแกผูรับบริการมีสถานท่ีใหบริการเปนสัดสวนและไดมาตรฐาน
รวมถึงสํารวจดูความครบถวนของการใชงาน วามีความเพียงพอ เหมาะสมกับการใชงาน 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีพ้ืนท่ีใชสอย และองคประกอบของพ้ืนท่ีใหบริการไมเปนสัดสวน 
0.5 คะแนน มีพ้ืนท่ีใชสอยและองคประกอบของพ้ืนท่ีใชสอยท่ีเหมาะสม แตมีการใชสอยท่ีปะปนกัน 
1    คะแนน มีพ้ืนท่ีใชสอยและองคประกอบของพ้ืนท่ีใชสอยท่ีเหมาะสม ใหบริการเปนสัดสวนและได

มาตรฐานแยกพ้ืนท่ีอยางชัดเจน 

เอกสารอางอิง : มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับท่ี 4 

 

นิยามศัพท : มาตรฐานใหบริการแตละแผนก/ การใหบริการท่ีเพียงพอตอการรับบริการไดมาตรฐาน 
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3.4 มีบริเวณพักรอของผูรับบริการท่ีเพียงพอ 

วัตถุประสงค 
  เพ่ือใหสถานท่ีใหบริการมีบริเวณพักรอของผูรับบริการท่ีเพียงพอ 

วิธีการประเมิน 

            ผูประเมิน สํารวจดู พ้ืนท่ีใหบริการแกผูรับบริการมีบริเวณพักรอของผูรับบริการท่ีเพียงพอ เหมาะสม
กับการใชงาน 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีพ้ืนท่ีพักรอ  
0.5 คะแนน มีพ้ืนท่ีใชพักรอ ไมเพียงพอ  
1    คะแนน มีพ้ืนท่ีใชพักรอ เพียงพอ 

เอกสารอางอิง  : คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม  ฉบับท่ัวไป (GENERAL) 
นิยามศัพท         : ไมมี 

 
 

3.5 มีสถานท่ีเอ้ืออํานวยความสะดวกตอผูสูงอายุ คนพิการ และผูเส่ือมสมรรถภาพทางกาย 

วัตถุประสงค 
  เพ่ือใหสถานท่ีใหบริการมีสถานท่ีเอ้ืออํานวยความสะดวกตอผูสูงอายุ คนพิการ และผู เสื่อม
สมรรถภาพทางกาย 

วิธีการประเมิน 

            ผูประเมิน สํารวจดู พ้ืนท่ีใหบริการแกผูรับบริการมีสถานท่ีเอ้ืออํานวยความสะดวกตอผูสูงอายุ คน
พิการ และผูเสื่อมสมรรถภาพทางกายของผูรับบริการท่ีเพียงพอ เหมาะสมกับการใชงาน ไดมาตรฐาน 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีสิ่งอํานวยความสะดวก  
0.5 คะแนน มีสิ่งอํานวยความสะดวก และองคประกอบของพ้ืนท่ีใชสอยท่ีเอ้ืออํานวยบางสวน 
1    คะแนน มีสิ่งอํานวยความสะดวก ครบตามมาตรฐานและกฎหมายกําหนด 

เอกสารอางอิง    

• กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 
2548 

• กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 
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นิยามศัพท  

• ผูสูงอายุ หมายถึง ผูท่ีมีอายุต้ังแต 60 ป ข้ึนไป คนพิการหมายถึงคนท่ีมีความผิดปกติ หรือบกพรอง
ทางรางกายทางสติปญญา หรือทางจิตใจ และผูเสื่อมสมรรถภาพทางกาย คือ ความสามารถของ
รางกายท่ีไมสามารถปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 
 

3.6  หองผาตัดเล็ก  มีขนาดพ้ืนท่ีหองผาตัดเล็ก ไมนอยกวา 12 ตารางเมตร โดยสวนท่ีแคบสุดไมนอย  
       กวา  3 เมตร  
วัตถุประสงค 
   เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย ในการใหบริการทางการแพทย  
วิธีการประเมิน 

           ผูประเมิน สํารวจดู ความกวาง-ยาวของหองผาตัด วามีความเหมาะสมตามแนวทางท่ีกําหนด 
วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ขนาดพ้ืนท่ีนอยกวา 12 ตารางเมตร 
0.5 คะแนน ขนาดพ้ืนท่ีไมนอยกวา 12 ตารางเมตร แตสวนท่ีแคบท่ีสุดนอยกวา 3 เมตร 
1    คะแนน ขนาดพ้ืนท่ีไมนอยกวา 12 ตารางเมตร และสวนท่ีแคบท่ีสุดไมนอยกวา 3 เมตร 
เอกสารอางอิง :  แนวทางการออกแบบสถานพยาบาลประเภทท่ีรับผูปวยไวคางคืน (ฉบับปรับปรุงแกไข
เพ่ิมเติม เกณฑมาตรฐานข้ันต่ําสถานพยาบาล พ.ศ.2562) (Hospital Design Guidelines) 
 

นิยามศัพท          

• หองผาตัด  อยูในแผนกฉุกเฉิน หรือแผนกศัลยกรรม มีหนาท่ีใหการบําบัดรักษาผูปวยดวยวิธีการ
ผาตัด โดยผาตัดอวัยวะสวนท่ีเปนพิษ อันเปนสาเหตุทําใหเกิดโรครายแกรางกายออกโดยวิธีการผาตัด 

 
 

3.7  หองผาตัดเล็ก มีความสูงของหองผาตัดเล็กตองไมนอยกวา 2.60 เมตร แตในกรณีท่ีความสูงไมถึง 
2.60 เมตร มีการตกแตงทําฝาใหต่ําลงมา ตองมีความสูงท่ีวัดจากพ้ืนหองถึงฝาไมต่ํากวา 2.45 
เมตร และมีพัดลมดูดอากาศหรือระบบระบายอากาศท่ีเหมาะสม  

วัตถุประสงค 
   เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย ในการใหบริการทางการแพทย  
วิธีการประเมิน 

           ผูประเมิน สํารวจดู ความสูงของฝาหองผาตัด วามีความเหมาะสมตามแนวทางท่ีกําหนด 
วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน มีความสูงวัดจากพ้ืนถึงฝานอยกวา 2.45 เมตร 
0.5 คะแนน มีความสูงวัดจากพ้ืนถึงฝาตั้งแต 2.45-2.60 เมตร และมีพัดลมดูดอากาศหรือระบบ

ระบายอากาศท่ีเหมาะสม 
1    คะแนน มีความสูงวัดจากพ้ืนถึงฝาไมนอยกวา 2.60 เมตร 
เอกสารอางอิง :  แนวทางการออกแบบสถานพยาบาลประเภทท่ีรับผูปวยไวคางคืน (ฉบับปรบัปรุงแกไข
เพ่ิมเติม เกณฑมาตรฐานข้ันต่ําสถานพยาบาล พ.ศ.2562) (Hospital Design Guidelines) 
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นิยามศัพท          

• หองผาตัด อยูในแผนกฉุกเฉิน หรือแผนกศัลยกรรม มีหนาท่ีใหการบําบัดรักษาผูปวยดวยวิธีการผาตัด 
โดยผาตัดอวัยวะสวนท่ีเปนพิษ อันเปนสาเหตุทําใหเกิดโรครายแกรางกายออกโดยวิธีการผาตัด 

 

3.8  หองผาตัดใหญ มีขนาดพ้ืนท่ีหองผาตัดใหญ ไมนอยกวา 20 ตารางเมตร และมีความสูงไมต่ํากวา 
       3 เมตร  
วัตถุประสงค 
   เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย ในการใหบริการทางการแพทย  
วิธีการประเมิน 

           ผูประเมิน สํารวจดู ความกวาง-ยาว-สูง ของหองผาตัด วามีความเหมาะสมตามเกณฑท่ีกําหนด 
วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน มีขนาดหองไมถึง 20 ตารางเมตร และมีความสูงไมถึง 3 เมตร 
0.5 คะแนน มีขนาดหองไมถึง 20 ตารางเมตร และมีความสูงไมถึง 3 เมตร แตมีพัดลมดูดอากาศหรือ

ระบบระบายอากาศ 
1    คะแนน มีขนาดหองไมนอยกวา 20 ตารางเมตร และมีความสูงไมต่ํากวา 3 เมตร 
เอกสารอางอิง :   แนวทางการออกแบบสถานพยาบาลประเภทท่ีรับผูปวยไวคางคืน (ฉบับปรับปรุงแกไข
เพ่ิมเติม เกณฑมาตรฐานข้ันต่ําสถานพยาบาล พ.ศ.2562) (Hospital Design Guidelines) 
 

นิยามศัพท          

• หองผาตัด อยูในแผนกฉุกเฉิน หรือแผนกศัลยกรรม มีหนาท่ีใหการบําบัดรักษาผูปวยดวยวิธีการผาตัด 
โดยผาตัดอวัยวะสวนท่ีเปนพิษ อันเปนสาเหตุทําใหเกิดโรครายแกรางกายออกโดยวิธีการผาตัด 

 

3.9  หองผาตัดใหญ มีพ้ืนท่ีใชสอย (แผนกผาตัด) ประกอบดวย staff area, บริเวณรับคนไข, transfer  
area, บริเวณฟอกมือเจาหนาท่ี, operation rooms และ recovery rooms เปนไปตามเกณฑท่ี
กําหนด  

วัตถุประสงค 
   เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย ในการใหบริการทางการแพทย  
วิธีการประเมิน 

           ผูประเมิน สํารวจดูสวนประกอบพ้ืนท่ีใชสอยครบถวนตามเกณฑท่ีประเมิน  
วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน มีองคประกอบของพ้ืนท่ีใชสอยไมครบถวนตามรายการท่ีกําหนด 
0.5 คะแนน มีองคประกอบของพ้ืนท่ีใชสอยครบถวนตามรายการท่ีกําหนด แตมีการใชสอยท่ีปะปนกัน 
1    คะแนน มีองคประกอบของพ้ืนท่ีใชสอยครบถวนตามรายการท่ีกําหนด และแยกพ้ืนท่ีอยางชัดเจน 
เอกสารอางอิง :  แนวทางการออกแบบสถานพยาบาลประเภทท่ีรับผูปวยไวคางคืน (ฉบับปรบัปรุงแกไข
เพ่ิมเติม เกณฑมาตรฐานข้ันต่ําสถานพยาบาล พ.ศ.2562) (Hospital Design Guidelines) 
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นิยามศัพท          

• หองผาตัด อยูในแผนกฉุกเฉิน หรือแผนกศัลยกรรม มีหนาท่ีใหการบําบัดรักษาผูปวยดวยวิธีการผาตัด 
โดยผาตัดอวัยวะสวนท่ีเปนพิษ อันเปนสาเหตุทําใหเกิดโรครายแกรางกายออกโดยวิธีการผาตัด 

 
 

3.10  การแพทยฉุกเฉินและการสงตอ มีสถานท่ีใหบริการทางการแพทยฉุกเฉินท่ีไดมาตรฐานตามท่ี  
กําหนด 

วัตถุประสงค 
   เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย ในการใหบริการทางการแพทยฉุกเฉินและการสงตอ  
วิธีการประเมิน 

           ผูประเมิน สํารวจดู ความกวาง-ยาวของพ้ืนท่ี รวมถึงสํารวจดูความครบถวนของการใชงาน วามีความ
เพียงพอ เหมาะสมกับการใชงาน 
วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีพ้ืนท่ีใชสอยและ องคประกอบของพ้ืนท่ีใชสอย 
0.5 คะแนน มีพ้ืนท่ีใชสอยและองคประกอบของพ้ืนท่ีใชสอยท่ีเหมาะสม แตมีการใชสอยท่ีปะปนกัน 
1    คะแนน มีพ้ืนท่ีใชสอยและองคประกอบของพ้ืนท่ีใชสอยท่ีเหมาะสม แยกพ้ืนท่ีอยางชัดเจน 
เอกสารอางอิง : ไมมี 

 

นิยามศัพท          

• บริการการแพทยฉุกเฉิน พ้ืนท่ีสําหรับประเมินเพ่ือจําแนกผูรับบริการและจัดลําดับใหผูปวยฉุกเฉิน
ไดรับการปฏิบัติการฉุกเฉินตามลําดับความเรงดวน 

• บริการการสงตอ พ้ืนท่ีสําหรับประสานการสงตอ เพ่ือบริหารจัดการพัฒนาระบบการสงตอผูปวยใน
เครือขาย รวมถึงเปนศูนยกลางการประสานรับและสงตอผูปวยระหวางสถานพยาบาลในจังหวัด
เครือขายจังหวัดในเขตและเครือขายระหวางเขต รวมท้ังการสงตอผูปวยกลับ 

 

3.11  จิตเวช มีสถานท่ีใหบริการคํานึงถึงความเปนสวนตัวและ/หรือความปลอดภัยและเอ้ือตอกิจกรรม
สรางเสริมสุขภาพจิตของผูมารับบริการและผูใหบริการ 

วัตถุประสงค 
   เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย ในการใหบริการทางการแพทย  
วิธีการประเมิน 

           ผูประเมิน สํารวจดู ความกวาง-ยาวของพ้ืนท่ี รวมถึงสํารวจดูความครบถวนของการใชงาน วามีความ
เพียงพอ เหมาะสมกับการใชงาน  
 หองตรวจจิตเวช อยูในบริเวณท่ีสะดวกตอการเขาถึง และมีประตูเขา-ออก 2  ทาง สําหรับ
สถานการณฉุกเฉิน 
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วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีพ้ืนท่ีใชสอยและ องคประกอบของพ้ืนท่ีใชสอย 
0.5 คะแนน มีพ้ืนท่ีใชสอยและองคประกอบของพ้ืนท่ีใชสอยท่ีเหมาะ แตมีการใชสอยท่ีปะปนกัน 
1    คะแนน มีพ้ืนท่ีใชสอยและ องคประกอบของพ้ืนท่ีใชสอยท่ีเหมาะสม แยกพ้ืนท่ีอยางชัดเจน 
 

เอกสารอางอิง : มาตรฐานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 

นิยามศัพท       : ไมมี    
 

 

3.12  เวชระเบียน จัดแบงเปนสัดสวน ไมเส่ียงตออันตรายจากสัตวหรือปจจัยทางกายภาพ และมีพ้ืนท่ี
เพียงพอท่ีจะเก็บเวชระเบียนไดอยางนอย 5 ป 

วัตถุประสงค 
   เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย  
วิธีการประเมิน 

           ผูประเมิน สํารวจดู ความกวาง-ยาวของพ้ืนท่ี รวมถึงสํารวจดูความครบถวนของการใชงาน วามีความ
เพียงพอ เหมาะสมกับการใชงาน 
 มีระบบปองกันอัคคีภัยระบบไฟฉุกเฉินและระบบระบายอากาศท่ีเหมาะสม 
วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีพ้ืนท่ีใชสอยและ องคประกอบของพ้ืนท่ีใชสอย 
0.5 คะแนน มีพ้ืนท่ีใชสอยและองคประกอบของพ้ืนท่ีใชสอย แตยังไมระบบปองกันท่ีเพียงพอ 
1    คะแนน มีพ้ืนท่ีใชสอยและองคประกอบของพ้ืนท่ีใชสอยท่ีเหมาะสม แยกพ้ืนท่ีอยางชัดเจน มีระบบ

ปองกันท่ีเหมาะสม 
 

เอกสารอางอิง :  คูม่อืการออกแบบอาคารสถานบรกิารสขุภาพและสภาพแวดลอ้ม  ฉบบัทั่วไป (GENERAL) 

นิยามศัพท       :  ไมมี  

๔.   ปายนําทาง ปายจราจร ปายช่ือโรงพยาบาล ปายช่ืออาคาร 
       การกําหนดรูปแบบปายชนิดตางๆ โดยท่ัวไปแลวจะเปนไปตามมาตรฐานความเขาใจในระดับสากล ซ่ึง
จําแนกไปตามลักษณะการสื่อสารเพ่ือใหเกิดความเขาใจแกผูพบเห็น ตามหลักดังนี้ 

ก. ปายชนิดแนะนําหรือบอกประเภทการใชงาน   ใชสําหรับบอกประเภทพ้ืนท่ีหรือนําทางไปสูจุดหมาย
ของผูใชโครงการโดยท่ัวไปจะใชปายพ้ืนสีฟาและสีเขียว 

ข. ปายชนิดเตือนหรือขอความรวมมือ  ใชสําหรับแจงเตือนเพ่ือปองกันอันตรายในรูปแบบตางๆท่ี
อาจจะเกิดข้ึนโดยท่ัวไปแลวจะใชปายพ้ืนสีเหลือง 

ค. ปายชนิดบังคับหรือหาม  ใชสําหรับบังคับใหกระทําหรือมิใหกระทําการใดๆท่ีอาจกอใหเกิดอันตราย
และกีดขวางการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี โดยท่ัวไปแลวจะใชปายพ้ืนสีแดงตัดขาว 
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การประเมินในหมวดนี้ประกอบดวย 4 เกณฑ    รวมคะแนนเต็มเทากับ 4 คะแนน 

สําหรับรายละเอียดเกณฑการประเมินและคะแนนในแตละเกณฑมีดังนี้ 

หัวขอ เกณฑการประเมิน คะแนน 

๔.๑ มีปายนําทางบอกทิศทางและระยะทางสูโรงพยาบาล ติดตั้งอยูบนถนนสาธารณะ
สายหลัก สายรอง และทางแยกในระยะท่ีเหมาะสม 

๑ 

๔.๒ มีปายจราจรภายในโรงพยาบาล ติดตั้งในตําแหนงท่ีเหมาะสม สามารถมองเห็นได
ชัดเจน(ประเมินเฉพาะบริเวณสวนใหการรักษาพยาบาล) 
 

๑ 

๔.๓ มีปายบอกทางไปยังอาคาร/แผนกตางๆ มองเห็นไดชดัเจน พรอมระบบไฟสองสวาง
ท่ีเหมาะสม 

๑ 

๔.๔ มีปายชื่อโรงพยาบาล ปายชื่ออาคารท่ีเปนหนวยบริการสําคัญ ไดแก แผนกฉุกเฉิน 
แผนกผูปวยนอก เปนตน ติดตั้งอยูในตําแหนงท่ีเหมาะสม สามารถมองเห็นไดชัดเจน
ในเวลากลางวันและมีไฟสองสวางในเวลากลางคืน 

๑ 

รวม 4 
 
๔.๑  มีปายนําทางบอกทิศทางและระยะทางสูโรงพยาบาล ติดตั้งอยูบนถนนสาธารณะสายหลัก สายรอง         
       และทางแยกในระยะท่ีเหมาะสม 

วัตถุประสงค  
 เพ่ืออํานวยความสะดวกและงายตอการเขาถึงแกผูท่ีตองการมาติดตอหรือใชบริการโรงพยาบาล  

วิธีการประเมิน   
 ความชัดเจนในการมองเห็นสําหรับผูใชรถใชถนน โดยระดับและระยะในการติดตั้งปายใหเปนไปตาม
มาตรฐานของกรมขนสงทางบก โดยใหมีปายนําทางในรัศมีประมาณ 5 กิโลเมตร (จากถนนสายหลัก) และมี
อยางตอเนื่องและชัดเจนจากประตูทางเขาหลักของโรงพยาบาล  
 หมายเหตุ  : รัศมี 5 กิโลเมตรโดยประมาณ ระยะทางข้ึนอยูกับบริบทท่ีตั้งของโรงพยาบาล 

วิธีการใหคะแนน 
0 คะแนน ไมมีปายบอกทาง และระยะทาง ในรัศมี 5 กิโลเมตร  
o.๕ คะแนน มีปายบอกทาง และระยะทาง ในรัศมี 5 กิโลเมตร แตขาดความตอเนื่องหรือไมชัดเจน 
๑ คะแนน มีปายบอกทาง และระยะทาง ในรัศมี 5 กิโลเมตร ท่ีตอเนื่องและชัดเจน  
เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท          

• ปายบอกทิศทาง หมายถึง ปายท่ีแสดงสัญลักษณเพ่ือนําทางใหผูใชรถใชถนนสามารถมาถึงจุดหมายได 

• ระยะทางสูโรงพยาบาล หมายถึง ระยะทางท่ีใชบอกระยะจากจุดท่ีรถวิ่งถึงจุดหมาย (โรงพยาบาล) 

• สายหลัก หมายถึง ถนนสายหลักมุงสูโรงพยาบาล 

• สายรอง หมายถึง ถนนสายรองหรือถนนซอยท่ีสามารถเขาสูโรงพยาบาลได 
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• บริเวณ ทางแยก หมายถึง เสนทางท้ังสองทางมาตัดผานกันหรือทางท่ีแยก ไปเสนทางอ่ืนจากเสนทาง
เดียวกัน 

 

๔.๒  มีปายจราจรภายในโรงพยาบาล ติดตั้งในตําแหนงท่ีเหมาะสม สามารถมองเห็นไดชัดเจน (ประเมิน
เฉพาะบริเวณสวนใหการรักษาพยาบาล) 

วัตถุประสงค 
 เพ่ืออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยใหกับผูสัญจรถนนภายในโรงพยาบาล    

วิธีการประเมิน 

 ผูประเมิน สํารวจดู ปายจราจรบนถนนสายหลักภายในโรงพยาบาล วามีความครบถวน ครอบคลุม 
และความสมบูรณหรือไม (ประเมินเฉพาะบริเวณสวนท่ีใหการรักษาพยาบาล) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- มีปายจราจรชี้บอกทิศทางไปยังอาคารตางๆ  
- ขนาดของตัวอักษร หรือรูปแบบเครื่องหมายจราจร (เปนไปตามมาตรฐานของกรมขนสงทางบก)   
- ติดตั้งในตําแหนงท่ีเหมาะสม สามารถอานและมองเห็นไดอยางชัดเจนท้ังในเวลากลางวันและเวลา

กลางคืน   

วิธีการใหคะแนน 

o    คะแนน ไมมีปายจราจร ในบริเวณสวนรักษาพยาบาล 
o.๕ คะแนน มีปายจราจร ในบริเวณสวนรักษาพยาบาล ท่ีครบถวนครอบคลุม  

แตมองเห็นไดไมชัดเจน  หรือปายชํารุดเสียหาย (หรืออยางใดอยางหนึ่ง) 
๑    คะแนน มีปายจราจร ในบริเวณสวนรักษาพยาบาล ท่ีครบถวน ครอบคลุม สามารถมองเห็นได

ชัดเจน  

เอกสารอางอิง 

• คูมือการจราจร กรมขนสงทางบก 

นิยามศัพท         

• ปายจราจร หมายถึง ปายท่ีใชควบคุมวินัยจราจรตามมาตรฐานกรมขนสงทางบก 

• ตําแหนงท่ีเหมาะสม หมายถึง ปายจราจร อยูในตําแหนงท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน และไมกีดขวาง
ตอการสัญจร 

 

๔.๓  มีปายบอกทางไปยังอาคาร/แผนกตางๆ มองเห็นไดชัดเจน พรอมระบบไฟสองสวางท่ีเหมาะสม 

วัตถุประสงค 

 เพ่ืออํานวยความสะดวกในการนําทางผูมารับบริการ และผูมาติดตอ ใหสามารถไปไปยังอาคารตางๆ 

ในโรงพยาบาล 

 

 



โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานทีแ่ละส่ิงอาํนวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564  
-19- 

วิธีการประเมิน   

 สํารวจปายบอกทาง บริเวณทางเดิน/ทางเดินเชื่อมภายในโรงพยาบาล โดยติดตั้งอยางครบถวน

ครอบคลุม  และอยูในระดับท่ีสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน และไมเกิดความสับสนในการรับรูของผูใชอาคาร

ในทุกกลุม 

วิธีการใหคะแนน 

o    คะแนน ไมมีปายบอกทางไปยังอาคาร และแผนกตางๆ    

o.๕ คะแนน มีปายบอกทางไปยังอาคาร และแผนกตางๆ ในสวนใหบริการ แตไมครบถวนครอบคลุม  

หรือมองเห็นไดไมชัดเจน หรือปายชํารุดเสียหาย (อยางใดอยางหนึ่ง) ซ่ึงอาจทําใหเกิด

ความสับสนในการรับรูของผูมารับบริการ 

๑    คะแนน มีปายบอกทางไปยังอาคาร และแผนกตางๆ ในสวนใหบริการ พรอมระบบไฟสองสวางท่ี

เหมาะสม ท่ีครบถวนครอบคลุมและสามารถมองเห็นไดชัดเจน  
 

เอกสารอางอิง   : คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม ฉบับท่ัวไป (GENERAL) 

นิยามศัพท          

• ปายบอกทาง หมายถึง ปายแสดงสัญลักษณหรือขอความเพ่ือบอกทิศทางหรือนําทางไปสูจุดหมาย             

• ระบบไฟสองสวาง หมายถึง ไฟสองสวางเพ่ือใหสามารถมองเห็นปายไดชัดเจน 

 

๔.๔  มีปายช่ือโรงพยาบาล ปายช่ืออาคารท่ีเปนหนวยบริการสําคัญ ไดแก แผนกฉุกเฉิน แผนกผูปวยนอก 

เปนตน ติดตั้งอยูในตําแหนงท่ีเหมาะสม สามารถมองเห็นไดชัดเจนในเวลากลางวันและมีไฟสองสวางใน

เวลากลางคืน  

วัตถุประสงค 

 เพ่ือบงบอกชื่อหรือประเภทอาคาร ท่ีใหบริการตามประเภทตางๆ ไดอยางชัดเจน 

วิธีการประเมิน   

 ผูประเมิน สํารวจดู วามีการติดตั้งปายชื่อโรงพยาบาล และปายชื่ออาคารท่ีเปนหนวยบริการท่ีสําคัญ 

ครบถวน ไดแก อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน อาคารผูปวยนอก อาคารผูปวยใน เปนตน  ปายชื่อจะตองสามารถ

มองเห็นไดชัดเจนในเวลากลางวัน และมีไฟสองสวางในเวลากลางคืน  

วิธีการใหคะแนน 

o    คะแนน ไมมีปายชื่อโรงพยาบาล และปายชื่ออาคาร  
หรือมีปาย แตอยูในสภาพท่ีสื่อสารความหมายไมชัดเจน เชน ชํารุดเสียหาย  
ไมมีไฟสองสวางในเวลาการคืน  หรือมีแตชํารุดเสียหาย 

o.๕ คะแนน มีปายชื่อโรงพยาบาล และปายชื่ออาคาร อยูในสภาพสมบูรณ สามารถสื่อสารไดชัดเจน  
มีไฟสองสวางในเวลากลางคืน แตสังเกตเห็นไดไมชัดเจน มีขนาดเล็ก หรอืรูปแบบท่ีอาจทํา
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ใหเกิดความสับสน 
๑    คะแนน มีปายชื่อโรงพยาบาล และปายชื่ออาคาร ซ่ึงอยูในสภาพสมบูรณ ครบถวน  

มีไฟสองสวางในเวลากลางคืน และสามารถมองเห็นไดชัดเจนเขาใจงาย 

เอกสารอางอิง     :  คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม  ฉบับท่ัวไป (GENERAL) 

นิยามศัพท          

• ปายชื่อโรงพยาบาล หมายถึง ปายท่ีแสดงสัญลักษณหรือขอความเพ่ือบอกชื่อของโครงการ 

• ปายชื่ออาคารหมายถึง ปายท่ีแสดงขอความเพ่ือบอกประเภทการใชงานภายในอาคารนั้นๆ   
 

5. ถนนภายในโรงพยาบาล 

 ถนนภายในโรงพยาบาล จัดเตรียมไวเพ่ืออํานวยความสะดวกในการสัญจรไปสถานท่ีตางๆ ภายใน

โรงพยาบาล  ท้ังนี้ ถนนภายในโรงพยาบาลควรมีความปลอดภัยตอผูสัญจรผูใชถนนดวย (ประเมินเฉพาะ

บริเวณพ้ืนท่ีท่ีใหบริการผูปวย)  

 การประเมินในหมวดนี้ ประกอบดวยเกณฑการประเมินยอย 2 เกณฑ โดยแตละเกณฑการประเมิน
ยอยมีคะแนน 1 คะแนน  รวมคะแนนเต็มของหมวดนี้เทากับ 2 คะแนน  
 สําหรับรายละเอียดเกณฑการประเมินและคะแนนในแตละเกณฑมีดังนี้ 

 
หัวขอ เกณฑการประเมิน คะแนน 
5.1 พ้ืนผิวเรียบและไมมีน้ําขัง 1 
5.2 บริเวณจุดตัดถนน มีปายบอกทางชัดเจนและปราศจากสิ่งบดบังสายตา     1 

                                                                                               รวม 2 
   
5.1 พ้ืนผิวเรียบและไมมีน้ําขัง 
วัตถุประสงค 
 เพ่ืออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยใหกับผูขับข่ียานพาหนะและผูสัญจรดวยเทาซ่ึงใชเสนทาง
ถนนภายในโรงพยาบาลเพ่ือการสัญจร/ ติดตอระหวางหนวยบริการหรืออาคารตางๆ ซ่ึงตั้งอยูภายใน
โรงพยาบาล ดวยการจัดเตรียมพ้ืนผิวของถนนภายในโรงพยาบาลใหมีพ้ืนผิวท่ีมีความคงทนถาวร มีความ
เรียบรอย สมํ่าเสมอ ไมมีหลุมบอซ่ึงอาจทําใหเกิดความไมสะดวกและอาจเกิดอันตรายได รวมท้ังมีความลาด
เอียงท่ีเหมาะสม สามารถระบายน้ําไดดี ไมมีน้ําขังในภาวะปกติ 
  
วิธีการประเมิน/ แนวทางการประเมินและเกณฑท่ีกําหนด 
 ผูประเมินทําการประเมินดวยสายตาโดยการเดินสํารวจและตรวจสอบสภาพของพ้ืนผิวถนนภายใน
โรงพยาบาล โดยเริ่มตนจากบริเวณประตูทางเขา-ออกหลักของโรงพยาบาลไปตามแนวถนนภายในซ่ึงนําไปสู
ทางเขาหลักของอาคารผูปวยนอก และทางเขาหลักของอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน พรอมท้ังทําการสังเกตดูวา
สภาพพ้ืนผิวของถนนจะตองเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดดังตอไปนี้ 
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 - พ้ืนผิวถนนมีความเรียบสมํ่าเสมอ  ไมมีหลุมบอซ่ึงอาจทําใหเกิดความไมสะดวกและอาจเกิดอันตราย
ตอผูขับข่ียานพาหนะได 
 - พ้ืนผิวถนนมีความลาดเอียงท่ีเหมาะสม  ระบายน้ําไดดี ไมมีน้ําทวมขังในภาวะปกติ  (ไมมีฝนตก) 
 
วิธีการใหคะแนน/ แนวทางการใหคะแนน 
     0   คะแนน พ้ืนผิวถนนไมเรียบ  มีน้ําขังในภาวะปกติ (ไมมีฝนตก) 
    0.5 คะแนน พ้ืนผิวถนนเรยีบ  หรือ  ไมมีน้ําขังในภาวะปกติ (ไมมีฝนตก)  เพียงอยางใดอยางหนึ่ง 
     1   คะแนน พ้ืนผิวถนนเรียบ  และ  ไมมีน้ําขังในภาวะปกติ (ไมมีฝนตก) 

  
เอกสารอางอิง   :  คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม  ฉบับท่ัวไป (GENERAL) 

นิยามศัพท    :  ไมมี 
 
5.2  บริเวณจุดตัดถนนมีปายบอกทางชัดเจนและปราศจากส่ิงบดบังสายตา   
         
วัตถุประสงค 
 เพ่ืออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยใหกับผูขับข่ียานพาหนะและผูสัญจรดวยเทาซ่ึงใชเสนทาง
ถนนภายในโรงพยาบาลเพ่ือการสัญจร/ ติดตอระหวางหนวยบริการหรืออาคารตางๆ ซ่ึงตั้งอยูภายใน
โรงพยาบาล โดยการจัดเตรียมปายซ่ึงมีชื่ออาคารและลูกศรชี้ทิศทางไปยังอาคารนั้นๆ ดวยขนาดของตัวอักษร
และเครื่องหมายลูกศรท่ีสามารถอานและมองเห็นไดชัดเจนจากตําแหนงผูขับข่ียานพาหนะท้ังในเวลากลางวัน
และเวลากลางคืน รวมท้ังตองมีมาตรการเสริมความปลอดภัยท่ีเหมาะสมหากมีสิ่งบดบังสายตา เชน การติดตั้ง
กระจกโคง การติดตั้งปายเตือนใหลดความเร็วของยานพาหนะ  หรือการทําลูกระนาดบนถนนเพ่ือบังคับใหผู
ขับข่ียานพาหนะลดความเร็วกอนถึงจุดตัดของถนน เปนตน 
 
วิธีการประเมิน/ แนวทางการประเมินและเกณฑท่ีกําหนด 
 ผูประเมินทําการสํารวจถนนภายโรงพยาบาลซ่ึงมีจุดตัดหรือทางแยก   โดยดําเนินการสํารวจจากหนา
โรงพยาบาลไปยังอาคารผูปวยนอก อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กลุมอาคารวินิจฉัยและรักษา กลุมอาคารผูปวย
ใน และกลุมอาคารสนับสนุน   โดยพิจารณาตามเกณฑท่ีกําหนดดังตอไปนี้ 
 - มีปายบอกทางไปยังอาคารสถานท่ีตางๆ ภายในโรงพยาบาล 
 - ปายบอกทางมีขนาดของตัวอักษรและเครื่องหมายลูกศรท่ีสามารถอานและมองเห็นไดชัดเจนจาก
ตําแหนงผูขับข่ียานพาหนะท้ังในเวลากลางวันและเวลากลางคืน 
 - ปายบอกทาง  ติดตั้งโดยไมถูกบดบังสายตา  กรณีมีสิ่งบดบังสายตาตองมีมาตรการเสริมความ
ปลอดภัยท่ีเหมาะสม  เชน  การติดตั้งกระจกโคง  การติดตั้งปายเตือนใหลดความเร็วของยานพาหนะ  หรือ
การทําลูกระนาดบนถนนเพ่ือบังคับใหผูขับข่ียานพาหนะลดความเร็วกอนถึงจุดตัดของถนน  เปนตน 
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วิธีการใหคะแนน/ แนวทางการใหคะแนน 
 

0 คะแนน ไมมีการดําเนินการใดๆ ตามเกณฑท่ีกําหนด หรือดําเนินการตามเกณฑท่ีกําหนดได 
เพียงขอใดขอหนึ่ง 

0.5 คะแนน ดําเนินการไดตามเกณฑท่ีกําหนด  2 ขอ 
  1 คะแนน ดําเนินการไดตามเกณฑท่ีกําหนด  3 ขอ  

เอกสารอางอิง    : คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม ฉบับท่ัวไป (GENERAL) 
นิยามศัพท  : ไมมี 

6. ทางเดินเทา 
 ทางเดินเทา (ทางเดินเทาภายในโรงพยาบาล) จัดเตรียมไวเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเขาถึง 
(Accessibility) และความปลอดภัย ท้ังสําหรับผูมารับบริการและเจาหนาท่ี ในการสัญจรจากทางเขา-ออก
หลักของโรงพยาบาลเชื่อมตอไปยังหนวยบริการหรืออาคารตางๆ ภายในโรงพยาบาล   
 การประเมินในหมวดนี้ ประกอบดวยเกณฑการประเมินยอย 3 เกณฑ โดยแตละเกณฑการประเมิน
ยอยมีคะแนน 1 คะแนน รวมคะแนนเต็มของหมวดนี้เทากับ 3 คะแนน    
 สําหรับรายละเอียดโดยสังเขปของเกณฑการประเมินยอยและคะแนนในแตละเกณฑการประเมินยอย
มีดังตอไปนี้ 
หัวขอ เกณฑการประเมิน คะแนน 
6.1 แบงขอบเขตของทางเดินเทาออกจากเสนทางจราจรของยานพาหนะอยางชัดเจน    1 
6.2 มีความกวางไมนอยกวา  1.50 เมตร  ตลอดเสนทาง 1 
6.3 ในจุดท่ีเปนทางขามถนนและมีความตางระดับ จะตองทําทางลาดเอียง  ใหสามารถนํา

เกาอ้ีมีลอ (wheelchair) ผานไดโดยสะดวก  รวมท้ังตองจัดใหมีปายเตือนผูขับข่ี
ยานพาหนะวาเปนทางขามสําหรับผูเดินเทา 

1 

                                                                                                    รวม 3 
 
6.1 แบงขอบเขตของทางเดินเทา ออกจากเสนทางจราจรของยานพาหนะอยางชัดเจน  
             
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูใชทางเดินเทาไดรับความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรจากทางเขา-ออกหลักของ
โรงพยาบาล ไปยังหนวยบริการและอาคารตางๆ ภายในโรงพยาบาล    ท้ังนี้ ทางเดินเทาอาจทอดตัวขนานติด
กับถนนภายในหรือไมก็ได  
 
วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินทําการสํารวจดู เสนทางเดินเทา จากทางเขา-ออกหลักของโรงพยาบาลตอเนื่องไปยังอาคาร
ผูปวยนอกและอาคารอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน  จากนั้นพิจารณาวาทางเทามีคุณสมบัติตามเกณฑท่ีกําหนดหรือไม 
 สําหรับเกณฑท่ีใชประกอบการพิจารณาการแบงขอบเขตของทางเดินเทาออกจากเสนทางเดินรถ 
ประกอบดวย 
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 ขอ 1  การทาสี/ ตีเสน เพ่ือแบงขอบเขตระหวางขอบของถนนกับขอบของทางเดินเทา (ตลอดแนว
เสนทางเดินเทา) 
 ขอ 2  การนําอุปกรณสําหรับแบงขอบเขต เชน แผงก้ันเหล็ก หรือแผงก้ัน/เสาก้ัน/ใชกรวยพลาสติก  
วางก้ันระหวางทางเดินรถกับขอบของทางเดินเทา (ตลอดแนวเสนทางเดินเทา) 
 ขอ 3  การยกระดับพ้ืนผิวทางเทา ใหสูงกวาระดับพ้ืนผิวถนน  (ตลอดแนวเสนทางเดินเทา) 
วิธีการใหคะแนน/ แนวทางการใหคะแนน 
 

0 คะแนน ไมมีการดําเนินการใดๆ ตามเกณฑท่ีกําหนด        
0.5 คะแนน ดําเนินการตามเกณฑท่ีกําหนดในขอ  1 หรือขอ  2     
1 คะแนน ดําเนินการตามเกณฑท่ีกําหนดในขอ  3   

 
เอกสารอางอิง  : คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม ฉบับท่ัวไป (GENERAL) 
นิยามศัพท    : ไมมี 
 
6.2 มีความกวางไมนอยกวา 1.50 เมตร ตลอดเสนทาง 
 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูใชทางเดินเทารวมถึงผูใชรถเข็นนั่ง(wheelchair)สามารถสัญจรไดอยางสะดวกและปลอดภัย  
 
 วิธีการประเมิน / แนวทางการประเมิน 
 ผูประเมินทําการสํารวจดู ความกวางของทางเดินเทา จากทางเขา-ออกหลักของโรงพยาบาลไปถึง
อาคารผูปวยนอก  และอาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โดยมีความกวางไมนอยกวา 1.50 เมตร   
 
วิธีการใหคะแนน/ แนวทางการใหคะแนน 
 

0 คะแนน ทางเดินเทา ความกวางนอยกวา 1.00 เมตร     
0.5 คะแนน ทางเดินเทา ความกวางนอยกวา 1.50 เมตร     
1 คะแนน ทางเดินเทา  มีความกวาง 1.50 เมตร หรือมากกวา 

  
เอกสารอางอิง    

• เกณฑและมาตรฐานผังเมืองรวม 2549 

• คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม ฉบับท่ัวไป (GENERAL) 
นิยามศัพท   : ไมมี 
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6.3  ในจุดท่ีเปนทางขามถนนและมีความตางระดับ จะตองทําทางลาดเอียง ใหสามารถนําเกาอ้ีมีลอ 
(wheelchair)ผานไดโดยสะดวก  รวมท้ังตองจัดใหมีปายเตือนผูขับข่ียานพาหนะวาเปนทางขามสําหรับผู
เดินเทา 
 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูใชทางเดินเทาและทางขามถนนภายในโรงพยาบาล มีความสะดวกและความปลอดภัย โดยมี
ทางลาดเอียงบริเวณท่ีเปนทางตางระดับ และทางขามถนน เชน มีพ้ืนผิวตางสัมผัสเพ่ือเตือนผูเดินเทาซ่ึงมี
ปญหาดานการมองเห็นซ่ึงตองใชไมเทานําทางและมีทางลาดหรือทางขามท่ีสามารถนํารถเข็นนั่ง(Wheelchair) 
สัญจรผานไดโดยสะดวก  รวมท้ังมีปายเตือนผูขับข่ียานพาหนะวาเปนทางขามสําหรับผูเดินเทาซ่ึงติดตั้งใน
ตําแหนงท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน 

วิธีการประเมิน  

 ผูประเมินทําการสํารวจดูสภาพทางเดินเทา และทางขามถนน นับแตทางเขา-ออกหลักของ
โรงพยาบาล ตอเนื่องไปยังอาคารผูปวยนอกและอาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน จากนั้นพิจารณาคุณสมบัติตามเกณฑ
ท่ีกําหนดดังตอไปนี้หรือไม  

 ขอ 1  มีทางลาด ท่ีสามารถสัญจรผานไดโดยสะดวก 
 ขอ 2  มีพ้ืนผิวตางสัมผัส เพ่ือเตือนผูเดินเทาซ่ึงมีปญหาดานการมองเห็นซ่ึงตองใชไมเทานําทาง       
 ขอ 3  มีปายเตือนผูขับข่ียานพาหนะ วาเปนทางขามสําหรับผูเดินเทาซ่ึงติดตั้งในตําแหนงท่ีสามารถ
มองเห็นไดชัดเจน 
 
วิธีการใหคะแนน  

0 คะแนน ทางเดินเทา และทางขามถนนไมเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดท้ัง  3  ขอ  
0.5 คะแนน ทางเดินเทา และทางขามถนนเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดเพียง  1-2  ขอ   
1 คะแนน ทางเดินเทา และทางขามถนนเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดท้ัง  3  ขอ 

เอกสารอางอิง   

• กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 
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• กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 

นิยามศัพท   : ไมมี 
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๗.  ทางเดินเช่ือมระหวางอาคารสําหรับผูปวย 

 มาตรฐานทางเดินเชื่อมระหวางอาคารภายในโรงพยาบาล จําเปนตองมีความกวางของทางเดิน
เพียงพอเพ่ือสวนทางกันไดอยางสะดวก  โดยพ้ืนผิวทางเดินจะตองเปนวัสดุท่ีคงทนถาวร มีความเรียบ ไมลื่น 
ทําความสะอาดงาย ระบายน้ําไดดี  ไมทวมขัง  ตลอดทางเดินนั้นจะตองมีหลังคาคลุม ราวขางกันตกและระบบ
ไฟสองสวาง ไปจนถึงประตูทางเขาของอาคาร  กรณีทางเดินเชื่อมท่ีบรรจบกันหรือทางเขาสูอาคารมีระดับท่ี
ตางกัน  ตองเชื่อมกันโดยใชทางลาด (RAMP) ท่ีมีความเหมาะสมในการใชงาน (หามใชบันได)  
           การประเมินในหมวดนี้ ประกอบดวยเกณฑการประเมินยอย 5 เกณฑ โดยแตละเกณฑการประเมิน
ยอยมีคะแนน 1 คะแนน รวมคะแนนเต็มของหมวดนี้เทากับ 5 คะแนน    
 สําหรับรายละเอียดโดยสังเขปของเกณฑการประเมินยอย และคะแนนในแตละเกณฑการประเมิน
ยอยมีดังตอไปนี้ 
 

หัวขอ เกณฑการประเมิน คะแนน 
๗.๑ มีทางเดินเชื่อมระหวางอาคารในทุกหนวยบริการของโรงพยาบาล ๑ 
๗.๒ มีความกวางประมาณ ๒.๕o เมตร เพ่ือสะดวกตอการเข็นเปลนอนผูปวยสวนกันได  

และไมมีสิ่งกีดขวางท่ีเปนอุปสรรคตอการสัญจร 
๑ 

๗.๓ ติดตั้งราวกันตก  สูงประมาณ ๑.๑o เมตร ๑ 
๗.๔ ติดตั้งราวจับ  สูงประมาณ 0.80-0.90 เมตร ๑ 
๗.5 มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมท่ีปองกันแดดและฝนตลอดแนว ๑ 
                                                                                                     รวม 5 

๗.๑   มีทางเดินเช่ือมระหวางอาคารในทุกหนวยบริการของโรงพยาบาล 

วัตถุประสงค 
 เพ่ืออํานวยความสะดวก ในการเขาถึงแตละหนวยบริการของโรงพยาบาล  

วิธีการประเมิน   
 มีทางเดินเชื่อมระหวางอาคารท่ีสามารถเชื่อมตอกันครบทุกหนวยบริการของโรงพยาบาล  

วิธีการใหคะแนน 

o คะแนน ไมมีทางเดินเชื่อมเลย  
o.๕ คะแนน มีทางเดินเชื่อม แตไมเชื่อมตอ ครอบคลุมครบทุกหนวยบริการ 
๑ คะแนน มีทางเดินเชื่อม ท่ีเชื่อมตอ ครอบคลุมครบทุกหนวยบริการ 

เอกสารอางอิง  :  คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม  ฉบับท่ัวไป (GENERAL) 
นิยามศัพท       

• ทางเดินเชื่อมระหวางอาคาร หมายถึง ทางเดินท่ีเชื่อมจากอาคารหนึ่งไปสูอีกอาคารหนึ่ง เพ่ือใหผูใช
สามารถเขาถึงอาคารตางๆ ไดอยางสะดวก 

• หนวยบริการ หมายถึง อาคารหรือพ้ืนท่ีท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการและรักษาพยาบาล เชน แผนกผูปวยนอก  
แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน  แผนกตางๆ ในสวนวินิจฉัยและรักษา แผนกผูปวยใน เปนตน 
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๗.๒  มีความกวางประมาณ ๒.๕๐ เมตร เพ่ือสะดวกตอการเข็นเปลนอนผูปวยสวนกันได  และไมมีส่ิงกีด
ขวางท่ีเปนอุปสรรคตอการสัญจร 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือสะดวกตอการเข็นเปลนอนสวนกันได และไมมีสิ่งกีดขวางท่ีเปนอุปสรรคตอการสัญจรวิธีการ
ประเมิน   
 ระยะความกวางทางเดิน ไมนอยกวา  ๒.๕๐  เมตร  โดยวัดระยะจากขอบดานในสุดของทางเดินท้ัง 

สองดาน (ดูภาพประกอบ) 
 

 

 

 

 

วิธีการใหคะแนน 

 

o    คะแนน ความกวางนอยกวา ๒.0o เมตร วัดระยะจากขอบดานในสุดของทางเดินท้ังสองดาน 
o.๕ คะแนน ความกวางนอยกวา ๒.๕o เมตร วัดระยะจากขอบดานในสุดของทางเดินท้ังสองดาน  หรือ  

ความกวาง 2.50 เมตร แตมีสิ่งกีดขวางท่ีเปนอุปสรรคตอการสัญจรภายในทางเดินเชื่อม 
๑    คะแนน ความกวางมากกวาหรือเทากับ ๒.๕o เมตร วัดระยะจากขอบดานในสุดของทางเดินท้ัง

สองดาน และไมมีสิ่งกีดขวางท่ีเปนอุปสรรคตอการสัญจรภายในทางเดินเชื่อม 

เอกสารอางอิง  :  คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม  ฉบับท่ัวไป (GENERAL) 

นิยามศัพท      

• สิ่งกีดขวาง หมายถึง สิ่งท่ีเปนอุปสรรคตอการใชงานทางเดิน ท้ังท่ีเปนโครงสรางอาคาร  หรือ  วัสดุ
ประกอบ เชน ราวกันตก  ราวจับ  รองรางน้ําฝน  เกาอ้ีนั่งพัก  ถังขยะ  ปายโฆษณาประชาสัมพันธ  
เปนตน 

 

๗.3   ติดตั้งราวกันตก  สูงประมาณ ๑.๑o เมตร 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือปองกันการพลัดตกจากทางเดิน ซ่ึงอาจกอใหเกิดอันตรายได และยังบงบอกเขตแดน ไมใหผูใชรุก
ล้ําเขาไปในพ้ืนท่ีสงวน เชน สวนหรือพ้ืนท่ีหวงหามอ่ืนๆ เปนตน 

 
 
 

ทางเดินเช่ือม 

(แสดงภาพมุมสูง) 

ประมาณ๒.๕

  

สิง่กีดขวาง (เสาหรอืโครงสรา้งอ่ืน) ราวกนัตก 
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วิธีการประเมิน   
 ผูประเมิน สํารวจดู ราวกันตกของทางเดินเชื่อม จะตองติดตั้งท่ีความสูง ประมาณ ๑.๑o เมตร และ
เปนวัสดุท่ีคงทน ติดตั้งอยางม่ันคงแข็งแรง รูปแบบของลูกกรงมีความปลอดภัย ไมสุมเสี่ยงตอการเกิดอันตราย
ตอผูใช เชน รูปแบบท่ีเด็กสามารถปนปาย หรือมีชองวางลอดผานไดโดยงาย เปนตน (ดูภาพประกอบ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

  

 

วิธีการใหคะแนน 

o คะแนน ไมมีราวกันตก หรือมีแตไมครบถวนตลอดทางเดินเชื่อมท้ังหมดของโรงพยาบาล    
o.๕ คะแนน มีราวกันตกครบถวนตลอดทางเดินเชื่อมท้ังหมด แตมีความสูงของราวกันตกไมถึง ๑.๑o เมตร 

หรือมีรูปแบบท่ีเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุไดงาย (เชน เปนแนวนอนซ่ึงปนไดงาย)  
หรือขาดคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง 

๑ คะแนน ราวกันตกสูง ประมาณ ๑.๑o  เมตร  และ รูปแบบไมเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ (ตามรูป)  
มีคุณลักษณะท่ีครบถวน 

เอกสารอางอิง    

• กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 
2548 

• กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 

 
นิยามศัพท       : ไมมี 

 

 

ระดบัพืน้ทางเดิน 

ระดบัสงูสดุราวกนัตก 

             

๑.๑o 
 

(แสดงภาพรูปด้าน) 



โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานทีแ่ละส่ิงอาํนวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564  
-28- 

 

๗.4   ติดตั้งราวจับ  สูงประมาณ 0.80-0.90 เมตร 

วัตถุประสงค 
 เพ่ืออํานวยความสะดวก และปลอดภัย ปองกันการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจรภายในทางเดินเชื่อม 

วิธีการประเมิน   
 ราวจับ จะตองติดตั้งท่ีความสูงประมาณ  0.๘o - 0.90  เมตร และเปนวัสดุคงทน ติดต้ังม่ันคง
แข็งแรง และยาวตอเนื่องตลอดทางเดินเชื่อม 

วิธีการใหคะแนน 

o คะแนน ไมมีราวจับตลอดทางเชื่อม   หรือมีแตไมครบถวนตลอดทางเดินเชื่อม   
o.๕ คะแนน มีราวจับครบถวนตลอดทางเดินเชื่อมท้ังหมด แตมีความสูงราวจับไมอยูในระดับ  

o.๘o - 0.90 เมตร  
การติดตั้งราวจับไมแข็งแรง หรือใชวัสดุท่ีไมคงทน  หรือขาดคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง 

๑ คะแนน ราวจับมีคุณลักษณะท่ีครบถวน  ไดแก การติดตั้งราวจับยาวตลอดทางเดินเชื่อม           
สูงประมาณ 0.80 - 0.90 เมตร  และเปนวัสดุคงทน ติดตั้งม่ันคงแข็งแรง 

เอกสารอางอิง     :   

• กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 
2548 

• กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 

นิยามศัพท          

• ราวจับ หมายถึง ราวท่ีใชจับ ยึดเกาะ หรือชวยทรงตัวในการเดินภายในทางเดินเชื่อม 
 

 

๗.5   มีหลังคาหรือส่ิงปกคลุมท่ีปองกันแดดและฝนตลอดแนว 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหสามารถสัญจร เชื่อมตอกันระหวางอาคาร ไดอยางสะดวก 

วิธีการประเมิน   
 สํารวจดูวา มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมท่ีสามารถปองกันแดดและฝนไดเปนอยางดี ตลอดทางเดินเชื่อม      

วิธีการใหคะแนน 
o    คะแนน ไมมี หลังคาหรือสิ่งปกคลุม ตลอดทางเดินเชื่อม 
o.๕ คะแนน มีหลังคา หรือสิ่งปกคลุมตลอดทางเดินเชื่อม  แตการปองกันแดดและฝนไมมีประสิทธิภาพ  
๑   คะแนน มีหลังคา หรือสิ่งปกคลุมท่ีครบถวนตลอดทางเดินเชื่อม  และปองกันแดดและฝนไดดี    
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เอกสารอางอิง    : คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม  ฉบับท่ัวไป (GENERAL) 
นิยามศัพท          

• สิ่งปกคลุม หมายถึง สิ่งปลูกสรางท่ีสามารถกันแดดกันฝนแกทางเดินเชื่อมได ตัวอยางเชน  ทางเดิน
เชื่อมภายนอกอาคารท่ีอยูใตกันสาดอาคาร  หรือทางเดินเชื่อม 2 ชั้นข้ึนไป เปนตน 
 

๘.   ทางลาด สําหรับผูปวย 
 มาตรฐานทางลาดสําหรับผูปวย กําหนดใหตองมีทางลาดในบริเวณทางสัญจรท่ีมีระดับพ้ืนท่ีตางกัน
มากกวา ๒ ซม. โดยมีความลาดชันไมนอยกวา ๑ : ๑๒  ท้ังนี้ การใชวัสดุตางๆ ท่ีเก่ียวกับทางลาด ตองคํานึงถึง
ม่ังคงแข็งแรง และความปลอดภัยของผูใชงาน   
          การประเมินในหมวดนี้ ประกอบดวยเกณฑยอย  6 เกณฑ   โดยแตละเกณฑการประเมินยอยมี       
1 คะแนน รวมคะแนนเต็มเทากับ  6 คะแนน   
 

หัวขอ เกณฑการประเมิน คะแนน 
๘.๑ กรณีท่ีระดับพ้ืนอาคารมีความตางระดับกันมากกวา ๒ เซนติเมตร จะตองทํา 

ทางลาดเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับผูรับบริการ 
๑ 

๘.๒ มีความกวางไมนอยกวา ๑.๕o ม. ความลาดชัน ๑ : ๑๒  สามารถเข็นเกาอ้ีมีลอหรือ
เปลนอนผูปวยไดสะดวกและปลอดภัย 

๑ 

๘.๓ ติดตั้งราวกันตก  สูงประมาณ ๑.๑o ม. ๑ 
๘.๔ ติดตั้งราวจับ  สูงประมาณ 0.80-0.90 ม. ๑ 
๘.๕ ทางลาดภายนอกตองมีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมท่ีปองกันแดดและฝนตลอดแนว ๑ 
๘.6 หองหรือแผนกท่ีใหการรักษาพยาบาลผูปวยตั้งแตท่ีชั้น 2 ข้ึนไป  ตองจัดใหมีทาง

ลาดหรือลิฟท (BED LIFT)  
๑ 

                                                                                                   รวม 6 
 
๘.๑  กรณีท่ีระดับพ้ืนอาคารมีความตางระดับกันมากกวา ๒ เซนติเมตร จะตองทําทางลาด เพ่ืออํานวย
ความสะดวกใหกับผูรับบริการ  
วัตถุประสงค 

 เพ่ือความปลอดภัย และอํานวยความสะดวกใหแกผูมารับบริการ และผูใชรถเข็นนั่ง (wheelchair)  

วิธีการประเมิน   
 ใหผูประเมิน ตรวจสอบบริเวณท่ีมีระดับพ้ืนท่ีตางกัน ไดแก ดานหนาทางเขาอาคาร ทางเดินเชื่อม
ตางๆ ในสวนท่ีใหบริการผูปวย  โดยมีการทําพ้ืนลาดเอียง ไมนอยกวา 1:12 สําหรับใหผูมารับบริการ และผูใช 
รถเข็นนั่ง (wheelchair) สัญจรไดสะดวก  และพ้ืนลาดเอียงนั้นจะตองทําดวยวัสดุท่ีมีความแข็งแรง คงทน 
และมีความปลอดภัย  
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วิธีการใหคะแนน 
o คะแนน ไมมีการทําพ้ืนลาดเอียง ในบริเวณท่ีระดับพ้ืนตางกันเลย 
o.๕ คะแนน มีการทําพ้ืนลาดเอียง ไมครบถวนในบริเวณท่ีมีระดับพ้ืนท่ีตางกันในสวนท่ีใหบริการผูปวย   

หรือ มีครบถวน  แตใชงานไมสะดวกหรือไมปลอดภัย (เชน มีความชันมากกวา 1: 12  หรือ    
มีลักษณะท่ีไมปลอดภัย) หรืออยางใดอยางหนึ่ง 

๑ คะแนน มีพ้ืนลาดเอียง ครบถวนในบริเวณท่ีมีระดับพ้ืนท่ีตางกันในสวนท่ีใหบริการผูปวย  และมีลักษณะ
ท่ีสามารถใชงานไดสะดวกและปลอดภัย 

เอกสารอางอิง      

• กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 
2548 

• กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 

นิยามศัพท         : ไมมี 

 
๘.๒  มีความกวางไมนอยกวา ๑.๕0 ม.  ความลาดชัน ๑ : ๑๒  สามารถเข็นเกาอ้ีมีลอหรือเปลนอนผูปวย 

       ไดสะดวกและปลอดภัย 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือความปลอดภัย และอํานวยความสะดวกใหแกผูมารับบริการ และผูใชรถเข็นนั่ง (wheelchair) 
วิธีการประเมิน   
 ใหผูประเมิน ตรวจสอบบริเวณทางข้ึนอาคารในสวนผูปวยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน   โดยจะตองมีการ
ทําทางลาดใหผูมารับบริการ และผูใชรถเข็นนั่ง (wheelchair) สัญจรไดสะดวก โดยมีความกวางของระยะใช
งาน ไมนอยกวา ๑.๕0 ม.  มีความลาดชันไมนอยกวา ๑ : ๑๒  และจะตองทําดวยวัสดุท่ีมีความแข็งแรง คงทน 
และมีความปลอดภัย  
 
วิธีการใหคะแนน 
o คะแนน ไมมีทางลาดข้ึนอาคาร ในสวนผูปวยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน    
o.๕ คะแนน มีทางลาด ความกวางของระยะใชงานนอยกวา1.50 ม.      หรือมีความลาดชันนอยกวา 

1 : 12  หรือทําดวยวัสดุท่ีไมม่ังคง แข็งแรงและไมปลอดภัย 
หรือขาดคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง    

๑ คะแนน ทางลาด มีความกวางของระยะใชงาน 1.50 ม.ข้ึนไป  มีความลาดชันไมนอยกวา  1 : 12 
และทําดวยวัสดุท่ีม่ังคง แข็งแรง และมีความปลอดภัย      
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เอกสารอางอิง      

• กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 
2548 

• กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 

นิยามศัพท          

• ระยะใชงาน  หมายถึง  ระยะท่ีไมมีวัตถุหรือสิ่งกีดขวางในการใชงานจริง 
 
๘.3  ติดตั้งราวกันตก   สูงประมาณ  1.10 เมตร 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือปองกันการหลุดรวงของรถเข็นและเปลนอน 

วิธีการประเมิน   
 สํารวจวัสดุและการติดตั้ง    1. ติดตั้งม่ันคงแข็งแรง     2. มีความสูงประมาณ  ๑.๑0 ม. 

วิธีการใหคะแนน 
o คะแนน ไมมีราวกันตก  
o.๕ คะแนน มีราวกันตก  แต  มีคุณสมบัติไมครบเกณฑท้ังสองขอ 
๑ คะแนน มีราวกันตกท่ีมีคุณสมบัติครบเกณฑท้ังสองขอ 

เอกสารอางอิง  :  

• กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 
2548 

• กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 

นิยามศัพท         : ไมมี 
 
๘.4   ติดตั้งราวจับ สูงประมาณ 0.80-0.90 เมตร 
วัตถุประสงค 
 เพ่ืออํานวยความสะดวก และปลอดภัย ปองกันการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจรบริเวณทางลาด 
วิธีการประเมิน   
 ผูประเมิน สํารวจดู ราวจับของทางลาดจะตองติดตั้งท่ีความสูงประมาณ  0.๘o-0.90  ม. และเปน
วัสดุคงทน ติดตั้งม่ันคงแข็งแรง  
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วิธีการใหคะแนน 

o คะแนน ทางลาดไมมีราวจับ  
o.๕ คะแนน มีราวจับ แตมีความสูงราวจับ ไมอยูในระดับ o.๘o - 0.90 ม.  

หรือ การติดตั้งราวจับไมแข็งแรง หรือใชวัสดุท่ีไมคงทน   
หรือขาดคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง 

๑ คะแนน ราวจับมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสมครบถวน  ไดแก มีความสูงประมาณ  0.๘o - 0.90  ม. 
และเปนวัสดุคงทน ติดตั้งม่ันคงแข็งแรง  

เอกสารอางอิง      

• กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 
2548 

• กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 

นิยามศัพท          

• ราวจับ หมายถึง ราวท่ีใชจับ ยึดเกาะ หรือชวยทรงตัวในการเดินภายในทางเดินเชื่อม 

 
8.5 ทางลาดภายนอกตองมีหลังคา หรือส่ิงปกคลุมท่ีปองกันแดดและฝนตลอดแนว 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหสามารถสัญจร ไดอยางสะดวก 

วิธีการประเมิน   
 ผูประเมิน สํารวจดูวาทางลาดมีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมท่ีปองกันแดดและฝนไดเปนอยางดี  
 
วิธีการใหคะแนน 
 
o    คะแนน ทางลาด ไมมีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมเลย 
o.๕ คะแนน ทางลาด มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุม แตการปองกันแดดและฝนไมมีประสิทธิภาพ  
๑   คะแนน ทางลาด มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมปองกันแดดและฝนไดดี    

เอกสารอางอิง    :  คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม  ฉบับท่ัวไป (GENERAL) 

นิยามศัพท        :  ไมมี 
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๘.6   หองหรือแผนกท่ีใหการรักษาพยาบาลผูปวยตั้งแตท่ีช้ัน 2 ข้ึนไป  ตองจัดใหมีทางลาด 
        หรือลิฟท (BED LIFT)  

วัตถุประสงค 
 เพ่ืออํานวยความสะดวก แกผูมารับบริการ เชน ผูปวย ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูใชรถเข็นนั่ง 
(wheelchair)  

วิธีการประเมิน   
 ผูประเมิน สํารวจดู วาหอง / แผนกท่ีใหการรักษาพยาบาลผูปวย ตั้งแตท่ีชั้น 2 ข้ึนไป  มีทางลาดหรือ
ลิฟท ท่ีผูมารับบริการข้ึนลงระหวางชั้นไดสะดวก (โรงพยาบาลระดบั F ไมตองประเมินขอ 8.6) 

วิธีการใหคะแนน 
o คะแนน ไมมีทางลาด หรือลิฟท  (BED LIFT) เลย 
o.๕ คะแนน มีทางลาด หรือ ลิฟท แตใชงานไมสะดวก       
๑ คะแนน มีทางลาด หรือ มีลิฟท  (BED LIFT)   ท่ีใชงานไดสะดวก 

เอกสารอางอิง      

• กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 
2548 

• กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 

นิยามศัพท   : ไมมี 
 

9. ที่จอดรถยนตและจอดจักรยานยนต 

 โรงพยาบาลเปนสถานท่ีท่ีมีผูมารับบริการเปนจํานวนมาก  โดยสวนใหญใชรถยนตและจักรยานยนต

เปนพาหนะในการเดินทางมารับบริการ   โรงพยาบาลทุกแหงไดจัดเตรียมสถานท่ีสําหรับจอดรถยนตและ

จักรยานยนตไวเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูมารับบริการ  การจัดเตรียมท่ีจอดรถท่ีเหมาะสมและมีความ

ปลอดภัย จึงไมอาจละเลยได 

 เกณฑการประเมินท่ีจอดรถยนตและจักรยานยนตนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหปฏิบัติตามกฎหมายควบคุม

อาคาร และเพ่ือใหเกิดความสะดวก และมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของผูมารับบริการ 

 การประเมินในหมวดนี้ ประกอบดวยเกณฑยอย 2 เกณฑ  โดยแตละเกณฑการประเมินยอยมี 1 

คะแนน รวมคะแนนเต็มเทากับ 2 คะแนน  ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 
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หัวขอ เกณฑการประเมิน คะแนน 
9.1 แยกพ้ืนท่ีจอดรถยนตและรถจักรยานยนตออกจากแนวทางวิ่งของรถ  รวมท้ังแสดง

เครื่องหมายทิศทางอยางชัดเจน 
1 

9.2 มีท่ีจอดรถสําหรับผูพิการอยูใกลทางเขาอาคารผูปวยนอก   
และมีปายหรือเครื่องหมายแสดงอยางชัดเจน 

1 

                                                                                                รวม 2 
 

9.1   แยกพ้ืนท่ีจอดรถยนตและรถจักรยานยนตออกจากแนวทางว่ิงของรถ  รวมท้ังแสดงเครื่องหมาย 

ทิศทางอยางชัดเจน  

วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหเกิดความสะดวก และมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของผูมารับบริการ  ในการใชงานท่ี
จอดรถภายในโรงพยาบาลนั้น ผูมารับบริการจะตองใชงานไดโดยสะดวก ไมเกิดความสับสน จนเสี่ยงตอการ
เกิดอุบัติเหตุได 

วิธีการประเมิน 

 ผูประเมิน สํารวจดู โดยเลือกประเมิน บริเวณท่ีจอดรถหลักของโรงพยาบาล อยางนอย 1 แหง  เชน 
ท่ีจอดรถดานหนาอาคารผูปวยนอกหรือแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน  หรือท่ีจอดรถท่ีมีผูใชบริการจํานวนมากท่ีสุดใน
แตละวัน  โดยจะตองพิจารณารายละเอียดดังนี้ 
 ท่ีจอดรถยนตและรถจักรยานยนต  ท้ังท่ีเปนลานจอดรถ และอาคารจอดรถ  จะตองมีการแบงแยก
บริเวณสําหรับจอดรถ ออกจากแนวทางวิ่งของรถอยางชัดเจน  ดวยวิธีการตีเสนสีแบง  การใชวัสดุพ้ืนตางชนิด
กัน  หรือการทําใหพ้ืนตางระดับกัน ซ่ึงสามารถรับรูไดวาแบงแยกบริเวณกันอยางชัดเจน  พรอมท้ังจะตอง
แสดงเครื่องหมายบอกทิศทาง ท่ีสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน เชน การทําเครื่องหมายท่ีพ้ืน หรือการติดตั้ง
ปายจราจร เปนตน (ดูภาพประกอบ) 

 
ภาพตัวอยาง : การแบงบริเวณสําหรับจอดรถ กับแนวทางวิ่งของรถ และการแสดงเครื่องหมายบอกทิศทาง 

 

แนวทางว่ิงของรถ 

 

บริเวณจอดรถ

 

บริเวณจอดรถ

 

ปายจราจร 

เครื่องหมายบอก

ทิศทางการจราจร 
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วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีที่จอดรถยนต หรือรถจักรยานยนต, ไมมีการแบงบริเวณ และเคร่ืองหมายบอกทิศทางจราจร 
ภายในทีจ่อดรถ 

0.5 คะแนน กรณีที่ 1  มีการแบงบริเวณและแสดงเคร่ืองหมายบอกทิศทางจราจรบางสวน  ซึ่งไมได 
            ครอบคลุมที่จอดรถบริเวณนั้นทั้งหมด 
กรณีที่ 2  มีการแบงบริเวณและแสดงเคร่ืองหมายบอกทิศทางจราจร  แตอยูในสภาพที่ 
            ไมสามารถใชงานไดหรือมองเห็นไดชัดเจน  
กรณีที่ 3  มีการแบงบริเวณ หรือแสดงเคร่ืองหมายบอกทิศทางจราจร อยางใดอยางหนึ่ง   

1    คะแนน ที่จอดรถยนตและจักรยนต มีการแบงบริเวณ และแสดงเคร่ืองหมายบอกทิศทางจราจร ตามเกณฑ
ที่กําหนดอยางครบถวน 

เอกสารอางอิง  : ไมมี  
นิยามศัพท      : ไมมี 
 

9.2  มีท่ีจอดรถสําหรับผูพิการอยูใกลทางเขาอาคารผูปวยนอก  และมีปายหรือเครื่องหมายแสดง 
อยางชัดเจน 

วัตถุประสงค 

 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูพิการ ผูใชรถเข็นนั่ง (Wheel chair) ในการเดินทางมารับบริการ       

วิธีการประเมิน 

 ผูประเมิน สํารวจดู ท่ีจอดรถสําหรับผูพิการ ผูใชรถเข็นนั่ง (Wheel chair) โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. “ท่ีจอดรถสําหรับผูพิการ” อยางนอย 1 ชอง  

2. อยูใกลทางเขาอาคารผูปวยนอก  ซ่ึงผูพิการหรือผูใช Wheel chair สามารถใชงานไดอยางสะดวก      

3. พรอมท้ัง  มีปายและเครื่องหมาย  ท่ีสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพตัวอยาง : ลักษณะท่ีจอดรถสําหรับผูพิการ และปายสัญลักษณ (หนวยเปนมิลลิเมตร) 

 

ปายสัญลักษณ                    ทางเขาสูอาคารผูปวยนอก 
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วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ไมมีท่ีจอดรถสําหรับผูพิการ  
0.5 คะแนน มีท่ีจอดรถสําหรับผูพิการ แตมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งไมครบถวนตามเกณฑท่ีกําหนด  
1    คะแนน มีท่ีจอดรถสําหรับผูพิการ และมีลักษณะตามเกณฑท่ีกําหนดอยางครบถวน 
 
เอกสารอางอิง   

• กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 
2548 

• กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 

นิยามศัพท      : ไมมี 
 

10. บริเวณรับ-สงผูปวยหนาอาคาร 
 บริเวณท่ีจอดรถรับ-สงผูปวยดานหนาอาคาร มีความกวางท่ีรถยนตสามารถขับผานไดขณะท่ีมีรถยนต
จอดรบั-สงผูปวยอยู  วสัดุคงทนถาวร ผวิเรยีบ ไมลืน่ ทําความสะอาดงาย ระดับพ้ืนบรเิวณรบั-สงผูปวยตองอยู
ในระดับเดียวกับพ้ืนถนน  ถาเปนพ้ืนตางระดับตองมีทางลาดท่ีมีความลาดเอียงท่ีเหมาะสม   มีพ้ืนท่ีเพียงพอ   
มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมท่ีสามารถปองกันแดดและฝนไดดี   มีดวงโคมสองสวางเพียงพอ   
          การประเมินในหมวดนี้ ประกอบดวยเกณฑยอย  3 เกณฑ    โดยแตละเกณฑการประเมินยอยมี       
1 คะแนน รวมคะแนนเต็มเทากับ  3  คะแนน  โดยภาพรวมในการประเมินประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 

หัวขอ เกณฑการประเมิน คะแนน 
10.1 มีความกวางของถนนพอท่ีรถยนตคันอ่ืนสามารถผานไปไดขณะท่ีมีรถยนตจอด

รับ-สงผูปวย    
1 

10.2 ระดับพ้ืนของบริเวณรับ-สงผูปวยตองอยูในระดับเดียวกับพ้ืนถนน  ถาเปนพ้ืน
ตางระดับตองมีทางลาดท่ีเหมาะสม 

1 

10.3 มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมท่ีสามารถปองกันแดดและฝน 1 
                                                                                              รวม 3 

 
10.1  มีความกวางของถนน พอท่ีรถยนตคันอ่ืนสามารถผานไปได ขณะท่ีมีรถยนตจอดรับ-สงผูปวยอยู 

วัตถุประสงค  

 เพ่ือลดปญหาการจราจรติดขัดหนาอาคารหลักของโรงพยาบาล (อาคารผูปวยนอก และอาคาร
อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน)  

วิธีการประเมิน  

          ผูประเมิน สํารวจดู บริเวณจุดจอดรถรับ-สงผูปวยดานหนาอาคารผูปวยนอก และอาคารอุบัติเหตุ-
ฉุกเฉิน วามีระยะความกวาง อยางนอย 2 ชองทาง หรือกวางไมนอยกวา 6.00 เมตร เพียงพอใหรถคันอ่ืน
สามารถผานไปไดสะดวกในขณะท่ีมีรถจอดรับ-สงผูปวยอยู        
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วิธีการใหคะแนน 
0     คะแนน ดานหนาอาคาร ไมมีจุดจอดรถรับ-สงผูปวย 
0.5  คะแนน จุดจอดรถรับ-สงผูปวยหนาอาคาร  มีความกวางไมเพียงพอใหรถยนตคันอ่ืน

สามารถขับผานไปไดอยางสะดวก 
1     คะแนน จุดจอดรถรับ-สงผูปวยหนาอาคาร  มีความกวางเพียงพอใหรถยนตคันอ่ืนสามารถ

ขับผานไปไดอยางสะดวก (ความกวางไมนอยกวา 6.00 เมตร) 
 

เอกสารอางอิง : คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม  ฉบับท่ัวไป (GENERAL) 
นิยามศัพท  

• ท่ีจอดรถรับ-สงผูปวย  หมายถึง พ้ืนท่ีสําหรับใหรถยนตสวนบุคคล  รถพยาบาล  สามารถจอดรับ-สง
ผูปวยได 
 

10.2 ระดับพ้ืนของบริเวณรับ-สงผูปวยตองอยูในระดับเดียวกับพ้ืนถนน ถาเปนพ้ืนตางระดับตองมีทาง
ลาดท่ีเหมาะสม 

วัตถุประสงค  

 เพ่ือความสะดวก ปลอดภัยในการรับ-สงผูปวย  

วิธีการประเมิน  

   
 ผูประเมิน  สํารวจดู วา พ้ืนของบริเวณรับ-สงผูปวยอยูในระดับเดียวกับพ้ืนท่ีเทียบรถ (Drop off) หาก
พ้ืนมีความตางระดับกัน จะตองมีทางลาดท่ีมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสม ( ดูคุณลักษณะตามขอ 8)          
 

วิธีการใหคะแนน 

 

0     คะแนน ระดับพ้ืนบริเวณรับ-สงผูปวย ตางระดับกับพ้ืนท่ีเทียบรถ (Drop off)  
และไมมีทางลาด ไมสะดวกตอผูใช Wheel chair และเข็นเปลผูปวย 

0.5  คะแนน ระดับพ้ืนบริเวณรับ-สงผูปวย ตางระดับกับพ้ืนท่ีเทียบรถ (Drop off)  
และมีทางลาด แตลักษณะไมเหมาะสม ไมสะดวกตอผูใช Wheel chair และเข็นเปล
ผูปวย 

1     คะแนน ระดับพ้ืนบริเวณรับ-สงผูปวย อยูระดับเดียวกับพ้ืนท่ีเทียบรถ (Drop off)  
หรือ มีทางลาด ท่ีเหมาะสม กรณีท่ีระดับพ้ืนมีความตางกัน  มีความสะดวกและปลอดภัย 

 
เอกสารอางอิง   : คูมือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดลอม  ฉบับท่ัวไป (GENERAL) 
นิยามศัพท : ไมมี 
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10.3   มีหลังคาหรือส่ิงปกคลุมท่ีสามารถปองกันแดดและฝน     

วัตถุประสงค  

 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูใชอาคาร  

วิธีการประเมิน  

 ผูประเมิน สํารวจดู วาบริเวณรับ-สงผูปวยดานหนาอาคารหลัก ไดแก อาคารผูปวยนอก และอาคาร
อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน  มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมท่ีสามารถปองกันแดดและฝนไดดี  
     
วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน บริเวณรับ-สงผูปวย ดานหนาของอาคารหลัก ไมมีหลังคา หรือสิ่งปกคลุมกันแดด
กันฝน 

0.5  คะแนน บริเวณรับ-สงผูปวย ดานหนาของอาคารหลัก มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุม    
แตไมสามารถปองกันแดดและฝนได เชน หลังคาปกคลุมพ้ืนท่ีไดไมครอบคลุม หรือ 
อยูระดับสูงเกินไป   

1    คะแนน บริเวณรับ-สงผูปวย ดานหนาของอาคารหลัก มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุม   สามารถ
ปองกันแดดและฝนไดดี    

เอกสารอางอิง  : ไมมี  
นิยามศัพท      : ไมมี 
 

11. หองน้ํา-สวม สําหรับผูพิการและผูสูงอายุ 

 มีหองน้ํา-สวม สําหรับผูมารับบริการ และมีหองน้ําสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ ผูสูงอายุ และเด็ก
เล็ก อยางเพียงพอ 

           การประเมินในหมวดนี้ ประกอบดวยเกณฑยอย  3 เกณฑ    โดยแตละเกณฑการประเมินยอยมี       
1 คะแนน รวมคะแนนเต็มเทากับ  3 คะแนน  ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 
   
วิธีการใหคะแนน 
หัวขอ เกณฑการประเมิน คะแนน 
11.1 มีหองน้ํา-สวม  สําหรับผูพิการ-ผูสูงอาย ุ 1 
11.2 มีราวพยุงตัวติดตั้งในตําแหนงท่ีเหมาะสม   1 
11.3 มีหองน้ําสําหรับเด็กเลก็ เปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 1 
                                                                                                 รวม 3 
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11.1  มีหองน้ํา-สวม  สําหรับผูพิการ-ผูสูงอายุ 

วัตถุประสงค  

 เพ่ืออํานวยความสะดวกในการใชหองน้ํา-สวมแกผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา  

วิธีการประเมิน  

 จัดใหมีหองน้ํา-สวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา เปนหองน้ําท่ีแยกออกจากหองน้ําท่ัวไป  
โดยมีปาย/สัญลักษณแสดงการเปนหองน้ํา-สวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา  

 

 ใหผูประเมิน  – สังเกตวามีการแยกหองน้ําผูพิการออกจากหองน้ํารวมหรือไม 
         – สังเกตขนาดหองน้ําตองกวางพอใหเกาอ้ีเข็นคนพิการสามารถหมุนตัวได  
          (เสนผานศูนยกลางประมาณ  1.50 ม.) 
        – สังเกตวามีอุปกรณราวจับ  ราวพยุงตัว   
วิธีการใหคะแนน 

 

0  คะแนน ไมมีหองน้ํา-สวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชราเลย 
0.5  คะแนน ไมมีหองน้ํา-สวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชราแยกออกมาโดยเฉพาะ  

แตใชวิธีปรับปรุงหองน้ําเดิม  ยกตัวอยางเชนปรับปรุงหองสวม 2 หองยุบเปนหอง
ใหญ 1 หองแลวทําเปนหองน้ํา-สวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชราเปนตน ขนาดหองพอใชงานได 

1  คะแนน มีหองน้ํา-สวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชราแยกออกมาโดยเฉพาะ  
และติดตั้งราวจับ ราวพยุงตัว  เกาอ้ีเข็นคนพิการสามารถหมุนตัวภายในหองได 
(หากขาดอุปกรณไปบางเชนมีราวไมครอบคลุม ไมมีปายหนาหองน้ํา ไมมีกริ่งเรียก
ฉุกเฉิน  ใหแจง รพ. เพ่ือติดตั้งใหครบถวน) 

เอกสารอางอิง   

• กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 
2548 

• กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 

นิยามศัพท  

• หองน้ํา-สวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา  เกาอ้ีเข็นคนพิการสามารถหมุนตัวได        
ควรมีพ้ืนท่ีวางภายในซ่ึงมีเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 1.50 ม.   หรือ ควรมีขนาดพ้ืนท่ีอยางนอย        
2.75 x 1.65 ม.    ประตูเปดออกสูภายนอก ชองประตูกวางอยางนอย 90 ซม. พ้ืนมีระดับเสมอกับ
พ้ืนภายนอก  วัสดุปูพ้ืนตองไมลื่น    ควรมีระบบสัญญาณแสง-เสียงเพ่ือแจงเหตุฉุกเฉิน  และมีปาย
สัญลักษณหองน้ําผูพิการติดหนาหอง   
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11.2 มีราวพยุงตัวติดตั้งในตําแหนงท่ีเหมาะสม   

วัตถุประสงค  
 เพ่ือใหผูรับบริการใชหองน้ําไดอยางสะดวกและปลอดภัย  

วิธีการประเมิน  
 มีราวพยุงท่ีทําดวยวัสดุท่ีแข็งแรง  เชน สแตนเลสหรือทอนเหล็ก  ติดตั้งในตําแหนงท่ีอํานวยความ
สะดวกแกผูรับบริการ 
 ใหผูประเมิน – กรณีหองน้ํารวมขนาดใหญ  ใหสังเกตวามีการติดตั้งราวพยุงตัวเริ่มตั้งแตประตู 
                             ทางเขามาถึงบริเวณอางลางมือและติดตั้งราวพยุงตัวภายในหองสวมทุกหอง   
        – กรณีหองน้ํารวมขนาดเล็ก  สังเกตเฉพาะภายในหองสวมใหมีราวพยุงตัว    
  วิธีการใหคะแนน 

0     คะแนน ไมมีราวพยุงตัวติดตั้งภายในหองน้ําเลย 
0.5  คะแนน มีราวพยุงตัวติดตั้งภายในหองน้ําเปนบางตําแหนงแตไมท่ัวถึง  โดยยังมีจุดเสี่ยงตอ

การลื่นหกลมอยู   
1     คะแนน มีราวพยุงตัวติดตั้งภายในหองน้ําอยางท่ัวถึงท้ังท่ีบริเวณอางลางมือและในหองสวม  

ไมมีจุดเสี่ยงตอการลื่นหกลม   
 
เอกสารอางอิง   

• กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 
2548 

• กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 

นิยามศัพท 

• ราวพยุงตัว  หมายถึง ราวสําหรับใชมือจับชวยพยุงตัวเวลาเดิน ยืน หรือพยุงตัวเพ่ือไมใหเกิดอุบัติเหตุ 
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11.3 มีหองน้ําสําหรับเด็กเล็ก เปนไปตามมาตรฐานท่ีเหมาะสม   

วัตถุประสงค  
 เพ่ืออํานวยความสะดวกในการใชหองน้ําแกเด็กเล็ก  

วิธีการประเมิน  
 จัดใหมีหองน้ําสําหรับเด็กเล็ก เปนหองน้ําท่ีแยกออกจากหองน้ําท่ัวไป โดยมีปาย/สัญลักษณแสดงการ
เปนหองน้ําสําหรับเด็กเล็ก 

 ใหผูประเมิน สังเกตวามีการแยกหองน้ําสําหรับเด็กเล็ก ออกจากหองน้ํารวมหรือไม 
   – สังเกตขนาดสุขภัณฑ มีขนาดท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กเล็ก ตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

– สังเกตวามีวัสดุอุปกรณท่ีปลอดภัย เหมาะสมสําหรับเด็กเล็ก เชน หองน้ําใชกระเบื้องผิว
หยาบ ปองกันการลื่น ประตูหองสุขายกสูงหรือต่ําวาปกติ เพ่ือใหผูปกครองมองเห็นจาก
ภายนอก 

– มีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กเล็ก เชน มีแสงสวางเพียงพอ สีสันสดใส มีจุดพัก
คอยสําหรับผูปกครอง 

 

  วิธีการใหคะแนน 
 

0  คะแนน ไมมีหองน้ําสําหรับเด็กเล็กเลย 
0.5  คะแนน ไมมีหองน้ําสําหรับเด็กเล็กแยกออกมาโดยเฉพาะ  แตใชวิธีปรับปรุงหองน้ําเดิม  

ยกตัวอยางเชนปรับปรุงหองสวมเดิม เปลี่ยนสุขภัณฑ วัสดุอุปกรณ ทําเปนหอง
สําหรับเด็กเล็ก หรือจัดใหมีสุขภัณฑสําหรับเด็กเล็กรวมอยูในหองน้ําท่ัวไป  

1  คะแนน มีหองเด็กแยกออกมาโดยเฉพาะ ติดตั้งสุขภัณฑท่ีมีขนาดเหมาะสมสําหรับเด็กเล็ก 
ตามมาตรฐานท่ีกําหนด มีวัสดุอุปกรณท่ีปลอดภัย และสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม 

เอกสารอางอิง   

• ไมมี 
นิยามศัพท 

• นิยามของเด็กเล็ก ตามกฎหมายไมไดกําหนดชวงอายุท่ีแนนอนสําหรับเด็กเล็ก แตกําหนดไววา เด็กคือ
ผูเยาว ซ่ึงคือผูท่ีอายุต่ํากวา 15 ปบริบูรณ และในทางการแพทยไดแบงเด็กออกเปนชวงอายุตางๆ 
ระบุไววา เด็กเล็กคือเด็กท่ีมีชวงอายุ 3-5 ป  

 

12. บันไดหนีไฟ 

บันไดหนีไฟ เปนสวนหนึ่งของเสนทางหนีไฟในอาคาร เพ่ือความปลอดภัยของผูใชอาคาร กรณีเกิด
เพลิงไหม  

การประเมินในหมวดนี้ ประกอบดวยเกณฑยอย 2 เกณฑ โดยแตละเกณฑการประเมินยอยมี 1 
คะแนน รวมคะแนนเตม็เทากับ 2 คะแนน  (ใหประเมินบันไดหนีไฟของอาคารผูปวยนอก หรืออาคารหลัก ท่ีมี
จํานวนชั้นตั้งแต 2 ชั้นไป และโรงพยาบาลระดับ F ไมตองประเมินขอ 12.1-12.2) ประกอบดวยรายละเอียด
ดังนี้ 
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หัวขอ เกณฑการประเมิน คะแนน 
12.1 มีความกวางของบันไดและชานพักท่ีสะดวกตอการใชงานและไมมีสิ่งกีดขวาง 1 
12.2 มีตัวเลขระบุชั้นอยูภายในตัวบันไดท่ีมองเห็นไดชัดเจน 1 

รวม 2 
 
 
12.1 มีความกวางของบันไดและชานพักท่ีสะดวกตอการใชงานและไมมีส่ิงกีดขวาง 

วัตถุประสงค  

 เพ่ือรองรับการใชงานเม่ือเกิดอัคคีภัยท่ีตองใชงานบันไดหนีไฟไดสะดวก    
วิธีการประเมิน 

 จัดใหมีความกวางบันไดอยางเพียงพอตอการใชงานและไมมีสิ่งกีดขวางภายในชองบันได 

 ใหผูประเมิน  – วัดความกวางตองไมนอยกวา 90 ซม.จากราวจับถึงผนัง   
        –  สังเกตวามีสิ่งของเครื่องใชถูกวางไวในชองบันไดหรือไม 
วิธีการใหคะแนน 

0     คะแนน มีบันไดหนีไฟแตมีสิ่งของเครื่องใชถูกวางไวภายในชองบันได 
จนไมสามารถใชงานไดเลย 

0.5  คะแนน มีบันไดหนีไฟแตแคบกวามาตรฐานเพียงเล็กนอย( 70-89 ซม.) และอาจมี/ไมมี
สิ่งของเครื่องใชถูกวางไวภายในชองบันได 

1     คะแนน มีบันไดหนีไฟท่ีมีความกวางตามมาตรฐาน  และไมมีสิ่งของเครื่องใชถูกวางไว 
ภายในชองบันได 

เอกสารอางอิง   : พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
นิยามศัพท : ไมมี 

12.2 มีตัวเลขระบุช้ันอยูภายในตัวบันไดท่ีมองเห็นไดชัดเจน 
วัตถุประสงค  
 เพ่ือใหผูใชอาคาร ทราบตําแหนงของตนเองเม่ือทําการหนีภัย  
วิธีการประเมิน  

 ติดตั้งตัวเลขระบุชั้นท่ีมีขนาดและตําแหนงท่ีทําใหผูใชเห็นไดชัดเจน  ทําดวยวัสดุท่ีติดไฟยากเชน 

อลูมิเนียม  ทองเหลือง หรือสแตนเลส  เปนตน     
 ใหผูประเมิน  – สังเกตวามีตัวเลขบอกชั้นครบทุกชั้นหรือไม  
                           – สังเกตวาขนาดและตําแหนงท่ีทําใหผูใชเห็นไดชัดเจนหรือไม    

                           – สังเกตวาวัสดุท่ีใชเปนวัสดุประเภทติดไฟยากหรือไม    
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วิธีการใหคะแนน 

 

0  คะแนน ไมมี  
0.5  คะแนน มี  แตไมครบทุกชั้น หรือมองเห็นไมชัดเจน หรือตัวปายทําดวยวัสดุไมเหมาะสม  

เชน สีพน  กระดาษแข็ง แผนอะคริลิค  เปนตน หรือมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งไม
ครบถวน 

1  คะแนน มีครบทุกชั้น สามารถมองเห็นไดชัดเจน และทําดวยวัสดุประเภทติดไฟยาก  เชน  
อลูมิเนียม  ทองเหลือง หรือสแตนเลส เปนตน 

เอกสารอางอิง   : พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
นิยามศัพท : ไมมี 
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IN : หมวดงานมัณฑนศิลป 

13. งานตกแตงภายในและเฟอรนิเจอรภายในอาคาร 

 การประเมินในหมวดนี้ประกอบดวย 29 เกณฑ  โดยแตละเกณฑมีคะแนน 1 คะแนน  รวมคะแนน

เต็มเทากับ 29 คะแนน  สําหรับรายละเอียดเกณฑการประเมินและคะแนนในแตละเกณฑมีดังนี้ 

 

หัวขอ เกณฑประเมิน คะแนน 
13.1 อางลางมือสําหรับแพทย หรือเจาหนาท่ี ไมควรใชปะปนกับอางเทสิ่งสกปรกหรือลางวัสดุ

อุปกรณตางๆและกอกน้ําควรใชกอกน้ําชนิดไมใชมือสัมผัส (กอกน้ําชนิดกานปดดวย
ขอศอก หรือเปนแบบเซนเซอร) 

1 

13.2 เคานเตอรสําหรับพยาบาลเฝาระวังสังเกตการณ TOP เคานเตอรระดับบนไมควรสูงเกินกวา 
90 เซนติเมตร จากระดับพ้ืนหอง  เพ่ือไมใหบังสายตาในขณะเฝาดูผูปวย 

1 

13.3 หองตรวจของแพทย มีอางลางมือสําหรับแพทยและเจาหนาท่ีอยางนอย 2 หองตรวจ ตอ 
1 อาง 

1 

13.4 เตียงผูปวยควรมีมานก้ันระหวางเตียงผูปวยเพ่ือบังสายตาระหวางการรักษา และเพ่ือความ
เปนสวนตัวของผูปวย 

1 

13.5 มีปายติดหนาหองหรือหนาแผนกบริการในตําแหนงท่ีสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 1 
13.6 แผนกผูปวยใน  บริเวณตั้งเตียงผูปวย ควรมีระยะระหวางเตียง ไมนอยกวา  

1 เมตร   และสามารถนําเปลเข็นเขาเทียบเตียงผูปวยไดโดยสะดวก 
1 

13.7 หองผาตัด  ควรมีอางฟอกมือติดกับหองผาตัดอยางนอย 2 อางตอ 1 หองผาตัด    และ
กอกน้ําควรใชกอกน้ําชนิดไมใชมือสัมผัส เชน กอกน้ําแบบใชเขาดันเปด-ปดน้ํา หรือ แบบ
เซนเซอร 

1 

13.8 แผนกเภสัชกรรม  มีตูหรือชั้นเก็บยา เวชภัณฑ ท่ีเปนสัดสวน และมีตูแยกเก็บ 
ยาเสพติดใหโทษและวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาทท่ีมีกุญแจปดอยางมีประสิทธิภาพ 

1 

13.9 แผนกเภสัชกรรม  มีสถานท่ี และโตะสําหรับเตรียมยา – ผสมยา แยกเปนสัดสวนจากท่ีจัด
ยา 

1 

13.10 มีหองจายยา และจัดแบงพ้ืนท่ีใชสอยอยางเหมาะสม (บริเวณจายยา/ใหคําแนะนําผูปวย/
เก็บรักษายา/ผสมยาสําหรับผูปวยเฉพาะราย) 

1 

13.11 มีตู/ชั้นเก็บยาหรือเวชภัณฑท่ีเพียงพอและเหมาะสม 1 
13.12 มีสถานท่ีใหคําปรึกษาแนะนําดานยาท่ีเปนสัดสวน 1 
13.13 กรณีมีการเตรียมยาสําหรับผูปวยเฉพาะรายในโรงพยาบาล ใหมีสถานท่ีสําหรับผูปวย

เฉพาะราย 
1 

13.14 แผนกรังสีวินิจฉัย  มีปายคําเตือน  “ผูปวยมีครรภโปรดแจงเจาหนาท่ีทราบ” 1 
๑๓.๑5 มีหองเปลี่ยนเสื้อผาสําหรับผูปวยเปนสัดสวนและมิดชิด ๑ 
๑๓.๑6 การตรวจพิเศษทางรังสีวิทยาในระบบทางเดินอาหาร ตองมีหองสุขาติดกับหองตรวจ ๑ 
๑๓.๑7 มีปายสัญลักษณแสดงเขตรังสีรักษาและไฟสัญญาณแสดงขณะใชงานเครื่องกําเนิดรังส ี

 
 

๑ 
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13.18 แผนกผูปวยหนัก บริเวณตั้งเตียงผูปวย ควรมีระยะหางระหวางเตียงไมนอยกวา 2 เมตร 
เพ่ือใหสามารถวางอุปกรณชวยชีวิตและสะดวกในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี *** (รพ.
ระดับ F ไมตองประเมินขอ 13.18) 

1 

๑๓.๑9 แผนกไตเทียม  มีสถานท่ีและเฟอรนิเจอรสําหรับพักคอยของญาติผูปวย โดยแยกเปน
สัดสวนตางหากจากบริเวณสวนของผูปวย  
(รพ.ระดับ F ไมตองประเมินขอ 13.19) 

1 

13.20 แผนกไตเทียม  บริเวณตั้งเตียงผูปวยมีระยะหางระหวางเตียงไมนอยกวา 1.10 เมตร และ
ความกวางของทางเดินระหวางปลายเตียง ของสองฟากเตียงไมนอยกวา 2 เมตร (รพ.
ระดับ F ไมตองประเมินขอ 13.20) 

1 

13.21 หองฟอกไตเทียม มีขนาดของหองบริการฟอกเลือดท่ีสัมพันธกับจํานวนเตียง และอุปกรณ
และพ้ืนท่ีใชสอยเหมาะสมในการปฏิบัติงานท่ีไดมาตรฐาน โดยมีพ้ืนท่ีไมต่ํากวาสี่ตาราง
เมตรตอหนึ่งจุดบริการ โดยสวนท่ีแคบท่ีสุดไมนอยกวา 1.80 เมตร เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีสามารถ
ชวยเหลือและเคลื่อนยายผูปวยฉุกเฉินไดสะดวก (รพ.ระดับ F ไมตองประเมินขอ 13.21) 

1 

13.22 มีพ้ืนท่ีเตรียมน้ําบริสุทธิ์ พ้ืนท่ีลางตัวกรองแผนกบริการเทคนิคการแพทย 1 
13.23 มีสถานท่ีเก็บสิ่งสงตรวจเหมาะสม สะดวกตอผูรับบริการ 1 
13.24 มีสถานท่ีปฏิบัติเหมาะสมปลอดภัย มีการแยกพ้ืนท่ีปฏิบัติการเฉพาะ เชน งานธนาคาร

เลือด งานจุลชีววิทยาคลินิก เปนตน 
1 

13.25 มีการเก็บรักษาวัตถุหรือสารเคมีและสารไวไฟ โดยจัดไวเปนหมวดหมู มีปายและฉลาก
แสดงถูกตองครบถวน 

1 

13.26 แผนกบริการแพทยแผนไทย หองอบไอน้ําสมุนไพรรวมตองแยกหองใหบริการชาย-หญิง 
หรือถาไมสามารถแยกได ตองบริหารจัดการเวลาการใหบริการแกผูรับบริการชาย-หญิงได
อยางเหมาะสม 

1 

13.27 แผนกบริการแพทยแผนไทย หองเปลี่ยนเสื้อผา (ถามี) ตองมีขนาดตามเกณฑมาตรฐาน 
โดยแยกหองเปลี่ยนเสื้อผาชาย-หญิง แตหากไมสามารถแยกได ตองบริหารจัดการเวลาการ
ใชหองเปลี่ยนเสื้อผาของผูรับบริการชาย-หญิงไดอยางเหมาะสม 

1 

13.28 แผนกบริการแพทยแผนจีน เตียงสําหรับนวดหรือฝงเข็ม มีขนาดความกวางไมนอยกวา 
0.70 เมตร ความยาวไมนอยกวา 1.80 เมตร ความสูงไมต่ํากวา 0.70 เมตร และ
ระยะหางระหวางเตียงไมนอยกวา 1 เมตร 

1 

13.29 แผนกบริการการแพทยแผนจีน เตียงตองมีลักษณะม่ันคงแข็งแรงตามมาตรฐานการ
ประกอบโรคศิลปะสาขาแพทยแผนจีนกําหนด 

1 

รวม 29  
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานทีแ่ละส่ิงอาํนวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564  
-46- 

 
 
13.1    อางลางมือสําหรับแพทย หรือเจาหนาท่ี ไมควรใชปะปนกับอางเทส่ิงสกปรกหรือลางวัสดุอุปกรณ    
          ตางๆ และกอกน้ําควรใชกอกน้ําชนิดไมใชมือสัมผัส (กอกน้ําชนิดกานปดดวยขอศอก หรือเปน   
          แบบเซนเซอร) 
 

 วัตถุประสงค  
         เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับผูปฏิบัติงาน มีอางลางมือท่ีสะอาดไมปนเปอน ลดการติดเชื้อ และมีกอก
น้ําลางมือท่ีอํานวยความสะดวกเพ่ือลดการติดเชื้อในแผนกตางๆของโรงพยาบาล         

วิธีการประเมิน 

         ผูประเมินเดินสํารวจดวยสายตา  และสอบถามถึงการใชงาน จากหัวหนาแผนกหรือเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานในแผนกดังกลาว ถึงการใชงานอางลางมือของแพทยและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานวามีการใชรวมกัน
กับอางเทสิ่งสกปรกหรือลางวัสดุอุปกรณหรือไม และบันทึกไวท่ีชองหมายเหตุ พรอมท้ังทําการตรวจสอบดูวา
บริเวณแผนกดังกลาวจะตองเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดดังตอไปนี้ 

1. อางลางมือสําหรับแพทยหรือเจาหนาท่ีแผนกตางๆไมใชปะปนกับอางเทสารหรือสิ่งสกปรก 
2. กอกน้ําอางลางมือและอางสกปรกภายในแผนกตางๆ เปนกอกน้ําชนิดไมใชมือสัมผัส เชน กอกน้ํา

กานปดดวยขอศอก หรือ เปนแบบเซ็นเซอร  

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวาไมมีคุณสมบัติตามเกณฑท่ีกําหนดในขอ 1       

0.5 คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวามีคุณสมบัติตามเกณฑขอ 1  
แตไมครบตามเกณฑขอ 2 และมีแผนท่ีจะปรับปรุง 

1    คะแนน กรณีท่ีผลการสํารวจมีคุณสมบัติครบตามเกณฑท้ังสองขอ 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 

นิยามศัพท  : ไมมี 
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13.2   เคานเตอรสําหรับพยาบาลเฝาระวังสังเกตการณ TOP เคานเตอรระดับบนไมควรสูงเกินกวา 90      
   เซนติเมตร จากระดับพ้ืนหอง เพ่ือไมใหบังสายตาในขณะเฝาดูผูปวย 

วัตถุประสงค  

         เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน มีเคานเตอรสําหรับนั่งเฝาระวังสังเกตการณผูปวย
ไดสะดวก ไมบังสายตาขณะเฝาดูผูปวย ในแผนกท่ีมีเตียงผูปวยพักรักษาตัวของโรงพยาบาล  (ยกเวนแผนก
ผูปวยพิเศษ ซ่ึงเคานเตอรพยาบาลอยูภายนอกหองของผูปวย) 

วิธีการประเมิน 

         ผูประเมินเดินสํารวจดวยสายตา  โดยผูสํารวจวัดความสูงของเคานเตอรพยาบาลเฝาระวังสังเกตการณ 
(NURSE STATION) จากพ้ืนถึงระดับ TOP เคานเตอรระดับบนวาความสูงเกิน 90 เซนติเมตร หรือไม   เชน 
แผนกผูปวยใน (สามัญ) , แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน , แผนกผูปวยหนัก (I.C.U.)  , หองสังเกตอาการ ,บริเวณ
ฟอกไต เปนตน 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวาเคานเตอรพยาบาลเฝาระวังสังเกตการณ (NURSE STATION)   มี
ความสูงเกิน 90 เซนติเมตร (ในภาพรวมเกินรอยละ 90 ของท้ังหมด) 

0.5 คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวาเคานเตอรพยาบาลเฝาระวังสังเกตการณ (NURSE STATION)   มี
ความสูงไมเกิน 90 เซนติเมตร (ในภาพรวมเกินรอยละ 90 ของท้ังหมด) แตยังไมครบ
ท้ังหมด และมีแผนท่ีจะปรับปรุง 

 
1    คะแนน 

กรณีผลการสํารวจพบวาเคานเตอรพยาบาลเฝาระวังสังเกตการณ (NURSE STATION)  มี
ความสูงไมเกิน 90 เซนติเมตร ทุกเคานเตอร ในพ้ืนท่ีท่ีระบุขางตน 
กรณีมีการแกไขดวยวิธีอ่ืน เชนติดกลองวงจรปด มีจอมอนิเตอรใหพยาบาลในการเฝาระวัง
สังเกตการณ 
 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี 
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13.3  หองตรวจของแพทย  มีอางลางมือสําหรับแพทยและเจาหนาท่ีอยางนอย 2 หองตรวจตอ 1 อาง 

 วัตถุประสงค  

เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับแพทยและเจาหนาท่ี ใหเขาถึงอางลางมือไดสะดวกในบริเวณท่ีใกลกับ 
หองตรวจภายในแผนกตางๆ    

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินเดินสํารวจดวยสายตา  พรอมท้ังนับจํานวน อางลางมือบริเวณหองตรวจโรค เปรียบเทียบ
กับจํานวนหองตรวจโรค 
  

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน มีอางลางมือ 1 อาง ตอหองตรวจมากกวา 2 หองทุกพ้ืนท่ีหองตรวจ 

0.5 คะแนน มีอางลางมือ 1 อาง ตอหองตรวจ 2 หอง  แตไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีหองตรวจ 
1    คะแนน มีอางลางมือ 1 อาง ตอหองตรวจ 2 หองทุกพ้ืนท่ีหองตรวจ 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี 
 
 

๑๓.4  เตียงผูปวยควรมีมานกั้นระหวางเตียงผูปวยเพ่ือบังสายตาระหวางการรักษา และเพ่ือความ 
         เปนสวนตัวของผูปวย 

  วัตถุประสงค  

         เพ่ือใหผูปวยไดมีความเปนสวนตัว ลดความเครียดขณะมาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และเพ่ือบัง
สายตา        

วิธีการประเมิน 

           ผูประเมินเดินสํารวจดวยสายตา  โดยดูวาท่ีเตียงผูปวยมีมานก้ันเตียงผูปวยหรือไม  

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีมานก้ันเตียงผูปวยเลย  
0.5 คะแนน มีมานก้ันเตียงผูปวย   แตยังไมครบท้ังหมด และมีแผนท่ีจะติดตั้งเพ่ิมเติม 
1    คะแนน มีมานก้ันเตียงผูปวย ครบทุกเตียง  

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี 
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13.5   มีปายติดหนาหองหรือหนาแผนกบริการ  ในตําแหนงท่ีสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 

วัตถุประสงค  

         เพ่ืออํานวยความสะดวกใหผูปวยไปถึงจุดรับบริการไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 

วิธีการประเมิน 

           ผูประเมินเดินสํารวจดวยสายตา  โดยดูวามีปายติดหนาหองหรือหนาแผนกบริการหรือไม  

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน มีปายติดหนาหองหรือหนาแผนกไมถึงรอยละ ๕0 ของท้ังหมด  
0.5 คะแนน มีปายติดหนาหองหรือหนาแผนกเกินรอยละ ๕0 ของท้ังหมด 

แตยังไมครบท้ังหมด และมีแผนท่ีจะจัดทําเพ่ิมเติม 
1    คะแนน มีปายติดหนาหองหรือหนาแผนกครบถวน  

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไม  
 
 
 
13.6   แผนกผูปวยใน  บริเวณตั้งเตียงผูปวย  ควรมีระยะระหวางเตียงไมนอยกวา 1 เมตร     
          และสามารถนําเปลเข็นเขาเทียบเตียงผูปวยไดโดยสะดวก 

วัตถุประสงค  

         สามารถนําเปลเข็นเขาเทียบเตียงผูปวยไดโดยสะดวก และปองกันการติดเชื้อระหวางเตียงของผูปวยท่ี
อยูใกลกัน 

วิธีการประเมิน 

           ผูประเมินวัดระยะจากสถานท่ีจริง  

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ระยะหางระหวางเตียงนอยกวา 0.80 ม. (เกินรอยละ 90 ของท้ังหมด) 
0.5 คะแนน ระยะหางระหวางเตียงมากกวา 0.80 ม. แตนอยกวา 1.00 ม. (เกินรอยละ 90 ของ

ท้ังหมด) 
1    คะแนน ระยะหางระหวางเตียงตั้งแต 1.00 ม. ข้ึนไป (เกินรอยละ 90 ของท้ังหมด) 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี  
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13.7   หองผาตัด  ควรมีอางฟอกมือติดกับหองผาตัดอยางนอย 2 อางตอ 1 หองผาตัด     
          กอกน้ําควรใชกอกน้ําชนิดไมใชมือสัมผัส เชน กอกน้ําแบบใชเขาดันเปด-ปดน้ํา 
          หรือแบบเซนเซอร 
 

วัตถุประสงค  

         เพ่ือลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ และอํานวยความสะดวกแกแพทยและเจาหนาท่ี 

วิธีการประเมิน 

           ผูประเมินเดินสํารวจชนิดของอุปกรณอางดวยสายตาและนับจํานวนอางฟอกมือ 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีอางฟอกมือท่ีติดตั้งสําหรับหองผาตัดเลย     
0.5 คะแนน มีอางฟอกมือเพียง 1 อางตอ 1 หองผาตัด   
1    คะแนน มีอางฟอกมือ 2 อางตอ 1 หองผาตัด 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี 
13.8   แผนกเภสัชกรรม  มีตูหรือช้ันเก็บยา  เวชภัณฑ  ท่ีเปนสัดสวน  และมีตูแยกเก็บยาเสพติดใหโทษ 
          และวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาท  ท่ีมีกุญแจปดอยางมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค  

         เพ่ือการเก็บยาอยางเปนระเบียบและปลอดภัย 

วิธีการประเมิน 

           ผูประเมินเดินสํารวจและสอบถามเจาหนาท่ีภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน การจัดวางตูหรือชั้นเก็บยาไมเปนสัดสวน  กระจายท่ัวพ้ืนท่ี  และไมมีตูแยกเก็บยาเสพติดให
โทษและวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาทท่ีมีกุญแจปด      

0.5 คะแนน การจัดวางตูหรือชั้นเก็บยาเปนสัดสวน  หรือมีตูแยกเก็บยาเสพติดใหโทษและวัตถุออกฤทธิ์ 
ตอจิตประสาทท่ีมีกุญแจปด 

1    คะแนน การจัดวางตูหรือชั้นเก็บยาเปนสัดสวน  และมีตูแยกเก็บยาเสพติดใหโทษและวัตถุออกฤทธิ ์
ตอจิตประสาทท่ีมีกุญแจปด 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี 
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13.9  แผนกเภสัชกรรม  มีสถานท่ีและโตะสําหรับเตรียมยา – ผสมยา  แยกเปนสัดสวนจากท่ีจัดยา 

วัตถุประสงค  

         เพ่ือการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และไมเกิดการปนเปอน 

วิธีการประเมิน 

           ผูประเมินเดินสํารวจและสอบถามเจาหนาท่ีภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีพ้ืนท่ีเตรียมยา-ผสมยาและพ้ืนท่ีจัดยาโดยเฉพาะ  แตใชพ้ืนท่ีรวมกับพ้ืนท่ีใชงานอ่ืนๆ      
0.5 คะแนน มีพ้ืนท่ีเตรียมยา-ผสมยาและพ้ืนท่ีจัดยาโดยเฉพาะ  และใชพ้ืนท่ีรวมกันโดยไมไดแยกเปน

สัดสวน      
1    คะแนน มีพ้ืนท่ีเตรียมยา-ผสมยาและพ้ืนท่ีจัดยา  แยกกันเปนสัดสวน     

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี  
13.10 มีหองจายยา และจัดแบงพ้ืนท่ีใชสอยอยางเหมาะสม (บริเวณจายยา/ใหคําแนะนําผูปวย/เก็บ 
          รักษายา/ผสมยาสําหรับผูปวยเฉพาะราย) 
      วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานมีพ้ืนท่ีปฏิบัติงานครบถวนและครอบคลุม สามารถใหบริการผูมารับบริการไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
 
วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินเดินสํารวจดวยตา พรอมท้ังทําการตรวจสอบดูวาบริเวณภายในแผนกจะตองเปนไปตาม
เกณฑท่ีกําหนดังตอไปนี้ 

       มีการจัดแบงพ้ืนท่ีใชสอยภายในหองจายยาครบถวน ไดแก พ้ืนท่ีจายยา, พ้ืนท่ีใหคําแนะนํา
ผูปวย, พ้ืนท่ีเก็บรักษายาและเวชภัณฑ และพ้ืนท่ีสําหรับจัดเตรียมยาและผสมยาสําหรับผูปวยเฉพาะ
รายอยางเปนสัดสวน 
วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวาภายในหองจายยา มีการใชพ้ืนท่ีตางๆปะปนกัน ไมเปนสัดสวนเลย 

0.5 คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวาภายในหองจายยา มีการจัดแบงพ้ืนท่ีตางๆอยางเปนสัดสวน แตไม
ท้ังหมด มีบางพ้ืนท่ียังไมเหมาะสม แตมีแผนจะปรับปรุงพ้ืนท่ีในอนาคต 

1    คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวาภายในหองจายยา มีการจัดแบงพ้ืนท่ีตางๆอยางเปนสัดสวน 
สามารถปฏบิัติงานและใหบริการไดราบรื่นเรียบรอย 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี 
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13.11 มีตู/ช้ันเก็บยาหรือเวชภัณฑท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานมีขนาดและจํานวนเฟอรนิเจอรสําหรับใชจัดเก็บยาและเวชภัณฑตางๆอยาง
พอเพียงท่ีจะสรางความปลอดภัยในการเก็บรักษายา มีการแยกประเภทยาและเวชภัณฑเปนระเบียบ
เรียบรอย ไมมียาและเวชภัณฑท่ีไมถูกจัดเก็บใหเขาท่ีหรือกองอยูกับพ้ืนหอง ปองกันความเสียหายของยา
และเวชภัณฑอันเนื่องจากแสง, อุณหภูมิและความชื้นสภาพแวดลอมไมเหมาะสม 
 
วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินเดินสํารวจดวยตา พรอมท้ังทําการตรวจสอบดูวาบริเวณภายในแผนกจะตองเปนไปตาม
เกณฑท่ีกําหนดังตอไปนี้ 

๑. มีจํานวนเฟอรนิเจอรสําหรับจัดเก็บยาและเวชภัณฑเพียงพอตอการใหบริการ และเปนสัดสวนท่ี
เหมาะสมกับพ้ืนท่ีใชสอยภายในหอง 

๒. แยกประเภทยาและเวชภัณฑ เปนระเบียบ ไมวางปะปนกันจนทําใหเกิดความสับสน 
๓. ไมพบยาและเวชภัณฑท่ีไมถูกจัดเก็บใหเขาท่ีหรือกองอยูกับพ้ืน 
๔. ยาและเวชภัณฑภายในหอง อยูในสภาวะแสง, อุณหภูมิและความชื้น ท่ีเหมาะสมในการเก็บรักษา 
๕. มีระบบไฟฟาสํารองสําหรับตูเย็นหรือตูควบคุมอุณหภูมิท่ีใชเก็บยา 

 
วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวาไมมีคุณสมบัติตามเกณฑท่ีกําหนดในขอ 1 ถึง 5 เลย 

0.5 คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวามีคุณสมบัติตามเกณฑตั้งแต 3 ขอข้ึนไป 

1    คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวามีคุณสมบัติตามเกณฑครบท้ัง 5 ขอ 

เอกสารอางอิง  :  

         1). คณะอนุกรรมการสอบความรูเพ่ือขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม.สภาเภสชักรรม. (2562). คูมือทักษะตามเกณฑความรูความสามารถทางวิชาชีพของผู
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม(สมรรถนะรวม) พ.ศ.2562 .พิมพครั้งท่ี1. นนทบุรี. บริษัทเอช อาร 
พริ้นซ แอนด เทรนนิ่ง จํากัด. หนา 27-28 

2). สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย). มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล 
พ.ศ.2561 – พ.ศ. 2565. หนา 13-21 

นิยามศัพท  : ไมมี 
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13.12 มีสถานท่ีใหคําปรึกษาแนะนําดานยาท่ีเปนสัดสวน 
 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานมีพ้ืนท่ีสําหรับบริการใหคําปรึกษาแนะนําการใชยาและเวชภัณฑแกผูมารับบริการ
อยางเปนสัดสวนแยกออกจากพ้ืนท่ีอ่ืนชัดเจน 
 
วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินเดินสํารวจดวยตา พรอมท้ังทําการตรวจสอบดูวาบริเวณภายในแผนกจะตองเปนไปตาม
เกณฑท่ีกําหนดังตอไปนี้ 

๑. มีสถานท่ีหรือพ้ืนท่ีท่ีจัดเตรียมไวสําหรับใหคําปรึกษาแนะนําการใชยาและเวชภัณฑแกผูมารับ
บริการโดยเฉพาะ 

๒. สถานท่ีหรือพ้ืนท่ีท่ีจัดเตรียมไวสําหรับใหคําปรึกษาแนะนําการใชยาและเวชภัณฑ แยกออกจาก
พ้ืนท่ีบริการอ่ืนชัดเจน เปนสัดสวนเฉพาะ 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวาไมมีพ้ืนท่ีหรือสถานท่ีสําหรับใหคําปรึกษาแนะนําการใชยาและ
เวชภัณฑแกผูมารับบริการ 

0.5 คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวามีการจัดพ้ืนท่ีหรือสถานท่ีสําหรับใหคําปรึกษาแนะนําการใชยาและ
เวชภัณฑแกผูมารับบริการ แตไมเปนสัดสวน 

1    คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวามีคุณสมบัติครบตามเกณฑท่ีกําหนดในขอ 1 และ๒ 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 

นิยามศัพท  : ไมมี 
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13.13 กรณีมีการเตรียมยาสําหรับผูปวยเฉพาะรายในโรงพยาบาล ใหมีสถานท่ีสําหรับผูปวยเฉพาะราย 

 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานมีสถานท่ีหรือพ้ืนท่ีสําหรับเตรียมยาท่ีใชสําหรับผูปวยเฉพาะราย  
 
วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินเดินสํารวจดวยตา พรอมท้ังทําการตรวจสอบดูวามีสถานท่ีหรือพ้ืนท่ีเตรียมยาสําหรับผูปวย
เฉพาะราย 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวาไมมีพ้ืนท่ีหรือสถานท่ีเตรียมยาสําหรับผูปวยเฉพาะราย 

0.5 คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวาไมมีพ้ืนท่ีหรือสถานท่ีเตรียมยาสําหรับผูปวยเฉพาะราย  แตมี
แผนการปรับปรุงเพ่ือใหมีพ้ืนท่ีเตรียมยาสําหรับผูปวยเฉพาะรายในอนาคต 

1    คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวามีพ้ืนท่ีหรือสถานท่ีเตรียมยาสําหรับผูปวยเฉพาะราย 

เอกสารอางอิง  : คณะอนุกรรมการสอบความรูเพ่ือขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม.สภาเภสชักรรม. (2562). คูมือทักษะตามเกณฑความรูความสามารถทางวิชาชีพของผูประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม(สมรรถนะรวม) พ.ศ.2562 .พิมพครั้งท่ี1. นนทบุรี. บริษัทเอช อาร พริ้นซ แอนด เทรนนิ่ง 
จํากัด. หนา 48 

 

นิยามศัพท  : ยาเตรียมเฉพาะราย หมายถึง ยาท่ีเตรียมข้ึนโดยไมใชสูตรมาตรฐาน (Standard 
Formation) จาก Official Compendium หรือยาท่ีเตรียมข้ึนโดยมีจุดประสงคเพ่ือใหผูปวยเฉพาะรายเพ่ือให
เหมาะสมหรือความสะดวกแกผูปวยแตละคน โดยอาจเตรียมในรูปแบบยาน้ําแขวนตะกอน ยาน้ําเชื่อม หรือยา
ผงท้ังนี้เนื่องจากรูปแบบยาท่ีผูปวยจําเปนตองไดรับไมมีในโรงพยาบาลหรือไมมีจําหนายในทองตลาด 
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13.14   แผนกรังสีวินิจฉัย  มีปายคําเตือน  “ผูปวยมีครรภโปรดแจงเจาหนาท่ีทราบ” หรือ “กรณีสงสัย 

           ตั้งครรภ ใหแจงเจาหนาท่ีกอนเอ็กซเรย”  เปนตน 

วัตถุประสงค  

         เพ่ือความปลอดภัยของผูรับบริการท่ีเปนผูปวยมีครรภ 

วิธีการประเมิน 

           ผูประเมินเดินสํารวจสถานท่ีปฏิบัติงาน 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีปายคําเตือน   
0.5 คะแนน มีปายคําเตือน  แตมองเห็นรายละเอียดบนแผนปายไมชัดเจน   
1    คะแนน มีปายคําเตือน  และมองเห็นรายละเอียดบนแผนปายอยางชัดเจน   

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี 
 
13.15 มีหองเปล่ียนเส้ือผาสําหรับผูปวยเปนสัดสวนและมิดชิด 

 
วัตถุประสงค  

         เพ่ือใหผูมารับบริการสามารถจัดเก็บและเปลี่ยนเสื้อผาไดอยางปลอดภัยและเปนสวนตัว ในแผนกรังสี
วินิจฉัย 

วิธีการประเมิน 

 ผูประเมินเดินสํารวจดวยตา พรอมท้ังทําการตรวจสอบดูวามีหองสําหรับใหผูมารับบริการเปลี่ยน
เสื้อผา ในบริเวณแผนกรังสีวินิจฉัยหรือไม และมีความเปนสวนตัวหรือไม 
 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีหองสําหรับเปลี่ยนเสื้อผา   
0.5 คะแนน มีหองสําหรับเปลี่ยนเสื้อผา  แตไมเปนสัดสวนและมิดชิด 
1    คะแนน มีหองสําหรับเปลี่ยนเสื้อผาเปนสัดสวนและมิดชิด 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี 
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13.16 การตรวจพิเศษทางรังสีวิทยาในระบบทางเดินอาหาร ตองมีหองสุขาติดกับหองตรวจ 
 
วัตถุประสงค 
 เพ่ืออํานวยความสะดวกใหผูรับบริการท่ีจําเปนตองใชหองสุขาระหวางรับการตรวจพิเศษทางรังสี
วิทยา สามารถใชงานไดโดยสะดวก 
 
วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินเดินสํารวจดวยตา พรอมท้ังทําการตรวจสอบดูวาหองตรวจและหองสุขา สามารถติดตอกัน
ไดโดยสะดวก  

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวาหองสุขาอยูหางจากหองตรวจพิเศษทางรังสีวิทยา  

0.5 คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวาหองสุขาอยูหางจากหองตรวจพิเศษทางรังสีวิทยา แตมีการบริหาร
จัดการใหเขาถึงหองสุขาได 
 

1    คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวาหองสุขาสามารถเขาถึงไดโดยสะดวกจากหองตรวจ 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 

นิยามศัพท  : ไมมี 
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13.17 มีปายสัญลักษณแสดงเขตรังสีรักษาและไฟสัญญาณแสดงขณะใชงานเครื่องกําเนิดรังสี 

 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือความปลอดภัยของท้ังผูปฏิบัติงานและผูมารับบริการ สามารถทราบไดวาเครื่องกําเนิดรังสีกําลัง
ทํางานอยูในบริเวณดังกลาว 
 
วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินเดินสํารวจดวยตา พรอมท้ังทําการตรวจสอบดูวามีปายสัญลักษณแสดงใหทราบวาบริเวณ
ดังกลาวเปนเขตรังสีรักษา พรอมท้ังมีไฟสัญญาณแสดงใหทราบวาเครื่องกําเนิดรังสีกําลังทํางาน 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน กรณีผลการสํารวจไมพบปายสัญลักษณแสดงเขตรังสรีักษา และไมมีไฟสัญญาณแสดง
สถานการณทํางานของเครื่องกําเนิดรังสี  
 

0.5 คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวามีปายสัญลักษณแสดงเขตรังสีรักษาแตสังเกตเห็นไดยาก และมี
ไฟสัญญาณแสดงสถานการณทํางานของเครื่องกําเนิดรังสีแตชํารุดไมสามารถใชงานได 
 

1    คะแนน กรณีผลการสํารวจพบปายสัญลักษณแสดงเขตรังสีรักษาอยางชัดเจน และมีไฟสัญญาณ
แสดงสถานณการทํางานของเครื่องกําเนิดรังสีขณะทํางาน 
 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 

นิยามศัพท  : ไมมี 
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13.๑8   แผนกผูปวยหนัก บริเวณตั้งเตียงผูปวย ควรมีระยะหางระหวางเตียงไมนอยกวา 2 เมตร เพ่ือให
สามารถวางอุปกรณชวยชีวิตและสะดวกในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  

วัตถุประสงค  

         เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพผูปวย และ ใหสามารถวางอุปกรณชวยชีวิต  

วิธีการประเมิน 

           ผูประเมินวัดระยะจากสถานท่ีจริง (โรงพยาบาลระดับ F ไมตองประเมินขอ 13.18) 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ระยะหางระหวางเตียงนอยกวา 2.00 ม.  การวางอุปกรณชวยชีวิตไมเรียบรอยและเปน
อุปสรรคตอการปฏิบัติงาน 

0.5 คะแนน ระยะหางระหวางเตียงนอยกวา 2.00 ม. อุปกรณชวยชีวิตจดัวางไดเรียบรอยและไมเปน
อุปสรรคตอการปฏิบัติงาน 

1    คะแนน ระยะหางระหวางเตียงตั้งแต 2.00 ม. ข้ึนไป 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี  
 
13.19  แผนกไตเทียม  มีสถานท่ีและเฟอรนิเจอรสําหรับพักคอยของญาติผูปวย  โดยแยกเปน 
           สัดสวนตางหากจากหองฟอกไตผูปวย 

วัตถุประสงค  

         เพ่ือลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อจากญาติผูปวยสูผูปวยคนอ่ืนๆ ท่ีมารับบริการ 

วิธีการประเมิน 

           ผูประเมินเดินสํารวจสถานท่ีปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลระดับ F ไมตองประเมินขอ 13.19) 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีพ้ืนท่ีพักคอยของญาติเลย   
0.5 คะแนน พ้ืนท่ีพักคอยของญาตอิยูรวมกับพ้ืนท่ีใหการรักษาในหองเดียวกัน แตแยกเปนสัดสวน 
1    คะแนน พ้ืนท่ีพักคอยของญาติแยกจากพ้ืนท่ีใหการรักษาอยางเปนสัดสวนคนละหอง 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี 
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13.20   แผนกไตเทียม  บริเวณตั้งเตียงผูปวยมีระยะหางระหวางเตียงไมนอยกวา 1.10 เมตร 
            และความกวางของทางเดินระหวางปลายเตียงของสองฟากเตียงไมนอยกวา 2.00 เมตร  

วัตถุประสงค  

ใหมีระยะหางเพ่ือปองกันการติดเชื้อระหวางผูปวย และ เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในกรณี
ท่ีผูปวยเกิดภาวะวิกฤติ และเพ่ือความสะดวกในการเคลื่อนยายผูปวยในกรณีฉุกเฉิน 

วิธีการประเมิน 

           ผูประเมินเดินสํารวจและวัดระยะภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลระดบั F ไมตองประเมินขอ 
13.20) 

วิธีการใหคะแนน  

0    คะแนน ระยะหางระหวางเตียงนอยกวา 1.10 ม.และความกวางของทางเดินระหวางปลายเตียง
ของสองฟากเตียงแคบกวา 2.00 เมตร  

0.5 คะแนน ระยะหางระหวางเตียงไมนอยกวา 1.10 ม. หรือ ความกวางของทางเดินระหวางปลาย
เตียงของสองฟากเตียงไมนอยกวา 2.00 เมตร (ไดอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น) 

1    คะแนน ระยะหางระหวางเตียงไมนอยกวา 1.10 ม. และ ความกวางของทางเดินระหวางปลาย
เตียงของสองฟากเตียงไมนอยกวา 2.00 เมตร  

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี 
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13.21   หองฟอกไตเทียม  มีขนาดของหองบริการฟอกเลือดท่ีสัมพันธกับจํานวนเตียง และอุปกรณและ 
            พ้ืนท่ีใชสอยเหมาะสมในการปฏิบัติงานท่ีไดมาตรฐาน โดยมีพ้ืนท่ีไมต่ํากวาส่ีตารางเมตรตอหนึ่ง 
            จุดบริการ โดยสวนท่ีแคบท่ีสุดไมนอยกวา 1.80 เมตร เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีสามารถชวยเหลือและ 
            เคล่ือนยายผูปวยฉุกเฉินไดสะดวก 
วัตถุประสงค  

ใหหองฟอกไตมีพ้ืนท่ีเพียงพอ รองรับกับจํานวนเตียงท่ีใหบริการ และอุปกรณท่ีตองใช เพ่ือใหสามารถ
ใหบริการฟอกไตแกผูปวยไดอยางเปนไปตามมาตรฐานการใหบริการ และมีพ้ืนท่ีสามารถชวยเหลือและ
เคลื่อนยายผูปวยฉุกเฉินไดโดยสะดวก (พ้ืนท่ีดังกลาวไมรวมพ้ืนท่ีเตรียมน้ําบริสุทธิ์ พ้ืนท่ีลางตัวกรอง หองพัก
คอยญาติผูปวย หองพักผูปฏิบัติงาน หองเก็บของ หองน้ํา ทางเดิน เปนตน) 

วิธีการประเมิน 

           ผูประเมินเดินสํารวจวัดระยะ และวัดพ้ืนท่ีภายในหองฟอกไต (โรงพยาบาลระดับ F ไมตองประเมิน
ขอ 13.21) 

วิธีการใหคะแนน  

0    คะแนน มีพ้ืนท่ีนอยกวาสี่ตารางเมตรตอหนึ่งจุดบริการ และสวนท่ีแคบท่ีสุดนอยกวา 180 เมตร  
0.5 คะแนน มีพ้ืนท่ีไมนอยกวาสี่ตารางเมตรตอหนึ่งจุดบริการ หรือ สวนท่ีแคบท่ีสุดนอยกวา 180 เมตร 

(ไดอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น) 
1    คะแนน มีพ้ืนท่ีไมนอยกวาสี่ตารางเมตรตอหนึ่งจุดบริการ และ สวนท่ีแคบท่ีสุดนอยกวา 180 เมตร

เตียงของสองฟากเตียงไมนอยกวา 2.00 เมตร  

เอกสารอางอิง  : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (เรื่องมตราฐานการใหบริการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม 

                       ในสถานพยาบาล) 

 
นิยามศัพท  : ไมมี 
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13.22   มีพ้ืนท่ีเตรียมน้ําบริสุทธิ์ พ้ืนท่ีลางตัวกรองแผนกบริการเทคนิคการแพทย            

วัตถุประสงค  

ใหการปฏิบัติงานในแผนกบริการเทคนิคการแพทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

วิธีการประเมิน 

           ผูประเมินเดินสํารวจและสอบถามเจาหนาท่ีภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน  

วิธีการใหคะแนน  

0    คะแนน ไมมีสถานท่ี สําหรับเตรียมน้ําบริสุทธิ์เลย  
0.5 คะแนน มีพ้ืนท่ีสําหรับเตรียมน้ําบริสุทธิ์ รวมอยูภายในหองปฏิบัติการ แผนกเทคนิคการแพทยแต

ไมไดแยกเปนสัดสวน 
1    คะแนน มีสถานท่ีสําหรับเตรียมน้ําบริสุทธิ ์แบงเปนสัดสวนชัดเจนภายในแผนกเทคนิคการแพทย 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี 
13.23   มีสถานท่ีเก็บส่ิงสงตรวจเหมาะสม สะดวกตอผูมารับบริการ            
วัตถุประสงค  

เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเก็บสิ่งสงตรวจของผูปวยท่ีใชในการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ
ทางการแพทย และเพ่ือปองกันการติดเชื้อสูผูมารับบริการคนอ่ืนๆท่ีมารับบริการในโรงพยาบาล 

วิธีการประเมิน 

           ผูประเมินเดินสํารวจและสอบถามเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน  

วิธีการใหคะแนน  

0    คะแนน หองน้ํา หองสวม ท่ีสามารถเก็บตัวอยางปสสาวะ ไกลจากบริเวณเคานเตอรรับสิ่งสงตรวจ 
และไมมีบริเวณเก็บเสมหะแยกชัดเจน  

0.5 คะแนน มีหองน้ํา หองสวม ท่ีสามารถเก็บตัวอยางปสสาวะ ไมไกลจากบริเวณเคานเตอรรับสิ่งสง
ตรวจ หรือ มีบริเวณเก็บเสมหะแยกเปนสัดสวนจากสวนบริการผูปวยท่ัวไป อยูในสถานท่ี
อากาศถายเทไดด ีมีอางลางมือ  (ไดอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น) 

1    คะแนน มีหองน้ํา หองสวม ท่ีสามารถเก็บตัวอยางปสสาวะ ไมไกลจากบริเวณเคานเตอรรับสิ่งสง
ตรวจ และ มีบริเวณเก็บเสมหะแยกเปนสัดสวนจากสวนบริการผูปวยท่ัวไป อยูในสถานท่ี
อากาศถายเทไดด ีมีอางลางมือ 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี 
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13.24   มีสถานท่ีปฏิบัติเหมาะสมปลอดภัย มีการแยกพ้ืนท่ีปฏิบัติการเฉพาะ เชน งานธนาคารเลือด งาน 
            จุลชีววิทยาคลินิก เปนตน         
วัตถุประสงค  
           เพ่ือใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และปองกันการปนเปอนท่ีอาจ
ทําใหผลการตรวจวิเคราะหไมถูกตอง 
วิธีการประเมิน 

           ผูประเมินเดินสํารวจและสอบถามเจาหนาท่ี ภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน  
วิธีการใหคะแนน  

0    คะแนน ไมไดแยกสถานท่ีปฏิบัตกิาร งานธนาคารเลือด และงานจุลชีววิทยาคลินิก ออกเปนพ้ืนท่ี
เฉพาะ 

0.5 คะแนน มีการแยกสถานท่ีปฏิบัติการงานธนาคารเลือดออกเปนพ้ืนท่ีเฉพาะ หรือ มีการแยกพ้ืนท่ี
ปฏิบัติการงานจุลชีววิทยาคลินิกเปนพ้ืนท่ีเฉพาะแยกจากสวนหองปฏิบัติการอ่ืนๆ             

(ไดอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น) 
1    คะแนน มีการแยกสถานท่ีปฏิบัติการงานธนาคารเลือดออกเปนพ้ืนท่ีเฉพาะ และ มีการแยกพ้ืนท่ี

ปฏิบัติการงานจุลชีววิทยาคลินิกเปนพ้ืนท่ีเฉพาะแยกจากสวนหองปฏิบัติการอ่ืนๆ  

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี 
13.25   มีการเก็บรักษาวัตถุหรือสารเคมีและสารไวไฟ โดยจัดไวเปนหมวดหมูมีปายและฉลากแสดง  
            ถูกตองครบถวน            
วัตถุประสงค  

เพ่ือความปลอดภัยภายในหองปฏิบัติการ และเพ่ือความสะดวกมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
วิธีการประเมิน 

           ผูประเมินเดินสํารวจและสอบถามเจาหนาท่ีภายในหองปฏิบัติการถึงวิธีการเก็บรักษาวัตถุหรือสารเคมี 
และสารไวไฟ 
วิธีการใหคะแนน  

0    คะแนน การเก็บรักษาวัตถุหรือสารเคมีและสารไวไฟ ไมไดจัดไวเปนหมวดหมู และไมมีปายและ
ฉลากแสดงอยางถูกตอง 

0.5 คะแนน มีการเก็บรักษาวัตถุหรือสารเคมีและสารไวไฟ โดยจัดไวเปนหมวดหมู หรือ มีปายและฉลาก
แสดงถูกตองครบถวน (ไดอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น) 

1    คะแนน มีการเก็บรักษาวัตถุหรือสารเคมีและสารไวไฟ โดยจัดไวเปนหมวดหมู และ มีปายและฉลาก
แสดงถูกตองครบถวน  

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี 
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13.26  แผนกบรกิารแพทยแผนไทย หองอบไอน้ําสมุนไพรรวมตองแยกหองใหบริการชาย-หญิง หรือถา          
ไมสามารถแยกได ตองบริหารจัดการเวลาการใหบริการแกผูรับบริการชาย-หญิงไดอยางเหมาะสม 
วัตถุประสงค  
         เพ่ือความสะดวกในการใชงานของผูรับบริการในการรับบริการหองอบไอน้ําสมุนไพร 

วิธีการประเมิน 
ผูประเมินเดินสํารวจดวยตา พรอมท้ังทําการตรวจสอบดูวาหองอบไอน้ําสมุนไพร สามารถควบคุมการใชงาน
แบงแยกตามเพศชาย-หญิง ไดดี 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวา ไมสามารถควบคุมการใชงานแบงแยก ชาย-หญิง ไดเลย  

0.5 คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวา มีหองอบสมุนไพรหองเดียว แตบริหารจัดการเวลาการใหบริการ
แกผูรับบริการชาย-หญิงได 

1    คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวา สามารถควบคุมการใชงานแบงแยก ชาย-หญิง ไดดี เปนสัดสวน
ชัดเจน 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี 

13.27   แผนกบริการแพทยแผนไทย หองเปล่ียนเส้ือผา (ถามี) ตองมีขนาดตามเกณฑมาตรฐาน โดย           
แยกหองเปล่ียนเส้ือผาชาย-หญิง แตหากไมสามารถแยกได ตองบริหารจัดการเวลาการใชหอง           
เปล่ียนเส้ือผาของผูรับบริการชาย-หญิงไดอยางเหมาะสม 

วัตถุประสงค  
         เพ่ือความสะดวกในการใชงานของผูรับบริการในการเปลี่ยนเสื้อผา 

วิธีการประเมิน 
ผูประเมินเดินสํารวจดวยตา พรอมท้ังทําการตรวจสอบดูวาบริเวณภายในแผนกจะตองเปนไปตามเกณฑท่ี 
กําหนดังตอไปนี้ 

1. ขนาดหองเปลี่ยนเสื้อผา มีขนาดตามเกณฑมาตรฐาน คือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 1.50 ตารางเมตร 
2. หองเปลี่ยนเสื้อผามีการแบงแยกตามเพศชาย – หญิง หรือตามความเหมาะสม  

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวา ไมมีหองหรือพ้ืนท่ีสําหรับเปลี่ยนเสื้อผา  
0.5 คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวา มีหองหรือพ้ืนท่ีสําหรับเปลี่ยนเสื้อผา แตขนาดเล็กกวามาตรฐาน 

(1.50 ตารางเมตร) 
1    คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวา มีหองหรือพ้ืนท่ีสําหรับเปลี่ยนเสื้อผา และมีขนาดตามมาตรฐาน 

(1.50 ตารางเมตร) โดยสามารถควบคุมการใชงานแยก ชาย-หญิง ไดดี 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี 
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13.28   แผนกบริการแพทยแผนจีน เตียงสําหรับนวดหรือฝงเข็ม มีขนาดความกวางไมนอยกวา 0.70 
เมตร ความยาวไมนอยกวา 1.80 เมตร ความสูงไมต่ํากวา 0.70 เมตร และระยะหางระหวางเตียงไมนอย
กวา 1.00 เมตร         

วัตถุประสงค  
     เพ่ือความปลอดภัยของผูรับบริการ เพ่ือความสะดวกของผูปฏิบัติงาน และเพ่ือความสะดวกในการ
เคลื่อนยายผูปวยในกรณีฉุกเฉิน 

วิธีการประเมิน 
ผูประเมินเดินสํารวจดวยตา พรอมท้ังทําการตรวจสอบดูวาบริเวณภายในแผนกจะตองเปนไปตามเกณฑท่ี 
กําหนดังตอไปนี้ 

1. เตียง มีขนาดไมนอยกวา 0.70 x 1.8๐ เมตร ความสูงไมต่ํากวา 0.70 เมตร  
2. พ้ืนท่ีวางระหวางขอบเตียงถึงขอบเตียง มีระยะหางกันไมนอยกวา 1.00 ม.  
     (หากเปนหองรวม ควรมีมานก้ันระหวางเตียงเพ่ือความเปนสวนตัว) 

 
วิธีการใหคะแนน  

0    คะแนน เตียงมีขนาดความกวางนอยกวา 0.70 เมตร หรือมีความยาวนอยกวา 1.80 เมตร หรือมี
ความสูงต่ํากวา 0.70 เมตร และระยะหางระหวางเตียงนอยกวา 1 เมตร 

0.5 คะแนน เตียงมีขนาดความกวางไมนอยกวา 0.70 เมตร ยาวไมนอยกวา 1.80 เมตร ความสูงไมต่ํา
กวา 0.70 เมตร หรือ ระยะหางระหวางเตียงไมนอยกวา 1 เมตร (ไดอยางใดอยางหนึ่ง
เทานั้น) 

1    คะแนน เตียงมีขนาดความกวางไมนอยกวา 0.70 เมตร ยาวไมนอยกวา 1.80 เมตร ความสูงไมต่ํา
กวา 0.70 เมตร และ ระยะหางระหวางเตียงไมนอยกวา 1 เมตร  

เอกสารอางอิง  : มาตรฐานการประกอบโรคศิลปะสาขาแพทยแผนจีนกําหนด 
นิยามศัพท  :  

• การแพทยแผนจีน หมายถึง การกระทําตอมนุษยท่ีเก่ียวกับการตรวจ วินิจฉัย การบําบัดโรค การ
ปองกันโรค หรือการพ้ืนฟูสมรรถภาพของรางกายตามศาสตรและความรูแบบแพทยแผนจีนท่ีถายทอด
และพัฒนาสืบตอกันมาหรือตามการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในหลักสูตร
การแพทยแผนจีน ไมต่ํากวา 5 ป ท่ีคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะใหการรับรอง 
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13.29   แผนกบริการการแพทยแผนจีน เตียงตองมีลักษณะม่ันคงแข็งแรงตามมาตรฐานการประกอบโรค
ศิลปะสาขาแพทยแผนจีนกําหนด 
วัตถุประสงค  
      รูปรางและรูปทรง รวมถึงวัสดุท่ีใชประกอบเปนเตียง มีความม่ันคงแข็งแรง ไมเปนเหตุใหเกิดอันตรายตอ    
ผูมารับบริการ และผูปฏิบัติงาน 
 
วิธีการประเมิน 
           ผูประเมิน สํารวจดูสถานท่ี  โดยเลือกประเมินบริเวณแผนกบริการแพทยแผนจีนในโรงพยาบาล  ตาม
รายละเอียดดังนี้ 

1. รูปรางและรูปทรง รวมถึงวัสดุท่ีใชประกอบเปนเตียง ตองมีความม่ันคงแข็งแรง ไมสุมเสี่ยงใหเกิด
อันตรายตอผูมารับบริการ  และผูปฏิบัติงาน 

2. ไมมีสวนประกอบใดของเตียงท่ีชํารุด หรืออยูในสภาพท่ีอาจกออันตรายตอผูมารับบริการ  และ
ผูปฏิบัติงาน 

วิธีการใหคะแนน  

0    คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวาเตียง ขาดความม่ันคงแข็งแรง อาจเกิดอันตรายตอผูใชงาน 
0.5 คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวาเตียงมีความม่ันคงแข็งแรงดี แตขาดการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดี 
1    คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวาเตียงมีความม่ันคงแข็งแรงดี ไมมีสวนประกอบใดท่ีอาจจะกอใหเกิด

อันตรายตอผูใชงาน 

เอกสารอางอิง  : มาตรฐานการประกอบโรคศิลปะสาขาแพทยแผนจีนกําหนด 
นิยามศัพท  :  

• การแพทยแผนจีน หมายถึง การกระทําตอมนุษยท่ีเก่ียวกับการตรวจ วินิจฉัย การบําบัดโรค การ
ปองกันโรค หรือการพ้ืนฟูสมรรถภาพของรางกายตามศาสตรและความรูแบบแพทยแผนจีนท่ีถายทอด
และพัฒนาสืบตอกันมาหรือตามการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในหลักสูตร
การแพทยแผนจีน ไมต่ํากวา 5 ป ท่ีคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะใหการรับรอง 
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LS : หมวดงานภมูิทัศน 

14. ภูมิทัศนและสภาพแวดลอม 

 นําหลักวิชาการดานการออกแบบภูมิทัศน และแนวคิดท่ีคํานึงถึงสิ่งแวดลอมมาใช      

            การประเมินในหมวดนี้ประกอบดวย 3 เกณฑ  โดยแตละเกณฑมีคะแนน 1 คะแนน  รวมคะแนน

เต็มเทากับ ๓ คะแนน  สําหรับรายละเอียดเกณฑการประเมินและคะแนนในแตละเกณฑมีดังนี้ 

หัวขอ เกณฑการประเมิน คะแนน 
14.1 บริเวณพักผอน มีพ้ืนท่ีรองรับเพียงพอตอผูใชบริการ มีความรมรื่น  สวยงาม สงบ มี

อากาศถายเทท่ีดี และเหมาะสมกับผูใชแตละวัย รวมท้ังเด็กและผูสูงอายุ 
1 

14.2 พ้ืนท่ีระหวางอาคาร มีการจัดภูมิทัศน ใชพรรณไมท่ีดูแลรักษางาย หรือใชวัสดุตกแตง 
พ้ืนผิวซึมน้ํา (Porous Pavement) 

1 

14.3 มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ เชน แผนการดูแลรักษาพืชพรรณไม แผนการแกไขน้ําทวม
ขังบริเวณถนน-ทางเดินเทา แผนการดูแลรักษาความสะอาดไมใหมีเศษขยะ แผนการ
จัดใหมีถังขยะเพียงพอ เปนตน 

1 

รวม 3 

               

วัตถุประสงค  

  1. เพ่ือใหใชเปนกรอบในการประเมินองคกรดวยตนเอง รวมท้ังการรับการประเมินภายนอก การ
มุงเนนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียจากสภาพแวดลอมและภูมิทัศนท่ีสวยงาม มีประโยชนใชสอยอยาง
ครบถวน 
           2. เพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีเปนแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการใหมีความรู ความสามารถและ
ทักษะในการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ 

 

วิธีการตรวจประเมิน 

      การพัฒนาดานภูมิทัศนและสภาพแวดลอม คํานึงถึงองคประกอบหลัก 3 ดานคือ 
    1. องคประกอบโครงสรางพ้ืนฐาน เปนการประเมินโครงสรางทางกายภาพและสภาพแวดลอม

ท่ีเอ้ือตอการดูแลรักษาผูปวย รวมท้ังการใหบริการแกบุคลากรภายใน ผูเก่ียวของท่ีเขามาใชกิจกรรมตางๆ     
    2. องคประกอบดานภูมิทัศน เลือกใชพืชพรรณรูปลักษณของตนไม ทุกตนทุกกลุม ใหมีความ

เหมาะสมตามประโยชนใชสอยของแตละพ้ืนท่ี และงานภูมิทัศนท่ีเก่ียวของกับการกอสราง การใชวัสดุท่ีไมใช
พืชพรรณ ไดแก วัสดุปูพ้ืน street furniture และองคประกอบสวน เชน น้ําพุ น้ําตก ไฟประดับ มานั่ง ศาลา 
ฯลฯ  

3. องคประกอบดานการบริหารจัดการ  การจัดการพืชพรรณ  การดูแลรักษาสวน  ควรมีการ
จัดการเปนแผนงบประมาณระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  มีกลไก การดูแล กํากับ และติดตาม
ประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงท่ีสอดคลองกับการดําเนินงานดานภูมิทัศนและสภาพแวดลอม 
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14.1   บริเวณพักผอน มีพ้ืนท่ีรองรับเพียงพอตอผูใชบริการ มีความรมรื่น  สวยงาม สงบ มีอากาศ 
          ถายเทท่ีดี  และเหมาะสมกับผูใชแตละวัย รวมท้ังเด็กและผูสูงอายุ 
   
วิธีการใหคะแนน  
               
      0    คะแนน ไมมีพ้ืนท่ีสําหรับพักผอนเลย    
      0.5 คะแนน มีพ้ืนท่ีสําหรับพักผอน  แตขาดการดูแล  อากาศไมถายเท  แหงแลง  ไมเหมาะสมกับ

การพักผอน หรือไมมีพ้ืนท่ีสีเขียวสําหรับพักผอน แตมีแผนท่ีจะดําเนินการปรับปรุง
พ้ืนท่ี 

      1    คะแนน มีพ้ืนท่ีสําหรับพักผอน เพียงพอตอผูใชบริการ มีความรมรื่น  สวยงาม  สงบ  
มีอากาศถายเทท่ีดี 

 เอกสารอางอิง  
              1. การจัดทําเกณฑคุณภาพดานสิ่งแวดลอมและภูมิทัศน มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
              2. คูมือสําหรับเกณฑการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดลอมไทย 

นิยามศัพท 
  ภูมิทัศนและสภาพแวดลอม  ความหมาย องคประกอบทางภูมิสถาปตยกรรม ไดแก องคประกอบ
โครงสรางพ้ืนฐานดานกายภาพ เชน ทางเทา (การใชวัสดุปูพ้ืนผิวซึมน้ํา) ถนน ศาลา มานั่ง ไฟสองสวาง  ถัง
ขยะ กระถางตนไม สามารถสังเกต ตรวจจับหรือมองเห็นไดงายและเปนระเบียบเรียบรอย 
            การใชพืชพรรณ ประโยชนใชสอยของรูปแบบสวน งานตกแตงและการออกแบบปลูกชนิดของตนไม 
รูปลักษณของตนไม ทุกตนทุกกลุม ลงในพ้ืนท่ีสวนมีความเหมาะสมตามประโยชนใชสอยของแตละพ้ืนท่ีภายใน
โรงพยาบาล 
             การจัดการพืชพรรณไมในสวน แผนการดูแลรักษา มีการพัฒนาอยูในเกณฑมาตรฐาน การประหยัด
พลังงาน เชน Green Design ตามหลักสากล ประหยัดท้ังพลังงานและงบประมาณ และเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม มีการใชทรัพยากรหมุนเวียนอยางรูคุณคาวัสดุเหลือใชนํากลับมาใช ไดแก เศษใบไมนํามาทําปุย 
และ/หรือออกแบบใหชุมชนสามารถรวมใชประโยชนได 

   พ้ืนท่ีพักผอนเหมาะสมแตละวัย เชน ท่ีนั่งพักผอนสําหรับผูสูงอายุในบริเวณรมรื่น, มีพ้ืนท่ีวางเครื่อง

เลนสนาม สําหรับเด็กเล็ก 
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14.๒   พ้ืนท่ีระหวางอาคาร  มีการจัดภูมิทัศน  ใชพรรณไมท่ีดูแลรักษางาย  หรือใชวัสดุตกแตง  

          พ้ืนผิวซึมน้ํา (Porous Pavement) 

วิธีการใหคะแนน  
               
      0    คะแนน ไมจัดภูมิทัศนในพ้ืนท่ีระหวางอาคารเลย    
      0.5 คะแนน จัดภูมิทัศนในพ้ืนท่ีระหวางอาคาร  ใชพรรณไมท่ีดูแลยาก  มีพ้ืนผิวท่ีซึมน้ํายากอยู 

ภายในบริเวณ (พ้ืนคอนกรีต) ทําใหเกิดน้ําขังได 
      1    คะแนน จัดภูมิทัศนในพ้ืนท่ีระหวางอาคารใหสวยงาม  เลือกใชพรรณไมของทองถ่ิน  ดูแล

รักษางาย  พ้ืนผิวใชวัสดุซึมน้ํา (น้ําสามารถซึมผานลงดินไดสะดวก  ไมเกิดน้ําขัง) 
เชน บล็อกปูพ้ืนชนิดมีชองวางตรงกลาง  พ้ืนโรยดวยหินกรวด  หินน้ําตก  เปนตน 

เอกสารอางอิง :  ไมมี 

นิยามศัพท : Porous Pavement หมายถึง พ้ืนผิววัสดุทางเดิน  บริเวณนั่งพักผอนท่ีมีการจัดโตะ-เกาอ้ีไว  
               เปนวัสดุท่ีน้ําสามารถซึมผานลงดินไดงายและรวดเร็ว  ซ่ึงจะทําใหไมเกิดน้ําขังในพ้ืนท่ี และไม

สะสมความรอนเม่ือเทียบกับพ้ืนคอนกรีต 

 

14.๓  มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ เชน  แผนการดูแลรักษาพืชพรรณไม แผนการแกไขน้ําทวมขังบริเวณ 
         ถนน-ทางเดินเทา แผนการดูแลรักษาความสะอาดไมใหมีเศษขยะ แผนการจัดใหมีถังขยะเพียงพอ 
         เปนตน 
วิธีการใหคะแนน      

      0    คะแนน ไมมีแผนปฏิบัติการเลย   
      0.5 คะแนน มีแผนปฏิบัติการ แตยังไมไดนําไปปฏิบัติใหเกิดผลเลย 
      1    คะแนน มีแผนปฏิบัติการ และ ไดนําไปปฏิบัติใหเกิดผลแลว 

เอกสารอางอิง :  ไมมี 

นิยามศัพท :  แผนการดูแลรักษาพืชพรรณไม ไดแก กําหนดการตัดหญา กําหนดการตัดแตงก่ิงไม กําหนดการ
ปลูกตนไมทดแทนตนท่ีตาย กําหนดการการพรวนดิน กําหนดการใสปุย กําหนดการกําจัดศัตรูพืช เปนตน 
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ST : หมวดงานวิศวกรรมโครงสราง 

15. โครงสรางอาคาร (ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร) 

 การประเมินในหมวดนี้ประกอบดวย 3 เกณฑ  โดยแตละเกณฑมีคะแนน 1 คะแนน  รวมคะแนนเต็ม

เทากับ 3 คะแนน 

  

 สําหรับรายละเอียดเกณฑการประเมินและคะแนนในแตละเกณฑมีดังนี้ 

หัวขอ เกณฑประเมิน คะแนน 
15.1 มีแผนงานในการเฝาระวังใหอาคารมีสภาพพรอมใชงาน และม่ันคงแข็งแรง 1 

15.2 มีการตรวจสอบสภาพอาคารและบันทึกการตรวจสภาพอาคาร พรอมมีรายงานผล  
ตอหัวหนาหนวยงานหรือผูบริหารโรงพยาบาล  

1 

15.3 มีการตรวจสอบอาคารตามท่ีกฏหมายกําหนด 1 
รวม 3 

 

15.1 มีแผนงานในการเฝาระวังใหอาคารมีสภาพพรอมใชงาน และม่ันคงแข็งแรง  

วัตถุประสงค  
 เพ่ือจัดทําแผนในการเฝาระวังใหอาคารมีสภาพพรอมใชงานและมีความม่ันคงแข็งแรง  

วิธีการประเมิน  
 ตรวจสอบ  1. มีแผนงาน  และ  2. มีการมอบหมายหนาท่ีบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
   

วิธีการใหคะแนน  

0    คะแนน ไมมีแผนงานในการเฝาระวังใหอาคารมีสภาพพรอมใชงาน  และไมมีการแตงตั้งบุคลากรเพ่ือ
ตรวจสอบสภาพอาคารโดยตรง 

0.5 คะแนน มีแผนงานในการเฝาระวังใหอาคารมีสภาพพรอมใชงาน  หรือ  มีการแตงตั้งบุคลากรเพ่ือ
ตรวจสอบสภาพอาคารโดยตรง  

1    คะแนน มีแผนงานในการเฝาระวังใหอาคารมีสภาพพรอมใชงาน  และมีการแตงตั้งบุคลากรเพ่ือ
ตรวจสอบสภาพอาคารโดยตรง 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 

นิยามศัพท  : ไมมี 
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15.2 มีการตรวจสอบสภาพอาคารและบันทึกการตรวจสภาพอาคาร พรอมมีรายงานผลตอหัวหนา 
 หนวยงานหรือผูบริหารโรงพยาบาล  

วัตถุประสงค  
 เพ่ือจัดทําประวัติการบํารุงรักษาอาคารและ  แจงหัวหนาหนวยงานหรือผูบริหารโรงพยาบาล  เพ่ือ
พิจารณาแกไข  

วิธีการประเมิน  
 ตรวจสอบเอกสารประวัติอาคาร  การจดบันทึกแสดงรายละเอียดการเขาตรวจสอบ  เชน เพ่ือดูการ
ชํารุดสึกหรอของอาคาร  การแตกราวของโครงสรางอาคาร  การทรุดเอียงของอาคาร  เป น ต น   โ ด ย ก า ร
ตรวจสอบเบื้องตนดวยสายตา  หรืออุปกรณพ้ืนฐานท่ัวไป เชน เทปวัด  ระดับน้ํา และมีการรายงานผลการ
ตรวจสอบตอหัวหนาหนวยงานหรือผูบริหารโรงพยาบาล 
   

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ไมมีท่ีการจัดทําประวัติอาคาร   และไมมีการรายงานผลการตรวจสภาพอาคารเสนอตอ

หัวหนางานหรือผูบริหารโรงพยาบาล 

0.5 คะแนน มีการจัดทําประวัติอาคาร  หรือ  มีการรายงานผลการตรวจสภาพอาคารตอหัวหนาหนวยงาน
หรือผูบริหารโรงพยาบาล  อยางนอยทุก 6 เดือน 

1    คะแนน มีการจัดทําประวัติอาคาร และมีการรายงานผลการตรวจสภาพอาคารตอหัวหนาหนวยงาน
หรือผูบริหารโรงพยาบาล  อยางนอยทุก 6 เดือน 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 

นิยามศัพท  

• ประวัติอาคาร  ควรประกอบดวย  1) ชื่ออาคารตามแบบกอสราง   2) เลขท่ีแบบ (กรณีเปนแบบกอง
แบบแผน)  3) ปท่ีกอสราง และแลวเสร็จ  และปท่ีเริ่มใชงานอาคาร  4) ประวัติการตรวจสอบอาคาร  
5) ประวัติการตอเติม/ปรับปรุงอาคาร หรือเปลี่ยนการใชงานอาคาร พรอมแบบแสดงรายละเอียด 
(โดยสังเขป) 

• การตรวจสอบสภาพอาคาร ใหตรวจสอบความม่ันคงแข็งแรงของอาคาร ควรประกอบดวย 1) การตอ
เติมดัดแปลงปรับปรุงตัวอาคาร 2) การเปลี่ยนแปลงน้ําหนักบรรทุกบนพ้ืนอาคาร 3) การเปลี่ยนสภาพ
การใชงาน 4) การเปลี่ยนแปลงวัสดุกอสรางหรือวัสดุตกแตงอาคาร 5) การชํารุดสึกหรอของอาคาร 6) 
การวิบัติของโครงสรางอาคาร 7) การทรุดตัวของฐานรากอาคาร 
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15.3  มีการตรวจสอบอาคารตามท่ีกฏหมายกําหนด 

วัตถุประสงค  
 เพ่ือใหอาคารมีสภาพพรอมใชงานและมีความม่ันคงแข็งแรง 

วิธีการประเมิน  
 ตรวจสอบเอกสารผลการตรวจสอบอาคาร ท่ีทําโดย ผูท่ีข้ึนทะเบียนเปนผูตรวจสอบอาคารตามกฏหมาย   
 
วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ไมมีผลการดําเนินการ (ยังไมมีแผนดําเนินการ)   

0.5 คะแนน อยูในข้ันตอนการเตรียมการ (มีแผนดําเนินการและผูบริหารรับทราบแลว) 

1    คะแนน มีผลการดําเนินการ (มีผูตรวจสอบอาคารตามกฏหมาย เขามาตรวจสอบอาคารแลว  โดยเปน
การตรวจสอบใหญ  หรือ การตรวจสอบประจําป)    

เอกสารอางอิง  : ไมมี 

นิยามศัพท  : ตรวจสอบอาคาร  หมายถึง  กระทรวงมหาดไทยไดออกกฏกระทรวงกําหนดประเภทอาคารท่ี
ตองจัดใหมีผูตรวจสอบ พ.ศ. 2548 เพ่ือตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสรางของตัวอาคารและอุปกรณประกอบ
ตางๆ ของอาคารใหมีความม่ันคงแข็งแรงและปลอดภัยในการใชงาน โดยแบงอาคารเปน 9 ประเภทดังนี้ 
1. อาคารชุมนุมคน  (พ้ืนท่ี 1,000 ตร.ม. ข้ึนไป หรือจุคนตั้งแต 500 คน ข้ึนไป) 
2. อาคารสูง (สูงตั้งแต 23 เมตรข้ึนไป) 
3. อาคารขนาดใหญพิเศษ (พ้ืนท่ี 10,000 ตร.ม. ข้ึนไป) 
4. โรงมหรสพ 
5. โรงแรม (หองพักต้ังแต 80 หองข้ึนไป) 
6. โรงงาน (สูงกวา 1 ชั้น และมีพ้ืนท่ีตั้งแต 5,000 ตร.ม. ข้ึนไป) 
7. สถานบริการ (พ้ืนท่ีตั้งแต 200 ตร.ม. ข้ึนไป) 
8. อาคารอยูอาศัยรวม หรืออาคารชุด (พ้ืนท่ีตั้งแต 2,000 ตร.ม. ข้ึนไป) 
9. ปายหรือสิ่งท่ีสรางข้ึนสําหรับติดตั้งปาย (สูงตั้งแต 15 เมตรข้ึนไป หรือมีพ้ืนท่ีตั้งแต 50 ตร.ม. ข้ึนไป  
    หรือปายท่ีติดตั้งบนหลังคาหรือดาดฟาของอาคารมีพ้ืนท่ีตั้งแต 25 เมตรข้ึนไป) 
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การตรวจสอบอาคารแบงเปน 2 ประเภทคือ 
1. การตรวจสอบใหญใหกระทําทุก 5 ป 
2. การตรวจสอบประจําป 

การตรวจสอบระบบและอุปกรณประกอบตางๆ ของอาคาร 
1. ตรวจสอบอาคาร ความม่ันคงแข็งแรงของอาคาร 
2. ตรวจสอบระบบและอุปกรณประกอบของอาคาร 
 - ระบบบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก 
  - ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดลอม 
  - ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย 
3. ตรวจสอบสมรรถนะของระบบอุปกรณตางๆ เพ่ือการอพยพ 
4. ตรวจสอบระบบบริหารจัดการเพ่ือความปลอดภัยในอาคาร 

ข้ันตอนการตรวจสอบอาคาร 
1. เจาของอาคารประเภทตามท่ีกฏหมายกําหนด ตองจัดหาผูตรวจสอบซ่ึงข้ึนทะเบียนกับกรม 
โยธาธิการและผังเมืองมาเปนผูตรวจสอบอาคาร 
2. เจาของอาคารตองจัดหาหรือจัดทําแบบแปลนอาคาร เพ่ือใขสําหรับการตรวจสอบ 
3. ผูตรวจสอบทําการตรวจสอบอาคารครั้งแรกเปนการตรวจสอบใหญ 
4. ผูตรวจสอบทํารายงานการตรวจสอบใหเจาของอาคาร 
5. เจาของอาคารสงรายงานการตรวจอบใหแกเจาพนักงานทองถ่ิน 
6. เจาพนักงานทองถ่ินพิจารณาและออกหนังสือรับรองการตรวจสอบอาคาร 

บทกําหนดโทษ (กรณีเจาของอาคารไมจัดใหมีการตรวจสอบอาคาร) 
1. จําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับไมเกิน 60,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
2. ปรับเปนรายวันๆ ละไมเกิน 10,000 บาท 
3. ถูกระงับการใชอาคาร 

ประโยชนของการตรวจสอบอาคาร 
1. เกิดความปลอดภัยตอชีวิต ทรัพยสินของประชาชน เจาของอาคารและสาธารณะชน 
2. ลดการสึกหรอของอาคารและอุปกรณประกอบอาคาร 
3. ชวยยืดอายุการใชงานของอาคารและอุปกรณประกอบอาคาร 
4. ประหยัดคาใชจายในการบํารุงรักษาอาคารและอุปกรณประกอบอาคาร 
5. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของอาคาร 

ปรัชญาของการตรวจสอบอาคาร 
“อาคารมีสภาพปลอดภัย ใชงานไดดีและมีประสิทธิภาพ”ฉะนั้น การตรวจสอบอาคาร เปนการ
ตรวจสอบการใชอาคารเพ่ือความปลอดภัยของผูใชอาคาร มิใชเปนการตรวจสอบวาอาคารนั้นๆ มีการ
กอสรางท่ีถูกตองตามแบบท่ีขออนุญาตไวหรือไม ซ่ึงเปนการตรวจสอบท่ีคนละวัตถุประสงคกับการ
ตรวจสอบเพ่ือขออนุญาตเปดใชอาคาร 
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EE : หมวดงานวศิวกรรมไฟฟา 

16. ระบบไฟฟากําลัง 

ระบบไฟฟากําลัง เปนระบบหนึ่งท่ีมีความสําคัญ ใชในการสงจายกําลังใหกับอุปกรณเครื่องมือแพทย และ
อุปกรณเครื่องใชไฟฟาท่ัวไป เพ่ือใชประกอบในการใหบริการรักษา ระบบไฟฟากําลังท่ีดีควรคํานึงถึงความ
ปลอดภัย ประสิทธิภาพของระบบ การใชงานไดสะดวกและรวมถึงการบํารุงดูแลรักษา เปนตน ดังนั้น แบบแปลน
รายละเอียดการติดตั้ง คูมือการใชงาน และรวมถึงการติดตั้งระบบไฟฟากําลังท่ีถูกตองตามมาตรฐาน และหลัก
วิศวกรรมเปนไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย จึงเปนสิ่งท่ีสําคัญอยางยิ่ง 

ระบบไฟฟากําลัง ในท่ีนี้เปนการรับกําลังไฟฟาจากระบบจําหนายแรงดันสูงของการไฟฟาสวนทองถ่ิน 
ขนาด 22 KV , 24 KV และ 33 KV  เปนตน และลดแรงดันลงเปนแรงดันต่ําขนาด  230/400V  สําหรับไฟฟาสวน

ภูมิภาค และ  240/416 V  สําหรับการไฟฟานครหลวง โดยผานทางหมอแปลงไฟฟา แลวสงจายกําลังไฟฟาใหกับ

บริภัณฑไฟฟา แผงควบคุมไฟฟา ตอไป 

เกณฑประเมินในหมวดนี้ ประกอบดวยเกณฑการประเมินยอย 11 เกณฑ โดยแตละเกณฑการประเมิน
ยอยมีคะแนนเต็ม 1 คะแนน  

 สําหรับรายละเอียดเกณฑการประเมินและคะแนนในแตละเกณฑมีดังนี้ 

หัวขอ เกณฑการประเมิน คะแนน 
16.1 มีแผนผังระบบไฟฟากําลัง (แนวแรงสูงและแรงต่ํา ตําแหนงหมอแปลง ตําแหนง

เครื่องกําเนิดไฟฟา แสดงการจายไฟระบบไฟฟาภายนอกอาคาร) 
1 

16.2 แนวการปกเสาพาดสายไฟฟาเปนระเบียบเรียบรอยและปลอดภัย  1 
16.3 บริเวณท่ีติดตั้งหมอแปลงไฟฟาแบบตั้งพ้ืนและนั่งรานตองมีท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงาน 

และมีการปองกันอันตรายจากไฟฟา   มีพ้ืนท่ีเพียงพอตอการซอมบํารุง และ 
รถซอมบํารุงสามารถเขาถึงได   มีปายแจงเตือนระวังอันตรายไฟฟาแรงสูง   

1 

16.4 สายไฟฟามีระยะหางจากตัวอาคารท่ีจะไมกอใหเกิดอันตรายและมีความสูงจากผิว
จราจรหรือทางเดินท่ีเหมาะสมโดยไมกีดขวางและไมเปนอันตรายตอบุคคลท่ัวไป    

1 

16.5 มีกระแสไฟฟาจายใหกับอุปกรณท่ีใชกับผูรับบริการอยางเพียงพอ 
ตลอด 24 ชั่วโมง   

1 

16.6 มีการติดตั้งแผงจายไฟฟาหลัก (ตู MDB) อยูในหองท่ีทําดวยวัสดุม่ันคงแข็งแรง     
มีท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงาน  สามารถเขาตรวจสอบและซอมบํารุงไดสะดวก   
มีปายแจงเตือนระวังอันตรายจากไฟฟา   

1 

16.7 ตูสวิทชตัดตอน  (PANEL BOARD)   มีท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงาน   สามารถเขาตรวจ 
สอบไดงายและอยูในสภาพท่ียึดติดแนนม่ันคงแข็งแรง 

1 

16.8 มีระบบการตอลงดินของหมอแปลงไฟฟา และแผงจายไฟฟาหลัก (ตูMDB)      
  

1 
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16.9 ระบบการตอลงดินของแหลงจายไฟฟาแยกตางหาก เชน  เครื่องกําเนิดไฟฟา   
สํารองฉุกเฉิน  การติดตั้งตองใหสอดคลองกับ ATS 3P หรือ ATS 4P      

1 

16.10 การตอลงดินในพ้ืนท่ีท่ีไมมีการใชเครื่องมืออุปกรณไฟฟา  (กลุม 0) 
และพ้ืนท่ีท่ีมีการใชเครื่องมืออุปกรณไฟฟา (กลุม 1) 
สายดินตองติดตั้งเปนแบบแยก (TN–S)      

1 

16.11 การตอลงดินในพ้ืนท่ีท่ีมีการใชเครื่องมืออุปกรณไฟฟา (กลุม 2) (ยกเวนกลุม 1)  
เชน  บริเวณหองผาตัด , หองICU ฯลฯ  ซ่ึงการจายไฟฟาท่ีไมตอเนื่องสามารถ
กอใหเกิดอันตรายถึงชีวิตได  สายดินตองติดตั้งเปนแบบแยกออกจากระบบ (IT)      

1 

                                                                                                  รวม 11 

16.1 มีแผนผังระบบไฟฟากําลัง (แนวแรงสูงและแรงต่ํา ตําแหนงหมอแปลง ตําแหนงเครื่องกําเนิดไฟฟา 
แสดงการจายไฟระบบไฟฟาภายนอกอาคาร) 

วัตถุประสงค 
 เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับวิศวกร นายชาง ผูดูแลระบบใชสําหรับเปนแนวทางในการวางแผน 
ตรวจสอบดูแล และซอมบํารุงรักษา 

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินทําการตรวจสอบแผนผังระบบไฟฟากําลัง แบบกอสรางจริง (AS-BUILT DRAWING) และหรือ
ไดอะแกรมของผังระบบไฟฟาภายนอก (แนวสายไฟฟาแรงสูงและสายไฟฟาแรงต่ํา, ตําแหนงหมอแปลง ตําแหนง
เครื่องกําเนิดไฟฟา แสดงขนาด ชนิดของสายไฟ การจายไฟ) รายละเอียดของแบบแปลนตองมีผูรับผิดชอบลงนาม
รับรอง 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีแผนผังระบบไฟฟากําลัง 
0.5 คะแนน มีแผนผังระบบไฟฟากําลังภายนอก แตรายละเอียดไมชัดเจน ไมมีสเกล 
1    คะแนน มีแผนผังระบบไฟฟากําลังภายนอก (แนวสายไฟฟาแรงสูงและสายไฟฟาแรงต่ํา, ตําแหนงหมอ

แปลง ตําแหนงเครื่องกําเนิดไฟฟา แสดงขนาด ชนิดของสายไฟ การจายไฟระบบไฟฟา
ภายนอก) และมีผูรับผิดชอบลงนามรับรอง 

 
เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท : ไมมี 
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16.2  แนวการปกเสาพาดสายไฟฟาเปนระเบียบเรียบรอยและปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือความปลอดภัยเปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม และถูกตองตามหลักวิศวกรรม 

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินทําการตรวจสอบงานปกเสาพาดสายไฟฟาแรงสูง/แรงต่ํา หรือแนวเมนไฟฟาแรงสูง/แรงต่ํา ของ
โรงพยาบาล 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน แนวไฟฟาแรงสูง/แรงต่ํา ไมเปนระเบียบเรียบรอย กีดขวางทางจราจร 
0.5 คะแนน แนวไฟฟาแรงสูง/แรงต่ํา ไมเปนระเบียบเรียบรอย  แตไมกีดขวางทางจราจร 
1    คะแนน แนวไฟฟาแรงสูง/แรงต่ํา เปนระเบียบเรียบรอย  และไมกีดขวางทางจราจร 
 
เอกสารอางอิง : ไมมี 
นิยามศัพท     : ไมมี 

16.3   บริเวณท่ีติดตั้งหมอแปลงไฟฟาแบบตั้งพ้ืนและนั่งรานตองมีท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงาน และมีการปองกัน  
อันตรายจากไฟฟา มีพ้ืนท่ีเพียงพอตอการซอมบํารุง และรถซอมบํารุงสามารถเขาถึงได มีปายแจงเตือน
ระวัง อันตรายไฟฟาแรงสูง     

วัตถุประสงค 
 เพ่ือความปลอดภัยสะดวกในการดูแลรักษา และซอมบํารุง มีความเปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม และ
ถูกตองตามหลักวิศวกรรม 

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินทําการตรวจสอบสถานท่ีตั้งของหมอแปลงไฟฟา ตรวจสอบท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงาน การปองกัน
อันตรายจากไฟฟา และการเขาถึง เปนไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทยฉบับปลาสุดหรือไม 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงาน และหรือไมมีการปองกันอันตรายจากไฟฟา 
0.5 คะแนน มีท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงาน และมีการปองกันอันตรายจากไฟฟา  
1    คะแนน มีท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงาน มีการปองกันอันตรายจากไฟฟา มีพ้ืนท่ีเพียงพอตอการซอมบํารุง  

รถซอมบํารุงสามารถเขาถึงได มีปายแจงเตือนระวังอันตรายไฟฟาแรงสูง        

 

 

 



 

 

โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานทีแ่ละส่ิงอาํนวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564  

-76- 

16.4  สายไฟฟามีระยะหางจากตัวอาคารท่ีจะไมกอใหเกิดอันตราย  และมีความสูงจากผิวจราจรหรือทางเดิน   
         ท่ีเหมาะสม   โดยไมกีดขวางและไมเปนอันตรายตอบุคคลท่ัวไป 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือความปลอดภัย และถูกตองตามหลักวิศวกรรม 

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินทําการตรวจสอบระยะความหางของแนวสายไฟฟาแรงสูง/แรงต่ํา กับตัวอาคาร และผิวจราจร 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ระยะหางต่ําสุดตามแนวนอนระหวางสายไฟฟากับสิ่งกอสรางเม่ือสายไฟฟาไมไดยึดติดกับ
สิ่งกอสราง ไมเปนไปตามมาตรฐานการไฟฟา 

0.5 คะแนน ระยะหางต่ําสุดตามแนวนอนระหวางสายไฟฟากับสิ่งกอสรางเม่ือสายไฟฟาไมไดยึดติดกับ
สิ่งกอสราง พ้ืนท่ีบางสวนไมเปนไปตามมาตรฐานการไฟฟา 

1    คะแนน ระยะหางต่ําสุดตามแนวนอนระหวางสายไฟฟากับสิ่งกอสรางเม่ือสายไฟฟาไมไดยึดติดกับ
สิ่งกอสราง เปนไปตามมาตรฐานการไฟฟา 

 

16.5 มีกระแสไฟฟาจายใหกับอุปกรณท่ีใชกับผูรับบริการอยางเพียงพอตลอด 24 ช่ัวโมง    

วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหระบบไฟฟามีความนาเชื่อถือ ปลอดภัย สามารถจายโหลดไดเพียงพออยางตอเนื่อง สําหรับโหลดท่ี
มีความสําคัญ ถาหากขาดการจายกระแสไฟฟาอาจทําใหผู ปวยเสียชีวิตได 

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินทําการตรวจสอบระบบการจายไฟฟากําลังในอาคาร เพียงพอตอความตองการหรือไม การจาย
กระแสไฟฟาถาหากระบบไฟฟาปกติลมเหลว จะตองมีระบบไฟฟาสํารอง เชน เครื่องกําเนิดไฟฟา UPS จาย
กระแสไฟฟาทดแทนใหกับโหลดท่ีมีความสําคัญอยางเพียงพอ และตอเนื่อง 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ระบบไฟฟามีกําลังไมเพียงพอกับความตองการ  และหรือไมมีระบบไฟฟาสํารอง และ UPS 
จายสํารองทดแทนใหกับโหลดท่ีมีความสําคัญ  ถาหากขาดการจายกระแสไฟฟาอาจทําให
ผูปวยเสียชีวิตได 

0.5 คะแนน ระบบไฟฟามีกําลังเพียงพอกับความตองการ  และมีเครื่องกําเนิดไฟฟา จายสํารองทดแทน
ใหกับโหลดท่ีมีความสําคัญ ถาหากขาดการจายกระแสไฟฟาอาจทําใหผูปวยเสียชีวิตได 

1    คะแนน ระบบไฟฟามีกําลังเพียงพอกับความตองการ  มีเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง และ UPS จาย
ทดแทนใหกับโหลดท่ีมีความสําคัญไดอยางตอเนื่อง   
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16.6 มีการติดตั้งแผงจายไฟฟาหลัก (ตู MDB) อยูในหองท่ีทําดวยวัสดุ ม่ันคงแข็งแรง มีท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงาน
สามารถเขาตรวจสอบและซอมบํารุงไดสะดวก   มีปายแจงเตือนระวังอันตรายจากไฟฟา 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือความม่ันคง และปลอดภัยของระบบไฟฟา ติดตั้งตู MDB ในสถานท่ีเหมาะสม แข็งแรง สะดวกในการ
ดูแลรักษา และซอมบํารุง มีความเปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม และถูกตองตามหลักวศิวกรรม 

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินทําการตรวจสอบ สถานท่ีติดตั้งเหมาะสมแข็งแรงหรือไม ตรวจสอบการติดตั้งตู  MDB  ท่ีวาง
เพ่ือการปฏิบัติงาน และระยะหางระหวางตูกับผนังกรณีท่ีจําเปนตองเปดฝาตูเพ่ือการซอมแซม และการดูแล
บํารุงรักษา  

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ติดตั้งในสถานท่ีท่ีไมเหมาะสม  ไมมีท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงาน  และหรือไมมีการปองกันอันตราย 
จากไฟฟา 

0.5 คะแนน ติดตั้งในสถานท่ีท่ีเหมาะสม  ไมมีท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงาน หรือไมมีการดูแลบํารุงรักษาประจํา 
1    คะแนน ติดตั้งในสถานท่ีท่ีเหมาะสม  มีท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงาน   มีการปองกันอันตรายจากไฟฟา มีปาย

แจงเตือนระวังอันตรายจากไฟฟา และมีการดูแลบํารุงรักษาประจําเดือนโดยวิศวกร หรือนาย
ชาง 

 
เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
 
16.7   ตูสวิทชตัดตอน (PANEL BOARD)  มีท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงาน  สามารถเขาตรวจสอบไดงาย   

   และอยูในสภาพท่ียึดติดแนนม่ันคง 

วัตถุประสงค 
เพ่ือความปลอดภัย ติดตั้งในสถานท่ีเหมาะสม แข็งแรง สะดวกในการดูแลรักษา และซอมบํารุง เปนระเบียบ

เรียบรอยสวยงาม   

วิธีการประเมิน 
ผูประเมินทําการตรวจสอบ สถานท่ีติดต้ังเหมาะสมแข็งแรงหรือไม ตรวจสอบการติดตั้งตูสวิทชตัดตอน

(PANEL BOARD)   ท่ีวางเพ่ือการปฏิบัติงาน และการดูแลบํารุงรักษา      
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วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ติดตั้งในสถานท่ีท่ีไมเหมาะสม  ไมมีท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงาน  
0.5 คะแนน ติดตั้งในสถานท่ีท่ีเหมาะสม ไมมีท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงาน หรือไมมีการดูแลบํารุงรักษาประจํา 
1    คะแนน ติดตั้งในสถานท่ีท่ีเหมาะสม มีท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงานกวางไมนอยกวา 75 ซม. ฝาตูเปดได      

90 องศา และมีการดูแลบํารุงรักษาประจําเดือนโดยวิศวกร หรือนายชาง 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
 

16.8 มีระบบการตอลงดินของหมอแปลงไฟฟา และแผงจายไฟฟาหลัก (ตู MDB)       

วัตถุประสงค 
เพ่ือความปลอดภัยและความนาเชื่อถือของระบบ 

วิธีการประเมิน 
ผูประเมินทําการตรวจสอบ สถานท่ีติดตั้งจุดตอลงดินของหมอแปลงไฟฟา และตู MDB ตรวจสอบความ

แข็งแรง และความตอเนื่องทางไฟฟา คาความตานทานตองไมเกิน 5 โอหม    

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีจุดตอลงดินของหมอแปลง และตู MDB 
0.5 คะแนน จุดตอลงดินของหมอแปลง และตู MDB มีความตอเนื่องทางไฟฟา แตคาความตานทาน

มากกวา   5 โอหม 
1    คะแนน จุดตอลงดินของหมอแปลง และตู MDB มีความตอเนื่องทางไฟฟา คาความตานทานไมเกิน    

5 โอหม และมีการดูแลบํารุงรักษาหรือตรวจวัดประจําปโดยวิศวกร หรือนายชาง  

 
เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 

16.9 มีระบบการตอลงดินของแหลงจายไฟฟาแยกตางหาก  เชน  เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองฉุกเฉิน      
การติดตั้งตองใหสอดคลองกับ ATS 3P หรือ ATS 4P  

วัตถุประสงค 
เพ่ือความปลอดภัย ระบบไฟฟามีความนาเชื่อถือ และเปนไปตามหลักวิศวกรรม 
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วิธีการประเมิน 
ผูประเมินทําการตรวจสอบ การตอลงดินของเครื่องกําเนิดไฟฟา ใหสอดคลองกับ ATS 3P หรือ  ATS 4P 

สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟาท่ีใช  ATS 4P  ใหทําการตอจุดนิวตรอนลงดิน  สวนเครื่องกําเนิดไฟฟาท่ีใช  ATS 3P 

หามตอจุดนิวตรอนลงดิน   

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน การตอลงดินของเครื่องกําเนิดไฟฟาไมถูกตอง 
0.5 คะแนน การตอลงดินของเครื่องกําเนิดไฟฟาถูกตอง มีความตอเนื่องทางไฟฟา คาความตานทาน

มากกวา 5 โอหม 
1    คะแนน การตอลงดินของเครื่องกําเนิดไฟฟาถูกตอง มีความตอเนื่องทางไฟฟา คาความตานทานไมเกิน 

5 โอหม 

 
เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 

16.10 การตอลงดินในพ้ืนท่ีท่ีไมมีการใชเครื่องมืออุปกรณไฟฟา (กลุม 0) และพ้ืนท่ีท่ีมีการใชเครื่องมือ
อุปกรณไฟฟา (กลุม 1) สายดินตองติดตั้งเปนแบบแยก (TN –S)  

วัตถุประสงค 
เพ่ือความปลอดภัย ระบบไฟฟามีความนาเชื่อถือ และเปนไปตามหลักวิศวกรรม 

วิธีการประเมิน 
ผูประเมินทําการตรวจสอบการตอลงดินของอุปกรณไฟฟา ในบริเวณกลุม 0 และกลุม 1 โดยตรวจสอบ

รูปแบบการติดตั้งของสายดิน ใหเปนแบบ TN-S เปนไปตามหลักวิศวกรรม สายดินของอุปกรณติดตั้งเปนแบบแยก 
และท่ีตู MDB แผงเมนประธานของอาคาร ใหตอเชื่อมสายดิน และสายนิวตรอนถึงกันเพียงจุดเดียวเทานั้น 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน การตอลงดินของอุปกรณไฟฟาไมเปนแบบ TN-S และไมถูกตองตามหลักวิศวกรรม 
0.5 คะแนน การตอลงดินของอุปกรณไฟฟาเปนแบบ TN-S (ติดตั้งสายดินแยก) แตไมคลอบคลุมท้ังระบบ 
1    คะแนน การตอลงดินของอุปกรณไฟฟาเปนแบบ TN-S (ติดตั้งสายดินแยก) คลอบคลุมท้ังระบบ และมี

การตอเชื่อมสายดินกับสายนิวตรอนถึงกันท่ีตู MDB เปนไปตามหลักวิศวกรรม 

 
เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
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16.11 การตอลงดินในพ้ืนท่ีท่ีมีการใชเครื่องมืออุปกรณไฟฟา (กลุม 2) (ยกเวนกลุม 1)  เชน บริเวณหอง
ผาตัด , หอง ICU ฯลฯ  ซ่ึงการจายไฟฟาท่ีไมตอเนื่องสามารถกอใหเกิดอันตรายถึงชีวิตได สายดิน
ตองติดตั้งเปนแบบแยกออกจากระบบ (IT)  

วัตถุประสงค 
เพ่ือความปลอดภัย ระบบไฟฟามีความนาเชื่อถือ และเปนไปตามหลักวิศวกรรม 

วิธีการประเมิน 

ผูประเมินทําการตรวจสอบการตอลงดินของอุปกรณไฟฟา บริเวณกลุม 2  ตรวจสอบรูปแบบการติดตั้ง
ระบบสายดินของอุปกรณ โดยเปนแบบ IT (ISOLATE TERRE)  เปนไปตามหลักวิศวกรรม สายดินของอุปกรณ
ติดตั้งเปนแบบแยก และไมตอเนื่องกับระบบไฟฟาหลัก (สายดินไมมีการตอเชื่อมกับสายท่ีมีไฟ สายท่ีมีไฟในระบบ 
1 เฟส หมายถึงสายเฟส และสายนิวตรอน) ในกรณีท่ีมีกระแสไฟฟารั่วเสนใดเสนหนึ่ง ระบบยังสามารถจายไฟฟา
ไดอยางปลอดภัย  

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน การตอลงดินของอุปกรณไฟฟาไมเปนแบบ IT  
0.5 คะแนน การตอลงดินของอุปกรณไฟฟาเปนแบบ IT สายดินตองติดตั้งเปนแบบแยก และไมตอเนื่องกับ

ระบบไฟฟาหลัก (ไมมีการตอเชื่อมกับสายท่ีมีไฟ) 
1    คะแนน การตอลงดินของอุปกรณไฟฟาเปนแบบ IT สายดินตองติดตั้งเปนแบบแยก และไมตอเนื่องกับ

ระบบไฟฟาหลัก (ไมมีการตอเชื่อมกับสายท่ีมีไฟ) และมีสัญลักษณแสดงบงบอก แยกจากระบบ
อ่ืนอยางชัดเจน 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 

17. ระบบไฟฟาแสงสวาง 

เพ่ือใหมีแสงสองสวางบริเวณภายนอก และภายในอาคาร ใหมีความสวางเพียงพอเหมาะสมกับพ้ืนท่ีใชงาน 
รวมถึงสําหรับใชในการหนีไฟ เปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และสมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศ
ไทย การสองสวางภายในโรงพยาบาล มีพ้ืนท่ีตองการใหแสงหลายแบบ แตละพ้ืนท่ีมีการใหแสงท่ีแตกตางกัน 
หลอดท่ีเหมาะสมท่ีใชในโรงพยาบาล คือหลอดท่ีมีอุณหภูมิสี 4000-4500 องศาเคลวิน เพราะใหแสงสีแดง
ออกมาดวย ซ่ึงเหมาะสําหรับการตรวจรักษาท่ัวไป ยกเวนโรคดีซานซ่ึงหลอดท่ีเหมาะคือ หลอดท่ีมีสีน้ําเงิน คือ 
หลอดเดยไลท เนื่องจากการเปลี่ยนสีผิวท่ีเหลือง เห็นไดชัดในหลอดประเภทนี้ แตอยางไรก็ตามหลอดคูลไวท 
(อุณหภูมิสี 4000-4500 องศาเคลวิน) ก็เหมาะสําหรับการรักษาสวนใหญเชนกัน  ดังนั้นจึงสรุปไดวาหลอดท่ี
เหมาะสมท่ีสุดสําหรับงานโรงพยาบาล คือหลอดคูลไวท   

เกณฑประเมินในหมวดนี้ ประกอบดวยเกณฑการประเมินยอย 3 เกณฑ โดยแตละเกณฑการประเมินยอย
มีคะแนนเต็ม 1 คะแนน รวมคะแนนเต็มเทากับ 3 คะแนน  
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สําหรับรายละเอียดเกณฑการประเมินและคะแนนในแตละเกณฑมีดังนี้ 

หัวขอ เกณฑประเมิน คะแนน 
17.1 ภายนอกอาคารมีการติดตั้งเสาไฟฟาแสงสวางหรือดวงโคมท่ีใหความสวางในเวลา

กลางคืนไดอยางพอเพียง สภาพของเสาไฟฟาและดวงโคมมีการติดตั้งอยางม่ันคง
แข็งแรงและปลอดภัย   

1 

17.2 ภายในอาคารมีคาความเขมของแสงสวางพอเพียงและเหมาะสมตอพ้ืนท่ีใชงาน   1 
17.3 ภายนอกอาคารมีอุปกรณปองกันการใชกระแสไฟฟาเกินและปองกันอันตรายจาก

กระแสไฟฟารั่ว 
1 

                                                                                                  รวม 3 
  

17.1 ภายนอกอาคารมีการติดตั้งเสาไฟฟาแสงสวางหรือดวงโคมท่ีใหความสวางในเวลากลางคืนไดอยาง
พอเพียง  สภาพของเสาไฟฟาและดวงโคมมีการติดตั้งอยางม่ันคงแข็งแรงและปลอดภัย 

 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหความสวางในเวลากลางคืนกับพ้ืนท่ีภายนอกอาคารบริเวณผิวจราจร  บริเวณท่ีจอดรถ  และบริเวณ
พ้ืนท่ีท่ัวไป  

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินทําการตรวจสอบวัดระดับความสองสวางบริเวณผิวจราจร  บริเวณท่ีจอดรถ  และบริเวณพ้ืนท่ี
ท่ัวไป  คาความสวางท่ีเหมาะสมในแตละพ้ืนท่ีใหดูจากตารางความสองสวางภายในอาคาร ของสมาคมไฟฟาแสง
สวางแหงประเทศไทย การวัดควรวัดท่ีระดับพ้ืนไมนอยกวา 3 จุด แลวนํามาหาคาเฉลี่ย และนําไปเปรียบเทียบกับ
คาในตาราง 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน แสงสวางไมพียงพอกับความตองการ ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 
0.5 คะแนน แสงสวางพียงพอกับความตองการ  คาความสวางบริเวณทางเดินไมนอยกวา 50 ลักซ   
1    คะแนน แสงสวางพียงพอกับความตองการ  คาความสวางบริเวณทางเดินไมนอยกวา 50 ลักซ    

แสงไมแยงตา และการติดตั้งม่ันคงแข็งแรง   
 
เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
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17.2 ภายในอาคารมีคาความเขมของแสงสวางพอเพียงและเหมาะสมตอพ้ืนท่ีใชงาน    

วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหความสวางในเวลากลางวัน/กลางคืนกับพ้ืนท่ีภายในอาคาร บริเวณท่ัวไป ใหมีความเหมาะสมตอ
พ้ืนท่ีใชงาน  มีคาความสวางเพียงพอ  

วิธีการประเมิน/แนวทางการประเมินและเกณฑท่ีกําหนด 
 ผูประเมินทําการตรวจสอบวัดระดับความสองสวางบริเวณพ้ืนท่ีภายในอาคาร บริเวณท่ัวไป  คาความสวาง
ท่ีเหมาะสมในแตละพ้ืนท่ี ใหดูจากตารางความสองสวางภายในอาคาร ของสมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย
การวัดควรวัดท่ีระดับพ้ืนทํางานไมนอยกวา 3 จุด  แลวนํามาหาคาเฉลี่ยนําไปเปรียบเทียบกับคาในตาราง และควร
พิจารณารูปแบบดวงโคมวาเหมาะสมหรือไม เชน สีของหลอด รูปแบบของดวงโคม บริเวณสะอาด และท่ีพักคนไข
ควรเปนโคมแบบปด  สวนท่ีทํางานท่ัวไปเปนโคมแบบมีแผนสะทอนแสง เปนตน 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน แสงสวางไมเพียงพอกับความตองการ ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 
0.5 คะแนน แสงสวางเพียงพอกับความตองการ    
1    คะแนน แสงสวางเพียงพอกับความตองการ  แสงท่ีใชเปนแบบขาวนวล (COOL WHITE)   

รูปแบบเหมาะสม และการติดตั้งม่ันคงแข็งแรง  
เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 

 

17.3 ภายนอกอาคาร มีอุปกรณปองกันการใชกระแสไฟฟาเกิน และปองกันอันตรายจากกระแสไฟฟารั่ว 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือความปลอดภัยปองกันการใชกระแสไฟฟาเกิน ซ่ึงเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดเพลิงไหมได   อันตรายจาก
กระแสไฟฟารั่วซ่ึงเปนสาเหตุท่ีทําใหเสียชีวิตได ควรติดตั้งในสถานท่ีเหมาะสม แข็งแรง สะดวกในการดูแลรักษา
และซอมบํารุง เปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม  

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินทําการตรวจสอบวามีการติดตั้งอุปกรณปองกันการใชกระแสไฟฟาเกิน และปองกันอันตรายจาก
กระแสไฟฟารั่วหรือไม สถานท่ีติดตั้งเหมาะสมแข็งแรงหรือไม สะดวกในการดูแลรักษาและซอมบํารุง เปนระเบียบ
เรียบรอยสวยงาม   
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วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีอุปกรณปองกันการใชกระแสไฟฟาเกิน และหรือไมมีอุปกรณปองกันอันตรายจาก
กระแสไฟฟารั่ว 

0.5 คะแนน มีอุปกรณปองกันการใชกระแสไฟฟาเกิน และปองกันอันตรายจากกระแสไฟฟารั่ว 
1    คะแนน มีอุปกรณปองกันการใชกระแสไฟฟาเกิน และปองกันอันตรายจากกระแสไฟฟารั่ว ติดตั้งใน

สถานท่ีท่ีเหมาะสม สะดวกในการดูแลรักษาและซอมบํารุง เปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม   

เอกสารอางอิง  : ไมมี       
นิยามศัพท        : ไมมี 

18. ระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน 

ระบบไฟฟาสํารอง มีไวสําหรับทดแทนการจายกําลังไฟฟาในกรณีฉุกเฉิน หรือแหลงจายกําลังไฟฟาจาก
การไฟฟาขัดของ ลมเหลว โดยจะตองจายกําลังไฟฟาให กับพ้ืนท่ี ท่ี ใชสําหรับการบริการ และใชในการ
รักษาพยาบาลอยางตอเนื่องเปนอยางนอยในสัดสวนท่ีเหมาะสม 

เกณฑประเมินในหมวดนี้ ประกอบดวยเกณฑการประเมินยอย 9 เกณฑ โดยแตละเกณฑการประเมินยอย
มีคะแนนเต็ม 1 คะแนน รวมคะแนนเต็มเทากับ 9 คะแนน  

สําหรับรายละเอียดเกณฑการประเมินและคะแนนในแตละเกณฑมีดังนี้ 

หั  เกณฑการประเมิน คะแน
น 

1  มีระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน ในการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟาตองสามารถจายไฟใช 
งานภายใน 10 วินาที  ภายหลังระบบไฟฟากําลังหลักหยุดทํางาน   

1 

1  เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองตองอยูในท่ีมิดชิด โดยอาจอยูภายในอาคารหลักหรือเปนอาคาร แยกตางหาก  
มีการปองกันแรงสั่นสะเทือน และเสียงจากเครื่อง  มีประตูทางเขาออก 
สะดวก และกวางเพียงพอตอการเคลื่อนยายหรือซอมบํารุง โดยมีระยะหางโดยรอบจากเครื่องกับผนังไม
นอยกวา 1 เมตร   

1 

1  
 

มีการทดสอบการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองเปนประจํา และมีน้ํามันสํารองสําหรับการ
เดินเครื่องอยางเพียงพอไมนอยกวา 8 ชั่วโมง 

1 

1  
 

ภายในอาคารท่ีติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง ตองมีการระบายอากาศท่ีดี และสะอาด มีแสงสวาง
เพียงพอในการตรวจสอบการทํางานของเครื่อง 

1 

1  
 

ตองมีรางระบายน้ําภายในหองเครื่องในตําแหนงท่ีเหมาะสม หรือรอบแทนเครื่องสําหรับการระบาย
น้ําเวลาท่ีทําความสะอาดพ้ืน 

1 
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1  
 
 

เครื่องกําเนิดไฟฟาตองมีขนาดกําลังท่ีเหมาะสมและเพียงพอสามารถจายกระแสไฟฟาสํารองใหกับ
ดวงโคมและอุปกรณการแพทยท่ีจําเปนในแผนกอุบัติเหตุ หองผาตัด หอผูปวยหนัก หองคลอด และ
ธนาคารเลือดเปนอยางนอย 

1 

1  
 
 

มีเครื่องสํารองไฟฟาฉุกเฉิน (UPS) จายใหกับอุปกรณทางการแพทยท่ีสําคัญ สําหรบัวงจรชวยชีวิตซ่ึง
ไมสามารถหยุดได มีการใชอยางตอเนื่องเพียงพอ และเหมาะสม  โดยอยูในสภาพท่ีพรอมใชงาน 

1 

1  บันไดทางหนีไฟทางสัญจรหองเครื่องและหนวยบริการอ่ืนๆ ตองมีระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินซ่ึงใช
พลังงานจากแบตเตอรี่เพ่ิมเติมตามความเหมาะสมตามมาตรฐานระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน และ
โคมไฟปายทางออกฉุกเฉินของ วสท. 

1 

1  ระบบนําทางเรืองแสงเพ่ือการอพยพหนีภัย (ถามี) เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการอพยพหนีภัย เม่ือ
เกิดเหตุฉุกเฉินใหแกเจาหนาท่ีโรงพยาบาล และประชาชน ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด   

1 

                                                                                                             รวม 9 
 

18.1 มีระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน ในการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟา  ตองสามารถจายไฟใชงานภายใน 
10 วินาที  ภายหลังระบบไฟฟากําลังหลักหยุดทํางาน 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือสําหรับทดแทนการจายกําลังไฟฟาในกรณีฉุกเฉิน หรือแหลงจายกําลังไฟฟาจากการไฟฟาขัดของ 

ลมเหลว โดยจะตองจายกําลังไฟฟาใหกับพ้ืนท่ีท่ีใชสําหรับการบริการ และใชในการรักษาพยาบาลอยางตอเนื่อง ใน

เวลาท่ีรวดเร็ว และเหมาะสมการจายไฟอัตโนมัติขณะแหลงจายไฟปกติลมเหลว แบงเปน 5 ประเภท 

1. ประเภท 0   (ไมมีการขาดตอน) 
2. ประเภท 0.15  (ขาดตอนสั้นมาก) 
3. ประเภท 0.5  (ขาดตอนสั้น) ใชกับโคมไฟ บริภัณฑไฟฟาทางการแพทย เพ่ือชวยชีวิต 
4. ประเภท 15  (ขาดตอนปานกลาง) 
5. ประเภท >15  (ขาดตอนนาน) 

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินทําการตรวจสอบวามีการติดตั้งระบบไฟฟาสํารองหรือไม สามารถใชการไดดีหรือไม และใชเวลา
ในการจายไฟ ในเวลาท่ีกําหนด 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีการติดตั้งระบบไฟฟาสํารอง ใชในการรักษาพยาบาลอยางตอเนื่อง 
0.5 คะแนน มีการติดตั้งระบบไฟฟาสํารอง ใชในการรักษาพยาบาลอยางตอเนื่อง การทํางานจายไฟ

อัตโนมัตขิณะแหลงจายไฟปกติลมเหลว  ใชเวลามากกวา 10 วินาที 
1    คะแนน มีการติดตั้งระบบไฟฟาสํารอง ใชในการรักษาพยาบาลอยางตอเนื่อง การทํางานจายไฟ
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อัตโนมัติขณะแหลงจายไฟปกติลมเหลว   ใชเวลาไมเกิน 10 วินาที 

 
เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 

18.2 เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองตองอยูในท่ีมิดชิด  โดยอาจอยูภายในอาคารหลักหรือเปนอาคารแยก       
ตางหาก  มีการปองกันแรงส่ันสะเทือนและเสียงจากเครื่อง  มีประตูทางเขาออกสะดวก และกวาง
เพียงพอตอการเคล่ือนยายหรือซอมบํารุง  โดยมีระยะหางโดยรอบจากเครื่องกับผนังไมนอยกวา  
1 เมตร 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือความปลอดภัย งายตอการควบคุม มีความม่ันคงแข็งแรง สะดวกในการดูแลรักษา และซอมบํารุง มี
ความเปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม และถูกตองตามหลักวิศวกรรม 

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินทําการตรวจสอบ สถานท่ีติดตั้งเหมาะสมแข็งแรงหรือไม ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟา
สํารอง ท่ีวางเพ่ือการปฏิบัติงาน  

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ติดตั้งในสถานท่ีท่ีไมเหมาะสม  ไมมีท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงาน  
0.5 คะแนน ติดตั้งในสถานท่ีท่ีเหมาะสม  มีท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงานและมีการปองกันแรงสั่นสะเทือนและเสียง

จากเครื่อง   
1    คะแนน ติดตั้งในสถานท่ีท่ีเหมาะสม  มีท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงานโดยมีระยะหางโดยรอบจากเครื่องกับผนังไม  

นอยกวา 1 เมตร  และมีการปองกันแรงสั่นสะเทือนและเสียงจากเครื่อง  สถานท่ีติดตั้ง
สามารถเขาถึงไดสะดวกมีการระบายอากาศท่ีดี  และมีปายแจงเตือนระวังอันตรายจากไฟฟา   

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
 
 
18.3 มีการทดสอบการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองเปนประจํา และมีน้ํามันสํารองสําหรับการ

เดินเครื่องอยางเพียงพอไมนอยกวา 8 ช่ัวโมง 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือทดสอบการทํางาน ตรวจสภาพ และเตรียมความพรอมในการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟา  

วิธีการประเมิน 
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ผูประเมินทําการทดสอบ หรือตรวจสอบตารางการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟาประจําสัปดาห มีการ
ทดสอบประจําสัปดาหหรือไม สามารถใชการไดดีมีประสิทธิภาพหรือไม และมีน้ํามันสํารองเพียงพอหรือไม โดยให
คิดท่ี 8 ชั่วโมง ในสภาวะจายโหลดเต็มพิกัด 

 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีการตรวจสภาพ และทดสอบประจําสัปดาห  
0.5 คะแนน มีการตรวจสภาพ ทดสอบประจําสัปดาห และน้ํามันสํารองไมเพียงพอ 8 ชั่วโมง 
1    คะแนน มีการตรวจสภาพ ทดสอบ ดูแลบํารุงรักษาประจําสัปดาห โดยวิศวกร หรือนายชาง และมี

น้ํามันสํารองเพียงพอ 8 ชั่วโมง  

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 

18.4 ภายในอาคารท่ีติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง ตองมีการระบายอากาศท่ีดีและสะอาด มีแสงสวาง
เพียงพอในการตรวจสอบการทํางานของเครื่อง 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือความปลอดภัย และประสิทธิภาพของเครื่องกําเนิดไฟฟา  

วิธีการประเมิน 
ผูประเมินทําการตรวจสอบการระบายอากาศ ความสะอาด และความสวางภายในของหองเครื่อง เปนไป

ตามมาตรฐาน และหลักวิศวกรรม 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ระบบระบายอากาศไมดี ไมเปนไปตามหลักวิศวกรรม  
0.5 คะแนน ระบบระบายอากาศดี เปนไปตามหลักวิศวกรรมและมีแสงสวางเพียงพอไมนอยกวา 200 ลักซ 
1    คะแนน ระบบระบายอากาศดี เปนไปตามหลักวิศวกรรม หองเครื่องสะอาด และมีแสงสวางเพียงพอไม

นอยกวา 200 ลักซ 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 

18.5 ตองมีรางระบายน้ําภายในหองเครื่องในตําแหนงท่ีเหมาะสม หรือรอบแทนเครื่องสําหรับการระบายน้ํา
เวลาท่ีทําความสะอาดพ้ืน 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือความปลอดภัย สะดวกตอการดูแลบํารุงรักษา มีความเปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม  
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วิธีการประเมิน 
ผูประเมินตรวจสอบวามีรางระบายน้ําหรือไม หรือวามีการติดตั้ง หรือปองกันโดยวิธีอ่ืน เชนจํากัดพ้ืนท่ี

น้ํามัน หรือของเหลวจากเครื่องท่ีรั่วไหลลงพ้ืน เพ่ือความปลอดภัย และปองกันความสกปรก 

 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีรางระบายน้ํา หรือไมมีเข่ือนกําแพงลอมรอบถังน้ํามัน 
0.5 คะแนน มีรางระบายน้ํา หรือแทนเครื่อง คสล. หรือเข่ือนกําแพงลอมรอบถังน้ํามัน  
1    คะแนน มีรางระบายน้ํา หรือแทนเครื่อง คสล. และเข่ือนกําแพงลอมรอบถังน้ํามัน 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 

18.6 เครื่องกําเนิดไฟฟาตองมีขนาดกําลังท่ีเหมาะสม และเพียงพอสามารถจายกระแสไฟฟาสํารองใหกับ
ดวงโคม และอุปกรณการแพทยท่ีจําเปนในแผนกอุบัติเหตุ หองผาตัด หอผูปวยหนัก หองคลอด และ
ธนาคารเลือดเปนอยางนอย 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหระบบไฟฟามีความนาเชื่อถือ ปลอดภัย สามารถจายโหลดไดเพียงพออยางตอเนื่อง สําหรับโหลดท่ี
มีความสําคัญ ถาหากขาดการจายกระแสไฟฟาอาจทําใหผู ปวยเสียชีวิตได 

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินทําการตรวจสอบระบบการจายไฟฟาของเครื่องกําเนิดไฟฟา เพียงพอตอความตองการหรือไม 
สามารถใชการไดดีหรือไม ถาหากระบบไฟฟาปกติลมเหลว จะตองมีการจายกระแสไฟฟาทดแทนใหกับโหลดท่ีมี
ความสําคัญอยางเพียงพอ และตอเนื่อง 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ระบบไฟฟากําลังของเครื่องกําเนิดไฟฟาไมเพียงพอกับความตองการ   
0.5 คะแนน ระบบไฟฟากําลังของเครื่องกําเนิดไฟฟาเพียงพอกับความตองการ สามารถจายกระแสไฟฟา

สํารองใหกับดวงโคม และอุปกรณการแพทยท่ีจําเปน  
1    คะแนน ระบบไฟฟากําลังของเครื่องกําเนิดไฟฟาเพียงพอกับความตองการสามารถจายกระแสไฟฟา

สํารองใหกับดวงโคม และอุปกรณการแพทยท่ีจําเปน  และสามารถจายทดแทนใหกับโหลดท่ีมี
ความสําคัญไดอยางตอเนื่อง  

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 

18.7 มีเครื่องสํารองไฟฟาฉุกเฉิน (UPS)  จายใหกับอุปกรณทางการแพทยท่ีสําคัญสําหรับวงจรชวยชีวิตซ่ึง 
  ไมสามารถหยุดได  มีการใชอยางตอเนื่องเพียงพอและเหมาะสม  โดยอยูในสภาพท่ีพรอมใชงาน 
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วัตถุประสงค 

 เพ่ือทดแทนการจายกําลังไฟฟาในกรณีฉุกเฉิน หรือแหลงจายกําลังไฟฟาจากการไฟฟาขัดของ ลมเหลว

ประเภท 0-0.5 โดยจะตองจายกําลังไฟฟาใหกับพ้ืนท่ีท่ีใชสําหรับการบริการ   และใชในการรักษาพยาบาลอยาง

ตอเนื่อง  ซ่ึงการจายไฟฟาท่ีไมตอเนื่อง สามารถกอใหเกิดอันตรายถึงชีวิตได   การจายไฟอัตโนมัติขณะ

แหลงจายไฟปกติลมเหลว แบงเปน 5 ประเภท 

1. ประเภท 0   (ไมมีการขาดตอน) 
2. ประเภท 0.15  (ขาดตอนสั้นมาก) 
3. ประเภท 0.5  (ขาดตอนสั้น) ใชกับโคมไฟ บริภัณฑไฟฟาทางการแพทย เพ่ือชวยชีวิต 
4. ประเภท 15  (ขาดตอนปานกลาง) 
5. ประเภท >15  (ขาดตอนนาน) 

วิธีการประเมิน 
ผูประเมินทําการตรวจสอบวามีการติดต้ังเครื่องสํารองไฟฟาฉุกเฉิน UPS (Uninterruptible Power 

Supply)  สําหรับอุปกรณการแพทยท่ีใชรักษาผูปวยวิกฤตหรือไม  สามารถใชการไดดี และมีประสิทธิภาพหรือไม  

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีการติดตั้งระบบไฟฟาสํารอง UPS  เพ่ือใชในการรักษาพยาบาลอยางตอเนื่องกับอุปกรณ
ทางการแพทยท่ีสําคัญ  สําหรับวงจรชวยชวีิตซ่ึงไมสามารถหยุดได                                                                                    

0.5 คะแนน มีการติดตั้งระบบไฟฟาสํารอง UPS ประเภทไมมีการขาดตอน  ใชในการรักษาพยาบาลอยาง
ตอเนื่องกับอุปกรณทางการแพทยท่ีสําคัญ สําหรับวงจรชวยชีวิตซ่ึงไมสามารถหยุดได แตไมมี
การดูแลบํารุงรักษาเครื่อง 

1    คะแนน มีการติดตั้งระบบไฟฟาสํารอง UPS ประเภทไมมีการขาดตอน เปนแบบ True Online 
Double Conversion Design ,Pure Sine Wave และมีแบตเตอรี่สํารองจายกระแสไฟฟาไม
นอยกวา 10 นาที ใชในการรักษาพยาบาลอยางตอเนื่องกับอุปกรณทางการแพทยท่ีสําคัญ 
สําหรับวงจรชวยชีวิตซ่ึงไมสามารถหยุดได มีการดูแลบํารุงรักษาประจําเดือนโดยวิศวกร หรือ
นายชาง 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
 
18.8 บันไดทางหนีไฟทางสัญจรหองเครื่องและหนวยบริการอ่ืนๆ ตองมีระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินซ่ึงใช

พลังงานจากแบตเตอรี่เพ่ิมเติม ตามความเหมาะสมตามมาตรฐานระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน และ
โคมไฟปายทางออกฉุกเฉินของ วสท. 

วัตถุประสงค 
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 ใหแสงสวางในกรณีฉุกเฉิน เพ่ือการหนีไฟ ใหเห็นทางหนีไฟชัดเจนปลอดภัย ใหเห็นอุปกรณแจงเหตุดวย
มือ อุปกรณผจญเพลิง และใหแสงสวางในหองเครื่อง การใหแสงสวางเพ่ือการหนีไฟไมไดมีไวเพ่ือใหแสงสวาง
เฉพาะเม่ือระบบจายไฟฟาปกติท้ังระบบลมเหลวแตเพียงอยางเดียว แตมีไวใหแสงสวางเม่ือมีความลมเหลวของการ
จายไฟในพ้ืนท่ีนั้นๆ ดวย  

 

วิธีการประเมิน/แนวทางการประเมินและเกณฑท่ีกําหนด 
 ผูประเมินทําการตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ การบํารุงดูแลรักษา และตําแหนงติดตั้งอุปกรณระบบ
ไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน ใหเปนไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีอุปกรณระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน 
0.5 คะแนน มีอุปกรณระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน และติดตั้งไมครอบคลุมพ้ืนท่ีทางหนีไฟ ทางสัญจร หอง

เครื่อง และหนวยบริการอ่ืนๆ หรือไมมีการดูแลบํารุงรักษา ไมสามารถจายไฟไดตามเวลา (ไม
นอยกวา 2 ชม.) 

1    คะแนน มีอุปกรณระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน ติดตั้งครอบคลุมพ้ืนท่ีทางหนีไฟ ทางสัญจร หองเครื่อง 
และหนวยบริการอ่ืนๆ มีการดูแลบํารุงรักษาเปนประจําเดือน โดยวิศวกร หรือนายชาง (จาย
ไฟฟาไดนานไมนอยกวา 2 ชม.) 

 
เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 

18.9 ระบบนําทางเรืองแสงเพ่ือการอพยพหนีภัย (ถามี) เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการอพยพหนีภัย เม่ือ
เกิดเหตุฉุกเฉินใหแกเจาหนาท่ีโรงพยาบาล และประชาชน ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด   

วัตถุประสงค 
 เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการอพยพหนีภัย เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินใหแกเจาหนาท่ีโรงพยาบาล และประชาชน 
ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดวิธีการประเมิน/แนวทางการประเมินและเกณฑท่ีกําหนด 

 ผูประเมินทําการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติ และตําแหนงติดตั้งวัสดุนําทางเรืองแสงเพ่ือการอพยพ
หนีภัย (ถามี) 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีวัสดรุะบบนําทางเรืองแสงเพ่ือการอพยพหนีภัย 
0.5 คะแนน มีปายเสริมเพ่ือการนําทางอพยพหนีภัย แตไมเปนวัสดนุําทางเรืองแสง 
1    คะแนน มีปายเสริมเปนวัสดนุําทางเรืองแสงเพ่ือการอพยพหนีภัย 
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19. ระบบแจงเหตุเพลิงไหม 

ระบบแจงเหตุเพลิงไหม เปนอุปกรณท่ีใชแจงเหตุในกรณีท่ีเกิดเพลิงไหมใชกับอาคารเพ่ือเตือนภัยในเรื่อง

ไฟไหม  ปองกันชีวิต และทรัพยสิน อุปกรณประกอบ  เชน  

- แผงควบคุม 
- อุปกรณตรวจจับสัญญาณควัน และความรอน 
- อุปกรณแจงเหตุ เปนตน  

เกณฑประเมินในหมวดนี้ ประกอบดวยเกณฑการประเมินยอย 1 เกณฑ โดยแตละเกณฑการประเมินยอย
มีคะแนนเต็ม 1 คะแนน รวมคะแนนเต็มเทากับ 1 คะแนน  

สําหรับรายละเอียดเกณฑการประเมินและคะแนนในแตละเกณฑมีดังนี้ 

หัวขอ เกณฑการประเมิน คะแนน 
19.1 มีการติดตั้งระบบแจงเหตุเพลิงไหมในทุกชั้นของอาคาร ประกอบดวย อุปกรณสง

สัญญาณท่ีสามารถสงเสียงหรือสัญญาณใหผูท่ีอยูภายในอาคารไดยินหรือทราบ 
อยางท่ัวถึง  โดยการควบคุมดวยมือหรือดวยระบบอัตโนมัติ ในตําแหนงท่ี 
เหมาะสม เชน  โถงพักรอ หองพักผูปวย  หองทํางาน  เปนตน      

1 

19.1 มีการติดตั้งระบบแจงเหตุเพลิงไหมในทุกช้ันของอาคารประกอบดวย  อุปกรณสงสัญญาณท่ีสามารถ

สงเสียงหรือสัญญาณ  ใหผูท่ีอยูภายในอาคารไดยินหรือทราบอยางท่ัวถึง  โดยการควบคุมดวยมือหรือ

ดวยระบบอัตโนมัติ ในตําแหนงท่ีเหมาะสมเชน  โถงพักรอ  หองพักผูปวย  หองทํางาน  เปนตน     

วัตถุประสงค 
เพ่ือแจงเหตุเพลิงไหมใหผูท่ีอยูภายในอาคารไดยินหรือทราบอยางท่ัวถึง  การแจงเหตุสามารถกระทําได

โดยการควบคุมดวยมือหรือดวยระบบอัตโนมัติ 

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินทําการตรวจสอบระบบแจงเหตุเพลิงไหม  วามีการติดตั้งอุปกรณตรวจจับสัญญาณโดยอัตโนมัติ 
และอุปกรณแจงเหตุ  ครอบคลุมตามพ้ืนท่ีหรือไม สามารถใชการไดดีหรือไม 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีการติดตั้งอุปกรณระบบแจงเหตุเพลิงไหม 
0.5 คะแนน มีการติดตั้งอุปกรณระบบแจงเหตุเพลิงไหม อุปกรณตรวจจับสัญญาณโดยอัตโนมัติ  และ

อุปกรณแจงเหตุครอบคลุมตามพ้ืนท่ี แตไมมีการดูแลบํารุงรักษา ตรวจสอบ และทดสอบระบบ 
1    คะแนน มีการติดตั้งอุปกรณระบบแจงเหตุเพลิงไหม อุปกรณตรวจจับสัญญาณโดยอัตโนมัติ  และ

อุปกรณแจงเหตุครอบคลุมตามพ้ืนท่ี ระบบสามารถใชการไดดี มีการดูแลบํารุงรักษา 
ตรวจสอบ และทดสอบเปนประจําเดือนโดยวิศวกร หรือนายชาง 
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20. ระบบปองกนัการเขาออก 

ระบบปองกันการเขาออก (Access Control)   เปนระบบท่ีควบคุมการเขา หรือ ออก ท้ังโดยระบบ  
MANUAL หรือระบบอัตโนมัติ  เพ่ือปองกนและควบคุมการเขาถึงในสถานท่ีเฉพาะท่ีตองการความปลอดภัย  

เกณฑประเมินในหมวดนี้ ประกอบดวยเกณฑการประเมินยอย 2 เกณฑ โดยแตละเกณฑการประเมินยอย
มีคะแนนเต็ม 1 คะแนน รวมคะแนนเต็มเทากับ 2 คะแนน  

สําหรับรายละเอียดเกณฑการประเมินและคะแนนในแตละเกณฑมีดังนี้ 

หัวขอ เกณฑการประเมิน คะแนน 
20.1 
 
20.2 

มีการติดตั้งระบบปองกันการเขาออก เพ่ือปองกันการเขาถึงในสถานท่ีเฉพาะท่ี
ตองการความปลอดภัย 
มีระบบหรือวิธีการรักษาความปลอดภัยของพยาบาลใน nurse station 
 

1 
 

1 

 
20.1   มีการติดตั้งระบบปองกันการเขาออก เพ่ือปองกันการเขาถึงในสถานท่ีเฉพาะท่ีตองการความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือความม่ันคง รักษาความปลอดภัย และปองกันทรัพยสินสูญหาย 

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินทําการตรวจสอบ วามีการติดตั้งระบบปองกันการเขาออกหรือไม ตามจุดโถงทางเขาหนาประตู 
และตามจุดท่ีมีความเสี่ยง เชน  หองทารกแรกเกิด  หองการเงิน  หองยา แผนกฉุกเฉิน เปนตน และรวมถึงการ
ดูแลบํารุงรักษา 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีการติดตั้งอุปกรณระบบปองกันการเขาออก 
0.5 คะแนน มีการติดตั้งอุปกรณระบบปองกันการเขาออกตามจุดโถงทางเขาหนาประตู และตามจุดท่ีมี

ความเสี่ยง เชน  หองทารกแรกเกิด  หองการเงิน  หองยา แผนกฉุกเฉิน เปนตน แตไมมีการ
ดูแลบํารุงรักษา ตรวจสอบ และทดสอบระบบ 

1    คะแนน มีการติดตั้งอุปกรณระบบปองกันการเขาออกตามจุดตามจุดโถงทางเขาหนาประตู และตามจุด
ท่ีมีความเสี่ยง เชน  หองทารกแรกเกิด  หองการเงิน  หองยา แผนกฉุกเฉิน เปนตน ระบบ
สามารถใชการไดดี มีการดูแลบํารุงรักษา ตรวจสอบ และทดสอบเปนประจําเดือนโดยวิศวกร 
หรือนายชาง 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 

20.2 มีระบบหรือวิธีการรักษาความปลอดภัยของพยาบาลใน nurse station 
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วัตถุประสงค 
เพ่ือความปลอดภัยของพยาบาล หลีกเลี่ยงการถูกทําราย และปองกันทรัพยสินสูญหาย 

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินทําการตรวจสอบวามีการติดตั้งอุปกรณระบบแจงเหตุฉุกเฉิน หรือมีการจัดการวางแผนกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินหรือไม ในบริเวณ nurse station ของแผนกฉุกเฉิน 

 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีการติดตั้งอุปกรณระบบแจงเหตุฉุกเฉิน หรือไมมีการจัดการวางแผนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
0.5 คะแนน มีการติดตั้งอุปกรณระบบแจงเหตุฉุกเฉิน หรือมีการจัดการวางแผนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
1    คะแนน มีการติดตั้งอุปกรณระบบแจงเหตุฉุกเฉิน สามารถใชการไดด ีและมีการจัดการวางแผนกรณี

เกิดเหตุฉุกเฉิน 
เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
 

21. ระบบปองกันแรงดัน และกระแสเกิน 

เปนการติดตั้งอุปกรณปองกันแรงดันและกระแสเกินภายในอาคาร ท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก เชน ฟาผา, 
สวิทชชิ่ง , การลัดวงจร เปนตน 

เกณฑประเมินในหมวดนี้ ประกอบดวยเกณฑการประเมินยอย 1 เกณฑ โดยแตละเกณฑการประเมินยอย
มีคะแนนเต็ม 1 คะแนน รวมคะแนนเต็มเทากับ 1 คะแนน  

 สําหรับรายละเอียดเกณฑการประเมินและคะแนนในแตละเกณฑมีดังนี้ 

หัวขอ เกณฑการประเมิน คะแนน 
21.1 มีการติดตั้งอุปกรณปองกันแรงดัน และกระแสเกินท่ีแผงจายไฟฟาหลัก 

 (ตู MDB)   เพ่ือปองกันแรงดันและกระแสไฟเกินท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก เชน 
ฟาผา , สวิทตชิ่ง , การลัดวงจร  เปนตน  

1 

 
21.1 มีการติดตั้งอุปกรณปองกันแรงดัน และกระแสเกินท่ีแผงจายไฟฟาหลัก(ตู MDB)  เพ่ือปองกันแรงดัน     

   และกระแสไฟเกินท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก เชน ฟาผา , สวิทชช่ิง , การลัดวงจร  เปนตน 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือปองกันอันตรายจากแรงดัน และกระแสไฟฟาเกิน ลดความเสี่ยง ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับอุปกรณ
ไฟฟา ซ่ึงเปนผลมาจากปจจัยภายนอก เชน ฟาผา , สวิทชชิ่ง , การลัดวงจร  เปนตน 

วิธีการประเมิน 
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 ผูประเมินทําการตรวจสอบวามีการติดตั้งอุปกรณปองกันแรงดัน  และกระแสเกินท่ีแผงจายไฟฟาหลัก 

(ตู MDB) หรือไม  

 

 

 

   

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีการติดตั้งอุปกรณปองกันแรงดัน และกระแสเกินภายในอาคารท่ีแผงจายไฟฟาหลัก 
(ตู MDB) 

0.5 คะแนน มีการติดตั้งอุปกรณปองกันแรงดัน และกระแสเกินภายในอาคารท่ีแผงจายไฟฟาหลัก (ตู MDB) 
แตไมมีการดูแลบํารุงรักษา 
 

1    คะแนน มีการติดตั้งอุปกรณปองกันแรงดัน และกระแสเกินภายในอาคารท่ีแผงจายไฟฟาหลัก(ตู MDB)
และมีการดูแลบํารุงรักษา ตรวจสอบเปนประจําเดือนโดยวิศวกร หรืนายชาง 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
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SN : หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล 

 22.  ระบบประปา 
ระบบประปา ในหมวดระบบวิศวกรรมสิ่งแวดลอม หมายถึง น้ําสําหรับอุปโภค-บริโภค ภายใน

โรงพยาบาลตองมีคุณภาพน้ําไดมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย มีแรงดันเพียงพอตอการใชงาน และมีการสํารอง
น้ําไวใชในกรณีน้ําประปาไมไหล หรือกรณีซอมแซม และมีแผนผังระบบประปาเพ่ือการซอมบํารุงรักษาระบบ
ประปาในอนาคต 

การประเมินในระบบประปา ประกอบดวยเกณฑประเมินยอย ๖ เกณฑ โดยแตละเกณฑมีคะแนน 1 
คะแนน  รวมคะแนนเต็มเทากับ  ๖  คะแนน 

 สําหรับรายละเอียดเกณฑการประเมินและคะแนนในแตละเกณฑมีดังนี้ 
หัวขอ เกณฑประเมิน คะแนน 
22.1 มีแผนผังประปา 1 
22.๒ มีระบบจายน้ําท่ีสะอาดไมปนเปอนสิ่งท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ไมมีการรั่วซึมและมี

แรงดันเพียงพอตอการใชงาน 
1 

22.๓ มีการสํารองน้ําประปา 1 
22.๔ ถังเก็บน้ําสํารองตองมีฝาถังปดมิดชิด มีกุญแจล็อค ปองกันสัตว แมลงและคนตกลงไป

ในถัง 
1 

22.๕ ระบบสํารองน้ําประปาจะตองไมรั่วซึมและติดตั้งในสถานท่ีเหมาะสม ไมกอใหเกิดการ
ปนเปอนตอคุณภาพน้ําประปา เชน ระดับฝาถังเก็บน้ําใตดิน ตองสูงกวาระดับราง
ระบายน้ําฝนท่ัวไป โดยสํารองน้ําไวใชไดอยางนอย 2 วัน 

๑ 

22.๖ มีระบบการทําน้ําบริสุทธิ์ท่ีไดมาตรฐาน (Water Treatment System เชน Reverse 
Osmosis, Deionizer) พรอมเกณฑการทําความสะอาดระบบน้ําและควบคุมคุณภาพ
ของน้ําบริสุทธิ์อยูตลอดเวลา 

๑ 

                                                                                                 รวม ๖ 
 

22.๑   มีแผนผังประปา 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือสามารถทราบตําแหนงของทอและอุปกรณ ระบบประปา เพ่ือทําการซอมบํารุงรักษาระบบประปา 

หรือตอเติม ปรับปรุง แกไข ระบบประปาในอนาคต 
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ตัวอยางแผนผังระบบประปา 

วิธีการประเมิน 

 ตรวจสอบผังระบบประปาของโรงพยาบาลท่ีมีอยู  

วิธีการใหคะแนน 

 

0    คะแนน ไมมีผังระบบประปาเลย 

0.5 คะแนน มีผังระบบประปาบางสวน 

1    คะแนน มีผังประปาครบถวน 

 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
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22.๒  มีระบบจายน้ําท่ีสะอาดไมปนเปอนส่ิงท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ไมมีการรั่วซึมและมีแรงดันเพียงพอ
ตอการใชงาน 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือปองกันการปนเปอนสิ่งท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพและมีสภาพพรอมใชงาน 

วิธีการประเมิน 
 ตรวจสอบวาไมมีการรั่วซึมของระบบจายน้ําประปาและมีแรงดันเพียงพอตอการใชงาน 

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน มีการรั่วซึมและมีแรงดันไมเพียงพอตอการใชงาน 

0.5  คะแนน มีการรั่วซึมแตมีแรงดันเพียงพอตอการใชงาน หรือ ไมมีการรั่วซึมแตแรงดันไมเพียงพอตอ
การใชงาน 

1    คะแนน ไมมีการรั่วซึมและมีแรงดันเพียงพอตอการใชงาน 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
 

22.๓  มีการสํารองน้ําประปา 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหมีการสํารองน้ําประปาท่ีสามารถใหบริการไดตลอดเวลา โดยปกติในระบบประปาควรจะตอง
สํารองน้ําไวใชได ๑ วัน (3 วัน สําหรับพ้ืนท่ีเสี่ยงขาดน้ําประปา) 
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ตัวอยางการสํารองน้ําประปา 

วิธีการประเมิน 
 มีปรมิาณน้ําประปาสํารองไดเพียงพอสําหรับใชได ๑ วัน (3 วัน สําหรับพ้ืนท่ีเสี่ยงขาดน้ําประปา) 

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ไมมีการสํารองน้ําประปา 

0.5 คะแนน มีการสํารองน้ําประปาไวใช แตนอยกวา ๑ วัน (3 วัน สําหรับพ้ืนท่ีเสี่ยงขาดน้ําประปา) 

1    คะแนน มีการสํารองน้ําประปาไวใชได ๑ วัน (3 วัน สําหรับพ้ืนท่ีเสี่ยงขาดน้ําประปา) 

เอกสารอางอิง  : พรบ. สถานพยาบาล 
นิยามศัพท      : ไมมี 
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22.๔  ถังเก็บน้ําสํารองตองมีฝาถังปดมิดชิด มีกุญแจล็อค ปองกันสัตว แมลงและคนตกลงไปในถัง  

วัตถุประสงค 
 เพ่ือสําหรับการตรวจสอบ บํารุงรักษา และปองกันสัตว แมลง หรือคนตกลงไปในถัง 

วิธีการประเมิน 
 ตรวจสอบวามีฝาถังท่ีแข็งแรง ปดมิดชิด มีกุญแจล็อค 

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ไมมีฝาปด 

0.5  คะแนน มีฝาปด ไมมิดชิด และไมมีกุญแจล็อค 

1    คะแนน มีฝาปด มิดชิด มีกุญแจล็อค 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
 
22.๕  ระบบสํารองน้ําประปาจะตองไมรั่วซึมและติดตั้งในสถานท่ีเหมาะสม ไมกอใหเกิดการปนเปอนตอ
คุณภาพน้ําประปา เชน ระดับฝาถังเก็บน้ําใตดิน ตองสูงกวาระดับรางระบายน้ําฝนท่ัวไป โดยสํารองน้ําไว
ใชไดอยางนอย 2 วัน 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือปองกันการปนเปอนตอคุณภาพน้ําประปาในระบบสาํรองน้ําประปา 

วิธีการประเมิน 
 ระดับฝาถังเก็บน้ําใตดินตองสูงกวาระดับรางระบายน้ําฝนท่ัวไป 

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ระดับฝาถังเก็บน้ําใตดินต่ํากวาระดับรางระบายน้ําฝนท่ัวไป 

0.5  คะแนน ระดับฝาถังเก็บน้ําใตดินอยูระดับเดียวกันกับรางระบายน้ําฝนท่ัวไป 

1    คะแนน ระดับฝาถังเก็บน้ําใตดินสูงกวาระดับรางระบายน้ําฝนท่ัวไป 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
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22.๖  มีระบบการทําน้ําบริสุทธิ์ท่ีไดมาตรฐาน (Water Treatment System เชน Reverse Osmosis, 
Deionizer) พรอมเกณฑการทําความสะอาดระบบน้ําและควบคุมคุณภาพของน้ําบริสุทธิ์อยูตลอดเวลา 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือผลิตน้ําบริสุทธิ์ Reverse Osmosis (RO) ท่ีไดมาตรฐานสําหรับหนวยงานไตเทียม 

วิธีการประเมิน 
มีเกณฑการทําความสะอาดระบบน้ําและควบคุมคุณภาพของน้ําบริสุทธิ์อยูตลอดเวลา 

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ไมมีเกณฑการทําความสะอาดระบบน้ําและไมมีการควบคุมคุณภาพของน้ําบริสุทธิ ์

0.5  คะแนน มีเกณฑการทําความสะอาดระบบน้ําแตไมมีการควบคุมคุณภาพของน้ําบริสุทธิ์ 

1    คะแนน มีเกณฑการทําความสะอาดระบบน้ําและควบคุมคุณภาพของน้ําบริสุทธิ์ 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
 
23.  ระบบระบายน้ําและระบบสุขาภิบาล 
 
 ระบบระบายน้ําและระบบสุขาภิบาล  ในหมวดวิศวกรรมสิ่งแวดลอมหมายถึง การระบายน้ําท้ิง      
น้ําเสีย รวมถึงน้ําฝน ออกจากโรงพยาบาล สูแหลงระบบระบายน้ําสาธารณะโดยไมทําลายสิ่งแวดลอม 
 การประเมินในระบบระบายน้ําและระบบสุขาภิบาล ประกอบดวยเกณฑประเมินยอย ๔ เกณฑ โดย
แตละเกณฑมีคะแนน 1 คะแนน  รวมคะแนนเต็มเทากับ ๔ คะแนน 

สําหรับรายละเอียดเกณฑการประเมินและคะแนนในแตละเกณฑมีดังนี้ 
 
หัวขอ เกณฑประเมิน คะแนน 
23.1 มีผังระบบระบายน้ําและระบบสุขาภิบาล 1 
23.2 มีระบบระบายน้ําฝนจากอาคารสูแหลงระบายน้ําสาธารณะ 1 
23.3 มีการแยกประเภททอตางๆ 1 
23.๔ มีระบบสุขาภิบาลสําหรับหองปฏิบัติการ 1 

                                                                                                 รวม ๔ 
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23.๑  มีผังระบบระบายน้ําและระบบสุขาภิบาล 

วัตถุประสงค 
เพ่ือสามารถทราบตําแหนงของทอและอุปกรณ รางระบายน้ํา ในระบบระบายน้ํา และระบบ

สุขาภิบาล  เพ่ือทําการซอมบํารุงรักษาระบบหรือตอเติม ปรับปรุง แกไข ระบบในอนาคต 
วิธีการประเมิน 
 ตรวจสอบแผนผังระบบระบายน้ําและระบบสุขาภบิาลของโรงพยาบาลท่ีมีอยู  

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ไมมีแผนผังระบบระบบระบายน้ําและระบบสุขาภิบาล 

0.5 คะแนน มีแผนผังระบบระบายน้ําและระบบสุขาภิบาลบางสวน 

1    คะแนน มีแผนผังระบบระบายน้ําและระบบสุขาภิบาลครบถวน 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
 
23.๒  มีระบบระบายน้ําฝนจากอาคารสูแหลงระบายน้ําสาธารณะ 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหมีระบบระบายน้ําฝนจากอาคารสูแหลงระบายน้ําสาธารณะ ไดตามมาตรฐานของงานระบบ 

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

วิธีประเมิน 
ตรวจสอบความลาดเอียงของรางระบายน้ําวาเพียงพอ  ไมกอใหเกิดการตกตะกอนในทอหรือราง โดย 

มีตะแกรงดักขยะในระบบระบายน้ํา กอนออกสูระบบระบายน้ําสาธารณะ และไมมีบริเวณน้ําขังท่ีกอใหเกิด
แหลงเพาะพันธุยุง 

วิธีการใหคะแนน 
 
0    คะแนน มีความลาดเอียงไมเพียงพอ มีน้ําขังในรางหรือทอระบายน้ํา 

0.5 คะแนน ไมมีน้ําขังในรางหรือทอระบายน้ํา  แต  ไมมีตะแกรงดักขยะ 

1    คะแนน ไมมีน้ําขังในรางหรือทอระบายน้ํา ไมมีบริเวณน้ําขังท่ีกอใหเกิดแหลงเพาะพันธยุง และมี
ตะแกรงดักขยะ 

เอกสารอางอิง  : พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2535 
นิยามศัพท      : ไมมี 
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23.๓  มีการแยกประเภททอตางๆ 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหใชงานตามวัตถุประสงค เปนไปตามประเภทการใชงาน อยางชัดเจน เชนทอน้ําท้ิง ทอสวม ทอ

ระบายน้ําฝน ทอระบายน้ําจากเครื่องปรับอากาศ เปนตน โดยไมมีการรั่วซึม 

วิธีการประเมิน 

ตรวจสอบการแยกประเภททอตางๆ ใชงานตามประเภทการใชงานอยางชัดเจน โดยไมมีการใชงานผิด

ประเภท หรือใชงานรวมกัน และไมรั่วซึม 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน มีการใชงานรวมกัน เชนทอสวมใชรวมกับทอน้ําท้ิง เปนตน 

0.5 คะแนน มีการใชทอโดยแยกประเภทตามการใชงาน แตยังมีการรั่วซึม 

1    คะแนน มีการใชทอโดยแยกประเภทตามการใชงาน โดยไมมีการรั่วซึม 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
   
23.๔  มีระบบสุขาภิบาลสําหรับหองปฏิบัติการ 

วัตถุประสงค 
หองปฏิบัติการ เชน หอง Lab , หองทันตกรรม , หองลางไต , หองลางเครื่องมือ , หองรังสี , หอง

หนวยจายกลางปราศจากเชื้อ เปนตน เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการใชงานของหองตางๆดังกลาว 
ตองใชทอและอุปกรณตางๆ ประกอบดวย ทอประปา (ทอชนิดพิเศษไมกอใหเกิดสนิม หรือตะกรัน) ทอน้ําท้ิง 
(ทอชนิดพิเศษ ทนกรด-ดาง)   เปนตน 

วิธีการประเมิน 
ตรวจสอบการใชทอ อุปกรณ และเครื่องมือชนิดพิเศษนั้นวาตรงตามประเภทการใชงานหรือไม 

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ไมใชทอ อุปกรณ และเครื่องมือชนิดพิเศษ ตามประเภทการใชงาน 

0.5  คะแนน ใชทอ อุปกรณ และเครื่องมือชนิดพิเศษ ตามประเภทการใชงาน บางสวน ท่ีจําเปน 

1    คะแนน ใชทอ อุปกรณ และเครื่องมือชนิดพิเศษ ตามประเภทการใชงาน ท้ังหมด 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
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ME : หมวดงานระบบเคร่ืองกล 

24. ลิฟต  
 ระบบลิฟตสําหรับอาคารสถานบริการสุขภาพภายในโรงพยาบาล ประกอบดวย ระบบลิฟตบรรทุก
เตียงคนไข ระบบลิฟตโดยสาร ระบบลิฟตดับเพลิง ระบบลิฟตขนของ และระบบลิฟตสําหรับผูพิการ ระบบ
ลิฟตจึงเปนสวนหนึ่งของอาคารสูงและอาคารสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข ผูดูแลอาคารจะตองมี
สวนเก่ียวของในการตรวจสอบและซอมบํารุงรักษา แตเนื่องจากลิฟตจะติดตั้งอยูในปลองลิฟตทําใหไมสามารถ
มองเห็นอุปกรณสวนประกอบตางๆ ในบอลิฟต (LIFT PIT) และท่ีติดตั้งอยูเหนือหลังคาลิฟตได จริงอยูการ
ตรวจสอบระบบลฟิตของผูดูแลอาคารสวนใหญจะตรวจดูจากรายงานการซอมบํารุง การชํารุดจากการใชงาน 
และการทดสอบวามีการซอมบํารุงและทดสอบตามระยะเวลาหรือไม แตผูดูแลอาคารควรมีความเขาใจ
กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวกับระบบลิฟตใหมากข้ึน เพ่ือเปนการใชลิฟตอยางถูกวิธี ปลอดภัย และการดูแล
รักษาใหมีอายุการใชงานท่ียาวนาน 
 เพ่ือเปนสิ่งอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยกับผูปวย ญาติและผูรับบริการของโรงพยาบาล ให
สามารถข้ึน-ลง อาคารสถานบริการสุขภาพในแนวดิ่งไดสะดวกรวดเร็ว ท้ังสามารถใหผูปวยท่ีไมสามารถ
ชวยเหลือตนเองไดและผูพิการ เขาถึงการรักษาพยาบาลไดท่ัวถึง 
 
วิธีการประเมิน 
 มีการแยกประเภทของลิฟตตามการใชงาน มีขนาดและจํานวนเพียงพอตอการใชงาน โถงหนาลิฟต 
ตองมีพ้ืนท่ีเพียงพอตอการใชงาน 
 การประเมินในหมวดนี้ประกอบดวย 6 เกณฑ  โดยแตละเกณฑมีคะแนน 1 คะแนน  รวมคะแนนเต็ม

เทากับ 6 คะแนน  

 สําหรับรายละเอียดเกณฑการประเมินและคะแนนในแตละเกณฑมีดังนี้ 

หัวขอ เกณฑประเมิน คะแนน 
24.1 มีการแยกประเภทของลิฟตตามการใชงาน ไดแก ลิฟตโดยสาร ,  ลิฟตขนของ , 

ลิฟตสําหรับพนักงานดับเพลิง  
1 

24.2 มีขนาดและจํานวนเพียงพอตอการใชงาน 1 
24.3 บริเวณโถงหนาลิฟตบรรทุกเตียงคนไข  ตองมีพ้ืนท่ีสามารถเข็นเปลนอนสวนกันได 1 
24.4 กําหนดใหมีลิฟตสําหรับผูพิการและทุพพลภาพสามารถใชงานได 1 
24.5 บริเวณโถงหนาลิฟตและภายในหองโดยสาร  ตองสะอาด  มีระบบระบายอากาศ

และแสงสวางภายในหองโดยสารท่ีเหมาะสม 
1 

24.6 กรณีไฟฟาดับ  จัดใหมีระบบ ARD (Automatic Rescue Device) เพ่ือใหลิฟท
สามารถเคลื่อนไปเทียบยังชั้นท่ีใกลท่ีสุดและประตูลิฟทจะตองเปดออกทันที 

1 

                                                                                                  รวม 6 
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24.1  มีการแยกประเภทของลิฟตตามการใชงาน ไดแก ลิฟตโดยสาร , ลิฟตขนของ ,  

          ลิฟตสําหรับพนักงานดับเพลิง       

วัตถุประสงค 
 เพ่ือเปนสิ่งอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยกับผูปวย ญาติและผูรับบริการของโรงพยาบาล ให
สามารถข้ึน-ลง ในแนวดิ่งไดรวดเร็ว ท้ังสามารถใหผูปวยท่ีไมสามรถชวยเหลือตนเองไดและผูพิการ เขาถึงการ
รักษาพยาบาลไดท่ัวถึง 

วิธีการประเมิน 
 ตรวจสอบลิฟตของอาคารมีการแยกประเภทของลิฟตอยางชัดเจน เชน มีการแยกลิฟตโดยสารออก
จากลิฟตขนของ 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีระบบลิฟตสําหรับบริการผูปวย ญาติและผูรับบริการ สําหรับอาคารตั้งแต 2 ชั้นข้ึนไป 

0.5  คะแนน 1. มีการใชลิฟตท่ีปะปนกัน เชน ลิฟตสําหรับบรรทุกเตียงผูปวยกับลิฟตโดยสารสําหรับ 

    เจาหนาท่ี  ลิฟตขนของ  และลิฟตสําหรับผูพิการ (สําหรับอาคารท่ีมีลิฟตมากกวา  
     1 ชุด)  หรือ 

2. เปนอาคารขนาดใหญและอาคารสูง ตามกฎหมายควบคุมอาคาร แตไมมีลิฟตสําหรับ 

    พนักงานดับเพลิง 

1     คะแนน มี ลิฟตโดยสาร , ลิฟตขนของ , ลิฟตสําหรับพนักงานดับเพลิง ครบถวน     

เอกสารอางอิง  : ไมมี 

นิยามศัพท  : อาคารขนาดใหญ - ตามกฏกระทรวงฉบับท่ี 55 (พ.ศ.2543) ระบุวา"39อาคารขนาดใหญ39"    

                                              หมายความวา  อาคารท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลัง         

                                              เดียวกันเกิน 2,000 ตร.ม.  39หรือ  39อาคารท่ีมีความ39สูงตั้งแต 15.00 ม. 

39                                              ข้ึนไป  และ  39มีพ้ืนท่ีรวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกัน 

                                              เกิน 1,000 ตร.ม. แตไมเกิน 2,000 ตร.ม. 

                           อาคารสูง คือ - อาคารท่ีสูงเกินกวา 23 เมตร และจะถือเปนอาคารใหญพิเศษ  

                                              หากพ้ืนท่ีทุกชั้น หรือชั้นหนึ่งชั้นใดภายใตหลังคาเดียวกันมีขนาด 

                                              ตั้งแต 30,000 ตารางเมตรข้ึนไป 
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24.2   มีขนาดและจํานวนเพียงพอตอการใชงาน 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหลิฟตมีขนาดและจํานวนสามารถรองรับการใชงานสําหรับบริการผูปวย ญาติและผูรับบริการ
ของอาคารนั้นไดอยางเพียงพอ 

วิธีการประเมิน 
 ตรวจสอบการรอใชบริการลิฟตของผูปวย ญาติ ผูรับบริการและเจาหนาของโรงพยาบาลท่ีของแตละ
อาคาร มีปริมาณมากและคอยลิฟตนานหรือไม 

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ไมมีระบบลิฟตสําหรับบริการผูปวย ญาติและผูรับบริการ 

0.5  คะแนน มีลิฟตบรรทุกเตียงผูปวย มีจํานวนไมเพียงพอ  รอใชลิฟตนานเกิน ๕ นาที 
1     คะแนน มีขนาดและจํานวนของลิฟตรองรับการใชงานสําหรับบริการผูปวย ญาติและผูรับบริการของ

อาคารนั้นไดอยางดี 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี 
 
 
24.3   บริเวณโถงหนาลิฟตบรรทุกเตียงคนไข  ตองมีพ้ืนท่ีสามารถเข็นเปลนอนสวนกันได 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหบริเวณโถงหนาลิฟตบรรทุกเตียงคนไขมีพ้ืนท่ีสําหรับใหบริการผูปวยไดสะดวกรวดเร็วสามารถ
เข็นเปลผูปวยสวนกันได  ไมมีสิ่งกีดขวางท้ังในกรณีใชงานตามปกติและกรณีมีเหตุฉุกเฉิน 

วิธีการประเมิน 
 ประเมินดวยสายตาวาบริเวณโถงหนาลิฟตบรรทุกเตียงคนไขมีพ้ืนท่ีสําหรับใหบริการผูปวยไดสะดวก
รวดเร็ว  ไมมีสิ่งกีดขวาง  สามารถเข็นเปลนอนสวนกันไดสะดวกและปลอดภัย    

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน โถงลิฟตบรรทุกเตียงคนไขสําหรับบริการผูปวย ญาติและผูรับบริการ คับแคบ  

ไมสามารถเข็นเปลนอนสวนกันได    
0.5  คะแนน โถงลิฟตบรรทุกเตียงคนไขสามารถเข็นเปลนอนสวนกันได  แตอาจมีสิ่งกีดขวางทาง

สัญจรไมสะดวก 

1     คะแนน โถงลิฟตบรรทุกเตียงคนไข มีพ้ืนท่ีเพียงพอตอการใชงาน สามารถเข็นเปลนอนสวนกัน
ไดสะดวก  

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี 
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24.4   กําหนดใหมีลิฟตสําหรับผูพิการและทุพพลภาพสามารถใชงานได 

วัตถุประสงค 
 มีการติดตั้งอุปกรณสําหรับผูพิการและทุพพลภาพสามารถใชงานไดสะดวก 

วิธีการประเมิน 
 ตรวจสอบปุมกดบริเวณโถงหนาลิฟตและภายในตัวลิฟตวามีการติดตั้งอุปกรณอํานวยความสะดวก
สําหรับผูพิการและทุพพลภาพใหสามารถใชงานไดสะดวก  

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ไมมีการติดตั้งอุปกรณสําหรับผูพิการและทุพพลภาพ 

0.5  คะแนน มีการติดตั้งอุปกรณสําหรับผูพิการและทุพพลภาพ  แตมีไมครบถวน 

1     คะแนน มีการติดตั้งอุปกรณสําหรับผูพิการและทุพพลภาพสามารถใชงานไดสะดวกครบถวน  
 
เอกสารอางอิง  - กฎหมายเก่ียวกับสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา 
นิยามศพัท       -  ปุมกดเรียกลิฟต ปุมบังคับลิฟต และปุมสัญญาณแจงเหตุฉุกเฉินตองมีขนาดเสน 

                     ผานศูนยกลางไมนอยกวา ๒๐ มิลลิเมตร มีอักษรเบรลลกํากับไวทุกปุม  เม่ือกดปุม  

                     จะตองมีเสียงดังและมีแสง             

24.5    บริเวณโถงหนาลิฟตและภายในหองโดยสาร  ตองสะอาด  มีระบบระบายอากาศและแสงสวาง 
          ภายในหองโดยสารท่ีเหมาะสม 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหบริเวณโถงหนาลิฟตและภายในหองโดยสาร มีการรักษาความสะอาด  มีการตรวจสอบการ
ทํางานของพัดลมระบายอากาศ  

วิธีการประเมิน 
 สํารวจตรวจเช็ค 1.) ความสะอาดภายในหองโดยสารของลิฟตและบริเวณโถงหนาลิฟต  2.) การ
ทํางานของพัดลมระบายอากาศ  และ  3.) แสงสวางภายในตัวลิฟต 

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน โถงหนาลิฟตและภายในหองโดยสาร ไมสะอาด ไมสวางและไมมีการระบายอากาศ 

0.5  คะแนน โถงหนาลิฟตและภายในหองโดยสาร สะอาด  ระบายอากาศดี  แสงสวางเหมาะสม  
อยางใดอยางหนึ่งแตไมครบคุณสมบัติตามเกณฑ 

1     คะแนน โถงหนาลิฟตและภายในหองโดยสาร สะอาด  ระบายอากาศดี  แสงสวางเหมาะสม  
คุณสมบัติครบถวนตามเกณฑ    

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี 
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24.6    กรณีไฟฟาดับ  จัดใหมีระบบ  ARD (Automatic Rescue Device)   เพ่ือใหลิฟทสามารถ 
           เคล่ือนไปเทียบยังช้ันท่ีใกลท่ีสุดและประตูลิฟทจะตองเปดออกทันที  
 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยแกผูใช เม่ือเกิดเหตุไฟฟาดับ 

วิธีการประเมิน 
 สํารวจตรวจเช็ความีระบบ ARD (Automatic Rescue Device) หรือไม 

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ไมมีระบบ ARD (Automatic Rescue Device) 
0.5  คะแนน มีระบบ ARD (Automatic Rescue Device)  แต  ไมอยูในสภาพพรอมใช 

หรือขาดการบํารุงรักษา 

1     คะแนน มีระบบ ARD (Automatic Rescue Device)  และ  อยูในสภาพพรอมใช 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ARD (Automatic Rescue Device)  39เปนระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน เพ่ือปอนใหกับ
มอเตอรขับลิฟต ในกรณีท่ีไฟฟาอาคารดับ39   ARD จะทํางานทันทีโดยอัตโนมัติ ไฟสํารองจากแบตเตอรี่จะถูก
เปลี่ยนใหเปนกระแสไฟฟาท่ีเหมาะสมจายใหแกมอเตอรขับลิฟต เพ่ือขับลิฟตไปยังชั้นท่ีใกลท่ีสุด และเปด
ประตูโดยอัตโนมัติเพ่ือใหผูโดยสารท่ีติดคางอยูภายในลิฟตออกจากลิฟตโดยปลอดภัย เม่ือไฟฟาของอาคาร
สามารถใชงานไดลิฟตก็จะทํางานโดยอัตโนมัต ิ  
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25. ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ 
 
 ระบบปรับอากาศ เปนระบบท่ีมีทําใหเกิดความสบายตอรางกายและรักษายืดอายุวัสดุ-อุปกรณ ระบบ
ท่ีดีจะตองคํานึงถึงการเลือกใชวัสดุ-อุปกรณและควบคุมสภาพอากาศสําหรับปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิ์ภาพสูงแต
ไมจําเปนจะตองใชวัสดุ-อุปกรณท่ีมีราคาแพงเสมอไป รวมท้ังคํานึงการประหยัดคาใชจายเรื่องพลังงาน และไม
กอใหเกิดปญหาตอสิ่งแวดลอมในภายหลังดวย ระบบท่ีดีจึงตองเริ่มตนตั้งแตการออกแบบทางวิศวกรรม การใช
วัสดุการติดตั้ง การตรวจสอบการทํางานของระบบท่ีถูกตองและมีการดูแลบํารุงรักษาเปนระยะเวลาตอเนื่อง 
คุณภาพอากาศ ในท่ีนี้จะกลาวถึง สภาวะอากาศภายในแผนกท่ีปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมท้ังอุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธ และมีคุณภาพอากาศท่ีดี องคประกอบของคุณภาพอากาศท่ีดี ประกอบดวย 
 

- ภาวะนาสบาย ของผูอยูบริเวณนั้นๆ นั่นคืออุณหภูมิของอากาศ ความชื้นสัมพัทธ และความเร็ว
ของลมของอากาศบริเวณนั้นๆ ท่ียอมรับได  

- การหายใจ เปนไปไดอยางสะดวกสบาย ซ่ึงข้ึนอยูกับปริมาณความเขมขนของออกซิเจนและ
คารบอนไดออกไซด ท่ี ณ บริเวณผูอยูบริเวณนั้นๆ  

- ความเขมขนของกาซ, ไอ, อนุภาคของสิ่งสกปรกและสารเคมีในอากาศ สิ่งเหลานี้มีปริมาณไมมาก 
ไมกอใหเกิดผลรายตอสุขภาพและรางกายของคน 
 

         ซ่ึงจะกอใหเกิดภาวะสบายตอผูเขาใชบริเวณพ้ืนท่ีนั้นๆ ไมเกิดปญหาคุณภาพอากาศข้ึนได โดยท้ังนี้จะ
แยกพิจารณาพ้ืนท่ีเปน 2 สวน คือ 
 

1) พ้ืนท่ีสวนท่ีไมมีการติดต้ังระบบปรับอากาศ ใชการถายเทอากาศจากภายนอกและการไหลเวียน
อากาศภายในท่ีเหมาะสม ทําใหระดับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธภายในพ้ืนท่ีเหมาะสม 
กอใหเกิดภาวะสบายไมรูสึกรอนอบอาวหรืออึดอัด ไมสบายกาย รวมท้ังไมเกิดการสะสมกลิ่นและ
มลพิษตางๆ ข้ึนภายในแผนก 
 

2) พ้ืนท่ีสวนท่ีมีการติดต้ังระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศตองเหมาะสมหรือบํารุงรักษาไดงาย
และสะดวก สามารถควบคุมระดับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธไดดี มีการเติมอากาศสะอาด
(Fresh Air) จากภายนอกไหลเวียนเขาสูภายในอยางเหมาะสม เพ่ือใหเกิดการหมุนเวียนอากาศ
ภายในสวนท่ีมีการใชระบบปรับอากาศ ถาอากาศสะอาดจากภายนอกไหลเวียนเขามาสูภายใน
อาคารไมเพียงพอ และเกิดการสะสมกลิ่นและมลพิษตางๆ ได 

 
 
 
 
 
 
 

http://rvsintergroup.com/air_conditioning_system3.php
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 การประเมินในหมวดนี้ประกอบดวย 4 เกณฑ  โดยแตละเกณฑมีคะแนน 1 คะแนน  รวมคะแนนเต็ม

เทากับ 4 คะแนน  สําหรับรายละเอียดเกณฑการประเมินและคะแนนในแตละเกณฑมีดังนี้ 

 

หัวขอ เกณฑประเมิน คะแนน 
25.1 พ้ืนท่ีใหบริการและพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน ตองมีอากาศท่ีสะอาดจากภายนอกเติมเขาสู

พ้ืนท่ีบริการ/ปฏิบัติงาน ใหไดอัตราการถายเทอากาศท่ีเหมาะสม ท้ังโดยวิธี
ธรรมชาติหรือวิธีกล 

1 

25.2 มีการควบคุมทิศทางการเคลื่อนท่ีของอากาศในบริเวณหองตรวจ 1 
25.3 มีระบบควบคุมการติดเชื้อท่ีไดมาตรฐาน 1 
25.4 หองตรวจผูปวยท่ีแสดงอาการโรคติดเชื้อทางอากาศ    ตองมีการควบคุมแรงดัน

อากาศ 
1 

                                                                                                     รวม 4 
 
 
25.1  พ้ืนท่ีใหบริการและพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน ตองมีอากาศท่ีสะอาดจากภายนอกเติมเขาสูพ้ืนท่ีบริการ 
         / ปฏิบัติงาน ใหไดอัตราการถายเทอากาศท่ีเหมาะสม ท้ังโดยวิธีธรรมชาติหรือวิธีกล 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือการหมุนเวียนของอากาศในพ้ืนท่ีใหบริการและพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน ไมเปนบริเวณท่ีอับอากาศ อาจ
กลายเปนแหลงสะสมของเชื้อโรคได เปนการเจือจางเชื้อโรคดวยวิธีธรรมชาต ิ

วิธีการประเมิน 
 ประเมินดวยสายตา ความรูสึกท่ีเกิดความสบาย และสอบถามผูใชงาน วาพ้ืนท่ีใหบริการและพ้ืนท่ี
ปฏิบัติงาน โปรงสบาย มีอากาศหมุนเวียนดี โดยวิธีธรรมชาติหรือวิธีกล 

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน พ้ืนท่ีใหบริการและพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน เปนท่ีอับอากาศ ไมมีการถายเทของอากาศ 
0.5  คะแนน พ้ืนท่ีใหบริการและพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน มีการระบายอากาศไดบางสวน  
1     คะแนน พ้ืนท่ีใหบริการและพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน โปรงสบาย ทําใหมีอากาศใหมท่ีบริสุทธิ์หมุนเวียนได 

โดยวิธีธรรมชาต ิ หรือวิธีกล 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท   

• การถายเทอากาศดวยวิธีกล  หมายถึง การติดตั้งอุปกรณ เชน พัดลม  ทอสงลม เพ่ือชวยในการ
ระบายอากาศ 

• การถายเทอากาศดวยวิธีธรรมชาติ  หมายถึง  การนําอากาศธรรมชาติเขามาในพ้ืนท่ี เชน การเจาะ
ชองใหอากาศเขาและออกไดโดยสะดวก 
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25.2   มีการควบคุมทิศทางการเคล่ือนท่ีของอากาศในบริเวณหองตรวจ  

วัตถุประสงค 
 เพ่ือปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรคทางอากาศ  ใหผูใชอาคารไมติดเชื้อ โดยควบคุมการเคลื่อนท่ี
ของอากาศ  จากบริเวณท่ีผูปฏิบัติงานไปยังผูรับบริการ 

วิธีการประเมิน 
 ใชวิธีการตรวจสอบการไหลวนของอากาศ จากบริเวณสะอาดมากไปยังบริเวณสะอาดนอย 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน พ้ืนท่ีใหบริการและพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน   ไมมีการควบคุมทิศทางการเคลื่อนท่ีของอากาศ 
0.5  คะแนน พ้ืนท่ีใหบริการและพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน  มีการควบคุมทิศทางการเคลื่อนท่ีของอากาศ  แต

ไมครบทุกหองตรวจ 
1     คะแนน พ้ืนท่ีใหบริการและพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน  มีการควบคุมทิศทางการเคลื่อนท่ีของอากาศ 

ครบทุกหองตรวจ 
 

25.3   มีระบบควบคุมการติดเช้ือท่ีไดมาตรฐาน  

วัตถุประสงค 
 เพ่ือปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรคทางอากาศภายในสถานพยาบาล  ใหผูมาใชบริการอาคารมี
ความปลอดภัยและเปนการปองกันหรือควบคุมเชื้อโรคจากผูปวยไมใหแพรเชื้อ โดยควบคุมทิศทางการ
เคลื่อนท่ีของอากาศหรือการระบายอากาศออกนอกอาคารในตําแหนงท่ีเหมาะสม จากบริเวณหองคัดแยก
ผูปวยไมใหกระจายออกจากหอง ไปพ้ืนท่ีอ่ืนของสถาพยาบาล 

วิธีการประเมิน 
 ใชวิธีการตรวจสอบการทํางานของระบบควบคุมแรงดันของอากาศภายในหอง ไมใหแพรกระจายออก
นอกหองควบคุมหรือไปบริเวณพ้ืนท่ีใหบริการประชาชน 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีหองควบคุมแพรกระจายของเชื้อโรคทางอากาศ/หองคัดแยกผูปวย 
0.5  คะแนน มีหองควบคุมแพรกระจายของเชื้อโรคทางอากาศ แตความสมบูรณของระบบยังไมดี

พอ/ไมมีการซอมบํารุงหองท่ีดีพอ 
1     คะแนน มีหองควบคุมแพรกระจายของเชื้อโรคทางอากาศ มีการควบคุมทิศทางการเคลื่อนท่ี

และแรงดันของอากาศ มีการซอมบํารุงระบบใหพรอมใชงานตลอดเวลา 
 

มีหอ้งควบคมุแรงดนั  ประกอบดว้ย  พดัลมระบายอากาศท่ีผา่นการกรองเชือ้โรค , แผน่กรองอากาศชนิด HEPA  ,   

Pressure Gage วัดแรงดันภายในหอง 
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25.4   หองตรวจผูปวยท่ีแสดงอาการโรคติดเช้ือทางอากาศ ตองมีการควบคุมแรงดันอากาศ 

วัตถุประสงค 
 ใหหองตรวจผูปวยท่ีแสดงอาการโรคติดเชื้อทางอากาศ มีความดันเปนลบ เพ่ือปองกันการ
แพรกระจายเชื้อโรคออกสูภายนอก 

วิธีการประเมิน 
 มีการติดตั้งอุปกรณเพ่ือควบคุมแรงดันภายในหองใหเปนลบ พรอมมีรายงานการตรวจสอบ 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน หองตรวจผูปวยท่ีแสดงอาคารโรคติดเชื้อทางอากาศ  ไมมีการติดตั้งอุปกรณควบคุมแรงดัน
ในหองใหเปนลบ 

0.5  คะแนน หองตรวจผูปวยท่ีแสดงอาคารโรคติดเชื้อทางอากาศ  มีการติดตั้งอุปกรณควบคุมแรงดันใน
หองใหเปนลบ  แตไมมีรายงานการตรวจสอบ 

1     คะแนน หองตรวจผูปวยท่ีแสดงอาคารโรคติดเชื้อทางอากาศ  มีการติดตั้งอุปกรณควบคุมแรงดันใน
หองใหเปนลบอยางถูกตอง พรอมมีรายงานการตรวจสอบ 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท   

• อุปกรณเพ่ือควบคุมแรงดัน  ประกอบดวย  พัดลมดูดอากาศ , แผนกรองอากาศชนิด HEPA  ,   
Pressure Gage 
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เกณฑการประเมินดานอาคาร สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก 

 

วิธีการใหคะแนน 

ผูทําการตรวจสอบจะตองพิจารณาจากเกณฑประเมินดานอาคาร สถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวก 

แลวใหคะแนนในแตละหัวขอ ของท้ังหมด 7 หมวดงาน ไดแก หมวดงานสถาปตยกรรม หมวดงานมัณฑนศิลป 
หมวดงานภูมิทัศน หมวดงานโครงสราง หมวดงานระบบไฟฟา หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล และ
หมวดงานเครื่องกล โดยเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีพบเห็น  หลักฐานการดําเนินการ  การสัมภาษณ และใสผลการ
พิจารณาในแตละขอไดหนึ่งชองคะแนน  ซ่ึงรายละเอียดแตละชองคะแนนมีดังนี้ 

 

ไมมี (0 คะแนน)   ชองนี้เปนชองคะแนนท่ีแสดงถึง  การไมพบการดําเนินการ 

                                          ไมพบหลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินการในรายละเอียดตาม 

                                          ขอดังกลาว (โดยใหคะแนนท่ี 0 คะแนน) 

 

มีบางสวน (0.5 คะแนน)  ชองนี้เปนชองคะแนนท่ีแสดงถึง  มีการดําเนินการ 

                                           มีหลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินการในรายละเอียดตาม 

                                ขอดังกลาว  แตยังไมครบถวนสมบูรณ 

                                (โดยใหคะแนนท่ี 0.5 คะแนน) 

 

มีครบถวน (1 คะแนน)            ชองนี้เปนชองคะแนนท่ีแสดงถึง  มีการดําเนินการ 

                               มีหลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินการในรายละเอียดตาม 

                                ขอดังกลาวครบถวนสมบูรณ (โดยใหคะแนนท่ี 1 คะแนน) 
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  แบบประเมินดานอาคาร สถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก 

ชื่อโรงพยาบาล................................................ / จํานวนเตียง..............เตียง / ระดับตาม SERVICE PLAN : ……..…..... 

การประเมินตามขอกําหนดดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกนี้  ใชเพ่ือเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงคุณภาพและสงเสริมใหเกิดการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย 

ลําดับ 
  

หัวขอการประเมิน  มี 
(1) 

มีบางสวน 
  (0.5) 

ไมม ี
 (0) 

   หมายเหตุ 
 

AR หมวดงานสถาปตยกรรม 

1 แผนพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาล 

1.1   มีแผนแมบท (แผนพฒันาและวางผังโรงพยาบาลดานอาคาร
และสภาพแวดลอม) 

    

1.2 มีผังบริเวณของโรงพยาบาลท่ีเปนปจจุบัน     

2 ทางเขา-ออกของโรงพยาบาล 

 โรงพยาบาลของทานมีถนนทางเขา-ออกหลัก  เขา-ออกคนละทาง (ตอบขอ2.2)  เขา-ออกทางเดียวกัน(ตอบขอ2.3)   
2.1 ทางเขา-ออกหลักของโรงพยาบาล มีการแบงชองทางสัญจร

สําหรับยานพาหนะและผูสญัจรทางเทาอยางชัดเจน 
    

2.2 ทางเขา-ออกหลักของโรงพยาบาล สําหรับชองทางเดินรถทาง
เดียว มีความกวางไมนอยกวา 3.50 เมตร หรือ 

    
 

2.3 ทางเขา-ออกหลักของโรงพยาบาล สําหรับชองทางเดินรถ 
สองทาง / เดินรถสวนกัน มคีวามกวางไมนอยกวา 6 เมตร 

    

3 สวนบริการของโรงพยาบาล 

3.1 เขาถึงแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินไดสะดวกรวดเร็ว      
3.2 สะอาดเรียบรอยปลอดภัยและอํานวยความสะดวก     
3.3 มีสถานท่ีใหบริการเปนสัดสวนและไดมาตรฐาน     
3.4 มีบริเวณพักรอของผูรับบริการท่ีเพียงพอ     
3.5 มีสถานท่ีเอ้ืออํานวยความสะดวกตอผูสูงอายุ คนพิการและ 

ผูเสื่อมสมรรถภาพทางกาย 
    

3.6 หองผาตัดเล็ก มีขนาดพ้ืนท่ีหองผาตัดเล็กไมนอยกวา 12  
ตารางเมตร โดยสวนท่ีแคบสุดไมนอยกวา 3 เมตร 

    

3.7 หองผาตัดเล็ก มีความสูงของหองผาตัดเล็กไมนอยกวา  
2.60 เมตร แตในกรณีท่ีความสูงไมถึง 2.60 เมตร มีการตกแตง 
ทําฝาใหต่ําลงมา ตองมีความสูงท่ีวัดจากพ้ืนหองถึงฝาไมต่ํากวา  
2.45 เมตร และมีพัดลมดูดอากาศหรือระบบระบายอากาศ 
ท่ีเหมาะสม 
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ลําดับ 
  

หัวขอการประเมิน  มี 
(1) 

มีบางสวน 
  (0.5) 

ไมม ี
 (0) 

   หมายเหตุ 
 

3.8 หองผาตัดใหญ มีขนาดพ้ืนท่ีหองผาตัดใหญไมนอยกวา 20  
ตารางเมตร และความสูงไมต่ํากวา 3 เมตร 

    

3.9  หองผาตัดใหญ มีพ้ืนท่ีใชสอย (แผนกผาตัด) ประกอบดวย 
Staff Area, บริเวณรับคนไข, Transfer Area, บริเวณฟอกมือ 
เจาหนาท่ี, Operation Rooms และ Recovery Rooms 
เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

    

3.10 การแพทยฉุกเฉินและการสงตอ มสีถานท่ีใหบริการทางการ 
แพทยฉุกเฉินท่ีไดมาตรฐาน ตามเกณฑท่ีกําหนด 

    

3.11 จิตเวช มีสถานท่ีใหบริการคํานึงถึงความเปนสวนตัวและ/หรือ 
ความปลอดภัย และเอ้ือตอกิจกรรมสรางเสรมิสุขภาพจิตของ 
ผูมารบับริการและผูใหบริการ 

    

3.12 เวชระเบียน จดัแบงเปนสดัสวน ไมเสี่ยงตออันตรายจากสตัว 
หรือปจจัยทางกายภาพ และมีพ้ืนท่ีเพียงพอท่ีจะเก็บเวชระเบียน 
ไดอยางนอย 5 ป 

    

4 ปายนําทาง ปายจราจร ปายช่ือโรงพยาบาลและปายช่ืออาคาร 

4.1 มีปายนําทางบอกทิศทางและระยะทางสูโรงพยาบาล  ติดตั้งอยู 
บนถนนสาธารณะสายหลัก สายรอง และทางแยกในระยะท่ี
เหมาะสม 

   
 
 

 

4.2 มีปายจราจรภายในโรงพยาบาล ตดิตั้งในตําแหนงท่ีเหมาะสม 
สามารถมองเห็นไดชัดเจน (ประเมนิเฉพาะบริเวณสวนใหการ
รักษาพยาบาล) 

    

4.3 มีปายบอกทางไปยังอาคาร/แผนกตางๆ มองเห็นไดชัดเจน 
พรอมระบบไฟสองสวางท่ีเหมาะสม 

    

4.4 มีปายช่ือโรงพยาบาล ปายช่ืออาคารท่ีเปนหนวยบริการสําคัญ  
ไดแก แผนกฉุกเฉิน แผนกผูปวยนอก เปนตน ติดตั้งอยูใน 
ตําแหนงท่ีเหมาะสม สามารถมองเห็นไดชัดเจนในเวลากลางวัน  
และมไีฟสองสวางในเวลากลางคืน 

    
 
 
 
 

5 ถนนภายในโรงพยาบาล 

5.1 พ้ืนผิวเรียบและไมมีนํ้าขัง     
5.2 บริเวณจุดตดัถนน มีปายบอกทางชัดเจนและปราศจากสิ่งบดบัง 

สายตา 
    

6 ทางเดินเทา  

6.1 แบงขอบเขตของทางเดนิเทาออกจากเสนทางจราจรของ
ยานพาหนะอยางชัดเจน  
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ลําดับ หัวขอการประเมิน  ม ี
(1) 

มีบางสวน 
  (0.5) 

ไมม ี
 (0) 

    หมายเหตุ 
 

6.2 มีความกวางไมนอยกวา 1.50 เมตร ตลอดเสนทาง     
6.3 ในจุดท่ีเปนทางขามถนนและมีความตางระดับ จะตองทําทาง

ลาดเอียง ใหสามารถนําเกาอ้ีมลีอ (Wheelchair) ผานได
โดยสะดวก รวมท้ังตองจัดใหมีปายเตือนผูขับข่ียานพาหนะ   
วาเปนทางขามสําหรับผูเดินเทา 

    

7 ทางเดินเช่ือมระหวางอาคารสําหรับผูปวย 

7.1 มีทางเดินเช่ือมระหวางอาคารในทุกหนวยบริการของ
โรงพยาบาล 

    

7.2 มีความกวางประมาณ ๒.๕o เมตร เพ่ือสะดวกตอการเข็นเปล
นอนผูปวยสวนกันได  และไมมีสิ่งกีดขวางท่ีเปนอุปสรรคตอการ
สัญจร 

    

7.3 ติดตั้งราวกันตก  สูงประมาณ ๑.๑o เมตร     
7.4 ติดตั้งราวจบั  สูงประมาณ 0.80-0.90 เมตร     
7.5 มีหลังคาหรือสิ่งปกคลมุท่ีปองกันแดดและฝนตลอดแนว     

8 ทางลาด สําหรับผูปวย 

8.1 กรณีท่ีระดับพ้ืนอาคารมีความตางระดับกันมากกวา ๒ 
เซนติเมตร จะตองทําทางลาดเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับ
ผูรับบริการ 

    

8.2 มีความกวางไมนอยกวา 1.50 เมตร ความลาดชัน 1:12   
สามารถเข็นเกาอ้ีมลีอหรือเปลนอนผูปวยไดสะดวกและ 
ปลอดภัย 

    

8.3 ติดตั้งราวกันตก  สูงประมาณ ๑.๑o เมตร     
8.4 ติดตั้งราวจบั  สูงประมาณ 0.80-0.90 เมตร     
8.5 ทางลาดภายนอกตองมีหลังคาหรอืสิ่งปกคลุมท่ีปองกันแดดและ

ฝนตลอดแนว 
    

8.6 หองหรือแผนกท่ีใหการรักษาพยาบาลผูปวยตั้งแตท่ีช้ัน 2 ข้ึนไป 
ตองจัดใหมีทางลาดหรือลิฟท (BED LIFT)  

    

9 ท่ีจอดรถยนตและจักรยานยนต 

9.1 แยกพ้ืนท่ีจอดรถยนตและรถจักรยานยนตออกจากแนวทางว่ิง
ของรถ  รวมท้ังแสดงเครื่องหมายทิศทางอยางชัดเจน 

    
 

9.2 มีท่ีจอดรถสําหรับผูพิการอยูใกลทางเขาอาคารผูปวยนอก   
และมีปายหรือเครื่องหมายแสดงอยางชัดเจน  
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ลําดับ หัวขอการประเมิน  ม ี
(1) 

มีบางสวน 
  (0.5) 

ไมม ี
 (0) 

    หมายเหตุ 
 

10 บริเวณรับ-สงผูปวยหนาอาคาร 

10.1 มีความกวางของถนนพอท่ีรถยนตคันอ่ืน สามารถผานไปได 
ขณะท่ีมีรถยนตจอดรับ-สงผูปวย 

    

10.2 ระดับพ้ืนของบริเวณรับ-สงผูปวย ตองอยูในระดับเดียวกับพ้ืน
ถนน ถาเปนพ้ืนตางระดับ ตองมีทางลาดท่ีเหมาะสม 

 
 

   

10.3 มีหลังคาหรือสิ่งปกคลมุท่ีสามารถปองกันแดดและฝน     

11 หองน้ํา-สวม สําหรับผูรับบริการ 

11.1 มีหองนํ้า-สวม สําหรับผูพิการ-ผูสงูอายุ     
11.2 มีราวพยุงตัวตดิตั้งในตําแหนงท่ีเหมาะสม     
11.3 มีหองนํ้าสําหรบัเด็กเล็ก เปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด     

12 บันไดหนีไฟ  

12.1 มีความกวางของบันได และชานพักท่ีสะดวกตอการใชงานและ
ไมมสีิ่งกีดขวาง 

    

12.2 มีตัวเลขระบุช้ันอยูภายในตัวบันไดท่ีมองเห็นไดชัดเจน     
รวม 

 
    

ผลคะแนนหมวดงานสถาปตยกรรม (AR) 

             …………………….  คะแนน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564  

-116- 

 

 

ลําดับ หัวขอการประเมิน  ม ี
(1) 

มีบางสวน 
  (0.5) 

ไมม ี
 (0) 

    หมายเหตุ 
 

IN หมวดงานมัณฑนศิลป 
13 งานตกแตงภายในและเฟอรนิเจอรภายในอาคาร 

13.1 อางลางมือสําหรับแพทย หรือเจาหนาท่ี ไมควรใชปะปนกับอางเท
สิ่งสกปรกหรือลางวัสดุอุปกรณตางๆ และกอกนํ้าควรใชกอกนํ้า
ชนิดไมใชมือสัมผัส (กอกนํ้าชนิดกานปดดวยขอศอก หรือเปน
แบบเซนเซอร) 

    

13.2 เคานเตอรสําหรับพยาบาลเฝาระวังสังเกตการณ TOP เคานเตอร
ระดับบนไมควรสูงเกินกวา 90 เซนติเมตร จากระดับพ้ืนหอง 
เพ่ือไมใหบังสายตาในขณะเฝาดูผูปวย 

    

13.3 หองตรวจของแพทย มีอางลางมือสําหรับแพทยและเจาหนาท่ี
อยางนอย 2 หองตรวจ ตอ 1 อาง 

    

13.4 เตียงผูปวยควรมีมานก้ันระหวางเตียงผูปวยเพ่ือบังสายตาระหวาง
การรักษา และเพ่ือความเปนสวนตัวของผูปวย 

    

13.5 มีปายติดหนาหองหรือหนาแผนกบริการ ในตําแหนงท่ีสามารถ
มองเห็นไดอยางชัดเจน 

    

13.6 แผนกผูปวยใน บรเิวณตั้งเตียงผูปวย ควรมีระยะระหวางเตียง   
ไมนอยกวา 1 เมตร  และสามารถนําเปลเข็นเขาเทียบเตียงผูปวย
ไดโดยสะดวก 

    

13.7 หองผาตัด ควรมีอางฟอกมือติดกับหองผาตัดอยางนอย 2 อางตอ 
1 หองผาตดั  และกอกนํ้าควรใชกอกนํ้าชนิดไมใชมือสัมผัส เชน 
กอกนํ้าแบบใชเขาดันเปด-ปดนํ้า หรือแบบเซนเซอร 

    

13.8 แผนกเภสัชกรรม มีตูหรือช้ันเก็บยา เวชภัณฑ ท่ีเปนสัดสวน และ
มีตูแยกเก็บยาเสพติดใหโทษและวัตถุออกฤทธ์ิตอจิตประสาท ท่ีมี
กุญแจปดอยางมีประสิทธิภาพ 

    

13.9 แผนกเภสัชกรรม มีสถานท่ี และโตะสําหรับเตรียมยา – ผสมยา 
แยกเปนสัดสวนจากท่ีจัดยา 

    

13.10 มีหองจายยา และจัดแบงพ้ืนท่ีใชสอยอยางเหมาะสม (บรเิวณจาย
ยา/ใหคําแนะนําผูปวย/เก็บรักษายา/ผสมยาสําหรับผูปวยเฉพาะ
ราย) 

    

13.11 มีตู/ช้ันเก็บยาหรือเวชภณัฑท่ีเพียงพอและเหมาะสม     
13.12 มีสถานท่ีใหคําปรึกษาแนะนําดานยาท่ีเปนสดัสวน     
13.13 กรณีมีการเตรียมยาสําหรับผูปวยเฉพาะรายในโรงพยาบาล ใหม ี

สถานท่ีสําหรับผูปวยเฉพาะราย 
    

13.14 แผนกรังสีวินิจฉัย มีปายคําเตือน “ผูปวยมีครรภโปรดแจง
เจาหนาท่ีทราบ” 
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ลําดับ หัวขอการประเมิน  มี 
(1) 

มีบางสวน 
  (0.5) 

ไมม ี
 (0) 

    หมายเหตุ 
 

13.15 มีหองเปลี่ยนเสื้อผาสําหรับผูปวยเปนสัดสวนและมิดชิด     
13.16 การตรวจพิเศษทางรังสีวิทยาในระบบทางเดินอาหาร ตองมีหอง 

สุขาติดกับหองตรวจ 
    

13.17 มีปายสญัลักษณแสดงเขตรังสีรักษาและไฟสัญญาณแสดงขณะใช
งานเครื่องกําเนิดรังส ี

    

13.18 แผนกผูปวยหนัก บริเวณตั้งเตยีงผูปวย ควรมีระยะหางระหวาง
เตียงไมนอยกวา 2 เมตร เพ่ือใหสามารถวางอุปกรณชวยชีวิตและ
สะดวกในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี *** (รพ.ระดับ F ไมตอง
ประเมินขอ 13.18) 

    

13.19 แผนกไตเทียม  มีสถานท่ีและเฟอรนิเจอรสําหรับพักคอยของญาติ
ผูปวย โดยแยกเปนสัดสวนตางหากจากบริเวณสวนของผูปวย 
*** (รพ.ระดับ F ไมตองประเมินขอ 13.19) 

    

13.20 แผนกไตเทียม บริเวณตั้งเตียงผูปวยมีระยะหางระหวางเตียงไม
นอยกวา 1.10 เมตรและความกวางของทางเดินระหวางปลาย
เตียงของสองฟากเตียงไมนอยกวา 2 เมตร 
*** (รพ.ระดับ F ไมตองประเมินขอ 13.20) 

    

13.21 หองฟอกไตเทียม มีขนาดของหองบริการฟอกเลือดท่ีสัมพันธกับ
จํานวนเตียง และอุปกรณและพ้ืนท่ีใชสอยเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานท่ีไดมาตรฐาน โดยมีพ้ืนท่ีไมต่ํากวาสี่ตารางเมตรตอ
หน่ึงจุดบริการ โดยสวนท่ีแคบท่ีสดุไมนอยกวา 1.80 เมตร 
เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีสามารถชวยเหลือและเคลื่อนยายผูปวยฉุกเฉินได
สะดวก *** (รพ.ระดับ F ไมตองประเมินขอ 13.21) 

    

13.22 มีพ้ืนท่ีเตรียมนํ้าบรสิุทธ์ิ พ้ืนท่ีลางตัวกรองแผนกบริการเทคนิค
การแพทย 

    

13.23 มีสถานท่ีเก็บสิ่งสงตรวจเหมาะสม สะดวกตอผูรับบริการ     
13.24 มีสถานท่ีปฏิบัติเหมาะสมปลอดภยั มีการแยกพ้ืนท่ีปฏิบัติการ

เฉพาะ เชน งานธนาคารเลือด งานจุลชีววิทยาคลินิก เปนตน 
    

13.25 มกีารเก็บรักษาวัตถุหรือสารเคมีและสารไวไฟ โดยจัดไวเปน
หมวดหมู มปีายและฉลากแสดงถูกตองครบถวน 

    

13.26 แผนกบริการแพทยแผนไทย หองอบไอนํ้าสมุนไพรรวมตองแยก
หองใหบริการชาย-หญิง หรือถาไมสามารถแยกได ตองบริหาร
จัดการเวลาการใหบริการแกผูรบับริการชาย-หญิงไดอยาง
เหมาะสม 

    

13.27 แผนกบริการแพทยแผนไทย หองเปลี่ยนเสื้อผา (ถามี) ตองมี
ขนาดตามเกณฑมาตรฐาน โดยแยกหองเปลี่ยนเสื้อผาชาย-หญิง 
แตหากไมสามารถแยกได ตองบรหิารจัดการเวลาการใชหอง
เปลี่ยนเสื้อผาของผูรับบริการชาย-หญิงไดอยางเหมาะสม 
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ลําดับ หัวขอการประเมิน  ม ี
(1) 

มีบางสวน 
  (0.5) 

ไมม ี
 (0) 

    หมายเหตุ 
 

13.28 แผนกบริการแพทยแผนจีน เตียงสําหรับนวดหรือฝงเข็ม มีขนาด 
ความกวางไมนอยกวา 0.70 เมตร ความยาวไมนอยกวา  
1.80 เมตร ความสูงไมต่ํากวา 0.70 เมตร และระยะหาง
ระหวางเตยีงไมนอยกวา 1 เมตร 

    

13.29 แผนกบริการการแพทยแผนจีน เตยีงตองมีลักษณะมั่นคงแข็งแรง
ตามมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะสาขาแพทยแผนจีนกําหนด 

    

                                                                            รวม  

  

                                            

     

 

   ผลคะแนนหมวดงานมัณฑนศิลป (IN) 

            …………………….  คะแนน 
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ลําดับ หัวขอการประเมิน  ม ี
(1) 

มีบางสวน 
  (0.5) 

ไมม ี
 (0) 

    หมายเหตุ 
 

LS หมวดงานภมูิทศัน 
 

14 ภูมิทัศนและสภาพแวดลอม  

14.1 บริเวณพักผอน มีพ้ืนท่ีรองรับเพียงพอตอผูใชบริการ มีความรมรื่น  
สวยงาม สงบ มีอากาศถายเทท่ีดี และเหมาะสมกับผูใชแตละวัย  
ท้ังเด็กและผูสูงอาย ุ

    

14.2 พ้ืนท่ีระหวางอาคาร มีการจัดภูมิทัศน ใชพรรณไมท่ีดูแลรักษา 
งาย หรือใชวัสดุตกแตงพ้ืนผิวซึมนํ้า (Porous Pavement) 

    

14.3 มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ  เชน  แผนการดูแลรักษาพืชพรรณไม   
แผนการแกไขนํ้าทวมขังบริเวณถนน-ทางเดินเทา แผนการดูแล
รักษาความสะอาดไมใหมเีศษขยะ แผนการจัดใหมีถังขยะ
พอเพียง เปนตน 

    
 

                                                                               รวม 
 
 

  

    
        

     ผลคะแนนหมวดงานภูมิทัศน (LS)  

           …………………….  คะแนน 
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ลําดับ หัวขอการประเมิน  ม ี
(1) 

มีบางสวน 
  (0.5) 

ไมม ี
 (0) 

    หมายเหตุ 
 

ST หมวดงานโครงสราง  
 

15 โครงสรางอาคาร (ความม่ันคงแข็งแรงของอาคาร) 

15.1 มีแผนงานในการเฝาระวังใหอาคารมีสภาพพรอมใชงานและมั่นคง
แข็งแรง 

    

15.2 มีการตรวจสอบสภาพอาคารและบันทึกการตรวจสภาพอาคาร
พรอมมีรายงานผลตอหัวหนาหนวยงานหรือผูบริหารโรงพยาบาล  

    

15.3 มีการตรวจสอบอาคารตามท่ีกฎหมายกําหนด     
                                                  รวม 

 
 

  

    
        

   ผลคะแนนหมวดงานโครงสราง (ST)  

           …………………….  คะแนน 
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ลําดับ หัวขอการประเมิน  ม ี
(1) 

มีบางสวน 
  (0.5) 

ไมม ี
 (0) 

    หมายเหตุ 
 

EE หมวดงานระบบไฟฟา 
   

16 ระบบไฟฟากําลัง 

16.1 มีแผนผังระบบไฟฟากําลัง (แนวแรงสูงและแรงต่ํา ตําแหนง 
หมอแปลง ตําแหนงเครื่องกําเนิดไฟฟา แสดงการจายไฟระบบ
ไฟฟาภายนอกอาคาร) 

    

16.2 แนวการปกเสาพาดสายไฟฟาเปนระเบียบเรียบรอยและปลอดภัย       
16.3 บริเวณท่ีติดตั้งหมอแปลงไฟฟาแบบตั้งพ้ืนและน่ังรานตองมีท่ี 

วางเพ่ือปฏิบัติงาน และมีการปองกันอันตรายจากไฟฟา  
มีพ้ืนท่ีเพียงพอตอการซอมบํารุงและรถซอมบํารุงสามารถเขาถึงได    
มีปายแจงเตือนระวังอันตรายไฟฟาแรงสูง   

    

16.4 สายไฟฟามีระยะหางจากตัวอาคารท่ีจะไมกอใหเกิดอันตรายและมี
ความสูงจากผิวจราจรหรือทางเดนิท่ีเหมาะสมโดยไมกีดขวาง 
และไมเปนอันตรายตอบุคคลท่ัวไป   

    

16.5 มีกระแสไฟฟาจายใหกับอุปกรณท่ีใชกับผูรับบริการอยางเพียงพอ
ตลอด 24 ช่ัวโมง    

    

16.6 มีการตดิตั้งแผงจายไฟฟาหลัก (ตู MDB) อยูในหองท่ีทําดวยวัสดุ  
มั่นคงแข็งแรง มีท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงาน  สามารถเขาตรวจสอบและ 
ซอมบํารุงไดสะดวก  มีปายแจงเตอืนระวังอันตรายจากไฟฟา   

    

16.7 ตูสวิทชตัดตอน (PANEL BOARD) มีท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงาน  
สามารถเขาตรวจสอบไดงายและอยูในสภาพท่ียึดติดแนนมั่นคง
แข็งแรง 

    

16.8 มีระบบการตอลงดินของหมอแปลงไฟฟา และแผงจายไฟฟาหลัก 
(ตู MDB)      

    

16.9 มีระบบการตอลงดินของแหลงจายไฟฟาแยกตางหาก เชน เครื่อง 
กําเนิดไฟฟาสํารองฉุกเฉิน การติดตั้งตองใหสอดคลองกับ ATS  
3P หรือ ATS 4P     

    

16.10 การตอลงดินในพ้ืนท่ีท่ีไมมีการใชเครื่องมืออุปกรณไฟฟา (กลุม 0)  
และพ้ืนท่ีท่ีมีการใชเครื่องมืออุปกรณไฟฟา (กลุม 1) 
สายดินติดตั้งตองเปนแบบแยก (TN–S)   

    

16.11 การตอลงดินในพ้ืนท่ีท่ีมีการใชเครือ่งมืออุปกรณไฟฟา (กลุม 2) 
(ยกเวนกลุม 1) เชน บริเวณหองผาตัด,หอง ICU ฯลฯ ซึ่งการ 
จายไฟฟาท่ีไมตอเน่ืองสามารถกอใหเกิดอันตรายถึงชีวิตได   
สายดินติดตั้งเปนแบบแยกออกจากระบบ (IT)  
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ลําดับ หัวขอการประเมิน  ม ี
(1) 

มีบางสวน 
  (0.5) 

ไมม ี
 (0) 

    หมายเหตุ 
 

17 ระบบไฟฟาแสงสวาง 

17.1 ภายนอกอาคารมีการติดตั้งเสาไฟฟาแสงสวางหรือดวงโคมท่ีให 
ความสวางในเวลากลางคืนไดอยางพอเพียง  สภาพของเสาไฟฟา 
และดวงโคมมีการติดตั้งอยางมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย   

    

17.2 ภายในอาคารมีคาความเขมของแสงสวางพอเพียงและเหมาะสม 
ตอพ้ืนท่ีใชงาน   

    

17.3 ภายนอกอาคารมีอุปกรณปองกันการใชกระแสไฟฟาเกินและ 
ปองกันอันตรายจากกระแสไฟฟารั่ว 

    

18 ระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน 

18.1 มีระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉินในการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟา 
ตองสามารถจายไฟใชงานภายใน 10 วินาที ภายหลังระบบไฟฟา 
กําลังหลักหยดุทํางาน   

    

18.2 เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองตองอยูในท่ีมิดชิด  โดยอาจอยูภายใน 
อาคารหลักหรืออยูเปนอาคารแยกตางหาก  มีการปองกัน
แรงสั่นสะเทือนและเสยีงจากเครื่อง  มีประตูทางเขาออกสะดวก 
และกวางเพียงพอตอการเคลื่อนยายหรือซอมบํารุง  โดยมรีะยะ 
หางโดยรอบจากเครื่องกับผนังไมนอยกวา 1 เมตร   

    

18.3 มีการทดสอบการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟาสาํรองเปนประจํา  
และมีนํ้ามันสํารองสําหรับการเดินเครื่องอยางเพียงพอไมนอยกวา 
8 ช่ัวโมง 

    

18.4 ภายในอาคารท่ีตดิตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง ตองมีการระบาย
อากาศท่ีดีและสะอาด มีแสงสวางเพียงพอในการตรวจสอบการ 
ทํางานของเครื่อง 

    

18.5 ตองมีรางระบายนํ้าภายในหองเครือ่งในตําแหนงท่ีเหมาะสม หรือ 
รอบแทนเครื่องสําหรับการระบายนํ้าเวลาท่ีทําความสะอาดพ้ืน 

    

18.6 เครื่องกําเนิดไฟฟาตองมีขนาดกําลังท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 
สามารถจายกระแสไฟฟาสํารองใหกับดวงโคมและอุปกรณการ 
แพทยท่ีจําเปนในแผนกอุบัติเหตุ หองผาตัด หอผูปวยหนัก  
หองคลอด และธนาคารเลือดเปนอยางนอย 

    

18.7 มีเครื่องสํารองไฟฟาฉุกเฉิน (UPS)  จายใหกับอุปกรณทางการ 
แพทยท่ีสําคัญสําหรับวงจรชวยชีวิตซึ่งไมสามารถหยุดได  มีการใช
อยางตอเน่ืองเพียงพอและเหมาะสม โดยอยูในสภาพท่ีพรอมใชงาน  

    

18.8 บันไดทางหนีไฟทางสญัจรหองเครือ่งและหนวยบริการอ่ืนๆ ตองมี
ระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินซึ่งใชพลังงานจากแบตเตอรี่เพ่ิมเติม 
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ลําดับ หัวขอการประเมิน  ม ี
(1) 

มีบางสวน 
  (0.5) 

ไมม ี
 (0) 

    หมายเหตุ 
 

 ตามความเหมาะสมตามมาตรฐานระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินและ 
โคมไฟปายทางออกฉุกเฉินของ วสท. 

    

18.9 ระบบนําทางเรืองแสงเพ่ือการอพยพหนีภัย (ถามี) เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยในการอพยพหนีภัย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินใหแกเจาหนาท่ี 
โรงพยาบาลและประชาชนตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 

    

19 ระบบแจงเหตุเพลิงไหม 

19.1 มีการตดิตั้งระบบแจงเหตเุพลิงไหมในทุกช้ันของอาคาร  ประกอบ 
ดวยอุปกรณสงสญัญาณท่ีสามารถสงเสียงหรือสญัญาณ  ใหผูท่ีอยู
ภายในอาคารไดยินหรือทราบอยางท่ัวถึง  โดยการควบคุมดวยมือ 
หรือดวยระบบอัตโนมัติในตําแหนงท่ีเหมาะสม  เชน  โถงพักรอ  
หองพักผูปวย  หองทํางาน  เปนตน      

    

20 ระบบปองกันการเขา-ออก 

20.1 มีการตดิตั้งระบบปองกันการเขาออก เพ่ือปองกันการเขาถึงใน 
สถานท่ีเฉพาะท่ีตองการความปลอดภัย 

    

20.2 มีระบบหรือวิธีการรักษาความปลอดภัยของพยาบาลใน nurse 
station 

    

21 ระบบปองกันแรงดันและกระแสเกิน 

21.1 มีการตดิตั้งอุปกรณปองกันแรงดันและกระแสเกินท่ีแผงจาย 
ไฟฟาหลัก (ตู MDB) เพ่ือปองกันแรงดันและกระแสไฟเกินท่ี 
เกิดจากปจจยัภายนอก เชน ฟาผา, สวิทตช่ิง, การลัดวงจร เปนตน  

    

                                                                            รวม 
                                             
  

 

    
             
            ผลคะแนนหมวดงาน 
               ระบบไฟฟา (EE)  

            …………………….  คะแนน 
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ลําดับ หัวขอการประเมิน  ม ี
(1) 

มีบางสวน 
  (0.5) 

ไมม ี
 (0) 

    หมายเหตุ 
 

SN หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล 
 

22 ระบบประปา 

22.1 มีแผนผังประปา     
22.2 มีระบบจายนํ้าท่ีสะอาดไมปนเปอนสิ่งท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ไมมีการรั่วซมึและมีแรงดันเพียงพอตอการใชงาน 
    

22.3 มีการสาํรองนํ้าประปา     
22.4 ถังเก็บนํ้าสํารองตองมฝีาถังปดมิดชิด มีกุญแจล็อค ปองกันสตัว 

แมลงและคนตกลงไปในถัง 
    

22.5 ระบบสาํรองนํ้าประปาจะตองไมรัว่ซึมและติดตั้งในสถานท่ี
เหมาะสม ไมกอใหเกิดการปนเปอนตอคุณภาพนํ้าประปา เชน 
ระดับฝาถังเก็บนํ้าใตดิน ตองสูงกวาระดับรางระบายนํ้าฝนท่ัวไป 
โดยสํารองนํ้าไวใชไดอยางนอย 2 วัน 

    

22.6 มีระบบการทํานํ้าบรสิุทธ์ิท่ีไดมาตรฐาน (Water Treatment 
System เชน Reverse Osmosis, Deionizer) พรอมเกณฑการ
ทําความสะอาดระบบนํ้าและควบคุมคุณภาพของนํ้าบริสุทธ์ิอยู
ตลอดเวลา 

    

23 ระบบระบายน้ําและระบบสุขาภิบาล 

23.1 มีผังระบบระบายนํ้า และระบบสุขาภิบาล     
23.2 มีระบบระบายนํ้าฝนจากอาคารสูแหลงระบายนํ้าสาธารณะ     
23.3 มีการแยกประเภททอตางๆ     
23.4 มีระบบสุขาภิบาลสําหรับหองปฏบัิติการ     
                                                                              รวม 
 
                                             

    
             
            ผลคะแนนหมวดงาน 
     ระบบประปาและสขุาภิบาล (SN)  

            …………………….  คะแนน 
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ลําดับ หัวขอการประเมิน  ม ี
(1) 

มีบางสวน 
  (0.5) 

ไมม ี
 (0) 

    หมายเหตุ 
 

ME หมวดงานระบบเคร่ืองกล 

24 ลิฟท   *** (รพ.ระดับ F ไมตองประเมินขอ 24.1-24.6) 

24.1 มีการแยกประเภทของลิฟตตามการใชงาน ไดแก ลิฟตโดยสาร ,  
ลิฟตขนของ , ลิฟตสําหรับพนักงานดับเพลิง  

    

24.2 มีขนาดและจํานวนเพียงพอตอการใชงาน     

24.3 บริเวณโถงหนาลิฟตบรรทุกเตียงคนไข ตองมีพ้ืนท่ีสามารถเข็น
เปลนอนสวนกันได 

    

24.4 กําหนดใหมีลิฟตสําหรับผูพิการและทุพพลภาพสามารถใชงานได     

24.5 บริเวณโถงหนาลิฟตและภายในหองโดยสาร ตองสะอาด         
มีระบบระบายอากาศและแสงสวางภายในหองโดยสารท่ี
เหมาะสม 

    

24.6 กรณี ไฟฟ าดับ   จัด ให มี ระบบ  ARD (Automatic Rescue 
Device) เพ่ือใหลิฟทสามารถเคลื่อนไปเทียบยังช้ันท่ีใกลท่ีสุด
และประตูลิฟทจะตองเปดออกทันที  

    

25 ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ  

25.1 พ้ืนท่ีใหบริการและพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน ตองมีอากาศท่ีสะอาดจาก
ภายนอกเติมเขาสู พ้ืนท่ีบริการ/ปฏิบัติงาน  ใหไดอัตราการ
ถายเทอากาศท่ีเหมาะสม ท้ังโดยวิธีธรรมชาติหรือวิธีกล 

    

25.2 มีการควบคุมทิศทางการเคลื่อนท่ีของอากาศในบริเวณหองตรวจ     
25.3 มีระบบควบคุมการติดเช้ือท่ีไดมาตรฐาน     
25.4 หองตรวจผูปวยท่ีแสดงอาการโรคติดเช้ือทางอากาศ  ตองมีการ

ควบคุมแรงดันอากาศ 
    

                                                                                  รวม     

 
             ผลคะแนนหมวดงาน 
             ระบบเครื่องกล (ME)  

             …………………….  คะแนน 
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ตารางสรุปผลการเยี่ยมประเมิน  
ดานอาคาร สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก 

 

สรุปผลการเยี่ยมประเมิน  น้ําหนัก
ความสําคัญ 

ผลคะแนน
ตามหมวด 

คะแนนเม่ือถวง 
น้ําหนักแลว 

AR  หมวดงานสถาปตยกรรม                 (47 เกณฑ) 

IN   หมวดงานมัณฑนศิลป                    (29 เกณฑ) 

LS  หมวดงานภูมิทัศน                          (3 เกณฑ) 

ST  หมวดงานโครงสราง                       (3 เกณฑ)  

EE  หมวดงานระบบไฟฟา                    (27 เกณฑ) 

SN  หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล  (10 เกณฑ) 

ME  หมวดงานระบบเครื่องกล                (10 เกณฑ) 

                                            รวม  129 เกณฑ               

                                                   คะแนนรวม

                                           

โรงพยาบาล.................................................... 

จังหวัด    ...................................................... 

วันท่ีประเมิน.................................................. 

 

ผูเยี่ยมประเมิน 

    ลงชื่อ ……………………………….………..ตําแหนง ………………………………….                    

(..................................................................) 

 

ผูรับการเยี่ยมประเมิน 

    ลงชื่อ ……………………………….………..ตําแหนง …………………………..........

(..................................................................) 

 

%  

   22 %10     

ม   2 %3 

% 2 % 

   21 %๒   

8 % 

8 % 

๒0 % 

    100 % 

 

…………… 

.............. 

..............  

.............. 

.............. 

.............. 

.............. 

 

……………   

  

 

 

  
…………………….. 
 
…………………….. 
 
…………………….. 
 
…………………….. 
 
…………………….. 
 
…………………….. 
 
…………………….. 
 
 
 
……………………..  
 
   

  
 

         ผาน              ไมผาน 

  

 

 

37 % 
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บทที่ ๓ 

การลงพ้ืนที่กลุมเปาหมาย 

 

กองแบบแผนเปนหนวยงานหลักท่ีตองสงเสริม  องคความรูตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  ดาน

อาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก งานสถาปตยกรรม  งานวิศวกรรมโครงสราง  งานมัณฑนศิลป

และภูมิทัศน  และงานวิศวกรรมระบบตาง ๆ  ไดแกไฟฟา  เครื่องกล  สิ่งแวดลอม    ใหสถานบริการสุขภาพ

ภาครัฐมีคุณภาพไดมาตรฐานถูกตองตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ เชน กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายเก่ียวกับสิ่ง

อํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ เปนตน  ทําใหผูใชอาคารอันประกอบดวยผูปฏิบัติงานและผูมารับบริการมี

ความสะดวกสบายในการใชงานและมีความปลอดภัย ใหสถานบริการสุขภาพ มีแนวทางในการพัฒนาท่ีชัดเจน 

เปนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของสถานบริการสุขภาพ 

            กิจกรรมลงพ้ืนท่ีสงเสริมองคความรูมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวย

ความสะดวก จะคัดเลือกโรงพยาบาลกลุมเปาหมาย จากโรงพยาบาลท่ีมีศักยภาพในการพัฒนามาตรฐานระบบ

บริการสุขภาพ และมีความเสี่ยงต่ําตอโรคระบาดโควิด-19 ท้ังหมด 4 แหง (ภาคละ 1 แหง)  ดังนี้ 

            1. โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี 

            2. โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

            3. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค จังหวัดอุบลราชธาน ี

            4. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห จังหวัดเชียงราย 

            แตเนื่องจาก โครงการสงเสริม  พัฒนา ประเมิน  มาตรฐานดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความ

สะดวก ไดรับผลกระทบเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19)   และเพ่ือลดความเสี่ยงจากบุคลากรในการลงพ้ืนท่ี จึงมีการปรับแผนการลงพ้ืนท่ีโรงพยาบาล

กลุมเปาหมายเหลือเพียง 1 แหง คือ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือใหการดําเนินงาน

ของโครงการฯ บรรลุตามวัตถุประสงค สําหรับอีก 3 โรงพยาบาลท่ีไมไดทําการลงพ้ืนท่ี ทางโครงการฯไดนําสง

เอกสารมาตรฐานและเกณฑการประเมิน ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ใหทางโรงพยาบาล

รับทราบ และพิจารณาใหขอเสนอแนะ(ถามี) เพ่ือท่ีทางโครงการฯจะนําขอเสนอแนะไปพิจารณาประกอบการ

ปรับปรุงเนื้อหา ตอไป  

คณะทํางานของโครงการฯ  ประกอบดวย สถาปนิก มัณฑนากร วิศวกรโครงสราง วิศวกรเครื่องกล 

วิศวกรไฟฟา และวิศวกรสิ่งแวดลอม จะดําเนินการลงพ้ืนท่ีเพ่ือสงเสริมองคความรูแกโรงพยาบาลเปาหมาย ให

คําปรึกษาแนะนําในการปรับปรุงพัฒนา  และผลักดันใหผานเกณฑมาตรฐานระบบบริการสุขภาพตามท่ี

กําหนด จะเนนไปท่ีการสงเสริมองคความรูมาตรฐานระบบปริการสุขภาพดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวย

ความสะดวก ท้ัง 7 หมวดงาน อันไดแก 
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1.  หมวดงานสถาปตยกรรม             5. หมวดงานระบบไฟฟา 

           2.  หมวดงานมัณฑนศิลป                6. หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล 

           3.  หมวดงานภูมิทัศน                    7. หมวดงานระบบเครื่องกล 

           4.  หมวดงานโครงสราง   

นอกจากจะลงพ้ืนท่ีเพ่ือสงเสริมองคความรู ใหคําปรึกษาแนะนําในการปรับปรุงพัฒนา  และผลักดัน

ใหผานเกณฑมาตรฐานระบบบริการสุขภาพแกโรงพยาบาลกลุมเปาหมายแลว ยังเปนการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรกองแบบแผนใหมีความเขาใจเกณฑประเมินเปนอยางดีอีกดวย   

 

กิจกรรมการลงพ้ืนท่ีโครงการสงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคารสถานท่ีและ  

ส่ิงอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564 

1. ทางคณะทํางานชี้แจงวา แตละวิชาชีพไดนําแบบประเมินดานอาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก  

    (ตาราง Check list) ท่ีไดทําการทบทวนแลวมาเปนเครื่องมือสงเสริม และจะนําผลการดําเนินการมา 

    สงเสริมอาคารและสภาพแวดลอมใหมีความเหมาะสม อันจะเปนประโยชนตอโรงพยาบาลท่ีจะนําไป 

    กําหนดเปนแผนพัฒนาอาคารและสภาพแวดลอมใหมีคุณภาพสอดคลองกับระบบบริการสุขภาพ ตาม 

    นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข  

2. โรงพยาบาลนําเสนอดานอาคารและสภาพแวดลอมภายในโรงพยาบาล 

3. ชวงทายในหองประชุมกอนลงเยี่ยมสถานท่ีจริง สอบถามขอมูลท่ัวไปของโรงพยาบาล 

4. ขณะเดินเยี่ยมพ้ืนท่ีภายในโรงพยาบาล  

    4.1 แตละวิชาชีพนําแบบประเมินดานอาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก (ตาราง Check list) มา 

          เปนเครื่องมือสงเสริม  

    4.2 สังเกตและซักถามสวนท่ียังไมผานเกณฑท่ีเคยประเมินในโปรแกรม HS4 และสวนท่ีโรงพยาบาลมีการ   

          จัดการท่ีดีท่ีภูมิใจนําเสนอ..... จดบันทึกไว 

5. กลับข้ึนมาท่ีหองประชุม ทีมงานสรุปปญหาท่ียังไมไดรับการแกไข เสนอแนวทางการปรับปรุง เริ่มจากใช 

    ประมาณนอยไปหามาก สิ่งใดท่ีกองแบบแผนมีแบบท่ีจะ Supportใหได ก็ใหนําเสนอ บางกรณีอาจแนะนํา 

    การขอรับการชวยเหลือจากโยธาจังหวัด ภาคเอกชน ก็ขอใหแจงโรงพยาบาลไวใหทราบ ไมควรบอกแต 

    ปญหาท่ีพบ แตไมบอกทางออกใหโรงพยาบาล 
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กิจกรรมลงพ้ืนท่ีสงเสริมองคความรูและเผยแพรตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและ

ส่ิงอํานวยความสะดวก แกโรงพยาบาลกลุมเปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ไดแก 

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี 

          1.1 ประวัติโรงพยาบาล 

          โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยูเลขท่ี 572 หมูท่ี 3 ถนนแสงชูโตใต            
ตําบลปากแพรก  อําเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  มีเนื้อท่ี  60  ไร  2  งาน  และท่ีดินพระราชทาน 12ไร อยู
หางจากกรุงเทพฯ ประมาณ  129  กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตดังนี้ 

          ทิศเหนือ          ติดตอกับ         ท่ีดินเลขท่ี  60 
          ทิศใต             ติดตอกับ         ทางหลวงแผนดินสายแสงชูโต  อ.เมือง - อ.ทามวง 
          ทิศตะวันออก     ติดตอกับ         ทางสวนบุคคล,ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี 
          ทิศตะวันตก      ติดตอกับ         ทางสาธารณะประโยชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  สรางข้ึน โดยกระทรวงมหาดไทย ตามมติของคณะรัฐมนตรี และไดแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการเรี่ยไร  เม่ือวันท่ี  23  มกราคม  พ.ศ.  2493  โดยเชิญชวนขาราชการ  และประชาชน
ท่ัวประเทศ    ใหมีสวนรวมบริจาคเงินสมทบเพ่ือจัดสรางโรงพยาบาลและอนุสาวรีย   ของพลเอกพระยาพหลพล
พยุหเสนา  ไวเปนอนุสรณแหงคุณงามความดีของทานท่ีมีตอประเทศชาติข้ึนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี โดยใชชื่อวา 
“โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา” ซ่ึงไดกอสรางแลวเสร็จ ทําพิธีเปดฉลองเม่ือวันท่ี 3-5 พฤษภาคม พ.ศ.
2496  เดิมโรงพยาบาลมีพ้ืนท่ีเปนหลุมเปนบอ  เพราะเคยเปนท่ีตั้งของทหารญ่ีปุน เม่ือครั้งสงครามมหาเอเชีย
บูรพา  ซ่ึงโรงพยาบาลปรับปรุงตกแตงจนราบเรียบและสวยงาม 

ภาพแสดง บริบทของโรงพยาบาล 
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          โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา เริ่มกอสราง เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. 2494  และไดเริ่มเปดดําเนินการ
และใหบริการแกผูปวย เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2496  ขณะนี้เปนโรงพยาบาลท่ัวไป ระดับ S (ตามservice 
plan)  ขนาด  540  เตียง  เปดใหบริการจริง 625 เตียง  เม่ือเริ่มเปดใหบริการนั้นมีอาคารเพียง  5 หลัง คือ 

1. ตึกอํานวยการ จํานวน 1  หลัง 
2. ตึกผาตัด จํานวน  1  หลัง 
3. ตึกเอ็กซเรย จํานวน 1  หลัง 
4. ตึกคนไข จํานวน 2  หลัง 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพแสดง แผนผังโรงพยาบาล 
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             1.2  การลงพ้ืนท่ีสงเสริมองคความรูตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและส่ิง

อํานวยความสะดวกของ โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและ

ส่ิงอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

                           1.2.1  ประชมุชี้แจงโครงการ 

                  1.2.1.1 ชี้แจงโครงการกับโรงพยาบาลถึงการเปนโรงพยาบาลกลุมเปาหมาย ซ่ึงจะ 

                                คัดเลือกจากโรงพยาบาลท่ีมีศักยภาพในการพัฒนามาตรฐานระบบบริการ 

                                สุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก และมีความเสี่ยงต่ําตอ 

                              โรคระบาดโควิด-19   

                  1.2.1.2 ทางคณะทํางานชี้แจงวา  แตละวิชาชีพไดนําแบบประเมินระบบอาคารและ  

                              สภาพแวดลอมในโรงพยาบาล(ตาราง  Check list)  ท่ีไดทําการทบทวนแลวมา 

                              เปนเครื่องมือสงเสริม และจะนําผลการดําเนินการมาสงเสริมอาคาร สถานท่ีและ 

                              สิ่งอํานวยความสะดวก ใหมีความเหมาะสม  อันจะเปนประโยชนตอโรงพยาบาล     

                              ท่ีจะนําไปกําหนดเปน แผนพัฒนาอาคารและสภาพแวดลอมใหมีคุณภาพ 

                              สอดคลองกับระบบบริการสุขภาพ  ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

ภาพแสดง การประชุมช้ีแจงโครงการระหวางคณะงานทํางานโครงการ 

             และเจาหนาท่ีโรงพยาบาล 
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                                   1.2.1.3  โรงพยาบาลนําเสนอดานอาคารและสภาพแวดลอมภายในโรงพยาบาล 
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             และเจาหนาท่ีโรงพยาบาล 
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            1.2.1.4 ชวงทายในหองประชุมกอนลงเยี่ยมสถานท่ีจริง  สอบถามขอมูลท่ัวไปของโรงพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

           1.2.2  ลงพ้ืนท่ีโรงพยาบาลเพ่ือสงเสริมองคความรูมาตรฐานระบบปริการสุขภาพดานอาคาร สถานท่ีและ   

                     สิ่งอํานวยความสะดวก ท้ัง 7 หมวดงาน อันไดแก  

                            1.  หมวดงานสถาปตยกรรม                  5.  หมวดงานวิศวกรรมเครื่องกล 

                            2.  หมวดงานตกแตงภายใน                   6.  หมวดงานวิศวกรรมไฟฟา 

                            3.  หมวดงานภูมิทัศน                          7.  หมวดงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

                            4.  หมวดงานวิศวกรรมโครงสราง     

           1.2.2.1 แตละวิชาชีพนําแบบประเมินดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกใน

โรงพยาบาล (ตาราง  Check list)  ท่ีไดทําการทบทวนแลวมาเปนเครื่องมือสงเสริม กอปรกับ 

ใชผลการประเมิน ดานท่ี3 ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ของกรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ จากโปรแกรม HS4 ป 2563 ขอใดท่ีไดคะแนนไมผานเกณฑ จะไดทําการสงเสริมใหตรงจุด  

ตามขอมูลดังตอไปนี้   

ภาพแสดง การประชุมช้ีแจงโครงการระหวางคณะงานทํางานโครงการ 

             และเจาหนาท่ีโรงพยาบาล 
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                          1.2.2.2 สังเกตและซักถามสวนท่ียังไมผานเกณฑท่ีเคยประเมินในโปรแกรม  HS4  และ 

                                       สวนท่ีโรงพยาบาลมีการจัดการท่ีดีท่ีภูมิใจนําเสนอ  ใหจดบันทึกไว 

                                   1.2.2.3 โรงพยาบาลนําเสนอดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกภายใน 

                                       โรงพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดง การลงพ้ืนท่ีโรงพยาบาลเพ่ือสงเสริมองคความรูมาตรฐานระบบปริการสุขภาพดาน    

             อาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกในโรงพยาบาล 
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ภาพแสดง การลงพ้ืนท่ีโรงพยาบาลเพ่ือสงเสริมองคความรูมาตรฐานระบบปริการสุขภาพดาน    

             อาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกในโรงพยาบาล 
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ภาพแสดง การลงพ้ืนท่ีโรงพยาบาลเพ่ือสงเสริมองคความรูมาตรฐานระบบปริการสุขภาพดาน    

             อาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกในโรงพยาบาล 
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ภาพแสดง การลงพ้ืนท่ีโรงพยาบาลเพ่ือสงเสริมองคความรูมาตรฐานระบบปริการสุขภาพดาน    

             อาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกในโรงพยาบาล 
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                  1.2.3 ทีมงานสรุปปญหาท่ียังไมไดรับการแกไข  เสนอแนวทางการปรับปรุง  เริ่มจากใชประมาณ 

                           นอยไปหามาก  สิ่งใดท่ีกองแบบแผนมีแบบท่ีจะ  Support  ใหได  ก็ใหนําเสนอ  บางกรณี 

                           อาจแนะนําการขอรับการชวยเหลือจากโยธาจังหวัด  ภาคเอกชน  ก็ขอใหแจงโรงพยาบาล 

                           ไวใหทราบ  ไมควรบอกแตปญหาท่ีพบแตไมบอกทางออกใหโรงพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดง การสรุปปญหาและเสนอแนวทางการปรับปรุงในท่ีประชุม หลังจากลงพ้ืนท่ีสงเสรมิ 

            องคความรูมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกใน  

            โรงพยาบาล 
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รายงานสรุปผลการลงพ้ืนท่ีสงเสริมมาตรฐานโรงพยาบาลเปาหมาย  
ปงบประมาณ  2564 

โครงการสงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

ณ  โรงพยาบาล  พหลพลพยุหเสนา    อําเภอ  เมือง  จังหวัด  กาญจนบุรี 
ขนาด     540  เตียง      เปน รพ.ระดับ    S    (ตามSERVICE PLAN)       ประชากร  1,500-2,000 คน/วัน          
พ้ืนท่ี  60-2-0 ไร          วันท่ี   24  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2564 
 
ผูใหขอมูล 

1. .................................................................   ตําแหนง  .......................................... เบอรติดตอ ....................................  

2. .................................................................   ตําแหนง  .......................................... เบอรติดตอ ....................................  

3. .................................................................   ตําแหนง  ...........................................เบอรตดิตอ...................................... 

 

สวนท่ี 1                                         1.งานสถาปตยกรรม 

รายการ/ปญหา พรอมภาพประกอบ ขอเสนอแนะแนวทางปรับปรุง 
1. ขอ 3.1 การเขาถึงแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ตอง

วนรถกอนเขาท่ีเทียบรถใตอาคาร การเขาถึงไม
สะดวกและอาจเกิดอุบัติเหตุ (ท่ีวงไว) ในชวงรถ
ฉุกเฉินเขาเรงดวน เนื่องจากมีรถสวนออกมา 
(ลูกศรดํา) 

2. อาจเกิดอุบัติเหตุ (ท่ีวงไว) สําหรับผูเดินเทา 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ใชระบบการควบคุมจราจรโดยเจาหนาท่ี กรณีรถ 
    ฉุกเฉินเขาเรงดวน 
 
 
2.1 สําหรับผูเดินเทา ทางโรงพยาบาลไดจัดทําทาง 
      มาลายแลว แตควรเพ่ิมปายเตือนผูขับข่ี 
      ยานพาหนะ วาเปนทางขามสําหรับผูเดินเทา  
      ติดตั้งในตําแหนงท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน 
2.2 สําหรับผูมีปญหาดานการมองเห็นซ่ึงตองใชไมเทา 
      นําทาง เพ่ิมพ้ืนผิวตางสัมผัสชนิดเตือน เพ่ือให  
      ทราบวาดานหนามีการเปลี่ยนแปลง เชน ทางขาม 
 
 
 
 

3. บันไดหนีไฟ ลงมาไมถึงชั้นลาง 
 

3. ทางโรงพยาบาลควรดําเนินการตาม พระราชบัญญัติ 
    ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ปรับพ้ืนท่ีใชสอยและ 
    โครงสรางชั้นลาง ใหบันไดหนีไฟสามารถลงมาไดถึง 
    ชั้นลาง และมีประตูหนีไฟเปดออกสูภายนอกอาคาร  
    เพ่ือความปลอดภัยตอชีวิตของผูใชงานอาคาร  
 

 

เท
ยีบ

รถ 

ER 
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รายการ/ปญหา ขอเสนอแนะแนวทางปรับปรุง 
4. ขอ 7.2 ทางเดินเชื่อมระหวางอาคาร มีความกวาง

ทางเดินเม่ือวัดจากขอบดานในสุดของทางเดินท้ัง
สองดานนอยกวา 2.50 เมตร เปลนอนสวนกันไม
สะดวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. เปนพ้ืนตางระดับ มีราวกันตกไมครบถวนตลอด

ทางเดินเชื่อมท้ังหมด  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
6. ขอ 8.3 ความสูงราวกันตกไมถึง 1.10 เมตร 

รูปแบบราวกันตกเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ เด็ก
สามารถปนปาย และมีชองวางลอดไดโดยงาย และ
ไมมีราวจับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ประเมินทางเดินเชื่อมท่ีมีเปลนอนสวนกันหนาแนน  
    ใหทําการขยายความกวางใหได 2.50 เมตรข้ึนไป 
    (วัดจากขอบดานในสุดของทางเดินท้ังสองดาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ทางเดินเชื่อมท่ีมีการสัญจรของผูปวย ควรมีราวกัน 
    ตกเพ่ือปองกันอันตราย และมีราวจับ ชวยพยุงตัว  
    เพ่ือความสะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
6.1 กรณีปญหาตามภาพ ใหเพ่ิมเสนนอนสแตนเลสอีก 

1 เสน ใหไดความสูงราวกันตกประมาณ 1.10
เมตร  

6.2 เพ่ิมราวจับ ความสูงประมาณ 0.80-0.90เมตร 
โดยลักษณะราวจับท่ีใชงานไดสะดวก จะตองจับ
ไดยาวตอเนื่องตลอดแนว  
 

 
 
 
 
 

 

(แสดงภาพมุมสูง) 

ประมาณ 2.50 ม. 

ส่ิงกีดขวาง (เสาหรือโครงสร้าง)

 

 

ราวกนัตก 

ไม่มีราวกนัตก 

ราวกนัตกจบัได้ยาว 

 

 

 

ต่อเน่ืองตลอดแนว 
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รายการ/ปญหา พรอมภาพประกอบ ขอเสนอแนะแนวทางปรับปรุง 
 6.3 รูปแบบของลูกกรงมีความปลอดภัย ไมสุมเสีย่งตอ 

      การเกิดอันตรายตอผูใช 
 
 
 
 
 
 

7. หองน้ําหองสวม สําหรบัผูพิการ-ผูสูงอาย ุ(บาง
หอง)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1 ขอ 11.1 ไมมีพ้ืนท่ีวางภายในหองสวมเพ่ือให

เกาอ้ีลอสามารถหมุนตัวกลับได 
7.2 ขอ 11.2 ไมมีราวจับติดผนังสําหรับใชงาน

สุขภัณฑ และราวจับท่ีนําไปสูสุขภัณฑอ่ืนๆ  
7.3 รูปแบบของสุขภัณฑ ไมเอ้ือตอการใชงาน 

 
 

7. ลกัษณะของหองน้ําหองสวม สําหรับผูพิการ- 
    ผูสูงอายุ ใหเปนไปตามกฎกระทรวงกําหนดสิ่ง 
    อํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพิการหรือ 
    ทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 และ 
    กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกใน 
    อาคาร สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา  
    (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 

    7.1 ปรับขนาดหองน้ํา ใหมีพ้ืนท่ีวางภายในหอง 
          สวมเพ่ือใหเกาอ้ีลอสามารถหมุนตัวกลับได ซ่ึง 
          มีเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา ๑,๕๐๐  
          มิลลิเมตร โดยใหคํานึงถึงโครงสรางเดิมและ 
          ตองไดรับการคํานวณจากวิศวกรโครงสราง  
          - ระบบเสาคาน พ้ืนเดิมจะรับน้ําหนักแนวผนัง 
            ใหมไดหรือไม ตองเสริมคานเหล็กเพ่ิมหรือไม 
          - ระบบพ้ืนPOST TENSION สามารถขยับแนว 
            ผนังได 
    7.2 ลักษณะและตําแหนงของราวจับ ใหเปนไปตาม 
          กฎกระทรวงฯ 
    7.3 เปลี่ยนใชรุนสุขภัณฑ โถสวม โถปสสาวะชาย  
          อางลางมือ และกระจกปรับมุม 10 องศา   
          ใหเปนสําหรับผูพิการ-ผูสูงอายุโดยเฉพาะ เพ่ือ 
          สะดวกตอการใชงาน ซ่ึงมีจําหนายหลากหลาย 
          ยี่หอตามทองตลาด  
 

8. ขอ 11.3 ไมมีหองน้ําสําหรับเด็กเล็ก 8. กรณีท่ีไมสามารถสรางแยกออกมา เนื่องจากมีพ้ืนท่ี
จํากัด ใหใชวิธีปรับปรุงหองน้ําหญิงเดิม จัดใหมีสุขภัณฑ
สําหรับเด็กเล็ก อยางนอย 1 หอง และปรับเคานเตอร
อางลางมือใหความสงูเหมาะสมกับเด็กเล็กอยางนอย 1 
อาง 

 

(แสดงภาพรูปดาน) 

1.10 ม. 
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รายการ/ปญหา พรอมภาพประกอบ ขอเสนอแนะแนวทางปรับปรุง 
9.หองผาตัดใหญ มีองคประกอบใชสอยครบถวน 

9.1 ขอ 3.9 บางหองมีการใชสอยท่ีปะปนกัน คือ 
หอง RECOVERY ROOM ถูกแบงพ้ืนท่ีสวน
หนึ่งเปนท่ีทํางานเจาหนาท่ี  

 
 
 
 
 
 

 
      9.2 จํานวนหองผาตัดใหญมีถึง 12 หอง ซ่ึงพ้ืนท่ี  
            TRANSFER AREA อาจไมเพียงพอรองรับผู 
             เขารับการผาตัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
      9.3 กอกน้ําและอางฟอกมือเจาหนาท่ีติดตั้งระดับ 
            ต่ําเกินไป ทําใหเจาหนาท่ีตองลางมือถึง 
            ขอศอกโดยยอเขา ไมสะดวกในการใชงาน  
            และน้ํากระเด็นท่ัวบริเวณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1 ควรยายเจาหนาท่ีแยกออกไป เหลือแคเคานเตอร 
      เจาหนาท่ีเพ่ือเฝาระวังสังเกตอาการผูปวย เพ่ือ 
      เพ่ิมพ้ืนท่ีเตียงพักฟน  (1.5 เตียง ตอ 1 หอง 
      ผาตัด) 
 
 
 
 
 
 
 
9.2 ถาไมสามารถขยายพ้ืนท่ีได ตองใชการบริหาร 
จัดการลําดับผูเขารับการผาตัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.3 ลดความลึกหนาตาง เพ่ือยกระดับกอกน้ําและอาง
ฟอกมือข้ึน ทํารางน้ําและรูระบายน้ําเพ่ิมเติมเดินทอ
สุขาภิบาล  และปรับความลาดเอียงพ้ืนเขาหารางน้ํา
และรูระบายน้ํา 
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รายการ/ปญหา พรอมภาพประกอบ ขอเสนอแนะแนวทางปรับปรุง 
9.4 ภายในหองผาตัดทางเจาหนาท่ีปรึกษาวา คาฝุน 
      ละอองไมผานเกณฑ  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
9.5 รอยตอแผนกระเบื้องยางชนิดมวน ทรุดตัว 
 
 
 
 
 
 
 

9.4.1 วัดคาความดันภายในหองผาตัด (คาความดัน
จะตองเปน POSITIVE PRESSURE อากาศจาก
ภายนอกหองผาตัดจะไมสามารถเขามาในหองผาตัดได 
จึงชวยปองกันไมใหเชื้อโรคจากภายนอก หลุดเขามาใน
หองผาตัดได) ในกรณีท่ีคาความดันภายในหองผาตัด
ไมไดคามาตรฐาน ใหตรวจสอบ ฝา เพดาน พ้ืนหอง 
หรือประตู ก็ตองปดสนิทไมมีรูพรุน และสามารถกัน
ความดันบวกได 
9.4.2 ตรวจสอบระบบปรบัอากาศภายในหองผาตัด ท่ี
อาจกอใหเกิดฝุนละออง ใหทําความสะอาดเปนประจํา 
 
 
9.5 การทรุดตัวอาจมีสาเหตุมาจากเสนเชื่อมรอยตอ
หมดอายุงานหรือไมไดคุณภาพ ถาวัสดุยังอยูในประกัน
สินคา ใหผูรับจางมาทําการเปลี่ยนเสนเชื่อมใหม โดยใช
วัสดุท่ีไดมาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณกอสรางของกอง
แบบแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สวนท่ี 2  ปญหาอุปสรรค /ขอเสนอแนะ/อ่ืนๆ 

๑) มีเวลาจํากัด ทําใหไมสามารถทําการสงเสริมไดทุกจุดของโรงพยาบาล 

 
นางสาวทัศนภรณ  ศรีอภิวัฒน 

สถาปนิกปฏิบัติการ 
ผูรายงาน 

วันท่ี  24  เดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2564 
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รายงานสรุปผลการลงพ้ืนท่ีสงเสริมมาตรฐานโรงพยาบาลเปาหมาย  
ปงบประมาณ  2564 

โครงการสงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

ณ  โรงพยาบาล   พหลพลพยุหเสนา   จังหวัด   กาญจนบุร ี
วันท่ี  24  เดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2564  

                                               2. งานมัณฑนศิลป/ภูมิทัศน 

รายการ/ปญหา พรอมภาพประกอบ ขอเสนอแนะแนวทางปรับปรุง 
1. แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  
    ทางหนวยงานปรึกษาวา พ้ืนหินแกรนิตบริเวณโถง 
    ทางเขาจะลื่นเม่ือมีน้ําเปยกท่ีพ้ืน  

 

โดยภาพรวมสวนใหญไดมาตรฐานดี............................... 
....................................................................................... 
สามารถติดตอบริษัทรับปูหินแกรนิต วาสามารถพน
ทรายท่ีบริเวณสถานท่ี ใหผิวพ้ืนหินแกรนิตมีความ
หยาบไดหรือไม………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
 

2. ขอ 13.15 แผนกรังสีวินิจฉัย 
    บริเวณ X-RAY  MRI, CT SCAN ไมมีหองเปลี่ยน  
    เสื้อผาแยกเปนสัดสวน แตมีหองน้ําแยกชาย-หญิง  
    ใชในการเปลี่ยนเสื้อผาดวย (พ้ืนท่ีจํากัด) 

โดยภาพรวมไดมาตรฐานดี............................................. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 

3. แผนกหองปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก 

 
 

โดยภาพรวมไดมาตรฐานดี............................................. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 

4. งานภูมิทัศน ขอ 14.1-14.3 
 

มีการจัดภูมิทัศน สวยงามดี (เทาท่ีพ้ืนท่ีจํากัด)............... 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
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ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ/อ่ืนๆ 

 
เนื่องจากมีเวลาจํากัด เพียงแค 1 ชั่วโมง จึงไมได สํารวจ แผนก ผูปวยนอก, แผนกผูปวยใน, แผนกผาตัด, 

แผนกเภสัชกรรม, แผนกผูปวยวิกฤต, และแผนกไตเทียม 
 

 
 

  นายฉัตรเชษฐ  สายแผลง   
มัณฑนากรชํานาญการพิเศษ 

ผูรายงาน 
วันท่ี  24  เดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2564 
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รายงานสรุปผลการลงพ้ืนท่ีสงเสริมมาตรฐานโรงพยาบาลเปาหมาย  
ปงบประมาณ  2564 

โครงการสงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

ณ  โรงพยาบาล   พหลพลพยุหเสนา   จังหวัด   กาญจนบุร ี
วันท่ี  24  เดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2564  

                                                      4.งานระบบวิศวกรรมโครงสราง 

รายการ/ปญหา พรอมภาพประกอบ ขอเสนอแนะแนวทางปรับปรุง 
1. ขอ 15.1 มีแผนงานในการเฝาระวังใหอาคารมี
สภาพพรอมใชงาน และม่ันคงแข็งแรง 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
 

- ใหปรับแผนงานใหเปนปจจุบัน และแจงแผนงาน
ใหแกเจาหนาท่ีของโรงพยาบาลทราบกอนเขา
ดําเนินการกอนอยางนอย 3 วัน 
 

2. ขอ 15.2 มีการตรวจสอบสภาพอาคารและบันทึก
การตรวจสอบสภาพอาคาร พรอมมีรายงานผลตอ
หัวหนาหนวยงานหรือผูบริหารโรงพยาบาล 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
 

- เห็นควรใหบันทึกลักษณะหรือชนิดของฐานราก เชน 
ฐานรากเสาเข็มเจาะ (ระบบแหง), ฐานรากเสาเข็มเจาะ 
(ระบบเปย), ฐานรากเสาเข็มตอก หรือ ฐานรากแผ และ 
ระบบโครงสรางพ้ืน เชน พ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก,     
พ้ืนคอนกรีตอัดแรง หรือ พ้ืนคอนกรีตอัดแรงไรคาน 
(POSTTENSION) เปนตน เพ่ือการปรับปรุงและ
ซอมแซมในภายหลัง 
 

3. ขอ 15.3 มีการตรวจสอบอาคารตาท่ีกฎหมาย
กําหนด 
 
 
 
 

- เห็นควรใหมีผูตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย เขามา
ตรวจสอบอาคาร ตามแผนการท่ีไดเตรียมไวแลว 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
 

 
 

นายเอกภพ  บุญเพลิง 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

ผูรายงาน 
วันท่ี  24  เดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2564 
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รายงานสรุปผลการลงพ้ืนท่ีสงเสริมมาตรฐานโรงพยาบาลเปาหมาย  
ปงบประมาณ  2564 
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ณ  โรงพยาบาล   พหลพลพยุหเสนา   จังหวัด   กาญจนบุร ี
วันท่ี  24  เดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2564  

                                                      4.งานระบบไฟฟา 

รายการ/ปญหา พรอมภาพประกอบ ขอเสนอแนะแนวทางปรับปรุง 
1. ขอ 16.8 การตอลงดินของหมอแปลงไฟฟา 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
 

- ใหตอสายนิวตรอนท่ีหมอแปลงลงดินใหเปนไปตาม 
   มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟา สําหรับประเทศไทย 
   แนะนําใหใชสายขนาด # 95 SQ.MM. 
 

2. ขอ 18.1 ระบบไฟฟาสํารองเครื่องกําเนิดไฟฟา  
    ตองสามารถจายไฟภายใน 10 วินาที ซ่ึงเครื่อง 
    กําเนิดและ ATS รุนเกาไมสามารถทําได 
 

- ใชเครื่องยนตรุนใหมท่ีมีการตอบสนองไดรวดเร็ว 
- ใช ATS เปนแบบ HIGHT SPEED ไดมาตรฐาน   
  IEC,UL 
 

3. ขอ 18.5 ตองมีรางระบายน้ําเวลาทําความ 
    สะอาดพ้ืน 
    - ถังน้ํามันไมควรอยูใกลกับหมอแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ใหทําเปนแทนเครื่องและกําแพงหรือเข่ือนกันถังน้ํา   
  ทดแทน 
- เห็นควรใหยายถังน้ํามันไปอยูอีกดาน เพ่ือปองกัน 
  อันตรายจากการระเบิด 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
 

4. ขอ 18.8 บันไดทางหนีไฟ ทางสัญจร หองเครื่อง  
    ตองมีระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
 

- ใหติดโคมไฟฉุกเฉินเพ่ิมเติม ตามขอกําหนด โดยใหมี 
  ระยะเวลาในการสองสวางไมนอยกวา 2 ชม. (แนะนํา 
  เปน 3 ชม.) 
…………………………………………………………………………….. 

นายไพรชั  พงศธรกุล 
วิศวกรไฟฟาปฏิบัติการ 

ผูรายงาน 
วันท่ี  24  เดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2564 
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รายงานสรุปผลการลงพ้ืนท่ีสงเสริมมาตรฐานโรงพยาบาลเปาหมาย  
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ณ  โรงพยาบาล   พหลพลพยุหเสนา   จังหวัด   กาญจนบุร ี
วันท่ี  24  เดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2564  

                                       5.งานระบบวิศวกรรมสิ่งแวดลอม (สุขาภิบาล) 

รายการ/ปญหา พรอมภาพประกอบ ขอเสนอแนะแนวทางปรับปรุง 
1. ขอ 22.6 ระบบการทําน้ําบริสุทธิ์ (REVERSE 
OSMOSIS) มีการตรวจสอบคุณภาพน้ําเปนประจําทุก
วันแตไมมีการบันทึกขอมูล………………………………………. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
 

- ควรมีการจดบันทึกขอมูลเพ่ือใชในการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพน้ํา…………………………........................  
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
 

2. ขอ 22.6 ไมมีการบํารุง รักษา ระบบการทําน้ํา
บริสุทธิ์ (REVERSE OSMOSIS) มาเปนระยะเวลา ๒ ป 
ปริมาณน้ําบริสุทธิ์ท่ีไดนอยกวาปริมาณน้ําท้ิง……………… 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
 

- ควรจัดจางหนวยงานภายนอกเขามาทําการบํารุง 
รักษาระบบใหไดคุณภาพและพรอมใชงานเสมอ…………  
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
 

3. ………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
 

…………………………...................................................... 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 

4. ………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
 

…………………………...................................................... 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
 

 
นางสาวฐิตินันท  บุญอินทร 

วิศวกรปฏิบัติการ (ดานสิ่งแวดลอม) 
ผูรายงาน 

วันท่ี  24  เดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2564 
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รายงานสรุปผลการลงพ้ืนท่ีสงเสริมมาตรฐานโรงพยาบาลเปาหมาย  
ปงบประมาณ  2564 

โครงการสงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

ณ  โรงพยาบาล   พหลพลพยุหเสนา   จังหวัด   กาญจนบุร ี
วันท่ี  24  เดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2564  

6.งานระบบเครื่องกล 

รายการ/ปญหา พรอมภาพประกอบ ขอเสนอแนะแนวทางปรับปรุง 
1. ศูนยจายแกสระบบสูญญากาศมีปญหา 
…………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………...... 
 

- เนื่องจากความตองการใชงานมีปริมาณมาก แตถัง
รองรับมีขนาดเล็กไป ซ่ึงขนาดของปมสุญญากาศ 
สามารถรองรับความตองการของอาคารได แนะนําให
ทางโรงพยาบาลเพ่ิมขนาดถังรองรับใหมีขนาดใหญ
กวาเดิม 
 

2..………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
 

..…………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
 

3..………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
 

..…………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 

4..………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
 

..…………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
 

 
นายเวชยันต  กลั่นกสิกรณ 
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 

ผูรายงาน 
วันท่ี  24  เดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2564 
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                                                  บทที่ 4  

                                       สรุปผลการดําเนินโครงการ 

 

 การดําเนินโครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวย

ความสะดวก ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามนโยบายของกรมสนับสนุนบริการสขุภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  เพ่ือ

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพของสถานบริการสุขภาพ ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นอกสังกัด

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนอกกระทรวงสาธารณสุข ใหมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน ในดานท่ี

เก่ียวกับอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก โดยโครงการไดปรับปรุงเกณฑประเมินดานอาคาร สถานท่ีและ

สิ่งอํานวยความสะดวก การดําเนินงานสวนนี้ตัวแทนของแตละสาขาวิชาชีพจะเปนผูใหความเห็นในประเด็นท่ีสําคัญ 

ผานกิจกรรม WORK SHOP                    

                                                      ตารางสรุปผลการเย่ียมประเมิน  
                                              ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 

สรุปผลการเยี่ยมประเมิน  นํ้าหนัก
ความสําคญั 

ผลคะแนนตาม
หมวด 

คะแนนเมื่อถวง 
นํ้าหนักแลว 

AR  หมวดงานสถาปตยกรรม                 (47 เกณฑ) 

IN   หมวดงานมัณฑนศิลป                    (29 เกณฑ) 

LS  หมวดงานภูมิทัศน                          (3 เกณฑ) 

ST  หมวดงานโครงสราง                       (3 เกณฑ)  

EE  หมวดงานระบบไฟฟา                    (27 เกณฑ) 

SN  หมวดงานระบบประปาและสขุาภิบาล  (10 เกณฑ) 

ME  หมวดงานระบบเครื่องกล                (10 เกณฑ) 

                                            รวม  129 เกณฑ               

                                                   คะแนนรวม                                           

โรงพยาบาล.................................................... 

จังหวัด    ...................................................... 

วันท่ีประเมิน.................................................. 

 

ผูเยี่ยมประเมิน 

    ลงช่ือ ……………………………….………..ตําแหนง ………………………………….                    

(..................................................................) 

 

ผูรับการเยี่ยมประเมิน 

    ลงช่ือ ……………………………….………..ตําแหนง …………………………..........

(..................................................................) 

%  

   22 %10     

ม   2 %3 

% 2 % 

   21 %๒   

8 % 

8 % 

๒0 % 

    100 % 

 

…………… 

.............. 

..............  

.............. 

.............. 

.............. 

.............. 

 

……………   

  

 

 

  
…………………….. 
 …………………….. 
 
…………………….. 
 
…………………….. 
 
…………………….. 
 
…………………….. 
 
…………………….. 
 
 
 
……………………..  
 
   

  
 

         ผาน              ไมผาน 
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           กิจกรรมลงพ้ืนท่ีสงเสริมองคความรูมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความ

สะดวก แกโรงพยาบาลกลุมเปาหมาย จะคัดเลือกจากโรงพยาบาลท่ีมีศักยภาพในการพัฒนามาตรฐานระบบบริการ

สุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก และมีความเสี่ยงต่ําตอโรคระบาด         โควิด-19 ท้ังหมด 

4 แหง (ภาคละ 1 แหง)  ดังนี้ 

            1. โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี 

            2. โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

            3. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค จังหวัดอุบลราชธาน ี

            4. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห จังหวัดเชียงราย 

          แตเนื่องจาก โครงการสงเสริม  พัฒนา ประเมิน  มาตรฐานดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวย

ความสะดวก ไดรับผลกระทบเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19)   และเพ่ือลดความเสี่ยงจากบุคลากรในการลงพ้ืนท่ี จึงมีการปรับแผนการลงพ้ืนท่ีโรงพยาบาลกลุมเปาหมาย

เหลือเพียง 1 แหง คือ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี และอีก 3 แหง ท่ีไมไดทําการลงพ้ืนท่ี 

เพ่ือใหการดําเนินงานของโครงการฯ บรรลุตามวัตถุประสงค จึงไดขอนําสงเอกสารมาตรฐานและเกณฑการประเมิน 

ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ใหทางโรงพยาบาลรับทราบ และพิจารณาใหขอเสนอแนะ(ถามี) 

เพ่ือท่ีทางโครงการฯจะนําขอเสนอแนะไปพิจารณาประกอบการปรับปรุงเนื้อหา ตอไป  

กระบวนการสงเสริมดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก เพ่ือจะไปใหคําแนะนํา จนนําไปสูการ

แกไขปรับปรุง ก็จะสามารถพัฒนาอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ไปสูแนวทางการพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพท่ีมีประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการและทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพท่ีดี 

ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ เพ่ือการดําเนินงานครั้งตอไป 

1.การปรับปรุงเกณฑประเมินดานอาคารและสภาพแวดลอม มีความจําเปนตองระดมความคิด ความรูและ
ประสบการณ ของแตละสาขาวิชาชีพ แตละดาน จากการดําเนินโครงการในครั้งตอไป กิจกรรม WORK SHOP 
ควรทําในเชิงลึกมากยิ่งข้ึน  

2.การลงพ้ืนท่ีในกลุมเปาหมาย เดิมโครงการกําหนดไวท่ี 4 แหง ไมสามารถดําเนินการไดท้ังหมด เนื่องจาก
ไดรับผลกระทบจาก ภาวะโรค COVID -19  จึงมีความจําเปนตองลดกลุมเปาหมายลงเหลือเพียง 1 แหง เพ่ือความ
ปลอดภัย และใหเหมาะสมกับสถาณการณ 

3.การถายทอดองคความรู ใหกับคณะทํางานโครงการควรทําในชวงเริ่มตนโครงการ เพ่ือปูพ้ืนฐาน และ
ปรับการดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

4.การใหคําแนะนําตามมาตรฐานวิชาชีพของคณะทํางานท่ีลงพ้ืนท่ีนั้น ยังไมสงผลนําไปสูการปฏิบัติได
ทันทวงทีในบางประเด็น  เนื่องจากการดําเนินการแกไขนั้น ตองไดรับการพิจารณาเรื่องงบประมาณ  
 



 

บรรณานุกรม 

 
 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. 2558. แนวทางการนํามาตรฐานระบบ      

            บริการสุขภาพสูการปฏิบัติ. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. 2563. คูมือมาตรฐาน ระบบบริการสุขภาพป  

            2563 (ฉบับบสงเสริมและพัฒนาสถานพยาบาล) . กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

            กระทรวงสาธารณสุข 

 

https://hs4.hss.moph.go.th/ 

 

สไลดนําเสนอดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกของโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 

จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 

 

 

https://hs4.hss.moph.go.th/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 1 

   

อนุมัติโครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  

ดานอาคาร สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 โครงการ สงเสรมิและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564 
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 โครงการ สงเสรมิและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564 
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 โครงการ สงเสรมิและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564 
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 โครงการ สงเสรมิและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564 
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 โครงการ สงเสรมิและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564 
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 โครงการ สงเสรมิและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564 
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โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานทีแ่ละส่ิงอาํนวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564  
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ภาคผนวก 2 

 

คําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน  

โครงการ สงเสริมและพฒันามาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ ดานอาคาร  

สถานที่และสิ่งอาํนวยความสะดวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานทีแ่ละส่ิงอาํนวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564  
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โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานทีแ่ละส่ิงอาํนวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564  
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ภาคผนวก 3 

   

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เพื่อทบทวนมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานอาคาร สถานที ่

และสิ่งอํานวยความสะดวก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 โครงการ สงเสรมิและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564 
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 โครงการ สงเสรมิและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564 
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 โครงการ สงเสรมิและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564 
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การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานอาคาร สถานท่ีและส่ิงอํานวยความ

สะดวก 

1. บรรยายเรื่อง “มาตรฐานระบบบริการสุขภาพของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กับ กิจกรรมลงพ้ืนท่ี

สงเสริมมาตรฐานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก”และ “การแนะนําแนวทางการดําเนินกิจกรรมลง

พ้ืนท่ีสงเสริมมาตรฐานอาคารและสภาพแวดลอมสาธารณสุข” โดย นายชาตร ปญญาพรวิทยา  วิศวกรโยธา

ชํานาญการพิเศษ และ นายสรพงษ  ทัพภวิมล  สถาปนิกชํานาญการพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดง ประธานในพิธีกลาวเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พรอมท้ังบรรยายเรื่อง“มาตรฐานระบบ 

             บริการสุขภาพของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กับ กิจกรรมลงพ้ืนท่ีสงเสริมมาตรฐานอาคาร  

             สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก”และ “การแนะนําแนวทางการดําเนินกิจกรรมลงพ้ืนท่ี 

             สงเสริมมาตรฐานอาคารและสภาพแวดลอมสาธารณสุข” 



 โครงการ สงเสรมิและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564 
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2. บรรยายเรื่อง “มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานท่ี 3 ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความ

สะดวก” (หมวดงานสถาปตยกรรม, หมวดงานโครงสราง, หมวดงานระบบไฟฟา, หมวดงานระบบเครื่องกล, 

หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล, หมวดงานมัณฑนศิลปและงานภูมิทัศน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดง วิทยากรบรรยายมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวย 

             ความสะดวก ของงานระบบไฟฟา 

ภาพแสดง วิทยากรบรรยายมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวย 

             ความสะดวก ของงานระบบประปาและสุขาภิบาล 



 โครงการ สงเสรมิและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564 
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 ภาพแสดง วิทยากรบรรยายมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวย 

             ความสะดวก ของท้ัง 7 หมวดงาน 



 โครงการ สงเสรมิและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564 
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ภาพแสดง การรับฟงวิทยากรบรรยายมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานอาคาร 

             สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ท้ัง 7 หมวดงาน 
 



 โครงการ สงเสรมิและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564 
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          3. กิจกรรม WORKSHOP ทบทวนเกณฑมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานอาคารและสภาพแวดลอม

โดยกลุมเปาหมาย คือ คณะทํางานโครงการในแตละวิชาชีพท่ีเก่ียวของ (โดยจัดโตะนั่งแบงกลุมตามรายวิชาชีพ) 

รวมกันทบทวนมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานอาคารและสภาพแวดลอมท้ัง 7 หมวดงาน อันไดแก  หมวดงาน

สถาปตยกรรม หมวดงานตกแตงภายในและงานภู มิทัศน  หมวดงานวิศวกรรมโครงสราง หมวดงาน

วิศวกรรมเครื่องกล หมวดงานวิศวกรรมไฟฟา และหมวดงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดง คณะทํางานโครงการฯกลุมงานสถาปตยกรรมรวมกันทบทวนมาตรฐานระบบบริการ  

              สุขภาพดานอาคารและสภาพแวดลอมในหมวดงานสถาปตยกรรม  

 

ภาพแสดง คณะทํางานโครงการฯกลุมงานวิศวกรรมไฟฟารวมกันทบทวนมาตรฐานระบบบริการ  

              สุขภาพดานอาคารและสภาพแวดลอมในหมวดงานระบบไฟฟา 

 



 โครงการ สงเสรมิและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564 
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ภาพแสดง คณะทํางานโครงการฯกลุมงานวิศวกรรมโครงสรางรวมกันทบทวนมาตรฐานระบบ 

              บริการสุขภาพดานอาคารและสภาพแวดลอมในหมวดงานโครงสราง 

 

ภาพแสดง คณะทํางานโครงการฯกลุมงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอมรวมกันทบทวนมาตรฐานระบบ 

              บริการสุขภาพดานอาคารและสภาพแวดลอมในหมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล 

 



 โครงการ สงเสรมิและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564 
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ภาพแสดง คณะทํางานโครงการฯกลุมงานวิศวกรรมเครื่องกลรวมกันทบทวนมาตรฐานระบบ 

              บริการสุขภาพดานอาคารและสภาพแวดลอมในหมวดงานระบบเครื่องกล 

 

ภาพแสดง คณะทํางานโครงการฯกลุมงานมณัฑนศลิปรวมกันทบทวนมาตรฐานระบบ 

              บริการสุขภาพดานอาคารและสภาพแวดลอมในหมวดงานมัณฑนศลิปและภมูิทัศน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 4 

 

ประชุมช้ีแจงสรางความเขาใจ เกณฑมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร  

สถานที่และสิ่งอาํนวยความสะดวก แกศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ สงเสรมิและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564 
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ประชุม วีดิโอถายทอดองคความรูมาตรฐานระบบบริการสุขภาพท้ัง 9 ดาน ระหวางเจาหนาท่ีสวนกลาง 

(กองวิศวกรรมการแพทย กองแบบแผน กองสุขศึกษา กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กลุม

เทคโนโลยีสารสนเทศ) กับศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 1-12 วันท่ี 1-5 กุมภาพันธ 2564  

 โดยคณะทํางานโครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่ง

อํานวยความสะดวก เปนตัวแทนประชุมชี้แจงสรางความเขาใจ เกณฑมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานท่ี 3 

ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ในวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดง เชิญประชุมช้ีแจงสรางความเขาใจเกณฑมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  

ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 



โครงการ สงเสรมิและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564 
-172- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดง ประชุมช้ีแจงสรางความเขาใจเกณฑมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

             ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 



โครงการ สงเสรมิและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564 
-173- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดง ประชุมช้ีแจงสรางความเขาใจเกณฑมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

             ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 



โครงการ สงเสรมิและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564 
-174- 

คณะทํางานโครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่ง

อํานวยความสะดวก รวมจัดทําคลิปวีดิโอถายทอดองคความรูดานวิชาการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานท่ี 3 

ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ผานระบบสารสนเทศ ใหกับศูนย สบส.1-12 และสถานบริการ

สุขภาพภาครัฐท่ัวประเทศ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดง การรวมจดัทําคลิปวีดิโอถายทอดองคความรูดานวิชาการมาตรฐานระบบบริการ    

             สุขภาพ ดานท่ี 3 ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก งานสถาปตยกรรม 

ภาพแสดง เชิญรับฟงการถายทอดองคความรูดานวิชาการ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  

             กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 



โครงการ สงเสรมิและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564 
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ภาพแสดง การรวมจดัทําคลิปวีดิโอถายทอดองคความรูดานวิชาการมาตรฐานระบบบริการ    

             สุขภาพ ดานท่ี 3 ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก งานสถาปตยกรรม 

ภาพแสดง การรวมจดัทําคลิปวีดิโอถายทอดองคความรูดานวิชาการมาตรฐานระบบบริการ    

             สุขภาพ ดานท่ี 3 ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก งานมัณฑนศลิป 

            และภูมิทัศน 



โครงการ สงเสรมิและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564 
-176- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดง การรวมจดัทําคลิปวีดิโอถายทอดองคความรูดานวิชาการมาตรฐานระบบบริการ    

             สุขภาพ ดานท่ี 3 ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก งานระบบไฟฟา 

ภาพแสดง การรวมจดัทําคลิปวีดิโอถายทอดองคความรูดานวิชาการมาตรฐานระบบบริการ    

             สุขภาพ ดานท่ี 3 ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก งานระบบเครื่องกล 



โครงการ สงเสรมิและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564 
-177- 

 

 

   ภาพแสดง การรวมจัดทําคลิปวีดิโอถายทอดองคความรูดานวิชาการมาตรฐานระบบบริการ    

             สุขภาพ ดานท่ี 3 ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก งานระบบประปา 

            และสุขาภิบาล 

   ภาพแสดง การรวมจัดทําคลิปวีดิโอถายทอดองคความรูดานวิชาการมาตรฐานระบบบริการ    

             สุขภาพ ดานท่ี 3 ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก งานโครงสราง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 5  
 

แบบฟอรมรายงานสรุปผลการลงพื้นที่สงเสริมมาตรฐานโรงพยาบาลกลุมเปาหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ สงเสรมิและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564 
-178- 

 

สําหรับหัวหนาคณะ 

....................................... 

รายการเอกสารท่ีใหเพ่ือใชดําเนินการลงพ้ืนท่ีสงเสริมมาตรฐานโรงพยาบาลเปาหมาย 

ปงบประมาณ 2564 

(จํานวน รพ.ท่ีจะลงพ้ืนท่ี 1 แหง (ปรับลดจากเดิม 4 แหง)) 

...................................................................................................... 

1. แบบฟอรมรายงานสรปุผลการเยี่ยมฯ (จํานวน 2 ชุด : สําหรับ รพ. 2 แหง) 

2. แปลนผังหลักของโรงพยาบาลท่ีเขาเยี่ยมฯ 

3. ตัวอยางการนําเสนอแนวทางการปรับปรุงตามรายวิชาชีพ (ใหเนนตามเนื้อหาของเกณฑมาตรฐานอาคาร 

สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกเปนหลักกอน อ่ืนๆท่ีนอกเหนือใหแนะนําตามมาตรฐานวิชาชีพ) 

(จํานวน 1 ชุด) 

4. มาตรฐานดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกในโรงพยาบาล (จํานวน 2 ชุด) 

5. แบบประเมินมาตรฐานดานอาคารฯของโรงพยาบาลท่ีจะเขาเยี่ยมฯ 

(รพ.ละ 2 ชุด รวมท้ังหมด 4 ชดุ) 

6. สรุปผลการลงพ้ืนท่ีสงเสริม (จํานวน 1 ชุด) 

 

................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ สงเสรมิและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564 
-179- 

 

จุดประสงค คณะทํางานลงพ้ืนที่สงเสริมมาตรฐานโรงพยาบาลเปาหมาย 

โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก

................................................... 

 

1. แนะนําคณะทํางานลงพ้ืนท่ีสงเสริมมาตรฐานโรงพยาบาล จากกองแบบแผน 

2. แจงวัตถุประสงคของการทํางาน 

3. สอบถามขอมูลท่ัวไปของโรงพยาบาล (ระดับการใหบริการตาม SERVICE PLAN,จํานวนเตียง,พ้ืนท่ีดิน 

เปนตน) 

4. ลงสํารวจพ้ืนท่ีภายในโรงพยาบาล โดยยึดตามเนื้อหาของเกณฑมาตรฐานดานอาคารฯ เปนหลัก สังเกต

และซักถามสวนท่ียังไมผานเกณฑ และสวนท่ีโรงพยาบาลมีการจัดการท่ีดีท่ีภูมิใจนําเสนอ...จดบันทึกไว 

พรอมเก็บภาพระหวางการดําเนินการดวย 

5. เม่ือกลับข้ึนมาท่ีหองประชุม ทีมคณะเยี่ยมฯ จะสรุปปญหาท่ียังไมไดรับการแกไข และเสนอแนะแนว

ทางการปรับปรุง ยึดหลักใชงบประมาณนอยไปหามาก สิ่งใดท่ีกองแบบแผนมีแบบท่ีจะ Support ใหไดก็

ใหนําเสนอ บางกรณีอาจแนะนําการขอรับการชวยเหลือจากโยธาจังหวัด ภาคเอกชน ก็ขอใหแขง

โรงพยาบาลไวใหทราบ 

 

“ไมควรบอกแตปญหาท่ีพบแตไมบอกทางออกใหโรงพยาบาล” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณสําหรับ การรวมเปนคณะทํางานลงพ้ืนท่ีสงเสริมมาตรฐานโรงพยาบาลเปาหมาย  

1 แหง  (ปรับลดจากเดิม 4 แหง เพ่ือลดความเส่ียงจากโรคระบาด Covid-19 (Coronavirus 

disease 2019) ในการลงพ้ืนท่ี) งบประมาณ พ.ศ.2563 

 



โครงการ สงเสรมิและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564 
-180- 

รายงานสรุปผลการลงพ้ืนท่ีสงเสริมมาตรฐานดานอาคาร สถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก 

โรงพยาบาลกลุมเปาหมายปงบประมาณ  2564 

โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ณ  โรงพยาบาล......................... อําเภอ............................จังหวัด....................... 

ขนาด.............เตียง          เปน รพ.ระดับ................(ตามservice plan)       ประชากร.......................คน                 

   พ้ืนท่ี.................ไร           วันท่ี............เดือน......................พ.ศ..................... 

ผูใหขอมูล 
1. .............................................ตําแหนง.................................................เบอรติดตอ............................... 
2. .............................................ตําแหนง.................................................เบอรติดตอ............................... 
3. .............................................ตําแหนง.................................................เบอรติดตอ............................... 

 
สวนท่ี 1  

1. งานสถาปตยกรรม 

รายการ/ปญหา ขอเสนอแนะแนวทางปรับปรุง 

1. ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

2. ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

3. ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

4. ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

รายละเอียดในเอกสารชุดน้ี  ขอใหสถาปนิกเปนผูเก็บขอมลูท้ังหมด  และเมื่อดาํเนินการเสร็จสิ้น  ขอใหรวบรวมเอกสารผลการ

ตรวจเยีย่ม รพ.ของแตละวิชาชีพ  สงใหนายสุทธิพร ปรีชาเมื่อเดินทางกลับกองแบบแผน 

 (ไมควรเกิน 1 สัปดาห) 



โครงการ สงเสรมิและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564 
-181- 

 

 

 

สวนท่ี 2  ปญหาอุปสรรค /ขอเสนอแนะ/อ่ืนๆ 

๑) ................................................................................................................................................................ 

๒) ................................................................................................................................................................ 

๓) ................................................................................................................................................................ 

๔) ................................................................................................................................................................ 

 

 
..................................................................... 

(....................................................................) 

ผูรายงาน 

วันท่ี...........เดือน...........................พ.ศ.2564 

 

 

 

 

รายการ/ปญหา ขอเสนอแนะแนวทางปรับปรุง 

5. ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

6. ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

7. ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 



โครงการ สงเสรมิและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564 
-182- 

รายงานสรุปผลการลงพ้ืนท่ีสงเสริมมาตรฐานดานอาคาร สถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก 

โรงพยาบาลกลุมเปาหมายปงบประมาณ  2564 

โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ณ  โรงพยาบาล................................................... อําเภอ................................. จังหวัด............................ 

วันท่ี ................ เดือน ..............................พ.ศ. .................... 

2. งานวิศวกรรมโยธา 

รายการ/ปญหา ขอเสนอแนะแนวทางปรับปรุง 

1. ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 
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..................................................................... 

(....................................................................) 

ผูรายงาน 

วันท่ี...........เดือน...........................พ.ศ.2564 

 



โครงการ สงเสรมิและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564 
-183- 

รายงานสรุปผลการลงพ้ืนท่ีสงเสริมมาตรฐานดานอาคาร สถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก 

โรงพยาบาลกลุมเปาหมายปงบประมาณ  2564 

โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ณ  โรงพยาบาล................................................... อําเภอ................................. จังหวัด............................ 

วันท่ี ................ เดือน ..............................พ.ศ. .................... 

3. งานมัณฑนศิลป/ภูมิทัศน  

รายการ/ปญหา ขอเสนอแนะแนวทางปรับปรุง 
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……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

..................................................................... 

(....................................................................) 

ผูรายงาน 

วันท่ี...........เดือน...........................พ.ศ.2564 

 



โครงการ สงเสรมิและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564 
-184- 

รายงานสรุปผลการลงพ้ืนท่ีสงเสริมมาตรฐานดานอาคาร สถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก 

โรงพยาบาลกลุมเปาหมายปงบประมาณ  2564 

โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ณ  โรงพยาบาล................................................... อําเภอ................................. จังหวัด............................ 

วันท่ี ................ เดือน ..............................พ.ศ. .................... 

4. งานระบบวิศวกรรมส่ิงแวดลอม (สุขาภิบาล) 

รายการ/ปญหา ขอเสนอแนะแนวทางปรับปรุง 
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..................................................................... 

(....................................................................) 

ผูรายงาน 

วันท่ี...........เดือน...........................พ.ศ.2564 

 



โครงการ สงเสรมิและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564 
-185- 

รายงานสรุปผลการลงพ้ืนท่ีสงเสริมมาตรฐานดานอาคาร สถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก 

โรงพยาบาลกลุมเปาหมายปงบประมาณ  2564 

โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ณ  โรงพยาบาล................................................... อําเภอ................................. จังหวัด............................ 

วันท่ี ................ เดือน ..............................พ.ศ. .................... 

5. งานระบบเครื่องกล 

รายการ/ปญหา ขอเสนอแนะแนวทางปรับปรุง 
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..................................................................... 

(....................................................................) 

ผูรายงาน 

วันท่ี...........เดือน...........................พ.ศ.2564 

 



โครงการ สงเสรมิและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564 
-186- 

รายงานสรุปผลการลงพ้ืนท่ีสงเสริมมาตรฐานดานอาคาร สถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก 

โรงพยาบาลกลุมเปาหมายปงบประมาณ  2564 

โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ณ  โรงพยาบาล................................................... อําเภอ................................. จังหวัด............................ 

วันท่ี ................ เดือน ..............................พ.ศ. .................... 

6. งานระบบไฟฟา 

รายการ/ปญหา ขอเสนอแนะแนวทางปรับปรุง 

1. ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

2. ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

3. ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

4. ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

..................................................................... 

(....................................................................) 

ผูรายงาน 

วันท่ี...........เดือน...........................พ.ศ.2564 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 6 

 

ภาพถายการประชุมคณะทํางานโครงการฯประจําเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ สงเสรมิและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564
 -187-  

ภาพถายการดําเนินงาน  ภาพถายการประชุมคณะทํางานโครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการ  

                               สุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ สงเสรมิและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564
 -188-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานทีแ่ละสิ่งอาํนวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564  
-188- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   ภาคผนวก 7 

 

                       หนังสือขออนุมัติลงพื้นที ่

   เพื่อสงเสริมองคความรูแกโรงพยาบาลกลุมเปาหมาย 

1. โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา จังหวัดกาญจนบุรี 

           2.  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

                   3.  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



  โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานทีแ่ละสิ่งอาํนวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564  
-189- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานทีแ่ละสิ่งอาํนวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564  
-190- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานทีแ่ละสิ่งอาํนวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564  
-191- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานทีแ่ละสิ่งอาํนวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564  
-192- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานทีแ่ละสิ่งอาํนวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564  
-193- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานทีแ่ละสิ่งอาํนวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564  
-194- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานทีแ่ละสิ่งอาํนวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564  
-195- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานทีแ่ละสิ่งอาํนวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564  
-196- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานทีแ่ละสิ่งอาํนวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564  
-197- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       หนังสือเลื่อนการสงเจาหนาที่  

                       ลงพืน้ที่สงเสริมองคความรูแกโรงพยาบาลกลุมเปาหมาย  

                       เน่ืองจากสถานการณโรคระบาด Covid-19 
 

                       1.  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

                   2.  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานทีแ่ละสิ่งอาํนวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564  
-198- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานทีแ่ละสิ่งอาํนวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564  
-199- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  โครงการ สงเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานอาคาร สถานทีแ่ละสิ่งอาํนวยความสะดวก ปงบประมาณ 2564  
-200- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




	ปกหน้า
	00_ปกรอง
	01_คำนำ
	02_บทคัดย่อ
	03_กิตติกรรมประกาศ
	04_สารบัญ
	05_บทที่ ๑ บทนำ (๑.๑-๑.๖)
	06_บทที่ ๑  แผนการดำเนินงาน (๑.๗)
	07_บทที่ ๒ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านอาคาร สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
	08_AR-เกณฑ์สถาปัตย์ 2564
	09_IN-เกณฑ์มัณฑนศิลป์ 2564
	10_LS-เกณฑ์ภูมิทัศน์ 2564
	11_STเกณฑ์โครงสร้าง 2564
	12_EEเกณฑ์ไฟฟ้า 2564
	13_SNเกณฑ์สุขาภิบาล 2564
	14_MEเกณฑ์เครื่องกล 2564
	เอกสารอ้างอิง  - กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา

	15_เกณฑ์การประเมินด้านอาคาร สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
	16_บทที่๓ การลงพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย
	17_รพ.พหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี
	18_ฟอร์มนิเทศติดตามงาน-รพ.พหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี
	19_บทที่4 สรุปผลการดำเนินโครงการ
	20_บรรณานุกรม
	21_ภาคผนวก 1
	22_ภาคผนวก 2
	23_ภาคผนวก 3
	24_ภาคผนวก 4
	25_ภาคผนวก 5
	26_ภาคผนวก 6
	ปกหลัง
	สัน
	สารบัญ
	04_สารบัญ

	สารบัญ
	04_สารบัญ

	ผนวก
	21_ภาคผนวก 1
	22_ภาคผนวก 2
	23_ภาคผนวก 3
	24_ภาคผนวก 4
	25_ภาคผนวก 5
	26_ภาคผนวก 6
	27_ภาคผนวก 7


