
 

แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัติ      หนา 1                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี ๑ 
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เครื่องมือและเกณฑการประเมิน 



 

หนา 2                                                                      แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัติ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัติ หนา 3 

1. หลักการและเหตุผล 

  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปนองคกรหลักในการพิทักษ และคุมครองผูบริโภคดาน
ระบบบริการสุขภาพ ไดจัดทํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพขึ้น เพื่อประกาศใหหนวยงานของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขใชในการสงเสริมพัฒนาคุณภาพบริการ ซึ่งไดบูรณาการมาตรฐานและสรางความ
รวมมือกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) (องคการมหาชน) ควบคูกับการพัฒนากลไกการ
กํากับคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพอยางเปนระบบ  มุงเนนการคุมครองผูบริโภคในระบบริ
การสุขภาพดานความปลอดภัยของผูปวย (Patient Safety) รวมทั้งผูรับบริการมีพฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกตอง สามารถจัดการตนเอง/ดูแลสุขภาพตนเองได  ดังนั้นความปลอดภัยของผูปวย นับเปนปญหา
สําคัญและมีผลกระทบตอวงการแพทยและสาธารณสุขทั่วโลก รวมทั้งมีผลกระทบตอรางกาย จิตใจ  สังคม
ของผูใหและผูรับริการ เกิดปญหาการฟองรอง และความสูญเสียทางเศรษฐกิจ จากรายงานพบวาในแตละ
ปมีผูปวยกวาลานคนตองเจ็บปวย มีภาวะแทรกซอนหรือเสียชีวิตจากการเขารับบริการทางการแพทย 
องคการอนามัยโลกระบุวา อุบัติการณความเสี่ยงของผูปวยที่รักษาในโรงพยาบาล ที่เกิดขึ้นมีถึงรอยละ 4 
– 16  และพบวาในประเทศที่พัฒนาแลวประมาณ 1 ใน 10 คน ที่เขารับการรักษาจะไดรับอันตรายที่อาจ
เกิดจากความผิดพลาดหรือเหตุการณไมพึงประสงคตางๆ และอุบัติการณในประเทศกําลังพัฒนาเกิดขึ้นสงู
กวาประเทศที่พัฒนาแลวหลายเทา (อางในสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) ) 

        ดวยความจําเปนดังกลาว กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงตระหนักถึงปญหาดานความ
ปลอดภัยจากการรับบริการของประชาชน ที่มีแนวโนมจะเพิ่มขึ้น มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพของประเทศใหมีคุณภาพและความปลอดภัยอยางมีมาตรฐานสากล จึงไดสรางองค
ความรูและแนวทางปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนในระดับประเทศ สงเสริม สนับสนุนใหสถานบริการสุขภาพของ
กระทรวงสาธารณสุข นํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ไปใชในทางปฏิบัติ ตลอดจนสรางการมีสวนรวม
และความรวมมือกับภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ ในการกํากับติดตามคุณภาพมาตรฐานผานกลไกการเยี่ยม
ประเมินมาตรฐานระบบริการสุขภาพอยางมีคุณคา  

  

 
   
  มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ หมายถึง เกณฑที่กําหนดขึ้นเปนกรอบแนวทางในการ

ดําเนินงานและวัดความสําเร็จของสถานบริการสุขภาพภาครัฐ (รพศ./รพท./รพช./รพร.) ในการจัดการ

คุณภาพและความปลอดภัย รวมทั้งพฤติกรรมสุขภาพ ประกอบดวย 2 ดาน คือดานอาคาร สิ่งแวดลอม

และเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล และดานการดําเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ  ซึ่งเปนระบบ

บริการสุขภาพที่รัฐพึงจัดใหแกประชาชน และสงมอบบริการที่มีคุณภาพ เปนที่ไววางใจของประชาชนและ

สังคม เพื่อคุมครองผูบริโภคดานระบบบริการสุขภาพเอื้อใหเกิดความปลอดภัย สวัสดิภาพของผูรับบริการ 

ผูใหบริการ ผูมาเยือนและชุมชน 

 

 

1.1 มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 



 

หนา 4                                                                      แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัติ  

 องคประกอบของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  ประกอบดวย 

  1. มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยดานอาคาร สิ่งแวดลอม 

และเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล  

  หมายถึง มาตรฐานอาคารและสภาพแวดลอมกับมาตรฐานการจัดการวิศวกรรม

การแพทย  ในสถานพยาบาล ที่มีความมุงหวังเพื่อสงเสริม พัฒนา ปรับปรุงโรงพยาบาลใหมีการ

ดําเนินการที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน โดยประกอบดวย  

  1. ดานระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยในโรงพยาบาล  

  2. ดานอาคารและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล  

  3. ดานความปลอดภัยในโรงพยาบาล  

  4. ดานสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล  

  5. ดานสื่อสารในโรงพยาบาล  

  6. ดานเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล 

2. มาตรฐานงานสุขศึกษา 
  มาตรฐานงานสุขศึกษา เปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานและวัดความสําเร็จของ           
งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในโรงพยาบาลอยางเปนระบบ  มีความชัดเจนทั้งเรื่องของปจจยั
นําเขา/สิ่งสนับสนุน กระบวนการ ผลผลิต และ ผลลัพธ ซึ่งตองมีการใชองคความรูในหลาย ๆ ดาน            
ในการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาครอบคลุมทั้งในสวนของงานบริการที่จะสงมอบใหกับ
ประชาชนเพื่อนําไปสูการมีสุขภาพดี  และการพัฒนาบุคลากรของสถานบริการสุขภาพใหมีคุณภาพเปนที่
ยอมรับ และสามารถสรางผลงานใหเปนที่ประจักษและพัฒนาตอยอดไดในอนาคต  

     มาตรฐานงานสุขศึกษา จึงเปนมาตรฐานเชิงระบบที่ครอบคลุมการบริหารจัดการองคกร 
สนับสนุนใหเกิดกระบวนการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ใหไดผลลัพธการดําเนินงาน   
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค ซึ่งประกอบดวย  4 หมวด 10 องคประกอบ ดังนี้ 
            หมวดที่ 1 การบริหารจัดการองคกร 
             หมวดที่ 2  กระบวนการดําเนินงาน 
             หมวดที่ 3  การพัฒนาคุณภาพงาน                                                                               
           หมวดที่ 4  ผลลัพธการดําเนินงาน 

 

 
  หมายถึง โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 

๑.๒ สถานบริการสุขภาพภาครัฐ 



 

แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัติ หนา 5 

 
 

  หมายถึง สถานบริการสุขภาพที่ไดรับการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ ครอบคลุมสถานบริการสุขภาพภาครัฐทุกแหงในประเทศ โดยเริ่มจาก 100 แหง ในป 
2555 ขยายความครอบคลุมเพิ่มปละ 125 แหง ป 2559 มีจํานวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐ
กลุมเปาหมายสะสมรวมจํานวน 613 แหง ดังตาราง 
 

ปงบประมาณ ประเทศ (แหง) 
จํานวนสถานบริการสุขภาพ

เปาหมาย 
ผลงาน 

ผานเกณฑ 
รอยละ 

ผานเกณฑ 

2555 100 64 64 
2556 225 144 67.43 
2557 350 237 66.10 
2558 475 381 80.21 
2559 613   

ตารางที่ 1  แสดงผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปงบประมาณ 2555 - 2558 

 
 
2. เครื่องมือและเกณฑการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
2.1 เครื่องมือในการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  
  เครื่องมือในการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ มี 2 ดาน คือ ดานระบบการ

จัดการคุณภาพและความปลอดภัยดานอาคาร สิ่งแวดลอม และเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล และ  ดาน

การดําเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ  ดังนี้ 

 

 

 

 
  แบบประเมินดานระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยดานอาคาร สิ่งแวดลอม 
และเครื่องมือแพทย  จัดทําข้ึนตามแนวทางการบูรณาการรวมกับมาตรฐานอาคารและสภาพแวดลอมกับ
มาตรฐานการจัดการวิศวกรรมการแพทยในสถานพยาบาล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีความมุงหวัง
เพื่อสงเสริมพัฒนา ปรับปรุงโรงพยาบาลใหมีการดําเนินการที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ทั้งในภาวะ
ปกติและภาวะฉุกเฉิน ประกอบดวย  

 1. แบบประเมินดานระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยในโรงพยาบาล  

  แบบประเมินนี้ ใชเปนแนวทางหรือขอกําหนดในการบริหารจัดการระบบการจัดการ

คุณภาพและความปลอดภัย  เปนขอกําหนดเพื่อชวยใหโรงพยาบาลควบคุมความเสี่ยงตางๆที่เกี่ยวของกับ

คุณภาพและความปลอดภัยและปรับปรุงสมรรถนะดานอาคาร สิ่งแวดลอมและเครื่องมือแพทยของ

๑.๓ สถานบริการสุขภาพภาครัฐเปาหมาย 

1. ดานระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยดานอาคาร สิ่งแวดลอมและเครื่องมือแพทย 

    ในโรงพยาบาล 



 

หนา 6                                                                      แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัติ  

โรงพยาบาลตามมาตรฐานและสามารถนําไปประยุกตใชไดกับ โรงพยาบาลทุกแหงที่ตองการ ซึ่ง

ประกอบดวย 

  1) การจัดทําระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อกําหนดทิศทางในการใช

ทรัพยากรทั้งหลายอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและใหบรรลุถึงเปาหมายของโรงพยาบาล 

  2) การนําระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยไปปฏิบัติ รักษาไวและมีการพัฒนา

ปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

  3) การใหหลักประกันวาโรงพยาบาลสามารถปฏิบัติไดสอดคลองกับนโยบายคุณภาพและ

ความปลอดภัยดานอาคาร สิ่งแวดลอมและเครื่องมือแพทยที่ประกาศไว 

  4) การแสดงความสอดคลองกับขอกําหนดของมาตรฐานนี้ โดย 

(1) พิจารณาตนเองและการประกาศรับรองตนเอง 

(2) รับการยืนยันถึงความสอดคลองกับขอกําหนดจากผูมีสวนไดสวนเสียกับโรงพยาบาล 

(3) รับการยืนยันถึงการประกาศรับรองตนเองจากหนวยงานภายนอก 

  5) ขอรับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย จากหนวยงานตรวจสอบ

และรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยนี้ มีความตั้งใจใหโรงพยาบาลนํา

ขอกําหนดทั้งหมดไปใชรวมกับระบบการจัดการที่ไดดําเนินการอยูแลวในโรงพยาบาล ขอบเขตการนําไป

ประยุกตใช จะขึ้นกับปจจัยตางๆที่เกี่ยวของลักษณะของกิจกรรมตางๆรวมถึงความซับซอนในการ

ดําเนินงานของโรงพยาบาล 

   2. แบบประเมินดานอาคารและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล  
         แบบประเมินนี้ ใชเปนแนวทางหรือขอกําหนดในการบริหารจัดการดานอาคารและ

สภาพแวดลอมในโรงพยาบาล เพื่อชวยใหโรงพยาบาลควบคุมความเสี่ยงตางๆที่เกี่ยวของในการปรับปรุง

คุณภาพและสงเสริมใหเกิดการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยดานอาคารและสภาพแวดลอมใน

โรงพยาบาล แบงเปน 7 หมวด ประกอบดวย  

  1) หมวดงานสถาปตยกรรม ประกอบดวย แผนการพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาล 
ทางเขา-ออกของโรงพยาบาล การเขาถึงแผนก/สวนบริการของโรงพยาบาลปายนําทาง ปายจราจร ปาย
ชื่อโรงพยาบาล ปายช่ืออาคาร ถนนภายในโรงพยาบาล ทางเดินเทา  ทางเดินเชื่อมระหวางอาคารสําหรับ
ผูปวย ทางลาด สําหรับผูปวย ที่จอดรถยนตและจักรยานยนต บริเวณรับ-สงผูปวยหนาอาคาร หองน้ํา-
สวม สําหรับผูรับบริการ  
  2)  หมวดงานมัณฑนศิลป ประกอบดวย งานตกแตงภายในและเฟอรนิเจอรภายในอาคาร 
  3)  หมวดงานภูมิทัศน   สภาพแวดลอมและภูมิทัศน    
  4)  หมวดงานโครงสราง ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร 
  5) หมวดงานระบบไฟฟาและสื่อสาร ประกอบดวย ระบบไฟฟากําลัง  ระบบไฟฟาแสงสวาง    
ระบบไฟฟาสํารองฉกุเฉิน  ระบบโทรศัพท  ระบบเสียงตามสาย  ระบบเรียกพยาบาล  ระบบแจงเหตุ  
เพลงิไหม  ระบบทีวีรวม ระบบทีวีวงจรปด ระบบปองกันการเขา-ออก ระบบสื่อสารดวยความเร็วสูง 
ระบบปองกันฟาผาระบบปองกันแรงดัน และกระแสเกิน  
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  6) หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล ประกอบดวย ระบบปองกันอัคคีภัย ระบบประปา    
ระบบระบายน้ําและระบบสุขาภิบาล  ระบบบําบัดน้ําเสีย การจัดเก็บและกําจัดขยะ 
  7) หมวดงานระบบเครื่องกล  ประกอบดวย  ลิฟต (ถามี) ระบบระบายอากาศ/ปรับอากาศ 
ระบบแกสทางการแพทย 

   3.แบบประเมินดานความปลอดภัยในโรงพยาบาล  

  แบบประเมินนี้ใชเปนแนวทาง หรือ ขอกําหนดในการบรหิารจัดการในการจัดทําขั้นตอน

ปฏิบัติงาน การกํากับ ควบคุม ดูแล บํารงุรกัษา เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในโรงพยาบาลของการใหบริการ

งานดานสุขภาพและเกิดความปลอดภัยแกบุคลากรหรือผูเกีย่วของ ในเรื่องของเครือ่งจักร เครื่องมือและ

อุปกรณในระบบงานวิศวกรรม โดยสามารถนําไปประยกุตใชไดกับ โรงพยาบาลทกุแหงที่ตองการ ซึ่ง

ประกอบดวย  

  1) เครื่องจักร ไดแก การตรวจสอบ การทดสอบ ผูรับผิดชอบและการจัดทําขอมูลประวัติ

ครุภัณฑ ไดแก ลิฟต เครื่องเชื่อมไฟฟาและเครื่องเชื่อมกาซ เปนตน 

  2) หมอน้ํา ไดแก ผูควบคุมหมอน้ํา การตรวจสอบ การทดสอบ การติดตัง้ การซอมบํารุง 

การซอมแซมและการใช ควบคุม ผูรับผิดชอบและการจัดทําขอมูลประวัติครุภัณฑเปนตน 

  3) บริภัณฑไฟฟา ไดแก ฉนวนไฟฟา แรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา หมอแปลงเครื่องวัดเครื่อง

กําเนิดไฟฟา ระบบปองกันฟาผา(ระบบลอฟา)  หลักลอฟา สายนําประจุ หลักดิน สายดิน การไฟฟา

ประจําทองถิ่นเปนตน 

  4) อัคคีภัย ไดแก อาคาร สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยอยางปานกลางอยาง

รายแรง เพลิงประเภท เอ เพลิงประเภท บี เพลิงประเภท ซี เพลิงประเภท ดี วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ เครื่อง

ดับเพลิงแบบเคลื่อนยายได ระยะเขาถึง ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและทางหนีไฟ การดับเพลิง

 การปองกันอัคคีภัย การดําเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน 

  5) รังสีชนิดกอไอออน ไดแก ตนกําเนิดรังสี (Source) ตนกําเนิดรังสีชนิดไมปดผนึก 

(Unsealed source) กากกัมมันตรังสี (Radioactive waste) ปริมาณรังสีสะสม พื้นที่ควบคุมบริเวณรังสี

สูง อุปกรณบันทึกปริมาณรังสีประจําตัวบุคคล การผลิต มีไวในครอบครอง การควบคุมและปองกัน

อันตราย เครื่องหมาย ฉลากและสัญญาณเตือนภัย การคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 

  6) ระบบกาซทางการแพทย ไดแก อากาศทางการแพทย (Medical Air) ไนโตรเจน 

(Nitrogen) ออกซิเจน (Oxygen) ไนตรัสออกไซด(Nitrous Oxide) ทอบรรจุหรือภาชนะบรรจุที่เปนทอ 

(Cylinder) เสนทอ (Pipeline หรือPipe) ระบบเสนทอกาซ (Piped Gas System) การวางเสนทอ 

(Piping) ชุดจายกาซ (Manifold) แหลงจายสํารอง (Reserve Supply) ระบบสัญญาณเตือนหลัก 

(Master Alarm System) ระบบสัญญาณเตือนประจําที่ (Alarm System) ระบบสัญญาณเตือนเฉพาะ 

(Local Alarm System) อัตโนมัติ (Automatic) แหลงกาซ การจายกาซ ระบบสัญญาณเตือน การ

ฝกอบรม เปนตน 
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   4. แบบประเมินดานสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล 
  แบบประเมินนี้ ใชเปนแนวทางหรือขอกําหนด ในการบริหารจัดการในการจัดทําขั้นตอน

ปฏิบัติงาน การกํากับ ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา งานดานสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดความปลอดภัยและภูมิ

ทัศนที่สวยงามในโรงพยาบาล และ เกิดความสะดวก ความปลอดภัยแกบุคลากรหรือผูเกี่ยวของ ในเรื่อง

ของวิศวกรรมสิ่งแวดลอม บุคลากร ผูเกี่ยวของ สิ่งปฏิกูล มูลฝอย มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยยอยสลาย มูลฝอย

ที่ยังใชได (รีไซเคิล) มูลฝอยอันตราย มูลฝอยติดเช้ือ นํ้าเสีย มลพิษทางอากาศ  นํ้าบริโภค น้ําอุปโภค โดย

สามารถใชไดกับโรงพยาบาลทุกประเภท ทุกขนาด ซึ่งประกอบดวย  

   1)  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมลูฝอย 

   2)  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

   3)  การจัดการน้ําเสีย 

   4)  การจัดการน้ําอุปโภคบริโภค 

   5)  การจัดการระบบระบายอากาศ 

   6)  การจัดการระบบแสงสวาง 

   7)  การจัดการมลพิษทางเสียง 

   5. แบบประเมินดานสื่อสารในโรงพยาบาล 

  แบบประเมินนี้ ใชเปนแนวทางหรือขอกําหนดในการบริหารจัดการในการจัดทําขั้นตอน

ปฏิบัติงาน การกํากับ ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา งานดานการสื่อสาร เพื่อการสงผานขอมูล การ

ประสานงาน  ใหเกิดความปลอดภัยและความสะดวกสบาย มีความพรอมใชกับบุคลากรหรือผูเกี่ยวของ 

ในการใหบริการดานสาธารณสุขในโรงพยาบาล ในเรื่องของระบบสื่อสาร เครื่องวิทยุคมนาคม ตรวจสอบ 

บํารุงรักษา ทดสอบผูควบคุมการติดต้ังและบํารุงรักษาระบบสื่อสาร การยกเลิกการใชงานครุภัณฑสื่อสาร 

โดยสามารถใชไดกับโรงพยาบาลทุกประเภท ทุกขนาด ซึ่งประกอบดวย 

   1)  เครื่องวิทยุคมนาคม 

   2)  ระบบเสียงตามสาย 

   3)  ระบบโทรศัพท 

   4)  ระบบเรียกพยาบาล 

   5)  ระบบกลองวงจรปด 

   6) ระบบเคเบิ้ลทีวี 

   7)  ระบบเครือขายสือ่สารขอมลู 

   6. แบบประเมินเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล 

  แบบประเมินนี้ ใชเปนแนวทางหรือขอกําหนดในการบริหารจัดการ ในการจัดทําขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน การกํากับ ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา งานดานเครื่องมือวัดและอุปกรณทางการแพทย เพื่อให

เกิดคุณภาพและความปลอดภัยในดานการมี การใช รวมทั้งมีความพรอมใชกับบุคลากรหรือผูเกี่ยวของ ใน
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การใหบริการดานสาธารณสุขในโรงพยาบาลในเรื่องของเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล บํารุงรักษา 

ตรวจสอบ ทดสอบ การสอบเทียบ โดยสามารถใชไดกับโรงพยาบาลทุกประเภท ทุกขนาด ซึ่งประกอบดวย 

   1)  หลักเกณฑการไดมา 

   2)  การใชงานและบํารุงรักษา 

   3)  การตรวจสอบ ทดสอบหรอืสอบเทียบ 

   4)  การซอมแซม 

   5)  การยกเลิกการใชงาน 
 

 

 

  เครื่องมือในการประเมิน ประกอบดวย 4 หมวด 10 องคประกอบ ดังนี้ 

 หมวดที่ 1 การบริหารจัดการ                
  องคประกอบที่  1 นโยบายการดําเนินงานสุขศึกษาและพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ 
   เปนทิศทางและแนวทางในการปฏิบัติทีส่ะทอนคานิยมของหนวยงานในการดําเนินงาน    
สุขศึกษาสามารถปรบัเปลี่ยนไดตามสถานการณของปญหาสขุภาพ   ชวยใหผูปฏิบัติสามารถกําหนด     
แนวปฏิบัติในการดําเนินงานปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

  องคประกอบที่ 2 ทรัพยากรการดาํเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
        เพื่อใหองคกรหนวยงานไดจัดสรรทรัพยากรในการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพอยางเหมาะสมเพียงพอเพื่อสนับสนุนการดําเนินปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนใน
พื้นที่รับผิดชอบ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 

  องคประกอบที่ 3 ระบบขอมูลสารสนเทศดานการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ     เปนระบบการบริหารจัดการขอมูลใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการนําไปใช มีวิธีการเก็บ
รวบรวมและจัดเก็บอยางเปนระบบ มีความถูกตองครบถวน เปนปจจุบัน ตรวจสอบได อางอิงแหลงที่มาได 
และมีการเชื่อมโยงขอมูลระหวางเครือขายในระบบบริการสุขภาพได จําแนกฐานขอมูล 3 ดาน ดังนี้ 

    3.1 ฐานขอมูลดานพฤติกรรมสุขภาพ 

    3.2 ฐานขอมูลดานสื่อสุขศึกษา 

   3.3 ฐานขอมูลดานเครือขายการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
  

     หมวดที่  2  กระบวนการดําเนินงาน ประกอบดวย 
 องคประกอบที่ 4 แผนการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

  เปนเครื่องมือในการควบคุมกํากับและประเมินผลความสําเร็จของงาน  จึงเปนเครื่องมือใน
การบริหารงานโครงการและทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด  

 

 

2. 2. ดานกระบวนการดําเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
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 องคประกอบที่ 5 กิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

  เปนการจัดกิจกรรมเพื่อใหกลุมเปาหมายเกิดการเรียนรูและพัฒนาทักษะที่จําเปนดาน
สุขภาพที่เปนสวนขาด รวมทั้งพัฒนาปจจัยแวดลอมที่เอื้อตอการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค ทั้งใน
สถานบริการสาธารณสุขและในชุมชน โดยเนนใหประชาชนกลุมเปาหมายเปนศูนยกลางของการเรียนรู 
และมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูและรวมเรียนรูดวย 

 องคประกอบที่ 6  การติดตามสนับสนุนการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ  

  เปนการชวยเหลือ สนับสนุน ควบคุม กํากับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ และถูกตองตามเปาประสงคขององคกร และความตองการของประชาชน
กลุมเปาหมายมากที่สุด   

  องคประกอบที่  7 การประเมินผลการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

   เปนเครื่องมือในการบริหารแผนงานโครงการดวยการควบคุม กํากับ สรางผลงานใหตรงกับ
วัตถุประสงคของแผนงานและโครงการ เพื่อใหทราบสถานการณและผลการดําเนินงานสุขศึกษา  
  
 หมวดที่  3  กระบวนการพัฒนาคุณภาพบริการประกอบดวย 

 องคประกอบที่ 8 การเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ 

  เปนกระบวนการศึกษาและวิเคราะห ตลอดจนเฝาติดตามพฤติกรรมสุขภาพที่เปนสาเหตุ
หรือปจจัยสําคญัของปญหาสุขภาพ อยางตอเนื่องและเปนระบบ เพื่อประโยชนสําหรบัการดําเนินงาน   
สุขศึกษาและพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ ใหทันกับสถานการณของปญหาสุขภาพทีเ่กิดข้ึน หรือเปลี่ยนแปลง
ไป 

 องคประกอบที่  9 การวิจัยท่ีเกี่ยวของกับสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 

  เปนกระบวนการหาคําตอบในการดําเนินงานดานพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อพัฒนางานในระบบ
บริการสาธารณสุขที่เกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน 
 

   หมวดท่ี  4   ผลลัพธการดําเนินการ ประกอบดวย 
   องคประกอบที่  10 ผลลัพธการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ    

 เปนการ ประเมินผลการดําเนินงานสุขศึกษาและพฒันาพฤตกิรรมสุขภาพจําแนกได 3 ดาน คือ 

   10.1  ผลลัพธดานผูรับบริการ 

   10.2  ผลลัพธดานชุมชน 

   10.3  ผลลัพธดานพัฒนาคุณภาพบริการ 

 นอกจากน้ี มาตรฐานงานสุขศึกษา ไดกําหนดเกณฑสําหรับการดําเนินงานที่ตอเน่ืองอีก 4 
เกณฑ ดังน้ี 

  1. ผูบริหารระดับสูงของหนวยงานมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา ผูบริหาร
ระดับสูงของหนวยงานมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา  
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  2.  มีการแกปญหาพฤติกรรมตามปญหาสาธารณสุขของพื้นที่ตอเนื่อง จากปที่ผานการ
ประเมิน 
            3. จํานวนกลุมเปาหมายมีพฤติกรรมเสี่ยงลดลงหรือพฤติกรรมที่ถูกตองเพิ่มขึ้นจากเดิม ในป
ที่ประเมิน (2 พฤติกรรม)        
    4. อัตราภาวะแทรกซอนในกลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง หรือจํานวนผูปวยที่เกิดจากพฤติกรรม
เสี่ยงตอโรคติดตอ ในปที่ตรวจประเมิน 
 
 

2.2. เกณฑการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ    
 เกณฑมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ    แบงเปน 3 ระดับ ดังนี้   
               
ระดับ มาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ 

1 1. สถานบริการสุขภาพมกีารประเมินองคกรตนเอง  ครบ 2 ดาน และ  
2. สถานบริการไดรับการเยี่ยมประเมิน โดยคณะกรรมการฯ แต ผลการเยี่ยมประเมิน ไม
ผาน เกณฑ (คะแนนต่ํากวารอยละ 60) 

2 ระดับ 2    
1. สถานบริการสุขภาพมกีารประเมินองคกรตนเอง ครบ 2 ดาน  และ      
2. สถานบริการไดรับการเยี่ยมประเมินโดยคณะกรรมการฯ มีผลการเยี่ยมประเมิน ผาน 
เกณฑ (คะแนนตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป) 
ระดับ 2 ดีมาก  
1. สถานบริการสุขภาพมกีารประเมินองคกรตนเอง ครบ 2 ดาน และ      
2. สถานบริการไดรับการเยี่ยมประเมินโดยคณะกรรมการฯ มีผลการเยี่ยมประเมิน ผาน 
เกณฑ (คะแนนตั้งแตรอยละ 90 ขึ้นไป)  และ 
3. มี Best Practice /นวัตกรรม อยางนอย 1 เรื่อง ในดานใดดานหนึ่ง 

3 1. สถานบริการสุขภาพมกีารประเมินองคกรตนเอง  และ ผลการประเมินตนเองผานรอยละ 
90 ทั้ง 2 ดาน 
2. สถานบริการสมัครใจขอรับการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพทกุระบบทั้ง
โรงพยาบาล 
3. สถานบริการไดรับการเยี่ยมประเมินโดยคณะกรรมการฯ มีผลการเยี่ยมประเมินทุกระบบ
ทั้งโรงพยาบาล ผานเกณฑ (คะแนนตั้งแตรอยละ 90 ขึ้นไป) 

  ประเมินองคกรตนเอง ครบ 2 ดาน หมายถึง (1) ดานระบบการจัดการคุณภาพและความ
ปลอดภัยดานอาคาร สิ่งแวดลอมและเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล และ (2) ดานสุขศึกษา 

 การเยี่ยมประเมินโดยคณะกรรมการ หมายถึง ในป 2559 คณะกรรมการเยี่ยมประเมินจะลง
เยี่ยมชมเฉพาะในตึกที่มีบริการผูปวยนอก (OPD) อุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER) และสภาพแวดลอมของ
โรงพยาบาล (สําหรับการประเมินตนเองโรงพยาบาลยังคงตองประเมินทั้งระบบตามแบบที่กําหนด) หาก
ผลการเยี่ยมประเมินของคณะกรรมการไดคะแนนรอยละ 60 ขึ้นไป ถือวาผานเกณฑมาตรฐานระบบ
บริการฯ ระดับ 2 และ 2 ดีมาก 
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   ในกรณีที่สถานบริการสุขภาพมีความประสงค จะขอรับการเยี่ยมประเมินทุกระบบทั้ง
โรงพยาบาล  สถานบริการสุขภาพตองแจงความจํานงใหคณะกรรมการเยี่ยมประเมินดําเนินการ และหาก
ผลการเยี่ยมประเมินไดคะแนนรอยละ 90 ขึ้นไป ถือวาผานเกณฑมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ระดับ 3  

  Best Practice /นวัตกรรม อยางนอยดานใดดานหน่ึง หมายถึง เปน Best Practice/
นวัตกรรม ดานระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยดานอาคาร สิ่งแวดลอมและเครื่องมือแพทย
ในโรงพยาบาล  (มี 6 ดาน อาจเปน Best Practice / นวัตกรรม ดานใดดานหนึ่งใน 6 ดาน และ/หรือ 
ดานสุขศึกษา) ซึ่งอาจไดรับการพัฒนามาตั้งแตปกอนปจจุบัน และนํามาตอยอดองคความรู  ขยายผลในป
ปจจุบันก็ได 

แบบสรปุผานเกณฑมาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประเด็นการประเมิน ผลเยีย่มประเมินตึกที่มี
บริการ OPD/ER 

สภาพแวดลอมทัง้ รพ. 

ผลเยีย่มประเมิน
ทุกระบบท้ัง รพ. 

ผานระดับ 2 2 ดีมาก ระดับ 3 

1.มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยดานอาคาร สภาพแวดลอมและเครื่องมือแพทยใน

โรงพยาบาล 

1.ดานระบบจัดการคุณภาพและ
ความปลอดภัย 

8 เรื่อง/76 ขอ 60 % ขึ้นไป 
รอ

ยล
ะ 

90
 ข

ึ้นไ
ป 

แล
ะม

 ีb
es

t p
ra

ct
ice

 /น
วัต

กร
รม

อย
าง

นอ
ย 

1 
เร

ื่อง
 (ด

าน
ใด

ดา
นห

นึ่ง
) 90 % ขึ้นไป 

2.ดานอาคาร/สภาพแวดลอม 7 เรื่อง/147 ขอ 60 % ขึ้นไป 90 % ขึ้นไป 

3.ดานความปลอดภัยในโรงพยาบาล 21 เรื่อง/60 ขอ 60 % ขึ้นไป 90 % ขึ้นไป 

4. ดานสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล 15 เรื่อง/49 ขอ 60 % ขึ้นไป 90 % ขึ้นไป 

5. ดานการสื่อสาร 6 เรื่อง/20 ขอ 60 % ขึ้นไป 90 % ขึ้นไป 

6. ดานเครื่องมือแพทย 5 เรื่อง/19 ขอ 60 % ขึ้นไป 90 % ขึ้นไป 

2. มาตรฐานงานสุขศึกษา 

2.1 หมวดบริหารจัดการ 3 เรื่อง(อป.1,2,3) 
18 ขอ 

60 % ขึ้นไป 
จาก 20 ขอ 
อป. 3 (11 
ขอ) 
อป. 4 (5 ขอ) 
อป.5 (3 ขอ) 
อป.7 (1 ขอ ) 

90 % ขึ้นไป  
จาก 41 ขอของ   
อป.1-10 
(ขอบเขต รพศ/
รพท, รพช. อยาง
นอย 5,4 ปญหา 
สธตามลาํดับ 

2.2 หมวดกระบวนงาน 4 เรื่อง(อป. 4,5,6,7) 
13 ขอ 

2.3 หมวดคุณภาพงาน 2 เรื่อง (อป.8,9) 
6 ขอ 

2.4 หมวดผลลัพธ    1 เรื่อง (อป.10) 4 ขอ 
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บทท่ี 2 
แนวทางการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
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แนวคิด/หลักการ : กัลยาณมิตร/สอนงาน ประยุกตจาก รูปแบบของ สรพ. 

1. เครื่องมือ/เกณฑ  

1.1 มาตรฐานดานระบบการจดัการ

คุณภาพและความปลอดภัยดาน

อาคาร สิง่แวดลอมและเครื่องมือ

แพทยในโรงพยาบาล   

1.2 มาตรฐานงานสขุศึกษา 

2.ผูเย่ียมประเมินฯ 

1.คณะกรรมการเยี่ยมประเมิน
ระดับเขต ทีมละ 5-7 คน /ทีม  

2.  คณะกรรมการฯ 1  ทีม 
เยี่ยมประเมินหนวยบริการ  
25 แหง 

3. ขั้นตอนการเย่ียมประเมิน 

ระยะเวลา 

ไตรมาสที่ 1 

- ประชุมชี้แจง มฐ. แกผูรับผิดชอบงาน 
- จัดทําแผนและแจงแผน/แนวทางการเยี่ยมแก

สถานบริการ 
     ไตรมาสที่ 2-3 ดําเนินการเยี่ยม                          

ไตรมาสที่ 3-4 รายงานผล                                                        

ประเด็นการเย่ียม                                                   

กระบวนงานที่มีคุณภาพ / นวัตกรรม Best 

Practice/โอกาสพัฒนาของสถานบริการ                   

กระบวนการเย่ียม 

 1. ใช Concept KM. แบบกัลยาณมิตร                        

2. สถานบริการมีการประเมินตนเอง                         

3.คณะกรรมการลงเยี่ยม 1 วัน/แหง                      

ผูรับการเยี่ยมประเมิน 

 1. ผูบริหารและทีมผูรับผิดชอบ และ ผูที่เกี่ยวของ                         

2. รพ.สต.เครือขาย 

  3.ภาคี เครือขายสุขภาพ 

 การแจงผล                                                         

1. แจงผลตอผูรับการเยี่ยมในที่ประชุมในวันเยี่ยม

ประเมิน                                          

2. แจงผลผาน นพ.สจจ. สําเนาผอ.รพ.ภายใน 15 

วันหลังการประชุมรับรองผล 

1. กรอบมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

4. ประเมินความพึงพอใจ 

   5. ปรบัปรุงคุณภาพการเยี่ยม

ประเมิน 
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2. แนวทางการเยี่ยมประเมนิสําหรบัคณะกรรมการเยี่ยมประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  
 

 

ถายทอดแนวทางฯ แก                       

คณะกรรมการเยี่ยมประเมิน 

คณะกรรมการฯทําแผนลงเยี่ยมประเมิน 

การเตรียมตัวกอนเยี่ยมประเมิน 

1. ทําหนังสือแจงจังหวัดเรื่องแผน/ แนวทางการเยี่ยมประเมินและแนวทางรับการเยี่ยม 

2. วิเคราะหขอมูลการประเมินตนเองและวางแผนการเยี่ยมประเมิน 

.   3. เตรียมแบบประเมิน/แบบสรุปผลการเยี่ยมประเมิน 

   ระหวางการเยี่ยมประเมิน   

 1. สถานบริการสุขภาพนําเสนอกระบวนการดําเนินงานป 59 ประมาณ 30 นาที ดวย ppt. 

.   2. คณะกรรมการ ฯ ซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู 

.   3. เยี่ยมชมหนวยงาน 

      4. สรุปสิ่งที่พบเห็น จุดเดน โอกาสพฒันาตาม แบบฟอรมแก สถานบริการ 

หลังเยี่ยมประเมิน   

     1. คณะกรรมการฯ นําเสนอขอมลูแก คกก.รบัรอง เพือ่รับรองผลการเยี่ยม        

2. สบส. เขต แจงผลการประเมินแก นพ.สสจ. ตามแบบฟอรม  

     3. สบส. เขต รายงานผลแก กองแผนงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

     4. สบส. เขต จัดทําฐานขอมูลการพัฒนาคุณภาพ 
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 2.1 รายละเอียดขั้นตอนการเยี่ยมประเมินฯ 

 ขอมูลในการเยี่ยมประเมิน  
      -  ขอมูลหลัก คือ การดําเนินงานในปปจจุบัน  
      -  ขอมูลรอง คือ การดําเนินงานในปที่ผานมา เพื่อแสดงถึงกระบวนการพัฒนาที่ตอเนื่อง
และตอยอดความสําเร็จ  
 

ขั้นตอน รายละเอียด ผูรับผิดชอบ 

1. แนะนําทีม
วัตถุประสงค
ขั้นตอนการ
เยี่ยม 

 

.  แนะนําทีม                                                                                   
ทีมละ  5-7  คน ประกอบดวย  หัวหนาทีม .....  คณะกรรมการดาน
ระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยดานอาคาร สิ่งแวดลอมและ
เครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล .... และ  ดานสุขศึกษา..... เลขาทีม......
วัตถุประสงคการเยี่ยม                                                                  
1. ประเมินคุณภาพงาน                                                            
2. ชื่นชมผลงาน                                                                     
3. แลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอเสนอแนะ โอกาสพฒันา  

 ขั้นตอนการเยี่ยม                                                                    
1. ระยะเวลา 1 วัน                                                                
2. สถานบริการสุขภาพ นําเสนอ  Power point 30 นาทีรวม 2 ดาน        
3. แบง 2 กลุม คือ  

  กลุมที่ 1 ดาน ENV และวิศวกรรมการแพทย       
  กลุมที่ 2 ดานสุขศึกษา 
  เพื่อซักถามแลกเปลี่ยนและกําหนดประเด็น/พื้นทีเ่ยี่ยมประเมิน                                                                              

4. คณะกรรมการเยี่ยมชมหนวยงานในตึกที่มบีริการแผนกผูปวยนอก 
(OPD) /อุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER) และสภาพแวดลอมของโรงพยาบาล                       
5. หัวหนาทีมเยี่ยมประเมิน แจงผลการเยี่ยมในหองประชุม 30 นาที       
6. ลงนามรับทราบผลการเยี่ยมประเมิน 

หัวหนาทีม 

2. สถานบรกิาร
สุขภาพนําเสนอ  
Power point 

คณะกรรมการฯ แตละดาน เก็บประเด็นผลงานเดน และโอกาสพฒันา ผูรบัผิดชอบ
แตละดานๆ 
ละ 1 คน 
check list 
ตามรายการ 
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ขั้นตอน รายละเอียด ผูรับผิดชอบ 

3.ซักถามแลกเปลี่ยน 

 

 คณะกรรมการฯ เยี่ยมประเมินผลงานปปจจบุัน หากสถานบริการ    
นําเสนอผลงานปที่ผานมา ใหซักถามความตอเนื่องในการดําเนินงาน 

   3.2 ประเด็นการซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู 

  3.2.1 คณะกรรมการดานระบบการจัดการคุณภาพและความ
ปลอดภัยดานอาคารสิ่งแวดลอมและเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล 
เนนการซักถามในประเด็น ดังนี้ 

       1)  ผลการประเมินตนเอง การประเมินสถานภาพ มีการนําผล
ที่ไดมาสูการพัฒนางานดานมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพและความ
ปลอดภัยดานอาคาร สิง่แวดลอมและเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล
อยางไร 

   2)  ขอมูลที่ไดรับการสงเสรมิ สนับสนุนจากสํานกังานสนับสนุน
บริการสุขภาพตามเขตพื้นที่ทีร่ับผิดชอบ ซึง่ไดมีคําแนะนํา ขอชี้แนะหรือ
ความรวมมือ รวมปฏบิัติงานเพื่อการพัฒนากบัโรงพยาบาล โดยมีความ
ครอบคลมุของเนื้อหาสาระ ขอมูล มีความเพียงพอ เพื่อนําไปสูการพฒันา
งานดานมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยดาน
อาคาร สิ่งแวดลอมและเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาลหรือไม 

  3)  การดําเนินการเพื่อการพฒันางานดานมาตรฐานระบบการ
จัดการคุณภาพและความปลอดภัยดานอาคาร สิง่แวดลอมและเครื่องมือ
แพทยในโรงพยาบาลนั้น มีการจัดแผนงานพัฒนาในดานตางๆ การ
คนพบความเสี่ยง โดยมีการแกไขและมกีารจัดทําแผนการรองรบัเพื่อการ
พัฒนาหรือปรับปรงุแกไขอยางตอเนื่องอยางไร ทั้งกรณีแกไขไดและกรณี
แกไขไมได(ตองจัดทําแผนรองรบัความเสี่ยงทีจ่ะเกิดขึ้นดวย) 

4)  มีการทบทวนแนวทางหรือแผนการพฒันางานดานมาตรฐาน
ระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยดานอาคาร สิ่งแวดลอม
และเครือ่งมอืแพทยในโรงพยาบาลในดานตางๆอยางไร 

3.2.2 คณะกรรมการดานสุขศึกษา เนนการซกัถามในประเด็น 
ดังนี้ 

 1)  ปญหาสาธารณสุข 5 อันดับแรก และใหเลอืกโรคไมติดตอ
เรื้อรัง เชน HT/DM หัวใจหลอดเลือด ในการเยี่ยมประเมินในป 2559                                     

2)  การมีฐานขอมลูพฤติกรรมเสี่ยงหรือขอมลูระดับความรอบรู
ดานสุขภาพในกลุมเสี่ยงหรือกลุมที่มีภาวะเสี่ยงตอปญหาสาธารณสุข                     
   

ผูรบัผิดชอบ
แตละดาน  
สรปุประเด็น
สําคัญสั้น ๆ 
ใหกับเลขา 
เพื่อเปน
ขอมูลในการ
เยี่ยม
ประเมินป
ตอไป 
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ขั้นตอน รายละเอียด ผูรับผิดชอบ 

   3)  โครงการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมในโรงพยาบาลและในชุมชน
 4)  กิจกรรมดําเนินงานในโรงพยาบาลตอเนือ่งไปในชุมชนรวมทั้ง
การสงเสรมิสุขภาพในชุมชน/การมีสวนรวมของชุมชน/การเสริมพลงัแก
ผูใหบริการ/ผูรับบรกิาร ไดแก การพฒันาศักยภาพ การใหขอมูลขาวสาร 
การใหขวัญและกําลังใจ                                        
         5)  มีการทบทวนแนวทางหรือแผนการพัฒนางานอยางไร  
         6)  ผลงานเดน 

 

4.เยี่ยมชมการ
ทํางานในหนวย
บริการ 

  4.1 คณะกรรมการเยี่ยมประเมินตึกทีม่ีบริการแผนกผูปวยนอก (OPD) 
อุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER) และสภาพแวดลอมของโรงพยาบาล (ดานสุขศึกษา
เนนการเยี่ยมประเมินในคลินกิทีส่อดคลองกับปญหาสาธารณสุขในอันดับ
ตนๆ ของโรงพยาบาล)                                                        

  4.2 เจาหนาที่อธิบายกระบวนการทํางาน พรอมแสดงแผนผัง
กระบวนงาน (ถามี)  
  4.3 ซักถาม/แลกเปลี่ยน ในประเด็น                                           

1) หนวยงานทบทวนเพื่อคนหาความเสี่ยงและโอกาสพัฒนา
อยางไร          

2) กิจกรรมคุณภาพมีอะไรบาง                                                 
3) ระบบการเชื่อมโยงความรวมมือระหวางสหสาขาภายใน

โรงพยาบาลและภาคีเครือขายในชุมชนเปนอยางไร                                    
4) จะมั่นใจไดอยางไรวามีการทํางานตามมาตรฐานทีจ่ะ

ตอบสนองความคาดหวังของผูรบับริการ ผูมสีวนไดสวนเสีย อยางไร                           
5) ผลลัพธจากการทํางานอยางไร Best Practice/นวัตกรรมในป

ที่ผานมาอะไรบาง ฯลฯ พรอมทั้งตรวจสอบหลกัฐานเชิงประจักษในกลุม
ฝายตางๆ ประมาณ  1-2 ชม.                                                    

 

 5. คณะกรรมการฯ 
สรปุผล 

 5.1 คณะกรมการฯประชุมสรปุผลตามแบบรายงาน โดยสะทอนความ

เชื่อมโยงในเกณฑการประเมินของมาตรฐานแตละดาน และเชื่อมโยงกับ

ระบบงานของโรงพยาบาล 

5.2 แจงผลการเยี่ยมใหแกผูรับการประเมิน พรอมเสนอแนะโอกาสการ  

พัฒนา 
  5.3 ลงนามรับทราบผล 
 

หัวหนาทีมเยี่ยม
ประเมิน 
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2.2 เทคนิคการเปนผูเยี่ยมประเมิน 
 2.2.1 ดานระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยดานอาคารสิ่งแวดลอมและเครื่องมือแพทย
ในโรงพยาบาล 

ขั้นตอนการเยี่ยมประเมิน 
(ตั้งแตอยูในหองประชุม เยี่ยมชมหนวยงาน สังเกตการณ  

และกลับมาสรุปในหองประชุมอีกครั้ง) 
แนวคําถาม 

เตรียมความพรอมกอนมาถึงรพ.โดยศึกษาขอมูลทั่วไปของโรงพยาบาล เชน ระดับการใหบริการ จํานวน
เตียง เพื่อประเมินถงึศักยภาพในการปรบัปรุงพฒันา  และศึกษาขอมูลจากแบบแบบประเมินตนเองที่
สงกลับคืนมา  ทําเครื่องหมายหนาขอที่ไมผานเกณฑ เพื่อคนหาโอกาสพัฒนา 

  1. ชมการนําเสนอ ppt การดําเนินงานดานอาคารฯ  

-  บันทึกขอดีของการดําเนินงาน  ถามีความนาสนใจ
เปนพิเศษ  ใหจดบันทึกไวเพื่อเตือนใหลงสังเกตการณ
จากสถานที่จริงตอไป 

- ตั้งขอสงสัยในขอที่ ไม ไดนําเสนอวายังไมบรรลุ  
เกณฑ  เพื่อซักถามและสงเสริมแนวทางปรับปรุง
พัฒนาขณะลงสังเกตการณ 

- สอบถามผลการประเมินเมื่อปที่ผานมาของ รพ   

กรณีเคยรับการตรวจประเมิน  

- มีเกณฑขอใดบางที่ยังไมบรรลุ  

- มีการปรับปรุงพัฒนาเพื่อบรรลุเกณฑหรือไมอยางไร 

- มีปญหา-อุปสรรคในการพัฒนา:ผูบริหาร,งบฯ 

- มีขอเสนอแนะ ขอรองเรียนจากผูมารับบริการที่มีตอ

อาคารและสภาพแวดลอมหรือไม 

2. ลงสังเกตการณสถานที่จริงโดยการสุมดูเปน

หมวดจากทั้งหมด 6 หมวด  ดูขอที่ไมยังไมบรรลุ

เกณฑจากแบบประเมินที่ รพ.เปนผูทํา  แลวให

ขอเสนอแนะตามหลักวิชาชีพ  หากตองใชวิชาชีพใน

การแกปญหา ใหแจงกองแบบแผนหรือหนวยงาน

โยธา-เอกชน 

- ถามถึงมาตรฐาน เชน สิ่งอํานวยความสะดวกของผู

พิการในภาพกวางๆ เชน ทางลาด หองน้ําสําหรับผู

พิการ ราวจับ วาจัดเตรียมครบถวนหรือไม เพื่อ

ทบทวนความเขาใจ 

- ถามถึงนโยบายระดับจังหวัดหรืออื่นๆ วาใหทําการ

ตรวจสอบอาคารหรือไม   

- มีอุบัติเหตุบนทางเทาและถนนหรือไม 

3. สุมสังเกตการณสถานที่จริงขอที่ทําเครื่องหมาย

ผานเกณฑเพื่อตรวจสอบซ้ําและทวนความเขาใจ

เกณฑ 

 ถามี : มีสิ่งบดบังตา ปายจราจร ปายเตือนมีจํานวน

นอย ตําแหนง ไม เ หมาะสม  ไฟสองสวา งนอย 

วิเคราะหจากสถานที่จริงแลวใหคําแนะนําเพื่อลด

ความเสี่ยง 

4. บันทึกสรุปเปนขอที่ตองปรับปรุงพัฒนาพรอม

เสนอแนวทางสังเขป 

 - สอบถามงานปรับปรุงดานอาคารที่อยูในการ

ประชุมทั้งระดับหนวยงานหรือผูบริหารแตยังไมมี

ขอสรุปหรือไมทราบจะใหใครเปนผูดําเนินการ เพื่อ

เสนอแนะใหกองแบบแผนเป นที่ ป รึ กษาหรื อ

ดําเนินการให 
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2.2.2 ดานมาตรฐานงานสุขศึกษา 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการเยี่ยมประเมิน 
(ตั้งแตอยูในหองประชุม เยี่ยมชมหนวยงาน สังเกตการณ  

และกลับมาสรุปในหองประชุมอีกครั้ง) 

แนวคําถาม 

1. กอนการเยี่ยมประเมิน 

 ทีม  PCT , NCD Clinic และหนวยงานที่

เกี่ยวของ รวมกันดําเนินการประเมินตนเอง และ

ทบทวนกระบวนงานสําคัญของบริการสุขศึกษาและ

พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และหรือ การพัฒนาความ

รอบรูหรือการรูแจงแตกฉานทางสุขภาพ (Health 

Literacy) บริการสุขศึกษาในแนวทางการปฏบิัติใน

การดูแลผูปวยเรื้อรัง การดูแลจัดการตนเองของผูปวย

โรคเรื้อรงัที่มารับบรกิารใน NCD Clinic และหรอื 

คลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ประเมินตนเองและ

ทบทวนกระบวนงาน  ประเมินตนเองตามมาตรฐาน

งานสุขศึกษา เพื่อหาสวนขาด และ โอกาสพัฒนา

กระบวนการสุขศึกษาตามมาตรฐานงานสุขศึกษา  

โดยสามารถประเมินตนเองผานเวบ็ไซตกองสุขศึกษา  

http://www.hed.go.th  ทั้งนี้การทบทวนและ

ประเมินตนเอง ควรดําเนินการใหแลวเสร็จอยางนอย 

1 สัปดาห กอนการเยี่ยมประเมินโดยใชขอมูลการ

ดําเนินงานดูแลผูปวยโรคเรือ้รงั ป 2559 และอาจใช

ขอมูลป 2558 รวมดวย 

 

คณะกรรมการยี่ยมประเมินฯ  
   ศึกษาขอมูลจากการประเมินตนเอง รวมกับผล

การเยี่ยมประเมินเมือ่ปทีผ่านมา (กรณีเปนรายเกา) 
และเตรียมการสอบถามเพิ่มเติมในประเด็น ความ
เสี่ยงในบรกิารสุขศึกษา   
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ขั้นตอนการเยี่ยมประเมิน 
(ตั้งแตอยูในหองประชุม เยี่ยมชมหนวยงาน สังเกตการณ  และ

กลับมาสรุปในหองประชุมอีกครั้ง) 
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2. ระหวางการเยี่ยมประเมิน 

  สถานบริการสุขภาพนําเสนอขอมลู ดังนี ้

ขอมูลทั่วไปของโรงพยาบาล  ไดแก นโยบายดานการ

สงเสริมสุขภาพ  โครงสราง  อัตรากําลงั 

คณะกรรมการที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพของ

โรงพยาบาล ปญหาสาธารณสุข 5 อันดับแรก ขอมูล

พฤติกรรมเสี่ยงสําคัญของกลุมโรคเรื้อรัง  ผลลัพธการ

ดูแลรักษาทีเ่กี่ยวของกบัผูปวยโรคเรื้อรัง  เชน Re-

Admission rate , Complication 

 

 

 

 
 

ตรวจสอบจาก นโยบาย วา มีประเด็น “การ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ/การดําเนินงานสุขศึกษา/
การสงเสรมิสุขภาพทีเ่กี่ยวของกบัปญหาโรคไมติดตอ
เรื้อรังหรือไม พรอมทั้ง สังเกตวาผูบริหารให
ความสําคัญและใหการสนับสนุนงานสุขศึกษามาก
นอยเพียงใด (องคประกอบที่ 1)  

ตรวจสอบหรือสอบถามเพิ่มเติม วา ในการ
จัดทํานโยบาย มีทั้งบุคลากรในโรงพยาบาลแบบสห
วิชาชีพ และ มีจากภาคสวนอื่นนอกโรงพยาบาลทีเ่ปน
ภาครัฐและภาคประชาชน  

ตรวจสอบหรือสอบถาม วา ผูรับผิดชอบงานสุข
ศึกษามีใครบาง และมีความมุงมั่นตอการดําเนินงาน
สุขศึกษาอยางไร และเพียงพอตอการดําเนินงาน
หรือไม พรอมทั้งขอดูหลักฐาน 

1. คําสั่งคณะกรรมการสุขศึกษาของโรงพยาบาลทีม่ี
ทั้งสหวิชาชีพ ภาครัฐ และ ภาคประชาชน  
2. แผนผังโครงสรางงานสุขศึกษาของโรงพยาบาล 

หรือ 
3. ในจํานวนผูรับผิดชอบงานสุขศึกษาอยางนอย   

1 คนมีวุฒิการศึกษา/ใบเกียรติบัตรดานสุขศึกษา/
ดานสาธารณสุข/พยาบาลเวชปฏิบัติ/ชุมชน 
4.  ในจํานวนผูรับผิดชอบงานสุขศึกษาอยางนอย    

1 คน/ป ไดรับการพัฒนาศักยภาพ เชน การเขารับ
การอบรม/ประชุมที่ใชกระบวนการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพในการแกปญหาจากองคกรใดๆ    
ก็ไดที่สามารถแสดงหลักฐาน เชน ใบเซ็นชื่อเขาอบรม   
รูปถาย ฯลฯ  (องคประกอบที่ 2)  
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ขั้นตอนการเยี่ยมประเมิน 
(ตั้งแตอยูในหองประชุม เยี่ยมชมหนวยงาน สังเกตการณ  และ
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ผลลัพธการบริการสขุศึกษา เชน 

 ขอมูลพฤติกรรมการจัดการตนเองในโรคเรื้อรัง เชน 

พฤติกรรม 3อ. 2ส.   

 ขอมูลความรอบรูหรือการรูแจงแตกฉานทางสขุภาพของ

ผูปวย HT/DM  (เนนในกลุมที่ไมสามารถควบคุมระดับความ

ดันโลหิตหรือน้ําตาลในเลือดได) 

 ขอมูลผลการจัดการตนเองของผูปวย HT/DM  ที่ไดรับ

บริการสุขศึกษา เชน รอยละของผูปวยเบาหวานที่ไดรบั

บริการสุขศึกษามีระดับน้ําตาลในเลือดอยูในเกณฑดี (FBS 70-

130 mg.%) 

 Best Practice หรือ นวัตกรรมการสงเสริมพฤติกรรม

สุขภาพผูปวยเรื้อรัง หรือผูปวย HT/DM ตนแบบในการจัดการ

ตนเอง 

ขอมูลบริการสขุศึกษา 

 ขอมูลการจัดบริการสขุศึกษาในโรงพยาบาล เปนขอมูลการ

ใหบริการสุขศึกษาที่ดาํเนินการในตึกผูปวยนอกและตึกทีม่ี

บริการผูปวยฉุกเฉิน (ในปตอไปจะขยายขอบเขตการเยี่ยม

ประเมินในบริการแผนกผูปวยในเพิม่ปละอยางนอย 1 ตึก) 

เนนการบริการในคลินิก ไดแก  NCD Clinic , DPAC , คลินิก

พฤติกรรมสุขภาพ  

 ขอมูลการจัดบริการดูแลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูปวยและ

ญาติตอเน่ืองในครอบครัวและชุมชน  ไดแก เวชกรรมสังคม/

เวชศาสตรครอบครวั เนนประเด็นการเยี่ยมบาน (Home 

Health Care) โดย PCT   รพ.สต. อสม. หมอครอบครัว 

 ขอมูลการจัดบริการสงเสรมิสขุภาพในชุมชนทีม่ีอัตราปวย

ดวยโรคเรื้อรังสูง ไดแก เวชกรรมสังคม/เวชศาสตรครอบครัว

และกลุมงานสุขศึกษา 

 ขอมูลแนวทางการประเมินผลลพัธของบริการสขุศึกษาใน

ปงบประมาณ 2559 และผลการประเมิน (ถามี) 

 
สอบถามและอางอิงหลักฐาน : (องคประกอบที่ 
3.1)  
 
ขั้นที่ 1 สอบถามวิธีการไดมาซึ่งขอมูลวามีความ
นาเชื่อถือหรือไม เชน มุมมองของผูรับบริการ 
ครอบครัว ความคาดหวัง/ความตองการ 
 
ขั้นท่ี 2 สอบถามวาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมเสี่ยง
มีอะไรบาง กรอบแนวคิดที่ใชในการวิเคราะห  นําไป
กําหนดเปนกิจกรรมหลักในการแกปญหาอะไรบาง 
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ขั้นตอนการเยี่ยมประเมิน 
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3. คณะกรรมการเยีย่มประเมินฯ ตามรอยคุณภาพ
บริการสุขศึกษาที่โรงพยาบาลจดัใหผูปวย ญาต ิและ
ชุมชน ในสวนตาง ๆ ตามที่ปรากฏในขอ 1  
เนนการตามรอยใน 3 กลุม ดงันี้ 

(1) กลุมที่ไมสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตหรือ
น้ําตาลในเลือดได  

(2) กลุมที่ไมสามารถจัดการตนเองได  
(3) กลุมที่เปนตนแบบ  
และหาขอมูลเพิ่มเติมในประเด็นดังนี้ 
  3.1 การวเิคราะหขอมูล เพื่อนํามาออกแบบบริการ 

สุขศึกษา ครอบคลุมพหุระดับ หรือไม  ไดแก  
- องคประกอบระดับบคุคล (Intrapersonal Factors)      
- องคประกอบระหวางบุคคล (Interpersonal 

Factors)  เชน ครอบครัว/กลุมเพื่อน   
- องคประกอบระดับชุมชน (Community Factors) 
 3.2 การออกแบบบริการสขุศึกษา ที่สอดคลองกับ

แนวคิด ดงันี ้
- ทีมผูใหบริการประเมินผูปวยดวยกรอบแนวคดิที่เนน

องครวม ยึดผูปวยเปนศูนยกลาง อันเกี่ยวของกับการ
เจ็บปวยและการทํา หรือ ไมทําพฤติกรรม 

- ทีมผูใหบริการนําผลการวิเคราะหปญหา และปจจัย
กําหนดการเจ็บปวย และพฤติกรรมมาเชื่อมโยงกับ
แผนการรักษาและการดูแลของทีมสุขภาพอื่นๆ 

- ทีมผูใหบริการสรางแผนการจดัการเรียนรูเพื่อให
ผูปวยและญาติ เกิดเปลี่ยนพฤติกรรมดานอารมณ จติใจ
(ยอมรับ)  มีทักษะการจัดการตนเอง(ปรับเปลีย่น)  และ
ทําตามแผนการรักษาจนเกดิการรูแจงแตกฉานขึ้น(เรียนรู)   
การทําหนาที่การสื่อสาร ปฏสิัมพันธ (สื่อสาร โตตอบ 
ถามคําถามเจาหนาที่ไดดวย) และ ขั้นการใชวิจารณญาณ
ในชีวิตอนาคต (อยูได)  

- ทีมผูใหบริการจัดทาํแผนสนับสนุนการเปลี่ยน
พฤติกรรม แบบพหุระดับ 

กรณีโรคเรื้อรัง 
กรณีโรคเฉยีบพลัน 

 

ตรวจสอบหรือสอบถามเพิ่มเติม  
 ทฤษฎี/แนวคดิที่ใชในการออกแบบกิจกรรมเชิงรุก  เชน 

ใชแนวคิด  stage of changes , self management, 
Health literacy, Empowerment Force Field ,   
Socio-Ecological model  
 หลังจากทาํกิจกรรมแลวเกดิ Empowerment ในผูให/

ผูรับบริการ/เครือขายสขุภาพอยางไร เชน เกดิแกนนํา      
จิตอาสา/คณะกรรมการตางๆ 
 สอบถามวาภาคเีครือขายมีสวนรวมอยางไร 
 มีสื่อที่ใชในการดําเนินงานอะไรบาง สื่อดังกลาวมีการ

วิเคราะหเนื้อหาที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมายอยางไร และมี
การประเมินการรับรูสื่อหรือไม 
 มีการประเมินความพึงพอใจในกิจกรรม หรือ โครงการ

สุขศึกษาหรือไม  
 มีการนิเทศตดิตามสนับสนุนเครือขายในการทํางาน

อยางไร (นิเทศบูรณาการ  หรือ นิเทศแยกสวน) 
   แนวคิดงานสุขศึกษาในโรงพยาบาลมี 3 ลักษณะ คือ 
1.บริการสุขศึกษาในโรงพยาบาล อาจเปนสขุศึกษารายบุคคล
หรือรายกลุม ที่มแีผนใหบริการชดัเจน  
2. บริการสุขศึกษาที่เชื่อมจากโรงพยาบาลไปสูชุมชน อาจ
เปนการเยีย่มบาน เขาคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
3. กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพในชุมชน เชน หมูบาน
ปรับเปลีย่น ฯลฯ 
 
การบริการสุขศึกษาในโรงพยาบาล (องคประกอบที่4,5) 
ตรวจสอบและสอบถามเพิ่มเติม  
: ขอดูแผนภูมิกระบวนงาน หรือ แผนการดูแลผูปวยหรือ 
แนวทางปฏิบัติในคลินิก  
: วิธีการวิเคราะหขอมูลเพื่อออกแบบบริการสุขศึกษา
รายบุคคลและรายกลุม 
: รูปแบบการใหบริการสุขศึกษาในคลินิก 
: ผลลัพธที่เกิดขึ้นในผูปวยเปนอยางไร รวมทั้งคนหาบุคคล
ตนแบบที่ประสบความสําเร็จและตัวอยางที่ไมสําเร็จ 
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- ทีมผูใหบริการมแีผนการเสริมพลังอาํนาจผูปวยและ
ญาติที่เนนการใหทางเลือกในการตั้งเปาหมาย การ
ตัดสินใจ และ/หรือ การสนับสนุนดวยการเรียนรูจาก
การกระทาํ การดูตัวแบบ หรือการเปนตนแบบใหผูอื่น 

- ทีมผูใหบริการประเมินและปรบัปรุงการจัดการ
เรียนรูและเสรมิพลังโดยเนนการรูแจง แตกฉาน ของ
ผูปวยและญาต ิ

 

บริการสุขศึกษาที่เชื่อมตอลงไปในชุมชน (องคประกอบที่4,5) 
ตรวจสอบและสอบถามเพิ่มเติม  
: ขอดูแผนการสงตอผูปวยเพื่อการดูแลตอเน่ืองในชุมชน  
: ทีมเครือขายสุขภาพใน รพ. และในชุมชน ที่เขามามีสวนรวม
มีใครบาง 
: วิธีการและผลความสําเร็จ (อป.8) รวมทั้งคนหาบุคคล
ตนแบบที่ประสบความสําเร็จและตัวอยางที่ไมสําเร็จ 
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพในชุมชน  (องคประกอบที่4,5) 
ตรวจสอบและสอบถามเพิ่มเติม  
: วิธีการกําหนดชุมชนเปาหมาย 
: ขอดูแผนงาน/โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชุมชนวามี
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมหรือไม 
: มีความรวมมือกับองคกรและผูใหบริการอื่นๆ/ เครือขายใน
ชุมชนหรือไม อยางไร (องคประกอบที่ 3.2) 

: มีกิจกรรมสงเสริมสุขภาพในชุมชน ดังตอไปนี้ หรือไม 

 การสรางPeer for Progress โดย อสม.หรือ ผูปวยกันเอง  
(อป.10.3 นวัตกรรม) 

 กระบวนการสร า งกระแสให เกิดการรับรู และร วม
รับผิดชอบในการดูแลผป.ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอม และสราง
สุขภาพชุมชน (องคประกอบที่10.2 การมีสวนรวม) 

 กระบวนการขับเคลื่อนผลักดันนโยบายสาธารณะและ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมชุมชน (องคประกอบที่10.2 การมีสวน
รวม) 

 กิจกรรมการทาํงานรวมกับภาคีเครือขาย สื่อมวลชน และ
ผูกําหนดนโยบาย(องคประกอบที่3.2และ10.2 การมสีวนรวม) 

 ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสขุภาพระดับ
ทองถิ่น (องคประกอบที ่2) 
:แนวทางการประเมินผลการดาํเนินงานในชุมชน/ผลการ
ดําเนินงาน (ถามี) เปนอยางไร (องคประกอบที่ 7) 
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ขั้นตอนการเยี่ยมประเมิน 
(ตั้งแตอยูในหองประชุม เยี่ยมชมหนวยงาน สังเกตการณ  และ

กลับมาสรุปในหองประชุมอีกครั้ง) 

แนวคําถาม 

 
3.3 แนวทางในการประเมินผลลพัธบรกิารสุขศึกษา 

ปงบประมาณ 2559 และผลลัพธ (ถามี) 
3.4 Best Practice หรือ นวัตกรรมการสงเสริม

พฤติกรรมสุขภาพ 
3.5 กิจกรรมการพฒันาคุณภาพที่ตอเน่ือง : การพฒันา

งานที่ตอยอดจากปที่ผานมาเปนอยางไร 
3.6 บันทึกอบุัติการณขอผิดพลาดที่เกิดจากการ 
ใหบริการสุขศึกษา (ถาม)ี เพื่อตรวจสอบการพัฒนา และ 

ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ 
 

 
ตรวจสอบและถามขอมูลเพิ่มเติมในประเด็น 
: งานวิจัย  R2R  Case Study  (องคประกอบที่ 9) 
: ตนแบบ  เชน บคุคลตนแบบ พื้นที่ตนแบบ ศูนยการ
เรียนรูตนแบบ (องคประกอบที่ 10) 
: ผลงานเดน/นวัตกรรม 
: อุบัติการณขอผิดพลาดที่เกิดจากการใหบริการสุขศึกษา 
เพื่อนํา ไปสูการพัฒนาอยางตอเน่ือง  
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      3. แนวทางสําหรบัสถานบริการสุขภาพรับการเยี่ยมประเมนิ ดงันี ้

1. โรงพยาบาลศูนย/ทั่วไป/ชุมชนเปาหมายมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประเมินตนเองตาม
แนวทาง ฯ 

1.1. ดานมาตรฐานงานสุขศึกษาโดยใชการประเมินตนเองผาน website กองสุขศึกษาโดยใชผล
การดําเนินงานปปจจุบัน 

1.2. ดานมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยดานอาคาร สิ่งแวดลอม และ
เครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล ใชเอกสารแบบประเมินตนเอง และสงใหสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 
กอนคณะกรรมการฯ เยี่ยมประเมิน อยางนอย 1 สัปดาห 

2. เตรียมหลักฐานสําคัญเทาที่จําเปน ไดแก 
2.1. ผลการประเมินฯตนเอง  
2.2. สําเนา power point ที่นําเสนอ  
2.3. ใบรับรองมาตรฐานในปที่ผานมา (ถามี) 
2.4. แฟมงาน/เอกสารรายงานการดําเนินโครงการ/กิจกรรมปปจจุบัน และปที่ผานมา (ถา

เกี่ยวของ)โล/รางวัลประกาศเกียรติคุณที่เกี่ยวของ ภาพถายตางๆ  

3. เชิญผูเกี่ยวของรวมประชุม 
3.1. ผูบริหารของโรงพยาบาล 
3.2. ผูรับผิดชอบงานคุณภาพบริการ 
3.3. ผูเกี่ยวของดานสุขศึกษา ไดแก คณะกรรมการสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของ 

CUP ทีมสหสาขาวิชาชีพ และ ผูแทนเครือขายปฐมภูมิทุกแหง เปนตน 
3.4. ผู เกี่ยวของดานมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยดานอาคาร 

สิ่งแวดลอม และเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล ไดแก คณะกรรมการฯ ของโรงพยาบาล หัวหนางานบริหารฯ 
ผูรับผิดชอบ IT นายชาง  เปนตน 

4. นําเสนอผลการดําเนินงานดวย power point  ความยาวประมาณ 30 นาที โดยผูบริหารใหเกียรติ
นําเสนอในสวนขอมูลทั่วไปของโรงพยาบาล ผูรับผิดชอบในแตละดานนําเสนอในสวนที่เกี่ยวของ         

4.1 แนวทางการนําเสนอ POWER POINT ดานระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยดาน
อาคาร สิ่งแวดลอม และเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล นําเสนอขอมูล 

- ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินสถานภาพและผลการดําเนินงานดานมาตรฐานระบบการ

จัดการคุณภาพและความปลอดภัยดานอาคาร สิ่งแวดลอมและเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล 

- ผลที่ไดรับการสงเสริม สนับสนุนจากสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพตามเขตพื้นที่   ที่

รับผิดชอบ ซึ่งไดมีคําแนะนํา ขอชี้แนะหรือความรวมมือ รวมปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนากับโรงพยาบาล 

- การคนพบความเสี่ยง อุบัติการณหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ผานมา ยอนหลัง 3 ปโดยมีการแกไข

หรือมีการจัดทําแผนการรองรับเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่องอยางไร ทั้งกรณีแกไขไดและ

กรณีแกไขไมได(ตองจัดทําแผนรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนดวย) 

- มีแผนงานฯ/โครงการฯ/กิจกรรมฯที่จะใชพัฒนา ปรับปรุง แกไข ที่ดําเนินการในปที่ผานมา แผน

ดําเนินการปปจจุบัน และแผนดําเนินการในอนาคต 
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- ปญหา อุปสรรค ความตองการ ความคาดหวัง ความเสี่ยงและผลกระทบตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นที่

ตองการไดรับการสงเสริม สนับสนุนจากสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพตามเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ หรือ

จังหวัดหรือเขตสุขภาพ 

4.2 แนวทางการนําเสนอ POWER POINT ดานสุขศึกษา สถานบริการสุขภาพนําเสนอขอมลู ดังนี ้
- ขอมูลทั่วไปของโรงพยาบาล  ไดแก นโยบายดานการสงเสริมสุขภาพ โครงสราง อัตรากําลงั 

คณะกรรมการที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล ปญหาสาธารณสุข 5 อันดับแรก ขอมูล

พฤติกรรมเสี่ยงสําคัญของกลุมโรคเรื้อรัง  ผลลัพธการดูแลรักษาที่เกี่ยวของกับผูปวยโรคเรื้อรัง  เชน   Re-

Admission rate , Complication 

- ผลลัพธการบรกิารสุขศึกษา เชน ขอมูลพฤติกรรมการจัดการตนเองในโรคเรื้อรัง เชน พฤติกรรม 

3อ. 2ส. / ขอมูลความรอบรูหรือการรูแจงแตกฉานทางสุขภาพของผูปวย HT/DM  (เนนในกลุมที่ไมสามารถ

ควบคุมระดับความดันโลหิตหรือน้ําตาลในเลือดได) /ขอมูลผลการจัดการตนเองของผูปวย HT/DM ที่ไดรับ

บริการสุขศึกษา  เชน รอยละของผูปวยเบาหวานที่ไดรบับรกิารสุขศึกษามรีะดับน้ําตาลในเลือดอยูในเกณฑดี ( 

FBS 70-130 mg.%) /Best  Practice หรือ นวัตกรรมการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพผูปวยเรื้อรัง หรือผูปวย 

HT/DM ตนแบบในการจัดการตนเอง 

 ขอมูลบริการสุขศึกษา 

 : ขอมูลการจัดบรกิารสุขศึกษาในโรงพยาบาล เปนขอมูลการใหบริการสุขศึกษาที่ดําเนินการ

ในตึกผูปวยนอกและตึกที่มีบริการผูปวยฉุกเฉิน (ในปตอไปจะขยายขอบเขตการเยี่ยมประเมินในบริการแผนก

ผูปวยในเพิม่ปละอยางนอย 1 ตึก) เนนการบริการในคลินิก ไดแก  NCD Clinic , DPAC , คลินิกพฤติกรรม

สุขภาพ  

  :  ขอมูลการจัดบริการดูแลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูปวยและญาติตอเนื่องในครอบครัวและ

ชุมชน  ไดแก เวชกรรมสงัคม / เวชศาสตรครอบครัว  เนนประเด็นการเยี่ยมบาน (Home Health Care)  โดย 

PCT     รพ.สต.  อสม.  หมอครอบครัว 

 : ขอมูลการจัดบริการสงเสริมสุขภาพในชุมชนที่มีอัตราปวยดวยโรคเรื้อรังสูง ไดแก เวชกรรม

สังคม/เวชศาสตรครอบครัวและกลุมงานสุขศึกษา 

 : ขอมูลแนวทางการประเมินผลลัพธของบริการสุขศึกษาในปงบประมาณ 2559 และผลการ

ประเมิน (ถามี) 

5.  รวมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู กระบวนการดําเนินงาน 

6. นําคณะกรรมการเยี่ยมชมหนวยงาน ไดแก คลินิกตางๆ ที่ OPD ER และสภาพแวดลอมรอบ 
โรงพยาบาลที่ดําเนินงานสอดกบัปญหาสุขภาพและความเสีย่งสําคัญของโรงพยาบาล  

7. รับทราบผลการเยี่ยมประเมิน โดยคณะกรรมการฯ จะนําเสนอผลการเยี่ยมประเมินตอที่ประชุม 
และสถานบริการสุขภาพลงนามรับทราบ 
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บทท่ี 3 
แบบและเกณฑการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
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แบบและเกณฑการประเมนิมาตรฐานสําหรับคณะกรรมการเยี่ยมประเมนิ 
 

1. ระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย ดานอาคาร สิ่งแวดลอมและ เครื่องมือแพทยใน
โรงพยาบาล (แยกรายดาน) 

1.1 เกณฑการประเมินดานระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยในโรงพยาบาลหลักที่ใช
ประเมินในการตรวจสอบ คิดรวมทั้งหมด 100 เปอรเซ็นต  โดยใหน้ําหนักความสําคัญดังนี้ 

1) การแตงตั้งคณะทํางาน ใหน้ําหนักความสําคัญ   5   เปอรเซ็นต  
2) การประเมินตนเอง การประเมินสถานภาพ ใหน้ําหนักความสําคัญ   5 เปอรเซ็นต  
3) การกําหนดนโยบาย ใหน้ําหนักความสําคัญ   5  เปอรเซ็นต  
4) การรวบรวม วิเคราะหและจัดทําขอมูล ใหน้ําหนักความสําคัญ  10  เปอรเซ็นต  
5) การวางแผน ใหน้ําหนักความสําคัญ  20  เปอรเซ็นต  
6) การดําเนินการและการปฏิบัต ิใหน้ําหนักความสําคัญ  30  เปอรเซ็นต  
7) การตรวจสอบติดตามและประเมินผล ใหน้ําหนักความสําคัญ  20  เปอรเซ็นต 
8) การทบทวนและปรับปรุงอยางตอเนื่อง ใหน้ําหนักความสําคัญ   5   เปอรเซ็นต 

วิธีการใหคะแนน 
ผูทําการตรวจสอบจะตองพิจารณาจากเกณฑประเมินผลการตรวจสอบดานระบบการจัดการคุณภาพ

และความปลอดภัยในโรงพยาบาล แลวใหคะแนนในแตละหัวขอ โดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่พบเห็น หลักฐาน 

การดําเนินการ การสัมภาษณ โดยใสผลการพิจารณาในแตละขอไดหนึ่งชองคะแนน ซึ่งรายละเอียดแตละชอง

คะแนนดังนี้ 

ไมมี (0 คะแนน)   ชองนี้เปนชองคะแนนที่แสดงถึง การไมพบการดําเนินการ  
    ไมพบหลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินการในรายละเอียดตามขอ 
    ดังกลาว (โดยใหคะแนนที่ 0 คะแนน) 
มีบางสวน (0.5 คะแนน)  ชองนี้เปนชองคะแนนที่แสดงถึง มีการดําเนินการ  
    มีหลักฐานแสดงถึงการดําเนินการในรายละเอียดตามขอดังกลาว  
    แตยังไมครบถวนสมบูรณ (โดยใหคะแนนที่ 0.5 คะแนน)  
มีครบถวน ( 1 คะแนน)  ชองนี้เปนชองคะแนนที่แสดงถึง มีการดําเนินการ  

 มีหลักฐานแสดงถึงการดําเนินการในรายละเอียดตามขอดังกลาว  
      ครบถวน สมบูรณ (โดยใหคะแนนที่ 1 คะแนน) 
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แบบและเกณฑการประเมินดานระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยในโรงพยาบาล ไมมี 
(0) 

มี 
บางสวน 

(0.5) 

มี 
ครบถวน 

(1) 

1. การแตงตั้งคณะทํางาน การจัดการคุณภาพและความปลอดภัย 5 เปอรเซ็นต 

1.1 มีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานฯพรอมลงลายมือชื่อผูบริหารระดับสูงของโรงพยาบาล 
1.2 โครงสรางคณะทํางานฯมีความเหมาะสม มีแผนผังแสดงโครงสรางคณะทํางานฯและแผนผัง

แสดงโครงสรางการบริหารของโรงพยาบาล 
1.3 มีการกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะทํางานอยางชัดเจนสอดคลอง 
1.4 มีการเผยแพรคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานฯดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีการที่มีความ

เหมาะสมและมีผลตอการรับทราบของบุคลากรอยางทั่วถึง 
1.5 มีเอกสาร/หลักฐาน/สัมภาษณ ที่ยืนยันไดวาบุคลากรในโรงพยาบาลรับทราบถึงการแตงตั้ง

คณะทํางานฯ อยางทั่วถึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนรวมขอ 1  

เปอรเซ็นตรวมขอ 1 = [ คะแนนรวมขอ 1 x 5 (เปอรเซ็นต) / 5 (ขอ) ]  

2. การประเมินตนเอง การประเมินสถานภาพ การจัดการคุณภาพและความปลอดภัย 5 เปอรเซ็นต 

2.1 การประเมินตนเอง 
2.1.1 มีการใช แบบประเมินตนเอง 
2.1.2 มีเอกสาร/หลักฐานและการวิเคราะหผล แบบประเมินตนเอง 

2.2 การประเมินสถานภาพ 
2.2.1 มีการประเมินสถานภาพเพื่อรูสถานภาพของโรงพยาบาล 
2.2.2 มีการมีสวนรวมดําเนินการประเมินสถานภาพครอบคลุมทุกหนวยงาน 
2.2.3 มีเอกสาร/หลักฐานและการวิเคราะหผลการประเมินสถานภาพ 

   

คะแนนรวมขอ 2  
เปอรเซ็นตรวมขอ 2 = [ คะแนนรวมขอ 2 x 5 (เปอรเซ็นต) / 5 (ขอ) ]  

3. การกําหนดนโยบาย การจัดการคุณภาพและความปลอดภัย 5 เปอรเซ็นต 

3.1 มีการจัดทํานโยบายฯเปนเอกสาร และลงนามโดยผูบริหารระดับสูง 
3.2 เนื้อหาของนโยบายฯ มีสาระสําคัญสอดคลอง 
3.3 มีการเผยแพรนโยบายฯดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีการที่มีความเหมาะสมและ

มีผลตอการรับทราบของบุคลากรอยางทั่วถึง 
3.4 มีเอกสาร/หลักฐาน/สัมภาษณ ที่ยืนยันไดวาบุคลากรในโรงพยาบาลไดรับทราบนโยบาย

อยางทั่วถึง เขาใจและปฏิบัติตามนโยบายได 
3.5 มีการทบทวนนโยบาย 

   

คะแนนรวมขอ 3  
เปอรเซ็นตรวมขอ 3 = [ คะแนนรวมขอ 3 x 5 (เปอรเซ็นต) / 5 (ขอ) ]  

4. การรวบรวม วิเคราะหและจัดทําขอมูล การจัดการคุณภาพและความปลอดภัย 10 เปอรเซ็นต 

4.1 มีการรวบรวมวิเคราะหและจัดทําขอมูลสถานะปจจุบันเพื่อแสดงรายละเอียด 
4.1.1 ดานอาคารและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 
4.1.2 ดานความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
4.1.3 ดานสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล 
4.1.4 ดานสื่อสารในโรงพยาบาล 
4.1.5 ดานเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล 
4.1.6 ดานบุคลากร 

   

คะแนนรวมขอ 4  
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แบบและเกณฑการประเมินดานระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
ไมมี 
(0) 

มี 
บางสวน 

(0.5) 

มี 
ครบถวน 

(1) 

เปอรเซ็นตรวมขอ 4 = [ คะแนนรวมขอ 4 x 10 (เปอรเซ็นต) / 6 (ขอ) ]  

5. การวางแผน การจัดการคุณภาพและความปลอดภัย 20 เปอรเซ็นต 

5.1 การประเมินความเสี่ยงและปญหาดานวิศวกรรม 4 เปอรเซ็นต 

5.1.1 เขียนระเบียบปฏิบัติการหาลักษณะปญหาและความเสี่ยงและการประเมิน    

คะแนนรวมขอ 5.1  

เปอรเซ็นตรวมขอ 5.1 = [ คะแนนรวมขอ 5.1 x 4 (เปอรเซ็นต) / 1 (ขอ) ]  

5.2 กฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ 8 เปอรเซ็นต 

5.2.1 เขียนระเบียบปฏิบัติการบงชี้กฎหมายและขอกําหนดอ่ืนๆ 

5.2.2 การเชื่อมโยงกฎหมาย 

5.2.3 การจัดทําแผนการปฏิบัติ 

5.2.4 การบันทึกผล 

5.2.5 การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติกับแผนและมาตรฐานแตละคาที่กฎหมายกําหนด 

   

คะแนนรวมขอ 5.2  

เปอรเซ็นตรวมขอ 5.2 = [ คะแนนรวมขอ 5.2 x 8 (เปอรเซ็นต) / 5 (ขอ) ]  

5.3 วัตถุประสงค เปาหมาย โครงการ 8 เปอรเซ็นต 

5.3.1 กําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย  
5.3.2 กําหนดแผนงาน โครงการ เพื่อใหวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดสําเร็จ 
5.3.3 วัตถุประสงค เปาหมาย แผนงาน โครงการเหมาะสม 

   

คะแนนรวมขอ 5.3  

เปอรเซ็นตรวมขอ 5.3 = [ คะแนนรวมขอ 5.3 x 8 (เปอรเซ็นต) / 3 (ขอ) ]  

เปอรเซ็นตรวมขอ 5 = (5.1+5.2+5.3)  

6. การดําเนินการและการปฏิบัติ การจัดการคุณภาพและความปลอดภัย 30 เปอรเซ็นต 

6.1 ดานโครงสรางและความรับผิดชอบ  5 เปอรเซ็นต 

6.1.1 กําหนดโครงสรางการบริหารระบบ  
6.1.2 แตงตั้งผูแทนฝายบริหาร  
6.1.3 กําหนด JD ของผูบริหาร หัวหนางาน เจาหนาที่ ผูเกี่ยวของ 
6.1.4 การจัดสรรงบประมาณ อุปกรณตางๆ 
6.1.5 การชี้แจงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบใหทุกทานทราบ 

   

คะแนนรวมขอ 6.1  

เปอรเซ็นตรวมขอ 6.1 = [ คะแนนรวมขอ 6.1 x 5 (เปอรเซ็นต) / 5 (ขอ) ]  

6.2 ดานการฝกอบรม การสรางจิตสํานึกและความรูความสามารถ 5 เปอรเซ็นต 

6.2.1 เขียนระเบียบปฏิบัติ การหาความตองการอบรมและการจัดอบรม 
6.2.2 หา Training Need 
6.2.3 จัดทําแผนอบรม 
6.2.4 จัดอบรม 
6.2.5 ทดสอบหลังอบรม/ประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม 

   

คะแนนรวมขอ 6.2  
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แบบและเกณฑการประเมินดานระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยในโรงพยาบาล ไมมี 
(0) 

มี 
บางสวน 

(0.5) 

มี 
ครบถวน 

(1) 

เปอรเซ็นตรวมขอ 6.2 = [ คะแนนรวมขอ 6.2 x 5 (เปอรเซ็นต) / 5 (ขอ) ]  

6.3 ดานการสื่อสาร 5 เปอรเซ็นต 

6.3.1 เขียนระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการสื่อสารและการรับขอรองเรียน 
6.3.2 จัดทําแผนสื่อสารภายใน/ภายนอก 
6.3.3 จัดเตรียมเอกสารขอมูลที่จะทําการสื่อสาร 
6.3.4 จัดทําบันทึกการสื่อสารและขอรองเรียน 

6.3.5 ขันตอนและวิธีการใหคําปรึกษา 

   

คะแนนรวมขอ 6.3  

เปอรเซ็นตรวมขอ 6.3 =  [ คะแนนรวมขอ 6.3 x 5 (เปอรเซ็นต) / 5 (ขอ) ]  

6.4 ดานการควบคุมเอกสาร 5 เปอรเซ็นต 

6.4.1 เขียนระเบียบปฏิบัติงานเรื่องระบบเอกสารและการควบคุมเอกสาร 
6.4.2 ตารางเชื่อมโยงเอกสาร 

   

คะแนนรวมขอ 6.4  

เปอรเซ็นตรวมขอ 6.4 =  [ คะแนนรวมขอ 6.4 x 5 (เปอรเซ็นต) / 2 (ขอ) ]  

6.5 ดานการควบคุมการปฏิบัติ 5 เปอรเซ็นต 

6.5.1 เขียนระเบียบปฏิบัติเรื่องการควบคุมการปฏิบัติ ประกอบดวยการควบคุมบุคคล/
อุปกรณ/วัสดุ/สารเคมี/สภาพแวดลอม 

6.5.2 เขียนระเบียบปฏิบัติเรื่องการควบคุมการปฏิบัติ ประกอบดวยการจัดซื้อจัดจาง
อุปกรณ สารเคมี บุคคล/การกําจัดสารเคมี/ของเสีย/ระบบการบํารุงรักษา/การ
ประเมินผูรับจางเหมา 

6.5.3 จัดทํา WI ตามลักษณะงาน 

   

คะแนนรวมขอ 6.4  

เปอรเซ็นตรวมขอ 6.5 =  [ คะแนนรวมขอ 6.5 x 5 (เปอรเซ็นต) / 3 (ขอ) ]  

6.6 ดานการเตรียมความพรอมตอบโตภาวะฉุกเฉิน 5 เปอรเซ็นต 

6.6.1 เขียนระเบียบปฏิบัติการเตรียมความพรอมและตอบสนองเหตุฉุกเฉิน 
6.6.2 จัดทําบันทึกผลการตรวจสอบ 
6.6.3 จัดทําบันทึกผลการฝกซอม 
6.6.4 หลักฐานปรับปรุงแผน 
6.6.5 เอกสารรูปแบบการเตือนอันตรายขั้นตอนการดําเนินงาน(แผนฉุกเฉิน/ทดสอบ

ขั้นตอน) 

   

คะแนนรวมขอ 6.6 

เปอรเซ็นตรวมขอ 6.6 = [ คะแนนรวมขอ 6.6 x 5 (เปอรเซ็นต) / 5 (ขอ) ]  

เปอรเซ็นตรวมขอ 6 = (6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6) 

 

 

7. การตรวจสอบติดตามและประเมินผล การจัดการคุณภาพและความปลอดภัย 20 เปอรเซ็นต 

7.1 การติดตาม ตรวจสอบ 5 เปอรเซ็นต 

7.1.1 เขียนระเบียบปฏิบัติเรื่องการติดตาม ตรวจวัด 
7.1.2 แผนการติดตาม ตรวจวัด 
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แบบและเกณฑการประเมินดานระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
ไมมี 
(0) 

มี 
บางสวน 

(0.5) 

มี 
ครบถวน 

(1) 

7.1.3 แผนการทดสอบ สอบเทียบ เครื่องมือตรวจวัด  
7.1.4 ติดตามตรวจวัดตามแผน 

คะแนนรวมขอ 7.1  

เปอรเซ็นตรวมขอ 7.1 = [ คะแนนรวมขอ 7.1 x 5 (เปอรเซ็นต) / 4 (ขอ) ]  

7.2 การประเมินผลความสอดคลอง 5 เปอรเซ็นต 

7.2.1 การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจวัดกับมาตรฐานและแผน 
7.2.2 ประเมินความสอดคลองการปฏิบัติสวนที่เกี่ยวกับกฎหมาย 

   

คะแนนรวมขอ 7.2  

เปอรเซ็นตรวมขอ 7.2 = [ คะแนนรวมขอ 7.2 x 5 (เปอรเซ็นต) / 2 (ขอ) ]  

7.3 การแกไขและปองกัน 5 เปอรเซ็นต 

7.3.1 เขียนระเบียบปฏิบัติเรื่องการปฏิบัติการแกไขและการปองกัน 
7.3.2 การอบรมบุคลากรใหทราบการรายงานปญหา 
7.3.3 การปฏิบัติการแกไขและปองกันเมื่อมีขอบกพรองเกิดขึ้น 

   

คะแนนรวมขอ 7.3  

เปอรเซ็นตรวมขอ 7.3 = [ คะแนนรวมขอ 7.3 x 5 (เปอรเซ็นต) / 3 (ขอ) ]  

7.4 การจัดทําและเก็บบันทึก 5 เปอรเซ็นต 

7.4.1 เขียนระเบียบปฏิบัติเรื่องระบบบันทึก 

7.4.2 บัญชีบันทึกของหนวยงาน 

7.4.3 การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ 

7.4.4 เขียนระเบียบปฏิบัติเรื่องการตรวจประเมิน 

7.4.5 แผนการตรวจประเมิน 

7.4.6 การอบรม Auditor เรื่อง Internal auditor 

7.4.7 การตรวจตามแผน 

7.4.8 การแกไขปรับปรุงหลังการตรวจ 

   

คะแนนรวมขอ 7.4  

เปอรเซ็นตรวมขอ 7.4 = [ คะแนนรวมขอ 7.4 x 5 (เปอรเซ็นต) / 8 (ขอ) ]  

เปอรเซ็นตรวมขอ 7 = (7.1+7.2+7.3+7.4)  

8. การทบทวนและปรับปรุงอยางตอเนื่อง การจัดการคุณภาพและความปลอดภัย 5 เปอรเซ็นต 

 
8.1 การทบทวน 

8.1.1 มีแผนการประชุมทบทวนการจัดการ 
8.1.2 มีการประชุมตามแผนใหครบตามวาระ 
8.1.3 มีการเวียนแจงผลการประชุมใหหนวยงานตางๆ 

 
8.2 การปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

8.2.1 มีการวิเคราะหและนําผลสูการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

   

คะแนนรวมขอ 8  



 

หนา 36                                                                      แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัติ  

แบบและเกณฑการประเมินดานระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยในโรงพยาบาล ไมมี 
(0) 

มี 
บางสวน 

(0.5) 

มี 
ครบถวน 

(1) 

เปอรเซ็นตรวมขอ 8 = [ คะแนนรวมขอ 8 x 5 (เปอรเซ็นต) / 4 (ขอ) ] 

 

 

สรุป 
1. การแตงตั้งคณะทํางาน                                   ( 5% )       ……………………………………………… 
2. การประเมินตนเองการประเมินสถานภาพ             ( 5% )       ……………………………………………… 
3. การกําหนดนโยบาย                                      ( 5% )        ………………………………………………            
4. การรวบรวม วิเคราะหและจัดทําขอมูล                ( 10% )      ……………………………………………… 
5. การวางแผน                                               ( 20% )      ……………………………………………… 
6. การดําเนินการและการปฏิบัติ                           ( 30% )      ……………………………………………… 
7. การตรวจสอบติดตามและประเมินผล                  ( 20% )      ……………………………………………… 
8. การทบทวนและปรับปรุงอยางตอเนื่อง                 ( 5% )       ……………………………………………… 

เปอรเซ็นตรวม ดานการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย    (100%)         ……………………………     ผาน        ไมผาน 
ผูตรวจประเมิน 

1…………………………………………………………………………………ตําแหนง………………………..…………………………………………….. 
(.....................................................................................) 
2…………………………………………………………………………………ตําแหนง…………………………..………………………………………….. 

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

ผลการประเมินดานการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย  

รอยละ 0-59 แสดงวา ไมผาน เกณฑการประเมิน ดานการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยใน
โรงพยาบาล 

รอยละ 60-89 แสดงวา ผาน เกณฑการประเมิน  ดานการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยใน
โรงพยาบาล 

รอยละ 90-100 แสดงวา ผาน เกณฑระดับดีเดน  ดานการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยใน
โรงพยาบาล 
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1.2  แบบประเมินมาตรฐานฯ ดานอาคารและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 

การประเมินตามขอกําหนดดานอาคารและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาลนี้ ใชเพื่อเปนขอมูลในการ
ปรับปรงุคุณภาพและสงเสริมใหเกิดการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย 

ลําดับ 
  

หัวขอการประเมิน  มี 
(1) 

มีบางสวน 
  (0.5) 

ไมมี 
 (0) 

   หมายเหต ุ
 

AR หมวดงานสถาปตยกรรม 
1 แผนการพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาล 
1.1   มีแผนพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาลดานอาคารและ

สภาพแวดลอม 
    

1.2 มีการจัดทําผังบริเวณของโรงพยาบาลที่สอดคลองกับสภาพการ
ปจจุบัน 

    

1.3 มีการดําเนินการตามแผนการพัฒนาของโรงพยาบาล     
 

2 ทางเขา-ออกของโรงพยาบาล 
2.1 ทางเขา-ออกหลักของโรงพยาบาล ตั้งอยูตําแหนงที่ปลอดภัย 

 
    

2.2 ทางเขา-ออกหลักของโรงพยาบาล สามารถมองเห็นไดชัดเจน 
 

    

2.3 ทางเขา-ออกหลักของโรงพยาบาล มีการแบงชองทางสัญจร
สําหรับยานพาหนะและผูสัญจรทางเทาอยางชัดเจน 

    
 

2.4 ทางเขา-ออกหลักของโรงพยาบาล สําหรับชองทางเดินรถทาง
เดียว มีความกวางไมนอยกวา 3.50 เมตร 

    

2.5 ทางเขา-ออกหลักของโรงพยาบาล สําหรับชองทางเดินรถสอง
ทาง/เดินรถสวนทาง มีความกวางไมนอยกวา 6.00 เมตร 

    

3 การเขาถึงแผนก/สวนบริการของโรงพยาบาล 
3.1 มีการเขาถึงแผนกฉุกเฉินไดรวดเร็วและสะดวกกวาแผนกผูปวย 

นอก 
    

 
3.2 มีการเขาถึงแผนกผูปวยนอกไดสะดวก 

 
    

 
4 ปายนําทาง ปายจราจร ปายชื่อโรงพยาบาล ปายชื่ออาคาร 
4.1 มีปายนําทางบอกทิศทางและระยะทางสูโรงพยาบาล  ติดตั้งอยู 

บนถนนสาธารณะสายหลัก สายรอง และบริเวณทางรวม ทาง 
แยกในระยะที่เหมาะสม 

   
 
 

 

4.2 มีปายจราจรภายในโรงพยาบาล ติดตั้งในตําแหนงที่เหมาะสม 
สามารถมองเห็นไดชัดเจน 

    

4.3 มีปายบอกทางไปยังอาคาร/แผนกตางๆ มองเห็นไดชัดเจน 
พรอมระบบไฟสองสวางที่เหมาะสม 
 

    
 

 

 



 

หนา 38                                                                      แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัติ  

 

ลําดับ 
หัวขอการประเมิน  มี 

(1) 
มีบางสวน 
  (0.5) 

ไมมี 
 (0) 

    หมายเหต ุ
 

4.4 มีปายชื่อโรงพยาบาล ปายชื่ออาคารที่เปนหนวยบริการสําคัญ 
ไดแก แผนกฉุกเฉิน แผนกผูปวยนอก เปนตน ติดตั้งอยูใน 
ตําแหนงที่เหมาะสม สามารถมองเห็นไดชัดเจนในเวลากลางวัน 
และมีไฟสองสวางในเวลากลางคืน 

    

5 ถนนภายในโรงพยาบาล 
5.1 ความกวางของเขตทางที่เหมาะสมกับการสัญจร / การจัดการ 

จราจรภายใน 
    

5.2 พื้นผิวมีความคงทนถาวร เรียบรอยสม่ําเสมอ ไมมีหลุมบอ มีความ 
ลาดเอียงที่เหมาะสมสามารถระบายน้ําไดดี ไมมีน้ําขังในภาวะปกติ

    
 

5.3 บริเวณจุดตัดถนนมีปายบอกทางชัดเจนและปราศจากสิ่งบดบัง 
สายตา หากมีสิ่งบดบังสายตาตองมีมาตรการเสริมความปลอดภัย 

    

5.4 รัศมีวงเลี้ยวมีขนาดเหมาะสม สะดวกและปลอดภัยตอการบังคับ 
เลี้ยวยานพาหนะ 

    
 

5.5 มีดวงโคมใหแสงสวางในเวลาค่ําคืนเปนระยะอยางทั่วถึง 
 

    

6 ทางเดินเทา 
6.1 มีการแบงขอบเขตของทางเดินเทาออกจากเสนทางจราจรของ

ยานพาหนะอยางชัดเจน ดวยวิธีการที่เหมาะสม 
    

 
6.2 กอสรางดวยวัสดุที่คงทนถาวร มีความมั่นคง แข็งแรง มีพื้นผิวที่

เรียบรอย ไดระดับ มีการระบายน้ําฝนไดดี และมีความราบเรียบ
แตไมลื่น 

    
 

6.3 มีความกวางของทางเดินเทาไมนอยกวา 1.50 เมตร ตลอด
เสนทาง 

    

6.4 ไมมีสิ่งกีดขวางอยูในพื้นที่ซึ่งเปนแนวเสนทางเดินเทา     
6.5 ในจุดที่เปนทางขามถนนและมีความตางระดับ จะตองทําทาง

ลาดเอียง หรือปรับปรุงสภาพบริเวณที่เปนทางขามถนนให
สามารถนําเกาอี้ลอ (Wheelchair) ผานไดโดยสะดวก รวมทั้ง
ตองจัดใหมีปายเตือนผูขับขี่ยานพาหนะวาเปนทางขามสําหรับผู
เดินเทา 

    

6.6 มีดวงโคมใหแสงสวางในเวลาค่ําคืนเปนระยะอยางทั่วถึง 
 

    

7 ทางเดินเชื่อมระหวางอาคารสําหรับผูปวย 
7.1 มีทางเดินเชื่อมระหวางอาคารเพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับ

ผูรับบริการในทุกหนวยบริการของโรงพยาบาล 
    

7.2 ตองมีความกวางไมนอยกวา ๒.๕o ม. เพื่อสะดวกตอการเข็น
เปลนอนผูปวยสวนกันไดและไมมีสิ่งกีดขวางที่เปนอุปสรรคตอ
การสัญจร 

    

7.3 ผิวทางเดินจะตองคงทน เรียบ ไมลื่น ไมมีน้ําขัง สามารถระบาย
น้ําไดเปนอยางดี 
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ลําดับ หัวขอการประเมิน  มี 
(1) 

มีบางสวน 
  (0.5) 

ไมมี 
 (0) 

    หมายเหต ุ
 

7.4 มีการติดตั้งราวกันตก มีความสูงไมนอยกวา ๑.๑o ม.     
 

7.5 มีราวติดตั้งราวจับ-ราวกันกระแทกอยางม่ันคงแข็งแรง     
 

7.6 มีการติดตั้งดวงโคมใหแสงสวางในเวลากลางคืน     
 

7.7 มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่สามารถปองกันแดดและฝน     
 

8 ทางลาด สําหรับผูปวย 
8.1 กรณีที่ระดับพื้นอาคารมีความตางระดับกันมากกวา ๒ ซม. 

จะตองทําทางลาดเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูรับบริการ [L] 
    

8.2 ทางลาดมีความกวางไมนอยกวา ๑.๕o ม. ความลาดชัน ๑:๑๒ 
สามารถเข็นรถนั่งหรือเปลนอนผูปวยไดสะดวกและปลอดภัย[L] 

    

8.3 ผิวทางลาดจะตองคงทน เรียบไมลื่นและไมมีนํ้าขังสามารถ
ระบายน้ําไดดี 

    

8.4 มีการติดตั้งราวกันตก มีความสูงไมนอยกวา ๑.๑o ม.     

8.5 มีการติดตั้งราวจับ-ราวกันกระแทกอยางม่ันคงแข็งแรง     

8.6 มีการติดตั้งดวงโคมใหแสงสวางในเวลากลางคืน     

8.7 ทางลาดภายนอกตองมีหลังคาหรือส่ิงปกคลุมปองกันแดดฝน 
 

    

9 ที่จอดรถยนตและจักรยานยนต 
9.1 มีการแบงแยกบริเวณจอดรถยนต และจอดรถจักรยายนตออก

จากแนวทางวิ่งของรถ  รวมทั้งแสดงเครื่องหมายแสดงทิศทาง
อยางชัดเจน 

    
 

9.2 มีที่จอดรถสําหรับผูพิการ อยูใกลทางเขาอาคารผูปวยนอก  และ
มีปายหรือเครื่องหมายแสดงอยางชัดเจน [L] 

    

10 บริเวณรับ-สงผูปวยหนาอาคาร 
10.1 มีที่จอดรถยนตชั่วคราว  สําหรับรับ-สงผูปวยบริเวณทางเขาหลัก

ของอาคาร  มีความกวางไมนอยกวา 6.00 ม.  มีระยะพอที่
รถยนตคันอ่ืนสามารถขึ้นไปไดขณะที่มีรถยนตจอดรับ-สงผูปวย  
รวมทั้งไมมีสิ่งกีดขวางที่เปนอุปสรรคในการเคลื่อนยายผูปวย
และตองมีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่สามารถปองกันแดดและฝนได 

    

10.2 ระดับพื้นบริเวณรับ-สงผูปวยตองอยูในระดับเดียวกับพื้นถนน  
ถาเปนพื้นตางระดับตองมีทางลาดที่มีความลาดเอียงที่เหมาะสม 

 
 

   

10.3 บริเวณทางเขาหลักของอาคารและบริเวณจอดรถนั่งหรือเปล
นอน  ตองมีพื้นที่เพียงพอตอผูใชบริการหรือมีการบริหารจัดการ
ที่ดี  มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่สามารถปองกันแดดและฝนไดดี 
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ลําดับ หัวขอการประเมิน  มี 
(1) 

มีบางสวน 
  (0.5) 

ไมมี 
 (0) 

    หมายเหต ุ
 

11 หองน้ํา-สวม สําหรับผูรับบริการ 
11.1 หองนํ้า-สวมสําหรับผูปวยตองมีราวพยุงตัวติดตั้งในตําแหนงที่

เหมาะสม   
    

11.2 มีหองนํ้า-สวม  สําหรับผูพิการ [L] 
 

    

11.3 มีการระบายอากาศที่เหมาะสมและไมอับชื้น   
 

    

12 บันไดหนีไฟ 
12.1 มีความกวางของบันไดและชานพักที่สะดวกตอการใชงานและไม

มีสิ่งกีดขวาง 
    

12.2 มีปายระบุชั้นของอาคารที่เห็นไดชัดเจนพรอมระบบใหแสงสวาง
ที่เหมาะสม 

    

12.3 ประตูของบันไดหนีไฟกวางไมนอยกวา0.90ม. ทําดวยวัสดุทนไฟ  
มือจับ-ลูกบิดเปนแบบผลักสําหรับชั้นทั่วไปติดตั้งลักษณะเปด
เขาสูตัวบันได  สําหรับชั้นที่ 1 ติดตั้งลักษณะเปดออกจากตัว
บันไดหนีไฟ   

    

รวม 
 

 

    

 ผลคะแนนหมวดงานสถาปตยกรรม (AR)  

              …………………….  คะแนน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัติ หนา 41 

 

ลําดับ หัวขอการประเมิน  มี 
(1) 

มีบางสวน 
  (0.5) 

ไมมี 
 (0) 

    หมายเหต ุ
 

IN หมวดงานมัณฑนศิลป 
( ขอที่มีเครื่องหมาย * หมายถึง ขอสําหรับประเมินตนเอง ผูเยี่ยมประเมินไมตองนํามาคิดคะแนน) 

13 งานตกแตงภายในและเฟอรนิเจอรภายในอาคาร 
13.1 มีการจัดแบงพื้นที่อยางเหมาะสม มีที่พักคอยของผูใชบริการ มี

การจัดวางเฟอรนิเจอรที่เปนระเบียบไมกีดขวางทางสัญจรหรือ
ทางเคลื่อนยายผูปวย และสะดวกตอการใชงาน 

    

13.2 มีเฟอรนิเจอรอยูในสภาพดี มีจํานวนเพียงพอตอการใชงานทั้งผู
ใหบริการ และผูมารับบริการ 

    
        

13.3 งานตกแตงภายในและเฟอรนิเจอร ไมควรมีมุมแหลมคม ไมเสี่ยง
อันตรายตอผูใชงานและเปนวัสดุผิวเรียบทําความสะอาดงาย 

    

13.4 อางลางมือสําหรับแพทย หรือเจาหนาที่ ไมควรใชปะปนกับอางเท
สิ่งสกปรกหรือลางวัสดุอุปกรณตางๆ และกอกน้ําควรใชกอกน้ํา
ชนิดไมใชมือสัมผัส (กอกน้ําชนิดกานปดดวยขอศอก หรือเปน
แบบเซนเซอร) 

    

13.5 เคานเตอรสําหรับพยาบาลเฝาระวังสังเกตการณ TOP เคานเตอร
ระดับบนไมควรสูงเกินกวา 90 เซนติเมตร จากระดับพื้นหอง เพื่อ
ไมใหบังสายตาในขณะเฝาดูผูปวย 

    

13.6 หองตรวจของแพทย มีอางลางมือสําหรับแพทยและเจาหนาที่
อยางนอย 2 หองตรวจ ตอ 1 อาง 

    

13.7 ที่เตียงผูปวยควรมีมานกั้นระหวางเตียงผูปวยเพื่อบังสายตา
ระหวางการรักษา และเพื่อความเปนสวนตัวของผูปวย 

    

13.8* มีปายติดหนาหองหรือหนาแผนกบริการ ในตําแหนงที่สามารถ
มองเห็นไดอยางชัดเจน 

    

13.9* แผนกผูปวยหนัก บริเวณตั้งเตียงผูปวย  ควรมีระยะหางระหวาง
เตียงไมนอยกวา 2 เมตร     เพื่อใหสามารถวางอุปกรณชวยชีวิต 
และสะดวกในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

    

13.10* แผนกผูปวยใน บริเวณตั้งเตียงผูปวย ควรมีระยะระหวางเตียง   
ไมนอยกวา 1 เมตร     และสามารถนําเปลเข็นเขาเทียบเตียง
ผูปวยไดโดยสะดวก 

    

13.11* หองผาตัดควรมีอางฟอกมือติดกับหองผาตัดอยางนอย 2 อางตอ 
1 หองผาตัด    และกอกนํ้าควรใชกอกนํ้าชนิดไมใชมือสัมผัส เชน 
กอกนํ้าแบบใชเขาดันเปด-ปดน้ํา หรือ เปนแบบเซนเซอร 

    

13.12* ภายในหองทําฟนควรมีอางลางมือ สําหรับ ทันตแพทย และ
เจาหนาที่โดยไมใชปะปนกับอางลางเครื่องมือ 

    

13.13* แผนกเภสัชกรรมมีตูหรือชั้นเก็บยา เวชภัณฑ ที่เปนสัดสวน และมี
ตูแยกเก็บยาเสพติดใหโทษและวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาท ที่มี
กุญแจปดอยางมีประสิทธิภาพ 

    

13.14* แผนกเภสัชกรรม โตะจัดยา TOP โตะควรเปนวัสดุผิวเรียบ งาย
แกการทําความสะอาดและไมดูดซับความชื้น 

    

 



 

หนา 42                                                                      แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัติ  

 

ลําดับ หัวขอการประเมิน  มี 
(1) 

มีบางสวน 
  (0.5) 

ไมมี 
 (0) 

    หมายเหต ุ
 

13.15* แผนกเภสัชกรรม มีสถานที่ และโตะสําหรับเตรียมยา – ผสมยา 
แยกเปนสัดสวนจากที่จัดยา 

    

13.16* แผนกรังสีวินิจฉัย มีปายคําเตือน  “ผูปวยมีครรภโปรดแจง
เจาหนาที่ทราบ” 

    

13.17* แผนกรังสีวินิจฉัย มีปายสัญลักษณตามแบบมาตรฐาน แสดงเขต
รังสีในระดับสายตา 

    

13.18* หองปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก และหองปฏิบัติการของธนาคาร
เลือด     มีสถานที่และเฟอรนิเจอรสําหรับทํางานดานธุรการของ
แผนกและเก็บเอกสารแยกเปนสัดสวนจากหองปฏิบัติการ 

    

13.19* หองปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก และหองปฏิบัติการของธนาคาร
เลือด มีสถานที่และเฟอรนิเจอรหอง PANTRY แยกเปนสัดสวน
ออกจากหองปฏิบัติการ  

    

13.20* แผนกไตเทียม มีสถานที่และเฟอรนิเจอรสําหรับพักคอยของญาติ
ผูปวย โดยแยกเปนสัดสวนตางหากจากบริเวณสวนของผูปวย 

    

13.21* แผนกไตเทียม บริเวณตั้งเตียงผูปวยมีระยะหางระหวางเตียงไม
นอยกวา 1.10 เมตรและความกวางของทางเดินระหวางปลาย
เตียง ของสองฝากเตียงไมนอยกวา 2 เมตร 

    

                                           ผลคะแนนรวม (การเย่ียมประเมิน)    ขอ 13.1-13.7 
(รวม 7 ขอ) 

                                           ผลคะแนนรวม (การประเมินตนเอง)    ขอ 13.1-13.21 
(รวม 21 ขอ) 

    ผลคะแนนหมวดงานมัณฑนศิลป (IN)  

              …………………….  คะแนน 
 

 

 

 



 

แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัติ หนา 43 

 

ลําดับ หัวขอการประเมิน  มี 
(1) 

มีบางสวน 
  (0.5) 

ไมมี 
 (0) 

    หมายเหต ุ
 

LS หมวดงานภูมิทัศน 
 

14 ภูมิทัศนและสภาพแวดลอม  
14.1 บริเวณพักผอน มีพื้นที่รองรับเพียงพอตอผูใชบริการ มีความรมรื่น  

สวยงาม สงบ มีอากาศถายเทที่ดี และเหมาะสมกับผูใชแตละวัย 
รวมทั้งเด็กและผูสูงอายุ 

    

14.2 การเลือกใชพืชพรรณ  มีความเหมาะสมตามประโยชนใชสอยของ 
แตละพื้นที่ และ เลือกใชพรรณไมที่ใหประโยชนดานความรู เชน  
ไมดอกหอม สวนสมุนไพร สวนสุขภาพ เปนตน 

    

14.3 พื้นที่ระหวางอาคาร มีการจัดภูมิทัศน ใชพรรณไมที่ดูแลรักษา 
งาย หรือใชวัสดุตกแตงพื้นผิวซึมน้ํา (Porous Pavement) 

    

14.4 การจัดพืชพรรณ มีการออกแบบเรียบงาย ประหยัดพลังงาน มี 
การหลีกเลี่ยงการใชสารเคมี หรือใหใชสารจากธรรมชาติ โดยคํานึง 
ถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

    

14.5 การดูแลรักษา มีการจัดทําแผนงาน/แผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับ 
การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมและภูมิทัศน เชน การบํารุงดูแล 
รักษาพืชพรรณ น้ําทวมขังบริเวณถนนทางเดินเทาและบริเวณอื่นๆ 
การดูแลรักษาความสะอาดเปนอยางดี ไมมีเศษขยะ และมีถังขยะ
เพียงพอ และตําแหนงที่เหมาะสม 

    
 

                                                                               รวม     
       ผลคะแนนหมวดงานภูมิทัศน (LS)  

              …………………….  คะแนน 
 



 

หนา 44                                                                      แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัติ  

 

ลําดับ หัวขอการประเมิน  มี 
(1) 

มีบางสวน 
  (0.5) 

ไมมี 
 (0) 

    หมายเหต ุ
 

ST หมวดงานโครงสราง  
 

15 โครงสรางอาคาร (ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร) 
15.1 มีแผนงานในการเฝาระวังใหอาคารมีสภาพพรอมใชงาน และมี

ความมั่นคงแข็งแรง 
    

15.2 มีการตรวจสอบสภาพอาคารและบันทึกการตรวจสภาพอาคาร
พรอมมีรายงานผล  ตอหัวหนาหนวยงานหรือผูบริหาร
โรงพยาบาล  

    

15.3 มีผลการแกไขปญหาที่ไดรับรายงาน     
                                                                  รวม     

       ผลคะแนนหมวดงานโครงสราง (ST)  

              …………………….  คะแนน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัติ หนา 45 

ลําดับ หัวขอการประเมิน  มี 
(1) 

มีบางสวน 
  (0.5) 

ไมมี 
 (0) 

    หมายเหต ุ
 

EE หมวดงานระบบไฟฟาและสือ่สาร 
( ขอที่มีเครื่องหมาย * หมายถึง ขอสําหรับประเมินตนเอง ผูเยี่ยมประเมินไมตองนํามาคิดคะแนน) 

16 ระบบไฟฟากําลัง 
16.1 มีแผนผังระบบไฟฟากําลัง     
16.2 แนวการปกเสาพาดสายไฟฟาเปนระเบียบเรียบรอยและปลอดภัย 

[S] 
    

16.3 บริเวณที่ติดตั้งหมอแปลงไฟฟาแบบตั้งพื้นและนั่งรานตองมีที่ 
วางเพื่อปฏิบัติงาน และมีการปองกันอันตรายจากไฟฟาเปนไปตาม
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทยฉบับปลาสุด  
มีพื้นที่เพียงพอตอการซอมบํารุงและรถซอมบํารุงสามารถเขาถึงได มี
ปายแจงเตือนระวังอันตรายไฟฟาแรงสูง [S] 

    

16.4 สายไฟฟามีระยะหางจากตัวอาคารที่จะไมกอใหเกิดอันตรายและมี
ความสูงจากผิวจราจรหรือทางเดินที่เหมาะสมโดยไมกีดขวาง และ 
เปนอันตรายตอบุคคลทั่วไป [S] 

    

16.5 มีกระแสไฟฟาจายใหกับอุปกรณที่ใชกับผูรับบริการอยางเพียงพอ
ตลอด 24 ชั่วโมง (ตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย[S] 

    

16.6 มีการติดตั้งแผงจายไฟฟาหลัก(ตู MDB) อยูในหองที่ทําดวยวัสดุ  
มั่นคงแข็งแรง มีที่วางเพื่อปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานสามารถ 
เขาตรวจสอบและซอมบํารุงไดสะดวก มีปายแจงเตือนระวัง 
อันตรายจากไฟฟา [S] 

    

16.7 ตูสวิทชตัดตอน(PANEL BOARD) มีที่วางเพื่อปฏิบัติงานเปนไป 
ตามมาตรฐานสามารถเขาตรวจสอบไดงายและอยูในสภาพที่ยึดติด
แนนมั่นคงแข็งแรง 

    

16.8 ระบบการตอลงดินของหมอแปลงไฟฟา และแผงจายไฟฟาหลัก 
(ตูMDB) เปนไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับ 
ประเทศไทยฉบับปลาสุด [S] 

    

16.9 ระบบการตอลงดินของแหลงจายไฟฟาแยกตางหาก เชน เครื่อง 
กําเนิดไฟฟาสํารองฉุกเฉิน การติดตั้งตองใหสอดคลองกับ ATS  
3P หรือ ATS 4P เปนไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟา 
สําหรับประเทศไทยฉบับปลาสุด [S] 

    

16.10 การตอลงดินในพื้นที่ที่ไมมีการใชเครื่องมืออุปกรณไฟฟา (โซน 0)  
และพื้นที่ที่มีการใชเครื่องมืออุปกรณไฟฟา (โซน 1) 
สายดินติดตั้งเปนแบบแยก(TN–S) เปนไปตามมาตรฐานการติด 
ตั้งทางไฟฟาในสถานที่เฉพาะ:บริเวณสถานพยาบาลของ วสท. [S] 

    

16.11 การตอลงดินในพื้นที่ที่มีการใชเครื่องมืออุปกรณไฟฟา(โซน2) 
ยกเวนกลุมโซน1 เชน บริเวณหองผาตัด,หองICU ฯลฯ ซึ่งการจาย
ไฟฟาที่ไมตอเน่ือง สามารถกอใหเกิดอันตรายถึงชีวิตได สายดินติด 
ตั้งเปนแบบแยกออกจากระบบ (IT)เปนไปตามมาตรฐานการติดตั้งทาง
ไฟฟาในสถานที่เฉพาะ : บริเวณสถานพยาบาลของ วสท. [S] 
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ลําดับ หัวขอการประเมิน  มี 
(1) 

มีบางสวน 
  (0.5) 

ไมมี 
 (0) 

    หมายเหต ุ
 

17 ระบบไฟฟาแสงสวาง 
17.1 ภายนอกอาคารมีการติดตั้งเสาไฟฟาแสงสวางหรือดวงโคมที่ให 

ความสวางในเวลากลางคืนไดอยางพอเพียงสภาพของเสาไฟฟา 
และดวงโคมมีการติดตั้งอยางมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย [S] 

    

17.2 ภายในอาคารมีคาความเขมของแสงสวางพอเพียงและเหมาะสมตอ
พื้นที่ใชงานตามมาตรฐานสมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย 
[S] 

    

17.3 ภายนอกอาคารมีอุปกรณปองกันการใชกระแสไฟฟาเกินและ 
ปองกันอันตรายจากกระแสไฟฟารั่ว 

    

18 ระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน 
18.1 มีระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉินในการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟา 

ตองสามารถจายไฟใชงานภายใน 10 วินาที ภายหลังระบบไฟฟากําลัง
หลักหยุดทํางาน [S] 

    

18.2 มีการทดสอบการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองเปนประจํา 
และมีน้ํามันสํารองสําหรับการเดินเครื่องอยางเพียงพอไมนอยกวา 
8 ชั่วโมง 

    

18.3 เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองตองอยูในที่มิดชิด โดยอาจอยูภายใน 
อาคารหลักหรืออยูเปนอาคารแยกตางหาก  มีการปองกัน
แรงสั่นสะเทือนและเสียง  มีประตูทางเขาออกสะดวกและกวาง
เพียงพอตอการเคลื่อนยายหรือซอมบํารุงโดยมีระยะหางโดย 
รอบจากเครื่องกับผนังไมนอยกวา 1 เมตร [S] 

    

18.4 ภายในอาคารที่ติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง ตองมีการ 
ระบายอากาศที่ดีและสะอาด มีแสงสวางเพียงพอในการตรวจสอบ 
การทํางานของเครื่อง [S] 

    

18.5 บันไดทางหนีไฟ/ทางสัญจร  หองเครื่อง  ตองมีระบบไฟฟาแสง
สวางฉุกเฉิน และโคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินซ่ึงใชพลังงานจาก
แบตเตอรี่เพิ่มเติมตามความเหมาะสม ตามมาตรฐานระบบไฟฟา
แสงสวางฉุกเฉิน และโคมไฟปายทางออกฉุกเฉิน และปายเสริมใช
สําหรับหนีไฟบริเวณชองทางเดิน , บันไดหนีไฟ [L],[S] 

    

19 ระบบโทรศัพท 
19.1 แนวการปกเสาพาดสายโทรศัพทเปนระเบียบเรียบรอยและ 

ปลอดภัย 
    

19.2 สายโทรศัพท มีระยะหางจากตัวอาคารที่จะไมกอใหเกิดอันตราย 
และมีความสูงจากผิวจราจรหรือทางเดินที่เหมาะสม ไมกีดขวาง 
หรือเปนอันตรายตอบุคคลทั่วไป 

    

19.3 มีจํานวนโทรศัพทตามความเหมาะสม เพื่อใชติดตอสื่อสารระหวาง
หนวยงานทั้งภายในและภายนอกไดอยางสะดวกรวดเร็ว 

    

19.4* จํากัดการใชโทรศัพทไรสายในบางพื้นที่ที่มีความสําคัญ เชน หอง 
ผาตัด,ICU,CCU เปนตน เพื่อปองกันการรบกวนของคลื่น
สนามแมเหล็กไฟฟาซึ่งทําใหอุปกรณเครื่องวัดทํางานผิดได 
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ลําดับ หัวขอการประเมิน  มี 
(1) 

มีบางสวน 
  (0.5) 

ไมมี 
 (0) 

    หมายเหต ุ
 

20 ระบบเสียงตามสาย 
20.1 มีระบบเสียงตามสายไวประกาศเรียก หรือแจงขอมูลขาวสารตอทั้ง

เจาหนาที่และผูรับบริการไดสะดวกรวดเร็ว โดยสามารถไดยิน 
อยางชัดเจนทั้งภายในและภายนอกอาคาร 

    

21 ระบบเรียกพยาบาล 
21.1* มีระบบเรียกพยาบาลสําหรับติดตอสื่อสารระหวางเจาหนาที่กับ 

ผูปวย  เพื่อผูปวยจะไดรับการชวยเหลืออยางทันทวงที โดยติดตั้งที่
หองพักผูปวย-หองน้ําผูปวยและที่ทํางานพยาบาล และมีไฟ 
สัญญาณแสดงหนาหองพัก 

    

22 ระบบแจงเหตุเพลิงไหม 
22.1 มีการติดตั้งระบบแจงเหตุเพลิงไหมในทุกชั้นของอาคารประกอบ 

ดวย อุปกรณสงสัญญาณที่สามารถสงเสียง หรือสัญญาณใหผูที่อยู
ภายในอาคารไดยินหรือทราบอยางทั่วถึง โดยการควบคุมดวยมือ 
หรือดวยระบบอัตโนมัติ ในตําแหนงที่เหมาะสม เชน โถงพักรอ 
หองพัก ผูปวย หองทํางาน เปนตน โดยการติดตั้งใหเปนไปตาม
มาตรฐานระบบแจงเหตุเพลิงไหมของ วสท. [L],[S] 

    

22.2 มีการตรวจสอบและทดสอบเปนประจําอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
 

    

23 ระบบทีวีรวม 
23.1 มีการติดตั้งระบบทีวีรวม และกระจายสัญญาณไปยังเตารับตามจุด 

ตาง ๆ เพื่อใชสําหรับการรับชม ขอมูล ขาวสาร เปนตน 
 

    

24 ระบบทีวีวงจรปด 
24.1 มีการติดตั้งระบบทีวีวงจรปดตามจุดที่มีความเสี่ยง โถงทางเขา  

หนาประตู ลิฟต เปนตน เพื่อปองกันทรัพยสินสูญหาย 
 

    

25 ระบบปองกันการเขา-ออก 
25.1 มีการติดตั้งระบบปองกันการเขาออก เพื่อปองกนการเขาถึงใน 

สถานที่เฉพาะที่ตองการความปลอดภัย 
 

    

26 ระบบสื่อสารดวยความเร็วสูง 
26.1 มีการติดตั้งระบบสื่อสารดวยความเร็วสูง เพื่อการติดตอส่ือสาร 

และเชื่อมตอดวยระบบเครือขาย 
 

    

27 ระบบปองกันฟาผา 
27.1 มีการติดตั้งตัวนําลอฟา ตัวนําลงดิน ระบบหลักดิน เพื่อปองกัน

อันตรายจากฟาผาซึ่งจะทําใหอุปกรณ สิ่งปลูกสรางเสียหาย  
วิธีการติดตั้งเปนไปตามมาตรฐานการปองกันฟาผาสําหรับสิ่งปลูก
สรางของ วสท. [S] 
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ลําดับ หัวขอการประเมิน  มี 
(1) 

มีบางสวน 
  (0.5) 

ไมมี 
 (0) 

    หมายเหต ุ
 

28 ระบบปองกันแรงดนั และกระแสเกิน 
28.1 มีการติดตั้งอุปกรณปองกันแรงดัน และกระแสเกินที่แผงจายไฟ 

ฟาหลัก(ตู MDB) เพื่อปองกันแรงดันและกระแสไฟเกินที่เกิดจาก 
ปจจัยภายนอก เชน ฟาผา,สวิทตชิ่ง,การลัดวงจร เปนตน [S] 
 

  
 

  

                                           ผลคะแนนรวม (การเย่ียมประเมิน)    จํานวน 33 ขอ 

                                           ผลคะแนนรวม (การประเมินตนเอง)    จํานวน 31 ขอ 

                ผลคะแนนหมวด 
        งานระบบไฟฟาและสื่อสาร (EE) 
 
              …………………….  คะแนน 
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ลําดับ หัวขอการประเมิน  มี 
(1) 

มีบางสวน 
  (0.5) 

ไมมี 
 (0) 

    หมายเหต ุ
 

SN หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล 
 

29 ระบบปองกันอัคคีภัย 
29.1 อุปกรณถังดับเพลิงเคมี ( A , B & C Type ) 

 
    

29.2 ถังดับเพลิงชนิดสารสะอาด ( Clean Agent Type ) 
 

    

29.3 ระบบดับเพลิงแบบสายฉีดน้ําดับเพลิง 
 

    

29.4 ระบบปองกันอัคคีภัยสําหรับอาคารขนาดใหญตาม พ.ร.บ. ควบคุม
อาคาร และแผนซอมการปองกันอัคคีภัย 

    

30 ระบบประปา 
30.1 มีแผนผังประปา 

 
    

30.2 มีการสํารองน้ําประปา 
 

    

30.3 ในการสํารองน้ําประปาตองไมมีการรั่วซึม 
 

    

30.4 ถังเก็บน้ําสํารองตองมีฝาถังปดมิดชิด 
 

    

31 ระบบระบายน้ําและระบบสุขาภิบาล 
31.1 มีผังระบบระบายน้ํา และระบบสุขาภิบาล 

 
    

31.2 มีระบบระบายน้ําฝนจากอาคารสูแหลงระบายน้ําสาธารณะ 
 

    

31.3 การแยกประเภททอตางๆ 
 

    

31.4 ระบบสุขาภิบาลหองปฏิบัติการ 
 

    

32 ระบบบําบัดน้ําเสีย 
32.1 แผนผังระบบบําบัดน้ําเสีย 

 
    

32.2 ระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
 

    

32.3 ระบบบําบัดน้ําเสียประจําอาคาร 
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ลําดับ หัวขอการประเมิน  มี 
(1) 

มีบางสวน 
  (0.5) 

ไมมี 
 (0) 

    หมายเหต ุ
 

33 การจัดเก็บและกําจัดขยะ 
33.1 มีการแยกการจัดเก็บมูลฝอย 

 
    

33.2 ภาชนะรองรับมูลฝอย 
 

    

33.3 อาคารที่พักมูลฝอย 
 

    

33.4 ตําแหนงอาคารพักมูลฝอย 
 

    

                                                                                   รวม     

          ผลคะแนนหมวดงาน 
     ระบบวิศวกรรมสิ่งแวดลอม (SN)  

              …………………….  คะแนน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัติ หนา 51 

 

ลําดับ หัวขอการประเมิน  มี 
(1) 

มีบางสวน 
  (0.5) 

ไมมี 
 (0) 

    หมายเหต ุ
 

ME หมวดงานระบบเครือ่งกล 

34 ลิฟต (ถามี - กรณีอาคารที่ประเมินไมมีระบบลิฟต ไมตองนํามาคิดคะแนน) 
34.1 มีการแยกประเภทของลิฟตตามการใชงาน ไดแก ลิฟตโดยสาร ,  

ลิฟตขนของ , ลิฟตสําหรับพนักงานดับเพลิง  
    

34.2 มีขนาดและจํานวนเพียงพอตอการใชงาน     

34.3 บริเวณโถงหนาลิฟตบรรทุกเตียงคนไข ตองมีพื้นที่สามารถเข็น
เปลนอนสวนกันได 

    

34.4 กําหนดใหมีลิฟตสําหรับผูพิการและทุพลภาพสามารถใชงานได     

34.5 บริ เวณโถงหนาลิฟตและภายในหองโดยสาร ตองสะอาด         
มีระบบระบายอากาศและแสงสวางภายในหองโดยสารที่
เหมาะสม 

    

34.6 มีการตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ การใชงานและ
บํารุงรักษาเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด ไดมาตรฐาน 

    

35 ระบบระบายอากาศ / ปรับอากาศ 
35.1 พื้นที่ใหบริการและพื้นที่ปฏิบัติงาน ตองมีอากาศที่สะอาดจาก

ภายนอกเติมเขาสูพื้นที่บริการ/ปฏิบัติงาน ใหไดอัตราการถายเท
อากาศที่เหมาะสม โดยวิธีธรรมชาติหรือวิธีกล 

    

35.2 มีการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศในบริเวณหองตรวจ     
35.3 หองตรวจผูปวยที่แสดงอาการโรคติดเชื้อทางอากาศ    ตองมี

การควบคุมแรงดันอากาศ 
    

35.4 มีการตรวจสอบการทํางานของระบบระบายอากาศและระบบ
ปรับอากาศ  การใชงานและบํารุงรักษาเปนไปตามระยะเวลาที่
กําหนด 

    

36 ระบบแกสทางการแพทย 
36.1 หองเก็บทอแกส (Cylinder Room) ตองแยกเปนสัดสวนกับ

หองปมสุญญากาศและอากาศอัด 
    

35.2 หองเก็บทอบรรจุแกส ตองอยูในพื้นที่ ที่สามารถขนยาย ขนสง
ไดสะดวกปลอดภัย 

    

36.3 ทอแกสสําหรับงานระบบแกสทางการแพทย ตองผานการผลิต
และทดสอบ มีเครื่องหมายและโคดสีตามมาตรฐานที่ มอก. 
กําหนด 

    

36.4 มีจํานวนของทอบรรจุแกสอยางเพียงพอตอการใชงานประจํา
และสํารอง 

    

36.5 อุปกรณประกอบระบบแก็สทางการแพทย  ประกอบดวย  ทอ
นําแกส   วาลว     โซนวาลว    หัวจายแกส  ระบบสัญญาณ
เตือน (alarm) ศูนยจายแกส เปนตน ตองมีการติดตั้งอุปกรณที่
ไดมาตรฐาน 
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ลําดับ หัวขอการประเมิน  มี 
(1) 

มีบางสวน 
  (0.5) 

ไมมี 
 (0) 

    หมายเหต ุ
 

36.6 กรณีใชแก็สออกซิเจนเหลว (LIQUID  OXYGEN) จุดติดตั้ง
จะตองหางออกจากอาคารตางๆ ในระยะที่ปลอดภัย  มีรั้วโปรง
กั้นโดยรอบ มีปายเตือนอันตราย และมีระบบดูแลบํารุงรักษา
อยางสม่ําเสมอ 

    

                                                                                  รวม     

          ผลคะแนนหมวดงาน 
          ระบบเครื่องกล (ME)  

              …………………….  คะแนน 
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ตารางสรปุผลการเยี่ยมประเมิน  

ดานอาคารและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 

สรุปผลการเยี่ยมประเมินดานอาคารและสภาพแวดลอม คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

AR  หมวดงานสถาปตยกรรม 

IN   หมวดงานมัณฑนศิลป 

LS  หมวดงานภูมิทัศน 

ST  หมวดงานโครงสราง  

EE  หมวดงานระบบไฟฟาและสื่อสาร  

SN  หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล 

ME  หมวดงานระบบเครือ่งกล  

คะแนนรวม 
 

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

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

วันที่ประเมิน ................................................................................ 

 

ผูเยี่ยมประเมิน 

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

(..................................................................) 
ผูรบัการเยี่ยมประเมิน 

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

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

50 

07 

05 

03 

31 

19 

16 

129 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

………………. 

คิดคารอยละ 

คะแนนที่ได x 100 = ……………… 
        129 
 
     ผาน        ไมผาน 

 
ผลการประเมินตนเอง (ดานอาคารและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล) 

รอยละ 0-59    แสดงวา ไมผาน เกณฑการประเมิน ดานอาคารและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 
รอยละ 60-89   แสดงวา ผาน เกณฑการประเมิน ดานอาคารและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 
รอยละ 90-100 แสดงวา ผาน เกณฑระดับดีเดน ดานอาคารและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 
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 เกณฑการประเมินดานความปลอดภัยในโรงพยาบาล หลกัที่ใชประเมินในการตรวจสอบ 

ดานความปลอดภัยในโรงพยาบาลคิดรวมทั้งหมด 100 เปอรเซ็นต โดยใหน้ําหนักความสําคัญดังนี้ 

1. มีนโยบายดานความปลอดภัยใหน้ําหนักความสําคัญ 5เปอรเซ็นต 
2. มีคณะกรรมการรับผิดชอบงานดานความปลอดภัยใหน้ําหนักความสําคัญ 5เปอรเซ็นต 
3. จัดทําคูมือปฏิบัติ ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยใหน้ําหนักความสําคัญ 5เปอรเซ็นต  
4. มีการอบรมบุคลากรใหมีความรูเกี่ยวกับขอบังคับใหน้ําหนักความสําคัญ  5 เปอรเซ็นต  
5. มีการอบรมบุคลากรใหมีความรูใหน้ําหนักความสําคัญ    5 เปอรเซ็นต  
6. มีการซอมบํารุงหรือการซอมแซมเครื่องจักรใหน้ําหนักความสําคัญ  5 เปอรเซ็นต  
7. ติดปายแสดง ในกรณีที่มีการซอมบํารุงเครื่องจักรใหน้ําหนักความสําคัญ  5เปอรเซ็นต  
8. บุคลากรที่ทํางานกับเครื่องจักร ตองผานการอบรมใหน้ําหนักความสําคัญ  5 เปอรเซ็นต  
9. มีการตรวจสอบอุปกรณของเครื่องจักร ใหน้ําหนักความสําคัญ   5 เปอรเซ็นต  
10. มีแผนผังวงจรไฟฟาที่ติดตั้งภายในโรงพยาบาลใหน้ําหนักความสําคัญ 5 เปอรเซ็นต 
11. มีการตรวจสอบ และบํารุงรักษาระบบไฟฟาใหน้ําหนักความสําคัญ 5 เปอรเซ็นต 
12. ติดตั้งระบบปองกันฟาผาใหน้ําหนักความสําคัญ 5 เปอรเซ็นต 
13. มีการตรวจวัด ประเมินสภาพอากาศในที่อับอากาศใหน้ําหนักความสําคัญ5 เปอรเซ็นต 
14. มีระบบปองกันและระงับอัคคีภัยใหน้ําหนักความสําคัญ   5 เปอรเซ็นต 
15. มีปายขอปฏิบัติการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ ใหน้ําหนักความสําคัญ 5 เปอรเซ็นต 
16. มีเสนทางหนีไฟที่ปลอดภัยของทุกชั้นของอาคารใหน้ําหนักความสําคัญ 5เปอรเซ็นต 
17. ระบบกาซทางการแพทยมีการติดตั้ง ซอมบํารุงใหน้ําหนักความสําคัญ 5 เปอรเซ็นต 
18. มีเครื่องหมายเตือนภัยติดไวในบริเวณรังสี ใหน้ําหนักความสําคัญ 5 เปอรเซ็นต 
19. มีการฝกอบรมระบบกาซทางการแพทยใหน้ําหนักความสําคัญ  5 เปอรเซ็นต 
20. เจาหนาที่ความปลอดภัยไดรับการฝกอบรมใหน้ําหนักความสําคัญ 2.5 เปอรเซ็นต 
21. คณะกรรมการความปลอดภัยไดรับการอบรมใหน้ําหนักความสําคัญ 2.5 เปอรเซ็นต 

วิธีการใหคะแนน 
ผูทําการตรวจสอบจะตองพิจารณาจากเกณฑประเมินผลการตรวจสอบดานความปลอดภัยใน

โรงพยาบาล แลวใหคะแนนในแตละหัวขอ โดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่พบเห็น หลักฐาน การดําเนินการ การ
สัมภาษณ โดยใสผลการพิจารณาในแตละขอไดหนึ่งชองคะแนน ซึ่งรายละเอียดแตละชองคะแนนดังนี้ 

ไมมี (0 คะแนน) ชองนี้เปนชองคะแนนที่แสดงถึง การไมพบการดําเนินการ   ไมพบ
หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินการในรายละเอียดตามขอดังกลาว 
(โดยใหคะแนนท่ี 0 คะแนน) 

มีบางสวน (0.5คะแนน)  ชองนี้เปนชองคะแนนที่แสดงถึง มีการดําเนินการ มีหลักฐานแสดง
ถึงการดําเนินการในรายละเอียดตามขอดังกลาว   แตยังไม
ครบถวนสมบูรณ (โดยใหคะแนนท่ี 0.5 คะแนน)  

มีครบถวน ( 1 คะแนน) ชองนี้เปนชองคะแนนที่แสดงถึง มีการดําเนินการ มีหลักฐานแสดง
ถึงการดําเนินการในรายละเอียดตามขอดังกลาว ครบถวน 
สมบูรณ (โดยใหคะแนนที่ 1 คะแนน) 
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แบบและเกณฑการประเมินดานความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
ไมมี 
(0) 

มี 
บางสวน 
(0.5) 

มี 
ครบถวน 

(1) 
      1. มีนโยบายดานความปลอดภัย 5 เปอรเซ็นต 

1.1. มีการกําหนดนโยบาย วัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงานดานความปลอดภัย 
โดยกําหนดเปนลายลักษณอักษร 

1.2. มีนโยบายความปลอดภัยที่สอดคลองกับมาตรฐานดานความปลอดภัยตามกฎหมายของ
รัฐ และมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ 

1.3. การสงเสริมดานความปลอดภัย (Safety Promotion) เชน การอบรมใหความรู การจัด
โครงการรณรงค การติดสื่อประชาสัมพันธดานความปลอดภัย เปนตน 

1.4. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย ที่กําหนดไวใน
แผนงานประจําป เพื่อใหเกิดการปฏิบัติอยางจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

   

คะแนนรวมขอ 1  

เปอรเซ็นตรวมขอ 1[คะแนนรวมขอ 1 x 5 (เปอรเซ็นต)/4 (ขอ)]  

       2. มีคณะกรรมการรับผิดชอบงานดานความปลอดภัย 5 เปอรเซ็นต 

2.1. มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานที่ทํางานที่ทําหนาที่รับผิดชอบงานดานความปลอดภัย
ในการทํางาน 

2.2. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย เปนประจําอยางตอเนื่อง 
2.3. ปดประกาศรายชื่อและหนาที่รับผิดชอบของคณะกรรมการฯ โดยเปดเผย 

   

คะแนนรวมขอ 2  

เปอรเซ็นตรวมขอ 2 [ คะแนนรวมขอ 2 x 5 (เปอรเซ็นต) / 3 (ขอ) ]  

3. จัดทําคูมือปฏิบัติ หรือมีคูมือปฏิบตัิงานดานความปลอดภัย 5 เปอรเซ็นต 

3.1. คูมือปฏิบัติประกอบดวยขั้นตอนปฏิบัติงานอยางปลอดภัยและกฎขอบังคับดานความ
ปลอดภัย 

3.2. จัดทําคูมือที่สอดคลองกับมาตรฐานดานความปลอดภัยตามกฎหมายของรัฐ และ
มาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ 

3.3. มีการทบทวนคูมือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงงานเพื่อใหขั้นตอนการทํางานมีความทันสมัย
อยูเสมอ 

   

คะแนนรวมขอ 3  

เปอรเซ็นตรวมขอ 3 [ คะแนนรวมขอ 3 x 5 (เปอรเซ็นต) / 3 (ขอ) ]  

4. มีการอบรมบุคลากรใหมีความรูเกี่ยวกับขอบังคับ และการปฏิบัติตามขั้นตอนที่จดัทําไวใน

คูมือปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย 
5 เปอรเซ็นต 

4.1 มีการอบรมบุคลากรใหมีความรูเกี่ยวกับขอบังคับและคูมือ ในกรณีที่รับบุคลากรเขา
ทํางานใหม  

4.2 มีการอบรมบุคลากรใหมีความรูเกี่ยวกับขอบังคับและคูมือ ในกรณีที่บุคลากรทํางานใน
ลักษณะหรือสภาพของงานที่แตกตางไปจากเดิมอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย 

 

   

คะแนนรวมขอ 4 

 

 

เปอรเซ็นตรวมขอ 4 [ คะแนนรวมขอ 4 x 5 (เปอรเซ็นต) / 2 (ขอ) ] 
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แบบและเกณฑการประเมินดานความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
ไมมี 
(0) 

มี 
บางสวน 
(0.5) 

มี 
ครบถวน 

(1) 
5. มีการอบรมบุคลากรใหมีความรู  และสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ,ปลอดภัย โดย

จําแนกตามลักษณะงาน 
5 เปอรเซ็นต 

5.1. มีการอบรมบุคลากรใหมีความรู ตามลักษณะงานที่ไดรับมอบหมาย หรือมีความชํานาญ
เฉพาะดาน  

5.2. มีการประเมินผลในการฝกอบรม จากผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อใหทราบถึง
ผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนา 

   

คะแนนรวมขอ 5  

เปอรเซ็นตรวมขอ 5 [ คะแนนรวมขอ 5 x 5 (เปอรเซ็นต) / 2 (ขอ) ]  

6. มีการซอมบํารุงหรือการซอมแซมเครื่องจักรและอุปกรณประกอบใหอยูในสภาพปลอดภัย

ตลอดระยะเวลาที่ใชงาน ตามมาตรฐานและหลักวิชาการดานวิศวกรรม 
5 เปอรเซ็นต 

6.1. มีแผนการดูแล ซอมบํารุงเครื่องจักรและอุปกรณตามระยะเวลาที่กําหนด 
6.2. มีเอกสารบันทึกผลการดูแล การซอมบํารุงเครื่องจักรและอุปกรณ 

   

คะแนนรวมขอ 6 

เปอรเซ็นตรวมขอ 6.5 [ คะแนนรวมขอ 6 x 5 (เปอรเซ็นต) / 2 (ขอ) ]  

7. ติดปายแสดง โดยใชเครื่องหมายหรือขอความที่เขาใจงายและเห็นไดชัดเจน รวมทั้งจัดใหมี

ระบบ วิธีการ หรืออุปกรณปองกัน ในกรณีที่มีการซอมบํารุงเครื่องจักร 
5 เปอรเซ็นต 

7.1. มีปายแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณในกรณีที่มีการซอมบํารุงเครื่องจักร 
7.2. มีระบบ วิธีการ หรืออุปกรณปองกัน ในกรณีที่มีการซอมบํารุงเครื่องจักร 

   

คะแนนรวมขอ 7  

เปอรเซ็นตรวมขอ 7.4 [ คะแนนรวมขอ 7 x 5 (เปอรเซ็นต) / 2 (ขอ) ]  

8. บุคลากรที่ทํางานกับเครื่องจักร ตองมีความชํานาญ และไดผานการอบรมตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่กําหนด 
5 เปอรเซ็นต 

8.1. มีการอบรมบุคลากรใหมีความรู ตามลักษณะงานที่ไดรับมอบหมาย หรือมีความชํานาญ
เฉพาะดาน  

8.2. มีการประเมินผลในการฝกอบรม จากผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อใหทราบถึง
ผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนา 

   

คะแนนรวมขอ 8  

เปอรเซ็นตรวมขอ 8 [ คะแนนรวมขอ 8 x 5 (เปอรเซ็นต) / 2 (ขอ) ]  

9. มีการตรวจสอบและการทดสอบชิ้นสวน และอุปกรณของเครื่องจักร อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

และเก็บผลการดําเนินการไวเพื่อการตรวจติดตาม 
5 เปอรเซ็นต 

9.1. มีการตรวจสอบ ทดสอบชิ้นสวน และอุปกรณของเครื่องจักร โดยวิศวกรอยางนอยปละ 
1 ครั้ง 

9.2. มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบ ทดสอบชิ้นสวน และอุปกรณของเครื่องจักร 
 

   

คะแนนรวมขอ 9 

 

 

เปอรเซ็นตรวมขอ 9[ คะแนนรวมขอ 9 x5 (เปอรเซ็นต) / 2 (ขอ) ]  
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แบบและเกณฑการประเมินดานความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
ไมมี 
(0) 

มี 
บางสวน 
(0.5) 

มี 
ครบถวน 

(1) 
 

10. มีแผนผังวงจรไฟฟาที่ติดตั้งภายในโรงพยาบาลทั้งหมดซึ่งไดรับการรับรองจากวิศวกรหรือ

การไฟฟาประจําทองถิ่น 
5 เปอรเซ็นต 

10.1. มีแผนผังวงจรไฟฟาทั้งหมดซึ่งไดรับการรับรองจากวิศวกรหรือการไฟฟาประจํา
ทองถิ่น 

10.2. มีการทบทวนแผนผังวงจรไฟฟา เมื่อมีการปรับเปลี่ยน ติดตั้ง หรือซอมแซมระบบ
ไฟฟาใหม 

   

คะแนนรวมขอ 10  

เปอรเซ็นตรวมขอ 10[ คะแนนรวมขอ 10 x 5 (เปอรเซ็นต) / 2 (ขอ) ]  

11.มีการตรวจสอบ และบํารุงรักษาระบบไฟฟาและบริภัณฑไฟฟา ไมนอยกวาปละ 1 ครั้ง 

และเก็บผลการดําเนินการไวเพื่อการตรวจติดตาม 
5 เปอรเซ็นต 

11.1. มีการตรวจสอบ และบํารุงรักษาระบบไฟฟาและบริภัณฑไฟฟา ไมนอยกวาปละ 1 
ครั้ง  

11.2. มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบ และบํารุงรักษาระบบไฟฟาและบริภัณฑไฟฟา 

   

คะแนนรวมขอ 11  

เปอรเซ็นตรวมขอ 11[ คะแนนรวมขอ 11 x 5 (เปอรเซ็นต) / 2 (ขอ) ]  

12.ติดตั้งระบบปองกันฟาผาไวที่อาคาร และบริเวณที่มีถังเก็บของเหลวไวไฟหรือกาซไวไฟ(ถา

มี)  สิ่งกอสรางอื่นที่ติดตั้งอยูเหนืออาคารขึ้นไปและจดัใหมีการตรวจสอบและบํารุงรักษา

ระบบปละ 1 ครั้ง การติดตั้งตองเปนไปตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแหง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ฉบับปจจุบัน 

5 เปอรเซ็นต 

12.1. มีการติดตั้งระบบปองกันฟาผา เพื่อปองกันความเสียหายจากฟาผาทุกอาคารตาม
มาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

12.2. มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบระบบปองกันฟาผาตามระยะเวลาที่กําหนด 

   

คะแนนรวมขอ 12  

เปอรเซ็นตรวมขอ 12[ คะแนนรวมขอ 12 x 5 (เปอรเซ็นต) / 2 (ขอ) ]  

13. มีการตรวจวัด บันทึกผลการตรวจวัด และประเมินสภาพอากาศในที่อับอากาศ โดยให

ดําเนินการทั้งกอนใหบุคลากรเขาไปทํางานและในระหวางที่บุคลากรทํางานในที่อับ

อากาศ 

5 เปอรเซ็นต 

13.1. มีการตรวจวัดและประเมินสภาพอากาศสําหรับการทํางานในสถานที่อับอากาศ 
13.2. มีเอกสารบันทึกผลการตรวจวัดปริมาณออกซิเจน สารเคมีและสิ่งปนเปอนใน

สถานที่อับอากาศ 
13.3. มีเอกสารใบอนุญาตใหบุคลากรปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ โดยมีลายลักษณ

อักษรของผูมีอํานาจในการอนุมัติ 

   

คะแนนรวมขอ 13 

 

 

เปอรเซ็นตรวมขอ 13[ คะแนนรวมขอ 13 x 5 (เปอรเซ็นต) / 3 (ขอ) ]  
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แบบและเกณฑการประเมินดานความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
ไมมี 
(0) 

มี 
บางสวน 
(0.5) 

มี 
ครบถวน 

(1) 
14.จัดใหมีระบบปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาลอยางเหมาะสม และมีแผนการ

ตรวจสอบ ดูแล บํารุงรักษา อุปกรณในระบบปองกันและระงับอัคคีภัยใหอยูในสภาพ
พรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

5 เปอรเซ็นต 

14.1. มีระบบปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล 
14.2. มีแผนปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล 
14.3. มีการตรวจสอบ ดูแลรักษาระบบปองกันและระงับอัคคีภัยใหอยูในสภาพพรอมใชงาน

อยูเสมอ 
14.4. มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบ และการซอมบํารุง ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย 

   

คะแนนรวมขอ 14  

เปอรเซ็นตรวมขอ 14[ คะแนนรวมขอ 14 x 5 (เปอรเซ็นต) / 4 (ขอ) ]  

15.มีปายขอปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ และปดประกาศใหเห็นไดอยาง
ชัดเจน 

5 เปอรเซ็นต 

15.1. มีปายขอปฏิบัติแสดงขั้นตอนในการดับเพลิง และอพยพหนีไฟ 
15.2. มีการติดปายขอปฏิบัติใหเห็นไดอยางชัดเจนและทั่วถึงทุกอาคาร 

   

คะแนนรวมขอ 15  

เปอรเซ็นตรวมขอ 15[ คะแนนรวมขอ 15 x 5 (เปอรเซ็นต) / 2 (ขอ) ]  

16.มีเสนทางหนีไฟที่ปลอดภัยของทุกชั้นของอาคารสามารถอพยพบุคลากรหรือผูรับบริการใน

เวลาเดียวกันทั้งหมดสูจุดรวมพลที่ปลอดภัยไดโดยปลอดภัย 
5 เปอรเซ็นต 

16.1 ตองจัดเตรียมเสนทางหนีไฟไมนอยกวา 2 เสนทาง 
16.2 ทางหนีไฟและเสนทางหนีไฟสามารถมองเห็นไดชัดเจน มีปายบอกเสนทางจากทุก

พื้นที่ในอาคาร 
16.3 เสนทางหนีไฟตองตอเนื่อง จากพื้นที่ใดๆในอาคารไปจนถึงจุดปลอดภัยขนาดเสนทาง

หนีไฟไมลดขนาดลง ไมสลับซับซอน ไมมีโอกาสสับสน ไมผานพื้นที่ที่มีอันตรายหรือ
นําไปสูทางตัน 

16.4 ในอาคารตองจัดเตรียมพื้นที่หลบภัยจากควัน ความรอนหรืออันตรายอื่นๆ ในชวง
เวลาที่พอเพียงสําหรับการอพยพ หรือจัดเตรียมสําหรับหนวยบรรเทาสาธารณภัยใน
การเขาระงับเหตุหรือชวยเหลือ เชนจัดทําพื้นที่วางหนาบันไดหนีไฟ โถงลิฟตดับเพลิง
ปลอดควัน จัดทําพื้นที่หลบภัยหรือทําการกั้นแยกพื้นที่ในแนวราบสําหรับผูปวยที่
เคลื่อนที่ชาเพื่อใหมีระยะเวลาเพียงพอตอการเคลื่อนยายสูพื้นที่ปลอดภัยอื่นๆ 

16.5 มีการดูแลเสนทางหนีไฟใหพรอมใชงาน สะดวกไมมีสิ่งกีดขวาง หามปดล็อก ปดกั้น
การหนีไฟจากอาคาร 

16.6 ประตูตองผลักไปในทิศทางหนีไฟและสามารถเปดยอนกลับเขาในอาคารไดเพื่อการ
บรรเทาสาธารณภัย 

16.7 เสนทางหนีไฟตองมีแสงสวางบนเสนทางตลอดเวลาทั้งในสภาวะปกติและสภาวะ
ฉุกเฉินกรณีไฟฟาดับ 

16.8 มีการปองกันไฟลามตามชองเปดในแนวดิ่ง ปดลอมบันไดหนีไฟในแนวดิ่งเพื่อการ
ควบคุมการแพรกระจายควันไฟ 

   

คะแนนรวมขอ 16  

เปอรเซ็นตรวมขอ 16[ คะแนนรวมขอ 16 x 5 (เปอรเซ็นต) / 8 (ขอ) ]  
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แบบและเกณฑการประเมินดานความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
ไมมี 
(0) 

มี 
บางสวน 
(0.5) 

มี 
ครบถวน 

(1) 
17.ระบบกาซทางการแพทยมีการติดตั้ง ซอมบํารุงหรือการซอมแซมระบบและอุปกรณ

ประกอบใหอยูในสภาพปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่ใชงาน ตามมาตรฐานและหลักวิชาการ

ดานวิศวกรรม 

5 เปอรเซ็นต 

17.1 มีการดูแลรักษา ซอมบํารุงระบบกาซทางการแพทยและอุปกรณประกอบใหอยูในสภาพ
ใชงานและปลอดภัย 

17.2 มีการติดปายคําเตือนที่เกี่ยวกับความปลอดภัย บริเวณหองหรือสถานที่ที่ใชจัดเก็บระบบ
กาซทางการแพทย 

17.3 มีเอกสารบันทึกผลการดูแลรักษา ซอมบํารุงระบบกาซทางการแพทยและอุปกรณ
ประกอบ 

   

คะแนนรวมขอ 17  

เปอรเซ็นตรวมขอ 17[ คะแนนรวมขอ 17 x 5 (เปอรเซ็นต) / 3 (ขอ) ]  

18.มีเครื่องหมายเตือนภัยติดไวใหเห็นโดยชัดเจนในบริเวณรังสี บริเวณรังสีสูง บริเวณที่มีการ

ฟุงกระจายของสารกัมมันตรังสี หรือบริเวณหรือหองใด ๆ ที่มีการเก็บรักษาสาร

กัมมันตรังสี 

5 เปอรเซ็นต 

18.1 มีการดูแลรักษา ซอมบํารุงระบบกาซทางการแพทยและอุปกรณประกอบใหอยูในสภาพ
ใชงานและปลอดภัย 

18.2 มีการติดปายคําเตือนที่เกี่ยวกับความปลอดภัย บริเวณหองหรือสถานที่ที่ใชจัดเก็บ
ระบบกาซทางการแพทย 

18.3 มีเอกสารบันทึกผลการดูแลรักษา ซอมบํารุงระบบกาซทางการแพทยและอุปกรณ 

   

คะแนนรวมขอ 18  

เปอรเซ็นตรวมขอ 18 [ คะแนนรวมขอ 18 x 5 (เปอรเซ็นต) / 3 (ขอ) ]  

19.มีการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับระบบกาซทางการแพทยตาม

หลักเกณฑ วิธีการ ตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย พรอมทั้งวิธีการและขั้นตอนในการ

ปฏิบัติงาน 

5 เปอรเซ็นต 

19.1 มีการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับระบบกาซทางการแพทย 
19.2 มีเอกสารบันทึกการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับระบบกาซทาง

การแพทย 
19.3 มีการประเมินผลในการฝกอบรม จากผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อใหทราบถึง

ผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนา 

   

คะแนนรวมขอ 19  

เปอรเซ็นตรวมขอ 19[ คะแนนรวมขอ 19 x 5 (เปอรเซ็นต) / 3 (ขอ) ] 
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แบบและเกณฑการประเมินดานความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
ไมมี 
(0) 

มี 
บางสวน 
(0.5) 

มี 
ครบถวน 

(1) 
20.เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับไดรับการฝกอบรมความรูเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยในการทํางานเพิ่มเติม 
2.5 เปอรเซ็นต 

20.1 มีการฝกอบรมความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานใหแกเจาหนาที่ความ
ปลอดภัยในการทํางานทุกระดับ 

20.2 มีเอกสารบันทึกการฝกอบรมความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน 
20.3 มีการประเมินผลในการฝกอบรม จากผลการฝกอบรมของเจาหนาที่ความปลอดภัยใน

การทํางานทุกระดับ 

   

คะแนนรวมขอ 20  

เปอรเซ็นตรวมขอ 20[ คะแนนรวมขอ 20 x 2.5 (เปอรเซ็นต) / 3 (ขอ) ]  

21.จัดใหคณะกรรมการความปลอดภัยไดรับการอบรมเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ ตาม

หลักเกณฑ วิธีการที่กําหนด 
2.5 เปอรเซ็นต 

21.1 มีการอบรมเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ใหกับคณะกรรมการความปลอดภัย 
21.2 มีเอกสารบันทึกการอบรมเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ 
21.3 มีการประเมินผลในการอบรม จากผลการฝกอบรมของคณะกรรมการความปลอดภัย 

   

คะแนนรวมขอ 21  

เปอรเซ็นตรวมขอ 21[ คะแนนรวมขอ 21 x 2.5 (เปอรเซ็นต) / 3 (ขอ) ]  
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สรุป 
1. มีนโยบายดานความปลอดภัย 
2.มีคณะกรรมการรับผิดชอบงานดานความปลอดภัย 
3. จัดทําคูมือปฏิบัติ หรือมีคูมือปฏิบัติงานดานความปลอดภัย 
4.มีการอบรมบุคลากรใหมีความรูเกี่ยวกับขอบังคับ 
5.มีการอบรมบุคลากรใหมีความรู  และสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 
6.มีการซอมบํารุงหรือการซอมแซมเครื่องจักร 
7.ติดปายแสดง ในกรณีที่มีการซอมบํารุงเครื่องจักร 
8.บุคลากรที่ทํางานกับเครื่องจักร มีความชํานาญ และไดผานการอบรม 
9.มีการตรวจสอบและการทดสอบชิ้นสวน และอุปกรณของเครื่องจักร 
10.มีแผนผังวงจรไฟฟาที่ติดตั้งภายในโรงพยาบาลทั้งหมด 
11.มีการตรวจสอบ และบํารุงรักษาระบบไฟฟาและบริภัณฑไฟฟา 
12.ติดตั้งระบบปองกันฟาผาไวที่อาคาร และบริเวณที่มีถังเก็บของเหลวไวไฟ 
13.มีการตรวจวัด บันทึกผลการตรวจวัด และประเมินสภาพอากาศในที่อับอากาศ 
14.จัดใหมีระบบปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล 
15.มีปายขอปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ 
16.มีเสนทางหนีไฟที่ปลอดภัยของทุกชั้นของอาคาร 
17.ระบบกาซทางการแพทยมีการติดตั้ง ซอมบํารุง 
18.มีเครื่องหมายเตือนภัยติดไวใหเห็นโดยชัดเจนในบริเวณรังสี บริเวณรังสีสูง 
19.มีการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับระบบกาซทางการแพทย 
20.เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับไดรับการฝกอบรม 
21.จัดใหคณะกรรมการความปลอดภัยไดรับการอบรมเก่ียวกับบทบาทและหนาที่ 
เปอรเซ็นตรวมดานการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย 

ผูตรวจประเมิน 
1  ……………………………….………………..ตําแหนง ………………………..…………………. 
   (………………………….………………….……) 
2  ……………………………….………………..ตําแหนง…………………………..…………………. 
   (………………………….………………….……) 
3  ……………………………….………………..ตําแหนง……………………………..…………………. 
   (………………………….………………….……) 

 
( 5% )     ………………………… 
( 5% )     ………………………… 
( 5% )     ………………………… 
( 5% )     ………………………… 
( 5% )     ………………………… 
( 5% )     ………………………… 
( 5% )     ………………………… 
( 5% )     ………………………… 
( 5% )     ………………………… 
( 5% )     ………………………… 
( 5% )     ………………………… 
( 5% )     ………………………… 

 
( 5% )     ………………………… 
( 5% )     ………………………… 
( 5% )     ………………………… 
( 5% )     ………………………… 
( 5% )     ………………………… 
( 5% )     ………………………… 

 
( 5% )     ………………………… 
( 2.5% )     ……………………… 

 
( 2.5% )     ……………………… 

 ( 100% ) ……………………….. 
 
ผาน        ไมผาน 

ผลการประเมินดานความปลอดภัยในโรงพยาบาล  

รอยละ 0-59แสดงวาไมผานเกณฑการประเมินดานความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

รอยละ 60-89แสดงวาผาน เกณฑการประเมินดานความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

รอยละ 90-100แสดงวาผานเกณฑระดับดีเดนดานความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
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1.4 เกณฑการประเมินดานสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล 

หลักที่ใชประเมินในการตรวจสอบดานสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลคิดรวมทั้งหมด 100 เปอรเซ็นต  

โดยใหน้ําหนักความสําคัญดังนี้ 

1. เผยแพรนโยบายดานสิง่แวดลอม ใหน้ําหนักความสําคัญ   5 เปอรเซ็นต  
2. เผยแพรและปดประกาศรายช่ือและหนาที่รบัผิดชอบเพื่อใหบุคลากรทราบ  

 ใหน้ําหนักความสําคัญ   5 เปอรเซ็นต  
3. มีขอบังคับและคูมือดานสิ่งแวดลอม  ใหน้ําหนักความสําคัญ   5 เปอรเซ็นต  
4. มีการอบรมและฝกปฏิบัตจินกวาบุคลากรจะสามารถปฏบิัติงานไดอยางถูกตองปลอดภัย  

 ใหน้ําหนักความสําคัญ  5 เปอรเซ็นต 
5. จัดใหมีระบบบําบัดและกําจัดสิง่ปฏิกลู ใหน้ําหนกัความสาํคัญ   7 เปอรเซ็นต 

6. มีการเก็บ คัดแยก รวบรวม มลูฝอยทั่วไปและมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกสุขลกัษณะ  

   ใหน้ําหนักความสําคัญ  6 เปอรเซ็นต 

7. จัดใหมีที่พกัรวมมูลฝอยที่ถูกสุขลกัษณะ ใหน้ําหนักความสําคัญ  6 เปอรเซ็นต 

8. มีการเคลื่อนยายภาชนะบรรจมุูลฝอยติดเชื้อถูกสุขลกัษณะ ใหน้ําหนักความสําคัญ 6 เปอรเซ็นต 

9. มีระบบบําบัดน้ําเสียที่มปีระสิทธิภาพตามมาตรฐาน ใหน้าํหนักความสําคัญ  10 เปอรเซ็นต 

10. ควบคุมการระบายน้ําทิ้งใหเปนไปตามมาตรฐาน ใหน้ําหนักความสําคัญ   10 เปอรเซ็นต 

11. มีการซอมบํารุงหรือการซอมแซมเครือ่งจกัรและอปุกรณประกอบระบบบําบัดใหอยูในสภาพ   

     ปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่ใชงาน ใหน้ําหนักความสําคัญ   5 เปอรเซ็นต 

12. ควบคุมคุณภาพน้ําบริโภคใหเปนไปตามมาตรฐาน ใหน้ําหนักความสําคัญ  15 เปอรเซ็นต 

13. จัดใหมีการระบบอากาศที่ด ีใหน้ําหนักความสําคัญ  5 เปอรเซ็นต 

14. จัดใหมีแสงสวางเพียงพอ เหมาะสมสําหรบัพื้นทีท่ํางานและกิจกรรมตางๆ  

 ใหน้ําหนักความสําคัญ  5 เปอรเซ็นต 

 15. มีการควบคุมแหลงกําเนิดเสียงตางๆ ในโรงพยาบาล ใหน้ําหนักความสําคัญ  5 เปอรเซ็นต 
 

วิธีการใหคะแนน 
ผูทําการตรวจสอบจะตองพิจารณาจากเกณฑประเมินผลการตรวจสอบดานดานสิ่งแวดลอมใน

โรงพยาบาล แลวใหคะแนนในแตละหัวขอ โดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่พบเห็น หลักฐาน การดําเนินการ การ

สัมภาษณ โดยใสผลการพิจารณาในแตละขอไดหนึ่งชองคะแนน ซึ่งรายละเอียดแตละชองคะแนนดังนี้ 

ไมมี (0 คะแนน)  ชองนี้เปนชองคะแนนที่แสดงถึง การไมพบการดําเนินการ ไม

พบหลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินการในรายละเอียดตามขอ

ดังกลาว (โดยใหคะแนนที่ 0 คะแนน) 

มีบางสวน (0.5 คะแนน)  ชองนี้เปนชองคะแนนที่แสดงถึง มีการดําเนินการ มีหลักฐาน

แสดงถึงการดําเนินการในรายละเอียดตามขอดังกลาว แตยัง

ไมครบถวนสมบูรณ (โดยใหคะแนนที่ 0.5 คะแนน)  
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มีครบถวน ( 1 คะแนน) ชองนี้เปนชองคะแนนที่แสดงถึง มีการดําเนินการ มีหลักฐาน

แสดงถึงการดําเนินการในรายละเอียดตามขอดังกลาว 

ครบถวน สมบูรณ (โดยใหคะแนนที่ 5 คะแนน) 

 

แบบและเกณฑการประเมินดานสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล ไมมี 
 (0) 

มี 
บางสวน 

(0.5) 

มี 
ครบถวน 

(1) 

1. เผยแพรนโยบายดานสิ่งแวดลอมฯ ใหบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบและเขาใจ
จุดมุงหมายของนโยบาย 

5 เปอรเซ็นต 

1.1 เนื้อหานโยบายมุงเนนดานสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล 
1.2 มีการสื่อสาร แจงหรือติดประกาศ เพื่อประชาสัมพันธนโยบายที่กําหนดขึ้นใหบุคลากรและ

ผูมีสวนไดสวนเสียทราบโดยทั่วกัน 

  
 

 

คะแนนรวมขอ 1  
เปอรเซ็นตรวมขอ 1 [ คะแนนรวมขอ 1 x 5 (เปอรเซ็นต) / 2 (ขอ) ]  

2. ใหโรงพยาบาลเผยแพรและปดประกาศรายชื่อและหนาที่รับผิดชอบของคณะกรรมการดาน
สิ่งแวดลอมฯ โดยเปดเผย ณ โรงพยาบาล เพื่อใหบุคลากรทราบ 

5 เปอรเซ็นต 

2.1 มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานที่ทําหนาที่ 
2.2 มีการสื่อสาร แจงหรือติดประกาศ เพื่อประชาสัมพันธนโยบายที่กําหนดขึ้นใหบุคลากร

ทราบโดยทั่วกัน 
2.3  มีการประชุมคณะกรรมการเดือนละ 1 ครั้ง 

   

คะแนนรวมขอ 2  
เปอรเซ็นตรวมขอ 2 [ คะแนนรวมขอ 2 x 5 (เปอรเซ็นต) / 3 (ขอ) ]  

3. จัดใหมีขอบังคับและคูมือดานสิ่งแวดลอม อยางนอยตองกําหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัต ิ 5 เปอรเซ็นต 
3.1 มีคูมือกําหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 
3.2 เจาหนาที่ผูปฏิบัติทราบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 
3.3 มีการทํางานตามคูมือกําหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานและบันทึกการปฏิบัติงาน 

   

คะแนนรวมขอ 3  
เปอรเซ็นตรวมขอ 3 [ คะแนนรวมขอ 3 x 5 (เปอรเซ็นต) / 3 (ขอ) ]  

4. จัดใหมีการอบรมและฝกปฏิบัติจนกวาบุคลากรจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
ปลอดภัย 

5 เปอรเซ็นต 

4.1  มีการอบรมดานสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลระดับพนักงาน 
4.2  มีการอบรมดานสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลระดับหัวหนางาน 

   

คะแนนรวมขอ 4  
เปอรเซ็นตรวมขอ 4 [ คะแนนรวมขอ 4 x 5 (เปอรเซ็นต) / 2 (ขอ) ]  

5. จัดใหมีระบบบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูล 7 เปอรเซ็นต 
5.1 มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบดูแลระบบน้ําบริโภค อยางนอย 1 คน ซึ่งมีวุฒิการศึกษาปริญญา

ตรีสาขาวิทยาศาสตร (ดานสาธารณสุข/สุขาภิบาล/ชีววิทยา/วิทยาศาสตรการแพทย) หรือ
วิศวกรรมศาสตร (ดานสุขาภิบาล/สิ่งแวดลอม/เครื่องกล) เพื่อเปนผูรับผิดชอบดูแลระบบบําบัด
และกําจัดสิ่งปฏิกูล 

5.2  มีการบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ 

   

คะแนนรวมขอ 5  
เปอรเซ็นตรวมขอ 5 [ คะแนนรวมขอ 5 x 7 (เปอรเซ็นต) / 2 (ขอ) ]  
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แบบและเกณฑการประเมินดานสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล ไมมี 
 (0) 

มี 
บางสวน 

(0.5) 

มี 
ครบถวน 

(1) 

6. มีการเก็บ คัดแยก รวบรวม มูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกสุขลักษณะ 6 เปอรเซ็นต 
6.1 จัดใหมีถุงพลาสติกที่รองรับมูลฝอยแบบพลาสติกที่มีคุณลักษณะทั่วไป และคุณลักษณะทาง

ฟสิกสที่ไดมาตรฐาน (2 เปอรเซ็นต) 
   

คะแนนรวมขอ 6.1  
เปอรเซ็นตรวมขอ 6.1 [ คะแนนรวมขอ 6.1 x 2 (เปอรเซ็นต) / 1 (ขอ) ]  

6.2 มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยอื่นๆ ณ แหลงกําเนิด (2 เปอรเซ็นต)    
คะแนนรวมขอ 6.2  

เปอรเซ็นตรวมขอ 6.2 [ คะแนนรวมขอ 6.2 x 2 (เปอรเซ็นต) / 1 (ขอ) ]  
6.3 จัดใหมีภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ (2 เปอรเซ็นต)  

6.3.1 มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อระหวางวัสดุมีคมและวัสดุไมมีคม 
6.3.2 บรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทเปนของมีคม ปดฝาใหแนน หรือไมเกินสองในสามสวน

ของความจุของภาชนะ 
6.3.3 บรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทไมใชของมีคม ผูกมัดปากถุงดวยเชือกหรือวัสดุอื่นใหแนน 
6.3.4 บรรจุมูลฝอยติดเชื้อไมเกินสามในสี่สวนของความจุของภาชนะ 
6.3.5 กรณีมีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อมาก หากยังไมเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ

นั้นออกไปทันที จะตองจัดใหมีที่หรือมุมหนึ่งของหองสําหรับเปนที่รวมภาชนะที่ไดบรรจุมูลฝอย
ติดเชื้อแลวเพื่อรอการเคลื่อนยาย หามเก็บไวเกิน 1 วัน 

   

คะแนนรวมขอ 6.3  
เปอรเซ็นตรวมขอ 6.3 [ คะแนนรวมขอ 6.3 x 2 (เปอรเซ็นต) / 5 (ขอ) ]  

เปอรเซ็นตรวมขอ 6  (6.1+6.2+6.3)  
7. จัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ 6 เปอรเซ็นต 

7.1 มีสถานที่พักมูลฝอยเปนหองหรืออาคารเฉพาะแยกจากอาคารอื่นและอยูในที่ที่สะดวกตอ
การขนมูลฝอยไปกําจัด 

7.2 พื้นและผนังเรียบ ทําความสะอาดไดงายและมีการปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค 
7.3 มีขนาดเพียงพอสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไดอยางนอย 2 วัน 
7.4 มีประตูกวางพอสมควรตามขนาดของหอง หรืออาคารเพื่อสะดวกตอการปฏิบัติงาน และปด

ดวยกุญแจหรือปดดวยวิธีอื่นที่บุคคลทั่วไปไมสามารถที่จะเขาไปได 
7.5 มีลานสําหรับลางรถเข็นอยูใกลที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ และลานนั้นตองมีรางหรือทอ

รวบรวมนํ้าเสียจากการลางรถเข็นเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย 
7.6 มีขอความเปนคําเตือนขนาดสามารถเห็นไดชัดเจนวา “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ” ไวที่หนา

หองหรือหนาอาคาร 
7.7 ในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเกิน 7 วัน ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อตอง

สามารถควบคุมอุณหภูมิใหอยูที่ 10 องศาเซลเซียส หรือต่ํากวานั้นได 

   

คะแนนรวมขอ 7  
เปอรเซ็นตรวมขอ 7 [ คะแนนรวมขอ 7 x 6 (เปอรเซ็นต) / 7 (ขอ) ]  

8. การเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอการ
ขนไปกําจัดตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ 

6 เปอรเซ็นต 

8.1 มีคูมือกําหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 
8.2 ผูปฏิบัติงานเคลื่อนยาย และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อไดรับการอบรมหลักสูตรการปองกัน และ

ระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ 
8.3 ผูปฏิบัติงานปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ ทั้งวิธีการ ขั้นตอน อุปกรณ และการสวมชุดปองกัน 
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แบบและเกณฑการประเมินดานสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล 
ไมมี 
 (0) 

มี 
บางสวน 

(0.5) 

มี 
ครบถวน 

(1) 

8.4 มีการบันทึกผลการปฏิบัติประจําวัน 
คะแนนรวมขอ 8  

เปอรเซ็นตรวมขอ 8 = [ คะแนนรวมขอ 8 x 6 (เปอรเซ็นต) / 4 (ขอ) ]  
9. จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน สําหรับวัตถุประสงคในการ

จัดการและบําบัดน้ําเสีย 
10 เปอรเซ็นต 

9.1 การบริหารจัดการปริมาณน้ําทิ้งของโรงพยาบาลใหเกิดความสมดุลกับความสามารถของ
ระบบบําบัดน้ําเสีย 

9.2 มีแผนผังกระบวนการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย 
9.3 มีอุปกรณเบื้องตนที่จําเปนในการดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย เชน  เครื่องมือวัดคาความเปน

กรด-ดาง (pH) เครื่องมือวัดคาคลอรีนอิสระ (Free Chlorine)  เครื่องมือวัดคาออกซิเจนละลาย
น้ํา (DO) สําหรับระบบบําบัดน้ําเสียชนิดเติมอากาศ 

9.4 มีการจัดทําเอกสารกํากับเครื่องจักรและอุปกรณประกอบระบบบําบัดทุกเครื่อง เชน ขนาด 
ชนิด อายุการใชงาน วิธีการใชงาน เปนตน 

9.5 มีคูมือกําหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 

   

คะแนนรวมขอ 9  
เปอรเซ็นตรวมขอ 9 = [ คะแนนรวมขอ 9 x 10 (เปอรเซ็นต) / 5 (ขอ) ]  

10. ควบคุมการระบายน้ําทิ้งใหเปนไปตามมาตรฐาน 10 เปอรเซ็นต 
10.1 จัดใหมีผูรับผิดชอบดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย อยางนอย 1 คน ซึ่งมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี

สาขาวิทยาศาสตร (ดานสาธารณสุข/สุขาภิบาล/ชีววิทยา/วิทยาศาสตรการแพทย) หรือ
วิศวกรรมศาสตร (ดานสุขาภิบาล/สิ่งแวดลอม/เครื่องกล) 

10.2 มีการเก็บตัวอยางน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลวตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งตาม ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข 

10.3 มีการรายงานแบบ ทส.2 ทุกเดือน ตอเจาพนักงานทองถิ่น ตามมาตรา 80 แหง
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 

10.4 หากคุณภาพน้ําทิ้งมีคาเกินมาตรฐาน มีแผนการดําเนินการแกไข 

   

คะแนนรวมขอ 10  
เปอรเซ็นตรวมขอ 10 = [ คะแนนรวมขอ 10 x 10 (เปอรเซ็นต) / 4 (ขอ) ]  

11. จัดใหมีการซอมบํารุงหรือการซอมแซมเครื่องจักรและอุปกรณประกอบระบบบําบัดใหอยู
ในสภาพปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่ใชงาน ทั้งนี้ตามมาตรฐานและหลักวิชาการดาน
วิศวกรรม 

5 เปอรเซ็นต 

11.1 มีแผนงานการซอมบํารุงเครื่องจักรและอุปกรณตามระยะเวลาที่กําหนดเปนลายลักษณ
อักษร 

11.2 มีแตงตั้ง/การกําหนดผูรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษร 

   

คะแนนรวมขอ 11  
เปอรเซ็นตรวมขอ 11 = [ คะแนนรวมขอ 11 x 5 (เปอรเซ็นต) / 2 (ขอ) ]  

12. ตองควบคุมคุณภาพน้ําบริโภคใหเปนไปตามมาตรฐาน 15 เปอรเซ็นต 
12.1 จัดใหมีผูรับผิดชอบดูแลระบบน้ําบริโภค อยางนอย 1 คน ซึ่งมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี

สาขาวิทยาศาสตร (ดานสาธารณสุข/สุขาภิบาล/ชีววิทยา/วิทยาศาสตรการแพทย) หรือ
วิศวกรรมศาสตร (ดานสุขาภิบาล/สิ่งแวดลอม/เครื่องกล) 

12.2 จดบันทึกสถิติและขอมูลการใชน้ําประจําวันหรือประจําเดือน เพื่อใชเปนขอมูลประกอบ
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แบบและเกณฑการประเมินดานสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล ไมมี 
 (0) 

มี 
บางสวน 

(0.5) 

มี 
ครบถวน 

(1) 

รายงานการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย แบบ ทส.1 และแบบ ทส.2 ตามมาตรา 80 แหง
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 และใชเปนฐานขอมูล
ในการตรวจสอบ กรณีเกิดเหตุไมปกติ 

12.3 การเก็บตัวอยางน้ําบริโภคตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา ทางกายภาพ ทางเคมี และทาง
แบคทีเรีย ตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพนํ้าบริโภคของกรมอนามัยป 2553 

คะแนนรวมขอ 12  
เปอรเซ็นตรวมขอ 12 = [ คะแนนรวมขอ 12 x 15 (เปอรเซ็นต) / 3 (ขอ) ]  

13. จัดใหมีการระบบอากาศที่ดี เชน มีชองระบายอากาศไมนอยกวาหนึ่งในสิบของพื้นที่หอง 
หรือมีระบบระบายอากาศอื่นใดที่มีสมรรถภาพในการทํางานที่ทดแทนกันได 

5 เปอรเซ็นต 

13.1 มีการตรวจวัดและประเมินสภาพอากาศสําหรับการทํางานในสถานที่ตางๆ    
คะแนนรวมขอ 13  

เปอรเซ็นตรวมขอ 13 = [ คะแนนรวมขอ 13 x 5 (เปอรเซ็นต) / 1 (ขอ) ]  
14. จัดใหมีแสงสวางเพียงพอ สามารถมองเห็นสิ่งตางๆ ชัดเจน ตามลําดับความสองสวางที่

เหมาะสมสําหรับพื้นที่ทํางานและกิจกรรมตางๆ 
5 เปอรเซ็นต 

14.1 มีการตรวจวัดและประเมินแสงสวางสําหรับการทํางานในจุดตางๆ    
คะแนนรวมขอ 14  

เปอรเซ็นตรวมขอ 14 = [ คะแนนรวมขอ 14 x 5 (เปอรเซ็นต) / 1 (ขอ) ]  
15. มีการควบคุมแหลงกําเนิดเสียงตางๆ ในโรงพยาบาล ไมใหเปนการรบกวนตอผูปวย และ

บุคลากรในโรงพยาบาล ไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน 
5 เปอรเซ็นต 

15.1 มีแตงตั้ง/การกําหนดผูรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษร 
15.2 มีแผนงานการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษร 
15.3 มีการตรวจวัดและประเมินเสียงจากแหลงกําเนิดเสียงตางๆ ในโรงพยาบาล 

   

คะแนนรวมขอ 15  
เปอรเซ็นตรวมขอ 15 = [ คะแนนรวมขอ 15 x 5 (เปอรเซ็นต) / 3 (ขอ) ]  
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สรุป 
 1. เผยแพรนโยบายดานสิ่งแวดลอม                                                      ( 5% )        ……………………………………………… 
2. เผยแพรและปดประกาศรายชื่อและหนาที่รับผิดชอบเพื่อใหบุคลากรทราบ     ( 5% )        ……………………………………………… 
3. มีขอบังคับและคูมือดานสิ่งแวดลอม                                                   ( 5% )        ……………………………………………… 
4. มีการอบรมและฝกปฏิบัติจนกวาบุคลากรจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ( 5% )        ……………………………………………… 
5. จัดใหมีระบบบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูล                                                ( 7% )        ……………………………………………… 
6. มีการเก็บ คัดแยก รวบรวม มูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกสุขลักษณะ  ( 6% )        ……………………………………………… 
7. จัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ                                              ( 6% )        ……………………………………………… 
8. มีการเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อถูกสุขลักษณะ                        ( 6% )        ……………………………………………… 
9. มีระบบบําบัดน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน                                ( 10% )       .…………………………………………… 
10. ควบคุมการระบายน้ําทิ้งใหเปนไปตามมาตรฐาน                                  ( 10% )      ……………………………………………… 
11. มีการซอมบํารุงหรือการซอมแซมเครื่องจักรและอุปกรณประกอบระบบบําบัดใหอยูในสภาพปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่ใชงาน  
                                                                                                ( 5% )       ……………………………………………… 
12. ควบคุมคุณภาพนํ้าบริโภคใหเปนไปตามมาตรฐาน                                 ( 15% )      ……………………………………………… 
13. จัดใหมีการระบบอากาศที่ดี ใหน้ําหนักความสําคัญ                                ( 5% )        ……………………………………………… 
14. จัดใหมีแสงสวางเพียงพอ เหมาะสมสําหรับพื้นที่ทํางานและกิจกรรมตางๆ     ( 5% )        ……………………………………………… 
15. มีการควบคุมแหลงกําเนิดเสียงตางๆ ในโรงพยาบาล                               ( 5% )        ……………………………………………… 

 
เปอรเซ็นตรวม ดานสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล    (100%)      ……………………………       ผาน        ไมผาน 

ผูตรวจประเมิน 
1   ……………………………………………………………        (ตําแหนง)………………………………………………………………………………….. 
  (........................................................................) 
2    ……………………………………………………………        (ตําแหนง)………………………………………………………………………………….. 
  (........................................................................) 

 

ผลการประเมินดานสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล  

รอยละ 0-59 แสดงวา ไมผาน เกณฑการประเมิน ดานสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล 

รอยละ 60-89 แสดงวา ผาน เกณฑการประเมิน ดานสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล 

รอยละ 90-100 แสดงวา ผาน เกณฑระดับดีเดน ดานสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล 
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1.5 เกณฑการประเมินดานสื่อสารในโรงพยาบาล 
  หลักท่ีใชประเมินในการตรวจสอบ คิดรวมทั้งหมด 100 เปอรเซ็นตโดยใหน้ําหนักความสําคัญดังนี้ 

 1. ดานแผนงานและโครงการ ใหน้ําหนักความสําคัญ  10 เปอรเซ็นต 
2. ดานการใชและบํารุงรักษา ใหน้ําหนักความสําคัญ 15 เปอรเซ็นต 
3. ดานเครื่องวิทยุคมนาคม ใหน้ําหนักความสําคัญ 25 เปอรเซ็นต 
4. การติดตอสื่อสารภายนอกและภายใน ใหน้ําหนักความสําคัญ 20 เปอรเซ็นต 
5. การสื่อสารที่ใหผูรับบริการและบุคลากร ใหน้ําหนักความสําคัญ 20 เปอรเซ็นต 
6. มาตรการเกี่ยวกับระบบสื่อสาร การยกเลิกการใช ใหน้ําหนักความสําคัญ 10 เปอรเซ็นต 

          วิธีการใหคะแนน 

ผูทําการตรวจประเมินจะตองพิจารณาจากเกณฑประเมินผลการตรวจสอบดานสื่อสารใน

โรงพยาบาล แลวใหคะแนน ในแตละหัวขอ โดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่พบเห็น หลักฐานการดําเนินการ การ

สัมภาษณ โดยใสผลการพิจารณาในแตละขอไดหนึ่งชองคะแนน ซึ่งรายละเอียดแตละชองคะแนนดังนี้ 

 

ไมมี (0 คะแนน)    ชองนี้เปนชองคะแนนที่แสดงถึง การไมพบการดําเนินการไม

พบหลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินการในรายละเอียดตามขอ

ดังกลาว (โดยใหคะแนนที่ 0 คะแนน) 

มีบางสวน (0.5 คะแนน) ชองนี้เปนชองคะแนนที่แสดงถึง มีการดําเนินการ มีหลักฐาน

แสดงถึงการดําเนินการในรายละเอียดตามขอดังกลาว แตยัง

ไมครบถวนสมบูรณ (โดยใหคะแนนที่ 0.5 คะแนน)  

มีครบถวน (1 คะแนน)         ชองนี้เปนชองคะแนนที่แสดงถึง มีการดําเนินการ มีหลักฐาน

แสดงถึงการดําเนินการในรายละเอียดตามขอดังกลาว 

ครบถวน สมบูรณ (โดยใหคะแนนที่ 1 คะแนน) 
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แบบและเกณฑการประเมินดานสื่อสารในโรงพยาบาล 
ไมมี 
(0) 

มี 
บางสวน
(0.5) 

มี 
ครบถวน

(1) 
1. แผนงานและโครงการ 10 เปอรเซ็นต 

1.1 มีโครงสร างและหนาที่ รับผิดชอบ ด านระบบสื่อสารเพื่อรองรับการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน 

1.2 มีกลไก กํากับดูแล ติดตามและประเมินผลระบบสื่อสารตามมาตรฐานที่
กําหนด 

1.3 มีแผนงานและโครงการเพื่อเตรียมความพรอมและรองรับสภาวะฉุกเฉิน 

 

 

 

คะแนนรวมขอ 1  
เปอรเซ็นตรวมขอ 1 = [คะแนนรวมขอ 1 × 10 (เปอรเซ็นต) / 3 (ขอ)]  

2. ดานการใชและบํารุงรักษา เปอรเซ็นต 
2.1 มีขอมูลระบบสื่อสารในโรงพยาบาล ตามมาตรฐานกําหนด 
2.2 มีการบํารุงรักษาระบบสื่อสาร ตามคูมือการใชงานที่ผูผลิตกําหนดอยางนอยป

ละ 1 ครั้ง และเก็บผลการดําเนินการไวเพื่อการตรวจติดตาม 
2.3 ผูปฏิบัติงานบํารุงรักษาระบบสื่อสารที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกําหนด 
2.4 การดําเนินการซอมแซม ใหดําเนินการตามมาตรฐาน โดยวิศวกร หรือผูแทน

ผลิตภัณฑ 
2.5 มีรายละเอียดขอมูล คูมือการใชอุปกรณสื่อสารของหนวยงาน 

 

 

คะแนนรวมขอ 2  
เปอรเซ็นตรวมขอ 2 = [คะแนนรวมขอ 2 ×15 (เปอรเซ็นต) / 5 (ขอ)]  

3. เครื่องวิทยุคมนาคม เปอรเซ็นต 
3.1  ผูปฏิบัติงาน ระบบสื่อสารไดรับการอบรมพัฒนาการปฏิบัติงาน 
3.2  มีเครื่องวิทยุคมนาคมและผูใชงานที่ถูกตองตามกฎหมาย 
3.3  มีเครื่องวิทยุคมนาคมครบทุกระบบ 

 
 

คะแนนรวมขอ 3  
เปอรเซ็นตรวมขอ 3 = [คะแนนรวมขอ 3 × 25 (เปอรเซ็นต)/ 3 (ขอ)]  

การติดตอสื่อสารภายนอกและภายใน เปอรเซ็นต 
4.1 มีระบบโทรศัพทที่ติดตอภายในและภายนอกเพียงพอตอการใชงาน 
4.2 มีระบบเครือขายสื่อสารขอมูล  ทั้งระบบ Intranet & Internet ครอบคลุม

ในพื้นที่โรงพยาบาล 
 

 

คะแนนรวมขอ 4  
เปอรเซ็นตรวมขอ 4 = [คะแนนรวมขอ 4 × 20 (เปอรเซ็นต) / 2(ขอ)]  

การสื่อสารที่ใหผูรับบริการและบุคลากร เปอรเซ็นต 
5.1 มีระบบเรียกพยาบาล ตามขนาดเตียงผูปวยที่ใหบริการ 
5.2 มีระบบเสียงตามสาย  ครอบคลุมในพื้นที่ โรงพยาบาล 
5.3 มีระบบกลองวงจรปด ครอบคลุมในพื้นที่ โรงพยาบาล 
5.4 มีระบบเคเบิ้ลทีวี ครอบคลุมในพื้นที่ โรงพยาบาล 

 

 

คะแนนรวมขอ 5   
เปอรเซ็นตรวมขอ 5 = [คะแนนรวมขอ 5 × 20 (เปอรเซ็นต) / 4 (ขอ)]  
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แบบและเกณฑการประเมินดานสื่อสารในโรงพยาบาล 
ไมมี 
(0) 

มี 
บางสวน
(0.5) 

มี 
ครบถวน

(1) 
6.มาตรการเกี่ยวกับระบบสื่อสาร การยกเลิกการใช 10  เปอรเซ็นต 

6.1 มีมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชระบบสื่อสาร ทั้งการติดตั้งและการ

ใชงาน 

6.2 ระบบสื่อสารที่กฎหมายกําหนดใหตองแจงยกเลิกการใชงาน หรือเคลื่อนยาย

สถานที่ติดตั้ง โรงพยาบาลตองปฏิบัติตามกฎหมายกําหนด 

6.3 ระบบสื่อสารที่ใชงานในโรงพยาบาล เปนเครื่องที่ไดรับอนุญาตนําเขาถูกตอง

ตามกฎหมาย  และ ได มาตรฐานสากลที่ เ กี่ ย วข องหรื อมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

คะแนนรวมขอ 6 

เปอรเซ็นตรวมขอ 6 = [คะแนนรวมขอ 6 × 10 (เปอรเซ็นต) / 3 (ขอ)] 

สรุป 

1. แผนงานและโครงการ                                  ( 10% )        ……………………………………………… 

2. ดานการใชและบํารุงรักษา                              ( 15% )        ……………………………………………… 

3. เครื่องวิทยุคมนาคม                                     ( 25% )        ………………………………………………            

4. การติดตอส่ือสารภายนอกและภายใน                 ( 20% )      ……………………………………………… 

5. การสื่อสารที่ใหผูรับบริการและบุคลากร               ( 20% )      ……………………………………………… 

6. มาตรการเกี่ยวกับระบบสื่อสาร การยกเลิกการใช     ( 10% )      ……………………………………………… 

เปอรเซ็นตรวม ดานสื่อสารในโรงพยาบาล                (100%)      ……………………………          ผาน        ไมผาน 

ผูตรวจประเมิน 

1   ……………………………………………………………        (ตําแหนง)………………………………………………………………………….. 
     (........................................................................) 
2    ……………………………………………………………        (ตําแหนง)…………………………………………………………………………….. 
    (........................................................................) 

 

ผลการประเมินดานสื่อสารในโรงพยาบาล 

 รอยละ 0-59 แสดงวา ไมผาน เกณฑการประเมิน ดานสื่อสารในโรงพยาบาล 

 รอยละ 60-89 แสดงวา ผาน เกณฑการประเมิน ดานสื่อสารในโรงพยาบาล 

 รอยละ 90-100 แสดงวา ผาน เกณฑระดับดีเดน ดานสื่อสารในโรงพยาบาล 
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1.6 เกณฑการประเมินดานเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล 

หลักท่ีใชประเมินในการตรวจสอบ 

ดานเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล คิดรวมทั้งหมด 100 เปอรเซ็นตโดยใหน้ําหนักความสําคัญดังนี้ 
1. การไดมาของเครื่องมือแพทย ใหน้ําหนักความสําคัญ  10 เปอรเซ็นต  
2. การใชงานและการบํารุงรักษา ใหน้ําหนักความสําคัญ  20 เปอรเซ็นต 
3. การตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบ ใหน้ําหนักความสําคัญ  30 เปอรเซ็นต 
4. การซอมแซม ใหน้ําหนักความสําคัญ     30 เปอรเซ็นต 
5. การยกเลิกการใชงาน ใหน้ําหนักความสําคัญ   10 เปอรเซ็นต 

วิธีการใหคะแนน 

ผูทําการตรวจประเมินจะตองพิจารณาจากเกณฑประเมินผลการตรวจสอบดานเครื่องมือแพทยใน

โรงพยาบาล แลวใหคะแนน ในแตละหัวขอ โดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่พบเห็น หลักฐานการดําเนินการ การ

สัมภาษณ โดยใสผลการพิจารณาในแตละขอไดหนึ่งชองคะแนน ซึ่งรายละเอียดแตละชองคะแนนดังนี้ 

ไมมี (0 คะแนน)    ชองนี้เปนชองคะแนนที่แสดงถึง การไมพบการดําเนินการไม

พบหลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินการในรายละเอียดตามขอ

ดังกลาว (โดยใหคะแนนที่ 0 คะแนน) 

มีบางสวน(0.5 คะแนน) ชองนี้เปนชองคะแนนที่แสดงถึง มีการดําเนินการ มีหลักฐาน

แสดงถึงการดําเนินการในรายละเอียดตามขอดังกลาว แตยัง

ไมครบถวนสมบูรณ (โดยใหคะแนนที่ 0.5 คะแนน)  

มีครบถวน (1 คะแนน)         ชองนี้เปนชองคะแนนที่แสดงถึง มีการดําเนินการ มีหลักฐาน

แสดงถึงการดําเนินการในรายละเอียดตามขอดังกลาว 

ครบถวน สมบูรณ (โดยใหคะแนนที่ 1 คะแนน) 
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แบบและเกณฑการประเมินดานเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล ไมมี 
(0) 

มี 
บางสวน 
(0.5) 

มี 
ครบถวน 

(1) 
1. การไดมาของเครื่องมือแพทย 10 เปอรเซ็นต 

1.1  เครื่องมือแพทยที่นํามาใชงานในโรงพยาลเปนเครื่องมือแพทยที่ไดรับอนุญาตนําเขา
ถูกตองตามกฎหมายและได รับมาตรฐานสากลที่ เ กี่ยวข อง หรือมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  

1.2  การติดตั้งเครื่องมือแพทยตองเปนไปตามหลักวิศวกรรมหรือมาตรฐานที่เกี่ยวของหรือ
ตามคําแนะนําของผูผลิต  

1.3  ตองมีการขออนุญาตติดตั้งและใชงานเครื่องมือน้ันหากมีขอกฎหมายกําหนดไว 
คะแนนรวมขอ 1 

เปอรเซ็นตรวมขอ 1 = [คะแนนรวมขอ1 × 10 (เปอรเซ็นต) / 3 (ขอ)] 

2. การใชงานและบํารุงรักษาเครื่องมือแพทย 20 เปอรเซ็นต 

2.1 โรงพยาบาลมีการจัดทําทะเบียนประวัติ หรือฐานขอมูลประวัติเครื่องมือแพทย 
2.2 จัดใหมีการบํารุงรักษาเครื่องมือแพทย 
2.3 มีผูปฏิบัติงานบํารุงรักษาเครื่องมือแพทย 

คะแนนรวมขอ 2 

เปอรเซ็นตรวมขอ 2 = [คะแนนรวมขอ2 × 20 (เปอรเซ็นต) / 3 (ขอ)] 

3.การตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือแพทย 30 เปอรเซ็นต 

3.1 จัดใหมีการตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือแพทย 
3.2 มีการบันทึกผลการตรวจและหรือทดสอบเครื่องมือแพทย 
3.3 มีการรับรองผลการตรวจสอบ ทดสอบ หรือสอบเทียบเครื่องมือแพทย 
3.4 มีการบันทึกขอมูลทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย 
3.5 มีวิธีการทดสอบ สอบเทียบ ที่เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด 
3.6 มีเครื่องมือมาตรฐานสอบเทียบ ที่เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด 
3.7 ผูใหบริการในการทดสอบ สอบเทียบ มีคุณสมบัติตามที่มาตรฐานกําหนด 

คะแนนรวมขอ 3 

เปอรเซ็นตรวมขอ 3 = [คะแนนรวมขอ3 × 30 (เปอรเซ็นต) / 7 (ขอ)] 

4.การซอมแซมเครื่องมือแพทย 30 เปอรเซ็นต 

4.1 ผูปฏิบัติงานซอมมีคุณสมบัติตามที่มาตรฐานกําหนด 
4.2 มีการทดสอบ สอบเทียบ เครื่องมือแพทยที่ตองการความเที่ยงตรงแมนยําหลังการซอม 
4.3 มีการจัดเก็บผลการซอม 
4.4 มีผูปฏิบัติงานซอมเครื่องมือแพทยที่มีคุณสมบัติตามที่มาตรฐานกําหนด 

คะแนนรวมขอ 4  

เปอรเซ็นตรวมขอ 4 = [คะแนนรวมขอ4 × 30 (เปอรเซ็นต) / 4 (ขอ)]  

5. การยกเลิกการใชงานเครื่องมือแพทย 10 เปอรเซ็นต 

5.1 โรงพยาบาลมีการบันทึกการยกเลิกการใชงานเครื่องมือแพทยลงในทะเบียนประวัติหรือ
ฐานขอมูล 

5.2 โรงพยาบาลปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดในกรณีที่ทําการยกเลิกการใชงานหรือ
โยกยายไปติดตั้ง ณ ที่ใหม 

คะแนนรวมขอ5 
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เปอรเซ็นตรวมขอ 5 = [คะแนนรวมขอ5 × 10 (เปอรเซ็นต)/2(ขอ)] 

สรุป 
1. การไดมาของเครื่องมือแพทย                                       (10%) …………………………………………. 
2. การใชงานและบํารุงรักษา                                           (20%)…………………………………………. 
2. การใชงานและบํารุงรักษา                                           (30%)…………………………………………. 
4. การซอมแซม                                                          (30%)…………………………………………. 
5 การยกเลิกการใชงาน                                                 (10%)…………………………………………. 

   เปอรเซ็นตรวม ดานเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล    (100%)      ………………… �   ผาน  �   ไมผาน 
ผูตรวจประเมิน 

1…………………………………………………………………………………ลงชื่อ……………………………………………………….. 
2…………………………………………………………………………………ลงชื่อ……………………………………………………….. 

    

ผลการประเมินดานเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล 

รอยละ 0-59 แสดงวา ไมผาน เกณฑการประเมิน ดานเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล 

รอยละ 60-89 แสดงวา ผาน เกณฑการประเมิน ดานเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล 

รอยละ 90-100 แสดงวา ผาน เกณฑระดับดีเดน ดานเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล 
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2. แบบและเกณฑการประเมนิดานสุขศกึษา 
  ดานสุขศึกษา มีทั้งหมด 41 เกณฑ  คิดรวมทั้งหมด 100 เปอรเซ็นต 
วิธีการใหคะแนน 

  ไมมี (0 คะแนน)  ไมพบการดําเนินการ/ไมพบหลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินการใน 
   ขอดังกลาว  
  มีบางสวน (1 คะแนน)  มีการดําเนินการ มีหลักฐานแสดงถึงการดําเนินการตามขอดังกลาว 
   แตไมครบถวนสมบูรณ  
  มีครบถวน (2 คะแนน) มีการดําเนินการ มีหลักฐานแสดงถึงการดําเนินการตามขอดังกลาว  
   ครบถวน สมบูรณ  

 
แบบประเมินตามมาตรฐานงานสุขศึกษา 
แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานงานสุขศึกษาฉบับพ.ศ.๒๕๕๕ ของโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทัว่ไป/ 
โรงพยาบาลชุมชน 
รหัสสถานบรกิาร :  
สถานบรกิารสุขภาพ ระดับ : รพศ./ รพท. / รพช. 
ชื่อสถานบริการสุขภาพ :   
จังหวัด :                               อําเภอ :                                 ตําบล : 
ปงบประมาณ :  2558 
องคประกอบที ่ 1   นโยบายการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

ตัวชี้วัด/เกณฑ ผลการ
ประเมิน 

หลักฐานหรือ
ขอมูลยืนยัน 

หมายเหตุ 

2 1 0 
 1.1 ลักษณะของนโยบายการดําเนินงานสุขศึกษาและพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ  

           1.1.1 ) มีนโยบายการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพของโรงพยาบาลเปนลายลักษณอักษร 

     

           1.1.2 ) นโยบายการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพเกิดจากการมสีวนรวมของหนวยงานภาครัฐ และ ตัวแทน
ภาคประชาชนที่ เกีย่วของกับปญหาสาธารณสขุในพื้นที่รับผิดชอบ 

     

           1.1.3 ) นโยบายเปนที่รับรูของผูเกี่ยวของในโรงพยาบาล 
หนวยงานภาครฐั และภาคประชาชนทีเ่กี่ยวของกับปญหา
สาธารณสุขในพื้นที่รับผดิชอบ 
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องคประกอบที ่ 2   ทรัพยากรการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
ตัวชี้วัด/เกณฑ ผลการ

ประเมิน 
หลักฐานหรือ
ขอมูลยืนยัน 

หมายเหตุ 

2 1 0 
 2.1 บุคลากรที่รับผดิชอบงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสขุภาพ  

           2.1.1 ) มีบุคลากรดําเนินงานสุขศึกษาและพฒันาพฤตกิรรม
สุขภาพตามกรอบอัตรากําลัง หรือมีการกําหนด หรือมอบหมาย
บุคลากรรับผดิชอบงานสุขศึกษาและพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ เปน
ลายลักษณอักษร 

     

           2.1.2 ) บุคลากรที่รับผิดชอบงานสุขศึกษาตามกรอบ
อัตรากําลัง มีคุณวุฒิทางดานสุขศึกษา หรือ มีประสบการณการ
ดําเนินงานสุขศึกษา 

     

           2.1.3 ) บุคลากรที่รับผิดชอบงานสุขศึกษาตามกรอบ
อัตรากําลัง ไดรับการพัฒนาโดยการฝกอบรม ประชุม สัมมนา หรือ
พัฒนาทักษะดานสุขศึกษาและพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ อยางนอย
ปละ 1 ครั้ง 

     

 2.2 งบประมาณหรือทรัพยากรเพื่อการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ  

           2.2.1 ) ไดรับงบประมาณและ/หรือทรัพยากรเพื่อการ
ดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ตามกิจกรรมท่ี
กําหนดไวในแผนงาน/โครงการ จากโรงพยาบาล หรือหนวยงาน
ภาครฐัที่เกี่ยวของ หรือภาคเอกชน หรือ ภาคประชาชน 
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องคประกอบที ่ 3   ระบบขอมูลสารสนเทศดานการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
ตัวชี้วัด/เกณฑ ผลการ

ประเมิน 
หลักฐานหรือ
ขอมูลยืนยัน 

หมายเหตุ 

2 1 0 
 3.1 ฐานขอมูลดานพฤติกรรมสุขภาพ  

           3.1.1 ) มีการจําแนกประเภทขอมูลพฤติกรรมสุขภาพที่
สอดคลองกับปญหาสาธารณสุขที่สําคญั 

    

           3.1.2 ) มีวิธีการรวบรวมขอมูลพฤติกรรมสุขภาพทีเ่ชื่อถือและ
ตรวจสอบได 

    

           3.1.3 ) มีการปรับขอมูลพฤติกรรมสขุภาพ ใหเปนปจจบุัน ปละ 
1 ครั้ง 

    

           3.1.4 ) มีการเชื่อมโยงขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ กับเครอืขายทัง้
ในและนอกโรงพยาบาล 

    

 3.2 ฐานขอมูลดานสื่อสขุศึกษา  

           3.2.1 ) มีการจําแนกประเภทขอมูลสื่อสขุศึกษา     

           3.2.2 ) มีขอมูลความตองการใชสื่อสุขศึกษาของหนวยงาน 
หรือกลุมเปาหมาย 

    

           3.2.3 ) มีการประเมินคุณภาพสื่อที่ใช และแจงผลการประเมิน
ใหหนวยที่ผลติสื่อ หรือนําผลประเมินมาปรับปรุง พฒันาสื่อที่ผลิต
เอง 

   

           3.2.4 ) มีการเผยแพรขอมูลสื่อสุขศึกษาของหนวยงานใหกับผูท่ี
เกี่ยวของ 

   

 3.3 ฐานขอมูลดานเครือขายการดาํเนินงานสขุศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ  

           3.3.1 ) มีการจําแนกประเภทขอมูลเครือขาย การดําเนนิงาน
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

     

           3.3.2 ) มีการปรับขอมูลเครือขายการดําเนินงานสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพใหเปนปจจุบันปละ 1 ครั้ง 

     

           3.3.3 ) มีการเชื่อมโยงขอมูลเครือขายการดําเนินงานสขุศึกษา
และพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพทั้งในและนอกโรงพยาบาล 
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องคประกอบที ่ 4   แผนการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

ตัวชี้วัด/เกณฑ ผลการ
ประเมิน 

หลักฐานหรือ
ขอมูลยืนยัน 

หมายเหตุ 

2 1 0 
 4.1 การมีแผนการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ บูรณาการอยูในแผนงาน /โครงการที่เปนปญหา

สาธารณสุข 
           4.1.1 ) มีวัตถุประสงคหรือตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพเปนลาย

ลักษณอักษรอยูในแผนงาน/โครงการทีเ่ปนปญหาสาธารณสุขใน
พื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลทัง้ในและนอกโรงพยาบาล 

   

 4.2 ลักษณะของแผนการดําเนินงานสุขศึกษาและพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ 

           4.2.1 ) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการดําเนินงานสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ถูกจัดทําโดยใชขอมูลจากฐานขอมูล
พฤติกรรมสุขภาพ สื่อสุขศึกษาและเครือขายการดําเนินงานสุข
ศึกษา 

     

           4.2.2 ) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการดําเนินงานสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ครอบคลุมการเรียนรูดานสุขภาพ 
การพัฒนาทักษะ และการพัฒนาปจจยัแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพที่สอดคลองตามตัวชีว้ัด 

     

           4.2.3 ) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการดําเนินงานสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของโรงพยาบาล จัดทําโดยการมีสวน
รวมกับทีมสหวิชาชีพ หนวยงานที่เกี่ยวของ และภาคประชาชน 

     

           4.2.4 ) แผนงาน/โครงการสุขศึกษาและพฒันาพฤติกรรม
สุขภาพมีการถายทอดใหผูปฏิบตังิานท่ีเกี่ยวของ 
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องคประกอบที ่ 5   กิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสขุภาพ 

ตัวชี้วัด/เกณฑ ผลการ
ประเมิน 

หลักฐานหรือ
ขอมูลยืนยัน 

หมายเหตุ 

2 1 0 
 5.1 ลักษณะของการจดักิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

           5.1.1 ) มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษาและพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ
ในและนอกโรงพยาบาล หรือบูรณาการอยูในงานบริการสุขภาพ 
ตามที่กําหนดไวในแผนงาน หรือโครงการ 

     

           5.1.2 ) มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษาและพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ มุงใหเกิดการเรียนรู การพฒันาทักษะที่จําเปน และเกิดการ
พัฒนาปจจยัแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ที่
สอดคลองกับการพฒันาพฤติกรรมตามตัวชี้วดั 

     

           5.1.3 ) มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษาและพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ
ทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน ที่ประกอบ ดวยทีมสหวิชาชพี หรือ
ภาคีเครือขาย ครบตามแผนงาน/โครงการทีต่ั้งไว 

     

องคประกอบที ่ 6   การติดตามสนับสนุนการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

ตัวชี้วัด/เกณฑ ผลการ
ประเมิน 

หลักฐานหรือ
ขอมูลยืนยัน 

หมายเหตุ 

2 1 0 
 6.1 กระบวนการติดตามสนับสนุนการดําเนินงานสุขศึกษา และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

           6.1.1 ) มีการติดตามสนับสนุนการดําเนินงานสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในแผนงาน หรือ
โครงการ 

    

           6.1.2 ) มีการนําขอมูลจากการติดตามสนับสนุนการดําเนินงาน
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ไปใชในการปรับปรุง แกไข
ปญหา 
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องคประกอบที ่ 7   การประเมินผลการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

ตัวชี้วัด/เกณฑ ผลการ
ประเมิน 

หลักฐานหรือ
ขอมูลยืนยัน 

หมายเหตุ 

2 1 0 
 7.1 กระบวนการประเมินผลการดําเนินงานสุขศึกษาและพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ  

           7.1.1 ) มีแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ระบุถงึ ตัวชี้วดัพฤติกรรมสุขภาพ 
เครื่องมือ ระยะเวลา และกลุมเปาหมาย ตามแผนงานหรือโครงการ
ที่กําหนด 

     

           7.1.2 ) มีการประเมินผลและรายงานผลการประเมินการ
ดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของโรงพยาบาล
เปนลายลักษณอักษร 

     

           7.1.3 ) ผลการประเมินการดําเนินงานสขุศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ ถูกนําไปใชปรับปรุงการดําเนินงานสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของโรงพยาบาล 

     

องคประกอบที ่ 8   การเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ 

ตัวชี้วัด/เกณฑ ผลการ
ประเมิน 

หลักฐานหรือ
ขอมูลยืนยัน 

หมายเหตุ 

2 1 0 
 8.1 กระบวนการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ  

           8.1.1 ) มีแผนการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพที่เปนพฤติกรรม
เสี่ยง ตามปญหาสาธารณสขุที่สําคัญ 

   

          8.1.2 ) มีการสราง และ/หรือพัฒนา และ/หรือใชเครื่องมือเพื่อ
สนับสนุนการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพใหเครือขายบริการ ระดบั
ปฐมภูมิ/ทุตยิภูม ิของโรงพยาบาล 

   

           8.1.3 ) มีการดําเนินการแกไขพฤติกรรมสุขภาพที่เปน
พฤติกรรมเสีย่ง และรายงานผลการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพเปน
ลายลักษณอักษร 

   

           8.1.4 ) ผลการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ ถูกนําไปใชในการ
ดําเนินงาน  สขุศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

     

 

 

 



 

หนา 80                                                                      แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัติ  

องคประกอบที ่ 9   การวิจัยที่เกี่ยวของกับสุขศึกษาและพฤติกรรมสขุภาพ 

ตัวชี้วัด/เกณฑ ผลการ
ประเมิน 

หลักฐานหรือ
ขอมูลยืนยัน 

หมายเหตุ 

2 1 0 
 9.1 กระบวนการวิจัยที่เกี่ยวของกับสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ  

           9.1.1 ) มีการวิจัยดานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพที่
สอดคลองกับปญหาสาธารณสุขของโรงพยาบาล หรือเกี่ยวกับ
กระบวนการดําเนินงานสุขศึกษาและพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ ปละ 
1 เรื่อง 

     

           9.1.2 ) มีรายงานผลและมีผลการวิจยัดานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพเปนลายลักษณอักษร 

     

องคประกอบที ่ 10   ผลลัพธการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

ตัวชี้วัด/เกณฑ ผลการ
ประเมิน 

หลักฐานหรือ
ขอมูลยืนยัน 

หมายเหตุ 

2 1 0 
 10.1 ผลลัพธดานผูรับบริการ  

           10.1.1 ) รอยละของกลุมเปาหมายมีพฤติกรรมสุขภาพใน
ปญหาสาธารณสขุที่สําคัญ เปลี่ยนแปลงไปในทางทีถู่กตองเพิ่มขึน้ 

     

           10.1.2 ) รอยละของกลุมเปาหมาย มีความพงึพอใจตอ
กระบวนการสุขศึกษาตามแผนงาน/โครงการ 

     

 10.2 ผลลัพธดานชุมชน 

           10.2.1 ) ระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดกิจกรรมสุข
ศึกษาเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

     

 10.3 ผลลัพธดานพัฒนาคุณภาพบริการ  

           10.3.1 ) มีนวัตกรรม หรือผลงานเดนที่ไดรับรางวัลในระดับ
จังหวดัหรือเขตหรือประเทศ หรือผลงานทีป่ระสบความสําเร็จใน
การดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ปละ 1 เรื่อง 
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บทท่ี 4 
การแจงผลการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
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แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัติ หนา 83 

การแจงผลการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

 การเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ตามภารกิจของกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพในการคุมครอง พิทักษสิทธิ์ผูบริโภคในระบบบริการสุขภาพ เปนการชวยสะทอนผลการดําเนินงาน 
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของผลลัพธและผลผลิต  ตลอดจนกระบวนการที่เกี่ยวของ ทําใหผูรับผิดชอบ 
แตละระดับของสถานบริการสุขภาพไดรับทราบผลการดําเนินงาน ความกาวหนา ตลอดจนดําเนินการปรับปรงุ 
แกไข ตามแนวทางที่เหมาะสมกับบริบท สงผลใหเกิดการพัฒนาสถานบริการสุขภาพ เพื่อใหเกิดความปลอดภยั
ตอทั้งผูรับบริการ ผูใหบริการ และชุมชน สอดคลองกับแนวคิด Patient Safety ของสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล(องคการมหาชน) การแจงผลการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ แบงออกเปน 2 
ระยะ ดังนี้ 

  1. การแจงผลการเยี่ยมประเมินหลังเยี่ยมประเมินทันที 
   การแจงผลหลังการเยี่ยมประเมินรายดานแกสถานบริการสุขภาพ   โดยคณะกรรมการเยี่ยม

ประเมินฯ จะวิเคราะหผลการดําเนินงานจากสถานที่ปฏิบัติงานจริง และเสนอแนะ โอกาสการพัฒนา พรอมทั้ง
ใหหนวยบริการลงนามรับทราบใน แบบรายงาน มฐ.1 
 

2. การแจงผลการเยี่ยมประเมินผานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
การแจงผลการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ โดยคณะกรรมการเยี่ยมประเมนิ 

นําผลการเยี่ยมเสนอตอคณะกรรมการรับรองผลการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ระดับเขต 
เพื่อพิจารณาผลการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของหนวยบริการ ซึ่งสํานักงานสนับสนุน
บริการสุขภาพระดับเขตจะเปนผูแจงผลผานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาม แบบรายงาน มฐ. 2 
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แบบรายงานการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ แยกรายโรงพยาบาล 

โรงพยาบาล........................................................................จงัหวัด....................................... 

 
             

 

 

 

 

  

 

     

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : แบบสรุปรายงานการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพน้ี ใหสําเนาสําหรับคณะกรรมการฯ  1 ชุด  

สิ่งที่พบเห็น ความเสี่ยง โอกาสพัฒนา      ผลงานเดน 

1.ดานมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย ดานอาคาร สิ่งแวดลอมและ เครื่องมือแพทยใน

โรงพยาบาล 

1.1 ดานระบบการจัดการคุณภาพ 

   และความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

   

1.2 ดานอาคารและสภาพแวดลอม 

      ในโรงพยาบาล 

   

1.3 ดานเครื่องแพทยในโรงพยาบาล  

 

  

1.4 ดานความปลอดภัยใน   
     โรงพยาบาล 

   

1.5 ดานสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล  

 

  

1.6 ดานสื่อสารในโรงพยาบาล  

 

  

2. ดานสุขศึกษามาตรฐาน  
   10 องคประกอบ 

 

 

 

  

แบบ มฐ.1 

…………………………………………………………………          

(……………………………………………………) 

หัวหนาทีมเยี่ยมประเมินฯ  

     สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต...........  

…………………………………………………………………          

(……………………………………………………) 

หัวหนาทีมรับการเยี่ยมประเมินฯ  

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

…………………………………………………………………          

(……………………………………………………) 

ผูประสานจังหวดั 

สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดั............................ 



 

แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัติ หนา 85 

 
แบบสรุปผลการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ รายจังหวัด 

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

ลํา 
ดับ 
ที่ 

 
รหัส 
รพ. 

 
ชื่อ รพ. 

ผลการเยีย่มประเมินมาตรฐานระบบบริการสขุภาพ 

ดานอาคารฯ
และเครื่องมือ

แพทย 
ดานสุขศึกษา 

ภาพรวม  
มฐ.ระบบริการ 

ผลงานเดน 
โอกาส
พัฒนา ผาน 

ระดับ 
ไมผาน ผาน

ระดับ 
ไมผาน ผาน

ระดับ 
ไมผาน 

1. 11111 โรงพยาบาล
.............. 

   

2.   

3.   

4.   

 

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

ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต.........จงัหวัด................ 
 
 

 
 

 

แบบ มฐ.2 
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