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บทท่ี 5 
คําอธิบายแบบและเกณฑการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
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5.1 เกณฑการประเมินดานระบบการจดัการคณุภาพและความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
 

เกณฑการประเมิน 
คําอธิบาย/เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการ

ประเมิน 

การจัดทําคูมือการจัดการคุณภาพและความ
ปลอดภัยในโรงพยาบาล 

การจัดทําคูมือการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย
ในโรงพยาบาลซึ่งประกอบ   

ขอมูลขององคกร 
การปฏิบัติตามขอกําหนด 

เอกสารหรือหลกัฐานใชพิจารณาในการประเมิน 
 คูมือการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย 

1. การแตงต้ังคณะทํางาน การจัดการคุณภาพและ
ความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

1.1 มีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานฯพรอมลงลายมือ
ชื่อผูบริหารระดับสูงของโรงพยาบาล 

1.2 โครงสรางคณะทํางานฯมีความเหมาะสม มี
แผนผังแสดงโครงสรางคณะทํางานฯและ
แผนผังแสดงโครงสรางการบริหารของ
โรงพยาบาล 

1.3  มี ก ารกํ าหนดอํ านาจหน าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะทํางานอยางชัดเจน
สอดคลอง 

1.4 มีการเผยแพรคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานฯดวย
วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีการที่มี
ความเหมาะสมและมีผลตอการรับทราบของ
บุคลากรอยางทั่วถึง 

1.5 มีเอกสาร/หลักฐาน/สัมภาษณ ที่ยืนยันไดวา
บุคลากรในโรงพยาบาลรับทราบถึงการ
แตงตั้งคณะทํางานฯ อยางทั่วถึง 

 
 
 
 

ผูบริหารโรงพยาบาลตองแตงตั้งคณะทํางาน
ฯเพื่อดําเนินการการจัดการคุณภาพและความ
ปลอดภัยในโรงพยาบาล โดยกําหนดอํานาจ หนาที่ 
และความรับผิดชอบอยางชัดเจน ลงลายมือชื่อ
ผูบริหารระดบัสงูของโรงพยาบาล  

ประกาศคําสั่งแตงตัง้คณะทํางานฯ อํานาจ 
หนาที่ และความรบัผิดชอบใหบุคลากรทุกคนใน
องคกรรับทราบ  

การแตงตั้งคณะทํางานฯนั้นตองมีโครงสราง 
บุคลากร ที่สอดคลองและเหมาะสม โดยมีแผนผัง
โครงสรางของคณะทํางานฯ และแผนผังโครงสราง
การบริหารของโรงพยาบาลแสดงเปรียบเทียบ 

เอกสารหรือหลกัฐานใชพิจารณาในการประเมิน 
1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานเปนลายลกัษณอักษร 
1.2 แผนผังโครงสรางคณะทํางาน และแผนผงั

โครงสรางการบรหิารของโรงพยาบาล 
1.3 สื่อที่ใชประชาสัมพันธ เผยแพร  เชน การติด

ประกาศ ปาย บอรด โปสเตอร 
 เอกสารเผยแพร แผนพับ วารสาร จดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส เสียงตามสาย การประชุม
บุคลากร    

1.4 เอกสารเวียนรบัทราบ การสัมภาษณ 

2. การประเมินตนเอง การประเมินสถานภาพ การ
จัดการคุณภาพและความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

การประเมินตนเอง ดานการจัดการคุณภาพ
และความปลอดภัยในโรงพยาบาลเปนการประเมิน
โดยฝายบริหาร หรือฝายดําเนินการ เพื่อสํารวจ
ตรวจสอบการดําเนินการดานการจัดการคุณภาพและ



 

หนา 90           แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัติ                                                                       
 

เกณฑการประเมิน 
คําอธิบาย/เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการ

ประเมิน 
2.1 การประเมินตนเอง 

2.1.1  มีการใช แบบประเมินตนเอง 
2.1.2  มีเอกสาร/หลักฐานและการวิเคราะห

ผล แบบประเมินตนเอง 
2.2 การประเมินสถานภาพ 

2 .2 .1  มี ก า รประ เมิ น สถานภาพ เพื่ อ รู
สถานภาพของโรงพยาบาล 

2.2.2  การมีสวนรวมดําเนินการประเมิน
สถานภาพครอบคลุมทุกหนวยงาน 

2.2.3  มีเอกสาร/หลักฐานและการวิเคราะห
ผลการประเมินสถานภาพ 

 

ความปลอดภัยของโรงพยาบาลวา มีหรือไมมีในสิ่งใด 
เพื่อเปนขอมูลในการบริหารปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการใหมีคุณภาพตอไป โดยการประเมินนั้น
ประเมินตามแบบประเมินตนเอง 

การประเมินสถานภาพ เปนการประเมินโดย
บุคลากรทุกระดับ ทุกหนวยงานในโรงพยาบาล เพื่อ
ทราบคาเฉลี่ยสถานะความคิดเห็นของบุคลากร ดาน
การจัดการคุณภาพและความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
โดยการประเมินสถานภาพนั้นประเมินตามแบบ 
Engineering Management Matrix 

เอกสารหรือหลกัฐานใชพิจารณาในการประเมิน 
2.1 การประเมินตนเอง 

2.1.1 เอกสารการประเมินตนเอง 
2.1.2 การประเมินและวิเคราะหผล ให

จัดลําดับความสําคัญในการ
ดําเนินการแตละเรื่อง 

2.2 การประเมินสถานภาพ 
2.2.1 เอกสารการประเมินสถานภาพ 
2.2.2 เอกสารรวบรวมการประเมิน

สถานภาพครอบคลุมทกุหนวยงาน 
2.2.3 การประเมินและวิเคราะหผล การ

ประเมินสถานภาพ 

3. การกําหนดนโยบาย การจัดการคุณภาพและ

ความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

3.1 มีการจัดทํานโยบายฯเปนเอกสาร และลงนาม

โดยผูบริหารระดับสูง 

3.2 เนื้อหาของนโยบายฯ มีสาระสําคัญสอดคลอง 

3.3 มีการเผยแพรนโยบายฯดวยวิธีการใดวิธีการ

หนึ่งหรือหลายวิธีการที่มีความเหมาะสมและ

มีผลตอการรับทราบของบุคลากรอยางทั่วถึง 

3.4 มีเอกสาร/หลักฐาน/สัมภาษณ ที่ยืนยันไดวา

บุคลากรในโรงพยาบาลไดรับทราบนโยบาย

ผูบริหารระดบัสงูของโรงพยาบาลตองกําหนด
นโยบายคุณภาพและความปลอดภัย โดยจัดทําเปน
เอกสารพรอมลงนาม  

ประกาศเผยแพรใหบุคลากรและผูมีสวนได
สวนเสียไดรับทราบและเขาใจจุดมุงหมายของ
นโยบาย เพื่อใหเกิดความตระหนักในความรับผิดชอบ
คุณภาพและความปลอดภัย เขาใจและปฏิบัติตาม
นโยบายได 
เอกสารหรือหลกัฐานใชพิจารณาในการประเมิน 

3.1 นโยบายที่เปนลายลักษณอักษรที่ลงนาม 
3.3 สื่อที่ใชประชาสัมพันธ เชน การติดประกาศ 

ปาย บอรด โปสเตอร 
  เอกสารเผยแพร แผนพบั วารสารจดหมาย
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เกณฑการประเมิน 
คําอธิบาย/เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการ

ประเมิน 
อยางทั่วถึง เขาใจและปฏิบัติตามนโยบายได 

3.5 มีการทบทวนนโยบาย 

อิเลก็ทรอนิกส เสียงตามสาย  การประชุม
บุคลากร 

3.3 บันทึกการแจกจาย ประกาศนโยบาย 
3.4 เอกสารเวียนรบัทราบ การสัมภาษณ 

4. การรวบรวม วิเคราะหและจัดทําขอมูล การ

จัดการคุณภาพและความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

4.1 มีการรวบรวมขอมูลสถานะปจจุ บันของ

โรงพยาบาลเพื่อแสดงรายละเอียด 

4 .1 .1  ด า นอ าคา ร แล ะส ภาพแว ดล อ ม ใ น

โรงพยาบาล 

4.1.2  ดานความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

4.1.3  ดานสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล 

4.1.4  ดานสื่อสารในโรงพยาบาล 

4.1.5  ดานเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล 

4.1.6  ดานบุคลากร 

 

เปนการคนหาสถานะขององคกรโดยเริ่มจาก
ก า ร ก า ร ร วบ ร วม ข อ มู ล ส ถานะป จ จุ บั น ขอ ง
โรงพยาบาลเพื่อรูรายละเอียดโดยรวมในแตละดาน 
ซึ่งเปนขอมูลสถานะที่มีอยูจริง เชน รวบรวมจาก
จํานวน ชนิด ขนาด ลักษณะ สัดสวน ระบบ การใช
งาน การติดตั้งหรืออื่นๆที่เปนประโยชนตอการจัดการ
คุณภาพและความปลอดภัย อาทิเชน จํานวนอาคาร 
จํานวนชั้น จํานวนเครื่องกําเนิดไอน้ํา ขนาดเครื่อง
กําเนิดไอน้ําแตละเครื่อง จํานวนลิฟต จํานวน
เครื่องมือแพทย สัดสวนปริมาณเครื่องมือแพทยแตละ
ชนิด เปนตน เพื่อทราบเปนขอมูลและนํามาวิเคราะห
โดย ใช เ ป นข อมู ลนํ า เ ขา ในการวางแผน และ
ดําเนินการตอไป โดยขอมูลที่รวบรวมมาแสดงนั้นตอง
สอดคลองกับสถานะจริงและเหมาะสมตอการจัดการ
คุณภาพและความปลอดภัยตามขนาดองคกร  

เอกสารหรือหลกัฐานใชพิจารณาในการประเมิน 
4.1.1 เอกสารแสดงการรวบรวมขอมูลดานอาคาร

และสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 
4.1.2 เอกสารการรวมขอมลูดานความปลอดภัยใน

โรงพยาบาล 
4.1.3 เอกสารการรวมขอมลูดานสิง่แวดลอมใน

โรงพยาบาล 
4.1.4 เอกสารการรวมขอมลูดานสือ่สารใน

โรงพยาบาล 
4.1.5 เอกสารการรวมขอมลูดานเครื่องมือแพทย

ในโรงพยาบาล 
4.1.6 เอกสารการรวมขอมลูดานบุคลากร 

5. การวางแผน การจัดการคุณภาพและความ

ปลอดภัยในโรงพยาบาล 

 

เปนการประเมินการจัดการคุณภาพและ

ความปลอดภัยในโรงพยาบาลที่มีนัยสําคัญ กลาวคือ 

เปนการมุงเนนไปยังกระบวนการ มาตรฐาน กฎหมาย 
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เกณฑการประเมิน 
คําอธิบาย/เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการ

ประเมิน 
5.1 การประเมินความเสี่ยงและปญหาดาน

วิศวกรรม 

5.1.1  เขียนระเบียบปฏิบัติการหาลักษณะ

ปญหาและความเสี่ยงและการประเมนิ 

5.2 กฎหมายและขอกาํหนดอ่ืนๆ 

5.2.1  เขียนระเบียบปฏิบัติการบงชี้กฎหมาย

และขอกําหนดอื่นๆ 

5.2.2  การเชื่อมโยงกฎหมาย 

5.2.3  การจัดทําแผนการปฏิบัติ 

5.2.4  การบันทึกผล 

5.2.5  การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติกับแผน

และมาตรฐานแตละคาที่กฎหมาย

กําหนด 

5.3 วัตถุประสงค เปาหมาย โครงการ 

5.3.1  กําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย 

5.3.2 กํ าหนดแผนงาน โครงการ เพื่อให

วัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด

สําเร็จ 

5.3 .3 วัตถุประสงค  เป าหมาย แผนงาน 

โครงการเหมาะสม 

ขอกําหนดและความเสี่ยงที่เกี่ยวของ วามีการจัดการ

คุณภาพและความปลอดภัยในโรงพยาบาล (ระดับ

องคกร) ไดอยางมีคุณภาพและความปลอดภัย เปนไป

ตามขอกําหนดหรือไม หลังจากนั้นจึงนําขอมูลที่ไดมา

ใชเปนแนวทางในการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย

และวางแผนงานการจั ดการ  จั ดทํ าแผนการ

ดําเนินการ แผนการพัฒนาบุคลากร มีแผนกิจกรรม

สงเสริม โดยกําหนดวัตถุประสงค ทบทวนดวยการ

ประชุม โดยจัดทําเอกสารขอมูลเพื่อพิจารณาในเรื่อง 

กฎหมาย ขอกําหนด ระยะเวลา กลุมเปาหมาย 

งบประมาณ หลักสูตร วิธีการ กิจกรรม การบันทึก

รายละเอียด การประเมินและวิธีการวัดผล ที่

เหมาะสม พรอมผูรับผิดชอบ โดยการเผยแพรให

บุคลากรในองคกรรับทราบอยางทั่วถึง  

เอกสารหรือหลกัฐานใชพิจารณาในการประเมิน 
5.1 การประเมินความเสี่ยงและปญหาดาน

วิศวกรรม 

5.1.1 ระเบียบปฏิบัตกิารชี้บงปญหาและ
ความเสี่ยง 

5.1.2 บันทึกการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัต ิ
5.2 กฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ 

5.2.1 ระเบียบการชี้บงการปฏิบัติและการ
ประเมินความสอดคลองกฎหมาย 

5.2.2 - 5.2.5 บันทึก บัญชีกฎหมาย/การ
เชื่อมโยง/ผลหรือคาที่ได/ผลการประเมิน
ความสอดคลอง/ทบทวน 

5.3 วัตถุประสงค เปาหมาย โครงการ 

5.3.1 เอกสารวัตถุประสงคเปาหมายและ
โครงการ 
5.3.2 บันทึกผลการปฏิบัตงิานตามแผนและ
โครงการ 
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6. การดําเนินการและการปฏบิัติ การจัดการคุณภาพ

และความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

6.1 ดานโครงสรางและความรับผิดชอบ  

6.1.1  กําหนดโครงสรางการบรหิารระบบ  

6.1.2  แตงตั้งผูแทนฝายบรหิาร  

6.1.3  กําหนด JD ของผูบริหาร หัวหนางาน 

เจาหนาที่ ผูเกี่ยวของ 

6.1.4  การจัดสรรงบประมาณ อุปกรณตางๆ 

6.1.5  การชี้แจงบทบาทหนาที่ความ

รับผิดชอบใหทุกทานทราบ 

6.2 ดานการฝกอบรม การสรางจิตสาํนึกและ

ความรูความสามารถ 

6.2.1  เขียนระเบียบปฏิบัติ การหาความ

ตองการอบรมและการจัดอบรม 

6.2.2  หา Training Need 

6.2.3  จัดทําแผนอบรม 

6.2.4  จัดอบรม 

6.2.5  ทดสอบหลังอบรม/ประเมินผลเมื่อเสร็จ

สิ้นการอบรม 

6.3 ดานการสื่อสาร 

6.3.1  เขียนระเบียบปฏิบัตงิานเรื่องการ

สื่อสารและการรับขอรองเรียน 

6.3.2  จัดทําแผนสื่อสารภายใน/ภายนอก 

6.3.3  จัดเตรียมเอกสารขอมลูทีจ่ะทําการ

สื่อสาร 

6.3.4  จัดทําบันทึกการสือ่สารและขอ

รองเรียน 

6.3.5  ขันตอนและวิธีการใหคําปรึกษา 

 
 
 

 
 
 
6.1 กําหนดโครงสรางองคกรทีเ่กี่ยวของกบั

การจัดการคุณภาพและความปลอดภัย บทบาท
อํานาจหนาที่และภาระรับผิดชอบ กําหนด job 
description ในแตละตําแหนง การจัดสรร
งบประมาณ อุปกรณตางๆ มีการชี้แจงสื่อสารบทบาท
หนาที่ความรบัผิดชอบใหทราบ 

 
 
 
6.2 จัดทําขั้นตอนระเบียบปฏิบัติ การหาความ

ตองการอบรมและการจัดอบรม หา Training Need 
จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร แผนอบรม เรื่องที่จะ
อบรมพัฒนาบุคลากร ระยะเวลา กลุมเปาหมาย 
งบประมาณ หลักสูตร วิธีการ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
และจัดอบรม เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมมีการทดสอบ
และการประเมินวัดผลหลังการอบรม 

 
 
 

6.3 จัดทําขั้นตอนการดําเนินงานสําหรับการ
สื่อสารที่เกี่ยวของ การสื่อสารภายในองคกรระหวาง
ระดับและหนวยงานตางๆในโรงพยาบาล การสื่อสาร
กับผูรับเหมา บุคคลภายนอกที่มาใชบริการและผู
เยี่ยมชมในที่ทํางานโรงพยาบาล การรับขอมูลขาวสาร 
การจัดทําเปนเอกสารตอบสนองตอคําแนะนําและ
ความคิดเห็นที่ไดรับจากผูมีสวนไดสวนเสียตองจัดทํา
และเก็บบันทึกตามที่กํ าหนดจัดทําขั้นตอนการ
ดําเนินงานสําหรับการมีสวนรวมและการปรึกษา การ
มีสวนรวมของเจาหนาที่และการเตรียมการตางๆ การ
ปรึกษาหรือการใหขอมูลกับผูรับเหมาหรือผูมีสวนได
สวนเสีย  
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6.4 ดานการควบคุมเอกสาร 

6.4.1  เขียนระเบียบปฏิบัตงิานเรื่องระบบ

เอกสารและการควบคมุเอกสาร 

6.4.2  ตารางเชื่อมโยงเอกสาร 

6.5 ดานการควบคุมการปฏิบัติ 

6.5.1 เขียนระเบียบปฏิบัติเรื่องการควบคุมการ

ปฏิบัติ ประกอบดวยการควบคุม

บุคคล/อุปกรณ/วัสดุ/สารเคม/ี

สภาพแวดลอม 

6.5.2 เขียนระเบียบปฏิบัติเรื่องการควบคุมการ

ปฏิบัติ ประกอบดวยการจัดซื้อจัดจาง

อุปกรณ สารเคมี บุคคล/การกําจัด

สารเคม/ีของเสีย/ระบบการ

บํารุงรักษา/การประเมินผูรับจางเหมา 

6.5.3  จัดทํา WI ตามลักษณะงาน 

6.6 ดานการเตรียมความพรอมตอบโตภาวะฉุกเฉิน 

6.6.1  เขียนระเบียบปฏิบัติการเตรียมความ

พรอมและตอบสนองเหตุฉุกเฉิน 

6.6.2  จัดทําบันทึกผลการตรวจสอบ 

6.6.3  จัดทําบันทึกผลการฝกซอม 

6.6.4  หลักฐานปรับปรงุแผน 

6.6.5  เอกสารรูปแบบการเตือนอันตราย

ขั้นตอนการดําเนินงาน(แผนฉุกเฉิน/

ทดสอบขั้นตอน) 

6.4 จัดทําขั้นตอนการดําเนินงานสําหรับการ
เก็บรักษาและควบคุมเอกสารเพื่อใหมั่นใจวาเอกสารมี
ความทันสมัยและใชไดตามวัตถุประสงค 

 
 
6.5 พิจารณาถึงการปฏิบัติงานและกิจกรรม

ตางๆที่ไดช้ีบงไววามีความจําเปนตองมีการดําเนินการ
เพื่อการใชงานที่ไดผล มีความพรอมใช เชื่อถือไดและ
ปลอดภัย เขียนระเบียบปฏิบัติเรื่องการควบคุมการ
ปฏิบัติ จัดทํา WI ตามลักษณะงาน 

 
 
 
 
 
 

6.6 จัดทําขั้นตอนการดําเนินงานสําหรับการ
เตรียมความพรอมและการตอบโตภาวะฉุกเฉิน จัดทํา
บันทึกผลการตรวจสอบ บันทึกผลการฝกซอม ตอง
ทดสอบขั้นตอนการดําเนินงานสําหรับตอบโตภาวะ
ฉุกเฉินที่ใชอยูในโรงพยาบาลตามชวงเวลาที่กําหนด มี
การวางแผน ปรับปรุงแผนตอบโตภาวะฉุกเฉิน มีการ
พิจารณาถึงการประสานงานกับหนวยงานภายนอก
หรือผูมีสวนไดสวนเสียทั้งในดานความชวยเหลือและ
การแจงเหตุ 
เอกสารหรือหลกัฐานใชพิจารณาในการประเมิน 

6.1 ดานโครงสรางและความรบัผิดชอบ  

6.1.1 เอกสารโครงสรางการบริหาร 
6.1.2 เอกสารคําสั่งแตงตั้งผูแทนฝายบรหิาร 
6.1.3 เอกสาร JD ทุกทาน 
6.1.4 เอกสารงบประมาณ/ทรัพยากรอื่นๆ 
6.1.5 บันทึกการชี้แจง JD ใหพนักงานทกุ
ทาน 

6.2 ดานการฝกอบรม การสรางจิตสํานึกและ
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ความรูความสามารถ 

6.2.1 ระเบียบปฏิบัตกิารหาความตองการ
อบรมและการจัดอบรม  
6.2.2 บันทึกการหาความตองการอบรมของ
บุคลากร(Training Need) 
6.2.3 แผนการฝกอบรม 
6.2.4 บันทึกผลการอบรม 
6.2.5 บันทึกผลการประเมิน 

6.3 ดานการสื่อสาร 
6.3.1 ระเบียบการปฏิบัติการสือ่สารและรับ
ขอรองเรียนการใหคําปรึกษา 
6.3.2 บันทึกแผนการสื่อสาร 
6.3.3 เอกสารเนื้อหาสําหรบัการสื่อสาร 
6.3.4 บันทึกผลการปฏิบัต ิ

6.4 ดานการควบคุมเอกสาร 

6.4.1 ระเบียบระบบเอกสาร 
6.4.2 เอกสารการเชื่อมโยงเอกสาร 
6.4.2 บันทึกตางๆจากระบบควบคุมเอกสาร 

6.5 ดานการควบคุมการปฏิบัต ิ
6.5.1 ระเบียบปฏิบัตเิรือ่งการควบคุมการ
ปฏิบัติเรื่องตางๆทีห่นวยงานกําหนด 
6.5.2 ระเบียบปฏิบัตเิรือ่งการควบคุมการ
ปฏิบัติเรื่องตางๆทีห่นวยงานกําหนด 
6.5.3 มี WI เรื่องตางๆ 
6.5.3 บันทึกผลการปฏิบัติตามระเบียบ
ปฏิบัต ิ

6.6 ดานการเตรียมความพรอมตอบโตภาวะ

ฉุกเฉิน 

6.6.1 ระเบียบปฏิบัตกิารเตรียมความพรอม
และตอบสนองเหตุฉุกเฉิน 
6.6.2 บันทึกผลการตรวจสอบ 

6.6.3 บันทึกผลการฝกซอม 
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6.6.4 บันทึกปรับปรงุแผน 

6.6.5 เอกสารการเตือนอันตรายขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 

7. การตรวจสอบติดตามและประเมินผล การ

จัดการคุณภาพและความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

7.1 การติดตาม ตรวจสอบ 

7.1.1  เขียนระเบียบปฏิบัติเรื่องการติดตาม 

ตรวจวัด 

7.1.2  แผนการติดตาม ตรวจวัด 

7.1.3  แผนการทดสอบ สอบเทียบ เครื่องมือ

ตรวจวัด  

7.1.4  ติดตามตรวจวัดตามแผน 

7.2 การประเมินผลความสอดคลอง 

7.2.1  การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจวัด

กับมาตรฐานและแผน 

7.2.2  ประเมินความสอดคลองการปฏิบัตสิวน

ที่เกี่ยวกับกฎหมาย 

7.3 การแกไขและปองกัน 

7.3.1  เขียนระเบียบปฏิบัตเิรื่องการปฏิบัติการ

แกไขและการปองกัน 

7.3.2  การอบรมบุคลากรใหทราบการรายงาน

ปญหา 

7.3.3  การปฏิบัติการแกไขและปองกันเมื่อมี

ขอบกพรองเกิดขึ้น 

7.4 การจัดทําและเก็บบันทึก 

7.4.1  เขียนระเบียบปฏิบัติเรื่องระบบบันทึก 

7.4.2  บัญชีบันทึกของหนวยงาน 

7.4.3  การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ 

7.4.4  เขียนระเบียบปฏิบัติเรื่องการตรวจ

ประเมิน 

7.4.5  แผนการตรวจประเมิน 

องคกรตองจัดทําขั้นตอนการดําเนินงาน
สําหรับการติดตามตรวจสอบและการวัดผลการ
ดําเนินการอยางสม่ําเสมอจัดทําระเบียบปฏิบัติเรื่อง
การติดตาม ตรวจวัด มีแผนการติดตาม ตรวจวัด มี
การติดตามตรวจวัดตามแผน 

จัดทําขั้นตอนการดําเนินงานสําหรับการ
ประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนด
อื่นๆตามชวงเวลาที่กําหนด เปรียบเทียบผลการ
ติดตามตรวจวัดกับมาตรฐานและแผน ประเมินความ
สอดคลองการปฏิบัติสวนที่เกี่ยวกับกฎหมายและ
ขอกําหนดอื่นๆ 

จัดทําขั้นตอนการดําเนินงานสําหรับการชี้บง 
การรวบรวม การทําดัชนี การจัดเก็บ การรักษาและ
การทําลายบันทึกการจัดการคุณภาพและความ
ปลอดภัยบันทึกตองชัดเจน เขาใจงาย สามารถชี้บง
และสอบกลับไปยังกิจกรรมตางๆในการจัดการ
คุณภาพและความปลอดภัยรวมทั้งตองมีการเก็บ
รักษาบันทึกใหสามารถเรียกมาใชงานไดงาย มีการ
ปองกันการเสียหาย การเสื่อมสภาพหรือการสูญหาย
และตองมีการกําหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาเปน
หลักฐาน 

 
เอกสารหรือหลกัฐานใชพิจารณาในการประเมิน 

7.1 การติดตาม ตรวจสอบ 

7.1.1 ระเบียบปฏิบัตเิรือ่งการติดตาม 
ตรวจวัดตามแผน 

7.1.2 บันทึกแผนการติดตามตรวจวัด 
7.1.3 บันทึกแผนการทดสอบ สอบเทียบ 
7.1.4 ผลการตรวจวัดตางๆ 

7.2 การประเมินผลความสอดคลอง 
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เกณฑการประเมิน 
คําอธิบาย/เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการ

ประเมิน 
7.4.6 การอบรม Auditor เรื่อง Internal 

auditor 

7.4.7  การตรวจตามแผน 

7.4.8  การแกไขปรับปรุงหลังการตรวจ 

 

7.2.1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจรูปแบบ
ตางๆ 
7.2.2 ผลการประเมินเปรียบเทียบความ
สอดคลองตามกฎหมาย 

7.3 การแกไขและปองกัน 

7.3.1 ระเบียบปฏิบัตเิรือ่งการปฏิบัตกิาร
แกไขและการปองกัน 

7.3.2 บันทึกการอบรมชี้แจงการรายงาน
ปญหา 
7.3.3 หลักฐาน บันทึก การปฏิบัติการแกไข 
ปองกัน 

7.4 การจัดทําและเก็บบันทึก 

7.4.1 ระเบียบปฏิบัตเิรือ่งระบบบันทกึ 
7.4.2 บันทึกบญัชีบันทึก 
7.4.3 บันทึกตางๆการทําลายบันทึก การ
จัดเกบ็ 
7.4.4 ระเบียบปฏิบัตเิรือ่งการตรวจประเมิน 
7.4.5 บันทึกแผนการตรวจประเมิน 
7.4.6 หลักฐานการอบรมผูตรวจประเมิน 
7.4.8 บันทึกผลการตรวจประเมินและการ
แกไข 
 

8. การทบทวนและปรับปรุงอยางตอเน่ือง การ

จัดการคุณภาพและความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

8.1 การทบทวนการจัดการ 

8.1.1  มีแผนการประชุมทบทวนการจัดการ 

8.1.2  มีการประชุมตามแผนใหครบตามวาระ 

8.1.3  มีการเวียนแจงผลการประชุมใหหนวยงาน

ตางๆ 

8.2 การปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

8.2.1  มีผลการทบทวนแสดงถึงความมุงมั่นใหมี

การปรับปรงุ 

 

ผูบริหารระดับสูงตองทบทวนระบบการ

จัดการคุณภาพและความปลอดภัย ของโรงพยาบาล 

ตามชวงเวลาที่วางแผนไว เพื่อใหมั่นใจวาระบบยังมี

ความเหมาะสม พอเพียงและมีประสิทธิผลอยาง

ตอเนื่อง รวมถึงการประเมินโอกาสเพื่อการปรับปรุง 

และความจําเปนในการเปลี่ยนแปลงดวย 

ผลทบทวนการจัดการตองแสดงความมุงมั่น

ใหมีการปรับปรุงอยางตอเนื่องและตองรวมถึงการ

ตัดสินใจและการดําเนินการใดๆที่เกี่ยวของกับการ

เปลี่ยนแปลง 
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เกณฑการประเมิน 
คําอธิบาย/เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการ

ประเมิน 
เอกสารหรือหลกัฐานใชพิจารณาในการประเมิน 

8.1 การทบทวนการจัดการ 

8.1.1 บันทึกแผนการประชุม 
8.1.2 บันทึกการประชุม 
8.1.3 เอกสารแจงเวียรผลการประชุม 

8.2 การปรับปรงุอยางตอเนื่อง 

8.2.1 บันทึกการประชุม 

 
 
 

5.2 เกณฑการประเมิน ดานอาคารและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 
 เกณฑการประเมินดานอาคารและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล ประกอบดวย 7 หมวด  มี
รายละเอียดดังนี้ 

Code หมวด การประเมินตนเอง การเยี่ยมประเมิน 

ขอยอย คะแนน ขอยอย คะแนน 

AR หมวดงานสถาปตยกรรม 50  - 50 50 
IN หมวดงานมัณฑนศิลป  21 - 07 07  
LS หมวดงานภูมิทัศน 05  - 05  05  
ST หมวดงานโครงสราง  03  - 03 03 
EE หมวดงานระบบไฟฟาและสื่อสาร  33 - 31 31 
SN หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล 19  - 19 19 
ME หมวดงานระบบเครือ่งกล  16  - 16 16 

รวม 145 - 129 129 
  
 ในการประเมินอาจมีสิง่ที่ตองดําเนินการที่ซบัซอน และตองอาศัยการตีความ ดังนั้น จึงไดจัดทําคูมอื
การประเมินดานอาคารและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล เพื่อใหผูเยี่ยมประเมิน ใชเปนแนวทางในการ
ประเมินไดงายขึ้น และตรงกบัเจตนาของผูจัดทําเกณฑประเมิน 
 ทั้งนี้ เนื้อหาในแตละหมวดและหัวขอยอย จะประกอบดวย วัตถุประสงค  วิธีการประเมิน  วิธีการให
คะแนน เอกกสารอางอิง (ถามี)  และนิยามศัพท (ถามี)   ซึ่งจะมุงเนนคําอธิบายในขอทีจ่ะมกีารเยี่ยมประเมิน
เปนหลัก โดยมเีนื้อหาดังนี ้
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AR : หมวดงานสถาปตยกรรม 
1. แผนพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาลดานอาคารและสภาพแวดลอม 
 แผนพัฒนาและการวางผงัดานอาคารและสภาพแวดลอมของโรงพยาบาล เปนเครื่องมือกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาโครงสรางกายภาพของโรงพยาบาล  โดยสอดคลองกบัแผนการพัฒนาหลักของโรงพยาบาล 
ทั้งนี้ แผนนี้จะแสดงถึงลําดับการพฒันาอาคารและสภาพแวดลอม  ไดแก การรื้อถอน การสรางทดแทน การ
สรางเพิ่มเติม  และการปรับปรงุ/ดัดแปลง ซึ่งเชื่อมโยงกับแผนงบประมาณของโรงพยาบาล 
 การประเมินในหมวดน้ีประกอบดวย 3 เกณฑ  โดยแตละเกณฑมีคะแนน 1 คะแนน  รวมคะแนนเต็ม
เทากับ 3 คะแนน 
 สําหรับรายละเอียดเกณฑการประเมินและคะแนนในแตละเกณฑมีดังนี ้
หัวขอ เกณฑประเมิน คะแนน 
1.1 มีแผนพฒันาและการวางผังโรงพยาบาลดานอาคารและสภาพแวดลอม 1 
1.2 มีการจัดทําผงับริเวณของโรงพยาบาลที่สอดคลองกับสภาพการปจจบุัน 1 
1.3 มีการดําเนินการตามแผนการพัฒนาของโรงพยาบาล 1 

รวม 3 
 
1.1 มีแผนพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาลดานอาคารและสภาพแวดลอม 
วัตถุประสงค 
 เพื่อใหโรงพยาบาลมีทิศทางการพัฒนาดานอาคารและสภาพแวดลอมยางเปนระบบ 
วิธีการประเมิน 
 ตรวจเอกสารแผนพฒันาและการวางผังดานอาคารและสภาพแวดลอมของโรงพยาบาล 
วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีแผนพฒันาและการวางผังโรงพยาบาลดานอาคารและสภาพแวดลอม 
0.5 คะแนน มีแผนพฒันาและการวางผังโรงพยาบาลดานอาคารและสภาพแวดลอม 

โดยเปนแผนที่จัดทําขึ้นมากกวา 5 ปที่ผานมา(นับถงึปปจจุบนั) 
1    คะแนน มีแผนพฒันาและการวางผังโรงพยาบาลดานอาคารและสภาพแวดลอม  

โดยเปนแผนที่จัดทําขึ้นไมเกิน 5 ปทีผ่านมา(นบัถึงปปจจบุัน) 

เอกสารอางอิง 

 (ราง) มาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการการจัดทําผังหลกั (Master Plan) กองแบบแผน กระทรวง

สาธารณสุข  ปงบประมาณ 2553 

นิยามศัพท 

 แผนพัฒนาและการวางผังดานอาคารและสภาพแวดลอม หมายถึง แผนการใชประโยชนที่ดินของ

หนวยงานเต็มรูปแบบและทิศทางการขยายตัวตามนโยบายของหนวยงาน รวมถึง การกําหนดตําแหนง

อาคาร ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (ไดแก ระบบประปา ระบบไฟฟา ระบบสื่อสาร ราน

สวัสดิการ เปนตน)  ระบบโครงขายคมนาคมและการสัญจร(ไดแก ถนน ทางเดิน ทางเดินเชื่อม เปนตน)  

ทรัพยากร(แหลงน้ํา)  และการจัดลําดับการพัฒนา   โดยการวางผัง การจัดสภาพแวดลอม ภูมิประเทศ
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(สภาพที่ตั้ง) การจัดกลุมอาคาร(Zoning) การจัดความหนาแนนอาคาร(Density)  และการหันทิศทาง

อาคาร(Orientation)  ใหเปนไปตามกฎหมายควบคุมอาคารที่เกี่ยวของ และเพื่อใหเกิดประโยชนและ

ประสิทธิภาพการใชสอยเชิงพื้นที่สูงสุด 

 

1.2 มีการจัดทําผังบริเวณของโรงพยาบาลที่สอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน (ปปจจุบัน)  

วัตถุประสงค 

 เพื่อใหโรงพยาบาลมผีังบริเวณที่แสดงรูปแบบและขอมูลดานอาคารและสภาพแวดลอมที่ตรงกับสภาพ
ที่เปนจรงิในปจจบุัน ไดแก จํานวนอาคาร ตําแหนงอาคาร ระยะระหวางอาคาร รปูรางและขนาดอาคาร 
รูปรางและขนาดที่ดินโรงพยาบาล ตําแหนงทางเขา-ออกโรงพยาบาล ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 
เปนตน 

วิธีการประเมิน 

 ตรวจเอกสาร/ผงับริเวณ 

 สํารวจตรวจสอบความถูกตองของผังบรเิวณ โดยเทียบกบัสภาพพื้นที่จรงิ 

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ไมมีผังบรเิวณ 
0.5 คะแนน มีผังบรเิวณที่ไมตรงกับสภาพการณปจจุบัน 
1    คะแนน มีผังบรเิวณที่ตรงกับสภาพการณปจจุบัน 

เอกสารอางอิง 
 (ราง) มาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการการจัดทําผังหลัก(Master Plan) กองแบบแผน กระทรวง

สาธารณสุข  ปงบประมาณ 2553 

นิยามศัพท 

 ผังบริเวณ หมายถึง ผังที่แสดงขอมูลกายภาพในปจจุบัน ไดแก ตําแหนงอาคาร  ระบบสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ (ไดแก ระบบประปา ระบบไฟฟา ระบบสื่อสาร รานสวัสดิการ เปนตน)  ระบบโครงขาย

คมนาคมและการสญัจร (ไดแก ถนน ทางเดิน ทางเดินเชื่อม เปนตน) ทรัพยากร (แหลงน้ํา) เปนตน เพื่อ

ประโยชนตอการบรหิารจัดการและวางแผนดานอาคารและสภาพแวดลอมของหนวยงาน 

 
1.3 มีการดาํเนินงานตามแผนพัฒนาและการวางผังของโรงพยาบาล 
วัตถุประสงค 
 เพื่อใหโรงพยาบาลนําแผนพฒันาและการวางผังดานอาคารและสภาพแวดลอมไปสูการปฏิบัติอยาง
เปนระบบ โดยการนําเสนอแผนเพื่อของบประมาณลงทุนสรางอาคารทดแทน  สรางอาคารเพิ่มเติม ปรับปรงุ/
ดัดแปลงอาคารเดิม  รวมทัง้สภาพแวดลอมของโรงพยาบาลดวย 
วิธีประเมิน 
 ตรวจเอกสารหลักฐานความสําเร็จการดําเนินงานตามแผน 
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วิธีใหคะแนน 
0    คะแนน ไมมีการนําแผนไปปฏิบัต ิ
0.5 คะแนน มีการนําแผนไปปฏิบัติไมครบทกุขั้นตอนตามแผน (รอยละ 80) 
1    คะแนน มีการนําแผนไปปฏิบัติครบทกุขั้นตอนตามแผน (รอยละ 100) 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 

นิยามศัพท  : ไมมี 
 

2. ทางเขา-ออกโรงพยาบาล 
 ทางเขา-ออกของโรงพยาบาลอาจมีมากกวา 1 จุด ไดแก ทางเขา-ออกหลกั สําหรบัผูรับบรกิารและ

เจาหนาที่  ทางเขา-ออกรองสําหรับผูรบับริการและเจาหนาที่  ทางเขา-ออกสําหรบัเจาหนาที่  และทางเขา -

ออก สําหรับสงของ/บริการโรงพยาบาล เปนตน   โดยทางเขา-ออกหลักตองคํานึงความปลอดภัยเปนสําคัญ 

 การประเมินในหมวดน้ีประกอบดวย 5 เกณฑ  โดยแตละเกณฑมีคะแนน 1 คะแนน  รวมคะแนนเต็ม
เทากับ 5 คะแนน  สําหรบัรายละเอียดเกณฑการประเมินและคะแนนในแตละเกณฑมีดงันี ้
หัวขอ เกณฑประเมิน คะแนน 
3.1 ทางเขา-ออกหลกัของโรงพยาบาล ต้ังอยูตําแหนงทีป่ลอดภัย 1 
3.2 ทางเขา-ออกหลกัของโรงพยาบาล สามารถมองเห็นไดชัดเจน 1 
3.3 ทางเขา-ออกหลกัของโรงพยาบาล มกีารแบงชองทางสญัจรสําหรับยานพาหนะ

และผูสัญจรทางเทาอยางชัดเจน 
1 

3.4 ทางเขา-ออกหลกัของโรงพยาบาล สําหรับชองทางเดินรถทางเดียว มีความกวางไม
นอยกวา 3.50 เมตร 

1 

3.5 ทางเขา-ออกหลกัของโรงพยาบาล สําหรับชองทางเดินรถสองทาง/เดินรถสวนทาง 
มีความกวางไมนอยกวา 6.00 เมตร 

1 

รวม 5 

2.1 ทางเขา-ออกหลักของโรงพยาบาล ตั้งอยูตําแหนงท่ีปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
 เพื่อสงเสรมิการลดอบุัติเหตุหรือการเพิม่ความปลอดภัยบรเิวณทางเขา-ออกของโรงพยาบาล 

วิธีการประเมิน 
 ตรวจสํารวจบริเวณทางเขา-ออกของโรงพยาบาล มีขอกําหนดจํานวน 3 ขอดังนี ้
 1) มีเจาหนาที่รกัษาความปลอดภัยอยูประจํา 24 ชั่วโมง  
 2) ต้ังอยูหางจากทางแยกไมนอยกวา 50 เมตร  
 3) ต้ังอยูหางจากเชงิสะพาน(จุดสิ้นสุดทางลาดของสะพาน)ไมนอยกวา 50 เมตร 
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วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ตรงตามขอกําหนดเพียง 1 ขอ ไดแก  ขอ 1) หรือขอ 2) หรอืขอ 3) 
0.5 คะแนน ตรงตามขอกําหนด 2 ขอ  ไดแก  ขอ 1)และขอ 2)     หรือขอ 1)และขอ 3)  

หรือขอ 2)และขอ 3)  
1    คะแนน ตรงตามขอกําหนดทัง้ 3 ขอ  

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท 
 ทางเขา-ออกหลกัของโรงพยาบาล หมายถึง บริเวณทางเขา-ออกหนาโรงพยาบาล และเปนเสนทางสําคัญ

ในการเขาถึงอาคาร/แผนกตางๆของโรงพยาบาล 

2.2 ทางเขา-ออกหลักของโรงพยาบาล สามารถมองเห็นไดชัดเจน 

วัตถุประสงค 
 เพื่ออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยแกผูรับบริการ 

วิธีการประเมิน 
 ตรวจสํารวจบริเวณทางเขา-ออกของโรงพยาบาล มีขอกําหนดจํานวน 3 ขอดังนี ้
 1) มีปายแสดงสัญลักษณทางเขา-ออก  
 2) มีโคมไฟสองสวาง  
 3) ไมมีสิ่งบดบงัการมองเห็นทางเขา-ออก 

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ตรงตามขอกําหนดเพียง 1 ขอ ไดแก  ขอ 1) หรือขอ 2) หรอืขอ 3) 
0.5 คะแนน ตรงตามขอกําหนด 2 ขอ  ไดแก  ขอ 1)และขอ 2)     หรือขอ 1)และขอ 3)  

หรือขอ 2)และขอ 3)  
1    คะแนน ตรงตามขอกําหนดทัง้ 3 ขอ  

เอกสารอางอิง  : ไมมี 

นิยามศัพท  : ไมมี 
 

2.3 ทางเขา-ออกหลักของโรงพยาบาล มีการแบงชองทางสัญจรสําหรับยานพาหนะและผูสัญจรทางเทา

อยางชัดเจน 

วัตถุประสงค 
 เพื่ออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยแกผูรับบริการ 

วิธีการประเมิน 
 ตรวจสํารวจบริเวณทางเขา-ออกของโรงพยาบาล 
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วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีการแบงชองทางสญัจรอยางชัดเจน 
0.5 คะแนน มีการแบงชองทางสญัจรอยางชัดเจน 
1    คะแนน มีการแบงชองทางสญัจรอยางชัดเจน โดยจัดทําระดบัพื้นทางเดินเทาใหสูงกวาระดับพื้น

ถนน 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 

นิยามศัพท  : ไมมี 
 

2.4 ทางเขา-ออกหลักของโรงพยาบาล สาํหรับชองทางเดินรถทางเดียว มีความกวางไมนอยกวา 3.50 

เมตร 

วัตถุประสงค 
 เพื่ออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยแกผูรับบริการ 

วิธีการประเมิน 
 ตรวจสํารวจความกวางชองทางเดินรถทางเดียวบรเิวณทางเขา-ออกของโรงพยาบาล 

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ชองทางเดินรถทางเดียว มีความกวางไมเกิน 3.30 เมตร 
0.5 คะแนน ชองทางเดินรถทางเดียว มีความกวางมากกวา 3.30 เมตร และนอยกวา 3.50 เมตร 
1    คะแนน ชองทางเดินรถทางเดียว มีความกวางไมนอยกวา 3.50 เมตร 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 

นิยามศัพท  : ไมมี 
 
2.5 ทางเขา-ออกหลักของโรงพยาบาล สาํหรับชองทางเดินรถสองทาง/เดินรถสวนทาง     มีความกวางไม

นอยวา 6.00 เมตร 

วัตถุประสงค 
 เพื่ออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยแกผูรับบริการ 

วิธีการประเมิน 
 ตรวจสํารวจความกวางชองทางเดินรถสองทาง/เดินรถสวนทางบริเวณทางเขา-ออกของโรงพยาบาล 
 
 
 



 

หนา 104           แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัติ                                                                       
 

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ชองทางเดินรถสองทาง/เดินรถสวนทาง มีความกวางไมเกิน 5.70 เมตร 
0.5 คะแนน ชองทางเดินรถสองทาง/เดินรถสวนทาง มีความกวางมากกวา 5.70 เมตร และนอยกวา 

6.00 เมตร 
1    คะแนน ชองทางเดินรถสองทาง/เดินรถสวนทาง มีความกวางไมนอยกวา 6.00 เมตร 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 

นิยามศัพท  : ไมมี 
 

3. การเขาถึงแผนก/สวนบริการของโรงพยาบาล 
 แผนก/สวนบริการตางๆของโรงพยาบาลมีความจําเปนเรงดวนตอการเขาถึงที่แตกตางกัน  สําหรบั

สวนรักษาพยาบาล ไดแก อาคาร/แผนกผูปวยฉุกเฉนิควรเขาถึงไดรวดเร็วกวาอาคาร/แผนกผูปวยนอก  

อาคาร/แผนกผูปวยนอกควรเขาถึงไดกอนอาคาร/แผนกบําบัดรักษา  อาคาร/แผนกผูปวยนอกควรเขาถึงได

กอนอาคาร/แผนกผูปวยใน เปนตน  โดยเปนการเขาถึงจากทางเขาหลักของโรงพยาบาล 

 การประเมินในหมวดน้ีประกอบดวย 2 เกณฑ  โดยแตละเกณฑมีคะแนน 1 คะแนน  รวมคะแนนเต็ม
เทากับ 2 คะแนน 
 สําหรับรายละเอียดเกณฑการประเมินและคะแนนในแตละเกณฑมีดังนี ้
หัวขอ เกณฑการประเมิน คะแนน 
3.1 มีการเขาถึงอาคาร/แผนกผูปวยฉุกเฉินไดสะดวกและรวดเร็วกวาอาคาร/แผนผูปวย

นอก 
1 

3.2 มีการเขาถึงอาคาร/แผนกผูปวยนอกไดสะดวก 1 
รวม 2 

 

3.1 มีการเขาถึงอาคาร/แผนกผูปวยฉุกเฉินไดสะดวกและรวดเร็วกวาอาคาร/แผนผูปวยนอก 

วัตถุประสงค 
 เพื่อสนบัสนุนการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 

วิธีการประเมิน 

1) ตรวจจบัเวลาการเคลื่อนยายผูปวยโดยยานพาหนะขนยายจากทางเขาหลกัของโรงพยาบาล

ถึงบรเิวณจอดรถรับ-สงผูปวยของอาคาร/แผนกผูปวยฉุกเฉิน ณ เวลา 10.00 น. 

2) ตรวจจบัเวลาการเคลื่อนยายผูปวยโดยยานพาหนะขนยายจากทางเขาหลกัของโรงพยาบาล

ถึงบรเิวณจอดรถรับ-สงผูปวยของอาคาร/แผนกผูปวยนอก ณ เวลา 10.00 น. 

3) เปรียบเทียบเวลาตามขอ 1) กับขอ 2) 
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วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน เวลาตามขอ 1) มากกวาขอ 2) 
0.5 คะแนน เวลาตามขอ 1) เทากบัขอ 2) 
1    คะแนน เวลาตามขอ 1) นอยกวาขอ 2) 

เอกสารอางอิง : ไมมี 
 

นิยามศัพท 
 บริเวณจอดรถรับ-สงผูปวย หมายถึง พื้นทีส่ําหรับใหรถยนตสวนบุคคล รถพยาบาล สามารถจอดรับ-สง

ผูปวยได 
 

3.2 มีการเขาถึงอาคาร/แผนกผูปวยนอกไดสะดวก 

วัตถุประสงค 
 เพื่ออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยแกผูรับบริการ 

วิธีการประเมิน 

 ตรวจจบัเวลาการเคลื่อนยายผูปวยโดยยานพาหนะขนยายจากทางเขาหลกัของโรงพยาบาลถึงบรเิวณ
จอดรถรับ-สงผูปวยของอาคาร/แผนกผูปวยนอก ณ เวลา 10.00 น. 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ใชเวลาไมนอยกวา 5 นาที 
0.5 คะแนน ใชเวลามากกวา 3 นาทีและนอยกวา 5 นาที 
1    คะแนน ใชเวลาไมเกิน 3 นาที 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 

นิยามศัพท  : ไมมี 
 

4.   ปายนําทาง ปายจราจร ปายชื่อโรงพยาบาล ปายชื่ออาคาร 
       การกําหนดรปูแบบปายชนิดตาง ๆ โดยทั่วไปแลวจะเปนไปตามมาตรฐานความเขาใจในระดับสากล     
ซึ่งจําแนกไปตามลกัษณะการสื่อสารเพื่อใหเกิดความเขาใจแกผูพบเห็น ตามหลัก ดังนี ้

1) ปายชนิดแนะนําหรือบอกประเภทการใชงานใชสําหรับบอกประเภทพื้นที่หรือนําทางไปสูจุดหมาย
ของผูใชโครงการโดยทั่วไปจะใชปายพื้นสีฟาและสีเขียว 

2) ปายชนิดเตือนหรือขอความรวมมือ ใชสําหรับแจงเตือนเพือ่ปองกันอันตรายในรูปแบบตางๆที่อาจจะ
เกิดข้ึนโดยทั่วไปแลวจะใชปายพื้นสีเหลือง 

3) ปายชนิดบังคับหรือหาม ใชสําหรบับังคบัใหกระทําหรอืมใิหกระทําการใดๆที่อาจกอใหเกิดอันตราย
และกีดขวางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ โดยทั่วไปแลวจะใชปายพื้นสีแดงตัดขาว 
หมายเหตุ : (ใชประเมินในสวนอาคารผูปวยนอก อาคารอบุตัิเหตุ และสภาพแวดลอม)  
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หัวขอ เกณฑการประเมิน คะแนน 

4.1 มีปายนําทางบอกทิศทางและระยะทางสูโรงพยาบาล ตดิตั้งอยูบนถนนสาธารณะ
สายหลัก สายรอง และบริเวณทางรวม ทางแยกในระยะทีเ่หมาะสม 

1 

4.2 มีปายจราจรภายในโรงพยาบาล ติดต้ังในตําแหนงทีเ่หมาะสม สามารถมองเห็นได
ชัดเจน 

1 

4.3 มีปายบอกทางไปยังอาคาร/แผนกตางๆมองเห็นไดชัดเจน พรอมระบบไฟสองสวางที่
เหมาะสม 

1 

4.4 มีปายช่ือโรงพยาบาล ปายชื่ออาคารที่เปนหนวยบริการสําคัญ ไดแก แผนกฉุกเฉนิ 
แผนกผูปวยนอก เปนตน ติดต้ังอยูในตําแหนงที่เหมาะสม สามารถมองเห็นไดชัดเจน
ในเวลากลางวันและมีไฟสองสวางในเวลากลางคืน 

1 

รวม 4 
 
4.1  มีปายนําทางบอกทิศทางและระยะทางสูโรงพยาบาล ติดต้ังอยูบนถนนสาธารณะสายหลัก สายรอง 
และบริเวณทางรวม ทางแยกในระยะที่เหมาะสม 

วัตถุประสงค  
 เพื่ออํานวยความสะดวกและงายตอการเขาถึงแกผูที่ตองการมาติดตอหรอืใชบริการโรงพยาบาล  

วิธีการประเมิน   
 ความชัดเจนในการมองเห็นสําหรับผูใชรถใชถนน โดยระดับและระยะการติดตั้งใหเปนไป ตาม
มาตรฐานของกรมขนสงทางบก โดยปายนําทางจะตองติดตั้งทุกๆระยะ 1 กิโลเมตร   ในรัศมีไมนอยกวา 10
กิโลเมตร จากประตูทางเขาหลักของโรงพยาบาล 

วิธีการใหคะแนน 
0 คะแนน ไมมีปายบอกทางและระยะทาง ในรัศมี 10กิโลเมตร  
0.5 คะแนน มีปายบอกทางและระยะทาง ในรัศมี 10กิโลเมตร แตขาดความตอเนื่องหรือไมชัดเจน 
1 คะแนน มีปายบอกทางและระยะทาง ในรัศมี 10กิโลเมตร ที่ตอเนื่องและชัดเจน  

เอกสารอางอิง  : ไมมี 

นิยามศัพท          
 ปายนําทางบอกทิศทาง หมายถึง ปายที่แสดงสญัลกัษณเพื่อนําทางใหผูใชรถ ใชถนนสามารถมาถึง

จุดหมายได 
 ระยะทางสูโรงพยาบาล หมายถึง ระยะทางที่ใชบอกระยะจากจุดทีร่ถวิ่งถึงจุดหมาย (โรงพยาบาล) 
 ถนนสาธารณะ หมายถึง ถนนที่ประชาชนทั่วไปสามารถใชงานได   
 สายหลัก หมายถึง ถนนสายหลักมุงสูโรงพยาบาล 

 สายรอง หมายถึง ถนนสายรองหรือถนนซอยทีส่ามารถเขาสูโรงพยาบาลได 
 บริเวณทางรวม ทางแยก หมายถึง เสนทางทัง้สองทางมาตัดผานกันหรือทางที่แยก ไปเสนทางอื่นจาก

เสนทางเดียวกัน 
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4.2 มีปายจราจรภายในโรงพยาบาล ติดต้ังในตําแหนงท่ีเหมาะสม สามารถมองเห็นไดชัดเจน 

วัตถุประสงค 
 เพื่อใหเกิดความเรียบรอยในการบริหารจัดการเสนทางเดินรถของโรงพยาบาล        

วิธีการประเมิน   
 รูปแบบและขนาดที่เปนไปตามมาตรฐานของกรมขนสงทางบก โดยติดตั้งในระดบัทีส่ามารถมองเห็น
ไดชัดเจน (สูงจากพื้นประมาณ 1.50 เมตร) 

วิธีการใหคะแนน 

0   คะแนน ไมมีปายจราจร หรือมีแตอาจไมครบถวนครอบคลมุ  
0.5 คะแนน มีปายจราจรที่ครบถวนครอบคลุมแตมองเห็นไดไมชัดเจน หรือ ปายชํารุดเสียหาย 
1    คะแนน มีปายจราจรที่ครบถวนครอบคลุมและมองเห็นไดชัดเจน 

เอกสารอางอิง 

 คูมือการจราจร กรมขนสงทางบก 

นิยามศัพท         
 ปายจราจร หมายถึง ปายที่ใชควบคุมวินัยจราจรตามมาตรฐานกรมขนสงทางบก 

 ตําแหนงทีเ่หมาะสม หมายถึง ตําแหนงที่ติดตั้งปายจราจรในตําแหนงทีส่ามารถ  มองเห็นไดชัดเจนและไม
ที่กีดขวางตอการสัญจรทั้งทางรถและทางคน 

 
 

4.3 มีปายบอกทางไปยังอาคาร/แผนกตางๆมองเห็นไดชัดเจน พรอมระบบไฟสองสวางที่เหมาะสม 

วัตถุประสงค 
 เพื่ออํานวยความสะดวกในการนําทางผูใชอาคารไปยงัพื้นทีต่างๆไดโดยไมสบัสน 

วิธีการประเมิน   
 รูปแบบและขนาดที่เปนไปตามมาตรฐานสากล โดยติดตัง้ในระดับทีส่ามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 
และไมเกิดความสับสนในการรับรูของผูใชอาคารในทุกกลุม 

วิธีการใหคะแนน 

0   คะแนน ไมมีปายบอกทางไปยังอาคาร/แผนกตางๆ หรือมีแตอาจไมครบถวนครอบคลุม  
0.5 คะแนน มีปายบอกทางไปยังอาคาร/แผนกตางๆ ที่ครบถวนครอบคลมุแตมองเห็นไดไมชัดเจน หรือ 

ปายชํารุดเสียหาย ซึ่งอาจทําใหเกิดความสับสนในการรบัรู 
1    คะแนน มีปายบอกทางไปยังอาคาร/แผนกตางๆ ที่ครบถวนครอบคลมุและมองเห็นไดชัดเจน 
 

เอกสารอางอิง   : ไมม ี
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นิยามศัพท          
 ปายบอกทาง หมายถึง ปายแสดงสญัลักษณหรือขอความเพือ่บอกทิศทางหรือนําทางไปสูจุดหมาย             
 ระบบไฟสองสวาง หมายถึง ไฟสองสวางเพื่อใหสามารถมองเห็นปายไดชัดเจน 

 

4.4 มีปายชื่อโรงพยาบาล ปายชื่ออาคารที่เปนหนวยบริการสาํคัญ ไดแก แผนกฉุกเฉิน แผนกผูปวยนอก 
เปนตน ติดตั้งอยูในตําแหนงท่ีเหมาะสม สามารถมองเห็นไดชัดเจนในเวลากลางวันและมีไฟสองสวางใน
เวลากลางคืน 

วัตถุประสงค 
 เพื่อบงบอกชื่อหรือประเภทอาคาร ที่ใหบรกิารตามประเภทตางๆไดอยางชัดเจน 

วิธีการประเมิน   
 การใชลักษณะตัวอักษร/ สี สามารถเขาใจไดงาย และมีขนาดที่เหมาะสมมองเห็นไดชัดเจน โดยจุดติด
ตั้งอยูในตําแหนงทีส่ังเกตเห็นไดชัด แมจะเปนชวงเวลากลางคืน 

วิธีการใหคะแนน 

0   คะแนน ไมมีปายชื่ออาคาร/หนวยบรกิาร หรือมี แตอาจสื่อสารไมชัดเจน ชํารุดเสียหาย และไมมี
หรือมีไฟสองสวาง แตชํารุดเสียหาย 

o.5 คะแนน มีปายช่ืออาคาร/หนวยบรกิาร ทีส่ื่อสารไดชัดเจน ปายอยูในลักษณะทีส่มบรูณ มีไฟสอง
สวางในเวลากลางคืน แตสงัเกตเห็นไดไมชัดเจน มีขนาดเลก็ หรือรปูแบบที่อาจทําใหเกิด
ความสับสน 

1    คะแนน มีปาย ชื่ออาคาร/หนวยบริการ ที่สื่อสารไดชัดเจน ครบถวนสมบรูณ มีไฟสองสวางในเวลา
กลางคืน และไดขนาดสัดสวน ซึ่งสามารถมองเห็นไดชัดเจนและเขาใจงาย 

 

เอกสารอางอิง     :  ไมม ี

นิยามศัพท          
 ปายชื่อโรงพยาบาล หมายถึง ปายที่แสดงสัญลักษณหรือขอความเพื่อบอกชื่อของโครงการ 

 ปายชื่ออาคารหมายถึง ปายที่แสดงขอความเพือ่บอกประเภทการใชงานภายในอาคารนั้นๆ   
 
 

5. ถนนภายในโรงพยาบาล 

 ถนนภายในโรงพยาบาล จัดเตรียมไวเพื่ออํานวยความสะดวกในการเขาถึง (Accessibility) ทั้งสําหรบั
ผูมารบับริการและเจาหนาทีผู่ใหบริการในการเดินทางดวยยานพาหนะจากที่พักอาศัยหรอืสถานทีอ่ื่นๆ ไปยัง
หนวยบริการหรืออาคารตางๆ ซึง่ตั้งอยูภายในโรงพยาบาล นอกจากนี้ถนนภายในโรงพยาบาลควรมีความ
ปลอดภัยตอการใชงานของทัง้ผูขบัขี่ยานพาหนะและผูสญัจรดวยการเดินเทา  

 การประเมินในหมวดน้ี ประกอบดวยเกณฑการประเมินยอย 5 เกณฑ โดยแตละเกณฑการประเมิน
ยอยมีคะแนน 1 คะแนน รวมคะแนนเต็มของหมวดน้ีเทากบั 5 คะแนน นอกจากนี้ การพิจารณาวาผานเกณฑ
การประเมินในหมวดน้ีได จะตองมีคะแนนรวมในหมวดนี้ไมนอยกวา 3 คะแนน (รอยละ 60) 
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สําหรับรายละเอียดโดยสังเขปของเกณฑการประเมินยอยและคะแนนในแตละเกณฑการประเมินยอยมี
ดังตอไปนี ้
 
หัวขอ เกณฑการประเมิน คะแนน 
5.1 ความกวางของเขตทางมีขนาดที่เหมาะสมกบัการสญัจร/ การจัดการจราจรภายใน 1 
5.2 พื้นผิวมีความคงทนถาวร เรียบรอย สม่ําเสมอ ไมมหีลุมบอ มีความลาดเอียงที่เหมาะสม 

สามารถระบายน้ําไดด ีไมมีน้ําขังในภาวะปกต ิ
1 

5.3 บริเวณจุดตัดของถนนมีปายบอกทางชัดเจนและปราศจากสิง่บดบงัสายตา หากมีสิง่บดบัง
สายตาตองมมีาตรการเสรมิความปลอดภัย  

1 

5.4 รัศมีวงเลี้ยวมีขนาดเหมาะสม สะดวกและปลอดภัยตอการบงัคับเลี้ยวยานพาหนะ 1 
5.5 มีดวงโคมใหแสงสวางในเวลาค่ําคืนเปนระยะอยางทั่วถึง 1 

รวม 5 
หมายเหต:ุ ดูวิธีการใหคะแนนแตละเกณฑการประเมินยอยประกอบ  
 รายละเอียดของเกณฑการประเมินแตละขอยอยในหมวดที่ 5: ถนนภายในโรงพยาบาล มีดงันี ้
 
5.1 ความกวางของเขตทางมีขนาดที่เหมาะสมกับการสัญจร/ การจัดการจราจรภายใน 

วัตถุประสงค 
 เพื่ออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยใหกบัผูขับขี่ยานพาหนะและผูสัญจรดวยเทาซึ่งใชเสนทาง
ถนนภายในโรงพยาบาลเพื่อการสัญจร/ ติดตอระหวางหนวยบริการหรืออาคารตางๆ ซึง่ตั้งอยูภายใน
โรงพยาบาล ดวยการจัดเตรียมความกวางของเขตทางของถนนภายในโรงพยาบาลใหมีขนาดที่เหมาะสมกบั
การสญัจร/ การจัดการจราจรภายในโรงพยาบาล 

วิธีการประเมิน/ แนวทางการประเมินและเกณฑที่กําหนด 

 ผูประเมินทําการวัดความกวางของเขตทางดวยสายวัดระยะ โดยกําหนดตําแหนงทีจ่ะทําการวัดอยาง
นอย 3 จุดหลัก ไดแก จุดที่ 1 ถนน ณ ประตูทางเขา-ออกหลักของโรงพยาบาล จุดที่ 2 ถนนหนาอาคารผูปวย
นอก ณ จุดจอดรถรับ-สงผูปวย และจุดที่ 3 ถนนหนาอาคารอุบัตเิหตุและฉุกเฉิน ณ จุดจอดรถรบั-สงผูปวย 
นอกจากนี้ ใหทําการวัดระยะความกวางของเขตทางอกี 2 จุด ณ บริเวณกึ่งกลางเสนทางถนนภายในระหวาง
ประตูทางเขา-ออกหลกัของโรงพยาบาลกับถนนหนาอาคารผูปวยนอก 1 จุด และ ณ บรเิวณกึ่งกลางของ
เสนทางถนนภายในระหวางถนนหนาอาคารผูปวยนอกกับถนนหนาอาคารอบุัติเหตุและฉุกเฉิน 1 จุด รวมจุดที่
ตองทําการวัดทั้งสิ้น 5 จุด  
 ภายหลังจากทําการวัดแตละจุดเสรจ็เรียบรอย ใหผูประเมินบันทึกผลการวัดลงในชองหมายเหตุของ
แบบประเมิน จากนั้นนําผลการวัดระยะมาเปรียบเทียบกบัเกณฑที่กําหนดดังนี ้
 1. กรณีเดินรถทางเดียว ตองมีความกวางของเขตทาง กวางไมนอยกวา 3.50 เมตร 
 2. กรณีเดินรถสวนทางกัน ตองมีความกวางของเขตทาง กวางไมนอยกวา 6.00 เมตร 
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วิธีการใหคะแนน/ แนวทางการใหคะแนน 
กรณีเดินรถทางเดียว 
0   คะแนน ความกวางของเขตทางทั้ง 5 จุด มีคานอยกวา 3.50 เมตร และมีคาเฉลี่ยของผลรวมทัง้ 5 จุด 

นอยกวา 3.30 เมตร 
0.5คะแนน ความกวางของเขตทางทั้ง 5 จุด มีคานอยกวา 3.50 เมตร แตมีคาเฉลี่ยของผลรวมทัง้ 5 จุด ไม

นอยกวา 3.30 เมตร 
1   คะแนน ความกวางของเขตทางทั้ง 5 จุด มีคาเทากบัหรือมากกวา 3.50 เมตร 
หมายเหต:ุ  คะแนน 0  เทียบเทากบั “ไมมี” ในแบบประเมิน 
  คะแนน 0.5  เทียบเทากบั “มีบางสวน/ ปรับปรงุ” ในแบบประเมิน 
  คะแนน 1  เทียบเทากบั “มี” ในแบบประเมิน 
 
กรณีเดินรถสวนทางกัน 
0    คะแนน ความกวางของเขตทางทั้ง 5 จุด มีคานอยกวา 6.00 เมตร และมีคาเฉลี่ยของผลรวมทัง้   5 

จุด นอยกวา 5.70 เมตร 
0.5 คะแนน ความกวางของเขตทางทั้ง 5 จุด มีคานอยกวา 6.00 เมตร แตมีคาเฉลี่ยของผลรวมทัง้     5 

จุด ไมนอยกวา 5.70 เมตร 
1    คะแนน ความกวางของเขตทางทั้ง 5 จุด มีคาเทากบัหรือมากกวา 6.00 เมตร 
หมายเหต:ุ  คะแนน 0  เทียบเทากบั “ไมมี” ในแบบประเมิน 
  คะแนน 0.5  เทียบเทากบั “มีบางสวน/ ปรับปรงุ” ในแบบประเมิน 
  คะแนน 1  เทียบเทากบั “มี” ในแบบประเมิน 
 
3. กรณีที่มีการเดินรถทั้งทางเดียวและสวนทางกัน 
 ใหแยกพิจารณาตามเกณฑของแตละกรณี โดยคํานวณจากคาเฉลี่ยของผลรวมของระยะความกวาง
ของเขตทางจากจํานวนตําแหนงที่วัดในแตละกรณี เชน ณ ประตูทางเขา-ออกหลกัของโรงพยาบาล และ ณ 
บริเวณกึง่กลางเสนทางถนนภายในระหวางประตทูางเขา-ออกหลักของโรงพยาบาลกับถนนหนาอาคารผูปวย
นอกมีการเดินรถสวนทางกัน ใหวัด ระยะความกวางของเขตทางทั้ง 2 ตําแหนงแลวนํามาพิจารณาในเงื่อนไข
ของกรณีเดินรถสวนทางกันและหาคาเฉลี่ยเพียง 2 ตําแหนงนี้เทานั้น จากนั้นจึงพจิารณาผลการคํานวณ
คาเฉลี่ยตามเกณฑที่กําหนดในกรณเีดินรถสวนทางกัน เปนตน 
 
ขอมูล/ เอกสารอางอิง     : ไมม ี

นิยามศัพท  
 ความกวางของเขตทาง หมายถึง ความกวางของพื้นผิวสําหรับการสญัจรโดยยานพาหนะ เชน รถยนต 
และรถจักรยานยนต เปนหลัก โดยวัดจากขอบทางดานหนึง่ไปยังขอบทางดานตรงขามในแนวต้ังฉาก และไม
รวมความกวางของรางระบายน้ําหรือทางเดินเทา (ถามี) 
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5.2 พ้ืนผิวมีความคงทนถาวร เรียบรอย สม่ําเสมอ ไมมีหลุมบอ มีความลาดเอียงที่เหมาะสม สามารถ  
     ระบายนํ้าฝนไดดี ไมมีนํ้าขังในภาวะปกติ 
 
วัตถุประสงค 
 เพื่ออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยใหกบัผูขับขี่ยานพาหนะและผูสัญจรดวยเทาซึ่งใชเสนทาง
ถนนภายในโรงพยาบาลเพื่อการสัญจร/ ติดตอระหวางหนวยบริการหรืออาคารตางๆ ซึง่ตั้งอยูภายใน
โรงพยาบาล ดวยการจัดเตรียมพื้นผิวของถนนภายในโรงพยาบาลใหมีพื้นผิวที่มีความคงทนถาวร มีความ
เรียบรอย สม่ําเสมอ ไมมหีลมุบอซึ่งอาจทําใหเกิดความไมสะดวกและอาจเกิดอันตรายได รวมทั้งมีความลาด
เอียงทีเ่หมาะสม สามารถระบายน้ําไดดี ไมมีน้ําขังในภาวะปกติ 
  
วิธีการประเมิน/ แนวทางการประเมินและเกณฑที่กําหนด 
 ผูประเมินทําการประเมินดวยสายตาโดยการเดินสํารวจและตรวจสอบสภาพของพื้นผิวถนนภายใน
โรงพยาบาล โดยเริ่มตนจากบรเิวณประตทูางเขา-ออกหลักของโรงพยาบาลไปตามแนวถนนภายในซึ่งนําไปสู
ทางเขาหลักของอาคารผูปวยนอก และทางเขาหลักของอาคารอุบัตเิหตุและฉุกเฉิน พรอมทัง้ทําการตรวจสอบ
ดูวาสภาพพื้นผิวของถนนจะตองเปนไปตามเกณฑทีก่ําหนดดังตอไปนี ้
 - พื้นผิวมีความคงทนถาวร โดยพิจารณาจากวัสดุซึง่ใชในการกอสรางและวัสดพุื้นผิว เชน คอนกรีตผิว
ขัดหยาบ/ ขัดเรียบ คอนกรีตปูแผนกระเบื้องเคลือบ และหนิคลุกบดอัดผิวลาดยาง เปนตน 
 - พื้นผิวถนนมีความเรียบรอย สม่ําเสมอ ไมมีหลุมบอหรือการแตกราวขนาดใหญซึ่งอาจทําใหเกิด
ความไมสะดวกและอาจเกิดอันตรายขึ้นกบัผูขบัขี่ยานพาหนะได 
 - พื้นผิวถนนมีความลาดเอียงทีเ่หมาะสม สามารถระบายน้ําไดดี ไมมีน้ําทวมขังในภาวะปกติ     (ไมมี
ฝนตก) 
 ระหวางการเดินสํารวจ หากผูประเมินพบเห็นสภาพพื้นผิวถนนซึ่งไมเปนไปตามเกณฑทีก่ําหนด ใหทํา
การบันทึกสิง่ทีส่ังเกตพบวาไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดขอใดลงในชองหมายเหตุของแบบประเมิน จากนั้นจึง
ทําการพจิารณาใหคะแนนเกณฑทีป่ระเมิน  
 
วิธีการใหคะแนน/ แนวทางการใหคะแนน 
     0   คะแนน พื้นผิวถนนมีคุณสมบัติไมตรงตามเกณฑที่กําหนดทุกขอ หรอืตรงตามเกณฑทีก่ําหนด 

เพียงขอใดขอหนึง่ในสามขอ 
    0.5 คะแนน พื้นผิวถนนมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑที่กําหนดสองในสามขอ 
     1   คะแนน พื้นผิวถนนมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑที่กําหนดครบทุกขอ 

หมายเหต:ุ  คะแนน 0  เทียบเทากบั “ไมมี” ในแบบประเมิน 
  คะแนน 0.5  เทียบเทากบั “มีบางสวน/ ปรับปรงุ” ในแบบประเมิน 
  คะแนน 1  เทียบเทากบั “มี” ในแบบประเมิน 
 
เอกสารอางอิง   : ไมมี 

นิยามศัพท    :  ไมมี 
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5.3 บริเวณจุดตัดของถนนมีปายบอกทางชัดเจนและปราศจากสิ่งบดบังสายตา หากมีสิ่งบดบังสายตาตอง 
     มีมาตรการเสริมความปลอดภัย  
 
วัตถุประสงค 
 เพื่ออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยใหกบัผูขับขี่ยานพาหนะและผูสัญจรดวยเทาซึ่งใชเสนทาง
ถนนภายในโรงพยาบาลเพื่อการสัญจร/ ติดตอระหวางหนวยบริการหรืออาคารตางๆ ซึง่ตั้งอยูภายใน
โรงพยาบาล โดยการจัดเตรียมปายซึง่มีชื่ออาคารและลูกศรชี้ทิศทางไปยังอาคารนั้นๆ ดวยขนาดของตัวอักษร
และเครือ่งหมายลูกศรทีส่ามารถอานและมองเห็นไดชัดเจนจากตําแหนงผูขับขี่ยานพาหนะทัง้ในเวลากลางวัน
และเวลากลางคืน รวมทั้งตองมีมาตรการเสรมิความปลอดภัยที่เหมาะสมหากมีสิง่บดบังสายตา เชน การติดตั้ง
กระจกโคง การติดตั้งปายเตือนใหลดความเร็วของยานพาหนะหรือการทําลูกระนาดบนถนนเพื่อบังคับใหผูขบั
ขี่ยานพาหนะลดความเร็วกอนถึงจุดตัดของถนน เปนตน 
 
วิธีการประเมิน/ แนวทางการประเมินและเกณฑที่กําหนด 
 ผูประเมินทําการสํารวจถนนภายโรงพยาบาลซึ่งมีจุดตัดหรือทางแยก จํานวนไมนอยกวา 3 แหง โดย
ดําเนินการสํารวจจากหนาโรงพยาบาลไปยงัอาคารผูปวยนอก อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กลุมอาคารวินิจฉัย
และรักษา กลุมอาคารผูปวยใน และกลุมอาคารสนับสนุน ตามลําดับ โดยพจิารณาตามเกณฑทีก่ําหนด
ดังตอไปนี ้
 - มีปายบอกทางไปยังอาคารสถานที่ตางๆ ภายในโรงพยาบาล 
 - ปายบอกทางมีขนาดของตัวอักษรและเครื่องหมายลูกศรทีส่ามารถอานและมองเห็นไดชัดเจนจาก
ตําแหนงผูขบัขี่ยานพาหนะทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืน 
 - ปายบอกทาง รวมทั้งครุภัณฑประกอบถนน(ถามี) เชน เกาอี้สนาม ถังขยะ ติดต้ังโดยไมบดบังสายตา 
กรณีมสีิ่งบดบังสายตาตองมีมาตรการเสริมความปลอดภัยที่เหมาะสม เชน การติดตั้งกระจกโคง การติดตั้งปาย
เตือนใหลดความเร็วของยานพาหนะหรอืการทําลูกระนาดบนถนนเพื่อบงัคับใหผูขับขี่ยานพาหนะลดความเร็ว
กอนถึงจุดตัดของถนน เปนตน 
 
วิธีการใหคะแนน/ แนวทางการใหคะแนน 
  คะแนน                                              ผลการสํารวจ 
     0 ไมมีการดําเนินการใดๆ ตามเกณฑทีก่ําหนด หรือดําเนินการตามเกณฑทีก่ําหนดไดเพียงขอใด 

ขอหนึ่ง 
    0.5 ดําเนินการไดตามเกณฑที่กําหนด 2 ขอ 
     1 ดําเนินการไดตามเกณฑที่กําหนด 3 ขอขึ้นไป 

หมายเหต:ุ  คะแนน 0  เทียบเทากบั “ไมมี” ในแบบประเมิน 
  คะแนน 0.5  เทียบเทากบั “มีบางสวน/ ปรับปรงุ” ในแบบประเมิน 
  คะแนน 1  เทียบเทากบั “มี” ในแบบประเมิน 

เอกสารอางอิง    : ไมมี 

นิยามศัพท  : ไมมี 
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5.4 รัศมีวงเลี้ยวมีขนาดเหมาะสม สะดวกและปลอดภัยตอการบังคับเลี้ยวยานพาหนะ 
 
วัตถุประสงค 
 เพื่ออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยใหกบัผูขับขี่ยานพาหนะซึง่ใชเสนทางถนนภายใน
โรงพยาบาลเพื่อการสัญจร/ ติดตอระหวางหนวยบริการหรืออาคารตางๆ ซึง่ตั้งอยูภายในโรงพยาบาล โดยการ
จัดเตรียมรัศมีวงเลี้ยวของถนนภายในโรงพยาบาลใหมีขนาดเหมาะสมกับยานพาหนะ โดยเฉพาะรถพยาบาล
และรถยนตนั่งสวนบุคคลขนาดกลาง ซึง่ผูขบัขี่ควรสามารถบังคับเลี้ยวไดอยางสะดวกและปลอดภัย  
 
วิธีการประเมิน/ แนวทางการประเมินและเกณฑที่กําหนด 
 ผูประเมินทําการวัดรัศมีวงเลี้ยวของถนนภายในโรงพยาบาลบริเวณอาคารผูปวยนอก อาคารอุบัตเิหตุ
และฉุกเฉิน และอาคารผูปวยใน อยางนอย 3 จุด โดยเกณฑที่ใชประกอบการพจิารณาคือ รัศมีวงเลี้ยวของ
ถนนภายในโรงพยาบาลควรมีขนาดไมนอยกวา 5.50 เมตร  
 
วิธีการใหคะแนน/ แนวทางการใหคะแนน 
คะแนน ผลการสํารวจและวัดระยะ 
   0 รัศมีวงเลี้ยวของทัง้ 3 จุด มีขนาดนอยกวา 5.50 เมตร และมีคาเฉลี่ยของผลรวมทั้ง 3 จุด นอยกวา 

5.25 เมตร 
  0.5 รัศมีวงเลี้ยวของทัง้ 3 จุด มีขนาดนอยกวา 5.00 เมตร แตมคีาเฉลี่ยของผลรวมทัง้ 3 จุด มากกวา 

5.25 เมตร 
   1 รัศมีวงเลี้ยวของทัง้ 3 จุด มีขนาดเทากับหรอืมากกวา 5.50 เมตร 
หมายเหต:ุ  คะแนน 0  เทียบเทากบั “ไมมี” ในแบบประเมิน 
  คะแนน 0.5  เทียบเทากบั “มีบางสวน/ ปรับปรงุ” ในแบบประเมิน 
  คะแนน 1  เทียบเทากบั “มี” ในแบบประเมิน 
 
เอกสารอางอิง  : ไมมี 
 
นิยามศัพท   
 รัศมีวงเลี้ยวของถนน หมายถึง ระยะตั้งฉากจากจุดกึ่งกลางความกวางของถนน ณ จุดเริ่มตนสวนโคง
ทั้งสองดานของถนน ซึ่งมาตัดกัน ณ จุดศูนยกลางของวงกลมซึ่งเปนสวนหนึ่งของสวนโคงนั้น 
 
5.5 มีดวงโคมใหแสงสวางในเวลาคํ่าคืนเปนระยะอยางทั่วถึง 
 
วัตถุประสงค 
 เพื่ออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยใหกบัผูขับขี่ยานพาหนะซึง่ใชเสนทางถนนภายใน
โรงพยาบาลเพื่อการสัญจร/ ติดตอระหวางหนวยบรกิารหรอือาคารตางๆ ซึง่ตั้งอยูภายในโรงพยาบาล โดยการ
จัดเตรียมดวงโคมใหแสงสวางในเวลาค่ําคืนเปนระยะอยางทัว่ถึง 
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วิธีการประเมิน/ แนวทางการประเมินและเกณฑที่กําหนด 
 ผูประเมินทําการสํารวจเสนทางถนนภายในโรงพยาบาล โดยการพิจารณาวามีการติดตัง้ดวงโคมเปน
ระยะเพื่อใหแสงสวางแกถนนในยามค่ําคืนอยางเพียงพอและทั่วถึงหรอืไม โดยเฉพาะตัง้แตทางเขา-ออกหลัก
ของโรงพยาบาลไปยังอาคารอุบัตเิหตุและฉุกเฉิน และอาคารผูปวยใน รวมทั้งใหสัมภาษณเจาหนาทีซ่ึ่งไดรบั
มอบหมายใหอยูเวรกลางคืนเพิ่มเติม เพื่อใหทราบวาดวงโคมดังกลาวสามารถใชงานไดหรือไม สําหรบัเกณฑที่
ใชประกอบการพิจารณา ประกอบดวย 
 - มีการติดต้ังดวงโคมเปนระยะตลอดแนวถนนอยางทั่วถึง 
 - ดวงโคมสามารถใหแสงสวางอยางเพียงพอและทั่วถึง 
 - ดวงโคมสามารถใชงานได คิดเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 70 ของดวงโคมที่ติดตั้ง 
 
วิธีการใหคะแนน/ แนวทางการใหคะแนน 
0   
คะแนน 

ไมมีการดําเนินการใดๆ ตามเกณฑทีก่ําหนด หรือ 
ดําเนินการตามเกณฑทีก่ําหนดไดเพียงขอใดขอหนึง่ 

0.5คะแนน ดําเนินการไดตามเกณฑที่กําหนดไดเพียง 2 ขอ 
1   
คะแนน 

ดําเนินการไดตามเกณฑที่กําหนดไดทั้ง 3 ขอ 

หมายเหต:ุ  คะแนน 0  เทียบเทากบั “ไมมี” ในแบบประเมิน 
  คะแนน 0.5  เทียบเทากบั “มีบางสวน/ ปรับปรงุ” ในแบบประเมิน 

  คะแนน 1  เทียบเทากบั “มี” ในแบบประเมิน 
เอกสารอางอิง  : ไมมี 

นิยามศัพท   : ไมมี 
 
 
6. ทางเดินเทา 
 ทางเดินเทา จัดเตรียมไวเพื่ออํานวยความสะดวกในการเขาถึง (Accessibility) ทั้งสําหรับผูมารบั
บริการและเจาหนาทีผู่ใหบริการในการเดินทางดวยเทาจากทางเขา-ออกหลกัของโรงพยาบาลซึ่งเชื่อมตอกบั
ทางเทาสาธารณะภายนอกโรงพยาบาล ไปยังหนวยบรกิารหรืออาคารตางๆ ซึ่งตัง้อยูภายในโรงพยาบาล โดย
ทางเดินเทาภายในโรงพยาบาล นอกจากมีไวเพื่ออํานวยความสะดวกในการเขาถึงสวนตางๆ ของโรงพยาบาล
แลว ควรมีความปลอดภัยตอการใชงานของผูเดินเทาดวยเชนกัน  
 การประเมินในหมวดน้ี ประกอบดวยเกณฑการประเมินยอย 6 เกณฑ โดยแตละเกณฑการประเมิน
ยอยมีคะแนน 1 คะแนน รวมคะแนนเต็มของหมวดนี้เทากบั 6 คะแนน นอกจากนี้ การพิจารณาวาผานเกณฑ
การประเมินในหมวดน้ีได จะตองมีคะแนนรวมในหมวดนี้ไมนอยกวา 3.50 คะแนน (รอยละ 60) 
 สําหรับรายละเอียดโดยสังเขปของเกณฑการประเมินยอยและคะแนนในแตละเกณฑการประเมินยอย
มีดังตอไปนี ้
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หัวขอ เกณฑการประเมิน คะแนน 
6.1 มีการแบงขอบเขตของทางเดินเทาออกจากเสนทางจราจรของยานพาหนะอยางชัดเจน 

ดวยวิธีการที่เหมาะสม 
1 

6.2 กอสรางดวยวัสดุที่คงทนถาวร มีความมั่นคง แข็งแรง มพีื้นผวิที่เรียบรอย ไดระดบั มีการ
ระบายน้ําฝนไดดี และมีความราบเรียบแตไมลื่น 

1 

6.3 มีความกวางของทางเดินเทาไมนอยกวา 1.50 เมตร ตลอดเสนทาง 1 
6.4 ไมมีสิ่งกีดขวางอยูในพื้นที่ซึง่เปนแนวเสนทางเดินเทา 1 
6.5 ในจุดที่เปนทางขามถนนและมีความตางระดับ จะตองทําทางลาดเอียงหรือปรบัปรุงสภาพ

บริเวณทีเ่ปนทางขามถนนใหสามารถนําเกาอีล้อ (Wheelchair) ผานไดโดยสะดวก 
รวมทั้งตองจัดใหมปีายเตือนผูขับขี่ยานพาหนะวาเปนทางขามสําหรับผูเดินเทา 

1 

6.6 มีดวงโคมใหแสงสวางในเวลาค่ําคืนเปนระยะอยางทั่วถึง 1 
รวม 6 

หมายเหต:ุ ดูวิธีการใหคะแนนของแตละเกณฑการประเมินยอยประกอบ  
 รายละเอียดของเกณฑการประเมินแตละขอยอยที่ 6: ทางเดินเทา มีดังนี ้
 
6.1 มีการแบงขอบเขตของทางเดินเทาออกจากเสนทางจราจรของยานพาหนะอยางชัดเจน ดวยวิธีการที่ 
     เหมาะสม 
วัตถุประสงค 
 เพื่อใหผูใชทางเดินเทาไดรบัความปลอดภัยในระหวางการเดนิทางดวยเทาจากทางเขา-ออกหลัก ของ
โรงพยาบาลไปยังหนวยบริการและอาคารตางๆ ซึ่งตั้งอยูภายในโรงพยาบาล ทางเดินเทาอาจทอดตัวขนานติด
กับถนนภายในหรือไมก็ได กรณีทีท่างเทามีการทอดตัวขนานติดกับถนนภายใน ทางเทานั้นจะตองมีการแบง
ขอบเขตแยกออกจากถนนอยางชัดเจน ซึง่สามารถดําเนินการไดดวยการยกระดับพื้นผิวทางเทาใหสูงกวาระดับ
พื้นผิวถนน 10-15 เซนติเมตร เปนอยางนอย หรือหากทางเทานั้นมีระดับพื้นผิวใกลเคียงหรือเทากบัระดบั
พื้นผิวถนน ควรมีมาตรการเสริมความปลอดภัยดวยการนําอปุกรณสําหรับแบงขอบเขต เชน แผงกั้นเหลก็ หรือ
แผงกั้น/ เสากั้นพลาสติก มาวางกั้นระหวางขอบของถนนตอกับขอบของทางเดินเทาเปนระยะตลอดแนว
เสนทางเดินเทา หรือใชวิธีการทาสี/ ตีเสน เพือ่แบงขอบเขตระหวางขอบของถนนกับขอบของทางเดินเทาให
เกิดความชัดเจนก็ได 

วิธีการประเมิน/ แนวทางการประเมิน 
 ผูประเมินทําการสํารวจเสนทางเดินเทาจากทางเขา-ออกหลกัของโรงพยาบาลไปยงัอาคารผูปวยนอก
และอาคารอบุัติเหตุ/ฉุกเฉิน โดยกําหนดจุดทีจ่ะทําการวัดรวม 5 จุด ประกอบดวย 3 จุดหลัก คือ 1) บรเิวณ
ประตูทางเขา-ออกหลกัของโรงพยาบาล 2) บริเวณหนาอาคารผูปวยนอก 3) บรเิวณหนาอาคารอบุัติเหต/ุ
ฉุกเฉิน และอีก 2 จุดรอง คือ 1) บริเวณกึง่กลางระหวางประตูทางเขา-ออกหลกัของโรงพยาบาลกับอาคาร
ผูปวยนอก และ 2) บริเวณกึง่กลางระหวางอาคารผูปวยนอกกับอาคารอุบัตเิหตุ/ฉุกเฉิน จากนั้นพจิารณาวา
ทางเทามีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนดหรือไม 
 สําหรับเกณฑที่ใชประกอบการพิจารณาการแบงขอบเขตของทางเดินเทาออกจากเสนทางจราจรของ
ยานพาหนะ ประกอบดวย 
 - การทาสี/ ตีเสน เพื่อแบงขอบเขตระหวางขอบของถนนกับขอบของทางเดินเทา 
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 - การนําอุปกรณสําหรับแบงขอบเขต เชน แผงกั้นเหล็ก หรอืแผงกั้น/เสากั้น/กรวบพลาสติก มาวาง
กั้นระหวางขอบของถนนตอกับขอบของทางเดินเทาเปนระยะตลอดแนวเสนทางเดินเทา 
 - การยกระดับพื้นผิวทางเทาใหสงูกวาระดบัพื้นผิวถนน 10-15 เซนติเมตร เปนอยางนอย 
 
วิธีการใหคะแนน/ แนวทางการใหคะแนน 
   0  คะแนน ไมมีการดําเนินการใดๆ ตามเกณฑทีก่ําหนดทัง้ 5 จุด หรือมกีารดําเนินการเพียงขอ 1 หรือขอ 

2 ไดนอยกวา 2 จุด (1-2 จุด) และไมมีการดําเนินการตามเกณฑขอ 3 
  0.5คะแนน ดําเนินการตามเกณฑทีก่ําหนดในขอ 1 หรือขอ 2 ไดมากกวา 3 จุด หรือ 

ดําเนินการตามเกณฑทีก่ําหนดในขอ 3 ไดนอยกวา 3 จุด (1-3 จุด) 
   1  คะแนน ดําเนินการตามเกณฑทีก่ําหนดในขอ 3 ไดมากกวา 4 จุด (4-5 จุด) 
หมายเหต:ุ  คะแนน 0  เทียบเทากบั “ไมมี” ในแบบประเมิน 
  คะแนน 0.5  เทียบเทากบั “มีบางสวน/ ปรับปรงุ” ในแบบประเมิน 
  คะแนน 1  เทียบเทากบั “มี” ในแบบประเมิน 
เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท    : ไมมี 
 
6.2 กอสรางดวยวัสดุที่คงทนถาวร มีความมั่นคง แข็งแรง มีพ้ืนผิวท่ีเรียบรอย ไดระดับ มีการระบายนํ้าฝน
ไดดี และมีความราบเรียบแตไมลื่น 

วัตถุประสงค 

 เพื่อใหผูใชทางเดินเทาไดรบัความสะดวกและความปลอดภัยในระหวางการเดินทางดวยเทา จาก
ทางเขา-ออกหลกัของโรงพยาบาลไปยังหนวยบริการและอาคารตางๆ ซึง่ตั้งอยูภายในโรงพยาบาล โดยการ
กอสรางทางเดินเทาดวยวัสดุซึ่งมีความคงทนถาวร มีความมั่นคง แข็งแรง เชน คอนกรีตหลอกบัที่ แผน
คอนกรีตสําเรจ็รปูหรือคอนกรีตบล็อกปูบนพื้นทรายปรบัระดับบดอัดแนน หรือหินคลุกบดอัดแนนราดยาง
แอสฟลต เปนตน นอกจากนี้พื้นผิวทางเดินเทาควรมีความเรียบรอย ไดระดบั มีการระบายน้ําฝนไดดี ไมเปน
หลุมบอหรือมีน้ําทวมขังในภาวะปกติ และมีความราบเรียบ ไมลื่น 

วิธีการประเมิน/ แนวทางการประเมิน 
 ผูประเมินทําการสํารวจเสนทางเดินเทาจากทางเขา-ออกหลกัของโรงพยาบาลไปยงัอาคารผูปวยนอก 
และอาคารอบุัติเหตุและฉุกเฉิน โดยกําหนดจุดที่จะทําการวัดรวม 5 จุด ประกอบดวย 3 จุดหลัก คือ 1) 
บริเวณประตูทางเขา-ออกหลกัของโรงพยาบาล 2) บรเิวณหนาอาคารผูปวยนอก 3) บริเวณหนาอาคาร
อุบัติเหต/ุฉุกเฉิน และอีก 2 จุดรอง คือ 1) บริเวณกึ่งกลางระหวางประตูทางเขา-ออกหลักของโรงพยาบาลกับ
อาคารผูปวยนอก และ 2) บริเวณกึ่งกลางระหวางอาคารผูปวยนอกกับอาคารอุบัตเิหตุ/ฉุกเฉิน จากนั้น
พิจารณาวาทางเทามีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนดหรอืไม 
 สําหรับเกณฑที่ใชประกอบการพิจารณา ประกอบดวย 
 - กอสรางดวยวัสดุซึง่มีความคงทนถาวร มีความมั่นคง แข็งแรง 
 - พื้นผิวมีความเรียบรอย ไดระดับ (ไมแตกราวจนอาจทําใหเกิดอันตรายจากการสะดุด/ หกลม) 
 - พื้นผิวมีการระบายน้ําฝนไดดี (ไมเปนหลมุบอหรือมีน้ําทวมขังในภาวะปกติ) 
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 - พื้นผิวมีความราบเรียบแตไมลื่น 
 

วิธีการใหคะแนน/ แนวทางการใหคะแนน 
   0  คะแนน ไมมีการดําเนินการใดๆ ตามเกณฑทีก่ําหนด ทั้ง 5 จุด หรือ  

ดําเนินการตามเกณฑทีก่ําหนด 1-2 ขอ ไดนอยกวา 3 จุด (1-3 จุด) 
  0.5คะแนน ดําเนินการตามเกณฑทีก่ําหนดได 2-3 ขอ ทั้ง 5 จุด หรือ 

ดําเนินการตามเกณฑทีก่ําหนดไดครบ 4 ขอ ไดนอยกวา 3 จุด (1-3 จุด) 
   1  คะแนน ดําเนินการตามเกณฑทีก่ําหนดไดครบ 4 ขอ ทั้ง 5 จุด  
หมายเหต:ุ  คะแนน 0  เทียบเทากบั “ไมมี” ในแบบประเมิน 
  คะแนน 0.5  เทียบเทากบั “มีบางสวน/ ปรับปรงุ” ในแบบประเมิน 
  คะแนน 1  เทียบเทากบั “มี” ในแบบประเมิน 
 
เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท   : ไมมี 
 
6.3 มีความกวางของทางเดินเทาไมนอยกวา 1.50 เมตร ตลอดเสนทาง 
 
วัตถุประสงค 
 เพื่อใหผูใชทางเดินเทาไดรบัความสะดวกและความปลอดภัย ในระหวางการเดินทางดวยเทาจาก
ทางเขา-ออกหลกัของโรงพยาบาลไปยังหนวยบริการและอาคารตางๆ ซึง่ตั้งอยูภายในโรงพยาบาล โดยการ
จัดเตรียมพื้นผิวทางเดินเทาใหมีเขตทางกวางไมนอยกวา 1.50 เมตร ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของกฎ
กระทรวงฯ ที่เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติผูพิการ ผูทุพลภาพ และผูชรา 
 
 วิธีการประเมิน/ แนวทางการประเมิน 
 ผูประเมินทําการสํารวจและวัดระยะความกวางของเขตทางเดินเทา จากทางเขา-ออกหลักของ
โรงพยาบาล ไปยังอาคารผูปวยนอกและอาคารอบุัติเหตุ/ฉุกเฉิน โดยกําหนดจุดที่จะทําการวัดรวม 5 จุด 
ประกอบดวย 3 จุดหลัก คือ 1) บรเิวณประตทูางเขา-ออกหลกัของโรงพยาบาล 2) บริเวณหนาอาคารผูปวย
นอก 3) บรเิวณหนาอาคารอบุัติเหตุ/ฉุกเฉิน และอีก 2 จุดรอง คือ 1) บริเวณกึ่งกลางระหวางประตูทางเขา-
ออกหลักของโรงพยาบาลกบัอาคารผูปวยนอก และ 2) บริเวณกึง่กลางระหวางอาคารผูปวยนอกกบัอาคาร
อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน จากนั้นพิจารณาวาทางเดินเทามีความกวางเทากบั 1.50 เมตร ตามเกณฑที่กําหนดหรือไม  
 
 
วิธีการใหคะแนน/ แนวทางการใหคะแนน 
   0  คะแนน ความกวางของเขตทางเดินเทาทั้ง 5 จุด มีคานอยกวา 1.50 เมตร และมีคาเฉลี่ยของผลรวม

ทั้ง 5 จุด นอยกวา 1.40 เมตร 
  0.5คะแนน ความกวางของเขตทางทั้ง 5 จุด มีคานอยกวา 1.50 เมตร แตมีคาเฉลี่ยของผลรวมทัง้ 5 จุด 

ไมนอยกวา 1.40 เมตร 
   1  คะแนน ความกวางของเขตทางทั้ง 5 จุด มีคาเทากบัหรือมากกวา 1.50 เมตร 
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หมายเหต:ุ  คะแนน 0  เทียบเทากบั “ไมมี” ในแบบประเมิน 
  คะแนน 0.5  เทียบเทากบั “มีบางสวน/ ปรับปรงุ” ในแบบประเมิน 
  คะแนน 1  เทียบเทากบั “มี” ในแบบประเมิน 
 
เอกสารอางอิง   : ไมมี 
นิยามศัพท   : ไมมี 
 
6.4 ไมมีสิ่งกีดขวางอยูในพื้นท่ีซึ่งเปนแนวเสนทางเดินเทา 
 
วัตถุประสงค 
 เพื่อใหผูใชทางเดินเทาไดรบัความสะดวกและความปลอดภัยในระหวางการเดินทางดวยเทา จาก
ทางเขา-ออกหลกัของโรงพยาบาลไปยังหนวยบริการและอาคารตางๆ ซึง่ตั้งอยูภายในโรงพยาบาล โดยการ
จัดเตรียมพื้นผิวทางเดินเทาใหปราศจากสิ่งกีดขวางและมสีภาพเหมาะสมตอการใชงานตอผูใชทางเดินเทาทุก
เพศ ทุกวัย และทุกขอจํากัดทางสภาพรางกาย กรณจีําเปนตองติดต้ังสิง่อํานวยความสะดวกประกอบทางเดิน
เทา เชน มานั่ง โคมไฟ ฯลฯ จะตองเตรียมพื้นทีส่ําหรบัติดตั้งสิ่งอํานวยความสะดวกเหลานั้นไวใหพนจากแนว
เสนทางเดินเทา 
 
วิธีการประเมิน/ แนวทางการประเมิน 
 ผูประเมินทําการสํารวจสภาพทางเดินเทาจากทางเขา-ออกหลักของโรงพยาบาล ไปยงัอาคารผูปวย
นอกและอาคารอุบัตเิหตุ/ฉุกเฉิน โดยกําหนดจุดที่จะทําการสํารวจรวม 5 จุด ประกอบดวย 3 จุดหลัก คือ 1) 
บริเวณประตูทางเขา-ออกหลกัของโรงพยาบาล 2) บรเิวณหนาอาคารผูปวยนอก 3) บริเวณหนาอาคาร
อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน และอกี 2 จุดรอง คือ 1) บริเวณกึ่งกลางระหวางประตูทางเขา-ออกหลักของโรงพยาบาลกับ
อาคารผูปวยนอก และ 2)บรเิวณกึ่งกลางระหวางอาคารผูปวยนอกกับอาคารอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน จากนั้นพจิารณา
วาทางเดินเทาไมมีสิง่กีดขวางอยูในพื้นที่ซึ่งเปนแนวเสนทางเดินเทา ตามเกณฑที่กําหนดดังตอไปนีห้รือไม  
 - ไมมีสิ่งกีดขวางตลอดความกวางสุทธิของแนวทางเดิน 
 - มีการจัดเตรียมพื้นที่สําหรบัติดตั้งสิ่งอํานวยความสะดวกประกอบทางเดินเทา เชน มานั่ง โคมไฟ/ 
เสาไฟ ถังขยะ ฯลฯ ไวพนจากแนวเสนทางเดินเทาอยางเหมาะสม ไมกีดขวางหรือเปนอปุสรรคและอาจทําให
เกิดอันตรายตอการเดินเทาได 
 
วิธีการใหคะแนน/ แนวทางการใหคะแนน 
   0  คะแนน ทางเดินเทาทัง้ 5 จุด ไมเปนไปตามเกณฑทีก่ําหนดทัง้ 2 ขอ หรือ 

มีนอยกวา 2 จุด ที่เปนไปตามเกณฑทีก่ําหนดเพียงขอใดขอหนึ่ง 
  0.5คะแนน ทางเดินเทาทัง้ 5 จุด เปนไปตามเกณฑทีก่ําหนดเพียงขอใดขอหนึ่ง หรือ 

มีเพียง 3 จุด ที่เปนไปตามเกณฑทีก่ําหนดทัง้ 2 ขอ 
   1  คะแนน ทางเดินเทา 4-5 จุด เปนไปตามเกณฑที่กําหนดทั้ง 2 ขอ 
หมายเหต:ุ  คะแนน 0  เทียบเทากบั “ไมมี” ในแบบประเมิน 
  คะแนน 0.5  เทียบเทากบั “มีบางสวน/ ปรับปรงุ” ในแบบประเมิน 
  คะแนน 1  เทียบเทากบั “มี” ในแบบประเมิน 
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เอกสารอางอิง  : ไมมี 
 
นิยามศัพท   : ไมมี 
 
6.5 ในจุดท่ีเปนทางขามถนนและมีความตางระดับ จะตองทําทางลาดเอียงหรือปรับปรุงสภาพบริเวณที่ 
     เปนทางขามถนนใหสามารถนําเกาอี้ลอ (Wheelchair) ผานไดโดยสะดวก รวมทั้งตองจัดใหมีปาย 
     เตือนผูขับขี่ยานพาหนะวาเปนทางขามสําหรับผูเดินเทา 
 
วัตถุประสงค 
 เพื่อใหผูใชทางเดินเทาไดรบัความสะดวกและความปลอดภัยในระหวางการเดินทางดวยเทา จาก
ทางเขา-ออกหลกัของโรงพยาบาลไปยังหนวยบริการและอาคารตางๆ ซึง่ตั้งอยูภายในโรงพยาบาล โดยการ
จัดเตรียมทางลาดเอียงหรือปรบัปรุงสภาพบริเวณที่เปนทางขามถนนใหมีสภาพเหมาะสมและปลอดภัยตอการ
ใชงานของผูใชทางเทาทุกเพศ ทุกวัย และทุกขอจํากัดทางสภาพรางกาย เชน มีพื้นผิวตางสัมผสัเพื่อเตือนผูเดิน
เทาซึง่มีปญหาดานการมองเห็นซึง่ตองใชไมเทานําทาง และมีทางลาดหรือทางขามทีส่ามารถนําเกาอีล้อ 
(Wheelchair) ผานไดโดยสะดวก รวมทั้งตองจัดใหมีปายเตือนผูขับขี่ยานพาหนะวาเปนทางขามสําหรับผูเดิน
เทาซึง่ติดตั้งในตําแหนงที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน 
 
วิธีการประเมิน/ แนวทางการประเมิน 
 ผูประเมินทําการสํารวจสภาพทางขามถนนจากทางเดินเทา นับแตทางเขา-ออกหลักของโรงพยาบาล 
ไปยังอาคารผูปวยนอกและอาคารอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน โดยกําหนดจุดที่จะทําการสํารวจรวม 5 จุด ประกอบดวย 
3 จุดหลัก คือ 1) ทางขามบรเิวณใกลประตูทางเขา-ออกหลกัของโรงพยาบาล 2) ทางขามบรเิวณหนาอาคาร
ผูปวยนอก 3) ทางขามบรเิวณหนาอาคารอบุัติเหตุ/ฉุกเฉิน และอีก 2 จุดรอง คือ 1) ทางขามบริเวณกึ่งกลาง
ระหวางประตูทางเขา-ออกหลักของโรงพยาบาลกับอาคารผูปวยนอก และ 2) ทางขามบรเิวณกึ่งกลางระหวาง
อาคารผูปวยนอกกับอาคารอุบัตเิหตุ/ฉุกเฉิน จากนั้นพจิารณาวาทางทางขามถนนจากทางเดินเทามีคุณสมบัติ
ตามเกณฑทีก่ําหนดดังตอไปนี้หรือไม  
 - มีทางลาดหรือทางขามทีส่ามารถนําเกาอีล้อ (Wheelchair) ผานไดโดยสะดวก 
 - มีพื้นผิวตางสัมผัสเพื่อเตือนผูเดินเทาซึง่มีปญหาดานการมองเห็นซึ่งตองใชไมเทานําทาง ณ จุดซึ่ง
เปนทางขามถนน  
 - มีปายเตือนผูขับขี่ยานพาหนะวาเปนทางขามสําหรับผูเดินเทาซึ่งติดต้ังในตําแหนงทีส่ามารถมองเห็น
ไดชัดเจน 
 
วิธีการใหคะแนน/ แนวทางการใหคะแนน 
   0  คะแนน ทางเดินเทาทัง้ 5 จุด ไมเปนไปตามเกณฑทีก่ําหนดทัง้ 3 ขอ หรือ 

มีนอยกวา 2 จุด ที่เปนไปตามเกณฑทีก่ําหนดเพียงขอใดขอหนึ่ง 
  0.5คะแนน ทางเดินเทาทัง้ 5 จุด เปนไปตามเกณฑทีก่ําหนดเพียงขอใดขอหนึ่ง หรือ 

มีเพียง 3 จุด ที่เปนไปตามเกณฑทีก่ําหนด 2 ขอ 
   1  คะแนน ทางเดินเทา 3 จุดหลัก หรอืมากกวา (4-5 จุด) เปนไปตามเกณฑที่กําหนดทั้ง 3 ขอ 
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หมายเหต:ุ  คะแนน 0  เทียบเทากบั “ไมมี” ในแบบประเมิน 
  คะแนน 0.5  เทียบเทากบั “มีบางสวน/ ปรับปรงุ” ในแบบประเมิน 
  คะแนน 1  เทียบเทากบั “มี” ในแบบประเมิน 
เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท   : ไมมี 
 
6.6 มีดวงโคมใหแสงสวางในเวลาคํ่าคืนเปนระยะอยางทั่วถึง 

วัตถุประสงค 
 เพื่อใหผูใชทางเดินเทาไดรบัความสะดวกและความปลอดภัยในระหวางการเดินทางดวยเทา จาก
ทางเขา-ออกหลกัของโรงพยาบาลไปยังหนวยบริการและอาคารตางๆ ซึง่ตั้งอยูภายในโรงพยาบาล โดยการ
จัดเตรียมดวงโคมใหแสงสวางในเวลาค่ําคืนเปนระยะอยางทัว่ถึง 

วิธีการประเมิน/ แนวทางการประเมิน 
 ผูประเมินทําการสํารวจสภาพเสนทางเดินเทา โดยการพิจารณาวามีการติดต้ังดวงโคมเปนระยะเพื่อให
แสงสวางแกทางเดินเทาในยามค่ําคืนอยางเพียงพอและทั่วถึงหรอืไม โดยเฉพาะตั้งแตทางเขา-ออกหลกัของ
โรงพยาบาลไปยังอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และอาคารผูปวยใน รวมทั้งใหสมัภาษณเจาหนาที่ซึง่ไดรับ
มอบหมายใหอยูเวรกลางคืนเพิ่มเติม เพื่อใหทราบวาดวงโคมดังกลาวสามารถใชงานไดหรือไม สําหรับเกณฑที่
ใชประกอบการพิจารณา ประกอบดวย 
 - มีการติดต้ังดวงโคมเปนระยะตลอดแนวทางเดินเทาอยางทัว่ถึง 
 - ดวงโคมสามารถใหแสงสวางอยางเพียงพอและทั่วถึง 
 - ดวงโคมสามารถใชงานได คิดเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 70 ของดวงโคมที่ติดตั้ง 

วิธีการใหคะแนน/ แนวทางการใหคะแนน 
   0  คะแนน ไมมีการดําเนินการใดๆ ตามเกณฑทีก่ําหนด หรือ 

ดําเนินการตามเกณฑทีก่ําหนดไดเพียงขอใดขอหนึง่ 
  0.5คะแนน ดําเนินการไดตามเกณฑที่กําหนดไดเพียง 2 ขอ 
   1  คะแนน ดําเนินการไดตามเกณฑที่กําหนดไดทั้ง 3 ขอ 
หมายเหต:ุ  คะแนน 0  เทียบเทากบั “ไมมี” ในแบบประเมิน 
  คะแนน 0.5  เทียบเทากบั “มีบางสวน/ ปรับปรงุ” ในแบบประเมิน 
  คะแนน 1  เทียบเทากบั “มี” ในแบบประเมิน 
 
เอกสารอางอิง  : ไมมี 

นิยามศัพท  : ไมมี 
 
7.   ทางเดนิเชื่อมระหวางอาคารสําหรบัผูปวย 
 มาตรฐานทางเดินเชื่อมระหวางอาคารภายในโรงพยาบาล จําเปนตองมีความกวางของทางเพียงพอ
เพื่อสวนทางกันไดอยางสะดวก โดยพื้นผิวทางเดินจะตองเปนวัสดุที่คงทนถาวร มีความเรียบ ไมลื่น ทําความ
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สะอาดงาย และระบายนํ้าไดดี ไมทวมขัง ซึ่งตลอดทางเดินนั้นจะตองมีหลังคาคลมุ ราวขางกันตกและระบบไฟ
สองสวาง ไปจนถงึประตูทางเขาของอาคาร กรณีทางเดินเชื่อมทีบ่รรจบกันหรอืทางเขาสูอาคารมีระดับที่
ตางกัน ตองเชื่อมกันโดยใชทางลาด ( RAMP) ที่ความลาดชันไมนอยกวา 1:12 เทานั้น (หามใชบันได)  
หมายเหตุ : (ใชประเมินในสวนอาคารผูปวยนอก อาคารอบุตัิเหตุ และสภาพแวดลอม)  
 

หัวขอ เกณฑการประเมิน คะแนน 
7.1 มีทางเดินเชื่อมระหวางอาคารเพือ่อํานวยความสะดวกสําหรบัผูรับบริการในทุก

หนวยบริการของโรงพยาบาล 
1 

7.2 ตองมีความกวางไมนอยกวา 2.50ม. เพื่อสะดวกตอการเข็นเปลนอนผูปวยสวนกันได
และไมมสีิ่งกีดขวางทีเ่ปนอุปสรรคตอการสัญจร 

1 

7.3 ผิวทางเดินจะตองคงทน เรียบ ไมลื่น ไมมีน้ําขัง สามารถระบายน้ําไดเปนอยางดี 1 
7.4 มีการติดต้ังราวกันตก มีความสงูไมนอยกวา 1.10ม. 1 
7.5 มีราวติดต้ังราวจบั-ราวกันกระแทกอยางมั่นคงแขง็แรง 1 
7.6 มีการติดต้ังดวงโคมใหแสงสวางในเวลากลางคืน 1 
7.7 มีหลงัคาหรือสิ่งปกคลุมที่สามารถปองกันแดดและฝน 1 

รวม 7 
 
7.1  มีทางเดินเชื่อมระหวางอาคารเพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับผูรับบริการในทุกหนวยบริการของ
โรงพยาบาล 

วัตถุประสงค 
 เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับผูรบับริการในการเขาถึงแตละหนวยบรกิารของ โรงพยาบาล  

วิธีการประเมิน   
 มีทางเดินเชื่อมระหวางอาคารทีส่ามารถเชื่อมตอกันครบทุกหนวยบริการของโรงพยาบาล 

วิธีการใหคะแนน 

0คะแนน ไมมีทางเดินเชื่อม  
0.5 คะแนน มีทางเดินเชื่อมแตไมครบทุกหนวยบริการ 
1 คะแนน มีทางเดินเชื่อมครบทกุหนวยบริการ 

เอกสารอางอิง : ไมมี 

นิยามศัพท       
 ทางเดินเชื่อมระหวางอาคาร หมายถึง ทางเดินที่เชื่อมจากอาคารหนึง่ไปสูอีกอาคารหนึ่ง เพื่อใหผูใช

สามารถเขาถึงอาคารตางๆไดอยางสะดวก 

 ผูรบับริการ หมายถึง ผูปวย ผูมาติดตอกบัทางโรงพยาบาล และญาติของผูปวย 
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7.2 ตองมีความกวางไมนอยกวา 2.50ม. เพื่อสะดวกตอการเข็นเปลนอนผูปวยสวนกันไดและไมมีสิ่งกีด
ขวางที่เปนอุปสรรคตอการสัญจร 

วัตถุประสงค 
 เพื่อสะดวกตอการเข็นเปลนอนผูปวยสวนกันไดและไมมีสิง่กดีขวางที่เปนอปุสรรคตอการสัญจร 

วิธีการประเมิน   
 ระยะความกวางทางเดินตองไมนอยกวา 2.50ม. โดยวัดระยะจากขอบดานในสุดของทางเดินทั้งสอง
ดาน(ดูภาพประกอบ) 
 

 

 

 

 
 

วิธีการใหคะแนน 

0   คะแนน ความกวางนอยกวา 2.50ม.วัดระยะจากขอบดานในสุดของทางเดินทัง้สองดาน 
0.5 คะแนน ความกวางมากกวาหรือเทากับ 2.50ม. วัดระยะจากขอบดานในสุดของทางเดินทัง้สองดาน 

แตมีสิ่งกีดขวางที่อาจกอใหเกิดอุปสรรคตอการใชทาง 
1    คะแนน ความกวางมากกวาหรือเทากับ 2.50ม. วัดระยะจากขอบดานในสุดของทางเดินทัง้สองดาน 

และไมมสีิ่งกีดขวางทีอ่าจกอใหเกิดอุปสรรคตอการใชทาง 

เอกสารอางอิง : ไมมี 

นิยามศัพท      
 สิ่งกีดขวาง หมายถึง สิ่งที่เปนอุปสรรคตอการใชงานทางเดิน ทั้งที่เปนโครงสรางอาคาร หรือวสัดุประกอบ 

เชน ราวกันตก ราวจับ รองรางน้ําฝน ปายโฆษณาประชาสมัพันธ  เปนตน 
 
 

7.3 ผิวทางเดินจะตองคงทน เรียบ ไมลื่น ไมมีนํ้าขัง สามารถระบายนํ้าไดเปนอยางด ี

วัตถุประสงค 
 เพื่อปองกันการเกิดสิง่ที่อาจไมคาดฝน หรืออันตรายตอผูใชทาง  

วิธีการประเมิน   
 พิจารณาจากการเลือกใชวัสดุประกอบตางๆ และการติดตั้งหรือกอสรางที่มีคุณสมบัติตามขอ 7.3 
 
 
 
 
 

ทางเดินเชื�อม 

(แสดงภาพมุมสูง) 

2.50 ม. 

สิ�งกีดขวาง (เสาหรือโครงสร้างอื�น) ราวกนัตก 
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วิธีการใหคะแนน 

0 คะแนน วัสดุอุปกรณและมาตรฐานการติดตั้งกอสรางไมเหมาะสมตอการใชงาน 
0.5 คะแนน วัสดุอุปกรณและการติดตั้งกอสราง เหมาะสมตอการใชงาน แตชํารุดเสียหาย หรือมีสภาพ

ไมพรอมใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
1 คะแนน วัสดุอุปกรณและการติดตั้งกอสราง เหมาะสมและพรอมตอการใชงาน  

เอกสารอางอิง  : ไมมี 

นิยามศัพท          
 ผิวทางเดิน หมายถึง พื้นผิวบนสุดของทางเดิน ที่สัมผสักับการใชงาน 

 เรียบ หมายถึง พื้นผิวบนสุดของทางเดินที่มีความเสมอกันตลอดทางเดิน ไมมีผิวสัมผัสที่ทําใหเกิดการ
สะดุดหรืออันตรายอื่นๆตอตอผูใชทาง  

 
7.4 มีการติดตั้งราวกันตก มีความสูงไมนอยกวา 1.10เมตร. 

วัตถุประสงค 
 เพื่อปองกันการพลัดตกจากทางเดิน ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายได และยังบงบอกเขตแดน 

ไมใหผูใชรุกล้ําเขาไปในพื้นที่สงวน เชน สวนหรือพื้นทีห่วงหามอื่นๆ เปนตน 

วิธีการประเมิน   
 ราวกันตกจะตองติดตั้งที่ความสูงไมนอยกวา 1.10ม. และเปนวัสดุที่คงทนแข็งแรง ซึ่งการติดตั้งตองได
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรมโครงสราง โดยการออกแบบราวกันตกนั้นตองเปนไปตามหลักสถาปตยกรรมสถาน 
เพื่อหลีกเลี่ยงรปูแบบทีสุ่มเสี่ยงตอการเกิดอันตรายตอผูใช เชน รูปแบบทีเ่ด็กสามารถปนปายหรือมีชองวาง
ลอดผานไดโดยงาย เปนตน (ดูภาพประกอบ) 
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วิธีการใหคะแนน 
0คะแนน ทางเดินเชื่อมไมมีราวกันตกหรือมี     แตไมครบถวนตลอดทางเดินเชื่อมทั้งหมดของ

โรงพยาบาล กรณีมีราวกันตกครบถวนตลอดทางเดินเชื่อมทั้งหมด แตความสูงของราวกัน
ตกนอยกวา 1.10ม. 

0.5 คะแนน มีราวกันตกครบถวนตลอดทางเดินเชื่อมทั้งหมด และมีความสูง 1.10ม. ขึ้นไป แตการ
ออกแบบราวกันตกมรีูปแบบผิดหลักสถาปตยกรรมสถาน ซึ่งสุมเสี่ยงตอการเกิดอุบัตเิหตุ
หรือสิ่งที่ไมคาดฝนได 

1 คะแนน ราวกันตกถูกตองตามเกณฑมาตรฐานของวิธีการประเมินตามหัวขอ 7.4 

เอกสารอางอิง   : ไมม ี
นิยามศัพท       : ไมม ี
 
7.5 มีราวติดต้ังราวจับ-ราวกันกระแทกอยางมั่นคงแข็งแรง 

วัตถุประสงค 
 เพื่ออํานวยความสะดวกและปองกันการเกิดอุบัตเิหตุในการใชทางเดิน 

วิธีการประเมิน   
 ราวจับจะตองติดตัง้ที่ความสงูระหวาง 0.80– o.90ม. และเปนวัสดุที่คงทนแข็งแรง ซึ่งการติดต้ังตอง
ไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม สวนราวกันกระแทกจะตองอยูในระดบัทีเ่หมาะสมหรือตามชนิดทีผู่ออกแบบ
กําหนดไวในแบบและเปนวัสดุที่คงทนแข็งแรง เชนกัน 

วิธีการใหคะแนน 

0คะแนน ไมมีราวจับ-ราวกันกระแทกตลอดทางเชื่อม   หรือมีแตไมครบถวนตลอดทางเดินเชื่อม
ทั้งหมดของโรงพยาบาล 

0.5 คะแนน มีราวจับ-ราวกันกระแทกครบถวนตลอดทางเดินเชื่อมทั้งหมด และมีความสูงราวจับ
ระหวาง 0.80– 0.90ม. แตติดต้ังราวจับ-ราวกันตกไมไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม หรือ
มีวัสดุที่ไมคงทนแข็งแรง 

1 คะแนน ราวจับ-ราวกันกระแทกครบถวนตลอดทางเดินเชื่อมทั้งหมดและถูกตองตามเกณฑ
มาตรฐานของ วิธีการประเมินตามหัวขอ 7.5 

 

เอกสารอางอิง     : ไมม ี

นิยามศัพท          
 ราวจับ หมายถึง ราวที่ใชยึดหรอืทรงตัวสําหรบัผูปวยหรอืคนชราที่มีปญหาการดานการทรงตัว 

 ราวกันกระแทก หมายถึง ราวที่ใชปองกันเปลนอนหรอืรถเข็นกระแทกกับผนังหรือวัตถุอื่นๆ ที่อาจ
กอใหเกิดอันตรายได ซึ่งยังสามารถใชเปนราวจับในตัวได โดยมีทั้งแบบ สําเร็จรูปและแบบที่ออกแบบ
ขึ้นมาเอง ขึ้นอยูกบัสถาปนกิจะเปนผูกําหนดรปูแบบตาม ความเหมาะสมและโอกาสในการใชงาน  
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7.6 มีการติดตั้งดวงโคมใหแสงสวางในเวลากลางคืน 

วัตถุประสงค 
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นและปองกันการเกิดอุบตัิเหตุในการใชทางเดิน 

วิธีการประเมิน   
 มีการติดต้ังดวงโคมใหแสงสวางที่เพียงพอ และเหมาะสมตลอดทางเดินเชื่อม (ระดับความสวางใหดู
คูมือมาตรฐานงานระบบวิศวกรรมไฟฟา) 

วิธีการใหคะแนน 

0   คะแนน ไมมีแสงสวางสองนําทางในเวลากลางคืน หรือมีแตไมครบถวนตลอดทางเดินเชื่อมทั้งหมด
ของโรงพยาบาล 

0.5 คะแนน มีแสงสวางสองนําทางในเวลากลางคืนครบถวนตลอดทางเดินเชื่อมทั้งหมดของโรงพยาบาล
แตใหแสงสวางไมเพียงพอ อันเนื่องมาจากดวงโคมบางชวงชํารุดเสียหายหรือการติดตั้งดวง
โคมมีระยะหางกันมาเกินไป 

1   คะแนน มีแสงสวางสองนําทางในเวลากลางคืนครบถวนตลอดทางเดินเชื่อมทั้งหมดของโรงพยาบาล
ซึ่งใหแสงสวางเพียงพอ และอุปกรณมีความสมบูรณพรอมใชงาน 

เอกสารอางอิง     : ไมม ี

นิยามศัพท         
 ดวงโคม หมายถึง อุปกรณที่ใหแสงสวางเชน ฟลูออเรสเซน ดาวไลท ดวงโคมติผนัง เปนตน 
 
 

7.7 มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่สามารถปองกันแดดและฝน 

วัตถุประสงค 
 เพื่อสามารถเดินเชื่อมตอกันระหวางอาคารไดตลอดเวลา 

วิธีการประเมิน   
 มีหลงัคาหรือสิ่งปกคลุมที่สามารถปองกันแดดและฝนสาดไดเปนอยางดี ซึง่ความสงูจากระดับพื้น
ทางเดินเชื่อมถึงระดับหลงัเสาที่ใชรบัโครงสรางหลงัคา(หรือระดับทองคาน / ระดับฝา) ไมนอยกวา 2.60ม. (ดู
ภาพประกอบ) 
 

 

 

 
 
วิธีการใหคะแนน 

ระดับพื้นทางเดิน  

ระดับเสารับโครงหลังคา +2.60 ม. 

2.60 ม. 

(แสดงภาพรูปดาน) 
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0   คะแนน ไมมีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่ครบถวนตลอดทางเดินเชื่อมทั้งหมดของโรงพยาบาล 
0.5 คะแนน มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่ครบถวนตลอดทางเดินเชื่อมทั้งหมดของโรงพยาบาล แตการ

ปองกันแดดและฝนไมมีประสิทธิภาพ หรือระดับความสูงต่ํากวาที่กลาวในหัวขอวิธีการ
ประเมิน ตามขอ 7.7 อยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยาง 

1   คะแนน มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่ครบถวนตลอดทางเดินเชื่อมทั้งหมดของโรงพยาบาล และได
มาตรฐานตามที่กลาวในหัวขอวิธีการประเมิน ตามขอ 7.7 

เอกสารอางอิง     : ไมม ี

นิยามศัพท          
 สิ่งปกคลุม หมายถึง สิง่ปลูกสรางที่ใชสําหรบัปกปองพื้นที่การใชงานภายใน ซึ่งในที่นี้หมายถงึทางเดิน

เชื่อม ที่อาจจะมพีื้นที่การใชงานอื่นหรือการใชงานรปูแบบเดียวกันซอนกันอยูขางบน เชนทางเดินเชื่อมชั้น
ลางทีม่ีทางเดินเชื่อมช้ันบนปกคลุมอยู เปนตน 

 
8.   ทางลาด สําหรบัผูปวย 
 มาตรฐานทางลาดสําหรับผูปวย กําหนดใหตองมทีางลาดทีพ่ื้นมีความตางระดบักันเกิน 2 ซม. โดย
มาตราสวนตองไมนอยกวา 1:12 และระดับพื้นที่ตางกันตัง้แต 1.00ม. จะตองมีชานพักที่มีความยาวไมนอย
กวาความกวางของทางลาด ทั้งนี้การใชวัสดุตางๆทีเ่กี่ยวกบัทางลาด ตองคํานึงถึงความปลอดภัยของผูใชงาน
เปนอันดบัแรก 
หมายเหตุ : (ใชประเมินในสวนอาคารผูปวยนอก อาคารอบุตัิเหตุ และสภาพแวดลอม)  
 

หัวขอ เกณฑการประเมิน คะแนน 
8.1 กรณีที่ระดับพื้นอาคารมีความตางระดับกันมากกวา 2 ซม. จะตองทําทางลาดเพือ่

อํานวยความสะดวกใหกับผูรับบริการ 
1 

8.2 ทางลาดตองมีความกวางไมนอยกวา 1.50ม. ความลาดชัน 1:12 สามารถเข็นรถนัง่
หรือเปลนอนผูปวยไดสะดวกและปลอดภัย 

1 

8.3 ผิวทางลาดจะตองคงทน เรียบไมลื่นและไมมีน้ําขังสามารถระบายนํ้าไดดี 1 
8.4 มีการติดต้ังราวกันตก มีความสงูไมนอยกวา 1.1oม. 1 
8.5 มีการติดต้ังราวจับ-ราวกันกระแทกอยางมั่นคงแข็งแรง 1 
8.6 มีการติดต้ังดวงโคมใหแสงสวางในเวลากลางคืน 1 
8.7 ทางลาดภายนอกตองมหีลงัคาหรอืสิง่ปกคลุมปองกันแดดฝน 1 

รวม 7 
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8.1 กรณีที่ระดับพื้นอาคารมีความตางระดับกันมากกวา 2 ซม. จะตองทําทางลาดเพื่ออํานวยความสะดวก
ใหกับผูรับบริการ 

วัตถุประสงค 
 เพื่อความปลอดภัยและความคลองตัวสําหรบัการใชงาน 

วิธีการประเมิน   
 ความลาดชันของทางลาดชันที่เอื้อตอการใชงานไดอยางคลองตัวและปลอดภัย 

วิธีการใหคะแนน 
0คะแนน ไมมีทางลาดในพื้นที่ทีร่ะดับตางกันหรือมีไมครบถวนทุกพื้นที่ในโรงพยาบาลที่ระดับตางกัน 
0.5 คะแนน มีทางลาดครบถวนทุกพื้นที่ในโรงพยาบาลทีร่ะดบัตางกันแตไมเอื้ออํานวยตอการใชงาน 
1 คะแนน มีทางลาดครบถวนทุกพื้นที่ในโรงพยาบาลทีร่ะดบัตางกันและเอื้ออํานวยตอการใชงาน 

เอกสารอางอิง     : ไมม ี

นิยามศัพท         :  ไมมี 

 
8.2 ทางลาดตองมีความกวางไมนอยกวา 1.50 ม. ความลาดชัน 1:12 สามารถเข็นรถน่ังหรือเปลนอน
ผูปวยไดสะดวกและปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
 เพื่อความปลอดภัยและความคลองตัวสําหรบัการใชงาน 

วิธีการประเมิน   
 ทางลาดมีความกวางระยะใชงานไมนอยกวา 1.50 ม. โดยมคีวามลาดชัน 1:12 และระดับพื้นที่ตางกัน
เกิน 1.00 ม. ตองมีชานพักทีม่ีความยาวไมนอยกวา 1.50 ม. 

วิธีการใหคะแนน 
0คะแนน ทางลาดมมีาตรฐานต่ํากวาทีก่ลาวไวในหัวขอวิธีการประเมิน ตามขอ 8.2  
0.5 คะแนน ทางลาดไดมาตรฐานบางประการตามที่กลาวไวในหัวขอวิธีการประเมิน ตามขอ 8.2  
1 คะแนน ทางลาดไดมาตรฐานครบทุกประการตามที่กลาวไวในหัวขอวิธีการประเมิน ตามขอ 8.2 

เอกสารอางอิง     : ไมม ี

นิยามศัพท          
ระยะใชงานหมายถึง ระยะที่ไมมีวัตถุหรือสิง่กีดขวางในการใชงานจริง 
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8.3 ผิวทางลาดจะตองคงทน เรียบไมลื่นและไมมีนํ้าขังสามารถระบายนํ้าไดด ี

วัตถุประสงค 
 เพื่อความปลอดภัยตอผูใชงาน 

วิธีการประเมิน   
 วัสดุที่เลือกใชในงานผิวพื้นมีความคงทน เรียบและไมลื่น ทีส่าํคัญตองสามารถระบายน้ําไดเปนอยางดี 
หามมีน้ําทวมขงั 

วิธีการใหคะแนน 
0คะแนน ผิวทางลาดมีมาตรฐานต่ํากวาที่กลาวไวในหัวขอวิธีการประเมิน ตามขอ 8.3  
0.5 คะแนน ผิวทางลาดไดมาตรฐานบางประการตามทีก่ลาวไวในหัวขอวิธีการประเมิน ตามขอ 8.3  
1 คะแนน ผิวทางลาดไดมาตรฐานครบทุกประการตามที่กลาวไวในหัวขอวิธีการประเมิน ตามขอ 8.3 
 
เอกสารอางอิง     : ไมม ี

นิยามศัพท         : ไมม ี
 
8.4 มีการติดตั้งราวกันตก มีความสูงไมนอยกวา 1.10 เมตร. 

วัตถุประสงค 
 เพื่อปองกันการหลุดลวงของรถเข็ญและเปลนอน 

วิธีการประเมิน   
 วัสดุและการติดตั้งไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม และมีความสูงไมนอยกวา 1.10 ม. 

วิธีการใหคะแนน 
0คะแนน ราวกันตกมีมาตรฐานต่ํากวาที่กลาวไวในหัวขอวิธีการประเมนิ ตามขอ 8.4  
0.5 คะแนน ราวกันตกไดมาตรฐานบางประการตามทีก่ลาวไวในหัวขอวิธีการประเมิน ตามขอ 8.4  
1 คะแนน ราวกันตกไดมาตรฐานครบทกุประการตามที่กลาวไวในหัวขอวิธีการประเมิน ตามขอ 8.4 

เอกสารอางอิง     : ไมมี 

นิยามศัพท         : ไมม ี
 
 
8.5 มีการติดตั้งราวจับ-ราวกันกระแทกอยางมั่นคงแข็งแรง 

วัตถุประสงค 
 เพื่ออํานวยความสะดวกและปองกันการเกิดอุบัตเิหตุในการใชทางลาด 
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วิธีการประเมิน   
 ราวจับจะตองติดตัง้ที่ความสงูระหวาง o.80– o.90ม. และเปนวัสดุที่คงทนแข็งแรง ซึ่งการติดตั้งตอง
ไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม สวนราวกันกระแทกจะตองอยูในระดับที่ เหมาะสมหรือตามชนิดที่ผูออกแบบ
กําหนดไวในแบบและเปนวัสดุที่คงทนแข็งแรง เชนกัน  

วิธีการใหคะแนน 
0คะแนน ไมมีราวจับ-ราวกันกระแทก หรือมีแตไมครบถวนทั้งหมดของโรงพยาบาล 
0.5 คะแนน มีราวจับ-ราวกันกระแทกครบถวนทั้งหมด และมีความสูงราวจับ ระหวาง 0.80– 0.90ม. 

แตติดตั้งราวจับ-ราวกันตกไมไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม หรือมีวัสดุที่ไมคงทนแข็งแรง 
1 คะแนน ราวจับ-ราวกันกระแทกครบถวนทั้ งหมดและถูกตองตามเกณฑมาตรฐานของ          

วิธีการประเมินตามหัวขอ 8.5 

เอกสารอางอิง     : ไมมี 

นิยามศัพท         : ไมม ี
 
8.6 มีการติดตั้งดวงโคมใหแสงสวางในเวลากลางคืน 

วัตถุประสงค 
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นและปองกันการเกิดอุบตัิเหตุในการใชทางลาด 

วิธีการประเมิน   
 มีการติดต้ังดวงโคมใหแสงสวางที่เพียงพอ และเหมาะสมสําหรบัทางลาด (ระดบัความสวางใหดูคูมือ
มาตรฐานงานระบบวิศวกรรมไฟฟา) 

วิธีการใหคะแนน 
0คะแนน ไมมีแสงสวางสองนําทางในเวลากลางคืน หรือมีแตไมครบถวนในจํานวนทางลาดทั้งหมด

ของโรงพยาบาล 
0.5 คะแนน มีแสงสวางสองนําทางในเวลากลางคืนครบถวนในจํานวนทางลาดทั้งหมดของโรงพยาบาล

แตใหแสงสวางไมเพียงพอ อันเนื่องมาจากดวงโคมบางจุดชํารุดเสียหายหรือการติดตั้งดวง
โคมมีรูปแบบไมเหมาะสมกับการใชงาน 

1 คะแนน มีแสงสวางสองนําทางในเวลากลางคืนครบถวนในจํานวนทางลาดทั้งหมดของโรงพยาบาล
ซึ่งใหแสงสวางเพียงพอ และอุปกรณมีความสมบูรณพรอมใชงาน 

เอกสารอางอิง     : ไมม ี

นิยามศัพท         : ไมม ี
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8.7 ทางลาดภายนอกตองมีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมปองกันแดดฝน 

วัตถุประสงค 
 เพื่อใหสามารถใชงานไดในทุกสถานการณ 

วิธีการประเมิน   
 หลงัคาหรอืสิง่ปกคลุมทีส่ามารถปองกันแดดและฝนสาดไดเปนอยางดีและมีความแข็งแรงคงทน 

วิธีการใหคะแนน 
0คะแนน ไมมีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่ครบถวนในจํานวนทางลาดทั้งหมดของโรงพยาบาล 
0.5 คะแนน มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่ครบถวนในจํานวนทางลาดทั้งหมดของโรงพยาบาล   แตการ

ปองกันแดดและฝนไมมีประสิทธิภาพ  
1 คะแนน มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่ครบถวนในจํานวนทางลาดทั้งหมดของโรงพยาบาล และได

มาตรฐานตามที่กลาวในหัวขอวิธีการประเมิน ตามขอ 8.7 

เอกสารอางอิง     : ไมมี 

นิยามศัพท         : ไมม ี
 
9. ที่จอดรถยนตและที่จอดจักรยานยนต 
 สําหรับโรงพยาบาลทุกแหงมีผูมารับบริการจํานวนมาก   โดยสวนใหญแลวจะใชรถยนตและ
จักรยานยนตเปนพาหนะในการเดินทางมารับบริการ   ทั้งนี้โรงพยาบาลทุกแหลงไดจัดเตรียมที่จอดรถไว
สําหรับอํานวยความสะดวกแกผูมารับบริการ ดังนั้นการจัดเตรียมที่จอดรถอยางเหมาะสมและปลอดภัย   จึงไม
อาจละเลยได 
 เกณฑการประเมินที่จอดรถยนตและจักรยานยนตนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใหปฏิบัติตามกฎหมายควบคุม
อาคาร และเกิดความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน 
 การประเมินในหมวดนี้ ประกอบดวยเกณฑยอย 2 เกณฑ    โดยแตละเกณฑการประเมินยอยมี       
1 คะแนน รวมคะแนนเต็มของหมวดที่ 9 เทากับ 2 คะแนน  โดยภาพรวมในการประเมินประกอบดวย
รายละเอียดดังนี้ 
หัวขอ เกณฑการประเมิน คะแนน 
9.1 มีการแบงแยกบริเวณจอดรถยนต และจอดรถจักรยายนตออกจากแนวทางว่ิงของรถ  

รวมทั้งแสดงเครื่องหมายแสดงทิศทางอยางชัดเจน 
1 

9.2 มีที่จอดรถสําหรับผูพิการ อยูใกลทางเขาอาคารผูปวยนอก  และมีปายหรือ
เครื่องหมายแสดงอยางชัดเจน 

1 

รวม 2 
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9.1 มีการแบงแยกบริเวณที่จอดรถยนต ที่จอดรถจักรยายนต ออกจากแนวทางวิ่งของรถ  และทํา
เครื่องหมายแสดงทิศทางสัญจรอยางชัดเจน  

วัตถุประสงค 

 เพื่อใหเกิดความสะดวก และปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของผูมารับบริการ ในการใชงานที่จอดรถ 
ทั้งนี้ ผูมารับบริการจะตองไมเกิดความสับสนหรือเขาใจไมชัดเจน และไมเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุไดโดยงาย 

วิธีการประเมิน 

 ใชการประเมินสภาพที่จอดรถดวยสายตา โดยเลือกประเมิน บริเวณที่จอดรถหลักของโรงพยาบาล 
อยางนอย 1 แหง เชน ที่จอดรถดานหนาอาคารผูปวยนอกหรือแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  หรือที่จอดรถที่มี
ผูใชบริการจํานวนมากที่สุดในแตละวัน  โดยจะตองพิจารณารายละเอียดดังนี้ 
 ที่จอดรถยนตและรถจักรยานยนต ทั้งที่เปนลานจอดรถ และโรงจอดรถ  จะตองมีการแบงแยก
บริเวณสําหรับจอดรถ ออกจากแนวทางวิ่งของรถอยางชัดเจน  เชน การตีเสน  การใชวัสดุพื้นตางชนิดกัน 
หรือการทําใหตางระดับกัน ซึ่งสามารถรับรูไดวาแบงแยกบริเวณกันอยางชัดเจน     พรอมทั้งจะตองแสดง
เครื่องหมายบอกทิศทางการจราจร ที่สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน เชน การทําเครื่องหมายที่พื้น หรือ
การติดตั้งปายจราจร  เปนตน  (ดูภาพประกอบ) 
 
 

 

ภาพตัวอยาง : การแบงบริเวณสําหรบัจอดรถ กับแนวทางวิ่งของรถ และการแสดงเครื่องหมายบอกทิศทาง 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางวิ่งของรถ 
 

บริเวณจอดรถ
รถ

บริเวณจอดรถ
รถ

ปายจราจร 

เครื่องหมายบอก
ทิศทางการจราจร 
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วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ไมมีที่จอดรถ หรือไมมีการแบงบริเวณ และเครื่องหมายบอกทิศทาง ภายในที่จอดรถเลย 
0.5 คะแนน กรณีที่ 1 มีการแบงบริเวณและแสดงเครื่องหมายบอกทิศทางการจราจรบางสวน  ซึ่งไมได 

            ครอบคลุมที่จอดรถบริเวณน้ันทั้งหมด 
กรณีที่ 2 มีการแบงบริเวณและแสดงเครื่องหมายบอกทิศทางการจราจร  แตอยูในสภาพที่ 
            ไมสามารถมองเห็นไดชัดเจน  
กรณีที่ 3 มีการแบงบริเวณ หรือแสดงเครื่องหมายบอกทิศทางการจราจร อยางใดอยางหนึ่ง 

1    คะแนน ที่จอดรถมีการแบงบริเวณ และแสดงเครื่องหมายบอกทิศทางการจราจร ตามเกณฑที่
กําหนดอยางครบถวน 

 
เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
 
9.2 มีท่ีจอดรถสําหรับผูพิการอยูใกลทางเขาอาคาร และมีปายหรือเครื่องหมายแสดงอยางชัดเจน 
วัตถุประสงค 
 เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูพิการ ตามกฎกระทรวง “กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร
สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548” อาศัยอํานาจตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
วิธีการประเมิน 
 ใชการประเมินสภาพที่จอดรถสําหรับผูพิการดวยสายตา โดยที่โรงพยาบาลจะตองจัดใหมี “ที่จอดรถ
สําหรับผูพิการ”อยางนอย 1 ชอง อยูใกลทางเขาอาคารผูปวยนอก   ซึ่งผูพิการหรือผูใชเกาอี้เข็น (Wheel 
chair) สามารถใชงานไดอยางสะดวก         พรอมทั้งมีปายและเครื่องหมายที่สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน        
 
 

 

ภาพตัวอยาง : ลักษณะทีจ่อดรถสําหรบัผูพกิาร และปายสญัลักษณ (หนวยเปนมลิลเิมตร) 
 

ปายสัญลักษณ                    ทางเขาสูอาคารผูปวยนอก 
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วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ไมมีที่จอดรถสําหรับผูพิการ  
0.5 คะแนน กรณีที่ 1 มีที่จอดรถสําหรับผูพิการ แตมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ไมครบถวนตามเกณฑที่ 

            กําหนด  
กรณีที่ 2 มีที่จอดรถสําหรับผูพิการ แตอยูในระยะไกลจากทางเขาอาคารผูปวยนอก 

1    คะแนน มีที่จอดรถสําหรับผูพิการ และมีลักษณะตามเกณฑที่กําหนดอยางครบถวน 
หมายเหตุ  กรณีระยะใกลไกล ใหอยูที่ดุลยพินิจของผูประเมิน วาอยูในระยะที่สามารถเขาถึงอาคารไดสะดวกหรือไม 

เอกสารอางอิง 
กฎกระทรวง “กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 
 
10. บรเิวณรับ-สงผูปวยหนาอาคาร 
 ตองมีทีจ่อดรถรับ-สงผูปวย  รถยนตสามารถขับผานไดขณะที่มีรถยนตจอดรบั-สงผูปวยอยู 
วัสดุคงทนถาวร ผิวเรียบ ไมลื่น ทําความสะอาดงาย ระดับพืน้บริเวณรบั-สงผูปวยตองอยูในระดับเดียวกับพื้น
ถนน  ถาเปนพื้นตางระดับตองมทีางลาดที่มีความลาดเอียงที่เหมาะสม  มีพื้นที่เพียงพอ  มีหลังคาหรือสิ่งปก
คลุมทีส่ามารถปองกันแดดและฝนไดดี  มีดวงโคมสองสวางเพียงพอ   

หมายเหตุ  พิจารณาเฉพาะอาคารที่ตัง้ของแผนกผูปวยนอก , แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินและ
สภาพแวดลอมรอบอาคาร 
    รายละเอียดเกณฑมีดงัตอไปนี ้ (คะแนนเต็ม 3 คะแนน) 

หัวขอ เกณฑการประเมิน คะแนน 
10.1 มีที่จอดรถยนตช่ัวคราว  สําหรับรับ-สงผูปวยบริเวณทางเขาหลักของอาคาร  มี

ความกวางไมนอยกวา 6.00 ม.  มีระยะพอที่รถยนตคันอื่นสามารถขึ้นไปได
ขณะที่มีรถยนตจอดรับ-สงผูปวย  รวมทั้งตองไมมีสิ่งกีดขวางที่เปนอุปสรรคใน
การเคลื่อนยายผูปวยและตองมีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่สามารถปองกันแดดและ
ฝนได 

1 

10.2 ระดับพื้นบริเวณรับ-สงผูปวยตองอยูในระดับเดียวกับพื้นถนน  ถาเปนพื้นตาง
ระดับตองมีทางลาดที่มีความลาดเอียงที่เหมาะสม 

1 

10.3 บริเวณทางเขาหลักของอาคารและบริเวณจอดรถนั่งหรือเปลนอน  ตองมีพื้นที่
เพียงพอตอผูใชบริการหรือมีการบริหารจัดการที่ดี  มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่
สามารถปองกันแดดและฝนไดดี 

1 

รวม 3 
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10.1 มีที่จอดรถยนตชั่วคราว  สําหรับรับ-สงผูปวยบริเวณทางเขาหลักของอาคาร        มีความกวาง    
ไมนอยกวา 6.00 ม.  มีระยะพอที่รถยนตคันอื่นสามารถขึ้นไปไดขณะท่ีมีรถยนตจอดรับ-สงผูปวย  รวมทั้ง
ตองไมมีสิ่งกีดขวางที่เปนอุปสรรคในการเคลื่อนยายผูปวยและจะตองมีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่สามารถ
ปองกันแดดและฝนได 

วัตถุประสงค  

 เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูใชบรกิารในการรบั-สงผูปวย  มีพื้นที่เพียงพอตอการจราจร และ
ปองกันแดด-ฝนไดดี  

วิธีการประเมิน  

 จัดใหมีพื้นที่จอดรถยนตช่ัวคราวสําหรับรับ-สงผูปวยที่มีความกวางเพียงพอ  รถยนตสามารถขับผาน
รถที่จอดอยูได  ไมมีสิ่งกีดขวางในการเคลือ่นยายผูปวยและมีหลงัคาหรือสิ่งปกคลุมกันแดด-ฝนได 
 ใหผูประเมิน  - วัดระยะชองจอด  

   - สังเกตการจอดรถ  เมื่อจอดแลวไมกีดขวางการสญัจร  รถวิ่งผานไดสะดวก       
   - มองเห็นหลงัคาหรือมสีวนของอาคารปกคลมุกันแดด-ฝนครอบคลุมทัง้พื้นที ่  
วิธีการใหคะแนน 
0     คะแนน ไมมีที่จอดรถชั่วคราวสําหรับรับ-สงผูปวยเลย คือใชถนนทั่วไปรับ-สงผูปวยโดยตรง 
0.5  คะแนน มีที่จอดรถชั่วคราวสําหรับรับ-สงผูปวยที่มีความกวางระหวาง 5.00-6.00 ม. และมี

หลังคาคลุมกันแดดและฝนได  แตมีระยะไมพอที่รถยนตคันอื่นจะขับผานไปได
ขณะที่มีรถยนตจอดรับ-สงผูปวยอยู 

1     คะแนน มีที่จอดรถชั่วคราวสําหรับรับ-สงผูปวยที่มีความกวางตั้งแต 6.00 ม.  มีหลังคาคลุม
กันแดดและฝนได  และมีระยะพอที่รถยนตคันอื่นจะขับผานไปไดขณะที่มีรถยนต
จอดรับ-สงผูปวยอยู 

เอกสารอางอิง : ไมมี 

นิยามศัพท  
 ที่จอดรถรับ-สงผูปวย  หมายถึง พื้นทีส่ําหรับใหรถยนตสวนบุคคล  รถพยาบาล สามารถจอดรบั-สงผูปวย

ได 
 ทางเขาหลักของอาคาร  หมายถึง บริเวณหนาอาคารและเปนเสนทางสําคัญในการเขาถึงอาคาร      (ใน

ที่นี้คืออาคารผูปวยนอก) 
 

10.2 ระดับพื้นบริเวณรับ-สงผูปวยตองอยูในระดับเดียวกับพื้นถนน ถาเปนพื้นตางระดับตองมี 
ทางลาดที่มีความลาดเอียงที่เหมาะสม 

วัตถุประสงค  

 เพื่อสะดวกปลอดภัยในการรับ-สงผูปวย 
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วิธีการประเมิน  

 จัดใหมีทางลาดหากพื้นบริเวณรับ-สงผูปวยตางระดับกับพื้นถนน  มีความลาดเอียงที่สะดวกและ
ปลอดภัยในการใชงาน  
 ใหผูประเมิน  - สังเกตความตางระดับดวยสายตา  หากมีทางลาดใหดูวามีความลาดชันที่เหมาะสม 
          หรือไม  บางครั้งมีทางลาดแตมีความชันมากก็ไมไดใชประโยชน  
             - กรณีมีพื้นตางระดับกัน  ใหสังเกตวามีเจาหนาที่คอยชวยเหลือผูปวยหรือไม        
วิธีการใหคะแนน 

0     คะแนน พื้นบริเวณรับ-สงผูปวยตางระดับกับพื้นถนน  ไมมีทางลาดและไมมีเจาหนาที่ชวยเหลือ    
0.5  คะแนน พื้นบริเวณรับ-สงผูปวยตางระดับกับพื้นถนน ไมมีทางลาดแตมีวิธีลดความเสี่ยงเชน 

มีปาย/สัญลักษณเตือนพื้นตางระดับ  หรือมีเจาหนาที่ชวยเหลือภายในบริเวณ 
1     คะแนน ระดับพื้นบริเวณรับ-สงผูปวยอยูในระดับเดียวกับพื้นถนน  กรณีพื้นมีความตางระดับกัน  

จะมีทางลาดที่มีความลาดเอียงเชื่อมการใชงานไดอยางสะดวกปลอดภัย 
เอกสารอางอิง   : ไมมี 

นิยามศัพท 
 ทางลาด หมายถึง ทางสัญจรทีเ่ชื่อมพื้นตางระดบักันโดยตองมีความลาดชันทีส่ะดวกปลอดภัยตอการใช

งาน 

 
10.3 บริเวณทางเขาหลักของอาคารและบริเวณจอดรถน่ังหรือเปลนอน   ตองมีพื้นที่เพียงพอตอผู 
ใชบริการหรือมีการบริหารจัดการที่ดี  มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่สามารถปองกันแดดและฝนไดดี 

วัตถุประสงค  

 เพื่อรองรับการสญัจรของผูใชบรกิารและจัดพื้นที่จอดรถนั่งหรือเปลนอนอยางเพียงพอ  

วิธีการประเมิน  

 จัดพื้นที่บรเิวณทางเขาหลักของอาคารรองรับการสัญจรของผูใชบริการและจัดพื้นที่จอดรถนั่งหรือเปล
นอนอยางเพียงพอตอการใหบริการ  โดยมหีลงัคาหรอืสิง่ปกคลุมเพือ่กันแดดและฝน 

 ใหผูประเมิน – สังเกตความหนาแนนของจํานวนคนที่อยูในบริเวณ  เบาบางหรือมีมากกรณีแออัดมาก
          สามารถระบายคนไดอยางรวดเร็วหรือไม 
       – สังเกตพื้นที่จอดรถนั่ง,เปลนอนวาเพียงพอกับจํานวนหรือไม  สอบถามเวรเปลถึง  
          จํานวนของรถนั่ง,เปลนอนในปจจุบันที่ควรจะมีแลวเทียบกบัพื้นที ่        
  

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน บริเวณทางเขาหลักของอาคารและบริเวณจอดรถนั่งหรือเปลนอนมีพื้นที่คับแคบ 

ไมมีการจัดการภายในพื้นที่ทําใหเกิดภาวะแออัด 
0.5  คะแนน บริเวณทางเขาหลักของอาคารและบริเวณจอดรถนั่งหรือเปลนอนมีพื้นที่คับแคบ 

แตมีเจาหนาที่คอยใหความชวยเหลือภายในพื้นที่  ไมทําใหเกิดภาวะแออัด 
1    คะแนน บริเวณทางเขาหลักของอาคารและบริเวณจอดรถนั่งหรือเปลนอนมีพื้นที่เพียงพอ 

มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่สามารถปองกันแดดและฝนไดดี 
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เอกสารอางอิง  : ไมมี 

นิยามศัพท        : ไมมี 
 
11. หองน้ํา-สวมสําหรับผูรบับรกิาร 

 มีหองน้ํา-สวมสําหรับผูรับบริการที่มีจํานวนเพียงพอ  โดยเปนไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 63  
(พ.ศ.2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติ พ.ศ.2522 และจัดใหมีหองน้ําสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ
และคนชราโดยเปนไปตามกฎกระทรวงเรื่องกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือ 
ทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ.2548 หมวด 7 หองสวม   
 หมายเหตุ  พิจารณาเฉพาะหองน้ํารวมและหองน้ําผูพิการของอาคารที่ตัง้แผนกผูปวยนอก,แผนก 
                        -อุบัติเหตุฉุกเฉิน  
   
รายละเอียดเกณฑมีดังตอไปนี ้ (คะแนนเต็ม 3 คะแนน) 
หัวขอ เกณฑการประเมิน คะแนน 
11.1 หองน้ํา-สวมสําหรับผูปวยตองมรีาวพยุงตัวติดต้ังในตําแหนงที่เหมาะสม   1 
11.2 มีหองน้ํา-สวม  สําหรบัผูพิการ 1 
11.3 มีการระบายอากาศที่เหมาะสมและไมอบัชื้น   1 

รวม 3 
  
11.1 หองนํ้า-สวมสําหรับผูปวยตองมีราวพยุงตัวติดตั้งในตําแหนงท่ีเหมาะสม   

วัตถุประสงค  
 เพื่อใหผูรบับริการใชหองน้ําไดอยางสะดวกและปลอดภัย  

วิธีการประเมิน  
 มีราวพยุงทีท่ําดวยวัสดุที่แข็งแรง  เชน สแตนเลสหรอืทอนเหล็ก  ติดต้ังในตําแหนงที่อํานวยความ
สะดวกแกผูรับบรกิาร 
 ใหผูประเมิน – กรณีหองน้ํารวมขนาดใหญ  ใหสงัเกตวามกีารติดตั้งราวพยงุตัวเริ่มตัง้แตประต ู
                             ทางเขามาถึงบริเวณอางลางมือและติดต้ังราวพยุงตัวภายในหองสวมทุกหอง   
        – กรณีหองน้ํารวมขนาดเลก็  สังเกตเฉพาะภายในหองสวมใหมรีาวพยุงตัว          
วิธีการใหคะแนน 
0     คะแนน ไมมีราวพยุงตัวติดต้ังภายในหองน้ําเลย 
0.5  คะแนน มีราวพยุงตัวติดตั้งภายในหองน้ําเปนบางตําแหนงแตไมทั่วถงึ  โดยยังมีจุดเสี่ยงตอ

การลื่นหกลมอยู   
1     คะแนน มีราวพยุงตัวติดตั้งภายในหองน้ําอยางทั่วถึงทั้งทีบ่รเิวณอางลางมือและในหองสวม  

ไมมีจุดเสี่ยงตอการลื่นหกลม   
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เอกสารอางอิง   
 กฎกระทรวงกําหนดสิง่อํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา 

 พ.ศ. 2548 
นิยามศัพท 

 ราวพยุงตัว  หมายถึง ราวสําหรับใชมอืจบัชวยพยุงตัวเวลาเดิน ยืน หรือพยุงตัวเพือ่ไมใหเกิดอุบัตเิหต ุ
 
11.2 มีหองนํ้า-สวมสําหรับผูพิการ 
วัตถุประสงค  

 เพื่ออํานวยความสะดวกในการใชหองน้ํา-สวมแกผูพิการหรอืทุพพลภาพและคนชรา  

วิธีการประเมิน  

 จัดใหมหีองน้ํา-สวมสําหรบัผูพกิารหรือทุพพลภาพและคนชรา  เปนหองน้ําที่แยกออกจากหองน้ํา
ทั่วไป  โดยมีปาย/สัญลักษณแสดงการเปนหองน้ํา-สวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา  

 ใหผูประเมิน – สังเกตวามีการแยกหองน้ําผูพิการออกจากหองน้ํารวมหรือไม 
         – สังเกตขนาดหองน้ําตองกวางพอใหเกาอีเ้ข็นคนพิการสามารถหมุนตัวได  
   (เสนผานศูนยกลางประมาณ 1.50 ม.) 
        – สังเกตวามีอปุกรณราวจับ ราวพยงุตัว   
วิธีการใหคะแนน 

0  คะแนน ไมมีหองน้ํา-สวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชราเลย 
0.5  คะแนน ไมมีหองน้ํา-สวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชราแยกออกมาโดยเฉพาะ  

แตใชวิธีปรับปรุงหองน้ําเดิม  ยกตัวอยางเชนปรับปรุงหองสวม 2 หองยุบเปนหอง
ใหญ 1 หองแลวทําเปนหองน้ํา-สวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชราเปนตน ขนาดหองพอใชงานได 

1  คะแนน มีหองน้ํา-สวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชราแยกออกมาโดยเฉพาะ  
และติดตั้งราวจับ ราวพยุงตัว  เกาอี้เข็นคนพิการสามารถหมุนตัวภายในหองได 
(หากขาดอุปกรณไปบางเชนมีราวไมครอบคลุม ไมมีปายหนาหองน้ํา ใหแจง รพ. 
เพื่อติดต้ังใหครบถวน) 

เอกสารอางอิง   
 กฎกระทรวงกําหนดสิง่อํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา    
พ.ศ. 2548 

นิยามศัพท  

 หองน้ํา-สวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา  เกาอี้เข็นคนพิการสามารถหมุนตัวได  ควร
มีพื้นที่วางภายในซึ่งมีเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 1.50 ม.   หรือ ควรมีขนาดพื้นที่อยางนอย   
2.75 x 1.65 ม.    ประตูเปดออกสูภายนอก ชองประตูกวางอยางนอย 90 ซม. พื้นมีระดับเสมอกับ
พื้นภายนอก  วัสดุปูพื้นตองไมลื่น    ควรมีระบบสัญญาณแสง-เสียงเพื่อแจงเหตุฉุกเฉิน  และมีปาย
สัญลักษณหองน้ําผูพิการติดหนาหอง   
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11.3 มีการระบายอากาศที่เหมาะสมและไมอับชื้น   
วัตถุประสงค  

 เพื่อทําใหหองน้ําปราศจากกลิ่นเหม็นและไมใหหองน้ําอับชื้นอันจะเปนบอเกิดของการเจริญเติบโตของ
เชื้อโรค  

วิธีการประเมิน  

 มีชองเปดหรือพัดลมดูดอากาศเพื่อการระบายอากาศที่ดี  มชีองทางใหแสงแดดสองผานเขามาใน
หองน้ําไดในปริมาณทีเ่หมาะสม  ชวยไมใหหองน้ําเปยกชื้นอยูตลอดเวลาได 
 ใหผูประเมิน  – สังเกตวาที่ผนังมีชองหนาตาง,บานเกล็ด,บานซอน,อิฐบล็อกระบายอากาศ 

           หรือพัดลมดูดอากาศหรือไม   
                   – รับรูกลิ่นเหม็น กลิ่นอบัชื้นหรือไม       

         – สังเกตและสอบถามถึงความถี่ในการทําความสะอาดหองน้ํา   
วิธีการใหคะแนน 

0  คะแนน หองน้ําไมมีชองเปด,ไมมีพัดลมดูดอากาศ,มีกลิ่นเหม็น-อับช้ืน   
0.5  คะแนน หองน้ํามีชองเปดหรือมีพัดลมดูดอากาศแตยังมีกลิ่นเหม็น-อับช้ืน 

การทําความสะอาดไมเพียงพอ 
1  คะแนน หองน้ํามีชองเปดหรือมีพัดลมดูดอากาศเพื่อระบายอากาศไดดี  ทําใหมีกลิ่นใน

ปริมาณนอย-ไมอับชื้น  และมีการทําความสะอาดเพียงพอ 

เอกสารอางอิง  : ไมม ี

นิยามศัพท  

 ชองเปด หมายถึง ชองหนาตาง,บานเกล็ด,บานซอน,อิฐบล็อกระบายอากาศ  
 
12. บนัไดหนีไฟ 
 เปนสวนหนึ่งของเสนทางหนีไฟในอาคาร  เพื่อความปลอดภัยของผูใชอาคารเมื่อเกิดเพลิงไหม 
 หมายเหตุ  พิจารณาเฉพาะอาคารที่ตัง้ของแผนกผูปวยนอก,แผนกอุบัตเิหตุฉุกเฉิน  

รายละเอียดเกณฑมีดังตอไปนี้ (คะแนนเต็ม 4 คะแนน) 
หัวขอ เกณฑการประเมิน คะแนน 
12.1 มีความกวางของบันไดและชานพักทีส่ะดวกตอการใชงานและไมมีสิง่กีดขวาง 1 
12.2 มีปายระบุชั้นของอาคารที่เห็นไดชัดเจนพรอมระบบใหแสงสวางที่เหมาะสม 1 
12.3 ประตูของบันไดหนีไฟกวางไมนอยกวา 0.90 ม. ทําดวยวัสดุทนไฟ  มือจับ -

ลูกบิดเปนแบบผลกัสําหรบัชั้นทั่วไปติดต้ังลกัษณะเปดเขาสูตัวบันได  สําหรับชั้น
ที่ 1 ติดตั้งลักษณะเปดออกจากตัวบันไดหนีไฟ   

1 

รวม 3 
 
 
 



 

แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัติ                                                                     หนา 139 
 

12.1 มีความกวางของบันไดและชานพักท่ีสะดวกตอการใชงานและไมมีสิ่งกีดขวาง 
วัตถุประสงค  

 เพื่อรองรับการใชงานเมือ่เกิดอัคคีภัยที่ตองใชงานบันไดหนีไฟไดสะดวก    

วิธีการประเมิน  

 จัดใหมีความกวางบันไดอยางเพียงพอตอการใชงานและไมมสีิ่งกีดขวางภายในชองบันได 

 ใหผูประเมิน  – วัดความกวางตองไมนอยกวา 90 ซม.จากราวจับถึงผนงั   
        – สังเกตวามีสิง่ของเครื่องใชถูกวางไวในชองบันไดหรือไม 
วิธีการใหคะแนน 

0     คะแนน มีบันไดหนีไฟแตมสีิ่งของเครือ่งใชถูกวางไวภายในชองบันได 
จนไมสามารถใชงานไดเลย 

0.5  คะแนน มีบันไดหนีไฟแตแคบกวามาตรฐานเล็กนอย( 70-89 ซม.) และอาจมี/ไมมสีิ่งของ
เครื่องใชถูกวางไวภายในชองบันได 

1     คะแนน มีบันไดหนีไฟทีม่ีความกวางตามมาตรฐาน  และไมมสีิ่งของเครื่องใชถูกวางไว 
ภายในชองบันได 

เอกสารอางอิง   : ไมมี 

นิยามศัพท : ไมมี 
 
12.2 มีปายระบุชั้นของอาคารที่เห็นไดชัดเจนพรอมระบบใหแสงสวางที่เหมาะสม 

วัตถุประสงค  

 เพื่อใหผูใชทราบตําแหนงของตนเมื่อเกิดอัคคีภัย  ซึ่งขณะเกดิเหตุจะมีควันลอยเต็มพื้นที่  จึงควรมี
ระบบแสงสวางเพื่อชวยใหมองเห็นเสนทางไดดีย่ิงขึ้น  

วิธีการประเมิน  

 ติดต้ังปายบอกชั้นที่มีขนาดและตําแหนงทีท่ําใหผูใชเห็นไดชดัเจน  มีดวงโคมสองสวางเพือ่ใหสามารถ
มองเห็นเสนทางในการหนีไฟ 

 ใหผูประเมิน  – สังเกตวามีปายตัวเลขบอกชั้นครบทุกชั้นหรอืไม   
         – สังเกตวามีดวงโคมสองสวางหรือไม 
วิธีการใหคะแนน 

0  คะแนน ไมมีปายบอกชั้นและไมมีดวงโคมสองสวาง 
0.5  คะแนน มีปายบอกชั้น(อาจครบหรือไมครบ) หรอืมีดวงโคมสองสวางอยางใดอยางหนึง่  
1  คะแนน มีทั้งปายบอกชั้นครบทกุชั้นและมีดวงโคมสองสวาง  

เอกสารอางอิง   : ไมมี 

นิยามศัพท : ไมมี 
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12.3 ประตูของบันไดหนีไฟกวางไมนอยกวา 0.90 ม. ทําดวยวสัดุทนไฟ  มือจับ-ลูกบิดเปนแบบผลัก  
สําหรับชั้นท่ัวไปติดตั้งลักษณะเปดเขาสูตัวบนัได  สําหรับชัน้ท่ี 1 ติดต้ังลักษณะเปดออกจากตัวบันไดหนีไฟ  
วัตถุประสงค  

 เพื่อความปลอดภัยในการใชงานเมื่อเกิดเพลิงไหม  

วิธีการประเมิน  

 ติดประตูทีม่ีความกวางไมนอยกวา 90 ซม.  เปนประตูทนไฟพรอมอุปกรณประกอบบานทิศทางของ
การเปดปดประตทูุกชั้นเปดเขา  ยกเวนชั้นที่ 1 และชั้นดาดฟาใหเปดออก 

วิธีการใหคะแนน 

0  คะแนน ไมมีบันไดหนีไฟ (แตตาม พรบ.กําหนดใหมี)  หรือมีบันไดหนีไฟแตติดต้ังประตู 
ที่ไมมีคุณสมบัติของประตูหนีไฟ เชน เปนประตูบานเปดไมหรืออลูมิเนียม  

0.5  คะแนน มีประตูหนีไฟตามมาตรฐาน  แตอุปกรณมือจับ-ลูกบิดแบบผลักมีสภาพชํารุด  หรือ
ทิศทางการเปดปดไมถูกตอง  หรือประตูเปดใชเพื่อสัญจรระหวางชั้นไดตามปกติ   
(กรณีน้ีหมายถึงใชบันไดหนีไฟเปนบันไดขึ้น-ลงอีกหนึ่งแหงนอกจากบันไดหลัก 
ซึ่งเปนการใชงานที่ไมตรงตามวัตถุประสงค) 

1  คะแนน มีประตูหนีไฟตามมาตรฐาน อุปกรณมือจับ-ลูกบิดแบบผลักมีสภาพใชงานไดดี   
ทิศทางการเปดปดประตูถูกตอง   

 
เอกสารอางอิง  

1) มาตรฐานปองกันอัคคีภัย  ของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย 

2) NFPA 101 , Life Safety Code 

นิยามศัพท  

 มือจบั-ลูกบิดแบบผลกั หมายถึง อปุกรณการเปดบานประตูของทางหนีไฟกรณทีี่ทางหนีไฟรองรบัผูใช
อาคารตั้งแต 50 คน จะตองเปนชนิดบารผลักประตเูปดไปตามทิศทางการอพยพความยาวของคานหรือ
บารผลักจะตองไมนอยกวาครึง่หนึง่ของความกวางของบานประตจูะตองติดต้ังทีร่ะดับไมต่ํากวา 800 
มิลลิเมตร แตไมสูงกวา 1,200 มิลลิเมตรวัดจากพื้น   

 ประตูทนไฟ หมายถึง ประตูทีป่ระกอบดวยสวนประกอบของประตูทนไฟ  ทั้งบานประตูวงกบและอปุกรณ
ประกอบประตอูื่นทั้งหมดที่ใชในเสนทางหนีไฟ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัติ                                                                     หนา 141 
 

IN : หมวดงานมัณฑนศิลป 
13. งานตกแตงภายในและเฟอรนเิจอรภายในอาคาร 
 การประเมินในหมวดน้ีประกอบดวย 7 เกณฑ  โดยแตละเกณฑมีคะแนน 1 คะแนน  รวมคะแนนเต็ม
เทากับ 7 คะแนน  สําหรบัรายละเอียดเกณฑการประเมินและคะแนนในแตละเกณฑมีดงันี ้
หัวขอ เกณฑประเมิน คะแนน 
13.1 มีการจัดแบงพื้นที่อยางเหมาะสม มีที่พักคอยของผู ใชบริการ มีการจัดวาง

เฟอรนิเจอรที่เปนระเบียบไมกีดขวางทางสัญจรหรือทางเคลื่อนยายผูปวย และ
สะดวกตอการใชงาน 

1 

13.2 มีเฟอรนิเจอรอยูในสภาพดี มีจํานวนเพียงพอตอการใชงานทั้งผูใหบริการ และผูมา
รับบริการ 

1 

13.3 งานตกแตงภายในและเฟอรนิเจอร ไมควรมีมุมแหลมคม ไมเสี่ยงอันตรายตอ
ผูใชงานและเปนวัสดุผิวเรียบทําความสะอาดงาย 

1 

13.4 อางลางมือสําหรับแพทย หรือเจาหนาที่ ไมควรใชปะปนกับอางเทสิ่งสกปรกหรือ
ลางวัสดุอุปกรณตางๆ และกอกน้ําควรใชกอกน้ําชนิดไมใชมือสัมผัส (กอกน้ําชนิด
กานปดดวยขอศอก หรือเปนแบบเซนเซอร) 

1 

13.5 เคานเตอรสําหรับพยาบาลเฝาระวังสังเกตการณ TOP เคานเตอรระดับบนไมควรสูง
เกินกวา 90 เซนติเมตร จากระดับพื้นหอง เพื่อไมใหบังสายตาในขณะเฝาดูผูปวย 

1 

13.6 หองตรวจของแพทย มีอางลางมือสําหรับแพทยและเจาหนาที่อยางนอย 2 หอง
ตรวจ ตอ 1 อาง 

1 

13.7 ที่เตียงผูปวยควรมีมานกั้นระหวางเตียงผูปวยเพื่อบังสายตาระหวางการรักษา และ
เพื่อความเปนสวนตัวของผูปวย 

1 

รวม 7 
 
 

13.1 มีการจัดแบงพ้ืนที่อยางเหมาะสม มีที่พักคอยของผูใชบริการ มีการจัดวางเฟอรนิเจอรที่เปน 
      ระเบียบไมกีดขวางทางสัญจรหรือทางเคลื่อนยายผูปวย และสะดวกตอการใชงาน 
วัตถุประสงค  
         เพื่ออํานวยความสะดวกใหกบัผูปฏิบัติงาน และผูมารับบริการมเีฟอรนิเจอรที่ตอบสนองการใชงาน เชน 
โตะปฏิบัติงานเจาหนาที่  มีพื้นที่และเกาอี้พักคอยผูปวยและญาติ และเฟอรนิเจอรเหลานั้นจัดวางอยางเปน
ระเบียบ ไมกีดขวางทางสญัจรของแผนกผูปวยนอก และแผนกอุบัติเหตุ เปนตน 
วิธีการประเมิน 
         ผูประเมินเดินสํารวจดวยสายตา โดยในเบือ้งตนจะทาํการสํารวจเพียงสองแผนกคือ แผนกผูปวยนอก 
และแผนกอุบัตเิหตุ และสอบถามความเห็นผูปฏบิัติงานในแผนกนี้ถึงความสะดวกในการใชงานเฟอรนเิจอรใน
แผนก และบันทึกไวที่ชองหมายเหตุ พรอมทัง้ทําการตรวจสอบดูวาบรเิวณภายในแผนก จะตองเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนดดังตอไปนี ้
1. มีการจัดแบงพื้นที่ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และแบงพื้นทีพ่ักคอยของผูมารบับริการ เปนสัดสวนชัดเจน 
2. เฟอรนเิจอร เชน โตะปฏิบัติงานเจาหนาที่ โตะคัดกรอง โตะกรอกประวัติ เกาอี้พักคอยสําหรับ 
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ผูปวยและญาติ ฯลฯ ของแผนกผูปวยนอก และแผนกอุบัตเิหตุ มีการจัดวางเปนระเบียบ ไมกีดขวาง
ทางเดิน และไมกีดขวางเสนทางเข็นเตียงในการเคลื่อนยายผูปวย 

3. เฟอรนเิจอรตามทีก่ลาวขางตน มีความสะดวกและเหมาะสมตอการใชงาน 
         ระหวางการเดินสํารวจหากผูประเมินควรสอบถามความคิดเห็น เจาหนาทีผู่ปฏิบัตงิานในแผนกนั้นๆ
โดยตรง หากมีประเด็นสําคัญใหบันทกึลงในชองหมายเหต ุ

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน กรณีผลการสํารวจ แผนกใดแผนกหนึง่มีคุณสมบัติไมไดตรงตามเกณฑทีก่ําหนดในขอ1 

(ระบุแผนกในชองหมายเหต)ุ 
0.5 คะแนน กรณีผลการสํารวจทัง้สองแผนก มีคุณสมบัติครบตามเกณฑขอ 1 และ 2  

แตมีคุณสมบัติครบ 3 ขอ  
1    คะแนน กรณีผลการสํารวจทัง้สองแผนก มีคุณสมบัติครบตามเกณฑทุกขอ 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี 
 
13.2  มีเฟอรนิเจอรอยูในสภาพดี มีจํานวนเพียงพอตอการใชงานทั้งผูใหบริการ และผูมารับบริการ 
วัตถุประสงค  
         เพื่ออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยใหกับผูปฏิบัติงาน และผูมารบับริการ ไดมีเฟอรนเิจอรที่
พรอมใชงาน(ไมเสียหาย) และเพียงพอตอการใชงานสําหรับแผนกตางๆภายในโรงพยาบาล โดยในเบื้องตนจะ
ทําการสํารวจเฉพาะแผนกผูปวยนอก และแผนกอบุัติเหต ุ
วิธีการประเมิน 
         ผูประเมินเดินสํารวจดวยสายตา โดยในเบือ้งตนจะทาํการสํารวจเพียงสองแผนกคือ แผนกผูปวยนอก 
และแผนกอุบัตเิหตุ มองหาเฟอรนเิจอรที่ชํารุดเสียหาย และสอบถามความเห็นผูปฏิบัตงิานในแผนกนั้นๆ ถึง
ความเพียงพอตอการใชงานเฟอรนเิจอรในแผนก และบันทึกไวที่ชองหมายเหตุ พรอมทั้งทําการตรวจสอบดูวา
บริเวณแผนกดังกลาว จะตองเปนไปตามเกณฑที่กําหนดดังตอไปนี้ 

1. เฟอรนเิจอรในแผนก อยูในสภาพดีพรอมใชงาน เกินรอยละ 95 
2. เฟอรนเิจอรในแผนก มีจํานวนเพียงพอตอการใชงาน ทัง้เฟอรนิเจอรสําหรับผูปฏบิัติงาน และ
เฟอรนเิจอรสําหรับผูมารับบริการ 

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน กรณีผลการสํารวจ 1 แผนก มีคุณสมบัติไมตรงตามเกณฑทีก่ําหนดในขอ 1  

(ระบุแผนกในชองหมายเหต)ุ 
0.5 คะแนน กรณีผลการสํารวจทัง้สองแผนก มีคุณสมบัติครบตามเกณฑขอ 1 แตมีคุณสมบัติไมครบตาม

เกณฑขอ 2 และมีแผนปรบัปรุงแกไข 
1    คะแนน กรณีผลการสํารวจทัง้สองแผนก มีคุณสมบัติครบตามเกณฑทั้งสองขอ 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี 
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13.3  งานตกแตงภายในและเฟอรนิเจอร ไมควรมีมุมแหลมคม ไมเสี่ยงอันตรายตอผูใชงานและเปนวัสดุ 
        ผิวเรียบทําความสะอาดงาย 
วัตถุประสงค  
         เพื่อปองกันอันตรายแกผูปฏิบัติงานและผูมารับบริการ และอํานวยความสะดวกในการรักษาความ
สะอาด สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่บริการผูปวย ของแผนกผูปวยนอก และแผนกอุบัติเหตุ เปนตน 
วิธีการประเมิน 
         ผูประเมินเดินสํารวจดวยสายตา โดยในเบื้องตนจะทําการสํารวจเพียงสองแผนกคือ แผนกผูปวยนอก 
และแผนกอุบัติเหตุ ดูวางานตกแตงภายใน หรือเฟอรนิเจอรในแผนกนั้นมีมุมแหลมคม หรือเสี่ยงตออันตราย
ตอผูปฏิบัติงานหรือผูมารับบริการหรือไม และบันทึกไวในชองหมายเหตุ พรอมทั้งทําการตรวจสอบดูวาบริเวณ
แผนกดังกลาว จะตองเปนไปตามเกณฑที่กําหนดดังตอไปนี้ 

1. งานตกแตงภายในและเฟอรนเิจอรในแผนก ไมมีมุมแหลมคม และมลีักษณะหรือการใชวัสดุที่ไมเสี่ยง
ตออันตรายตอผูใชงาน 
2. งานตกแตงภายในและเฟอรนเิจอรในแผนก ใชวัสดุผิวเรียบทําความสะอาดงาย 

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน กรณีผลการสํารวจ 1 แผนก มีคุณสมบัติไมตรงตามเกณฑทีก่ําหนดในขอ 1  

(ระบุแผนกในชองหมายเหต)ุ 
0.5 คะแนน กรณีผลการสํารวจทัง้สองแผนก มีคุณสมบัติครบตามเกณฑขอ 1 แตมีคุณสมบัติไมครบตาม

เกณฑขอ 2 และมีแผนปรบัปรุงแกไข 
1    คะแนน กรณีผลการสํารวจทัง้สองแผนก มีคุณสมบัติครบตามเกณฑทั้งสองขอ 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี 
 
 อางลางมือสาํหรับแพทย หรือเจาหนาที่ ไมควรใชปะปนกับอางเทสิ่งสกปรกหรือลางวัสดุอุปกรณตางๆ 
และกอกนํ้าควรใชกอกนํ้าชนิดไมใชมือสัมผัส (กอกนํ้าชนิดกานปดดวยขอศอก หรือเปนแบบ 
      เซนเซอร) 

  วัตถุประสงค  

         เพื่ออํานวยความสะดวกใหกบัผูปฏิบัติงาน มีอางลางมือที่สะอาดไมปนเปอน ลดการติดเชื้อ และมีกอก
น้ําลางมือที่อํานวยความสะดวกเพื่อลดการติดเชื้อในแผนกตางๆของโรงพยาบาล ในเบื้องตนจะทําการสํารวจ
เฉพาะแผนกผูปวยนอก และแผนกอุบัตเิหตุ เปนตน      

วิธีการประเมิน 
         ผูประเมินเดินสํารวจดวยสายตา โดยในเบือ้งตนจะทาํการสํารวจเฉพาะแผนกผูปวยนอกและแผนก
อุบัติเหตุ และผูสํารวจสอบถามถึงการใชงาน จากหัวหนาแผนกหรอืเจาหนาทีผู่ปฏบิัติงานในแผนกดงักลาว ถึง
การใชงานอางลางมอืของแพทยและเจาหนาทีผู่ปฏิบัติงานวามีการใชรวมกันกับอางเทสิ่งสกปรกหรือลางวัสดุ
อุปกรณหรอืไม และบันทึกไวที่ชองหมายเหตุ พรอมทั้งทําการตรวจสอบดูวาบริเวณแผนกดังกลาวจะตอง
เปนไปตามเกณฑที่กําหนดดังตอไปนี ้
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 อางลางมือสําหรับแพทยหรือเจาหนาที่แผนกตางๆไมใชปะปนกับอางเทสารหรือสิ่งสกปรก 

 กอกน้ําอางลางมือและอางสกปรกภายในแผนกตางๆ เปนกอกน้ําชนิดไมใชมือสัมผัส เชน 
กอกน้ํากานปดดวยขอศอก หรือ เปนแบบเซ็นเซอร  

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวา แผนกที่กลาวขางตนมีคุณสมบัติตามเกณฑทีก่ําหนดในขอ 1     

ไมครบสองแผนก (ระบุแผนกที่ไมเปนไปตามเกณฑในชองหมายเหต)ุ 
0.5 คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวาทั้งสองแผนกที่กลาวขางตน มีคุณสมบัติตามเกณฑขอ 1  

แตไมครบตามเกณฑขอ 2 และมีแผนที่จะปรบัปรุง 
1    คะแนน กรณีทีผ่ลการสํารวจทั้งสองแผนกดังกลาวขางตน มีคุณสมบตัิครบตามเกณฑทัง้สองขอ 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 

นิยามศัพท  : ไมมี 
 
13.5 เคานเตอรสําหรับพยาบาลเฝาระวังสังเกตการณ TOP เคานเตอรระดับบนไมควรสูงเกินกวา 90 
เซนติเมตร จากระดับพื้นหอง เพื่อไมใหบังสายตาในขณะเฝาดูผูปวย 

วัตถุประสงค  
         เพื่ออํานวยความสะดวกใหกบัเจาหนาทีผู่ปฏิบัติงาน มีเคานเตอรสําหรับนัง่เฝาระวังสงัเกตการณผูปวย
ไดสะดวก ไมบังสายตาขณะเฝาดผููปวย ในแผนกทีม่ีเตียงผูปวยพักรักษาตัวของโรงพยาบาล ในเบือ้งตนจะทํา
การสํารวจเฉพาะแผนกอุบัตเิหตุ เปนตน      

วิธีการประเมิน 
         ผูประเมินเดินสํารวจดวยสายตา โดยในเบือ้งตนจะทาํการสํารวจเฉพาะแผนกอุบัติเหตุ โดยผูสํารวจวัด
ความสูงของเคานเตอรพยาบาล (NURSE STATION) จากพืน้ถึงระดับ TOP เคานเตอรระดับบนวาความสูง
เกิน 90 เซนติเมตร หรอืไม    

วิธีการใหคะแนน 
(ไมมี /ไมใช) 
0    คะแนน 

กรณีผลการสํารวจพบวาเคานเตอรพยาบาล (NURSE STATION) ของแผนกที่กลาวขางตน มี
ความสูงเกนิ 90 เซนติเมตร (ในภาพรวมเกินรอยละ 90 ของทั้งหมด) 

 (มีบางสวน/   
ใชบางสวน) 
 0.5 คะแนน 

กรณีผลการสํารวจพบวาเคานเตอรพยาบาล (NURSE STATION) ของแผนกที่กลาวขางตน มี
ความสูงไมเกิน 90 เซนติเมตร (ในภาพรวมเกินรอยละ 90 ของทั้งหมด) แตยังไมครบ
ทั้งหมด และมีแผนทีจ่ะปรับปรงุ 

 (มี / ใช)  
1    คะแนน 

กรณีผลการสํารวจพบวาเคานเตอรพยาบาล (NURSE STATION) ของแผนกที่กลาวขางตนมี
ความสูงไมเกิน 90 เซนติเมตร ทุกเคานเตอร 
 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี 
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13.6  หองตรวจของแพทย มีอางลางมือสาํหรับแพทยและเจาหนาที่อยางนอย 2 หองตรวจตอ 1 อาง 

 วัตถุประสงค  
เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับแพทยและเจาหนาที่ ใหเขาถึงอางลางมือไดสะดวกในบรเิวณที่ใกลกับ 

หองตรวจภายในแผนกตางๆ ในเบื้องตนจะทําการสํารวจเฉพาะแผนกผูปวยนอกและแผนกอุบัตเิหตุ  

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินเดินสํารวจดวยสายตา โดยในเบื้องตนจะทําการสํารวจเฉพาะบรเิวณหองตรวจชองแผนก 

ผูปวยนอกและแผนกอุบัตเิหตุ พรอมทัง้นับจํานวน อางลางมือบริเวณหองตรวจโรค เปรียบเทียบกับจํานวน
หองตรวจโรค  

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวา มีอางลางมือสําหรับแพทยและเจาหนาที่มากกวา 2 หองตรวจตอ 

1 อาง (ในภาพรวมเกินรอยละ 10) 
0.5 คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวา มีอางลางมือสําหรับแพทยและเจาหนาที่มากกวา 2 หองตรวจตอ 

1 อาง (ในภาพรวมไมเกินรอยละ 10) 
1    คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวา มีอางลางมือสําหรับแพทยและเจาหนาที่ 2 หองตรวจตอ 1 อาง

หรือมากกวา 1 อาง ทั้งหมดทุกหองตรวจ) 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี 
 
13.7 ที่เตียงผูปวยควรมีมานกั้นระหวางเตียงผูปวยเพื่อบังสายตาระหวางทําการรักษา และเพื่อความ 
         เปนสวนตัวของผูปวย 

  วัตถุประสงค  
         เพื่อใหผูปวยไดมีความเปนสวนตัว ลดความเครียดขณะมาพักรกัษาตัวในโรงพยาบาล และเพื่อบัง
สายตา ในเบื้องตนจะสํารวจเฉพาะแผนกอบุัติเหตุ และแผนกผูปวยนอก(หองตรวจ) เปนตน      

วิธีการประเมิน 
           ผูประเมินเดินสํารวจดวยสายตา โดยในเบื้องตนจะทําการสํารวจเฉพาะแผนกอุบัตเิหตุ และแผนก
ผูปวยนอก (หองตรวจ) โดยดูวาที่เตียงผูปวยในแผนกอบุัติเหตุ และแผนกผูปวยนอก (หองตรวจ) มีมานกั้น
เตียงผูปวยหรือไม  

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวา แผนกอุบัตเิหตุ และแผนกผูปวยนอก(หองตรวจ)มมีานกั้นเตียง

ผูปวย ไมถึงรอยละ 90 ของทั้งหมด  
0.5 คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวา แผนกอุบัตเิหตุ และแผนกผูปวยนอก(หองตรวจ)มมีานกั้นเตียง

ผูปวย เกินรอยละ 90 ของทั้งหมด แตยังไมครบทั้งหมด และมีแผนทีจ่ะติดตั้งเพิ่มเติม 
1    คะแนน กรณีผลการสํารวจพบวา แผนกอุบัตเิหตุ และแผนกผูปวยนอก(หองตรวจ)มมีานกั้นเตียง

ผูปวย ครบทุกเตียง  
เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี 
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LS : หมวดงานภูมิทัศน 
14. ภูมิทัศนและสภาพแวดลอม 
 ภูมิทัศนและสภาพแวดลอม โดยมีการนําหลักวิชาการดานการออกแบบภูมิทัศน และแนวคิดที่
คํานึงถึงสิ่งแวดลอมมาใช  มีความเหมาะสมกับการพฒันาคณุภาพ  
            สําหรับรายละเอียดโดยสังเขปของเกณฑการประเมินยอยและคะแนนมีดงัตอไปนี ้
 
หัวขอ เกณฑการประเมิน คะแนน 
14.1 บริเวณพักผอน มพีื้นทีร่องรับเพียงพอตอผูใชบริการ มีความรมรื่น  สวยงาม สงบ มี

อากาศถายเทที่ดี และเหมาะสมกับผูใชแตละวัย รวมทัง้เด็กและผูสูงอาย ุ
1 

14.2 การเลือกใชพืชพรรณ  มีความเหมาะสมตามประโยชนใชสอยของแตละพื้นที่ และ 
เลือกใชพรรณไมที่ใหประโยชนดานความรู เชน ไมดอกหอม สวนสมุนไพร สวน
สุขภาพ เปนตน 

1 

14.3 พื้นที่ระหวางอาคาร มกีารจัดภูมิทัศน ใชพรรณไมที่ดูแลรักษางาย หรือใชวัสดุตกแตง 
พื้นผิวซึมน้ํา (Porous Pavement) 

1 

14.4  การจัดพืชพรรณ มีการออกแบบเรียบงาย ประหยัดพลงังาน มีการหลีกเลี่ยงการใช
สารเคมี หรอืใหใชสารจากธรรมชาติ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

1 

14.5 การดูแลรักษา มีการจัดทําแผนงาน/แผนปฏิบัติการที่สอดคลองกบัการดําเนินดาน
สิ่งแวดลอมและภูมทิัศน เชน การบํารงุดูแลรักษาพืชพรรณ น้ําทวมขังบรเิวณถนน 
ทางเดินเทา และบริเวณอื่น ๆ การดูแลรกัษาความสะอาดเปนอยางดี ไมมีเศษขยะ 
และมีถังขยะเพียงพอ และตําแหนงทีเ่หมาะสม 

1 

รวม 5 
                
วัตถุประสงค  

1. เพื่อใหใชเปนกรอบในการประเมินองคกรดวยตนเอง รวมทั้งการรับการประเมินภายนอก การ
มุงเนนผูรบับริการและผูมสีวนไดสวนเสียจากสภาพแวดลอมและภูมิทัศนทีส่วยงาม มปีระโยชนใชสอยอยาง
ครบถวน 

2. เพื่อการพัฒนาพื้นที่เปนแนวทางในการปรบัปรุงการบหิารจัดการใหมีความรู ความสามารถและ

ทักษะในการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 

วิธีการตรวจประเมิน 
      การพัฒนาดานภูมิทัศนและสภาพแวดลอม คํานึงถึงองคประกอบหลัก 3 ดานคือ 
1. องคประกอบโครงสรางพื้นฐาน เปนการประเมินโครงสรางทางกายภาพแลสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ

การดูแลรักษาผูปวย รวมทั้งการใหบริการแกบุคลากรภายใน ผูเกี่ยวของทีเ่ขามาใชกิจกรรมตางๆ     
2. องคประกอบดานภูมิทัศน เลือกใชพืชพรรณรปูลักษณของตนไม ทุกตนทุกกลุม ใหมีความ

เหมาะสมตามประโยชนใชสอยของแตละพื้นที่ และงานภูมทศันที่เกี่ยวของกบัการกอสราง การใชวัสดุที่ไมใช
พืชพรรณ ไดแก วัสดุปูพื้น street furniture และ องคประกอบสวน เชน น้ําพุ น้ําตก ไฟประดับ มานั่ง   
ศาลา ฯลฯ  
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3. องคประกอบดานการบริหารจัดการ การจัดการพืชพรรณ การดูแลรกัษาสวน  ควรมีการจัดการ
เปนแผนงบประมาณระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว มีกลไก การดูแล กํากบั และติดตามประเมินผลเพื่อ
การปรับปรงุทีส่อดคลองกับการดําเนินงานดานภูมิทัศนและสภาพแวดลอม 
 

วิธีการใหคะแนน 
                   แนวปฏิบัติ เกณฑมาตรฐาน เพื่อใหไดมาตรฐานคุณภาพ ซึ่งผูประเมินจะตองตรวจสอบและ
ประเมินวา " มี   มีบางสวน หรือ ไมม"ี ทั้งนี้ ใหใชวิธีการใหคะแนนแบบเดียวกันทัง้ 5 เกณฑการประเมิน ดังนี ้
      0    คะแนน ไมสามารถแสดงผลการดําเนินงานทีเ่ปนกระบวนการทํางานชัดเจน หรอืผลลพัธที่

เกิดข้ึนนอยกวารอยละ 50  
      0.5 คะแนน มีบางสวนและการดําเนินการใหใชการพิจารณาตามความเหมาะสม 
      1    คะแนน มีการดําเนินงานทีเ่ปนกระบวนการอยางเปนรูปธรรม ชัดเจนหรือผลลัพธทีเ่กิดข้ึน

เทากับหรือเกินรอยละ 50 

 เอกสารอางอิง  
            1. การจัดทําเกณฑคุณภาพดานสิ่งแวดลอมและภูมิทัศน มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
             2. คูมือสําหรบัเกณฑการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดลอมไทย 

นิยามศัพท 

  ภูมิทัศนและสภาพแวดลอม  ความหมาย องคประกอบทางภูมิสถาปตยกรรม ไดแก องคประกอบ
โครงสรางพื้นฐานดานกายภาพ เชน ทางเทา (การใชวัสดุปพูืน้ผิวซึมน้ํา) ถนน ศาลา มานั่ง ไฟสองสวาง  ถัง
ขยะ กระถางตนไม สามารถสงัเกต ตรวจจบัหรือมองเห็นไดงายและเปนระเบียบเรียบรอย 
              การใชพืชพรรณ ประโยชนใชสอยของรูปแบบสวน งานตกแตงและการออกแบบปลูกชนิดของ
ตนไม รูปลกัษณของตนไม ทุกตนทุกกลุม ลงในพื้นที่สวนมีความเหมาะสมตามประโยชนใชสอยของแตละพื้นที่
ภายในโรงพยาบาล 
              การจัดการพืชพรรณไมในสวน แผนการดูแลรกัษา มีการพัฒนาอยูในเกณฑมาตรฐาน การประหยัด
พลังงาน เชน Green Design ตามหลักสากล ประหยัดทัง้พลังงานและงบประมาณ และเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม มีการใชทรัพยากรหมุนเวียนอยางรูคุณคาวัสดุเหลือใชนํากลับมาใช ไดแก เศษใบไมนํามาทําปุย 
และ/หรือออกแบบใหชุมชนสามารถรวมใชประโยชนได 
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ST : หมวดงานโครงสราง 

15. โครงสรางอาคาร 

 การประเมินในหมวดน้ีประกอบดวย 3 เกณฑ  โดยแตละเกณฑมีคะแนน 1 คะแนน  รวมคะแนนเต็ม
เทากับ 3 คะแนน 
 สําหรับรายละเอียดเกณฑการประเมินและคะแนนในแตละเกณฑมีดังนี ้
หัวขอ เกณฑประเมิน คะแนน 
15.1 มีแผนงานในการเฝาระวังใหอาคารมีสภาพพรอมใชงาน และมีความมั่นคงแข็งแรง 1 

15.2 มีการตรวจสอบสภาพอาคารและบันทกึการตรวจสภาพอาคารพรอมมรีายงานผล  
ตอหัวหนาหนวยงานหรอืผูบรหิารโรงพยาบาล  

1 

15.3 มีผลการแกไขปญหาที่ไดรับรายงาน 1 
รวม 3 

 
15.1 มีแผนงานในการเฝาระวังใหอาคารมีสภาพพรอมใชงาน และมีความมั่นคงแข็งแรง  

วัตถุประสงค  
 เพื่อจัดทําแผนในการเฝาระวงัใหอาคารมีสภาพพรอมใชงานและมีความมั่นคงแข็งแรง  

วิธีการประเมิน  
 ตรวจสอบแผนงานและการมอบหมายหนาที่บุคลาการในการทําหนาที ่
 หมายเหตุ  พิจารณาเฉพาะอาคารที่ตัง้ของแผนกผูปวยนอก,แผนกอุบัตเิหตุฉุกเฉิน 

วิธีการใหคะแนน  
0    คะแนน ไมมีแผนงานในการเฝาระวังใหอาคารมีสภาพพรอมใชงาน  และไมมีการแตงตั้งบุคลากร

เพื่อตรวจสอบสภาพอาคารโดยตรง 
0.5 คะแนน มีแผนงานในการเฝาระวังใหอาคารมีสภาพพรอมใชงาน  หรอื  มีการแตงตั้งบุคลากรเพือ่

ตรวจสอบสภาพอาคารโดยตรง  

1    คะแนน มีแผนงานในการเฝาระวังใหอาคารมีสภาพพรอมใชงาน  และมีการแตงตั้งบุคลากรเพื่อ
ตรวจสอบสภาพอาคารโดยตรง 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 

นิยามศัพท  : ไมมี 
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15.2 มีการตรวจสอบสภาพอาคารและบันทึกการตรวจสภาพอาคาร พรอมมีรายงานผลตอหัวหนา 
 หนวยงานหรือผูบริหารโรงพยาบาล  

วัตถุประสงค  
 เพื่อจัดทําประวัติการบํารงุรักษาอาคารและ  แจงหัวหนาหนวยงานหรือผูบรหิารโรงพยาบาล  เพื่อ
พิจารณาแกไข  

วิธีการประเมิน  
 ตรวจสอบเอกสารประวัติอาคาร  การจดบันทกึแสดงรายละเอียดการเขาตรวจสอบ  เชน เพื่อดูการ
ชํารุดสึกหรอของอาคาร  การแตกราวของโครงสรางอาคาร  การทรุดเอียงของอาคาร  เปนตน  โดยการ
ตรวจสอบเบื้องตนดวยสายตา  หรืออปุกรณพื้นฐานทั่วไป เชน เทปวัด  ระดับน้ํา และมีการรายงานผลการ
ตรวจสอบตอหัวหนาหนวยงานหรอืผูบรหิารโรงพยาบาล 
 หมายเหตุ  พิจารณาเฉพาะอาคารที่ตัง้ของแผนกผูปวยนอก,แผนกอุบัตเิหตุฉุกเฉิน 

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ไมมีที่การจัดทําประวัติอาคาร   และไมมกีารรายงานผลการตรวจสภาพอาคารเสนอตอ

หัวหนางานหรือผูบริหารโรงพยาบาล 
0.5 คะแนน มีการจัดทําประวัติอาคาร  หรอื  มีการรายงานผลการตรวจสภาพอาคารตอหัวหนา

หนวยงานหรือผูบรหิารโรงพยาบาล  อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
1    คะแนน มีการจัดทําประวัติอาคาร และมีการรายงานผลการตรวจสภาพอาคารตอหัวหนาหนวยงาน

หรือผูบริหารโรงพยาบาล  อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 

นิยามศัพท  

 ประวัติอาคาร  ควรประกอบดวย  1) ช่ืออาคารตามแบบกอสราง   2) เลขที่แบบ (กรณีเปนแบบกองแบบ
แผน)  3) ปที่กอสราง และแลวเสร็จ  และปที่เริ่มใชงานอาคาร  4) ประวัติการตรวจสอบอาคาร  5) 
ประวัติการตอเติม/ปรบัปรุงอาคาร หรอืเปลี่ยนการใชงานอาคาร พรอมแบบแสดงรายละเอียด 
(โดยสังเขป) 

 
15.3 มีผลการแกไขปญหาที่ไดรับรายงาน  

วัตถุประสงค  
 เพื่อใหอาคารมสีภาพพรอมใชงานและมีความมั่นคงแข็งแรง  

วิธีการประเมิน  
 ตรวจสอบเอกสาร การประสานงานและการดําเนินการโดยผูเชี่ยวชาญดานโครงสรางอาคาร  เพื่อ
วิเคราะหและแกไขปญหา 
 หมายเหตุ  พิจารณาเฉพาะอาคารที่ตัง้ของ แผนกผูปวยนอก ,แผนกอบุัติเหตุฉกุเฉิน 
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วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ไมมีผลการดําเนินการ หรือ ไมมกีารสั่งการเพิ่มเตมิเมือ่ไดรบัรายงาน 
0.5 คะแนน กรณีผลการรายงานสภาพการตรวจสอบอาคารพบสิง่บอกเหตุที่อาจจะเปนผลใหอาคารไม

พรอมใชงานหรือไมมีความมั่นคงแข็งแรง   มกีารเชญิผูเชี่ยวชาญฯ เขามาตรวจสอบและให
คําแนะนําในการปรบัปรุงแกไข 

1    คะแนน - กรณีผลการรายงานสภาพการตรวจสอบอาคารพบสิง่บอกเหตุที่อาจจะเปนผลใหอาคารไม
พรอมใชงานหรือไมมีความมั่นคงแข็งแรง  มีการตรวจสอบและใหคําแนะนําแกไขโดย
ผูเชี่ยวชาญฯ 
- กรณีผลการรายงานสภาพการตรวจสอบอาคารไมพบสิง่บอกเหตทุี่อาจจะเปนผลใหอาคาร
ไมพรอมใชงานหรอืไมมีความมั่นคงแข็งแรง  มีการตรวจสอบอาคารและใหคําแนะนําในการ
ดูแลรักษาอาคารใหมสีภาพพรอมใชงานโดยผูเชี่ยวชาญฯ  อยางนอยทุกๆ 5 ป/ครั้ง 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 

นิยามศัพท  : ไมมี 
  
 
 
 

EE : หมวดงานวิศวกรรมไฟฟาและสื่อสาร 
16. ระบบไฟฟากําลัง 

ระบบไฟฟากําลัง เปนระบบหนึ่งที่มีความสําคัญ ใชในการสงจายกําลังใหกับอุปกรณเครื่องมือแพทย 
และอุปกรณเครื่องใชไฟฟาทั่วไป เพื่อใชประกอบในการใหบริการรักษา ระบบไฟฟากําลังที่ดีควรคํานึงถึงความ
ปลอดภัย ประสิทธิภาพของระบบ การใชงานไดสะดวกและรวมถึงการบํารุงดูแลรักษา เปนตน ดังนั้น แบบ
แปลนรายละเอียดการติดตั้ง คูมือการใชงาน และรวมถึงการติดตั้งระบบไฟฟากําลังที่ถูกตองตามมาตรฐาน 
และหลักวิศวกรรมเปนไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย จึงเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่ง 

ระบบไฟฟากําลัง ในที่นี้เปนการรับกําลังไฟฟาจากระบบจําหนายแรงดันสูงของการไฟฟาสวนทองถิ่น 
ขนาด 22KV,24KV และ 33KV  เปนตน และลดแรงดันลงเปนแรงดันต่ําขนาด 230/400V สําหรับไฟฟาสวน
ภูมิภาค และ 240/416V สําหรับการไฟฟานครหลวง โดยผานทางหมอแปลงไฟฟา แลวสงจายกําลังไฟฟา
ใหกับบริภัณฑไฟฟา แผงควบคุมไฟฟา ตอไป 

เกณฑประเมินในหมวดนี้ ประกอบดวยเกณฑการประเมินยอย 11 เกณฑ โดยแตละเกณฑการ
ประเมินยอยมีคะแนนเต็ม 1 คะแนน  
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 สําหรับรายละเอียดเกณฑการประเมินและคะแนนในแตละเกณฑมีดังนี ้
หัวขอ เกณฑการประเมิน คะแนน 
16.1 มีแผนผงัระบบไฟฟากําลงั 1 
16.2 แนวการปกเสาพาดสายไฟฟาเปนระเบียบเรียบรอยและปลอดภัย[S] 1 
16.3 บริเวณที่ติดตัง้หมอแปลงไฟฟาแบบตั้งพื้นและนั่งรานตองมทีี่วางเพื่อปฏิบัติงาน 

และมีการปองกันอันตรายจากไฟฟาเปนไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟา 
สําหรับประเทศไทยฉบบัปลาสุด   มีพื้นทีเ่พียงพอตอการซอมบํารงุ และรถซอม
บํารุงสามารถเขาถึงไดมีปายแจงเตือนระวังอันตรายไฟฟาแรงสูง [S] 

1 

16.4 สายไฟฟามรีะยะหางจากตัวอาคารที่จะไมกอใหเกิดอันตรายและมีความสงูจากผิว
จราจรหรือทางเดินที่เหมาะสมโดยไมกีดขวางและเปนอันตรายตอบุคคลทั่วไป [S]

1 

16.5 มีกระแสไฟฟาจายใหกบัอุปกรณที่ใชกับผูรับบริการอยางเพยีงพอตลอด 24 ชั่วโมง 
(ตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย [S] 

1 

16.6 มีการติดต้ังแผงจายไฟฟาหลัก(ตู MDB) อยูในหองที่ทําดวยวัสดุ มั่นคงแข็งแรง     มี
ที่วางเพื่อปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานสามารถเขาตรวจสอบและซอมบํารงุได
สะดวก มีปายแจงเตือนระวังอันตรายจากไฟฟา [S] 

1 

16.7 ตูสวิทชตัดตอน(PANEL BOARD) มีที่วางเพื่อปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน  
สามารถเขาตรวจสอบไดงายและอยูในสภาพที่ยึดติดแนนมัน่คงแข็งแรง 

1 

16.8 ระบบการตอลงดินของหมอแปลงไฟฟา และแผงจายไฟฟาหลัก (ตูMDB) เปนไป
ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรบัประเทศไทยฉบบัปลาสุด [S] 

1 

16.9 ระบบการตอลงดินของแหลงจายไฟฟาแยกตางหาก เชน      เครื่องกําเนิดไฟฟา   
สํารองฉุกเฉิน การติดตั้งตองใหสอดคลองกับ ATS 3P หรอื ATS 4P เปนไปตาม  
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรบัประเทศไทยฉบับปลาสดุ [S] 

1 

16.10 การตอลงดินในพื้นทีท่ี่ไมมีการใชเครื่องมืออปุกรณไฟฟา(โซน 0)  
และพื้นทีท่ี่มีการใชเครื่องมืออปุกรณไฟฟา (โซน 1) 
สายดินติดตั้งเปนแบบแยก (TN–S) เปนไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาใน
สถานที่เฉพาะ:บริเวณสถานพยาบาลของ วสท. [S] 

1 

16.11 การตอลงดินในพื้นทีท่ี่มีการใชเครื่องมืออปุกรณไฟฟา(โซน2)ยกเวนกลุมโซน 1  เชน 
บริเวณหองผาตัด, หองICU ฯลฯ ซึ่งการจายไฟฟาที่ไมตอเนือ่ง สามารถกอใหเกิด
อันตรายถึงชีวิตไดสายดินติดตั้งเปนแบบแยกออกจากระบบ (IT) เปนไปตาม
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาในสถานทีเ่ฉพาะ : บรเิวณสถานพยาบาลของ วสท.[S]

1 

                                                                                                  รวม 11 
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16.1 มีแผนผังระบบไฟฟากําลัง 
วัตถุประสงค 
 เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับวิศวกร นายชาง ผูดูแลระบบใชสําหรบัเปนแนวทางในการตรวจสอบ
ดูแล และซอมบํารุงรักษา 

 

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินทําการตรวจสอบแผนผังระบบไฟฟากําลัง แบบกอสรางจริง (AS-BUILT DRAWING) และ
หรือไดอะแกรม ของผังระบบไฟฟาภายนอก และผงัระบบไฟฟากําลงัภายในอาคาร รายละเอียดของแบบ
แปลนตองมีวิศวกรไฟฟาลงนามรับรอง 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีแผนผงัระบบไฟฟากําลงั 
 

0.5 คะแนน มีแผนผงัระบบไฟฟากําลงัภายนอก และผังระบบไฟฟากําลังภายในอาคาร 
 

1    คะแนน มีแผนผงัระบบไฟฟากําลงัภายนอก และผังระบบไฟฟากําลังภายในอาคาร พรอมแบบขยาย
รายละเอียดการติดตั้ง และมีวิศวกรไฟฟาเซ็นตรับรองแบบ 

 
เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท : ไมมี 
 
16.2 แนวการปกเสาพาดสายไฟฟาเปนระเบียบเรียบรอยและปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
 เพื่อความปลอดภัยเปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม และถูกตองตามหลักวิศวกรรม 

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินทําการตรวจสอบงานปกเสาพาดสายไฟฟาแรงสูง/แรงต่ํา หรอืแนวเมนไฟฟาแรงสงู/แรงต่ํา 
ของโรงพยาบาล 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน แนวไฟฟาแรงสูง/แรงต่ํา ไมเปนระเบียบเรียบรอย กีดขวางทางจราจร 
 

0.5 คะแนน แนวไฟฟาแรงสูง/แรงต่ํา ไมเปนระเบียบเรียบรอยแตไมกีดขวางทางจราจร 
1    คะแนน แนวไฟฟาแรงสูง/แรงต่ํา เปนระเบียบเรียบรอย และไมกีดขวางทางจราจร 
 
เอกสารอางอิง : ไมมี 
นิยามศัพท     : ไมมี 
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16.3 บริเวณที่ติดตั้งหมอแปลงไฟฟาแบบตั้งพ้ืน และน่ังราน ตองมีที่วางเพื่อปฏิบัติงาน และมีการปองกัน
อันตรายจากไฟฟา เปนไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทยฉบับปลาสุด 
สถานที่ติดตั้งรถซอมบํารุงสามารถเขาถึงไดและมีปายแจงเตือนระวังอันตรายไฟฟาแรงสูง 

วัตถุประสงค 
 เพื่อความปลอดภัยสะดวกในการดูแลรักษาและซอมบํารงุ เปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม และถูกตอง
ตามหลกัวิศวกรรม 

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินทําการตรวจสอบสถานที่ตัง้ของหมอแปลงไฟฟาตรวจสอบที่วางเพื่อปฏิบัติงานการปองกัน
อันตรายจากไฟฟา และการเขาถึง เปนไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรบัประเทศไทยฉบบัปลาสุด
หรือไม 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีที่วางเพือ่ปฏิบัตงิาน และหรือไมมีการปองกันอันตรายจากไฟฟา 
0.5 คะแนน มีที่วางเพือ่ปฏิบัตงิานและมกีารปองกันอันตรายจากไฟฟาเปนไปตามมาตรฐานการติดตั้ง

ทางไฟฟาสําหรบัประเทศไทยฉบบัปลาสุด  
1    คะแนน มีที่วางเพื่อปฏิบัติงาน และมีการปองกันอันตรายจากไฟฟา เปนไปตามมาตรฐานการติดตั้ง

ทางไฟฟาสําหรับประเทศไทยฉบับปลาสุด สถานที่ติดต้ังรถซอมบํารุงสามารถเขาถึงไดและ
มีปายแจงเตือนระวังอันตรายไฟฟาแรงสูง 

 

16.4 สายไฟฟามีระยะหางจากตัวอาคารที่จะไมกอใหเกิดอันตราย และมีความสูงจากผิวจราจรหรือ
ทางเดินที่เหมาะสม  โดยไมกีดขวางและเปนอันตรายตอบุคคลทั่วไป 

วัตถุประสงค 
 เพื่อความปลอดภัยเปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม และถูกตองตามหลักวิศวกรรม 

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินทําการตรวจสอบระยะความหางของแนวสายไฟฟาแรงสงู/แรงต่ํา กับตัวอาคารและผิว
จราจร 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ระยะหางต่ําสุดตามแนวนอนระหวางสายไฟฟากบัสิง่กอสรางเมื่อสายไฟฟาไมไดยึดติดกับ
สิ่งกอสราง ไมเปนไปตามมาตรฐานการไฟฟา 

0.5 คะแนน ระยะหางต่ําสุดตามแนวนอนระหวางสายไฟฟากบัสิง่กอสรางเมื่อสายไฟฟาไมไดยึดติดกับ
สิ่งกอสราง พื้นทีบ่างสวนไมเปนไปตามมาตรฐานการไฟฟา 

1    คะแนน ระยะหางต่ําสุดตามแนวนอนระหวางสายไฟฟากบัสิง่กอสรางเมื่อสายไฟฟาไมไดยึดติดกับ
สิ่งกอสราง เปนไปตามมาตรฐานการไฟฟา 
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16.5 มีกระแสไฟฟาจายใหกับอุปกรณที่ใชกับผูรับบริการอยางเพียงพอตลอด 24 ชั่วโมง (ตามมาตรฐาน
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย) 

วัตถุประสงค 
 เพื่อใหระบบไฟฟามีความนาเชื่อถือ ปลอดภัยสามารถจายโหลดไดเพียงพอ และอยางตอเนื่องสําหรับ
โหลดที่มีความสําคัญ ถาหากขาดการจายกระแสไฟฟาอาจทาํใหผูปวยเสียชีวิตได 

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินทําการตรวจสอบระบบการจายไฟฟากําลังในอาคาร เพียงพอตอความตองการหรือไม การ
จายกระแสไฟฟาถาหากระบบไฟฟาปกติลมเหลว จะตองมีระบบไฟฟาสํารอง เชน เครื่องกําเนิดไฟฟา UPS 
จายกระแสไฟฟาทดแทนใหกับโหลดที่มีความสําคัญอยางเพียงพอและตอเนื่อง 

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ระบบไฟฟามีกําลังไมเพียงพอกบัความตองการ และหรือไมมีระบบไฟฟาสํารองจายทดแทน

ใหกับโหลดที่มีความสําคัญ ถาหากขาดการจายกระแสไฟฟาอาจทําใหผูปวยเสียชีวิตได 
0.5 คะแนน ระบบไฟฟามีกําลังเพียงพอกบัความตองการ และมรีะบบไฟฟาสํารองจายทดแทนใหกบั

โหลดที่มีความสําคัญ ถาหากขาดการจายกระแสไฟฟาอาจทาํใหผูปวยเสียชีวิตได 
1    คะแนน ระบบไฟฟามีกําลังเพียงพอกบัความตองการ และมรีะบบไฟฟาสํารองจายทดแทนใหกบั

โหลดที่มีความสําคัญไดอยางตอเนือ่งน้ํามันสํารองของเครื่องกําเนิดไฟฟาตองทํางานไมนอย
กวา 8 ชม. 

16.6 มีการติดตั้งแผงจายไฟฟาหลัก (ตู MDB) อยูในหองที่ทําดวยวัสดุ มั่นคงแข็งแรง มีท่ีวางเพื่อปฏิบัติงาน
เปนไปตามมาตรฐานสามารถเขาตรวจสอบและซอมบํารุงไดสะดวก มีปายแจงเตือนระวังอันตรายจาก
ไฟฟา 

วัตถุประสงค 
 เพื่อความปลอดภัยติดตั้งในสถานทีเ่หมาะสม แข็งแรง สะดวกในการดูแลรักษาและซอมบํารงุ เปน
ระเบียบเรียบรอยสวยงาม และถูกตองตามหลักวิศวกรรม 

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินทําการตรวจสอบ สถานที่ติดต้ังเหมาะสมแข็งแรงหรือไม ตรวจสอบการติดตั้งตู MDBที่วาง
เพื่อการปฏิบัติงาน และระยะหางระหวางตูกับผนังกรณีที่จําเปนตองเปดฝาตูเพื่อการซอมแซม ทั้งนี้ตองเปนไป
ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทยฉบับปลาสุด 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ติดต้ังในสถานที่ที่ไมเหมาะสม ไมมีที่วางเพื่อปฏิบัตงิาน และหรือไมมีการปองกันอันตราย
จากไฟฟา 

0.5 คะแนน ติดต้ังในสถานที่ทีเ่หมาะสม มีที่วางเพื่อปฏิบัตงิานและมีการปองกันอันตรายจากไฟฟา
เปนไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทยฉบับปลาสุด  

1    คะแนน ติดตั้งในสถานที่ที่เหมาะสม มีที่วางเพื่อปฏิบัติงาน และมีการปองกันอันตรายจากไฟฟา 
เปนไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทยฉบับปลาสุด สถานที่ติดตั้ง
สามารถเขาถึงไดสะดวกและมีปายแจงเตือนระวังอันตรายจากไฟฟา 



 

แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัติ                                                                     หนา 155 
 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
 
16.7 ตูสวิทชตัดตอน(PANEL BOARD) มีท่ีวางเพื่อปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน สามารถเขาตรวจสอบได

งาย และอยูในสภาพที่ยึดติดแนนมั่นคง 
วัตถุประสงค 

เพื่อความปลอดภัยติดตั้งในสถานทีเ่หมาะสม แข็งแรง สะดวกในการดูแลรักษาและซอมบํารงุ เปน
ระเบียบเรียบรอยสวยงาม และถูกตองตามหลักวิศวกรรม 

วิธีการประเมิน 
ผูประเมินทําการตรวจสอบ สถานที่ติดตั้งเหมาะสมแข็งแรงหรือไม ตรวจสอบการติดตั้งตูสวิทชตัด

ตอน(PANEL BOARD) ที่วางเพื่อการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตองเปนไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับ
ประเทศไทยฉบับปลาสุด 

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ติดต้ังในสถานที่ที่ไมเหมาะสม ไมมีที่วางเพื่อปฏิบัตงิาน  
0.5 คะแนน ติดต้ังในสถานที่ทีเ่หมาะสม มีที่วางเพื่อปฏิบัตงิานกวางไมนอยกวา 75 ซม.ฝาตูเปดได 90 

องศา เปนไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรบัประเทศไทยฉบับปลาสุด  
1    คะแนน ติดต้ังในสถานที่ที่เหมาะสม มีที่วางเพื่อปฏิบัติงานกวางไมนอยกวา 75 ซม.ฝาตูเปดได 90 

องศา เปนไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทยฉบับปลาสุด สถานที่
ติดต้ังสามารถเขาถึงไดสะดวก 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
 
 16.8 ระบบการตอลงดินของหมอแปลงไฟฟา และแผงจายไฟฟาหลัก (ตู MDB) เปนไปตามมาตรฐาน 

การติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทยฉบับปลาสุด 
วัตถุประสงค 

เพื่อความปลอดภัยและความนาเชื่อถือของระบบ 
วิธีการประเมิน 

ผูประเมินทําการตรวจสอบ สถานที่ติดตั้งจุดตอลงดินของหมอแปลงไฟฟา และตู MDB ตรวจสอบ
ความแข็งแรง และความตอเนื่องทางไฟฟา คาความตานทานตองไมเกิน 5 โอหม ทั้งนี้การติดตั้งตองเปนไป
ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทยฉบับปลาสุด 

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน จุดตอลงดินของหมอแปลง และตู MDB ไมมีความตอเนื่องทางไฟฟา และหรือคาความตานทาน

มากกวา  25 โอหม 
0.5 คะแนน จุดตอลงดินของหมอแปลง และตู MDB มีความตอเนื่องทางไฟฟาคาความตานทานมากกวา 5 

โอหม แตไมเกิน 25 โอหม 
1    คะแนน จุดตอลงดินของหมอแปลง และตู MDB มีความตอเนื่องทางไฟฟา คาความตานทานไมเกิน 5 

โอหม และการติดตั้งระบบสายดินถูกตองตามมาตรฐานและหลักวิศวกรรม 
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เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
 
16.9 ระบบการตอลงดินของแหลงจายไฟฟาแยกตางหาก เชน เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองฉุกเฉิน การติดตั้ง

ตองใหสอดคลองกับ ATS 3P หรือ     ATS 4P เปนไปตามมาตรฐาน การติดตั้งทางไฟฟาสําหรับ
ประเทศไทยฉบับปลาสุด 

วัตถุประสงค 
เพื่อความปลอดภัยและความนาเชื่อถือของระบบ 

วิธีการประเมิน 
ผูประเมินทําการตรวจสอบ การตอลงดินของเครื่องกําเนิดไฟฟา ใหสอดคลองกับ ATS 3P หรือ     

ATS 4P สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟาที่ใชATS 4P ใหทําการตอจุดนิวตรอนลงดิน สวนเครื่องกําเนิดไฟฟาที่ใช 
ATS 3P หามตอจุดนิวตรอนลงดิน ทั้งนี้การติดต้ังตองเปนไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศ
ไทยฉบับปลาสุด 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน การตอลงดินของเครื่องกําเนิดไฟฟาไมถกูตอง 
0.5 คะแนน การตอลงดินของเครื่องกําเนิดไฟฟาถูกตอง มีความตอเนือ่งทางไฟฟา คาความตานทาน

มากกวา 5 โอหม แตไมเกิน 25 โอหม 
1    คะแนน การตอลงดินของเครื่องกําเนิดไฟฟาถูกตอง มีความตอเนื่องทางไฟฟา คาความตานทานไม

เกิน 5 โอหม 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 

นิยามศัพท      : ไมมี 
 
16.10 การตอลงดินในพื้นท่ีที่ไมมีการใชเครื่องมืออุปกรณไฟฟา(โซน 0) และพื้นที่ท่ีมีการใชเครื่องมือ

อุปกรณไฟฟา (โซน 1) สายดินติดตั้งเปนแบบแยก (TN –S) เปนไปตามมาตรฐาน การติดตั้งทาง
ไฟฟาในสถานที่เฉพาะ : บริเวณสถานพยาบาล ของ วสท. 

วัตถุประสงค 
เพื่อความปลอดภัยและความนาเชื่อถือของระบบ 

วิธีการประเมิน 
ผูประเมินทําการตรวจสอบ การตอลงดินบริเวณโซน 0 ของอุปกรณไฟฟาตรวจสอบรูปแบบการติดตั้ง

ระบบสายดินของอุปกรณเปนแบบ TN-S สายดินของอุปกรณติดตั้งเปนแบบแยก และที่ตู MDB แผงเมน
ประธานของอาคารเพียงจุดเดียวเทานั้น ใหตอเชื่อมสายดินและสายนิวตรอนถึงกัน ทั้งนี้การติดตั้งตองเปนไป
ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทยฉบับปลาสุด 
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วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน การตอลงดินของอปุกรณไฟฟาไมเปนแบบ TN-S 
0.5 คะแนน จุดการตอลงดินของอุปกรณไฟฟาเปนแบบ TN-S 
1    คะแนน การตอลงดินของอุปกรณไฟฟาเปนแบบ TN-S และมีการตอเชื่อมสายดินและสายนิวตรอน

ถึงกันที่ตู MDB เทานั้น 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 

นิยามศัพท      : ไมมี 
 
16.11 การตอลงดินในพื้นท่ีที่มีการใชเครื่องมืออุปกรณไฟฟา(โซน 2) ยกเวนกลุมโซน 1 เชน  บริเวณหอง

ผาตัด , หอง ICU ฯลฯ ซึ่งการจายไฟฟาที่ไมตอเน่ือง สามารถกอใหเกิดอันตรายถึงชีวิตได สายดิน
ติดตั้งเปนแบบแยกออกจากระบบ (IT) เปนไปตามมาตรฐาน การติดตั้งทางไฟฟาใน สถานที่
เฉพาะ : บริเวณสถานพยาบาล ของ วสท. 

วัตถุประสงค 
เพื่อความปลอดภัยและความนาเชื่อถือของระบบ 

วิธีการประเมิน 
ผูประเมินทําการตรวจสอบ การตอลงดินบริเวณโซน 2 ของอุปกรณไฟฟาตรวจสอบรูปแบบการติดตั้ง

ระบบสายดินของอุปกรณเปนแบบ IT สายดินติดตั้งเปนแบบแยกออกจากระบบ (IT) เปนไปตามมาตรฐาน 
การติดตั้งทางไฟฟาใน สถานที่เฉพาะ : บริเวณสถานพยาบาล ของ วสท. 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน การตอลงดินของอปุกรณไฟฟาไมเปนแบบ IT 
0.5 คะแนน การตอลงดินของอปุกรณไฟฟาเปนแบบ IT 
1    คะแนน การตอลงดินของอุปกรณไฟฟาเปนแบบ IT และมีสัญลักษณแสดงบงบอกแยกจากระบบอื่น

อยางชัดเจน 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 

นิยามศัพท      : ไมมี 
 
17. ระบบไฟฟาแสงสวาง 

เพื่อใหมีแสงสองสวางบริเวณภายนอก และภายในอาคาร ใหมีความสวางเพียงพอเหมาะสมกับพืน้ทีใ่ช
งาน รวมถึงสําหรับใชในการหนีไฟ เปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และสมาคมไฟฟาแสงสวางแหง
ประเทศไทย การสองสวางภายในโรงพยาบาล มีพื้นที่ตองการใหแสงหลายแบบ แตละพื้นที่มีการใหแสงที่
แตกตางกัน หลอดที่เหมาะสมที่ใชในโรงพยาบาล คือหลอดที่มีอุณหภูมิสี 4000-4500 องศาเคลวิน เพราะให
แสงสีแดงออกมาดวย ซึ่งเหมาะสําหรับการตรวจรักษาทั่วไป ยกเวนโรคดีซานซึ่งหลอดที่เหมาะคือ หลอดที่มีสี
น้ําเงิน คือ หลอดเดยไลท เนื่องจากการเปลี่ยนสีผิวที่เหลือง เห็นไดชัดในหลอดประเภทนี้ แตอยางไรก็ตาม
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หลอดคูลไวท (อุณหภูมิสี 4000-4500 องศาเคลวิน) ก็เหมาะสําหรับการรักษาสวนใหญอยู ดังนั้นจึงสรุปไดวา
หลอดที่เหมาะสมที่สุดสําหรับงานโรงพยาบาล คือหลอดคูลไวท   

เกณฑประเมินในหมวดนี้ ประกอบดวยเกณฑการประเมินยอย 3 เกณฑ โดยแตละเกณฑการประเมิน
ยอยมีคะแนนเต็ม 1 คะแนน รวมคะแนนเต็มเทากับ 3 คะแนน  

สําหรับรายละเอียดเกณฑการประเมินและคะแนนในแตละเกณฑมีดังนี้ 

หัวขอ เกณฑประเมิน คะแนน 
17.1 ภายนอกอาคารมีการติดตั้งเสาไฟฟาแสงสวางหรอืดวงโคมทีใ่หความสวางในเวลา

กลางคืนไดอยางพอเพียงสภาพของเสาไฟฟาและดวงโคมมีการติดตั้งอยางมั่นคง
แข็งแรงและปลอดภัย [S] 

1 

17.2 ภายในอาคารมีคาความเขมของแสงสวางพอเพียงและเหมาะสมตอพื้นที่ใชงาน 
ตามมาตรฐานสมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย [S] 

1 

17.3 ภายนอกอาคารมีอปุกรณปองกันการใชกระแสไฟฟาเกินและปองกันอันตรายจาก
กระแสไฟฟารั่ว 

1 

                                                                                                  รวม 3 
  

17.1 ภายนอกอาคารมีการติดตั้งเสาไฟฟาแสงสวางหรือดวงโคมที่ใหความสวางในเวลากลางคืนได
อยางพอเพียงสภาพของเสาไฟฟาและดวงโคมมีการติดตั้งอยางมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
 เพื่อใหความสวางในเวลากลางคืนกับพื้นที่ภายนอกอาคารบริเวณผิวจราจร บรเิวณที่จอดรถ และ
บริเวณพื้นที่ทั่วไป  

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินทําการตรวจสอบวัดระดับความสองสวางบริเวณผิวจราจร บริเวณที่จอดรถ และบริเวณ
พื้นที่ทั่วไป คาความสวางที่เหมาะสมในแตละพื้นที่ใหดูจากตารางความสองสวางภายในอาคาร ของสมาคม
ไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทยการวัดควรวัดที่ระดับพื้นไมนอยกวา 3 จุด แลวนํามาหาคาเฉลี่ย และนําไป
เปรียบเทียบกับคาในตาราง 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน แสงสวางไมพียงพอกับความตองการต่ํากวาขอกําหนด 
 

0.5 คะแนน แสงสวางพียงพอกับความตองการ คาความสวางบริเวณทางเดินไมนอยกวา 50 ลักซ 
เปนไปตามมาตรฐานของสมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย 

1    คะแนน แสงสวางพียงพอกับความตองการ คาความสวางบริเวณทางเดินไมนอยกวา 50 ลักซ 
เปนไปตามมาตรฐานของสมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย การติดตั้งมั่นคงแข็งแรง 
และมีการปองกันตามมาตรฐานและหลักวิศวกรรม 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
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17.2 ภายในอาคารมีคาความเขมของแสงสวางพอเพียงและเหมาะสมตอพื้นที่ใชงาน ตามมาตรฐาน    
สมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย 

วัตถุประสงค 
 เพื่อใหความสวางในเวลากลางคืนกับพื้นที่ภายในอาคารบรเิวณทั่วไปใหมีความเหมาะสมตอพื้นที่ใช
งานมีคาความสวางพอเพียงและเปนไปตามมาตรฐานสมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย 

วิธีการประเมิน/แนวทางการประเมินและเกณฑที่กําหนด 
 ผูประเมินทําการตรวจสอบวัดระดับความสองสวางบริเวณพื้นที่ภายในอาคารบริเวณทั่วไปคาความ
สวางที่เหมาะสมในแตละพื้นที่ใหดูจากตารางความสองสวางภายในอาคาร ของสมาคมไฟฟาแสงสวางแหง
ประเทศไทยการวัดควรวัดที่ระดับพื้นทํางานไมนอยกวา 3 จุด แลวนํามาหาคาเฉลี่ยนําไปเปรียบเทียบกับคาใน
ตาราง และควรพิจารณารูปแบบดวงโคมวาเหมาะสมหรือไม เชน สีของหลอด รูปแบบของดวงโคม บริเวณ
สะอาด และที่พักคนไขควรเปนโคมแบบปด สวนที่ทํางานทั่วไปเปนโคมแบบมีแผนสะทอนแสง เปนตน 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน แสงสวางไมพียงพอกับความตองการต่ํากวาขอกําหนด 
 

0.5 คะแนน แสงสวางพียงพอกับความตองการ เปนไปตามมาตรฐานของสมาคมไฟฟาแสงสวางแหง
ประเทศไทย 

1    คะแนน แสงสวางพียงพอกับความ เปนไปตามมาตรฐานของสมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย
แสงที่ใชเปนแบบขาวนวล(COOL WHITE) รูปแบบเหมาะสม และการติดตัง้มั่นคงแข็งแรง  

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
 
 
17.3 ภายนอกอาคาร วงจรไฟฟาแสงสวางตองมีการติดตั้งอุปกรณปองกันการใชกระแสไฟฟาเกิน และ  

  ปองกันอันตรายจากกระแสไฟฟารั่ว 

วัตถุประสงค 
 เพื่อความปลอดภัยปองกันการใชกระแสไฟฟาเกิน ซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดเพลิงไหมได และปองกัน
อันตรายจากกระแสไฟฟารั่วซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหเสียชีวิตได ติดต้ังในสถานที่เหมาะสม แข็งแรง สะดวกในการ
ดูแลรักษาและซอมบํารุง เปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม และถูกตองตามหลักวิศวกรรม 

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินทําการตรวจสอบวามีการติดตั้งอุปกรณปองกันการใชกระแสไฟฟาเกิน และปองกันอันตราย
จากกระแสไฟฟารั่วหรือไม สถานที่ติดต้ังเหมาะสมแข็งแรงหรือไม สะดวกในการดูแลรักษาและซอมบํารุง เปน
ระเบียบเรียบรอยสวยงาม และถูกตองตามหลักวิศวกรรม 
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วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีอุปกรณปองกันการใชกระแสไฟฟาเกิน และหรือไมมีอุปกรณปองกันอันตรายจาก
กระแสไฟฟารั่ว 

0.5 คะแนน มีอุปกรณปองกันการใชกระแสไฟฟาเกิน และปองกันอันตรายจากกระแสไฟฟารั่ว 
1    คะแนน มีอุปกรณปองกันการใชกระแสไฟฟาเกิน และปองกันอันตรายจากกระแสไฟฟารั่วติดตั้งใน

สถานที่ที่เหมาะสม สะดวกในการดูแลรักษาและซอมบํารุง เปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม 
และถูกตองตามหลักวิศวกรรม 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
 
18. ระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน 

ระบบไฟฟาสํารอง มีไวสําหรับทดแทนการจายกําลังไฟฟาในกรณีฉุกเฉิน หรือแหลงจายกําลังไฟฟา
จากการไฟฟาขัดของ ลมเหลว โดยจะตองจายกําลังไฟฟาใหกับพื้นที่ที่ใชสําหรับการบริการ และใชในการ
รักษาพยาบาลอยางตอเนื่องเปนอยางนอยในสัดสวนที่เหมาะสม 

เกณฑประเมินในหมวดนี้ ประกอบดวยเกณฑการประเมินยอย 5เกณฑ โดยแตละเกณฑการประเมิน
ยอยมีคะแนนเต็ม 1 คะแนน รวมคะแนนเต็มเทากับ 5 คะแนน  

สําหรับรายละเอียดเกณฑการประเมินและคะแนนในแตละเกณฑมีดังนี้ 

หัวขอ เกณฑการประเมิน คะแนน 
18.1 มีระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉินในการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟาตองสามารถจายไฟใชงาน

ภายใน 10 วินาทีภายหลงัระบบไฟฟากําลงัหลักหยุดทํางาน [S] 
1 

18.2 มีการทดสอบการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองเปนประจําและมีน้ํามันสํารอง 
สําหรับการเดินเครื่องอยางเพียงพอไมนอยกวา 8 ช่ัวโมง 

1 

18.3 เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองตองอยูในที่มิดชิด โดยอาจอยูภายในอาคารหลกัหรืออยูเปน 
อาคารแยกตางหาก  มีการปองกันแรงสั่นสะเทือนและเสียง  มีประตูทางเขาออกสะดวก 
และกวางเพียงพอตอการเคลื่อนยายหรอืซอมบํารุงโดยมรีะยะหางโดยรอบจากเครื่องกับ 
ผนังไมนอยกวา 1 เมตร [S] 

1 

18.4 ภายในอาคารที่ติดต้ังเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง ตองมีการระบายอากาศที่ดีและสะอาด  
มีแสงสวางเพียงพอในการตรวจสอบการทํางานของเครือ่ง [S] 

1 

18.5 บันไดทางหนีไฟ/ทางสัญจร  หองเครื่อง  ตองมีระบบไฟฟาแสงสวางฉกุเฉิน และโคม
ไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินซึ่งใชพลังงานจากแบตเตอรีเ่พิ่มเตมิตามความเหมาะสม ตาม
มาตรฐานระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน และโคมไฟปายทางออกฉุกเฉิน และปายเสรมิใช
สําหรับหนีไฟบริเวณชองทางเดิน , บันไดหนีไฟ [L],[S] 

1 

                                                                                                             รวม 5 
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18.1 มีระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉินในการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟาซึ่งตองสามารถจายไฟใชงาน
ภายใน 10 วินาที ภายหลังระบบไฟฟากําลังหลักหยุดทํางาน 

วัตถุประสงค 
 เพื่อสําหรับทดแทนการจายกําลังไฟฟาในกรณีฉุกเฉิน หรือแหลงจายกําลังไฟฟาจากการไฟฟาขัดของ 
ลมเหลว โดยจะตองจายกําลังไฟฟาใหกับพื้นที่ที่ใชสําหรับการบริการ และใชในการรักษาพยาบาลอยาง
ตอเนื่อง ในเวลาที่รวดเร็ว และเหมาะสมการจายไฟอัตโนมัติขณะแหลงจายไฟปกติลมเหลว แบงเปน 5 
ประเภท 
ประเภท 0  (ไมมีการขาดตอน) 
ประเภท 0.15  (ขาดตอนสั้นมาก) 
ประเภท 0.5  (ขาดตอนสั้น) ใชกับโคมไฟ บริภัณฑไฟฟาทางการแพทย เพื่อชวยชีวิต 
ประเภท 15  (ขาดตอนปานกลาง) 
ประเภท >15  (ขาดตอนนาน) 

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินทําการตรวจสอบวามีการติดตั้งระบบไฟฟาสํารองหรือไม สามารถใชการไดดีหรือไม และใช
ในการรักษาพยาบาลอยางตอเนื่อง ในเวลาที่รวดเร็ว และเหมาะสม 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีการติดตั้งระบบไฟฟาสํารอง ใชในการรักษาพยาบาลอยางตอเนื่อง 
0.5 คะแนน มีการติดต้ังระบบไฟฟาสํารอง ใชในการรักษาพยาบาลอยางตอเนื่อง การทํางานจายไฟ

อัตโนมัติขณะแหลงจายไฟปกตลิมเหลวเปนแบบขาดตอนนาน >15 วินาที 
1    คะแนน มีการติดตั้งระบบไฟฟาสํารอง ใชในการรักษาพยาบาลอยางตอเนื่อง การทํางานจายไฟ

อัตโนมัติขณะแหลงจายไฟปกติลมเหลวเปนแบบขาดตอนปานกลาง 10-15 วินาที 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 

นิยามศัพท      : ไมมี 
 

18.2 มีการทดสอบการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองเปนประจําและมีนํ้ามันสํารองสําหรับการ
เดินเครื่องอยางเพียงพอไมนอยกวา 8 ชั่วโมง 

วัตถุประสงค 
 เพื่อความปลอดภัยและนาเชื่อถือของระบบไฟฟา จําเปนตองทดแทนการจายกําลังไฟฟาในกรณี
ฉุกเฉิน หรือแหลงจายกําลังไฟฟาจากการไฟฟาขัดของ ลมเหลว โดยจะตองจายกําลังไฟฟาใหกับพื้นที่ที่ใช
สําหรับการบริการ และใชในการรักษาพยาบาลอยางตอเนื่อง  

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินทําการตรวจสอบวามีการทดสอบระบบไฟฟาสํารองเปนประจําหรือไม มีเชื้อเพลิงสํารอง
เพียงพอ สามารถใชการไดดีไมนอยกวา 8 ชม. 
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 วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีการทดสอบระบบไฟฟาสํารอง และหรือไมมเีชื้อเพลิงสํารอง ใชในการรกัษาพยาบาล
อยางตอเนื่อง 

0.5 คะแนน มีการทดสอบระบบไฟฟาสํารองเปนประจํา และมเีชื้อเพลิงสํารอง ที่ใชในการ
รักษาพยาบาลอยางตอเนื่องไมถึง 8 ชม. 

1    คะแนน มีการทดสอบระบบไฟฟาสํารอง เปนประจํา  และมี เชื้อเพลิงสํ ารอง ที่ ใช ในการ
รักษาพยาบาลอยางตอเนื่องไมนอยกวา 8 ชม. 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 

นิยามศัพท      : ไมมี 
 

18.3 เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองตองอยูในที่มิดชิด โดยอาจอยูภายในอาคารหลักหรืออยูเปนอาคารแยก  
       ตางหาก  มีการปองกันแรงสั่นสะเทือนและเสียงจากเครื่อง  มีประตูทางเขาออกสะดวก และกวาง 

เพียงพอตอการเคลื่อนยายหรือซอมบํารุง โดยมีระยะหางโดยรอบจากเครื่องกับผนังไมนอยกวา  
  1 เมตร 

วัตถุประสงค 
 เพื่อความปลอดภัยติดตั้งในสถานทีเ่หมาะสม แข็งแรง สะดวกในการดูแลรักษาและซอมบํารงุ เปน
ระเบียบเรียบรอยสวยงาม และถูกตองตามหลักวิศวกรรม 

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินทําการตรวจสอบ สถานที่ติดต้ังเหมาะสมแข็งแรงหรือไม ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องกําเนิด
ไฟฟาสํารอง ที่วางเพื่อการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตองเปนไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย
ฉบับปลาสุด 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ติดต้ังในสถานที่ที่ไมเหมาะสม ไมมีที่วางเพื่อปฏิบัตงิาน  
0.5 คะแนน ติดต้ังในสถานที่ทีเ่หมาะสม มีที่วางเพื่อปฏิบัตงิานและมีการปองกันแรงสั่นสะเทอืนและ

เสียงจากเครื่องเปนไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรบัประเทศไทยฉบับปลาสุด  
1    คะแนน ติดต้ังในสถานที่ที่เหมาะสม มีที่วางเพื่อปฏิบัติงานโดยมีระยะหางโดยรอบจากเครื่องกบัผนงั

ไม  นอยกวา 1 เมตร และมีการปองกันแรงสั่นสะเทือนและเสียงจากเครื่อง สถานที่ติดตั้ง
สามารถเขาถึงไดสะดวกมีการระบายอากาศที่ดี และมีปายแจงเตือนระวังอันตรายจาก
ไฟฟาเปนไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทยฉบับปลาสุด  

 
เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
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18.4  มีเครื่องสํารองไฟฟาฉุกเฉิน (UPS) จายใหกับอุปกรณทางการแพทยที่สําคัญ สําหรับวงจรชวยชีวิต  
  ซึ่งไมสามารถหยุดได มีการใชอยางตอเน่ืองเพียงพอ และเหมาะสม  โดยอยูในสภาพที่พรอมใชงาน 

วัตถุประสงค 
 เพื่อสําหรับทดแทนการจายกําลังไฟฟาในกรณีฉุกเฉิน หรือแหลงจายกําลังไฟฟาจากการไฟฟาขัดของ 
ลมเหลว โดยจะตองจายกําลังไฟฟาใหกับพื้นที่ที่ใชสําหรับการบริการ และใชในการรักษาพยาบาลอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งการจายไฟฟาที่ไมตอเนื่อง สามารถกอใหเกิดอันตรายถึงชีวิตได การจายไฟอัตโนมัติขณะ
แหลงจายไฟปกติลมเหลว แบงเปน 5 ประเภท 
ประเภท 0   (ไมมีการขาดตอน) 
ประเภท 0.15  (ขาดตอนสั้นมาก) 
ประเภท 0.5  (ขาดตอนสั้น) ใชกับโคมไฟ บริภัณฑไฟฟาทางการแพทย เพื่อชวยชีวิต 
ประเภท 15   (ขาดตอนปานกลาง) 
ประเภท >15  (ขาดตอนนาน) 

วิธีการประเมิน 
ผูประเมินทําการตรวจสอบวามีการติดตั้งเครื่องสํารองไฟฟาฉุกเฉินUPS(Uninterruptible Power 

Supply)สําหรับอุปกรณการแพทยที่ใชรักษาผูปวยวิกฤตหรือไม สามารถใชการไดดีและมีประสิทธิภาพหรือไม  

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีการติดตั้งระบบไฟฟาสํารองUPSใชในการรักษาพยาบาลอยางตอเนื่องกับอปุกรณ
ทางการแพทยทีส่ําคัญ สําหรบัวงจรชวยชีวิตซึ่งไมสามารถหยุดได 

0.5 คะแนน มีการติดต้ังระบบไฟฟาสํารอง UPS ประเภทไมมกีารขาดตอน ใชในการรักษาพยาบาล
อยางตอเนื่องกบัอุปกรณทางการแพทยทีส่ําคัญ สําหรับวงจรชวยชีวิตซึ่งไมสามารถหยุดได 

1    คะแนน มีการติดตั้งระบบไฟฟาสํารอง UPSประเภทไมมีการขาดตอน เปนแบบ True Online 
Double Conversion Design ,Pure Sine Wave และมีแบตเตอรี่สํารองจายกระแสไฟฟา
ไมนอยกวา 10 นาทีใชในการรักษาพยาบาลอยางตอเนื่องกับอุปกรณทางการแพทยที่สําคัญ 
สําหรับวงจรชวยชีวิตซึ่งไมสามารถหยุดได 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
 
18.5 บันไดทางหนีไฟ/ทางสัญจร  หองเครื่อง  ตองมีระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน และโคมไฟฟาปาย

ทางออกฉุกเฉินซึ่งใชพลังงานจากแบตเตอรี่เพิ่มเติมตามความเหมาะสม ตามมาตรฐานระบบไฟฟา
แสงสวางฉุกเฉิน และโคมไฟปายทางออกฉุกเฉิน และปายเสริมใชสําหรับหนีไฟบริเวณชองทางเดิน , 
บันไดหนีไฟ  

วัตถุประสงค 
 เพื่อความปลอดภัยเปนอุปกรณใชสําหรับสองสวางเพื่อเพื่อการหนีไฟ เพื่อใหเห็นทางหนีไฟชัดเจน 
เพื่อใหเห็นอุปกรณแจงเหตุดวยมือ และอุปกรณผจญเพลิงที่ติดตั้งไดชัดเจน การใหแสงสวางเพื่อการหนีไฟ
ไมไดมีไวเพื่อใหแสงสวางเฉพาะเมื่อระบบจายไฟฟาปกติทั้งระบบลมเหลวแตเพียงอยางเดียว แตมีไวใหแสง
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สวางเมื่อมีความลมเหลวของการจายไฟในพื้นที่นั้นๆดวย ชวงเวลาการสองสวางเพื่อการหนีไฟตองไมนอยกวา 
180 นาที และชวงเวลาการสองสวางสํารองที่ไมใชสําหรับหนีไฟตองไมนอยกวา 120 นาที 
วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินทําการตรวจสอบ วามีการติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินบริเวณชองทางเดิน บันไดหนี
ไฟและหองเครื่อง หรือไม การติดตั้งเปนไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทยฉบับปลาสุด
หรือไม 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีการติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน และโคมไฟฟาปายทางออกฉกุเฉิน บรเิวณ
ชองทางเดิน บันไดหนีไฟ และหองเครื่อง 

0.5 คะแนน มีการติดต้ังระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินและโคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินบริเวณชองทาง
เดิน บันไดหนีไฟ และหองเครื่องรปูแบบการติดตั้งเปนไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟา
สําหรับประเทศไทยฉบบัปลาสุด 

1    คะแนน มีการติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินโคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินและปายเสริมใช
สําหรับหนีไฟบริเวณชองทางเดิน บันไดหนีไฟ และหองเครื่องรูปแบบการติดตั้งเปนไปตาม
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทยฉบับปลาสุด  

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
 
19. ระบบโทรศัพท 

ระบบโทรศัพทอัตโนมัติเปนระบบที่ใชเพื่อติดตอสื่อสารงานตางๆ ของโรงพยาบาล ทั้งภายใน และ
ภายนอกอาคารซึ่งรวมถึงแบบมีสาย และไรสาย 

เกณฑประเมินในหมวดนี้ ประกอบดวยเกณฑการประเมินยอย 4 เกณฑ โดยแตละเกณฑการประเมิน
ยอยมีคะแนนเต็ม 1 คะแนน รวมคะแนนเต็มเทากับ 4 คะแนน  

สําหรับรายละเอียดเกณฑการประเมินและคะแนนในแตละเกณฑมีดังนี้ 

หัวขอ เกณฑการประเมิน คะแนน 
19.1 แนวการปกเสาพาดสายโทรศัพทเปนระเบียบเรียบรอยและปลอดภัย 1 
19.2 สายโทรศัพท มีระยะหางจากตัวอาคารที่จะไมกอใหเกิดอันตรายและมีความสูง 

จากผิวจราจรหรือทางเดินที่เหมาะสมไมกีดขวางหรอืเปนอันตรายตอบุคคลทั่วไป 
1 

19.3 มีจํานวนโทรศัพทตามความเหมาะสม เพื่อใชติดตอสื่อสารระหวางหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอกไดอยางสะดวกรวดเร็ว 

1 

19.4 จํากัดการใชโทรศัพทไรสายในบางพื้นทีท่ี่มีความสําคัญเชน หองผาตัด,ICU,CCU 
เปนตน เพื่อปองกันการรบกวนของคลื่นสนามแมเหล็กไฟฟาซึ่งทําใหอุปกรณ
เครื่องวัดทํางานผิดได 

1 

                                                                                                 รวม 4 
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 19.1 แนวการปกเสาพาดสายโทรศัพท  เปนระเบียบเรียบรอยและปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
 เพื่อความปลอดภัยเปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม และถูกตองตามหลักวิศวกรรม 

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินทําการตรวจสอบงานปกเสาพาดสายโทรศัพท ของโรงพยาบาล 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน แนวสายโทรศัพท ไมเปนระเบียบเรียบรอย กีดขวางทางจราจร 
0.5 คะแนน แนวสายโทรศัพท ไมเปนระเบียบเรียบรอยแตไมกีดขวางทางจราจร 
1    คะแนน แนวสายโทรศัพท เปนระเบียบเรียบรอย และไมกีดขวางทางจราจร การติดตั้งถูกตองตาม

หลักวิศวกรรม 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
 
19.2 สายโทรศัพท  มีระยะหางจากตัวอาคารที่จะไมกอใหเกิดอันตรายและมีความสูงจากผิวจราจรหรื

ทางเดินที่เหมาะสม  ไมกีดขวางหรือเปนอันตรายตอบุคคลทั่วไป 

วัตถุประสงค 
 เพื่อความปลอดภัยเปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม และถูกตองตามหลักวิศวกรรม 

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินทําการตรวจสอบระยะความหางของแนวสายโทรศัพท กับตัวอาคารและผิวจราจร 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ระยะหางต่ําสุดตามแนวนอนระหวางสายโทรศัพทกับสิ่งกอสราง ผิวถนน กีดขวาง
การจราจร 

0.5 คะแนน ระยะหางต่ําสุดตามแนวนอนระหวางสายโทรศัพทกับสิ่งกอสราง ผิวถนน ไมกีดขวาง
การจราจร 

1    คะแนน ระยะหางต่ําสุดตามแนวนอนระหวางสายโทรศัพทกับสิ่งกอสราง ผิวถนน ไมกีดขวาง
การจราจร และเปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
 
19.3 มีจํานวนโทรศัพทตามความเหมาะสม เพื่อใชติดตอสื่อสารระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอก

ไดอยางสะดวกรวดเร็ว 

วัตถุประสงค 
 เพื่ออํานวยความสะดวก รวดเร็ว ในการติดตอประสานงาน 
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วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินทําการตรวจสอบจํานวนคูสายภายนอก และภายในอาคาร วาเพียงพอสะดวกตอการติดตอ
หรือไม การติดตั้งเปนระเบียบเรียบรอยหรือไม 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน จํานวนคูสายภายนอก และภายในอาคาร ไมเพียงพอ 
0.5 คะแนน จํานวนคูสายภายนอก และภายในอาคาร เพียงพอสะดวกตอการติดตอ สัดสวนสายนอก : 

สายในไมนอยกวา 10 : 1  
1    คะแนน จํานวนคูสายภายนอก และภายในอาคาร เพียงพอสะดวกตอการติดตอ สัดสวนสายนอก : 

สายในไมนอยกวา 10 : 1 และมีการติดตั้งเปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม ถูกตองตามหลกั
วิศวกรรม 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
 

19.4 จํากัดการใชโทรศัพทไรสายในบางพื้นที่ที่มีความสําคัญ เชน หองผา ตัด ,ICU,CCU เปนตน เพื่อ
ปองกันการรบกวนของคลื่นสนามแมเหล็กไฟฟา ซึ่งทําใหอุปกรณเครื่องวัดทํางานผิดพลาดไดเชน 
มีปายแจงเตือนหามใชโทรศัพทไรสาย 

วัตถุประสงค 
 เพื่อความปลอดภัยไมใหมีคลื่นสญัญาณไปรบกวนเครื่องมือแพทย ซึ่งอาจทําใหอปุกรณเครื่องมือ
แพทยเกิดการผิดพลาดได 

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินทําการตรวจสอบในบางพื้นที่ทีม่ีความสําคัญ เชน หองผาตัด , ICU, CCU เปนตน วามีปาย
แจงเตือนหามใชโทรศัพทไรสายหรือไม 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีปายแจงเตือนหามใชโทรศัพทไรสาย 

0.5 คะแนน มีปายแจงเตือนหามใชโทรศัพทไรสาย 
1    คะแนน มีปายแจงเตือนหามใชโทรศัพทไรสาย ติดตั้งเห็นไดเดนชัดทัง้ภายใน และตรงบรเิวณ

ทางเขาพื้นที ่

 
20. ระบบเสียงตามสาย 

ระบบเสียงประกาศ ใชเพื่อติดตอสื่อสารงานประชาสัมพันธตางๆ ทั้งภายใน และภายนอกโรงพยาบาล  

เกณฑประเมินในหมวดนี้ ประกอบดวยเกณฑการประเมินยอย 1 เกณฑ โดยแตละเกณฑการประเมิน
ยอยมีคะแนนเต็ม 1 คะแนน รวมคะแนนเต็มเทากับ 1 คะแนน  
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สําหรับรายละเอียดเกณฑการประเมินและคะแนนในแตละเกณฑมีดังนี้ 

หัวขอ เกณฑการประเมิน คะแนน 
20.1 มีระบบเสียงตามสายไวประกาศเรียก หรือแจงขอมลูขาวสารตอทั้งเจาหนาที่และ

ผูรบับริการไดสะดวกรวดเร็วโดยสามารถไดยินอยางชัดเจนทั้งภายใน และ 
ภายนอกอาคาร 

1 

 
มีระบบเสียงตามสายไวประกาศเรียก หรือแจงขอมูลขาวสาร ตอทั้งเจาหนาที่และผูรับบริการได

สะดวกรวดเร็ว โดยสามารถไดยินอยางชัดเจนทั้งภายในและภายนอกอาคาร 

วัตถุประสงค 
 เพื่ออํานวยความสะดวก รวดเร็ว ในการแจงขอมลูขาวสาร ตอทั้งเจาหนาที่และผูรบับริการ 

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินทําการตรวจสอบระบบเสียงตามสายภายนอก และภายในอาคาร วามีความดังครอบคลมุ
พื้นที่บริการหรอืไม การติดตั้งเปนระเบียบเรียบรอยหรือไม 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีการติดตั้งระบบเสียงตามสาย 
0.5 คะแนน มีการติดต้ังระบบเสียงตามสายภายนอก และหรือภายในอาคาร  
1    คะแนน มีการติดต้ังระบบเสียงตามสายภายนอก และภายในอาคารอยางเหมาะสม และมีการติดตัง้

เปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม ถูกตองตามหลักวิศวกรรม 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
 
21. ระบบเรียกพยาบาล 

ระบบเรียกพยาบาล เปนอุปกรณใชเพื่อติดตอสื่อสารระหวางผูปวยกับพยาบาล เมื่อผูปวยตองการ
ความชวยเหลือจากพยาบาลอยางฉับพลัน อุปกรณประกอบดวยแผงควบคุม ปุมกดเรียกพยาบาลทั้งแบบปกติ
และแบบฉุกเฉิน หลอดไฟแสดงสถานการณเรียก การติดตอสื่อสารสามารถติดตอได 2 แบบ คือแบบทางเดียว 
และแบบสองทาง  

เกณฑประเมินในหมวดนี้ ประกอบดวยเกณฑการประเมินยอย 1 เกณฑ โดยแตละเกณฑการประเมิน
ยอยมีคะแนนเต็ม 1 คะแนน รวมคะแนนเต็มเทากับ 1 คะแนน  

สําหรับรายละเอียดเกณฑการประเมินและคะแนนในแตละเกณฑมีดังนี้ 

หัวขอ เกณฑการประเมิน คะแนน 
21.1 มีระบบเรียกพยาบาลสําหรบัติดตอสื่อสารระหวางเจาหนาทีก่ับผูปวย  เพื่อผูปวย 

จะไดรับการชวยเหลืออยางทันทวงที โดยติดตั้งทีห่องพักผูปวย-หองน้ําผูปวยและ 
ที่ทํางานพยาบาลและมีไฟสัญญาณแสดงหนาหองพัก 

1 
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21.1 มีระบบเรียกพยาบาลสําหรับติดตอสื่อสารระหวางเจาหนาที่กับผูปวย  เพื่อผูปวยจะไดรับการ
ชวยเหลืออยางทันทวงที โดยติดตั้งที่หองพักผูปวย  ,,หองนํ้าผูปวย และที่ทํางานพยาบาล และมี
ไฟสัญญาณแสดงหนาหองพัก 

วัตถุประสงค 
ใชเพื่อติดตอสื่อสารระหวางผูปวยกับพยาบาล เมื่อผูปวยตองการความชวยเหลือจากพยาบาลอยาง

ฉับพลัน 

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินทําการตรวจสอบระบบเรียกพยาบาล วามีการติดตั้งอุปกรณครบตามจํานวนเตียงคนไข
หรือไม การติดตั้งเปนระเบียบเรียบรอยหรอืไม 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีการติดตั้งอุปกรณระบบเรียกพยาบาล 
0.5 คะแนน มีการติดต้ังอุปกรณระบบเรียกพยาบาลครบตามจํานวนเตียงคนไข บริเวณหองน้ํามี

หลอดไฟแสดงสถานะกดเรียก 
1    คะแนน มีการติดต้ังอุปกรณระบบเรียกพยาบาลครบตามจํานวนเตียงคนไข บริเวณหองน้ํามี

หลอดไฟแสดงสถานะกดเรียก และมีการติดต้ังเปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม ถูกตองตาม
หลักวิศวกรรม 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 

นิยามศัพท      : ไมม ี
 
22. ระบบแจงเหตุเพลิงไหม 

ระบบแจงเหตุเพลิงไหม เปนอุปกรณที่ใชแจงเหตุในกรณีที่เกิดเพลิงไหมใชกับอาคารเพื่อเตือนภัยใน

เรื่องไฟไหม ปองกันชีวิต และทรัพยสิน อุปกรณประกอบดวย เชน  

แผงควบคุม 
อุปกรณตรวจจับสัญญาณควัน และความรอน 

อุปกรณแจงเหตุ เปนตน  
เกณฑประเมินในหมวดนี้ ประกอบดวยเกณฑการประเมินยอย 2 เกณฑ โดยแตละเกณฑการประเมิน

ยอยมีคะแนนเต็ม 1 คะแนน รวมคะแนนเต็มเทากับ 2 คะแนน  

สําหรับรายละเอียดเกณฑการประเมินและคะแนนในแตละเกณฑมีดังนี้ 

หัวขอ เกณฑการประเมิน คะแนน 
22.1 มีการติดต้ังระบบแจงเหตุเพลิงไหมในทกุชั้นของอาคารประกอบดวย อุปกรณสง

สัญญาณทีส่ามารถสงเสียง หรือสัญญาณใหผูที่อยูภายในอาคารไดยินหรือทราบ
อยางทั่วถึง โดยการควบคุมดวยมอืหรือดวยระบบอัตโนมัติ ในตําแหนงทีเ่หมาะสม 
เชน โถงพักรอหองพักผูปวย หองทํางาน เปนตน โดยการติดตั้งใหเปนไปตาม
มาตรฐานระบบแจงเหตเุพลิงไหมของ วสท. [L],[S] 

1 

22.2 มีการตรวจสอบและทดสอบเปนประจําอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 1 
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22.1  มีการติดตั้งระบบแจงเหตุเพลิงไหมในทุกชั้นของอาคารประกอบดวย อุปกรณสงสัญญาณที่
สามารถสงเสียงหรือสัญญาณใหผูที่อยูภายในอาคารไดยินหรือทราบอยางทั่วถึง  โดยการควบคุมดวยมือ
หรือดวยระบบอัตโนมัติ ในตําแหนงท่ีเหมาะสมเชน โถงพักรอ หองพักผูปวย หองทํางาน เปนตน  โดยการ
ติดตั้งใหเปนไปตามมาตรฐานระบบแจงเหตุเพลิงไหม ของวสท. 
วัตถุประสงค 

เพื่อแจงเหตุเพลิงไหมใหผูที่อยูภายในอาคารไดยินหรือทราบอยางทั่วถึง  การแจงเหตุสามารถกระทํา
ไดโดยการควบคุมดวยมือหรือดวยระบบอัตโนมัติ 

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินทําการตรวจสอบระบบแจงเหตเุพลงิไหม วามีการติดต้ังอุปกรณตรวจจับสัญญาณโดย
อัตโนมัติ และอปุกรณแจงเหตุ ครอบคลุมตามพื้นทีห่รือไม การติดตั้งเปนระเบียบเรียบรอยถูกตองตาม
มาตรฐานหรือไม 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีการติดตั้งอุปกรณระบบแจงเหตเุพลงิไหม 
0.5 คะแนน มีการติดต้ังอุปกรณระบบแจงเหตเุพลงิไหมอุปกรณตรวจจับสัญญาณโดยอัตโนมัติ และ

อุปกรณแจงเหตุ ครอบคลุมตามพื้นที ่
1    คะแนน มีการติดต้ังอุปกรณระบบแจงเหตเุพลงิไหมอุปกรณตรวจจับสัญญาณโดยอัตโนมัติ และ

อุปกรณแจงเหตุ ครอบคลุมตามพื้นที่ และมีการติดตั้งเปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม ถูกตอง
ตามมาตรฐานและหลักวิศวกรรม 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
 

22.2 มีการตรวจสอบและทดสอบเปนประจําอยางนอยปละหน่ึงครั้ง 
วัตถุประสงค 
 เพื่อความปลอดภัยและความนาเชื่อถือของระบบแจงเหตุเพลิงไหม 

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินทําการตรวจสอบแผนการดําเนินงาน ระยะเวลาการทดสอบ และผลการทดสอบระบบแจง
เหตุเพลิงไหม ในแตละป 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีแผนการดําเนินงานระยะเวลาการทดสอบ และผลการทดสอบระบบแจงเหตุเพลิงไหม ในแต
ละป 

0.5 คะแนน มีแผนการดําเนินงาน ระยะเวลาการทดสอบ และผลการทดสอบระบบแจงเหตุเพลงิไหมแบบสุม
ตรวจในแตละป พรอมบันทึกผลการทํางานของอุปกรณ  

1    คะแนน มีแผนการดําเนินงาน ระยะเวลาการทดสอบ และผลการทดสอบระบบแจงเหตุเพลิงไหมแบบ
ตรวจสอบอุปกรณท้ังหมดในแตละปพรอมบันทึกผลการทํางานของอุปกรณ 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 



 

หนา 170           แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัติ                                                                       
 

23. ระบบทีวีรวม 
ระบบทีวีรวม ประกอบดวย อุปกรณรับสงสัญญาณทีวีรวม กระจายสัญญาณไปยังเตารับตามจุดตาง ๆ  

เพื่อใชสําหรับการรับชม ขอมูล ขาวสารปจจุบันไดมีการสงสัญญาณแบบดิจิตอล เชน ชอง 3, 5, 7, 9 ,11 โดย
ผานทางเสาอากาศ และจานดาวเทียม  

เกณฑประเมินในหมวดนี้ ประกอบดวยเกณฑการประเมินยอย 1 เกณฑ โดยแตละเกณฑการประเมิน
ยอยมีคะแนนเต็ม 1 คะแนน รวมคะแนนเต็มเทากับ 1 คะแนน  

สําหรับรายละเอียดเกณฑการประเมินและคะแนนในแตละเกณฑมีดังนี้ 

หัวขอ เกณฑการประเมิน คะแนน 
23.1 มีการติดต้ังระบบทีวรีวม และกระจายสัญญาณไปยังเตารับตามจุดตาง ๆ เพื่อใช

สําหรับการรบัชม ขอมูล ขาวสาร เปนตน 
1 

 
23.1 มีการติดตั้งระบบทีวีรวม และกระจายสัญญาณไปยังเตารับตาม จุด ตาง ๆ เพื่อใชสําหรับการรับชม 

ขอมูล ขาวสาร เปนตน 

วัตถุประสงค 
เพื่อใชสําหรับการรับชม ขอมูล ขาวสาร 

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินทําการตรวจสอบระบบทีวีรวม วามีการติดตั้งครอบคลุมพื้นที่ใหบริการหรือไม โดยเฉพาะ
บริเวณโถงพักคอย หองพักผูปวย ตรวจสอบสัญญาณ ความคมชัดและการติดตั้งเปนระเบียบเรียบรอยถูกตอง
ตามมาตรฐานหรือไม 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีการติดตั้งอุปกรณระบบระบบทีวรีวม 
0.5 คะแนน มีการติดต้ังอุปกรณระบบระบบทีวรีวมครอบคลุมตามพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณโถงพักคอย 

หองพกัผูปวย 
1    คะแนน มีการติดต้ังอุปกรณระบบระบบทีวรีวมครอบคลุมตามพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณโถงพักคอย 

หองพกัผูปวยสัญญาณภาพมีความคมชัดและมีการติดตั้งเปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม 
ถูกตองตามมาตรฐานและหลกัวิศวกรรม 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมม ี
 
24. ระบบทีวีวงจรปด 

ระบบทีวีวงจรปดเปนระบบการบันทึกภาพเคลื่อนไหวดวยกลองวงจรปด ซึ่งเปนระบบสําหรับใชเพื่อการ
รักษาความปลอดภัย 

เกณฑประเมินในหมวดนี้ ประกอบดวยเกณฑการประเมินยอย 1 เกณฑ โดยแตละเกณฑการประเมิน
ยอยมีคะแนนเต็ม 1 คะแนน รวมคะแนนเต็มเทากับ 1 คะแนน  
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สําหรับรายละเอียดเกณฑการประเมินและคะแนนในแตละเกณฑมีดังนี้ 

หัวขอ เกณฑการประเมิน คะแนน 
24.1 มีการติดต้ังระบบทีวีวงจรปดตามจุดที่มีความเสี่ยง โถงทางเขาหนาประตู ลิฟต 

 เปนตน เพื่อปองกันทรัพยสินสูญหาย 
1 

 
24.1 มีการติดตั้งระบบทีวีวงจรปด ตามจุดที่มีความเสี่ยง โถงทางเขา  หนาประตูลิฟต เปนตน เพื่อ

ปองกันทรัพยสินสูญหาย 

วัตถุประสงค 
เพื่อความมั่นคงรักษาความปลอดภัยและปองกันทรัพยสินสูญหาย 

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินทําการตรวจสอบระบบทีวีวงจรปด วามีการติดตั้งตามจุดที่มีความเสี่ยง โถงทางเขา  หนา
ประตู ลิฟตหรือไม และการติดต้ังเปนระเบียบเรียบรอยถูกตองตามมาตรฐานหรือไม 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีการติดตั้งอุปกรณระบบระบบทีวีวงจรปด 
0.5 คะแนน มีการติดต้ังอุปกรณระบบระบบทีวีวงจรปดตามจุดที่มีความเสี่ยง โถงทางเขา  หนาประตู 

ลิฟต 
1    คะแนน มีการติดต้ังอุปกรณระบบระบบทีวีวงจรปดตามจุดที่มีความเสี่ยง โถงทางเขา  หนาประตู 

ลิฟตและมีการติดตั้งเปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม ถูกตองตามมาตรฐานและหลัก
วิศวกรรม 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
 
25. ระบบปองกันการเขาออก 

ระบบปองกันการเขาออก (Access Control) เปนระบบที่ควบคุมการเขา หรือ ออก อัตโนมัติ โดย
จําเปนตองใชรหัสขอมูล เพื่อปองกนและควบคุมการเขาถึงในสถานที่เฉพาะที่ตองการความปลอดภัย  

เกณฑประเมินในหมวดนี้ ประกอบดวยเกณฑการประเมินยอย 1 เกณฑ โดยแตละเกณฑการประเมิน
ยอยมีคะแนนเต็ม 1 คะแนน รวมคะแนนเต็มเทากับ 1 คะแนน  

สําหรับรายละเอียดเกณฑการประเมินและคะแนนในแตละเกณฑมีดังนี้ 

หัวขอ เกณฑการประเมิน คะแนน 
25.1 มีการติดต้ังระบบปองกันการเขาออก เพื่อปองกนการเขาถึงในสถานที่เฉพาะที่

ตองการความปลอดภัย 
1 
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25.1 มีการติดตั้งระบบปองกันการเขาออก เพื่อปองกนการเขาถึงในสถานที่เฉพาะที่ตองการความ
ปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่อความมั่นคงรักษาความปลอดภัยและปองกันทรัพยสินสูญหาย 

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินทําการตรวจสอบระบบปองกันการเขาออก วามีการติดต้ังตามจุดที่มีความเสี่ยง โถงทางเขา  
หนาประตู บริเวณที่มีความเสี่ยง เชน หองทารกแรกเกิด หองการเงิน หองยา เปนตน และการติดตั้งเปน
ระเบียบเรียบรอยถูกตองตามมาตรฐานหรือไม 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีการติดตั้งอุปกรณระบบระบบปองกันการเขาออก 
0.5 คะแนน มีการติดต้ังอุปกรณระบบปองกันการเขาออกตามจุดทีม่ีความเสี่ยง โถงทางเขา  หนาประตู 

บริเวณทีม่ีความเสี่ยง เชน หองทารกแรกเกิด หองการเงิน หองยา เปนตน 
1    คะแนน มีการติดต้ังอุปกรณระบบปองกันการเขาออกตามจุดทีม่ีความเสี่ยง โถงทางเขา  หนาประตู 

บริเวณทีม่ีความเสี่ยง เชน หองทารกแรกเกิด หองการเงิน หองยา เปนตนและมีการติดตั้ง
เปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม ถูกตองตามมาตรฐานและหลกัวิศวกรรม 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
 
26. ระบบสื่อสารดวยความเร็วสูง 
 ระบบสื่อสารดวยความเร็วสูง เปนกระบวนการถายทอดหรือแลกเปลี่ยนขาวสารระหวางผูสงกับผูรับ 
โดยผานทางระบบเครือขายคอมพิวเตอรเปนการเชื่อมตอระบบเครือขายคอมพิวเตอรถึงกัน ภายในพื้นที่ใกล ๆ  
กันออกแบบมาเพื่อใหบริการแลกเปลี่ยนขาวสารกัน ในสวนตางๆ ขององคกรในบริเวณที่ไมไกลกันมาก 

เกณฑประเมินในหมวดนี้ ประกอบดวยเกณฑการประเมินยอย 1 เกณฑ โดยแตละเกณฑการประเมิน
ยอยมีคะแนนเต็ม 1 คะแนน รวมคะแนนเต็มเทากับ 1 คะแนน  

สําหรับรายละเอียดเกณฑการประเมินและคะแนนในแตละเกณฑมีดังนี้ 

หัวขอ เกณฑการประเมิน คะแนน 
26.1 มีการติดต้ังระบบสื่อสารดวยความเร็วสูง เพื่อการติดตอสื่อสารและเช่ือมตอดวย 

ระบบเครอืขาย 
1 

 
26.1 มีการติดตั้งระบบสื่อสารดวยความเร็วสูง เพ่ือการติดตอสื่อสาร  และเชื่อมตอดวยระบบเครือขาย 

วัตถุประสงค 

 เพื่ออํานวยความสะดวก รวดเร็ว ในการรบัสงขอมลู และติดตอประสานงาน 
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วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินทําการตรวจสอบจํานวนคูสายระบบระบบสื่อสารดวยความเร็วสูง วาเพียงพอสะดวกตอการ
ทํางานหรือไม การติดตัง้เปนระเบียบเรียบรอยหรือไมวิธีการใหคะแนน/แนวทางการใหคะแนน 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีการติดตั้งอุปกรณระบบระบบระบบสือ่สารดวยความเรว็สูง 
0.5 คะแนน มีการติดต้ังอุปกรณระบบระบบสื่อสารดวยความเร็วสงูเพียงพอตอการทํางาน อัตราสวน

ระหวางคนทํางานในพื้นที่ตอจุดสญัญาณ ไมนอยกวา 2 : 1  
1    คะแนน มีการติดต้ังอุปกรณระบบระบบสื่อสารดวยความเร็วสงูเพียงพอตอการทํางาน อัตราสวน

ระหวางคนทํางานในพื้นที่ตอจุดสญัญาณ ไมนอยกวา 2 : 1 และมีการติดตั้งเปนระเบียบ
เรียบรอยสวยงาม ถูกตองตามมาตรฐานและหลกัวิศวกรรม 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
 

27. ระบบปองกันฟาผา 
 ระบบปองกันฟาผา เปนการติดต้ังตัวนําลอฟา ตัวนําลงดิน และรากสายดิน เพื่อปองกันอันตรายลด
ความเสี่ยงตอความเสียหายที่เกิดจากฟาผาได 

เกณฑประเมินในหมวดนี้ ประกอบดวยเกณฑการประเมินยอย 1 เกณฑ โดยแตละเกณฑการประเมิน
ยอยมีคะแนนเต็ม 1 คะแนน รวมคะแนนเต็มเทากับ 1 คะแนน  

 สําหรับรายละเอียดเกณฑการประเมินและคะแนนในแตละเกณฑมีดังนี้ 

หัวขอ เกณฑการประเมิน คะแนน 
27.1 มีการติดต้ังตัวนําลอฟา ตัวนําลงดิน ระบบหลกัดิน เพื่อปองกันอันตรายจาก 

ฟาผาซึ่งจะทําใหอปุกรณ สิง่ปลูกสรางเสียหายวิธีการติดตัง้เปนไปตามมาตรฐาน 
การปองกันฟาผาสําหรบัสิง่ปลูกสรางของ วสท. [S] 

1 

 

27.1 มีการติดตั้งตัวนําลอฟา ตัวนําลงดิน ระบบหลักดิน เพื่อปองกันอันตรายจากฟาผา ซึ่งจะทําให
อุปกรณ สิ่งปลูกสรางเสียหาย วิธีการติดตั้งเปนไปตามมาตรฐานการปองกันฟาผาสําหรับสิ่งปลูก
สรางของ วสท. 

วัตถุประสงค 
 เพื่อปองกันอันตรายลดความเสี่ยงตอความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งจะทําใหอุปกรณ สิ่งปลูกสรางเสียหาย 
จากฟาผาได 

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินทําการตรวจสอบวามีการติดตั้งอุปกรณตัวนําลอฟา ตัวนําลงดิน ระบบหลักดิน หรือไม 
สถานที่ติดต้ังเหมาะสมแข็งแรงหรือไม ตรวจสอบการตอลงดิน และลักษณะการติดตั้ง เปนระเบียบเรียบรอย
สวยงาม ถูกตองตามหลักวิศวกรรมหรือไม 
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วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีการติดตั้งอุปกรณตัวนําลอฟา ตัวนําลงดิน ระบบหลักดนิ 
0.5 คะแนน มีการติดต้ังอุปกรณตัวนําลอฟา ตัวนําลงดิน ระบบหลักดิน 
1    คะแนน มีการติดต้ังอุปกรณตัวนําลอฟา ตัวนําลงดิน ระบบหลักดินติดตั้งในสถานที่ที่เหมาะสม การ

ตอลงดินเปนแบบเชื่อมรอน ถูกตองตามมาตรฐานและหลักวิศวกรรม 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
 
28. ระบบปองกันแรงดัน และกระแสเกิน 

เปนการติดตั้งอุปกรณปองกันแรงดันและกระแสเกินภายในอาคาร ที่เกิดจากปจจัยภายนอก เชน 
ฟาผา, สวิทตช่ิง, การลัดวงจร เปนตน 

เกณฑประเมินในหมวดนี้ ประกอบดวยเกณฑการประเมินยอย 1 เกณฑ โดยแตละเกณฑการประเมิน
ยอยมีคะแนนเต็ม 1 คะแนน รวมคะแนนเต็มเทากับ 1 คะแนน  

 สําหรับรายละเอียดเกณฑการประเมินและคะแนนในแตละเกณฑมีดังนี้ 

หัวขอ เกณฑการประเมิน คะแนน 
28.1 มีการติดต้ังอุปกรณปองกันแรงดัน และกระแสเกินที่แผงจายไฟฟาหลกั (ตู MDB) เพื่อ

ปองกันแรงดันและกระแสไฟเกินทีเ่กิดจากปจจัยภายนอก เชน ฟาผา,สวิทตช่ิง, การ
ลัดวงจร เปนตน[S] 

1 

 
 28.1  มีการติดตั้งอุปกรณปองกันแรงดัน และกระแสเกินที่แผงจายไฟฟาหลัก(ตู MDB) เพื่อปองกัน

แรงดัน และกระแสไฟเกินที่เกิดจากปจจัยภายนอก เชน ฟาผา,สวิทตชิ่ง,การลัดวงจร เปนตน 

วัตถุประสงค 
 เพื่อปองกันอันตรายลดความเสี่ยงตอความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งจะทําใหอุปกรณไฟฟาเสียหาย จาก
ปจจัยภายนอก เชน ฟาผา, สวิทตช่ิง, การลัดวงจร เปนตน 

วิธีการประเมิน 
 ผูประเมินทําการตรวจสอบวามีการติดตั้งอุปกรณปองกันแรงดัน และกระแสเกินที่แผงจายไฟฟาหลัก
(ตู MDB) หรือไม และลักษณะการติดตั้ง ถูกตองตามหลักวิศวกรรมหรือไม 

วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีการติดตั้งอุปกรณปองกันแรงดัน และกระแสเกินภายในอาคารที่แผงจายไฟฟาหลกั(ตู MDB) 
0.5 คะแนน มีการติดต้ังอุปกรณปองกันแรงดัน และกระแสเกินภายในอาคารที่แผงจายไฟฟาหลัก(ตู MDB) 
1    คะแนน มีการติดต้ังอุปกรณปองกันแรงดัน และกระแสเกินภายในอาคารที่แผงจายไฟฟาหลัก(ตู MDB)

และลักษณะการติดตั้ง ถูกตองตามหลักวิศวกรรม 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
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SN : หมวดงานระบบประปาและสุขาภบิาล 
29.  ระบบปองกันอัคคีภัย 
 ระบบปองกันอัคคีภัย ในหมวดระบบวิศวกรรมสิ่งแวดลอม หมายถึง อุปกรณหรือระบบปองกันไฟไหม
อัตโนมัติ สําหรบัปองกันไฟไหมเบือ้งตน ภายในอาคาร ของโรงพยาบาล ปองกันไฟไมใหลกุลามไปมาก กอนที่
เจาหนาดบัเพลงิจะมาถึงบริเวณทีจ่ะทําการดับไฟไหม อุปกรณและระบบปองกันอัคคีภัย จะตองเปนอปุกรณที่
มีประสิทธิภาพ และไมเปนอันตรายตอมนุษยและสภาพแวดลอม 
 การประเมินในระบบปองกันอัคคีภัย ประกอบดวยเกณฑประเมินยอย 4 เกณฑ โดยแตละเกณฑมี
คะแนน 1 คะแนน  รวมคะแนนเต็มเทากบั 4 คะแนน  สําหรับรายละเอียดเกณฑการประเมนิและคะแนนใน
แตละเกณฑมีดังนี ้
หัวขอ เกณฑประเมิน คะแนน 
29.1 อุปกรณถังดบัเพลงิเคม ี( A , B & C Type ) 1 
29.2 ถังดับเพลิงชนอดสารสะอาด ( Clean Agent Type ) 1 
29.3 ระบบดับเพลงิแบบสายฉีดน้ําดับเพลิง 1 
29.4 ระบบปองกันอัคคีภัยสําหรบัอาคารขนาดใหญตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และ

แผนซอมการปองกันอัคคีภัย 
1 

รวม 4 

29.1  อุปกรณถังดับเพลิงเคมี ( A , B & C Type ) 
วัตถุประสงค 
 เพื่อไดใชอุปกรณปองกันอัคคีภัยดวยอุปกรณถังดบัเพลิงเคม ีที่มีประสิทธิภาพมาตรฐานและติดตัง้ตาม
มาตรฐานตาม พ.ร.บ.ควบคมุอาคาร  
วิธีการประเมิน 
 ตรวจสอบคุณสมบัติจากสลากที่ติดบนถังดับเพลิงเคมี และตําแหนงการติดตัง้ถังดับเพลิงเคมี สามารถ
มองเห็นไดชัดเจน และสามรถหยบิใชไดสะดวก 
วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ไมมีการติดตั้งถงัดับเพลงิเคม ี
0.5 คะแนน ถังดับเพลิงเคมีมีคุณสมบัติไดมาตรฐานตามทีก่ําหนด 
1    คะแนน ถังดับเพลิงเคมีมีคุณสมบัติไดมาตรฐานตามทีก่ําหนด ติดตั้งในตําแหนงและจํานวนตามที่

กําหนดใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
 
29.2  ถังดับเพลิงชนิดสารสะอาด ( Clean Agent Type ) 
วัตถุประสงค 
 เพื่อไดใชอุปกรณปองกันอัคคีภัยดวยอุปกรณถังดับเพลิงเคมี (สารสะอาด) ที่มีประสิทธิภาพมาตรฐาน
และติดตั้งตามมาตรฐาน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร  สารเคมีที่บรรจุในถังดับเพลิงเคมี (สารสะอาด) ตองไมเปน
อันตรายตอมนุษย และสภาพ แวดลอม 
 



 

หนา 176           แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัติ                                                                       
 

วิธีการประเมิน 
 ตรวจสอบคุณสมบัติจากสลากที่ติดบนถังดับเพลิงเคมี (สารสะอาด) และตําแหนงการติดตั้งถังดบัเพลิง
เคมี (สารสะอาด) สามารถมองเห็นไดชัดเจน และสามรถหยบิใชไดสะดวก 
วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ไมมีการติดตั้งถงัดับเพลงิเคม ี(สารสะอาด) 
0.5 คะแนน ถังดับเพลิงเคมี (สารสะอาด) มีคุณสมบัติไดมาตรฐานตามทีก่ําหนด สารเคมีทีบ่รรจุในถัง

ตองไมเปนอันตรายตอมนุษยและสภาพแวดลอม 
1    คะแนน ถังดับเพลิงเคมี (สารสะอาด) มีคุณสมบัติไดมาตรฐานตามทีก่ําหนด ติดตั้งในตําแหนงและ

จํานวนตามที่กําหนดใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร 
เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
 
29.3  ระบบดับเพลิงแบบสายฉีดนํ้าดับเพลิง 
วัตถุประสงค 
 เพื่อใหมีปองกันอัคคีภัยดวยระบบดับเพลงิแบบสายฉีดน้ําดบัเพลิง ทุกช้ัน เหมาะสําหรับอาคารขนาด
กลางถึงขนาดใหญ สามารถควบคุมไฟไหมในระยะ 30 เมตร และมีหัวรบัน้ําดับเพลงิภายนอกอาคารที่ระดบั
พื้นดินที่รถดับเพลิงสามารถเขาถึง 
วิธีการประเมิน 
 ตรวจสอบอปุกรณในตูดับเพลิง อยูในสภาพใชงานไดไมชํารดุ ครบถวนตามมาตรฐานที่กําหนด เชน  
ขวาน ถังดับเพลิงเคมี  หัวจายน้ํา   สายดับเพลิงสํารอง    และติดต้ังในตําแหนงที่เหมาะสม สะดวกตอการใช
งาน มองเห็นไดชัดเจน และมีหัวรับน้ําดับเพลิงภายนอกอาคารที่ระดับพื้นดินทีร่ถดับเพลงิสามารถเขาถึง และ
อยูในสภาพใชงานไดไมชํารุด  
วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน มีอุปกรณดับเพลงิ แตชํารุดใชงานไมได 

0.5 คะแนน มีอุปกรณดับเพลงิ ใชงานไดแตอุปกรณไมครบ ติดตั้งในตําแหนงที่ไมเหมาะสมใชงานยาก 

1    คะแนน มีอุปกรณดับเพลงิครบ ใชงานไดติดต้ังในตําแหนงที่เหมาะสม 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
 
29.4  ระบบปองกันอัคคีภัยสําหรับอาคารขนาดใหญตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร   และแผนซอมการ
ปองกันอัคคีภัย 
วัตถุประสงค 
 เพื่อใหอาคารของโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญตามขอกําหนดตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร มีระบบปองกัน
อัคคีภัย  ซึ่งประกอบดวย ระบบดับเพลิงอัตโนมัติเทียบเทาระบบสปรงิเกอร และมปีรมิาณน้ําสํารองดับเพลิง
ตาม พ.ร.บ. ควบควบคุมอาคาร และมีแผนซอมการปองกันอัคคีภัย พรอมสามารถปฏิบัติการปองกันอัคคีภัยได
ครบทัง้ระบบ เชน เจาหนาทีส่ามารถใชเครื่องดับเพลงิเคมไีด  สามารถดึงสายฉีดน้ําดับเพลิงมาฉีดแลวเครื่อง
สูบน้ําดับเพลิงทํางานได เปนตน  
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วิธีการประเมิน 
 ตรวจสอบ จากรายงานแผนการซอมการปองกันอัคคีภัยของทางโรงพยาบาล  และสามารถปฏบิัติการ
ปองกันอัคคีภัยไดทั้งระบบครบถวน 
วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ไมมีแผนการซอมการปองกันอัคคีภัย 
0.5 คะแนน มีแผนการซอมการปองกันอัคคีภัย และสามารถปฏิบัติการปองกันอัคคีภัยไดบางสวน 
1    คะแนน มีแผนการซอมการปองกันอัคคีภัย และสามารถปฏิบัติการปองกันอัคคีภัยไดครบทัง้ระบบ 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
 
30.  ระบบประปา 

ระบบประปา ในหมวดระบบวิศวกรรมสิ่งแวดลอม หมายถึง น้ําสําหรับอุปโภค-บริโภค ภายใน
โรงพยาบาลตองมีคุณภาพน้ําไดมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย มีแรงดันเพียงพอตอการใชงาน และมีการสํารอง
น้ําไวใชในกรณีน้ําประปาไมไหล หรือกรณีซอมแซม และมีแผนผังระบบประปาเพื่อการซอมบํารุงรักษาระบบ
ประปาในอนาคต 

การประเมินในระบบประปา ประกอบดวยเกณฑประเมินยอย 4 เกณฑ โดยแตละเกณฑมีคะแนน 1 
คะแนน  รวมคะแนนเต็มเทากับ 4 คะแนน 
 สําหรับรายละเอียดเกณฑการประเมินและคะแนนในแตละเกณฑมีดังนี ้
หัวขอ เกณฑประเมิน คะแนน 
30.1 มีแผนผงัประปา 1 
30.2 มีการสํารองน้ําประปา 1 
30.3 ในการสํารองน้ําประปาตองไมมีการรั่วซมึ 1 
30.4 ถังเก็บน้ําสํารองตองมฝีาถังปดมิดชิด 1 

รวม 4 
 

30.1   มีแผนผังประปา 
วัตถุประสงค 
 เพื่อสามารถทราบตําแหนงของทอและอุปกรณ ระบบประปา เพื่อทําการซอมบํารุงรักษาระบบประปา 
หรือตอเติม ปรับปรุง แกไข ระบบประปาในอนาคต 
วิธีการประเมิน 
 ตรวจสอบผังระบบประปาของโรงพยาบาลที่มีอยู  
วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ไมมีผังระบบประปาเลย 
0.5 คะแนน มีผังระบบประปาบางสวน 
1    คะแนน มีผังประปาครบถวน 
เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
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30.2  มีการสํารองนํ้าประปา 
วัตถุประสงค 
 เพื่อใหมีการสํารองน้ําประปาที่สามารถใหบริการไดตลอดเวลา โดยปรกติในระบบประปาควรจะตอง
สํารองน้ําไวใชได 2 วัน 
วิธีการประเมิน 
 มีปริมาณน้ําประปาสํารองไดเพียงพอสําหรับใชได 2 วัน 
วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ไมมีการสํารองน้ําประปา 
0.5 คะแนน มีการสํารองน้ําประปาไวใช แตนอยกวา 2 วัน 
1    คะแนน มีการสํารองน้ําประปาไวใชได 2 วัน 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
 
30.3  ในการสํารองนํ้าประปาตองไมมีการรั่วซึม 
วัตถุประสงค 

เพื่อใหการสํารองน้ําประปาไมมีการรั่วซึมในถังเก็บน้ําสํารอง และติดตั้งในตําแหนงที่เหมาะสม ไมกอ 
ใหเกิดการปนเปอนในนํ้าประปา เชน ระดับฝาถังน้ําใตดินตองสูงกวารางระบายน้ําโดยทั่วไป  
วิธีการประเมิน 
 ตรวจสอบจากผังประปา แบบแปลนถังเก็บน้ําสํารอง และดูจากสถานที่กอสรางจริง 
วิธีการใหคะแนน 

0    คะแนน ไมมีการสํารองน้ํา  
0.5 คะแนน กอสรางอยูในตําแหนงที่อาจจะกอใหเกิดการปนเปอน และเห็นรองรอยมีการรั่วซึม     
1    คะแนน มีผังระบบประปา และแบบแปลนถังเก็บน้ําสํารอง  กอสรางอยูในตําแหนงทีเ่หมาะสม และ

ไมเห็นรองรอยการรั่วซมึ 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
 
30.4  ถังเก็บนํ้าสํารองตองมีฝาถังปดมิดชิด  

วัตถุประสงค 
 เพื่อสําหรับการตรวจสอบ บํารุงรักษา และปองกันสัตว แมลง หรือคนตกลงไปในถัง 

วิธีการประเมิน 
 ตรวจสอบวามีฝาถังที่แข็งแรง ปดมิดชิด มีกุญแจล็อค 

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ไมมีฝาปด 
0.5  คะแนน มีฝาปด ไมมิดชิด และไมมีกุญแจล็อค 
1    คะแนน มีฝาปด มิดชิด มีกุญแจล็อค 
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เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
 
31.  ระบบระบายนํ้าและระบบสุขาภิบาล 
 ระบบระบายน้ําและระบบสุขาภิบาล ในหมวดวิศวกรรมสิ่งแวดลอมหมายถึง การระบายน้ําทิ้ง น้ําเสีย 
รวมถึงน้ําฝน ออกจากโรงพยาบาล สูแหลงระบบระบายน้ําสาธารณะโดยไมทําลายสิ่งแวดลอม 
 การประเมินในระบบระบายน้ําและระบบสุขาภิบาล ประกอบดวยเกณฑประเมินยอย 4 เกณฑ โดย
แตละเกณฑมีคะแนน 1 คะแนน  รวมคะแนนเต็มเทากบั 4 คะแนน 

 สําหรับรายละเอียดเกณฑการประเมินและคะแนนในแตละเกณฑมีดังนี ้
หัวขอ เกณฑประเมิน คะแนน 
31.1 มีผังระบบระบายน้ํา และระบบสุขาภิบาล 1 
31.2 มีระบบระบายน้ําฝนจากอาคารสูแหลงระบายน้ําสาธารณะ 1 
31.3 การแยกประเภททอตางๆ 1 
31.4 ระบบสุขาภิบาลหองปฏิบัตกิาร 1 

รวม 4 
 

31.1  มีผังระบบระบายนํ้า และระบบสุขาภิบาล 
วัตถุประสงค 

เพื่อสามารถทราบตําแหนงของทอและอุปกรณ รางระบายน้ํา ในระบบระบายน้ํา และ 
ระบบสุขาภิบาล  เพื่อทําการซอมบํารุงรักษาระบบประปา หรือตอเติม ปรับปรุง แกไข ระบบประปาในอนาคต 
วิธีการประเมิน 
 ตรวจสอบแผนผังระบบระบายน้ําและระบบสุขาภิบาลของโรงพยาบาลที่มีอยู  
วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ไมมีแผนผังระบบระบบระบายน้ําและระบบสุขาภิบาล 
0.5 คะแนน มีแผนผังระบบระบายน้ําและระบบสุขาภิบาลบางสวน 
1    คะแนน มีแผนผังระบบระบายน้ําและระบบสุขาภิบาลครบถวน 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
 

31.2  มีระบบระบายนํ้าฝนจากอาคารสูแหลงระบายนํ้าสาธารณะ 
วัตถุประสงค 

เพื่อใหมีระบบระบายน้ําฝนจากอาคารสูแหลงระบายน้ําสาธารณะ ไดตามมาตรฐานของงานระบบ 
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
วิธีประเมิน 

ตรวจสอบความลาดเอียดของรางระบายน้ําวาเพียงพอ ไมกอใหเกิดการตกตะกอนในทอ หรือราง โดย 
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มีตะแกรงดักขยะในระบบระบายน้ํา กอนออกสูระบบระบายน้ําสาธารณะ และไมมีบริเวณน้ําขังที่กอใหเกิด
แหลงเพาะพันธยุง 
วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน มีความลาดเอียงไมเพียงพอ มีน้ําขังในรางหรือทอระบายน้ํา 
0.5 คะแนน ไมมีน้ําขังในรางหรือทอระบายน้ํา หรือไมมีตะแกรงดักขยะ 
1    คะแนน ไมมีน้ําขังในรางหรือทอระบายน้ํา ไมมีบริเวณน้ําขังที่กอใหเกิดแหลงเพาะพันธยุง และมี

ตะแกรงดักขยะ 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
 
31.3  การแยกประเภททอตางๆ 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหใชงานตามวัตถุประสงค เปนไปตามประเภทการใชงานอยางชัดเจน เชนทอน้ําทิ้ง ทอสวม ทอ

ระบายน้ําฝน ทอระบายน้ําจากเครื่องปรับอากาศ เปนตน โดยไมมีการรั่วซึม 
วิธีการประเมิน 

ตรวจสอบการแยกประเภททอตางๆ ใชงานตามประเภทการใชงานอยางชัดเจน โดยไมมีการใชงานผิด
ประเภท หรือใชงานรวมกัน และไมรั่วซึม 
วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน มีการใชงานรวมกัน เชนทอสวมใชรวมกับทอน้ําทิ้ง เปนตน 
0.5 คะแนน มีการใชทอโดยแยกประเภทตามการใชงาน แตยังมีการรั่วซึม 
1    คะแนน มีการใชทอโดยแยกประเภทตามการใชงาน โดยไมการรั่วซึม 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี\ 
 
31.4  ระบบสุขาภิบาลหองปฏิบัติการ 

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

หนวยจายกลางปราศจากเชื้อ เปนตน เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการใชงานของหองตางๆดังกลาว 
ตองใชทอและอุปกรณตางๆ ประกอบดวย ทอประปา (ทอชนิดพิเศษไมกอเกิดเปนสนิม หรือตระกรัน) ทอน้ํา
ทิ้ง (ทอชนิดพิเศษ ทนกรด-ดาง)  และเครื่องมือและอุปกรณชนิดพิเศษเฉพาะ เชน ชุดกรอหินปูน เปนตน 
วิธีการประเมิน 

ตรวจสอบการใชทอ อุปกรณ และเครื่องมือชนิดพิเศษน้ันวาตรง ตามประเภทการใชงานหรือไม 
วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ไมใชทอ อุปกรณ และเครื่องมือชนิดพิเศษ ตามประเภทการใชงาน 
0.5  คะแนน ใชทอ อุปกรณ และเครื่องมือชนิดพิเศษ ตามประเภทการใชงาน บางสวน ที่จําเปน 
1    คะแนน ใชทอ อุปกรณ และเครื่องมือชนิดพิเศษ ตามประเภทการใชงาน ทั้งหมด 
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เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 

32.  ระบบบําบัดน้ําเสีย 
ระบบบําบัดน้ําเสีย ในหมวดงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอมหมายถึง ระบบที่สามารถรองรับปริมาณน้าํเสยีง

ของอาคาร หรือของโรงพยาบาล และสามารถบําบัดน้ําเสียไดตามมาตรฐานคุณภาพน้ําเสีย ตาม พ.ร.บ. 
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

การประเมินในระบบบําบัดน้ําเสีย ประกอบดวยเกณฑประเมินยอย 3 เกณฑ โดยแตละเกณฑมี
คะแนน 1 คะแนน  รวมคะแนนเต็มเทากับ 3 คะแนน 
 สําหรับรายละเอียดเกณฑการประเมินและคะแนนในแตละเกณฑมีดังนี ้
หัวขอ เกณฑประเมิน คะแนน 
32.1 แผนผังระบบบําบัดน้ําเสีย 1 
32.2 ระบบบําบัดน้ําเสียรวม 1 
32.3 ระบบบําบัดน้ําเสียประจําอาคาร 1 

รวม 3 
 

32.1  แผนผังระบบบําบัดนํ้าเสีย 
วัตถุประสงค 

เพื่อสามารถทราบตําแหนงของทอและอุปกรณ ในระบบบําบัดน้ําเสีย  เพื่อทําการซอมบํารุงรักษา
ระบบประปา หรือตอเติม ปรับปรุง แกไข ระบบบําบัดน้ําเสียในอนาคต 
วิธีการประเมิน 
 ตรวจสอบแผนผังระบบบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาลที่มีอยู  
วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ไมมีแผนผังระบบบําบัดน้ําเสีย 
0.5  คะแนน มีแผนผังระบบบําบัดน้ําเสียบางสวน 
1    คะแนน มีแผนผังระบบบําบัดน้ําเสียครบถวน 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
 
32.2  ระบบบําบัดนํ้าเสียรวม  
วัตถุประสงค 

เพื่อใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวม ทีมีคุณภาพ คุณสมบัติที่ดี มีมาตรฐาน ซึ่งประกอบดวย 
ถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป หรือ ค.ส.ล. พรอมอุปกรณประกอบ 
เครื่องสูบน้ําเสีย , เครื่องเติมอากาศ , เครื่องจายสารคลอรีน พรอมตูควบคุม เปนตน 
ทอระบายน้ําเสีย และอุปกรณ 
บอพักน้ําเสีย ค.ส.ล. หรือสําเร็จรูป 

บอดักกลิ่น ค.ส.ล. 
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วิธีการประเมิน 
ตรวจสอบจากเอกสารรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใชสําหรับกอสรางถังบําบัดน้ําเสีย 

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ไมมีเอกสารรายระเอียดประกอบถังบําบัดน้ําเสีย 
0.5  คะแนน มีเอกสารรายละเอียดประกอบถังบําบัดน้ําเสียบางสวน 
1    คะแนน มีเอกสารรายละเอียดประกอบถังบําบัดน้ําเสียครบถวน 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
 
32.3  ระบบบําบัดนํ้าเสียประจําอาคาร  
วัตถุประสงค 

เพื่อใหมีระบบบําบัดน้ําเสียประจําอาคาร ทีมีคุณภาพ คุณสมบัติที่ดี มีมาตรฐาน ซึ่งประกอบดวย 
ถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป หรือ ค.ส.ล. พรอมอุปกรณประกอบ 
เครื่องสูบน้ําเสีย , เครื่องเติมอากาศ , เครื่องจายสารคลอรีน พรอมตูควบคุม เปนตน 
ทอระบายน้ําเสีย และอุปกรณ 
บอพักน้ําเสีย ค.ส.ล. หรือสําเร็จรูป 

บอดักกลิ่น ค.ส.ล. 
วิธีการประเมิน 

ตรวจสอบจากเอกสารรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใชสําหรับกอสรางถังบําบัดน้ําเสีย 
วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ไมมีเอกสารรายระเอียดประกอบถังบําบัดน้ําเสีย 
0.5 คะแนน มีเอกสารรายละเอียดประกอบถังบําบัดน้ําเสียบางสวน 
1    คะแนน มีเอกสารรายละเอียดประกอยถังบําบัดน้ําเสียครบถวน 
 

 

33.  การจัดเก็บและกําจัดมูลฝอย 
การจัดเก็บและกําจัดมูลฝอย ในหมวดวิศวกรรมสิ่งแวดลอม หมายถึง มีการแยกมูลฝอย และการ 

จัดการมูลฝอยตามประเภทมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยอันตราย มีที่พักมูลฝอยและแยกตาม
ประเภท เพียงพอตามรอบการจัดเก็บ เปนอาคารมิดชิด สามรถปองกันแมลงและสัตว   มีการระบายอากาศ
ที่ดี ไมมีกลิ่นรบกวน มีปายบอกรายละเอียดประเภทมูลฝอย มีการติดตั้งโคมแสงสวาง อยูในตําแหนงที่
สามารถเคลื่อนยายมูลฝอยไดสะดวก ไมอยูบริเวณที่ผูคนสัญจรไปมา มีรางระบายน้ํา จากอาคารพักมูลฝอย
หรือมีบริเวณลางทําความสะอาดโดยรวบรวมน้ําเสียไปยังระบบบําบัดน้ําเสียรวมได 

การประเมินในการจัดเก็บและกําจัด ประกอบดวยเกณฑประเมินยอย 5 เกณฑ โดยแตละเกณฑมี
คะแนน 1 คะแนน  รวมคะแนนเต็มเทากับ 5 คะแนน 
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 สําหรับรายละเอียดเกณฑการประเมินและคะแนนในแตละเกณฑมีดังนี ้
หัวขอ เกณฑประเมิน คะแนน 
33.1 การแยกการจัดเก็บมูลฝอย 1 
33.2 ภาชนะรองรบัมลูฝอย 1 
33.3 อาคารที่พักมูลฝอย 1 
33.4 ตําแหนงอาคารพกัมลูฝอย 1 

รวม 4 
   

33.1  การแยกการจัดเก็บมูลฝอย 
วัตถุประสงค 

เพื่อตองการแยกและการจัดเก็บมูลฝอยทั่วไปออกจากมูลฝอยติดเช้ือ และมูลฝอยอันตราย 
วิธีการประเมิน 

ตรวจสอบจากการแยกและการจัดเก็บมูลฝอย ตามประเภทของมูลฝอย 
วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ไมมีการแยกตามประเภทของมูลฝอย 
0.5 คะแนน มีการแยกตามประเภทของมูลฝอยบางสวน 
1    คะแนน มีการแยกตามประเภทของมูลฝอย ครบตามที่กําหนด 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 

 
33.2  ภาชนะรองรับมูลฝอย 
วัตถุประสงค  

เพื่อตองการไดภาชนะรองรับมูลฝอย ที่มีฝาปดมิดชิด ไมรัวซึม ทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดงาย และ
เหมาะสมกับการเคลื่อนยายไปกําจัดไดอยางสะดวก และปลอดภัย 
วิธีการประเมิน 
 ตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอย มีคุณสมบัติไดตามขอกําหนด ไดแก  1) มีฝาปดมิดชิด  2) ไมรั่วซึม         
3) ทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดไดงาย  4) มีรูปแบบและขนาดเหมาะสมตอการเคลื่อนยาย 
วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ภาชนะรองรับมูลฝอย มีคุณสมบัติไมตรงตามขอกําหนดเลย 
0.5 คะแนน ภาชนะรองรับมูลฝอย มีคุณสมบัติไดตามขอกําหนดบางสวน (ไมนอยกวา 2 ขอ) 
1    คะแนน ภาชนะรองรับมูลฝอย มีคุณสมบัติครบไดตามขอกําหนด  
เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
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33.3  อาคารที่พักมูลฝอย 
วัตถุประสงค 

เพื่อตองการใหอาคารที่พักมูลฝอย สามารถปองกันแมลงและสัตว มีการระบายอากาศที่ดี  ไมมีกลิ่น
รบกวน  มีปายบอกรายละเอียดประเภทมูลฝอย มีการติดต้ังโคมแสงสวาง  มีรางระบายน้ํา จากอาคารพักมูล
ฝอยมีรางระบายน้ําหรือมีบริเวณลางทําความสะอาดโดยรวบรวมน้ําเสียไปยังระบบบําบัดน้ําเสียรวมได 
วิธีการประเมิน 
 ตรวจสอบอาคารพักมูลฝอย มีคุณสมบัติไดตามขอกําหนด ไดแก 1) มีการระบายอากาศที่ดี          2) 
มีปายบอกประเภทมูลฝอย  3) มีดวงโคมแสงสวาง  4) มีรางระบายน้ําเสียหรือมีบริเวณลางทําความสะอาด
โดยระบายไปยังระบบบําบัดน้ําเสียรวมได 
วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน อาคารพักมูลฝอย มีสภาพไมตรงตามขอกําหนดเลย 
0.5 คะแนน อาคารพักมูลฝอย มีสภาพตามขอกําหนดบางสวน (ไมนอยกวา 2 ขอ) 
1    คะแนน อาคารพักมูลฝอย มีสภาพครบตามขอกําหนด  
เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
 
33.4  ตําแหนงอาคารพักมูลฝอย 
วัตถุประสงค 

เพื่อกอสรางอาคารพักมูลฝอย อยูในตําแหนงที่เหมาะสม อยูในตําแหนงที่สามารถเคลื่อนยายมูลฝอย
ไปกําจัดไดสะดวก มีรางระบายน้ําหรือมีบริเวณลางทําความสะอาดโดยรวบรวมน้ําเสียไปยังระบบบําบัดน้ําเสีย
รวมได ไมอยูบริเวณที่มีผูคนสัญจรไปมา 
วิธีการประเมิน 
 ตรวจสอบตําแหนงอาคารพกัมูลฝอย มีคุณสมบัติไดตามขอกําหนด ไดแก 1) ต้ังอยูในตําแหนงที่
เคลื่อนยายขยะมลูฝอยไปกําจัดไดสะดวก  2) มีรางระบายน้าํหรือมีบริเวณลางทําความสะอาดไปยังระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมได 

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ตําแหนงอาคารพักมูลฝอย มีคุณสมบัติไมตรงตามขอกําหนดเลย 
0.5 คะแนน ตําแหนงอาคารพักมูลฝอย มีคุณสมบัติไดตามขอกําหนดบางสวน (1 ขอ) 
1    คะแนน ตําแหนงอาคารพักมูลฝอย มีคุณสมบัติครบไดตามขอกําหนด 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท      : ไมมี 
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ME : หมวดงานระบบเครื่องกล 
34. ลิฟต (ถามี) 
 ระบบลิฟตสําหรบัอาคารสถานบรกิารสุขภาพภายในโรงพยาบาล ประกอบดวย ระบบลิฟตบรรทุก
เตียงคนไข ระบบลิฟตโดยสาร ระบบลิฟตดบัเพลงิ ระบบลิฟตขนของ และระบบลิฟตสําหรับผูพิการ ระบบ
ลิฟตจงึเปนสวนหนึง่ของอาคารสงูและอาคารสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข ผูดูแลอาคารจะตองมี
สวนเกี่ยวของในการตรวจสอบและซอมบํารงุรักษา แตเนือ่งจากลิฟตจะติดต้ังอยูในปลองลิฟตทําใหไมสามารถ
มองเห็นอปุกรณสวนประกอบตางๆ ในบอลิฟต (LIFT PIT) และที่ติดตัง้อยูเหนือหลังคาลิฟตได จริงอยูการ
ตรวจสอบระบบลิฟตของผูดูแลอาคารสวนใหญจะตรวจดูจากรายงานการซอมบํารุง การชํารุดจากการใชงาน 
และการทดสอบวามีการซอมบํารุงและทดสอบตามระยะเวลาหรือไม แตผูดูแลอาคารควรมีความเขาใจ
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวกบัระบบลิฟตใหมากขึ้น เพือ่เปนการใชลิฟตอยางถูกวิธี ปลอดภัย และการดูแล
รักษาใหมอีายุการใชงานที่ยาวนาน 
 เพื่อเปนสิง่อํานวยความสะดวกและความปลอดภัยกับผูปวย ญาติและผูรับบรกิารของโรงพยาบาล ให
สามารถขึ้น-ลง ในแนวดิ่งไดรวดเร็ว ทั้งสามารถใหผูปวยที่ไมสามรถชวยเหลือไดและผูพิการ เขาถึงการ
รักษาพยาบาลไดทั่วถึง 
วิธีการประเมิน 
 มีการแยกประเภทของลิฟตตามการใชงาน มีขนาดและจํานวนเพียงพอตอการใชงาน โถงหนาลิฟต 
ตองมีพื้นทีเ่พียงพอตอการใชงาน 
 การประเมินในหมวดน้ีประกอบดวย 6 เกณฑ  โดยแตละเกณฑมีคะแนน 1 คะแนน  รวมคะแนนเต็ม
เทากับ 6 คะแนน  
 สําหรับรายละเอียดเกณฑการประเมินและคะแนนในแตละเกณฑมีดังนี ้
หัวขอ เกณฑประเมิน คะแนน 
34.1 มีการแยกประเภทของลิฟตตามการใชงาน ไดแก ลิฟตโดยสาร ,  ลิฟตขนของ , 

ลิฟตสําหรบัพนักงานดับเพลงิ  
1 

34.2 มีขนาดและจํานวนเพียงพอตอการใชงาน 1 
34.3 บริเวณโถงหนาลฟิตบรรทกุเตียงคนไข ตองมีพื้นทีส่ามารถเข็นเปลนอนสวนกันได 1 
34.4 กําหนดใหมลีิฟตสําหรับผูพิการและทุพลภาพสามารถใชงานได 1 
34.5 บริเวณโถงหนาลฟิตและภายในหองโดยสาร ตองสะอาด มรีะบบระบายอากาศ

และแสงสวางภายในหองโดยสารทีเ่หมาะสม 
1 

34.6 มีการตรวจสอบความปลอดภัยของอปุกรณ การใชงานและบํารุงรักษาเปนไปตาม
ระยะเวลาที่กําหนด ไดมาตรฐาน 

1 

รวม 6 

หมายเหตุ  ในกรณีที่อาคารที่ประเมิน “ไมมลีิฟต”  ใหตัดขอนี้ออก โดยไมนํามาคิดคะแนน 
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34.1 มีการแยกประเภทของลิฟตตามการใชงาน ไดแก ลฟิตโดยสาร , ลิฟตขนของ , ลิฟตสําหรับพนักงาน
ดับเพลิง 
วัตถุประสงค 
 เพื่อเปนสิง่อํานวยความสะดวกและความปลอดภัยกับผูปวย ญาติและผูรับบริการของโรงพยาบาล ให
สามารถขึ้น-ลง ในแนวดิ่งไดรวดเร็ว ทั้งสามารถใหผูปวยที่ไมสามรถชวยเหลือตนเองไดและผูพิการ เขาถึงการ
รักษาพยาบาลไดทั่วถึง 

วิธีการประเมิน 
 ตรวจสอบลิฟตของอาคารมีการแยกประเภทของลฟิตอยางชัดเจน เชน มีการแยกลิฟตโดยสารออก
จากลฟิตขนของ 

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ไมมีระบบลิฟตสําหรบับริการผูปวย ญาติและผูรบับริการ สําหรบัอาคารตั้งแต 2 ชั้นขึ้นไป 

0.5  คะแนน 1. มีการใชลิฟตทีป่ะปนกัน เชน ลิฟตสําหรับบรรทุกเตียงผูปวยกับลฟิตโดยสารหรับ 

    เจาหนาที่  ลิฟตขนของ และลิฟตสําหรับผูพกิาร(สําหรับอาคารที่มลีิฟต มากกวา  
     1 ชุด) หรือ 

2. อาคารขนาดใหญและอาคารสงู ตามกฎหมายควบคุมอาคาร ไมมีลิฟตสําหรับ 

    พนักงานดับเพลิง 

1     คะแนน มีการแยกประเภทของลิฟตโดยสารกับลิฟตขนของอยางชัดเจน เชน ลิฟตโดยสารหรับ
เจาหนาที่พรอมอปุกรณสําหรับผูพกิารและเปนตามกฎหมายควบคุมอาคาร 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี 
 
34.2. มีขนาดและจาํนวนเพียงพอตอการใชงาน 

วัตถุประสงค 
 เพื่อใหลิฟตมีขนาดและจํานวนสามารถรองรับการใชงานสําหรบับริการผูปวย ญาติและผูรับบรกิาร
ของอาคารนั้นไดอยางเพียงพอ 

วิธีการประเมิน 
 ตรวจสอบการรอใชบริการลฟิตของผูปวย ญาติ ผูรบับริการและเจาหนาของโรงพยาบาลที่ของแตละ
อาคาร มีปรมิาณมากและคอยลิฟตนานหรอืไม 

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ไมมีระบบลิฟตสําหรบับริการผูปวย ญาติและผูรบับริการ 

0.5  คะแนน ใชลิฟตโดยสารแทนลฟิตสําหรบับรรทกุเตียงผูปวยและมกีารรอใชลฟิตนานผิดปกติเกิน 5นาท ี

1     คะแนน มีขนาดและจํานวนของลิฟตสามารถรองรับการใชงานสําหรบับรกิารผูปวย ญาติและ
ผูรบับริการของอาคารนั้นไดอยางดีไมมีการรอนาน 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี 
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34.3. บริเวณโถงหนาลิฟตบรรทุกเตียงคนไข ตองมีพื้นที่สามารถเข็นเปลนอนสวนกันได 

วัตถุประสงค 
 เพื่อใหบรเิวณโถงหนาลิฟตบรรทุกเตียงคนไขมีพื้นทีส่ําหรับใหบริการผูปวยไดสะดวกรวดเร็วสามารถ
เข็นเปลผูปวยสวนกันได ไมมีสิง่กีดขวางทัง้ในกรณีใชงานตามปกติและกรณีมีเหตุฉุกเฉิน 

วิธีการประเมิน 
 ประเมินดวยสายตาวาบริเวณโถงหนาลิฟตบรรทุกเตียงคนไขมีพื้นที่สําหรบัใหบริการผูปวยไดสะดวก
รวดเร็ว ไมมีสิง่กีดขวาง สามารถเข็นเปลนอนสวนกันไดสะดวกและปลอดภัย พื้นที่ดานโถงหนาลิฟตกวาง
ประมาณ 3 เมตร 

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน บริเวณโถงระบบลิฟตบรรทุกเตียงคนไขสําหรับบริการผูปวย ญาติและผูรับบริการ มี

ลักษณะคับแคบ ไมสามารถเข็นเปลนอนสวนกันได ไมปลอดภัย 

0.5  คะแนน บริเวณโถงหนาลฟิตบรรทกุเตียงคนไขสามารถเข็นเปลนอนสวนกันได  แตอาจมีสิ่งกีด
ขวางทางสญัจรไมสะดวก 

1     คะแนน บริเวณโถงหนาลฟิตบรรทกุเตียงคนไข มีพื้นที่เพียงพอตอการใชงาน สามารถเข็นเปล
นอนสวนกันไดสะดวก ปลอดภัย 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี 
 
34.4. กําหนดใหมีลิฟตสําหรับผูพิการและทุพลภาพสามารถใชงานได 

วัตถุประสงค 
 มีการติดต้ังอุปกรณสําหรบัผูพกิารและทุพลภาพสามารถใชงานไดสะดวกตามกฎกระทรวง 

วิธีการประเมิน 
 ตรวจสอบปุมกดบริเวณโถงหนาลฟิตและภายในตัวลิฟตวามกีารติดตั้งอปุกรณอํานวยความสะดวก
สําหรับผูพิการและทุพลภาพใหสามารถใชงานไดสะดวกและเปนไปตามกฎกระทรวงกําหนด 

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ไมมีการติดตั้งอุปกรณสําหรบัผูพิการและทพุลภาพ 

0.5  คะแนน มีการติดต้ังอุปกรณสําหรบัผูพกิารและทุพลภาพ  แตอาจมสีิง่กีดขวางหรือการใชงานไม
สะดวก / มีไมครบตามกฎกระทรวงกําหนด 

1     คะแนน มีการติดต้ังอุปกรณสําหรบัผูพกิารและทุพลภาพสามารถใชงานไดสะดวกครบตาม
กฎกระทรวงกําหนด 

เอกสารอางอิง 
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา 

นิยามศัพท  : ไมมี 
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34.5. บริเวณโถงหนาลิฟตและภายในหองโดยสาร ตองสะอาด มีระบบระบายอากาศและแสงสวางภายใน
หองโดยสารที่เหมาะสม 

วัตถุประสงค 
 เพื่อใหบรเิวณโถงหนาลิฟตและภายในหองโดยสาร มกีารรักษาความสะอาดมีการตรวจสอบการ
ทํางานของพัดลมระบายอากาศ  

วิธีการประเมิน 
 ตรวจเช็คความสะอาดภายในหองโดยสารของลิฟตและบริเวณโถงหนาลฟิตและการทํางานของพัดลม
ระบายอากาศและแสงสวางภายในตัวลิฟต 

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน โถงหนาลฟิตและภายในหองโดยสาร ไมสะอาด แสงสวางและไมมีการระบายอากาศ 

0.5  คะแนน ความสะอาดโถงหนาลิฟตและภายในหองโดยสาร ตองสะอาด มีระบบระบายอากาศ
และแสงสวางที่เหมาะสม / มีไมครบตามขอกําหนด 

1     คะแนน โถงหนาลฟิตและภายในหองโดยสาร ตองมีการทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ พรอมมี
การตรวจสอบการทํางาระบบระบายอากาศและแสงสวางทีห่องโดยสารของลฟิต 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี 
 
34.6  มีการตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ การใชงานและบํารุงรักษาเปนไปตามระยะเวลาที่
กําหนด ไดมาตรฐาน  

วัตถุประสงค 
   มีการตรวจสอบความปลอดภัยของอปุกรณ การใชงานและบํารงุรักษาเปนไปตามระยะเวลาทีก่ําหนด  
   ไดมาตรฐาน 

วิธีการประเมิน 
 ประเมินดวยสายตาและสอบถามเจาหนาที่รบัผิดชอบ เพื่อจดัใหมีการตรวจสอบการทํางานของระบบ
ลิฟตและอุปกรณสําหรบัความปลอดภัย ตามระยะเวลาทีก่ําหนดอยางสม่ําเสมอเปนไปตามมาตรฐาน
ขอกําหนดพรอมมกีารบันทึกผลการซอมบํารุงรักษาดวย 

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ไมมีแผนการตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ การใชงานและบํารุงรักษาเปนไปตาม

ระยะเวลาที่กําหนด 

0.5  คะแนน มีแผนและการตรวจสอบความปลอดภัยของอปุกรณ แตการใชงานและบํารุงรกัษาไมเปนไป
ตามระยะเวลาที่กําหนด/ และไมไดมาตรฐาน 

1     คะแนน มีแผนการตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ การใชงานและบํารุงรักษาเปนไปตาม
ระยะเวลาที่กําหนด ไดมาตรฐาน 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี 
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35. ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ 
 ระบบปรับอากาศ เปนระบบที่มทีําใหเกิดความสบายตอรางกายและรกัษายืดอายุวัสด-ุอุปกรณ ระบบ
ที่ดีจะตองคํานึงถึงการเลือกใชวัสด-ุอุปกรณและควบคุมสภาพอากาศสําหรับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิ์ภาพสงูแต
ไมจําเปนจะตองใชวัสด-ุอุปกรณที่มรีาคาแพงเสมอไป รวมทัง้คํานึงการประหยัดคาใชจายเรื่องพลงังาน และไม
กอใหเกิดปญหาตอสิ่งแวดลอมในภายหลงัดวย ระบบที่ดีจงึตองเริ่มตนตั้งแตการออกแบบทางวิศวกรรม การใช
วัสดุการติดตั้ง การตรวจสอบการทํางานของระบบที่ถูกตองและมีการดูแลบํารงุรักษาเปนระยะเวลาตอเนื่อง 
คุณภาพอากาศ ในที่นี้จะกลาวถึง สภาวะอากาศภายในแผนกที่ปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมทั้งอุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธ และมีคุณภาพอากาศที่ดี องคประกอบของคุณภาพอากาศที่ดี ประกอบดวย 
ภาวะนาสบาย ของผูอยูบริเวณนั้นๆ นั่นคืออุณหภูมิของอากาศ ความชื้นสัมพัทธ และความเร็วของลมของ
อากาศบริเวณนั้นๆ ที่ยอมรับได  
การหายใจ เปนไปไดอยางสะดวกสบาย ซึ่ งขึ้นอยูกับปริมาณความเขมขนของออกซิ เจนและ
คารบอนไดออกไซด ที่ ณ บริเวณผูอยูบริเวณน้ันๆ  

ความเขมขนของกาซ, ไอ, อนุภาคของสิ่งสกปรกและสารเคมีในอากาศ สิ่งเหลานี้มีปริมาณไมมาก ไม
กอใหเกิดผลรายตอสุขภาพและรางกายของคน 

ซึ่งจะกอใหเกิดภาวะสบายตอผูเขาใชบริเวณพื้นที่นั้นๆ ไมเกิดปญหาคุณภาพอากาศขึ้นได โดยทั้งนี้จะแยก
พิจารณาพื้นที่เปน 2 สวน คือ 
พื้นที่สวนที่ไมมีการติดต้ังระบบปรับอากาศ ใชการถายเทอากาศจากภายนอกและการไหลเวียนอากาศภายในที่
เหมาะสม ทําใหระดับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธภายในพื้นที่เหมาะสม กอใหเกิดภาวะสบายไมรูสึกรอนอบ
อาวหรืออึดอัด ไมสบายกาย รวมทั้งไมเกิดการสะสมกลิ่นและมลพิษตางๆ ข้ึนภายในแผนก 

พื้นที่สวนที่มีการติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศตองเหมาะสมหรือบํารุงรักษาไดงายและ
สะดวก สามารถควบคุมระดับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธไดดี มีการเติมอากาศสะอาด(Fresh 
Air) จากภายนอกไหลเวียนเขาสูภายในอยางเหมาะสม เพื่อใหเกิดการหมุนเวียนอากาศภายในสวน
ที่มีการใชระบบปรับอากาศ ถาอากาศสะอาดจากภายนอกไหลเวียนเขามาสูภายในอาคารไม
เพียงพอ จะทําใหอากาศภายในอาคารนิ่ง และเกิดการสะสมกลิ่นและมลพิษตางๆ ได 

 การประเมินในหมวดน้ีประกอบดวย 4 เกณฑ  โดยแตละเกณฑมีคะแนน 1 คะแนน  รวมคะแนนเต็ม
เทากับ 4 คะแนน  สําหรบัรายละเอียดเกณฑการประเมินและคะแนนในแตละเกณฑมีดงันี ้
หัวขอ เกณฑประเมิน คะแนน 
35.1 พื้นที่ใหบริการและพื้นที่ปฏบิัติงาน ตองมอีากาศที่สะอาดจากภายนอกเติมเขาสู

พื้นที่บริการ/ปฏิบัติงาน ใหไดอัตราการถายเทอากาศทีเ่หมาะสม โดยวิธีธรรมชาติ
หรือวิธีกล 

1 

35.2 มีการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศในบริเวณหองตรวจ 1 
35.3 หองตรวจผูปวยที่แสดงอาการโรคติดเชื้อทางอากาศ    ตองมีการควบคุมแรงดัน

อากาศ 
1 

35.4 มีการตรวจสอบการทํางานของอปุกรณ การใชงานและบํารุงรักษาเปนไปตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 

1 

รวม 4 
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35.1 พื้นที่ใหบริการและพื้นที่ปฏิบัติงาน ตองมีอากาศที่สะอาดจากภายนอกเติมเขาสูพื้นที่บริการ/
ปฏิบัติงาน ใหไดอัตราการถายเทอากาศที่เหมาะสม โดยวิธีธรรมชาติหรือวิธีกล 

วัตถุประสงค 
 เพื่อการหมุนเวียนของอากาศในพื้นที่ใหบริการและพื้นทีป่ฏิบัติงาน ไมเปนบรเิวณที่อับอากาศ อาจ
กลายเปนแหลงสะสมของเชื้อโรคได เปนการเจือจางเช้ือโรคดวยวิธีธรรมชาติ 

วิธีการประเมิน 
 ประเมินดวยสายตา ความรูสึกทีเ่กิดความสบาย และสอบถามผูใชงาน วาพื้นที่ใหบริการและพื้นที่
ปฏิบัติงาน โปรงสบาย มีอากาศหมุนเวียนดี โดยวิธีธรรมชาติหรือวิธีกล 

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน พื้นที่ใหบริการและพื้นที่ปฏบิัติงาน เปนที่อบัอากาศ ไมมีการถายเทของอากาศ 
0.5  คะแนน พื้นที่ใหบริการและพื้นที่ปฏบิัติงาน มีการระบายอากาศไดบางสวน  
1     คะแนน พื้นที่ใหบริการและพื้นที่ปฏบิัติงาน โปรงสบาย ทําใหมีอากาศใหมที่บรสิุทธิ์หมุนเวียนได 

โดยวิธีธรรมชาติ  หรือวิธีกล 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท   
การถายเทอากาศดวยวิธีกล  หมายถึง การติดตั้งอปุกรณ เชน พัดลม  ทอสงลม เพือ่ชวยในการระบายอากาศ 
การถายเทอากาศดวยวิธีธรรมชาติ  หมายถึง  การนําอากาศธรรมชาติเขามาในพื้นที่ เชน การเจาะชองให
อากาศเขาและออกไดโดยสะดวก 
 
35.2 มีการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศในบริเวณหองตรวจ  

วัตถุประสงค 
 เพื่อปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรคทางอากาศ  ใหผูใชอาคารไมติดเชื้อ โดยควบคุมการเคลื่อนที่
ของอากาศ  จากบริเวณที่ผูปฏิบัติงานไปยังผูรบับริการ 

วิธีการประเมิน 
 ใชวิธีการตรวจสอบการไหลวนของอากาศ จากบริเวณสะอาดมากไปยังบรเิวณสะอาดนอย 

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน พื้นที่ใหบริการและพื้นที่ปฏบิัติงาน   ไมมีการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศ 
0.5  คะแนน พื้นที่ใหบริการและพื้นที่ปฏบิัติงาน  มีการควบคุมทิศทางการเคลือ่นที่ของอากาศ  แต

ไมครบทุกหองตรวจ 
1     คะแนน พื้นที่ใหบริการและพื้นที่ปฏบิัติงาน  มีการควบคุมทิศทางการเคลือ่นที่ของอากาศ ครบ

ทุกหองตรวจ 
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35.3 หองตรวจผูปวยท่ีแสดงอาการโรคติดเชื้อทางอากาศ ตองมีการควบคุมแรงดันอากาศ 

วัตถุประสงค 
 ใหหองตรวจผูปวยที่แสดงอาการโรคติดเชื้อทางอากาศ มีความดันเปนลบ เพื่อปองกันการ
แพรกระจายเชื้อโรคออกสูภายนอก 

วิธีการประเมิน 
 มีการติดต้ังอุปกรณเพื่อควบคมุแรงดันภายในหองใหเปนลบ พรอมมรีายงานการตรวจสอบ 

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน หองตรวจผูปวยที่แสดงอาคารโรคติดเชื้อทางอากาศ  ไมมีการติดตั้งอุปกรณควบคุมแรงดัน

ในหองใหเปนลบ 
0.5  คะแนน หองตรวจผูปวยที่แสดงอาคารโรคติดเชื้อทางอากาศ  มีการติดต้ังอุปกรณควบคุมแรงดันใน

หองใหเปนลบ  แตไมมีรายงานการตรวจสอบ 
1     คะแนน หองตรวจผูปวยที่แสดงอาคารโรคติดเชื้อทางอากาศ  มีการติดต้ังอุปกรณควบคุมแรงดันใน

หองใหเปนลบอยางถูกตอง พรอมมรีายงานการตรวจสอบ 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท   
อุปกรณเพื่อควบคุมแรงดัน  ประกอบดวย  พัดลมดูดอากาศ , แผนกรองอากาศชนิด HEPA  ,   Pressure 
Gage 
 
35.4 มีการตรวจสอบการทํางานของระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศ  การใชงานและบํารุงรักษา
เปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 

วัตถุประสงค 
 มีการตรวจสอบความปลอดภัยของอปุกรณ การใชงานและบํารุงรักษาเปนไปตามระยะเวลาทีก่ําหนด  

 วิธีการประเมิน 
 ประเมินดวยสายตาและสอบถามเจาหนาที่รบัผิดชอบ เพื่อจดัใหมีการตรวจสอบการทํางานของระบบ
ปรับอากาศ/ระบายอากาศและอุปกรณสําหรับความปลอดภัย ตามระยะเวลาที่กําหนดอยางสม่ําเสมอเปนไป
ตามมาตรฐานขอกําหนดพรอมมกีารบันทึกผลการซอมบํารุงรักษาดวย 

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ไมมีแผนการตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ การใชงานและบํารุงรักษาเปนไปตาม

ระยะเวลาที่กําหนด 
0.5  คะแนน มีแผนและการตรวจสอบความปลอดภัยของอปุกรณ การใชงานและบํารุงรักษาไมเปนไป

ตามระยะเวลาที่กําหนด 

1     คะแนน มีแผนการตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ การใชงานและบํารุงรักษาเปนไปตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 
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36. ระบบแกสทางการแพทย 
 องคประกอบหลักของระบบจายแกสทางการแพทย 
 1. แหลงจายแกส (Source of Supply) 
 2. ระบบทอจายแกส (Pipeline Distribution System) 
 3. จุดใชงาน (Point of Use Delivery Connection) 
 4. ระบบตรวจสอบและควบคุม (Monitoring and Control Equipment) 

 การประเมินในหมวดน้ีประกอบดวย 6 เกณฑ  โดยแตละเกณฑมีคะแนน 1 คะแนน  รวมคะแนนเต็ม
เทากับ 6 คะแนนสําหรบัรายละเอียดเกณฑการประเมินและคะแนนในแตละเกณฑมีดังนี ้
หัวขอ เกณฑประเมิน คะแนน 
36.1 หองเก็บทอแกส (Cylinder Room) ตองแยกเปนสัดสวนกับหองปมสุญญากาศ

และอากาศอัด 
1 

35.2 หองเก็บทอบรรจุแกส ตองอยูในพื้นที่ ที่สามารถขนยาย ขนสงไดสะดวกปลอดภัย 1 
36.3 ทอแกสสําหรับงานระบบแกสทางการแพทย ตองผานการผลิตและทดสอบ มี

เครื่องหมายและโคดสีตามมาตรฐานที่ มอก. กําหนด 
1 

36.4 มีจํานวนของทอบรรจุแกสอยางเพียงพอตอการใชงานประจาํและสํารอง 1 
36.5 อุปกรณประกอบระบบแกส็ทางการแพทย  ประกอบดวย  ทอนําแกส   วาลว     

โซนวาลว    หัวจายแกส  ระบบสัญญาณเตือน (alarm) ศูนยจายแกส เปนตน 
ตองมีการติดตั้งอปุกรณที่ไดมาตรฐาน 

1 

36.6 กรณีใชแก็สออกซิเจนเหลว (LIQUID  OXYGEN) จุดติดต้ังจะตองหางออกจาก
อาคารตางๆ ในระยะที่ปลอดภัย  มีรั้วโปรงกั้นโดยรอบ มีปายเตือนอันตราย และมี
ระบบดูแลบํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอ 

1 

รวม 6 
 
นิยามศัพท 
 อากาศทางการแพทย (Medical Air) หมายถึง อากาศที่จายจากทอบรรจุ ถังบรรจุขนาดใหญ 
เครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย (medical air compressor) หรือเกิดจากการผสมออกซิเจนและ
ไนโตรเจนที่มีคุณสมบัติตามขอกําหนด 
 ออกซิเจน (Oxygen) หมายถึง ธาตุที่มสีัญลักษณทางเคมี “ ” คุณสมบัติใหเปนไปตาม

ขอกําหนดมาตรฐาน  ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก. 540-2527 ออกซิเจนที่ใชในการแพทย 
(ถามีการแกไขใหใชฉบบัลาสุด) 
 ไนตรัสออกไซค (Nitrous Oxide) หมายถึง สารประกอบที่มสีัญลักษณทางเคมี “ ” 

คุณสมบัติใหเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก. 30-2542 ไนตรัส
ออกไซคที่ใชในการแพทย (ถามีการแกไขใหใชฉบบัลาสุด) 
 ทอบรรจุหรือภาชนะบรรจุท่ีเปนทอ (Cylinder) หมายถึง ภาชนะสําหรับบรรจกุาซความดันสงู ซึ่ง
อาจเกิน 13,700 กิโลปาสคาล (2,000 ปอนดตอตารางนิ้ว หรือ 140 กิโลกรัมตอตารางเซนตเิมตร) ได 
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36.1  หองเก็บทอแกส (Cylinder Room) ตองแยกเปนสัดสวนกับหองปมสุญญากาศและอากาศอัด  

วัตถุประสงค 
 เพื่อจัดใหมหีองเก็บทอแกส (Cylinder Room) แยกเปนสัดสวนกับหองปมสุญญากาศและอากาศอัด 
มีการจัดทําปายเตือนอันตราย มีการควบคุมเขา-ออก หองเก็บ โดยอนุญาตเฉพาะผูที่เกี่ยวของเทานั้น 

วิธีการประเมิน 
 ตรวจสอบวามีหองเก็บทอแกส (Cylinder Room) แยกเปนสัดสวนกบัหองปมสญุญากาศและอากาศ
อัดมีการจัดทําปายเตือนอันตราย มีการควบคุมเขา-ออก หองเกบ็ 

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ไมมีหองเกบ็ทอแกส (Cylinder Room)  
0.5  คะแนน มีหองเกบ็ทอแกสแยกเปนสัดสวนกบัหองปมสญุญากาศและอากาศอัด   แตไมมีการจัดทํา

ปายเตือนอันตราย  
1     คะแนน หองเก็บทอแกส (Cylinder Room) ตองแยกเปนสัดสวนกับหองปมสุญญากาศและอากาศ

อัด   มีการจัดทําปายเตือนอันตราย   มีการควบคุมเขา-ออก หองเก็บ โดยอนญุาตเฉพาะผู
ที่เกี่ยวของเทานั้น 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี 
 
36.2  หองเก็บทอบรรจุแกส ตองอยูในพื้นที่ ท่ีสามารถขนยาย ขนสงไดสะดวกปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
 เพื่อจัดใหมหีองเก็บทอบรรจุแกส ที่สามารถขนยาย ขนสงไดสะดวกปลอดภัย ใกลกบัถนนของ
โรงพยาบาล รถบรรทุกสามารถเขาถึงไดสะดวก 

วิธีการประเมิน 
 ตรวจสอบหองเก็บทอบรรจุแกส สามารถขนยาย ขนสงไดสะดวกปลอดภัย ใกลกับถนนของ
โรงพยาบาล รถบรรทุกสามารถเขาถึงไดสะดวก 

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน ขนยาย ขนสง ไมสะดวกและไมปลอดภัย 
0.5  คะแนน ขนยาย ขนสง ไดสะดวก แตไมปลอดภัย หรืออยางใดอยางหนึ่ง 
1     คะแนน หองเก็บทอบรรจุแกสทางการแพทย  ขนยาย ขนสง ไดสะดวกและปลอดภัย 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท   
ความสะดวก  หมายถึง  หองเก็บทอบรรจุแกสทางการแพทย  อยูในตําแหนงที่มีถนนเขาถึงไดสะดวก 
ความปลอดภัย  หมายถึง  หองเก็บทอบรรจุแกสทางการแพทย  อยูในตําแหนงที่ไมอยูใกลกับหองไฟฟา  สวน
ครัว เปนตน 
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36.3  ทอแกสสําหรับงานระบบแกสทางการแพทย ตองผานการผลิตและทดสอบ มีเครื่องหมายและโคดสี
ตามมาตรฐานที่ มอก. กําหนด 

วัตถุประสงค 
 เพื่อใหมีการตรวจสอบทอแกสที่นํามาใชในโรงพยาบาลเปนทอแกสสําหรับงานระบบแกสทาง
การแพทย เชน มีการผลิตและทดสอบพรอมมีเครือ่งหมายและโคดสีตามมาตรฐานที่ มอก. กําหนด 

วิธีการประเมิน 
 ตรวจสอบทอแกสที่นํามาใชเปนไปตามมาตรฐานที่ มอก. กําหนด มีเครื่องหมายและโคดสีที่ชัดเจน
และทอที่มีการทดสอบแรงดันใหมตามกําหนดเวลา 

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน มีการใชทอแกสที่ไมมีเครือ่งหมายและโคดสีตามมาตรฐานที ่มอก. กําหนด 
0.5  คะแนน มีการใชทอแกสที่ตามมาตรฐานที่ มอก. กําหนด แตเครื่องหมายและโคดสีเลอะเลือน

ไมชัดเจน หรอืทอเกาที่ไมมีการทดสอบแรงดันใหมตามกําหนดเวลา 

1     คะแนน มีการใชทอแกสที่ตามมาตรฐานที่ มอก. กําหนด มีเครือ่งหมายและโคดสทีี่ชัดเจน 
หรือทอที่มกีารทดสอบแรงดันใหมตามกําหนดเวลา เชน ทอบรรจุแกสออกซิเจนใช
โคดสีเขียวที่ดานบนของถังหรือสีเขียวทั้งถงัเพื่อแสดงวาเปนออกซเิจนทางการแพทย 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี 
 

36.4   มีจํานวนของทอบรรจุแกสอยางเพียงพอตอการใชงานประจําและสํารอง 

วัตถุประสงค 
 เพื่อจัดใหมจีํานวนทอบรรจุแกส เพียงพอตอการใชงานในแตละวัน พรอมทั้งมทีอบรรจุแกสสํารอง 

วิธีการประเมิน 
         ตรวจสอบจํานวน ทอบรรจุแกส  โดยที่ตองมีแกสใชงาน ไดตลอดในแตละวัน  และในสวนที่จะตอง
สํารอง 

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน มีจํานวนทอบรรจุแกส  ไมเพียงพอตอการใชงานประจําวันและไมมีการสํารองทอ

บรรจุแกสไวใชงาน 
0.5  คะแนน มีจํานวนทอบรรจุแกส  เพียงพอตอการใชงานประจําวัน   แตไมมีแผนการสํารองทอ

บรรจุแกสไวใชงาน 

1     คะแนน มีจํานวนทอบรรจุแกส  เพียงพอตอการใชงานประจําวัน   และมีแผนการสํารองทอ
บรรจุแกสไวใชงาน 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี 
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36.5  อุปกรณประกอบระบบแก็สทางการแพทย  ประกอบดวย  ทอนําแกส   วาลว     โซนวาลว       
หัวจายแกส  ระบบสัญญาณเตือน(alarm) ศูนยจายแกส เปนตน ตองมีการติดตั้งอุปกรณที่ไดมาตรฐาน 

วัตถุประสงค 
 เพื่อใหมีการใชวัสดุอปุกรณไดมาตรฐาน สามารถใชงานไดดี มีความแข็งแรง ทนทาน ตรวจสอบได 

วิธีการประเมิน 
 ตรวจสอบ จากรายงานการตรวจสอบอปุกรณ  และผูใชงาน  ประกอบดวย  ทอนําแกส   วาลว     
โซนวาลว หัวจายแกส  ระบบสัญญาณเตือน (alarm) ศูนยจายแกส เปนตน      

วิธีการใหคะแนน 
0    คะแนน วัสดุอุปกรณไมมีการตรวจสอบ 
0.5  คะแนน วัสดุอุปกรณมีการตรวจสอบ  แตไมครบถวนทุกอุปกรณ 
1     คะแนน วัสดุอุปกรณมีการตรวจสอบ  ครบถวนทุกอุปกรณ 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี 

36.6  กรณีใชแก็สออกซิเจนเหลว (LIQUID  OXYGEN) จุดติดตั้งจะตองหางออกจากอาคารตางๆ ใน
ระยะที่ปลอดภัย  มีรั้วโปรงก้ันโดยรอบ มีปายเตือนอันตราย และมีระบบดูแลบํารุงรักษาอยางสม่าํเสมอ 

วัตถุประสงค 
 เพื่อใหมีการเติมออกซเิจนเหลวเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัย จัดหาบริเวณที่
รถขนสงออกซเิจนเหลวสามารถเขาถึงไดงาย ไมกีดขวางทางสัญจรของผูปวยและเจาหนาที่ มรีั้วแบบโปรงกั้น
โดยรอบขอบชิดพรอมปายเตือนอันตราย หามผูไมเกี่ยวของเขามาบรเิวณที่ถังเกบ็ออกซิเจนเหลว และจัด
เจาหนาที่ดูแลดานความปลอดภัยและมีการบํารงุรกัษาตามระยะเวลาที่กําหนด 

วิธีการประเมิน  
 ตรวจสอบวามีการกั้นรั้วแบบโปรงรอบขอบชิดพรอมปายเตอืนอันตราย หามผูไมเกี่ยวของเขามา
บริเวณที่ถังเกบ็ออกซิเจนเหลว และเสนทางสําหรับรถที่จะเขาเติมออกซิเจนเหลวมีความสะดวก เขาถึงไดงาย 
พรอมมีรายช่ือเจาหนาที่รบัผิดชอบ 

วิธีการใหคะแนน 
0    

คะแนน 
ตําแหนงที่วางของถังออกซิเจนเหลวไมเกิดความปลอดภัย  ไมสะดวก  และกีดขวางทางสญัจรของผูปวย 
ไมมีการกั้นรั้วแบบโปรงรอบขอบชิดพรอมปายเตือนอันตราย 

0.5  
คะแนน 

ตําแหนงที่วางของถังออกซิเจนเหลว  มีความปลอดภัย สะดวก  และไมกีดขวางทางสญัจรของผูปวย มี
การกั้นรั้วแบบโปรงรอบขอบชิดพรอมปายเตือนอันตราย แตไมมีการบํารุงรักษาตามระยะเวลาที่กาํหนด 

1     
คะแนน 

ตําแหนงที่วางของถังออกซิเจนเหลว มคีวามปลอดภัย สะดวก และไมกีดขวางทางสญัจรของผูปวย มี
การกั้นรั้วแบบโปรงรอบขอบชิดพรอมปายเตือนอันตราย และมีการบาํรุงรกัษาตามระยะเวลาที่กําหนด  
พรอมมีรายชื่อเจาหนาที่รับผิดชอบ 

เอกสารอางอิง  : ไมมี 
นิยามศัพท  : ไมมี 
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5.3 เกณฑการประเมินดานความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

เกณฑการประเมิน 
คําอธิบาย/เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการ

ประเมิน 
มีนโยบายดานความปลอดภัย 

มีการกํ าหนดนโยบาย วัตถุประสงคและ 
เปาหมายการดําเนินงานดานความปลอดภัย 
โดยกําหนดเปนลายลักษณอักษร 

มีนโยบายความปลอดภัยที่สอดคลองกับ
มาตรฐานดานความปลอดภัยตามกฎหมาย
ของรัฐ และมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ 

การส ง เสริมดานความปลอดภัย (Safety 
Promotion) เชน การอบรมใหความรู การ
จัดโครงการรณรงค การติดสื่อประชาสัมพันธ
ดานความปลอดภัย เปนตน 

มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามนโยบายความปลอดภัย ที่กําหนดไวใน
แผนงานประจําป เพื่อใหเกิดการปฏิบัติอยาง
จริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

นโยบายความปลอดภัยเปนแนวทางในการ
สงเสริมและสนับสนุนใหมีการปรับปรุงสภาพแวดลอม 
วิธีปฏิบัติที่ปลอดภัย ตลอดจนการใชอุปกรณปองกัน
อันตรายที่เหมาะสม รวมถึงการรักษาไวซึ่งสุขภาพ
อนามัยที่ดี ของผูปฏิบัติงาน แสดงถึงเจตนารมณของ
ผูบริหารที่จะใหการสนับสนุนงานดานความปลอดภัย
ในการทํางานของหนวยงาน ทําใหเกิดความรวมมือ
จากผูปฏิบัติงานและผูบริหารทุกระดับที่จะรวมมือกัน
ปฏิบัติเพื่อใหเกิดความปลอดภัยทั้งตนเองและผูอื่น 
 
เอกสารหรือหลักฐานใชพิจารณาในการประเมิน 

 นโยบายที่เปนลายลักษณอักษร 
 สื่อประชาสัมพันธที่ใชในการสื่อสาร เชน 

ปายประกาศ, บอรด และสื่อตางๆ   
 

2.   มีคณะกรรมการรับผิดชอบงานดานความ
ปลอดภัย 
มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานที่ทํางานที่ทําหนาที่

รับผิดชอบงานดานความปลอดภัยในการทํางาน 
จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย 

เปนประจําอยางตอเนื่อง 
ปดประกาศรายชื่อและ

ห น า ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง
คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ฯ  โ ด ย
เปดเผย 

 
 
 
 
 

พิจารณานโยบายแผนงาน ส งเสริม และ
สนับสนุน กิจกรรมดานความปลอดภัย เพื่อปองกัน
และลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การ
เจ็บปวยหรือการ เกิดเหตุเดือดรอนรํ าคาญอัน
เนื่องจากการทํางาน หรือความไมปลอดภัยในการ
ทํางาน 
 
เอกสารหรือหลักฐานใชพิจารณาในการประเมิน 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานที่
กําหนดหนาที่รับผิดชอบ 

ร ายงานการ ประชุ มคณะกรรมก ารหรื อ
คณะทํางาน ประจําเดือน 

ประกาศรายชื่อและหนาที่ รั บผิดชอบของ
คณะกรรมการตามสื่อตางๆ 
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เกณฑการประเมิน 
คําอธิบาย/เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการ

ประเมิน 
3.  จัดทําคูมือปฏิบัติ หรือมีคูมือปฏิบัติงานดานความ
ปลอดภัย  

 3.1 คูมือปฏิบัติประกอบดวยขั้นตอนปฏิบัติงาน
อยางปลอดภัยและกฎขอบังคับดานความ
ปลอดภัย 

3.2 จัดทําคูมือที่สอดคลองกับมาตรฐานดาน
ความปลอดภัยตามกฎหมายของรัฐ และ
มาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ 

3.3 มีการทบทวนคูมือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงงาน
เพื่อใหขั้นตอนการทํางานมีความทันสมัยอยู
เสมอ 
 

จัดทําคูมือความปลอดภัยในการทํางานใหสอดคลอง
กับกฎกระทรวง  กําหนดมาตรฐานในการบริหาร  
และจัดการดานความปลอดภัย 
 
เอกสารหรือหลักฐานใชพิจารณาในการประเมิน 
13 ขอบังคับ และคูมือปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 

4.  มีการอบรมบุคลากรใหมีความรูเกี่ยวกับขอบังคับ 
และการปฏิบัติ ตามขั้ นตอนที่ จั ดทํ า ไว ในคู มื อ
ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย 
4.1 มีการอบรมบุคลากรใหมีความรูเกี่ยวกับ 

ขอบังคับและคูมือ ในกรณีที่รับบุคลากรเขา 
ทํางานใหม  

 4.2 มีการอบรมบุคลากรใหมีความรู เกี่ยวกับ
ขอบังคับและคูมือ ในกรณีที่บุคลากรทํางานใน
ลักษณะหรือสภาพของงานที่แตกตางไปจากเดิม
อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย 

 

อบรมใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับขอบังคับ
และคูมือดานความปลอดภัย รวมถึงขั้นตอนในการ
จัดทําเนื้อหาขอบังคับและคูมือ  
 
เอกสารหรือหลักฐานใชพิจารณาในการประเมิน 
14 เอกสารการอบรม และแผนดําเนินงานฝกอบรม 
15 สอบถามผูปฏิบัติงานถึงความเขาใจในขอบังคับ

และคูมือดานความปลอดภัย 
 

5.  มีการอบรมบุคลากรใหมีความรู  และสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ,ปลอดภัย โดยจําแนกตาม
ลักษณะงาน 
     5.1 มีการอบรมบุคลากรใหมีความรู ตามลักษณะ  
          งานที่ไดรับมอบหมาย หรือมีความชํานาญ  
          เฉพาะดาน  

5.2 มีการประเมินผลในการฝกอบรม จากผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อใหทราบถึง
ผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนา 

 

การอบรมใหความรูใหแกบุคลากรตามลักษณะ
งานที่ไดรับมอบหมาย หรือมีความชํานาญเฉพาะดาน  
เชน การอบรมดวยวิธี on the job training  
 
เอกสารหรือหลักฐานใชพิจารณาในการประเมิน 
16 เอกสารการอบรม และแผนดําเนินงานฝกอบรม 
17 เอกสารประเมินผลการอบรม 
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เกณฑการประเมิน 
คําอธิบาย/เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการ

ประเมิน 
6.  มีการซอมบํารุงหรือการซอมแซมเครื่องจักรและ
อุปกรณประกอบใหอยู ในสภาพปลอดภัยตลอด
ระยะเวลาที่ใชงาน ตามมาตรฐานและหลักวิชาการ
ดานวิศวกรรม 

6.1 มีแผนการดูแล ซอมบํารุงเครื่องจักรและ
อุปกรณตามระยะเวลาที่กําหนด 

6.2 มีเอกสารบันทึกผลการดูแล การซอมบํารุง
เครื่องจักรและอุปกรณ 

 
 
 

การดูแลรักษา ซอมบํารุง เครื่องจักร และอุปกรณ
ตางๆที่ใชในการผลิต หรืองานบริการ เพื่อใหสามารถ
ทํางานไดเต็มประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยตอ
ผูปฏิบัติงานและผูมาใชบริการ 
 
เอกสารหรือหลักฐานใชพิจารณาในการประเมิน 
18 แผนการดูแลบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ

ตามระยะเวลาที่กําหนด 
19 เอกสารบันทึกการซอมบํารุงเครื่องจักรและ

อุปกรณ 

7.  ติดปายแสดง โดยใชเครื่องหมายหรือขอความที่
เขาใจงายและเห็นไดชัดเจน รวมทั้งจัดใหมีระบบ 
วิธีการ หรืออุปกรณปองกัน ในกรณีที่มีการซอมบํารุง
เครื่องจักร  

7.1 มีปายแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณใน
กรณีที่มีการซอมบํารุงเครื่องจักร 

7.2 มีระบบ วิธีการ หรืออุปกรณปองกัน ในกรณี
ที่มีการซอมบํารุงเครื่องจักร 

 

ในขณะที่มีการซอมบํารุงเครื่องจักร ควรจะตอง
มีอุปกรณปองกันมิใหเครื่องจักรนั้นทํางาน และให
แขวนปายแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณหามเปด
สวิตชไวที่สวิตชของเครื่องจักรดวย 
 
เอกสารหรือหลักฐานใชพิจารณาในการประเมิน 
20 ปายขอความ หรือเครื่องหมาย เชน “หามเดิน

เครื่องจักรกําลังมีการปฏิบัติงาน” 

8. บุคลากรที่ทํางานกับเครื่องจักร ตองมีความชํานาญ 
และไดผานการอบรมตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนด 

8.1 มีการอบรมบุคลากรใหมีความรู ตามลักษณะ
งานที่ไดรับมอบหมาย หรือมีความชํานาญ
เฉพาะดาน  

8.2 มีการประเมินผลในการฝกอบรม จากผลการ
ปฏิบัติ งานของบุคลากรเพื่อ ใหทราบถึง
ผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนา 

ในกรณีที่ใหบุคลากรทํางานเกี่ยวกับเครื่องเชื่อม
ไฟฟา เครื่องเชื่อมกาซ เครื่องกําเนิดไอน้ํา หรือ
เครื่องจักรที่อาจกอใหเกิดอันตรายไดโดยสภาพ
โรงพยาบาลตองใชบุคลากรที่มีความชํานาญในการใช
เครื่องจักรนั้น และผานการอบรมตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนด 

 
เอกสารหรือหลักฐานใชพิจารณาในการประเมิน 
21 เอกสารอบรมการใชงานเครื่องจักรของบุคลากร

ที่ไดรับมอบหมาย 
9.  มีการตรวจสอบและการทดสอบชิ้นสวน และ
อุปกรณของเครื่องจักร อยางนอยปละ 1 ครั้ง และ
เก็บผลการดําเนินการไวเพื่อการตรวจติดตาม 

9.1 มีการตรวจสอบ ทดสอบชิ้นสวน และ
อุปกรณของเครื่องจักร โดยวิศวกรอยางนอยป
ละ 1 ครั้ง 

ตองจัดใหมีการตรวจสอบและการทดสอบ
ชิ้นสวนและอุปกรณของเครื่องจักรโดยวิศวกรอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง พรอมจัดใหมีการตรวจสอบระบบ
ความปลอดภัยและระบบการทํางานเปนประจําทุก
เดือน และเก็บผลการดําเนินการไวเพื่อการตรวจ
ติดตาม 
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ประเมิน 
9.2 มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบ ทดสอบ

ชิ้นสวน และอุปกรณของเครื่องจักร 
เอกสารหรือหลักฐานใชพิจารณาในการประเมิน 
22 เอกสารตรวจสอบอุปกรณของเครื่องจักรโดย

วิศวกร 

10. มีแผนผังวงจรไฟฟาที่ติดตั้งภายในโรงพยาบาล
ทั้งหมดซึ่งไดรับการรับรองจากวิศวกรหรือการไฟฟา
ประจําทองถิ่น 

10.1 มีแผนผังวงจรไฟฟาทั้งหมดซึ่งไดรับการ
รับรองจากวิศวกรหรือการไฟฟาประจํา
ทองถิ่น 

10.2 มีการทบทวนแผนผงัวงจรไฟฟา เมือ่มีการ
ปรับเปลี่ยน ติดต้ัง หรือซอมแซมระบบไฟฟา
ใหม 

จั ดใหมีแผนผั งวงจร ไฟฟาที่ ติดตั้ งภายใน
โรงพยาบาล เพื่อใชในการวางแผนซอมบํารุงรวมถึง
การใชงานอยางมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย  
 
เอกสารหรือหลักฐานใชพิจารณาในการประเมิน 
23 แบบหรือแผนผังวงจรไฟฟาที่ใชในโรงพยาบาล

ที่มีการรับรองจากวิศวกรหรือการไฟฟาประจํา
ทองถิ่น 

  
11. มีการตรวจสอบ และบํารุงรักษาระบบไฟฟาและ
บริภัณฑไฟฟา ไมนอยกวาปละ 1 ครั้ง และเก็บผล
การดําเนินการไวเพื่อการตรวจติดตาม 

11.1 มีการตรวจสอบ และบํารุงรักษาระบบ
ไฟฟาและบริภัณฑไฟฟา ไมนอยกวาปละ 1 
ครั้ง  

11.2 มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบ และ
บํารุงรักษาระบบไฟฟาและบริภัณฑไฟฟา 

ตองจัดใหมีการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบ
ไฟฟาและบริภัณฑไฟฟา ไมนอยกวาปละ 1 ครั้ง 
พรอมจัดใหมีการตรวจสอบระบบความปลอดภัยและ
ระบบการทํางานเปนประจําทุกเดือน และเก็บผลการ
ดําเนินการไวเพื่อการตรวจติดตาม 
 
เอกสารหรือหลักฐานใชพิจารณาในการประเมิน 
24 เอกสารตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบไฟฟา

และบริภัณฑไฟฟา  
 

12. ติดตั้งระบบปองกันฟาผาไวที่อาคาร และบริเวณ
ที่ มี ถั ง เก็บของเหลวไวไฟหรือก าซไวไฟ(ถามี )  
สิ่งกอสรางอื่นที่ติดตั้งอยูเหนืออาคารขึ้นไปและจัดให
มีการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบปละ 1 ครั้ง การ
ติดต้ังตองเปนไปตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรม
สถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ฉบับ
ปจจุบัน 

12.1 มีการติดตั้งระบบปองกันฟาผา เพื่อปองกัน
ความเสี ยหายจากฟาผ าทุกอาคารตาม
มาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแหง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

12.2 มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบระบบ
ปองกันฟาผาตามระยะเวลาที่กําหนด 

ติดตั้งระบบปองกันฟาผา เพื่อปองกันความ
เสียหายจากฟาผาโดยตรงตอ ชีวิต ทรัพยสิน และ
อาคารสถานที่ โดยออกแบบติดตั้งตามมาตรฐานของ
สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ ฉบับลาสุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ระบบปองกันอันตรายจากฟาผา ประกอบ 
ดวยตัวนําลอฟา สายตัวนํา สายนําลงดินและหลักดิน 
สายดินที่เชื่อมโยงกันเปนระบบ สําหรับสายนําลงดิน
ตองมีขนาดพื้นที่ภาคตัดขวางเทียบไดไมนอยกวาสาย
ทองแดงตีเกลียว ขนาด 30 ตารางมิลลิเมตร สายนํา
ลงดินนี้ตองเปนระบบที่แยกเปนอิสระจากระบบสาย
ดินอื่น 

2. อาคารแตละหลังตองมีสายตัวนําโดยรอบ
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ประเมิน 
อาคาร และมีสายนําลงดินตอจากสายตัวนําหางกัน
ทุกระยะไมเกิน 30 เมตร วัดตามแนวขอบรอบอาคาร 
ทั้งนี้ สายนําลงดินของอาคารแตละหลังตองมีไมนอย
กวาสองสาย 

3. สิ่งกอสราง อื่นที่ติดตั้งอยูเหนืออาคารขึ้นไป 
เชนโครงสรางโลหะ ปาย ปลองระบายอากาศ/ควันไฟ 
คลูลิ่ งทาวนเวอร  เสาอากาศระบบสื่อสาร จาน
ดาวเทียม ตองติดตั้งหัวลอฟาและตอประสานศักยเขา
กับระบบปองกันฟาผาของอาคารดวย 

4. รายงานผลการตรวจสอบและบํารุงรักษา 
อยางนอยตองประกอบดวย ผลตรวจสภาพของ
อุปกรณ ผลการตรวจวัดคาความตานที่จุดทดสอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานใชพิจารณาในการประเมิน 
25 เอกสารที่ เกี่ยวกับการติดตั้งหรือตรวจสอบ

ระบบปองกันฟาผา  
 

13. มีการตรวจวัด บันทึกผลการตรวจวัด และ
ประ เมิ นสภาพอากาศในที่ อับอากาศ โดยให
ดําเนินการทั้งกอนใหบุคลากรเขาไปทํางานและใน
ระหวางที่บุคลากรทํางานในที่อับอากาศ 

13.1 มีการตรวจวัดและประเมินสภาพอากาศ
สําหรับการทํางานในสถานที่อับอากาศ 

13.2 มีเอกสารบันทึกผลการตรวจวัดปริมาณ
ออกซิเจน สารเคมีและสิ่งปนเปอนในสถานที่
อับอากาศ 

13.3 มีเอกสารใบอนุญาตใหบุคลากรปฏิบัติงานใน
สถานที่อับอากาศ โดยมีลายลักษณอักษร
ของผูมีอํานาจในการอนุมัติ 

 

ความปลอดภัยสําหรับการทํางานในสถานที่อับ
อากาศ กอนอนุญาตใหบุคลากรปฏิบัติงานในสถานที่
อับอากาศ ตองมีการตรวจสอบปริมาณออกซิเจน 
สารเคมีและสิ่งปนเปอนในสถานที่อับอากาศวาจะทํา
ใหเกิดการขาดออกซิเจน การระเบิดและการเปนพิษ
หรือไม และเก็บบันทึกผลการตรวจไวใหเจาหนาที่
สามารถตรวจสอบได 
 
เอกสารหรือหลักฐานใชพิจารณาในการประเมิน 
26 เอกสารบันทึกผลการตรวจ และประเมินสภาพ

อากาศในที่อับอากาศ  
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14. จัดใหมีระบบปองกันและระงับอัคคีภัยใน
โรงพยาบาลอยางเหมาะสม และมีแผนการตรวจสอบ 
ดูแล บํารุงรักษา อุปกรณในระบบปองกันและระงับ
อัคคีภั ยใหอยู ในสภาพพร อม ใช งานไดอย า งมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย 

14 . 1มี ร ะบ บ ป อ ง กั น แล ะ ร ะ งั บ อั คคี ภั ย ใ น
โรงพยาบาล 

14.2 มีแผนปองกันและระงบัอัคคีภัยในโรงพยาบาล 
14.3 มีการตรวจสอบ ดูแลรักษาระบบปองกันและ

ระงบัอัคคีภัยใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยู
เสมอ 

14.4 มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบ และการ
ซอมบํารุง ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย 
 

ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย ประกอบดวย 
1. ระบบอุปกรณดับเพลิง 
2. ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม 
3.  เสนทางหนีไฟ 
4.  แผนปองกันและระงับอัคคีภัย 

 
เอกสารหรือหลักฐานใชพิจารณาในการประเมิน 
27 เอกสารบันทึกผลการตรวจดูแลระบบปองกัน

และระงับอัคคีภัย 
28 เอกสารคูมือของระบบปองกันและระงับอัคคภียั

ของโรงพยาบาลที่มีขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณ ใน
ระบบปอ งกั นอั คคีภัยที่ มี ติดตั้ ง ใช งานใน
โรงพยาบาลทั้งหมด 

 
15. มีปายขอปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิงและการ
อพยพหนีไฟ และปดประกาศใหเห็นไดอยางชัดเจน 

15.5 มีปายขอปฏิบัติแสดงขั้นตอนในการดับเพลิง 
และอพยพหนีไฟ 

15.2 มีการติดปายขอปฏิบัติใหเห็นไดอยางชัดเจน
และทั่วถึงทุกอาคาร 

 

ปายขอปฏิบัติแสดงขั้นตอนในการดับเพลิง และ
อพยพหนีไฟตามแผนที่วางไว โดยในปายขอปฏิบัติ
ตองสรุปประเด็นใหสั้นที่สุด เพื่อใหผูปฏิบัติงานเขาใจ
ไดงายๆ เชน “เมื่อไดยินเสียงสัญญาณเตือนภัย ให
หยุดทํางานทันที” “หามใชลิฟต ขณะเกิดเพลิงไหม” 
เปนตน 
 

เอกสารหรือหลักฐานใชพิจารณาในการประเมิน 
29 ปายขอปฏิบัติแสดงขั้นตอนในการดับเพลิง และ

อพยพหนีไฟ 
 

16. มีเสนทางหนีไฟที่ปลอดภัยของทุกชั้นของอาคาร
สามารถอพยพบุคลากรหรือผู รับบริการในเวลา
เดียวกันทั้ งหมดสู จุ ดรวมพลที่ปลอดภัยได โดย
ปลอดภัย  

16.1 ตองจัดเตรียมเสนทางหนีไฟไมนอยกวา 2 
เสนทาง 

16.2 ทางหนีไฟและเสนทางหนีไฟสามารถมองเห็น
ไดชัดเจน มีปายบอกเสนทางจากทุกพื้นที่ใน
อาคาร 

 
 
16.3 เสนทางหนีไฟตองตอเนื่อง จากพื้นที่ใดๆใน

เสนทางหนีไฟสามารถอพยพบุคลากรหรือผูรับบริการ
ในเวลาเดียวกันทั้ งหมดสู จุ ดที่ ปลอดภัยไดโดย
ปลอดภัย เสนทางหนีไฟไปสูจุดที่ปลอดภัยตอง
ปราศจากสิ่งกีดขวาง ประตูที่ใชในเสนทางหนีไฟตอง
ทําดวยวัสดุทนไฟ ไมมีธรณีประตูหรือขอบกั้น และ
เปนชนิดที่บานประตูเปดออกไปตามทิศทางของการ
หนีไฟกับตองติดอุปกรณที่บังคับใหบานประตูปดได
เอง หามใชประตูเลื่อน ประตูมวน หรือประตูหมุน 
และหามปดตาย ใสกลอนกุญแจผูกลามโซหรือทําให
เปดออกไมได 
 
เอกสารหรือหลักฐานใชพิจารณาในการประเมิน 



 

หนา 202           แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัติ                                                                       
 

เกณฑการประเมิน 
คําอธิบาย/เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการ

ประเมิน 
อาคารไปจนถึงจุดปลอดภัยขนาดเสนทางหนี
ไฟไมลดขนาดลง ไมสลับซับซอน ไมมีโอกาส
สับสน ไมผานพื้นที่ที่มีอันตรายหรือนําไปสู
ทางตัน 

16.4 ในอาคารตองจัดเตรียมพื้นที่หลบภัยจากควัน 
ความรอนหรืออันตรายอื่นๆ ในชวงเวลาที่
พอเพียงสําหรับการอพยพ หรือจัดเตรียม
สําหรับหนวยบรรเทาสาธารณภัยในการเขา
ระงับเหตุหรือชวยเหลือ เชนจัดทําพื้นที่วาง
หนาบันไดหนีไฟ โถงลิฟตดับเพลิงปลอดควัน 
จัดทําพื้นที่หลบภัยหรือทําการกั้นแยกพื้นที่
ในแนวราบสําหรับผูปวยที่เคลื่อนที่ชาเพื่อให
มีระยะเวลาเพียงพอตอการเคลื่อนยายสูพืน้ที่
ปลอดภัยอื่นๆ 

16.5 มีการดูแลเสนทางหนีไฟใหพรอมใชงาน 
สะดวกไมมีสิ่งกีดขวาง หามปดล็อก ปดกั้น
การหนีไฟจากอาคาร 

16.6 ประตูตองผลักไปในทิศทางหนีไฟและสามารถ
เปดยอนกลับเขาในอาคารไดเพื่อการบรรเทา
สาธารณภัย 

16.7 เสนทางหนีไฟตองมีแสงสวางบนเสนทาง
ตลอดเวลาทั้งในสภาวะปกติและสภาวะ
ฉุกเฉินกรณีไฟฟาดับ 

16.8 มีการปองกันไฟลามตามชองเปดในแนวดิ่ง ปด
ลอมบันไดหนีไฟในแนวดิ่งเพื่อการควบคุม
การแพรกระจายควันไฟ 

 

30 แบบหรือแผนผังอาคารที่แสดงเสนทางหนีไฟ
ภายในอาคารทุกชั้น 

31 เอกสารการซอมแผนอพยพบุคลากรในกรณีเกดิ
เพลิงไหม 

 

17. ระบบกาซทางการแพทยมีการติดตั้ง ซอมบํารุง
หรือการซอมแซมระบบและอุปกรณประกอบใหอยูใน
สภาพปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่ ใช งาน ตาม
มาตรฐานและหลักวิชาการดานวิศวกรรม 

17.1มีการดูแลรักษา ซอมบํารุงระบบกาซทาง
การแพทยและอุปกรณประกอบใหอยูใน
สภาพใชงานและปลอดภัย 
 

17.2  มีการติดป ายคํา เตือนที่ เ กี่ ยวกับความ

ในโรงพยาบาลมีการใชกาซและสารเคมีมากมาย
หลายชนิด ซึ่งถาผูปฏิบัติเก็บรักษาและมีวิธีการใชที่ไม
ถูกตองกาซและสารเคมีนั้นก็อาจจะกลายเปน
เชื้อเพลิง ที่จะทําใหเกิดเหตุการณภัยแรง ดังนั้น ทาง
โรงพยาบาล จึงตองใหผูปฏิบัติงานมีการติดตั้ง ซอม
บํารุงหรือการซอมแซมระบบและอุปกรณประกอบให
อยูในสภาพปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่ใชงาน ตาม
มาตรฐานและหลักวิชาการดานวิศวกรรม 
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เกณฑการประเมิน 
คําอธิบาย/เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการ

ประเมิน 
ปลอดภัย บริเวณหองหรือสถานที่ที่ใชจัดเก็บ
ระบบกาซทางการแพทย 

17.3  มีเอกสารบันทึกผลการดูแลรักษา ซอมบํารุง
ระบบก าซทางการแพทยและอุปกรณ
ประกอบ 

 

เอกสารหรือหลักฐานใชพิจารณาในการประเมิน 
32 เอกสารบันทึกผลการการติดตั้ง ซอมบํารุงหรือ

การซอมแซมระบบและอุปกรณ ในระบบกาซ
ทางการแพทย 

18. มีเครื่องหมายเตือนภัยติดไวใหเห็นโดยชัดเจนใน
บริเวณรังสี บริเวณรังสีสูง บริเวณที่มีการฟุงกระจาย
ของสารกัมมันตรังสี หรือบริเวณหรือหองใด ๆ ที่มี
การเก็บรักษาสารกัมมันตรังสี 

18.1 มีการดูแลรักษา ซอมบํารุงระบบกาซทาง
การแพทยและอุปกรณประกอบใหอยูใน
สภาพใชงานและปลอดภัย 

18.2 มีการติดปายคําเตือนที่เกี่ยวกับความปลอดภัย 
บริเวณหองหรือสถานที่ที่ใชจัดเก็บระบบกาซ
ทางการแพทย 

18.3 มีเอกสารบันทึกผลการดูแลรักษา ซอมบํารุง
ระบบก าซทางการแพทยและอุปกรณ
ประกอบ 

 

ตองมีเครื่องหมายทางรังสีพรอมแสดงขอมูล
เพิ่มเติมบนฉลากและเครื่องหมายระบุระดับรังสีติดไว
ให เ ห็ น อย า ง เ ด น ชั ด  ห รื อ ตํ า แหน ง ที่ ใ ก ล กั บ
เครื่องหมายรังสี เพื่อใหผูที่พบเห็นมีความระมัดระวัง 
และไดรับรังสีนอยที่สุด 
 
เอกสารหรือหลักฐานใชพิจารณาในการประเมิน 
33 เครื่องหมายทางรังสีพรอมระบุระดับรังสีติดไว

ใหเห็นอยางเดนชัด  

19. มีการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางาน
เกี่ยวกับระบบกาซทางการแพทยตามหลักเกณฑ 
วิธีการ ตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย พรอมทั้งวิธีการ
และขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

19.1 มีการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางาน
เกี่ยวกับระบบกาซทางการแพทย 

19.2 มีเอกสารบันทึกการฝกอบรมความปลอดภัย
ในการทํ า ง าน เกี่ ย วกั บ ระบบก าซทาง
การแพทย 

19.3 มีการประเมินผลในการฝกอบรม จากผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่ อใหทราบถึง
ผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนา 
 

 
 

อบรมการใชงาน และความปลอดภัยทางระบบแกส
ทางการแพทย เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดรับความรู 
และทบทวนการตรวจเช็คอุปกรณ ความปลอดภัย 
อุปกรณใชงานพื้นฐานระบบแกสทางการแพทย, การ
จัดการเหตุฉุกเฉิน ณ หนวยบริการ, การใชงานทอ
บรรจุแกสแรงดันสู ง  และการบําบัดรั กษาดวย
ออกซิเจน (O2 Therapy) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางาน และลดอุบัติการณ ความคลาดเคลื่อน
เกี่ยวกับระบบแกสทางการแพทยที่เกิดจากผูใชงานได 
 
เอกสารหรือหลักฐานใชพิจารณาในการประเมิน 
34 เอกสารการอบรม และแผนดําเนินงานฝกอบรม 
35 เอกสารประเมินผลการอบรม 
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เกณฑการประเมิน 
คําอธิบาย/เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการ

ประเมิน 
20. เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับ
ไดรับการฝกอบรมความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การทํางานเพิ่มเติม 

20.1 มีการฝกอบรมความรูเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการทํางานใหแกเจาหนาที่ความปลอดภัย
ในการทํางานทุกระดับ 

20.2 มีเอกสารบันทึกการฝกอบรมความรูเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการทํางาน 

20.3 มีการประเมินผลในการฝกอบรม จากผลการ
ฝกอบรมของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการ
ทํางานทุกระดับ 

 

มีการอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการ
ทํางานทุกระดับ จะชวยใหเจาหนาที่ความปลอดภัย
ทราบถึงหลักการในการดําเนินงานความปลอดภัย 
ตลอดจนกิจกรรมที่จําเปนในการสรางความปลอดภัย
ในการทํางาน และสามารถนําไปดําเนินงานความ
ปลอดภัยใหเกิดขึ้นในองคกรตอไป  และที่สําคัญยัง
เปนการปฏิบัติใหถูกตองตามที่กฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน  
 
เอกสารหรือหลักฐานใชพิจารณาในการประเมิน 
36 เอกสารการอบรม และแผนดําเนินงานฝกอบรม 
37 เอกสารประเมินผลการอบรม 

 
21. จัดใหคณะกรรมการความปลอดภัยไดรับการ
อบรมเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ ตามหลักเกณฑ 
วิธีการที่กําหนด 

21.1 มีการอบรมเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ใหกับ
คณะกรรมการความปลอดภัย 

21.2 มีเอกสารบันทึกการอบรมเกี่ยวกับบทบาท
และหนาที่ 

21.3 มีการประเมินผลในการอบรม จากผลการ
ฝกอบรมของคณะกรรมการความปลอดภัย 

คณะกรรมการความปลอดภัยไดรับการอบรม
เกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ มีการคํานึงถึงความสําคัญ
ของบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการความ
ปลอดภัย เพื่อใหบุคลากรผูซึ่งเปนคณะกรรมการ
ความปลอดภัยฯ ของโรงพยาบาลไดมีความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการความ
ปลอดภัยฯ รวมไปถึงตําแหนงความปลอดภัยอื่น ๆ ที่
เ กี่ ยวขอ ง  และสามารถปฏิบั ติตามหน าที่ ขอ ง
คณะกรรมการความปลอดภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
เอกสารหรือหลักฐานใชพิจารณาในการประเมิน 
38 เอกสารการอบรม และแผนดําเนินงานฝกอบรม 
39 เอกสารประเมินผลการอบรม 
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5.4 เกณฑการประเมินดานสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล 

เกณฑการประเมิน 
คําอธิบาย/เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการ

ประเมิน 
 
การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม 
1. เผยแพรนโยบายดานสิง่แวดลอมฯ ใหบุคลากรและ
ผูมสีวนไดสวนเสียไดรบัทราบและเขาใจจุดมุงหมาย
ของนโยบาย 

1.1 เนื้อหานโยบายมุงเนนดานสิ่งแวดลอมใน
โรงพยาบาล 

1.2 มีการสื่อสาร แจงหรือติดประกาศ เพื่อ
ประชาสมัพันธนโยบายที่กําหนดข้ึนใหบุคลากร
และผูมีสวนไดสวนเสียทราบโดยทั่วกัน 

 

นโยบายดานสิง่แวดลอมเปนแนวทางที่แสดง
ถึงเจตนารมณของผูบริหารทีจ่ะใหการสนับสนุนงาน
ดานดานสิ่งแวดลอมในพื้นที่โรงพยาบาล ทําใหเกิด
ความรวมมือจากปฏิบัตงิานและผูบริหารทุกระดบั 
 
เอกสารหรือหลกัฐานใชพิจารณาในการประเมิน 

1.1 สื่อที่ใชประชาสัมพันธ เผยแพร เชน การติด
ประกาศ ปาย บอรด โปสเตอร เอกสารเผยแพร แผน
พับ วารสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส เสียงตามสาย 
การประชุมบุคลากร 

1.2 บันทึกการแจกจาย การประกาศนโยบาย 
1.3 การสัมภาษณ 
 

 
2. ใหโรงพยาบาลเผยแพรและปดประกาศรายช่ือและ
หนาที่รบัผิดชอบของคณะกรรมการดานสิ่งแวดลอมฯ 
โดยเปดเผย ณ โรงพยาบาล เพื่อใหบุคลากรทราบ 

2.1 มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานทีท่ําหนาที ่
2.2 มีการสื่อสาร แจงหรือติดประกาศ เพื่อ

ประชาสมัพันธนโยบายที่กําหนดข้ึนใหบุคลากร
ทราบโดยทั่วกัน 

2.3  มีการประชุมคณะกรรมการเดือนละ 1 ครั้ง 
 

 
ประกาศคําสั่งแตงตัง้คณะทํางานฯ อํานาจ 

หนาที่ และความรบัผิดชอบใหบุคลากรทุกคนใน
องคกรรับทราบ มีโครงสราง บุคลากร ทีส่อดคลอง
และเหมาะสม โดยมีแผนผงัโครงสรางของคณะทํางาน 
เพื่อใหบุคลากรทราบ 
เอกสารหรือหลกัฐานใชพิจารณาในการประเมิน 

2.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานที่
กําหนดหนาที่รบัผิดชอบ 

2.2 สื่อที่ใชประชาสัมพันธ เผยแพร เชน การติด
ประกาศ ปาย บอรด โปสเตอร เอกสารเผยแพร แผน
พับ วารสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส เสียงตามสาย 
การประชุมบุคลากร 

2.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน ประจําเดือน 

 

 
3. จัดใหมีขอบงัคับและคูมือดานสิ่งแวดลอม อยาง
นอยตองกําหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัต ิ

3.1 มีคูมือกําหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัตงิาน 
 

 
การอบรมใหความรูเกี่ยวกับการปฏบิัติตาม

คูมือสามารถทําไดดวยวิธี on the job training ซึ่งผู
ที่มีหนาทีร่บัผิดชอบหลัก คือ หัวหนางาน ในคูมือ
ปฏิบัติงานตองมีการแบงขั้นตอนการปฏบิัติ และ
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เกณฑการประเมิน 
คําอธิบาย/เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการ

ประเมิน 
3.2 เจาหนาทีผู่ปฏบิัติทราบขั้นตอนและวิธีการ

ปฏิบัติงาน 
3.3 มีการทํางานตามคูมือกําหนดขั้นตอนและ

วิธีการปฏิบัติงานและบันทกึการปฏิบัติงาน 

จังหวะงานตามลําดับขั้น 
 
เอกสารหรือหลกัฐานใชพิจารณาในการประเมิน 

3.1 คูมือปฏิบัติงาน 
3.2 สอบถามผูปฏิบัติงานวาหัวหนาสอนงาน

อยางไร 
3.3 สอบถามวิธีการตรวจสอบอยางไรวาไดมีการ

ปฏิบัติตามคูมือปฏิบัติงาน 
 

4. จัดใหมีการอบรมและฝกปฏิบัตจินกวาบุคลากรจะ
สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองปลอดภัย 

4.1  มีการอบรมดานสิง่แวดลอมในโรงพยาบาล
ระดับพนกังาน 

4.2  มีการอบรมดานสิง่แวดลอมในโรงพยาบาล
ระดับหัวหนางาน 

การอบรมมี 2 ประเภท คือ อบรมกอนเขา
ทํางานและอบรมเมื่อเขาทํางาน หลกัสําคัญที่ตอง
อบรมหลักความปลอดภัยคือ อบรมใหพนกังานและ
หัวหนางานหรือผูดูแลควบคุมความปลอดภัย  
 
เอกสารหรือหลกัฐานใชพิจารณาในการประเมิน 

4.1 ตารางการอบรม เรื่องที่อบรม กลุมเปาหมาย 
เนื้อหาทีอ่บรม หรือเอกสารในการอบรม 

 
5. จัดใหมีระบบบําบัดและกําจัดสิง่ปฏิกลู 

5.1 มีการแตงตั้งผูรบัผิดชอบดูแลระบบน้ําบริโภค 
อยางนอย 1 คน ซึ่งมีวุฒิการศึกษาปรญิญาตรสีาขา
วิทยาศาสตร (ดานสาธารณสุข/สุขาภิบาล/ชีววิทยา/
วิทยาศาสตรการแพทย) หรือวิศวกรรมศาสตร (ดาน
สุขาภิบาล/สิ่งแวดลอม/เครือ่งกล) เพื่อเปน
ผูรบัผิดชอบดูแลระบบบําบัดและกําจัดสิง่ปฏิกลู 

5.2  มีการบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูก
สุขลักษณะ 

5.2.1 กรณีดําเนินการกําจัดมลูฝอยเอง 
5.2.1.1 ไดรับความเห็นชอบจากราชการ

สวนทองถิ่นใหดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อได 
5.2.1.2 ผูปฏิบัติงานในการกําจัดมูลฝอย มี

การสวมชุดปองกันอันตรายสวนบุคคล ขณะ
ปฏิบัติงาน 

 
 
 

โรงพยาบาลตองจัดใหมรีะบบบําบัดและ
กําจัดสิง่ปฏิกลู โดยมีเกณฑในการบําบัดและกําจัดสิ่ง
ปฏิกูล ดังนี้  

1) สิ่งปฏิกลูจะตองไมเกิดการปนเปอนกับผิวดิน 
2) สิ่งปฏิกลูจะตองไมเกิดการปนเปอนกับน้ําใตดิน 
3) สิ่งปฏิกลูจะตองไมเกิดการปนเปอนกับน้ําผิวดิน 
4) ตองไมเปนที่อยูอาศัยของแมลงและสัตวตางๆ 
5) ตองปราศจากกลิ่นเหม็นรบกวนหรือสภาพที่นา

รังเกียจ 
 
เอกสารหรือหลกัฐานใชพิจารณาในการประเมิน 

5.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานที่
กําหนดหนาที่รบัผิดชอบ 
5.2 เอกสารการเห็นชอบจากทองถิ่น 
5.3 แผนการปฏิบัตงิานและคูมอืการปฏิบัติงาน 
5.4 เอกการแสดงหนวยงานที่รบัผิดชอบนํามลู
ฝอยติดเชื้อไปกําจัด 
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เกณฑการประเมิน 
คําอธิบาย/เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการ

ประเมิน 
5.2.1.3 กรณีกําจัดมลูฝอยติดเชื้อโดยเผาใน

เตาเผาชนิด 2 หองเผาที่สามารถควบคุมอุณหภูมิใน
หองเผามลูฝอย และหองเผาควันใหอยูไมต่ํากวา 760 
และ 1,000 องศาเซลเซียส ได 

5.2.2 กรณี ใหผูอื่นกําจัดให 
5.2.2.1 มีหนังสือ/เอกสารแสดงชื่อ

หนวยงานที่รบัมลูฝอยไปกําจัด ที่เชื่อไดวามีการนํามลู
ฝอยไปกําจัดดวยวิธีที่อยางถูกตอง 

5.2.2.2 จัดใหมีขั้นตอนวิธีปฏิบัติ การ
ติดตามประเมินผลผูประกอบการที่ใหบริการกําจัด
ขยะติดเชื้อของโรงพยาบาล 

 
6. มีการเก็บ คัดแยก รวบรวม มลูฝอยทั่วไปและมูล
ฝอยติดเชื้อที่ถูกสุขลกัษณะ 

6.1 จัดใหมีถุงพลาสตกิที่รองรับมลูฝอยแบบ
พลาสตกิที่มีคุณลกัษณะทั่วไป และคุณลกัษณะทาง
ฟสิกสที่ไดมาตรฐาน  

6.2 มีการแยกมูลฝอยติดเช้ือออกจากมูลฝอยอื่นๆ 
ณ แหลงกําเนิด 

6.3 จัดใหมีภาชนะสําหรับบรรจมุูลฝอยติดเชื้อ  
6.3.1 มีการแยกมลูฝอยติดเชื้อระหวางวัสดมุี

คมและวัสดุไมมีคม 
6.3.2 บรรจุมลูฝอยติดเชื้อประเภทเปนของมี

คม ปดฝาใหแนน หรือไมเกินสองในสามสวนของ
ความจุของภาชนะ 

6.3.3 บรรจุมลูฝอยติดเชื้อประเภทไมใชของมี
คม ผูกมัดปากถุงดวยเชือกหรือวสัดุอื่นใหแนน 

6.3.4 บรรจุมลูฝอยติดเชื้อไมเกินสามในสี่สวน
ของความจุของภาชนะ 

6.3.5 กรณีมีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อมาก หาก
ยังไม เคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้น
ออกไปทันที จะตองจัดใหมีที่หรือมุมหนึ่งของหอง
สําหรับเปนที่รวมภาชนะที่ไดบรรจุมูลฝอยติดเช้ือแลว
เพื่อรอการเคลื่อนยาย หามเก็บไวเกิน 1 วัน 

 
 

มูลฝอยทีเ่กิดจากกิจกรรมภายในโรงพยาบาล 
มีมูลฝอยทีม่ีเชื้อโรคปะปนอยู ในปริมาณทีส่ามารถทํา
ใหเกิดโรคได ถามีการสมัผสั หรือใกลชิดกับมลูฝอยนั้น 
และรวมถึงมูลฝอยดงัตอไปนี้ทีเ่กิดข้ึน หรอืใชใน
กระบวนตรวจวินิจฉัยทางการแพทย การ
รักษาพยาบาล การใหภูมิคุมกันโรค การทดลอง
เกี่ยวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพ จงึจําเปนตองมี
การคัดแยก เพื่องายในการจัดการ/กําจัดตอไป 
 
เอกสารหรือหลกัฐานใชพิจารณาในการประเมิน 

6.1 การสัมภาษณ 
6.2 การเดินสํารวจหนางาน 
6.3 มีการบันทกึลงนามผูรบัผิดชอบในการ

ปฏิบัติงาน 
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เกณฑการประเมิน 
คําอธิบาย/เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการ

ประเมิน 
7. จัดใหมีที่พกัรวมมูลฝอยที่ถูกสุขลกัษณะ 

7.1 มีสถานที่พักมลูฝอยเปนหองหรืออาคาร
เฉพาะแยกจากอาคารอื่นและอยูในทีท่ี่สะดวกตอการ
ขนมูลฝอยไปกําจัด 

7.2 พื้นและผนังเรียบ ทําความสะอาดไดงายและมี
การปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค 

7.3 มีขนาดเพียงพอสําหรับบรรจมุูลฝอยติดเชื้อได
อยางนอย 2 วัน 

7.4 มีประตูกวางพอสมควรตามขนาดของหอง 
หรืออาคารเพือ่สะดวกตอการปฏิบัติงาน และปดดวย
กุญแจหรือปดดวยวิธีอื่นที่บุคคลทั่วไปไมสามารถที่จะ
เขาไปได 

7.5 มีลานสําหรบัลางรถเข็นอยูใกลทีพ่ักรวมมูล
ฝอยติดเชื้อ และลานนั้นตองมีรางหรือทอรวบรวมน้ํา
เสียจากการลางรถเข็นเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย 

7.6 มีขอความเปนคําเตือนขนาดสามารถเห็นได
ชัดเจนวา “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ” ไวที่หนาหอง
หรือหนาอาคาร 

7.7 ในกรณีที่เกบ็กักภาชนะบรรจุมลูฝอยติดเชื้อไว
เกิน ๗ วัน ที่พักรวมมลูฝอยติดเชื้อตองสามารถ
ควบคุมอุณหภูมิใหอยูที่ ๑๐ องศาเซลเซียส หรือต่ํา
กวาน้ันได 

 

สถานที่พักรวมมลูฝอยติดเชื้อ กักพักเพื่อรอ
การขนยายไปกําจัดตอไป ตองเปนหองหรือเปน
อาคารเฉพาะแยกจากอาคารอื่น และมลีักษณะตาม
ขอกําหนดเพือ่ปองกันการแพรเชื้อ  
 
เอกสารหรือหลกัฐานใชพิจารณาในการประเมิน 

 7.1 สถานที่พักมูลฝอยทีเ่ปนไปตามขอกําหนด 
7.2 เอกสารแสดงรายละเอียดของสถานทีพ่ักมลู

ฝอย เชน ขนาดบรรจุ ระยะเวลาการพัก การจัดการ
น้ําสียที่เกิดข้ึน เปนตน  

7.3 การเดินสํารวจหนางาน 
7.4 การบันทึกลงนามผูรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติงาน 
 

8. การเคลือ่นยายภาชนะบรรจุมลูฝอยติดเชื้อไปเก็บ
กักในที่พักรวมมลูฝอยติดเชื้อเพือ่รอการขนไปกําจัด
ตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ 

8.1 มีคูมือกําหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัตงิาน 
8.2 ผูปฏิบัติงานเคลื่อนยาย และกําจัดมลูฝอยติด

เชื้อไดรับการอบรมหลกัสูตรการปองกัน และระงบั
การแพรเชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมลูฝอยติดเชื้อ 

8.3 ผูปฏิบัติงานปฏิบัติตามระเบยีบปฏบิัติ ทั้ง
วิธีการ ขั้นตอน อุปกรณ และการสวมชุดปองกัน 

8.3.1 ใชรถเข็นเคลื่อนยาย ภาชนะบรรจุมลู
ฝอยติดเชื้อทีม่ีพื้นและผนงัทึบ ทําดวยวัสดุทีท่ําความ
สะอาดไดงายดวยน้ํา และมฝีาปดมิดชิดปองกันสัตว
และแมลง มีขอความสีแดงที่รถวา "รถเข็นมลูฝอยติด

การเคลื่อนยายภาชนะบรรจมุูลฝอยติดเชื้อไป
เก็บกกัในที่พักรวมมลูฝอยติดเชื้อเพื่อรอการขนไป
กําจัดตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ เพื่อปองกัน
การแพรเชื้อ ที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัย
ประชาชน 

 
เอกสารหรือหลกัฐานใชพิจารณาในการประเมินฃ 

8.1 มีวิธีการและแผนปฏิบัติงานเปนลายลักษณ
อักษร 

8.2 การมีการใชอปุกรณปองกันภัยสวนบุคคล 
8.3 มีภาชนะบรรจมุูลฝอยที่เปนไปตามขอกําหนด 
8.4 มีการบันทกึลงนามผูรบัผิดชอบในการ

ปฏิบัติงาน 
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เกณฑการประเมิน 
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ประเมิน 
เชื้อ หามนําไปใชในกิจการอื่น" 

8.3.2 ผูปฏิบัติงานเคลื่อนยายมลูฝอยติดเชื้อ
สวมชุดปองกันอันตรายสวนบุคคล ประกอบดวยถุง
มือยางหนา ผากันเปอน ผาปดปาก-ปดจมูก และ
รองเทาพื้นยางหุมแขง ในขณะปฏิบัตงิาน 

8.3.3 มีการกําหนดเวลาและเสนทางการ
เคลื่อนยายมลูฝอยติดเชื้อที่แนนอน 

8.3.4  มีการทําความสะอาด รถเข็นและ
อุปกรณในการปฏบิัติงานทุกวัน ในบริเวณที่จัดไว
เฉพาะ และน้ําเสียทีเ่กิดจากการลางทําความสะอาดมี
การระบายลงสูระบบบําบัดน้ําเสีย 

8.4 มีการบันทกึผลการปฏิบัตปิระจําวัน 
 

8.5 การสัมภาษณผูปฏิบัติงาน 
8.6 ตารางการอบรม เรื่องที่อบรม กลุมเปาหมาย 

เนื้อหาทีอ่บรม หรือเอกสารในการอบรม 
 

9. จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียที่มปีระสิทธิภาพตาม
มาตรฐาน สําหรบัวัตถุประสงคในการจัดการและ
บําบัดน้ําเสีย 

9.1 การบรหิารจัดการปริมาณน้ําทิ้งของ
โรงพยาบาลใหเกิดความสมดลุกับความสามารถของ
ระบบบําบัดน้ําเสีย 

9.3 มีแผนผังกระบวนการทํางานของระบบบําบัด
น้ําเสีย 

9.4 มีอุปกรณเบื้องตนทีจ่ําเปนในการดูแลระบบ
บําบัดน้ําเสีย 

9.4.1 เครื่องมอืวัดคาความเปนกรด-ดาง (pH) 
9.4.2 เครื่องมอืวัดคาคลอรีนอสิระ (Free 

Chlorine)  
9.4.3 เครื่องมอืวัดคาออกซิเจนละลายน้ํา 

(DO) สําหรับระบบบําบัดน้ําเสียชนิดเติมอากาศ 
9.5 มีการจัดทําเอกสารกํากับเครื่องจกัรและ

อุปกรณประกอบระบบบําบัดทกุเครือ่ง เชน ขนาด 
ชนิด อายุการใชงาน วิธีการใชงาน เปนตน 

9.6 มีคูมือกําหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัตงิาน 
 
 
 
 

โรงพยาบาลตองจัดใหมรีะบบบําบัดน้ําเสียที่
มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน สําหรบัวัตถุประสงคใน
การจัดการและบําบัดน้ําเสียโดยทั่วไปดังนี ้

1) เพื่อทําลายสารพิษและจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค 
2) เพื่อปองกันการกอเหตเุดือดรอนรําคาญ 
3) เพื่อปองกันไมใหเกิดภาวะมลพิษ 
4) เพื่อเปลี่ยนสภาพของเสียในนํ้าเสียใหสามารถ

นํากลับมาใชประโยชนได 
 

เอกสารหรือหลกัฐานใชพิจารณาในการประเมิน 
9.1 เอกสารแสดงขอมูล ขนาดของระบบ ชนิดของ

ระบบ  
9.2 เอกสารแผนผังแสดงกระบวนการทํางาน 
9.3 การเดินสํารวจหนางาน 
9.4 มีวิธีการและแผนปฏิบัติงานเปนลายลักษณ

อักษร 
9.5 มีการบันทกึลงนามผูรบัผิดชอบในการ

ปฏิบัติงาน 
9.6 การสัมภาษณผูปฏิบัติงาน 
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เกณฑการประเมิน 
คําอธิบาย/เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการ

ประเมิน 
10. ควบคุมการระบายน้ําทิ้งใหเปนไปตามมาตรฐาน 

10.1 จัดใหมีผูรับผิดชอบดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย 
อยางนอย 1 คน ซึ่งมีวุฒิการศึกษาปรญิญาตรสีาขา
วิทยาศาสตร (ดานสาธารณสุข/สุขาภิบาล/ชีววิทยา/
วิทยาศาสตรการแพทย) หรือวิศวกรรมศาสตร (ดาน
สุขาภิบาล/สิ่งแวดลอม/เครือ่งกล) 

10.2 มีการเกบ็ตัวอยางน้ําทิง้ที่ผานการบําบัดแลว
ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งตาม ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข 

10.3 มีการรายงานแบบ ทส.2 ทุกเดอืน ตอเจา
พนักงานทองถิ่น ตามมาตรา 80 แหงพระราชบญัญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิง่แวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 
2535 

10.4 หากคุณภาพน้ําทิ้งมีคาเกินมาตรฐาน มี
แผนการดําเนินการแกไข 

การจัดการน้ําเสียทีเ่กิดจากการใหบริการถือ
เปนสิ่งสําคัญ หากไมมกีาร ดูแลบําบัดใหถกูตองอยาง
เหมาะสม และควบคุมการระบายน้ําทิ้งใหเปนไปตาม
มาตรฐาน อาจกอใหเกิดผลกระทบตอสิง่แวดลอม 
และสุขภาพของมนุษย 
 
เอกสารหรือหลกัฐานใชพิจารณาในการประเมิน 

10.1 เอกสารรายงานผลการตรวจวิเคราะห
คุณภาพน้ําเสีย 

10.2 เอกสารการรายงานแบบ ทส. 2 ตอเจา
พนักงานทองถิ่น 

10.3 เอกสารแสดงแผนการรองรบักรณมีีเหตุไม
ปกติเกิดขึ้น 

10.4 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
ที่กําหนดหนาที่รบัผิดชอบ 

10.5 การบันทึกลงนามผูรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
11. จัดใหมีการซอมบํารงุหรือการซอมแซมเครื่องจกัร
และอุปกรณประกอบระบบบําบัดใหอยูในสภาพ
ปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่ใชงาน ทั้งนี้ตามมาตรฐาน
และหลักวิชาการดานวิศวกรรม 

11.1 มีแผนงานการซอมบํารงุเครือ่งจักรและ
อุปกรณตามระยะเวลาทีก่ําหนดเปนลายลกัษณอักษร 

11.2 มีแตงตั้ง/การกําหนดผูรับผิดชอบเปนลาย
ลักษณอักษร 

 
การดูแลรักษา ซอมบํารงุ เครื่องจักร และ

อุปกรณตางๆที่ใชในการผลิต หรอืงานบริการ เพื่อให
สามารถทํางานไดเต็มประสิทธิภาพ และมีความ
ปลอดภัยตอผูปฏิบัตงิาน 
  
เอกสารหรือหลกัฐานใชพิจารณาในการประเมิน 

11.1 แผนการดูแลบํารุงรักษาเครื่องจักรและ
อุปกรณตามระยะเวลาทีก่ําหนด 

11.2 มีเอกสารบันทึกผลการดูแล การซอมบํารงุ
เครื่องจักรและอุปกรณ 

11.3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
ที่กําหนดหนาที่รบัผิดชอบ 

11.4 การบันทึกลงนามผูรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน 
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เกณฑการประเมิน 
คําอธิบาย/เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการ

ประเมิน 
12. ตองควบคุมคุณภาพน้ําบริโภคใหเปนไปตาม
มาตรฐาน 

12.1 จัดใหมีผูรับผิดชอบดูแลระบบน้ําบริโภค 
อยางนอย 1 คน ซึ่งมีวุฒิการศึกษาปรญิญาตรสีาขา
วิทยาศาสตร (ดานสาธารณสุข/สุขาภิบาล/ชีววิทยา/
วิทยาศาสตรการแพทย) หรือวิศวกรรมศาสตร (ดาน
สุขาภิบาล/สิ่งแวดลอม/เครือ่งกล) 

12.2 จดบันทึกสถิติและขอมลูการใชน้ําประจําวัน
หรือประจําเดอืน เพื่อใชเปนขอมลูประกอบรายงาน
การทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย แบบ ทส.1 และ
แบบ ทส.2 ตามมาตรา 80 แหงพระราชบญัญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิง่แวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 
2535 และใชเปนฐานขอมูลในการตรวจสอบ กรณี
เกิดเหตุไมปกต ิ

12.3 การเก็บตัวอยางน้ําบรโิภคตรวจวิเคราะห
คุณภาพน้ํา ทางกายภาพ ทางเคมี และทางแบคทีเรีย 
ตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําบริโภคของกรม
อนามัยป 2553  

 

 
เอกสารหรือหลกัฐานใชพิจารณาในการประเมิน 

12.1 เอกสารรายงานผลการตรวจวิเคราะห
คุณภาพน้ําบริโภค 

12.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
ที่กําหนดหนาที่รบัผิดชอบ 

12.3 เอกสารการจดบันทกึปริมาณการใชน้ํา
รายวัน/รายเดือน  

12.4 การบันทึกลงนามผูรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน 

13. จัดใหมีการระบบอากาศที่ดี เชน มีชองระบาย
อากาศไมนอยกวาหนึ่งในสิบของพื้นทีห่อง หรือมี
ระบบระบายอากาศอื่นใดทีม่ีสมรรถภาพในการ
ทํางานที่ทดแทนกันได 

13.1 มีการตรวจวัดและประเมินสภาพอากาศ

สําหรับการทํางานในสถานที่ตางๆ 

 

 

 

สถานที่การปฏิบัติงานตองมีการระบาย
อากาศที่ดี เชน มีชองระบายอากาศไมนอยกวาหนึง่
ในสิบของพื้นที่หอง หรือมรีะบบระบายอากาศอื่นใดที่
มีสมรรถภาพในการทํางานที่ทดแทนกันได กรณเีปน
หองปรบัอากาศจะตองมรีะบบการแลกเปลี่ยนอากาศ
ระหวางภายใน และภายนอกอาคาร เชน พัดลมดูด
อากาศ เปนตน ไทย และมีการเกบ็บันทึกผลการ
ตรวจไวใหเจาหนาทีส่ามารถตรวจสอบได 

 
เอกสารหรือหลกัฐานใชพิจารณาในการประเมิน 

13.1 เอกสารบันทกึผลการตรวจ และประเมิน
ระบบระบายอากาศ  

13.2 การบันทึกลงนามผูรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน 
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เกณฑการประเมิน 
คําอธิบาย/เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการ

ประเมิน 
14. จัดใหมีแสงสวางเพียงพอ สามารถมองเห็นสิ่ง
ตางๆ ชัดเจน ตามลําดบัความสองสวางที่เหมาะสม
สําหรับพื้นที่ทํางานและกจิกรรมตางๆ  

14.1 มีการตรวจวัดและประเมินแสงสวางสําหรับ
การทํางานในจุดตางๆ 

สถานที่ปฏิบัตงิานตองมีแสงสวางเพียงพอ 
สามารถมองเห็นสิ่งตางๆ ชัดเจน ตามลําดบัความสอง
สวางที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่ทํางานและกิจกรรม
ตางๆ ในอาคารตามเกณฑของสมาคมแสงสวางแหง
ประเทศไทย และมีการเก็บบันทกึผลการตรวจไวให
เจาหนาที่สามารถตรวจสอบได 
 
เอกสารหรือหลกัฐานใชพิจารณาในการประเมิน 

14.2 เอกสารบันทกึผลการตรวจวัดและประเมิน
แสงสวาง 

14.3 การบันทึกลงนามผูรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน 

 
15. มีการควบคุมแหลงกําเนิดเสียงตางๆ ใน
โรงพยาบาล ไมใหเปนการรบกวนตอผูปวย และ
บุคลากรในโรงพยาบาล ไมกอใหเกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและชุมชน 

15.1 มีแตงตั้ง/การกําหนดผูรับผิดชอบเปนลาย
ลักษณอักษร 

15.2 มีแผนงานการปฏิบัติงานเปนลายลกัษณ
อักษร 

15.3 มีการตรวจวัดและประเมินเสียงจาก
แหลงกําเนิดเสียงตางๆ ในโรงพยาบาล 

 

 
เอกสารหรือหลกัฐานใชพิจารณาในการประเมิน 

15.1 แผนการดําเนินการควบคุม ปองกัน แกไข 
15.2 เอกสารบันทกึผลการตรวจ และประเมิน

เสียง  
15.3 การบันทึกลงนามผูรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัติ                                                                     หนา 213 
 

5.5 เกณฑการประเมินดานสื่อสารในโรงพยาบาล 

ลําดับ หัวขอการประเมิน คําอธิบาย/เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 
1. แผนงานและโครงการ 
1.1 มีโครงสรางและหนาที่รับผิดชอบ 

ดานระบบสื่อสาร เพื่อรองรับการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน 

โครงสรางหนาทีร่ับผิดชอบดานระบบสือ่สารเปนแนวทางที่แสดง
ถึงเจตนารมณของผูบริหารทีจ่ะใหการสนับสนุนงานดาน
ระบบสื่อสารของหนวยงาน ทําใหเกิดความรวมมือจาก
ผูปฏิบัตงิานและผูบริหารทุกระดบั 
เอกสารหรือหลกัฐานใชพิจารณาในการประเมิน 

มีโครงสรางทีเ่ปนลายลักษณอกัษร 
มีการกําหนดบทบาทของเจาหนาที่ในการรับผิดชอบ  

1.2 มีกลไก กํากบัดูแล ติดตามและ
ประเมินผล ระบบสื่อสารตาม
มาตรฐานที่กําหนด 

เปนกลไก ในการกํากับ ดูแลและประเมินผลระบบสื่อสาร แตละ
แบบวามีการติดตามประเมินผล  ใหเปนไปตามมาตรฐานตาม
กฎหมาย ความตองการของหนวยงาน ตามลักษณะของ
ระบบสื่อสาร 
เอกสารหรือหลกัฐานใชพิจารณาในการประเมิน 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานที่กําหนด
หนาที่รบัผิดชอบ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
ประจําเดือน 

รายงานการปฏิบัตงิานของแตละรปูแบบการสื่อสาร  ใน
การใชงาน 

รายงานการบํารุงรกัษา 
รายงานปญหาและอปุสรรค 

1.3 มีแผนงานและโครงการเพื่อ
เตรียมความพรอมและรองรับ
สภาวะฉุกเฉิน 

เอกสารหรือหลกัฐาน 
แผนงานโครงการเกี่ยวกบัการเตรียมความพรอมของ

ระบบสื่อสาร 
มีคณะทํางานเกี่ยวกับแผนรองรบัสภาวะฉุกเฉิน 
มีคูมือปฏิบัตงิานในสภาวะฉุกเฉิน 
 

2. ดานการใชและบํารุงรักษา 
2.1 มี ข อ มู ล ร ะบ บ สื่ อ ส า ร ใน โ ร ง 

พยาบาลตามมาตรฐานกําหนด 
 

หลักฐาน    
ขอมูลของอุปกรณระบบสื่อสารแตละแบบ  สถานที่ใชงาน  

ผูรบัผิดชอบ  เปนตน  
ในรูปแบบเอกสาร  เปนอยางนอย 
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ลําดับ หัวขอการประเมิน คําอธิบาย/เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 
2.2. มีการบํารุงรักษาระบบสื่อสาร 

ตามคู มื อ กา ร ใ ช ง านที่ ผู ผ ลิ ต
กําหนดอยางนอยปละ 1 ครั้ ง 
และเก็บผลการดําเนินการไวเพื่อ
การตรวจติดตาม 

หลักฐาน 
เอกสารบงบอกการดําเนินการบํารุงรักษา  วันเวลา

ดําเนินการ   
ผูตรวจสอบ   อยางนอยปละ 1  ครั้ง  

2.3. ผู ป ฏิ บั ติ ง า น บํ า รุ ง รั ก ษ า
ระบบสื่อสารที่มีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานกําหนด 

หลักฐาน 
เอกสารบงบอกแสดงคุณสมบัติผูบํารงุรักษา  ผูควบคุมการ

บํารุงรักษา เชน 
วุฒิการศึกษา 
การผานการอบรม  เปนตน 

2.4 การดํ า เนิ นการซ อมแซม ให
ดําเนินการตามมาตรฐาน  โดย
วิศวกร หรือผูแทนผลิตภัณฑ 

หลักฐาน 
เอกสารบงบอกแสดงผูดําเนินการซอมบํารงุ เชน 
เอกสารตัวแทนของผูแทนผลิตภัณฑ 
วุฒิการศึกษา 
การผานการอบรม  เปนตน 

2.5 มีรายละเอียดขอมูล คูมือการใช
อุปกรณสื่อสารของหนวยงาน 
 

หลักฐาน 
เอกสารคูมือการใชงานของอุปกรณ ตามประเภทหรือแบบ

ของอุปกรณสือ่สารหลัก  ซึ่ง 
เปนคูมีอประจําของผลิตภัณฑ 
คูมือปฏิบัติงานของหนวยงานจัดทําขึ้นเพือ่การปฏิบัติงาน 

3. เครื่องวิทยุคมนาคม 
3.1 ผูปฏิบัติงาน ระบบสื่อสารไดรับ

การอบรมพัฒนาการปฏิบัติงาน 
เอกสารหรือหลกัฐาน 

หลักฐานการอบรบ 
หนังสือรบัรอง หรือบัตร หรอืใบอนญุาต  (กรณีเปนเครือ่ง
วิทยุคมนาคม) 
สอบถามวิธีการวาไดมีการปฏิบัติตามคูมือปฏบิัติงาน  หรือ
มีการสอนการใชของระบบจากผูทีผ่านการอบรบการใช 

3.2 มีเครื่องวิทยุคมนาคมและผูใชงาน
ที่ถูกตองตามกฎหมาย 
 

เอกสารหรือหลกัฐาน 
หนังสืออนุญาตขยายขาย 
เอกสารการจัดซื้อ 
เอกสารการทํา นําเขา   
นามเรียกขาน 
เอกสารบัตรพนักงานวิทย ุ
การบันทึกขอมลูที่ใชในการติดตอสื่อสาร 
บันทึกการทดสอบสัญญาณ 
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ลําดับ หัวขอการประเมิน คําอธิบาย/เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 
3.3 มี เครื่องวิทยุคมนาคมครบทุก

ระบบ 
 

เอกสารหรือหลกัฐาน 
เครื่องวิทยุขายกระทรวงสาธารณสุข 
ระบบ  Hf  (เฉพาะแมขายประจําจงัหวัด)   
ระบบ  VHF  แบบติดตั้งประจําที่  ติดรถยนต  มือถือ 
มีเครื่องวิทยุคมนาคมรองรับการใชความถี่กลาง 
 

4. การติดตอสื่อสารภายนอกและภายใน 
4.1 มีระบบโทรศัพทที่ติดตอภายใน

และภายนอกเพียงพอตอการใช
งาน 

เอกสารหรือหลกัฐาน 
จํานวนคูสายโทรศัพทภายใน  ไมมากกวา 1เลขหมาย   

ตอ:10 คน 
จํานวนคูสายภายใน 
จํานวนคูสายภายนอก 
จํานวนเลขหมายสายตรง 
จํานวนคูสายโทรสาร 
ขอมูลบันทึกการใชงาน 
ขอมูลหมายเลขติดตอของเจาหนาที ่
 

4.2 มีระบบเครือขายสื่อสารขอมูล  
ทั้ งระบบ Intranet & Internet  
ครอบคลุมในพื้นที่โรงพยาบาล 

เอกสารหรือหลกัฐาน 
หลักฐานพื้นที่ของสถานพยาบาลและพื้นทีห่นวยงานที่

ใหบรกิาร 
หลักฐานระบบ Internet (ขนาดความเร็วในการสื่อสาร
ขอมูล) และจุดติดตั้งเครือขายระบบ ทุกพื้นที่ของหนวย
บริการ 
 

5. การสื่อสารที่ใหผูรับบริการและบุคลากร 
5.1 มีระบบเรียกพยาบาล ตามขนาด

เตียงผูปวยที่ใหบริการ 
 

เอกสารหรือหลกัฐาน 
หลักฐานจํานวนเตียงตามประเภทของสถานพยาบาล 
หลักฐานจํานวนระบบเรียกพยาบาล 
 

 
5.2 

 
มีระบบเสียงตามสาย  ครอบคลุม
ในพื้นที่ โรงพยาบาล 
 

 
เอกสารหรือหลกัฐาน 

หลักฐานพื้นที่ของสถานพยาบาลและพื้นที ่
หลักฐานระบบเสียงตามสาย และจุดติดตั้งในพื้นที่

สถานพยาบาล 
หลักฐานขอมูลการประกาศ 
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ลําดับ หัวขอการประเมิน คําอธิบาย/เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 
5.3 มีระบบกลองวงจรปด ครอบคลุม

ในพื้นที่ โรงพยาบาล 
 
 

เอกสารหรือหลกัฐาน 
หลักฐานพื้นที่ของสถานพยาบาลและพื้นทีจ่ําเปนและมี

ความเสี่ยง 
หลักฐานระบบกลองวงจรปด และจุดติดตั้งในพื้นที่

สถานพยาบาล 
หลักฐานปริมาณและระยะเวลาในการจัดเก็บ 
 

5.4 มีระบบเคเบิ้ลทีวี ครอบคลุมใน
พื้นที่ โรงพยาบาล 
 

เอกสารหรือหลกัฐาน 
หลักฐานพื้นที่ของสถานพยาบาลและพื้นที ่
หลักฐานระบบเคเบิล้ทีวี และจุดติดตั้งในพื้นที่

สถานพยาบาล 
 

6. มาตรการเกี่ยวกับระบบสื่อสาร การยกเลิกการใช  
6.1. มีมาตรการความปลอดภัย

เกี่ยวกับการใชระบบสื่อสาร ทั้ง
การติดตั้งและการใชงาน 

เอกสารหรือหลกัฐาน 
  นโยบาย 
  แนวทางปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร 
  การเก็บขอมูลการใช 
  การเก็บรักษาขอมลู 
  การเชาถึงขอมูล  
  ผูมีอํานาจในการสั่งใชงาน 
  ลําดับความลับ 
 

6.2 ระบบสื่อสารที่กฎหมาย
กําหนดใหตองแจงยกเลิกการใช
งาน หรือเคลื่อนยายสถานที่ติดต้ัง 
โรงพยาบาลตองปฏิบัติตาม
กฎหมายกําหนด 

เอกสารหรือหลกัฐาน 
เอกสาร  คณะกรรมการในการทําลายอปกรณสื่อสาร   
หลักฐาน รูปถาย  ในการทําลาย 

6.3 ระบบสื่อสารที่ใชงานใน
โรงพยาบาล เปนเครื่องที่ไดรับ
อนุญาตนําเขาถูกตองตาม
กฎหมาย และไดมาตรฐานสากล
ที่เกี่ยวของหรือมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

เอกสารหรือหลกัฐาน 
หลักฐานหนังสือการใดรบัอนุญาตนําเขาจากหนวยงานของ

ระบบนั้น 
หลักฐานชองผลิตภัณฑ เชน หนังสือรบัรอง 
Spec sheet  จากผูผลิต   
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5.6 เกณฑการประเมินดานเคร่ืองมือแพทยในโรงพยาบาล 

หัวขอการตรวจประเมิน 
คําอธิบาย/เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการ

ประเมิน 
การไดมาของเครื่องมือแพทย 

1. เครื่องมือแพทยที่มีใชในโรงพยาบาลเปน
เครื่องมือแพทยที่ไดรับอนุญาตนําเขาถูกตองตาม
กฎหมายและไดรับมาตรฐานสากลที่เกี่ยวของ 

2. การติดตั้งเครื่องมือแพทยตองเปนไปตามหลัก
วิศวกรรมหรื อมาตรฐานที่ เ กี่ ยวขอ งหรื อตาม
คําแนะนําผูผลิต 

3. เครื่องมือแพทยประเภทที่กฎหมายกําหนดให
ตองมีการขออนุญาตติดตั้งและใชงานโรงพยาบาลตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายกําหนด   

1.การ ได ม าขอ ง เครื่ อ งมื อแพทย  ที่ ใ ช ใ น
โรงพยาบาลโดยทั่วไปจะไดมาโดยผานขบวนการ
จัดซื้อจัดจาง ซึ่งจะมีคณะกรรมการในการจัดซื้อจัด
จางในทุกขั้นตอน ในการพิจารณาในขั้นตอนการ
นําเขาใหพิจารณาจากหลักฐานหรือเอกสารการจัดซื้อ
จัดจาง หากไมมีก็ใหพิจารณาจากฐานขอมูล ที่เก็บ
ทะเบียนประวัติของเครื่อง 

2. การติดตั้งเครื่องมือแพทยที่จําเปนตองมีแบบ
แปลนการติดตั้ง หรือจะตองทําการติดต้ังตามที่บริษัท
กําหนดนั้น ในสวนนี้ก็ใหพิจารณาจากหลักฐานการ
จัดซื้อจัดจางประกอบวาไดระบุหลักเกณฑในการ
ติดต้ังหรือไม ถามีการระบุก็ใหพิจารณาตามเอกสาร 
หากไมมีระบุ ก็ใหพิจารณาจากคูมือผูผลิตในสวนที่
เกี่ยวกับการติดตั้ง  

3.สําหรับการขออนุญาตการใช ในปจจุบัน
เครื่องมือแพทยที่จําเปนตองมีใบอนุญาตการใช จะ
เปนเครื่องที่ใชงานทางดานรังสี เชน เครื่องเอกซเรย 
ก็ใหพิจารณาจากใบอนุญาตการใชงานของเครื่อง 

เอกสารหลักฐานที่ใชพิจารณาในการประเมิน 
เอกสารการจัดซื้อจัดจาง 
ทะเบียนประวัติของเครื่อง 
ใบอนุญาตการใชงานเครื่อง 
คูมือของเครื่อง 
แบบแปลนการติดตั้ง  

 
การใชงานและการบํารุงรักษา 

1.โรงพยาบาล จัดทําขอมลูประวัติเครื่องมือแพทย
ในโรงพยาบาล 

2.มีการบํารงุรักษาเครื่องมือแพทยเปนประจํา 
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

3 มีการมอบหมายผูควบคุมและผูปฏิบัติงานใน
การบํารุงรักษาเครือ่งมอืแพทย  
 

1. การใชและบํารุงรักษา เปนกระบวนการหนึ่ง
ในการตรียมความพรอมในการใชงานเครื่องมือแพทย
ใหมีประสิทธิภาพ พรอมใชงาน ซึ่งในกระบวนการ
บํารุ งรักษาเครื่องมือนั้น จําเปนตองมีการจัดทํา
ประวัติเครื่องมือแพทย และมีฐานขอมูลเพื่อจัดเก็บ
ประวัติการซอมบํารุงรักษา และจะตองมีผูรับผิดชอบ
ในการนํ า เ ขาข อมู ล  ซึ่ ง ในทะ เบียนประวัติจ ะ
ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 
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หัวขอการตรวจประเมิน 
คําอธิบาย/เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการ

ประเมิน 
(1) ช่ือครุภัณฑ 
(2) ID Number 
(3) ยี่หอ 
(4) รุน 
(5)หมายเลขเครื่อง 
(6) บริษัทผูผลิต 
(7) ประเทศผูผลิต 
(8)  ผู แทนจํ าหนาย ให ระบุ  ชื่อสถาน

ประกอบการ ที่อยู เบอรโทรศัพท 
(9) ราคาเครื่องมือแพทย 
(10) วันที่ไดรับเครื่องมอืแพทยมาใชงา 
(11) วิธีการไดเครื่องมือแพทยมา 
(12) สถานที่ใชงาน 

2. มีการจัดทําแผนการบํารุงรักษาประจําป 
อยางนอยปละ 1 ครั้งและมีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน ซึ่ง
ในการบํารุงรักษาเครื่องมือแพทย จะตองปฏิบัติตาม
คูมือของผูผลิต ถาหากไมมีคูมือของผูผลิตก็จะตอง
จัดทําขึ้นมาเอง โดยผูที่มีความเชี่ยวชาญหรือวิศวกร 
มีการจัดเก็บเอกสารการซอมบํารุงไวเพื่อตรวจติดตาม 

3. หนวยงานตองมีการแตงตั้งผูรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานดานการบํารุงรักษาเครื่องมือแพทย  

3.1 มีการจัดทําประวัติผูปฏิบัติงานที่เปนลาย
ลักษณอักษร ซึ่งจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

( 1)  จ บ ก า ร ศึกษา ใน ร ะดับ ไม ต่ํ า ก ว า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ดานอุตสาหกรรมหรือ
ดานอื่นๆที่เกี่ยวของ) 

(2) มีประสบการณในสวนที่เกี่ยวของไมนอย
กวา 1 ป 

(3) ผานการอบรมการบํ ารุ งรักษาจาก
บริษัทผูผลิต หรือ ผูแทนจําหนายหรือวิศวกร 
หรือ ผูเชี่ยวชาญ 
3.2 มีแผนการฝกอบรมผูปฏิบัติงานประจําป ให

เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด 
เอกสารหลักฐานที่ใชพิจารณาในการประเมิน 
คูมือการใชงาน หรือ คูมือวิธีปฏิบัติงานบํารุงรักษา 
แผนการปฏิบัติงานแผนการฝกอบรม 
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หัวขอการตรวจประเมิน 
คําอธิบาย/เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการ

ประเมิน 
บันทึกการมอบหมายงาน 
หลักฐานขอผูปฏิบัติงาน เชน วุฒิการศึกษา วุฒิบัตร
การอบรม JD 
บันทึกผลการบํารุงรักษาเครื่องมือ 
ทะเบียนประวัติเครื่องมือแพทย 

 
การตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบ      

1. จัดใหมีการตรวจสอบ ทดสอบกอนการใชงาน
ทุกครั้ง  

2. มีการบันทึกผลการตรวจสอบ ทดสอบ 
3.มีการทดสอบหรือสอบเทียบเครือ่งมอืแพทย

เปนประจํา อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
4. มีเอกสารรับรองผลการทดสอบ สอบเทียบ

เครื่องมือแพทย 
5. มีหลักเกณฑและวิธีการทดสอบ 

5.1 วิธีการทดสอบ 
5.2 เครื่องมอืมาตรฐาน 
5.3 ผูใหบริการ 

 
 
 

1. เครื่ องมือแพทยที่จํ า เปนตองทําการ
ตรวจสอบ ทดสอบ กอนการใชงาน นั้น หนวยงาน
ตองมอบหมายผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และมี
คูมือในการดําเนินการดังกลาว หากไมมีคูมือใหจัดทํา
คูมือการตรวจสอบ ทดสอบ โดยมอบหมายใหวิศวกร
หรือผูที่มีความเชี่ยวชาญเปนผูดําเนินการในการจัดทํา 
และมีการบันทึกผลการตรวจสอบ ทดสอบ เปนลาย
ลักษณอักษร เก็บไวเพื่อการตรวจติดตาม 

2. หนวยงานมีการจัดทําเอกสารบันทึกผลการ
ตรวจสอบ ทดสอบโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1)  การตรวจสอบ ในแบบฟอรมบันทึกผล
การตรวจสอบตองมีการบันทึกผลการตรวจ
ความเรียบรอยของชิ้นสวนหรือกลไกการทํางาน 
เชน สภาพภายนอกตัวเครื่อง  สภาพสายไฟ
หรือสายนําสัญญาณ  ปุมกดตางๆ กระดาษ
บันทึก เจล น้ํายาหรืออุปกรณประกอบตางๆ 
หรืออื่นๆ ตามที่คูมือกําหนด 

(2)  การทดสอบในแบบฟอรมบันทึกผลการ
ทดสอบตองมีการบันทึกผลรายละเอียดการ
ทํางานของชิ้นสวนอุปกรณหรือกลไกการทํางาน
ของอุปกรณเชน จอแสดงผล ไฟหรือสัญญาณ
แจงเตือน หรืออื่นๆ ตามที่คูมือกําหนด 

(3)  รอบระยะเวลาการตรวจสอบและหรือ
ทดสอบ   

(4)  ผูตรวจสอบและผูทดสอบ  
3.มีการจัดทําแผนการทดสอบ/สอบเทียบ

เครื่องมือแพทย อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อเปนการ
ประกันคุณภาพเครื่องมือแพทย ที่ตองการทราบคา
ของการวัดของเครื่องมือแพทยวายังอยู ในคาที่
สามารถยอมรับไดหรือไม  และมีการมอบหมาย
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หัวขอการตรวจประเมิน 
คําอธิบาย/เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการ

ประเมิน 
ผูรับผิดชอบในการดําเนินการในการจัดทําแผน จัดหา
หนวยงานที่มาดําเนินการ วิเคราะหผลการทดสอบ
สอบเทียบ และประเมินผลการทดสอบ สอบเทียบ 

4. เครื่องมือแพทยที่นําไปทําการทดสอบหรือ
สอบเทียบ เมื่อสอบเทียบเสร็จแลวจะตองมีสติ๊กเกอร
ผานการทดสอบหรือสอบเทียบติดไวที่เครื่อง และตอง
มีการรายงานผลการทดสอบหรือสอบเทียบ ซึ่งจะ
จัดทํ า เป น เอกสาร ใบรายงานผลการทดสอบ 
รายละเอียดจะประกอบดวย 

(1) ช่ือหนวยงาน สถานที่ตั้ง 
( 2)  ชื่ อ เ ค รื่ อ ง มื อ แ พทย  ยี่ ห อ  รุ น 

หมายเลขเครื่อง 
(3) วันดําเนินการ 
(4) สภาพแวดลอม 
(5) ซื่อผูปฏิบัติงาน 
(6) ช่ือผูตรวจสอบ 
(7) ผลการทดสอบ สอบเทียบ 
(8) วิธีการทดสอบสอบเทียบ 
(9)  เครื่ องมื อมาตรฐานที่ ใช ในการ

ทดสอบ สอบเทียบ   
5.หลักเกณฑหรือกระบวนการ การทดสอบสอบ

เ ที ยบ เ ค รื่ อ ง มื อ แ พทย จ ะ ต อ ง ป ร ะ กอบ ด ว ย
สวนประกอบหลักๆดังนี้  

5.1 วิธีการทดสอบ/สอบเทียบ ที่นําไปใชในการ
ปฏิบัติงาน จะตองเปนไปตามมาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุขรับรองหรือตามมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวของ
(ในกรณีที่ไมมีมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุข
รับรอง) 

5.2 เครื่องมือมาตรฐานทดสอบ สอบเทียบ ซึ่ง
จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

- มีอัตราสวนความถูกตองสูงกวา 3  เทา 
ของเครื่องมือแพทย 

- มีพิสัยครอบคลุมยานการวัด 
- มีเอกสารรับรองผลการสอบเทียบจาก

หองปฏิบัติการมาตรฐานที่สามารถสอบ
กลับได 
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หัวขอการตรวจประเมิน 
คําอธิบาย/เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการ

ประเมิน 
5.3 ผูใหบริการในการตรวจสอบ ทดสอบหรือ

สอบเทียบ ประเมินผลและจัดทํารายงานผลการ
ทดสอบสอบเทียบ การควบคุมการใชเครื่องมือแพทย 
ตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ดังนี้ 

(1) จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ดาน
วิ ท ย า ศ า ส ต ร  วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร  ห รื อ
อุตสาหกรรมศาสตร 

(2) ผานการอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการ
ทดสอบสอบเทียบเครื่องมือแพทยการประเมินผล
ความไมแนนอนในการวัด และจัดทํารายงานผลที่
เกี่ ยวของกั บการมี  การใช เครื่ องมือแพทย ใน
โรงพยาบาลจากหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพรับรองโดยกรณีบุคคลผู
ที่ใหบริการไมใชวิชาชีพตามที่กฎหมายกําหนดตอง
ปฏิบัติงานภายใตการควบคุมและรับรอง ในการ
ปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องที่จะตรวจสอบ ทดสอบหรือ
สอบเทียบและประเมินผล 

(3) มีประสบการณในดานการทดสอบสอบ
เทียบ  ไม นอยกวา  5ป   โดยมี ใบ รั บรองจาก
หนวยงานทั้งภาครัฐหรือเอกชนที่กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพรับรองโดยกรณีบุคคลผูใหบริการไมใช
วิชาชีพตามที่กฎหมายกําหนดตองปฏิบัติงานภายใต
การควบคุมและรับรอง ในการปฏิบัติงานเฉพาะเรื่อง
ที่ จ ะตรวจ สอบ  ทดส อบหรื อสอบ เที ยบแล ะ
ประเมินผล 

เอกสารหลักฐานที่ใชพิจารณาในการประเมิน 
คูมือปฏิบัติงานตรวจสอบ/ทดสอบเครื่อง  
แผนการปฏิบัติงาน 
หลักฐานของผูปฏิบัติงานเชน วุฒิการศึกษา วุฒิบัตร
การอบรม JD เอกสารประสบการณการทํางาน 
เอกสารรายละเอียดเครื่องมือมาตรฐาน ทดสอบ/สอบ
เทียบ 
เอกสารรับรองผลการทดสอบ/สอบเทียบ 
หลักฐานการมอบหมายงาน 
บันทึกผลการตรวจสอบทดสอบเครื่องมือแพทย 
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หัวขอการตรวจประเมิน 
คําอธิบาย/เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการ

ประเมิน 
การซอมแซม 

1.การซอมแซมเครื่องมือแพทย ตองมีมาตรการใน
การดําเนินการดังนี้ 

1.1 มีวิธีการคัดเลือกบริษัทผูทําการตรวจ
ซอมใหเปนไปตามมาตรฐาน 

1.2 มีการตรวจสอบทดสอบหรือสอบเทียบ
เครื่องมือแพทยหลังการตรวจซอมใน
กรณีที่มีการแกไข   

2. มีผูปฏิบัติงานซอมแซมเครื่องมือแพทย ที่มี
คุณสมบัติตามที่มาตรฐานกําหนด 
 
 

1. ในการตรวจซอม เครื่ อ งมือแพทย  ที่ มี
ผลกระทบตอการรักษาผูปวย ผูรับผิดชอบในการ
คัดเลือกบริษัท หรือ ผูใหบริการในการตรวจซอม
เครื่องมือแพทย ตองมีกระบวนการคัดเลือกหนวยงาน
ที่ใหบริการ รวมทั้งตองมีการบันทึกรายละเอียดการ
ซอมลงในทะเบียนประวัติการซอม เพื่อใชในการ
ประเมินความคุมคาของการใชงานเครื่องมือ  

1.1 ผูดําเนินการซอมแซมเครื่องมือแพทยตอง
ดําเนินการโดยวิศวกร หรืบริษัทผูแทนจําหนาย หรือ
หนวยงานดานเครื่องมือแพทย 

1.2 การดําเนินการซอมแซมที่มีผลกระทบตอ
ความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่นและความปลอดภัย ให
ดําเนินการตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบกอนนํา
กลับมาใชงานหรือใหบริการ 

2. มีการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบในการ
ซอมแซมเครื่องมือแพทยโดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) จบการศึกษาไมต่ํากวาประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ดานอุตสาหกรรมหรือดานอื่นๆที่เกี่ยวของ) 

(2) มีประสบการณในการตรวจสอบเครื่องมือ
แพทย ไมนอยกวา 1 ป หรือ ผานการอบรมการซอม
จากผูผลิตหรือผูแทนจํ าหนายหรือวิศวกรหรือ
ผูเชี่ยวชาญ 

เอกสารหลักฐานที่ใชพิจารณาในการประเมิน 
ทะเบียนประวัติการซอมเครื่องมือแพทย 
บันทึกผลการซอม 
เอกสารการทดสอบสอบเทียบ  
บันทึกมอบหมายงาน 
หลักฐานของผูปฏิบัติงาน เชน วุฒิการศึกษา วุฒิบัตร
การอบรม JD 
หลักฐานผูใหบริการ เชน ใบเสนอราคา    
       ใบรายงานผลการตรวจซอม 
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หัวขอการตรวจประเมิน 
คําอธิบาย/เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการ

ประเมิน 
การยกเลิกการใชงาน 

1.การยกเลิกการใชงานเครื่องมือแพทย    
1.1 มีการบันทกึขอมลูการยกเลิกการใช

เครื่องมือลงในทะเบียนประวัติ 
1.2 มีการปฏิบัติตามกฎหมายทีก่ําหนดใน

กรณีแจงยกเลิกการใชงาน หรอืยาย
สถานที่ติดต้ัง    

1.การยก เลิกการ ใช งาน เครื่ องมื อแพทย 
จําเปนตองมีคณะทํางานประเมินผลความคุมคาของ
การใชงานของเครื่องมือนั้น โดยดูจากทะเบียนประวัติ
การซอม  หรือ ประวัติการไดมา 

1.1 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแลววา
เครื่องมือแพทยดังกลาวไมมีความคุมคาในการใชงาน 
หรือการซอม จําเปนตองยกเลิกการใชงานหรือแทง
จําหนาย ตองมีการบันทึกขอมูลการยกเลิกลงใน
ทะเบียนประวัติของเครื่องหรือฐานขอมูล 

1.2 เครื่องมือแพทยที่กฎหมายกําหนดใหตอง
แจงยกเลิกการใชงานหรือเคลื่อนยายสถานที่ติดตั้ง
โรงพยาบาลตองมีระเบียบปฏิบัติในการดําเนินการ
ดังกลาว 

เอกสารหลักฐานที่ใชพิจารณาในการประเมิน 
บันทึกมอบหมายงานหรือแตงตั้งเปนคณะกรรมการ 
ทะเบียนประวัติหรือฐานขอมูล 
ระเบียบปฏิบัติในการแจงยกเลิก 
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เกณฑการประเมินดานสุขศึกษา 
 

 มาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ 
ดานสุขศึกษา 

คําอธิบาย เอกสารหรอืหลกัฐานพิจารณาในการประเมิน 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

องคประกอบที่  1   นโยบายการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

1.1 ลักษณะของนโยบายการดําเนินงานสุขศึกษาและลักษณะของนโยบายการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมฯ 
1.1.1  มีนโยบายการดําเนินงานสุขศึกษา และพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพของโรงพยาบาลและกลุมงานสขุศึกษา 
เปนลายลักษณอักษร   

ไมสามารถ
แสดงหลักฐาน 

มีนโยบาย 
สุขศึกษา/
พฤติกรรมของ
งานสุขศึกษา 

มีนโยบายสุข
ศึกษา/พฤติกรรม
บูรณาการอยูใน
นโยบายสราง
เสริมสุขภาพของ
ของโรงพยาบาล 

1.1.2  นโยบายการดําเนินงานสุขศึกษาและพฒันา
พฤติกรรมสุขภาพเกดิจากการมีสวนรวมของหนวยงาน
ภาครฐั ภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เกีย่วของกับ
ปญหาสาธารณสขุในพื้นที่รับผิดชอบ 

ไมสามารถ
แสดงหลักฐาน 

ภาพหรือรายชื่อผู
รวมจัดทํา
นโยบาย ที่มี
เฉพาะบุคลากรใน 
รพ. 

ภาพหรือรายชื่อ   
ผูรวมจัดทํา
นโยบาย ที่มีทัง้ 
คณะกรรมการใน
รพ.และภาครฐั 
ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชน 

1.1.3  นโยบายเปนที่รับรูของผูเกีย่วของในโรงพยาบาล
และหนวยงานภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชนที่
เกี่ยวของกับปญหาสาธารณสุขในพื้นที่รับผดิชอบ 

ไมสามารถ
แสดงหลักฐาน 

หนังสือแจงเวยีน
เฉพาะในใน รพ. 

1) หนงัสือแจง
เวียนไปยงั
หนวยงานนอก 
รพ.                  
หรือ 
2) สอบถามจากผู
ที่เกี่ยวของ 

องคประกอบที ่ 2   ทรัพยากรการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

 2.1 บุคลากรทีร่ับผิดชอบงานสุขศกึษา และ พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
 2.1.1  มีบุคลากรดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพตามกรอบอัตรากําลังหรือมีการกําหนด 
หรือมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบงานสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเปนลายลักษณอักษร 

ไมเพียงพอไม
สอดคลองกับ
ปริมาณงาน 

ไมเพียงพอแต
สามารถบริหาร
จัดการได 

อัตรกําลัง/ทีมผู
ใหบริการเพียงพอ 

 2.1.2  บุคลากรที่รับผิดชอบงานสุขศึกษา ตามกรอบ
อั ต ร ากํ า ลั ง มี คุณวุ ฒิ ท า งด า นสุ ข ศึ กษ า  ห รื อ  มี
ประสบการณการดําเนินงานสุขศึกษา 

ไมสามารถ
แสดงหลักฐาน 

อยางนอย 1คน ที่
มีวุฒิบตัร/เกียรติ
บัตรดานอ่ืน และ 
มีประสบการณ
ดานสุขศึกษาไม
นอยกวา 6 เดือน 

อยางนอย 1 คน 
มีวุฒิบตัร/เกียรติ
บัตรดานสุขศึกษา 
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องคประกอบของมาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ 
ดานสุขศึกษา 

คําอธิบาย เอกสารหรอืหลกัฐานพิจารณาในการประเมิน 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

 2.1.3  บุคลากรที่รับผิดชอบงานสุขศึกษา ไดรับการ
พัฒนาโดยการฝกอบรม ประชุม สัมมนา หรือพัฒนา
ทักษะดานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง 

ไมสามารถแสดง
หลักฐาน 

อยางนอย 1 คน 
ไดรับการอบรมฯ 
ในปที่ผานมา
อยางนอย 1 ครัง้ 

มากกวา 1 คน 
ไดรับการอบรมฯ 
ในปที่ผานมา 

 2.2 งบประมาณหรอืทรัพยากรเพื่อการดําเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมฯ 

2.2.1  ไดรับงบประมาณและ/หรือทรัพยากรเพื่อการ
ดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตาม
กิจกรรมที่กําหนดไวในแผน/โครงการจากโรงพยาบาล 
หรือภาครัฐที่ เกี่ยวของหรือ ภาคเอกชน หรือ ภาค
ประชาชน 

ไมสามารถแสดง
หลักฐาน 

งบประมาณไดมา
จาก CUP 

งบประมาณ
ไดมาจากองคกร
นอกหนวยงาน 

องคประกอบที่ 3  ระบบขอมูลสารสนเทศดานการดําเนินงานและสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ    
 3.1 ฐานขอมูลดานพฤติกรรมสุขภาพ 

 3.1.1  มีการจําแนกประเภทขอมูลพฤติกรรมสุขภาพที่
สอดคลองกับปญหาสาธารณสุขที่สําคัญ 
(ป 2559 ระบุโรคไมติดตอเรื้อรังที่สําคัญ 5 อันดับแรก) 

ไมสามารถแสดง
ขอมูลพฤติกรรม
สุขภาพ หรือ HL  

มีขอมูลเพียงกลุม
ใดกลุมหน่ึง เชน 
1) กลุมปวย เรื่อง 
HL หรือ การ
จัดการตนเอง 
เชน พฤติกรรม
การกินยา 3อ.2ส.   
หรือ 
2)กลุมเสีย่งเรื่อง
HL หรือ
พฤติกรรม 3อ.2ส. 

ปปจจุบันมี
ขอมูลHL หรือ
พฤติกรรม ทัง้
กลุมเสี่ยงและ
กลุมปวย (อยาง
นอย 1 
พฤติกรรม) 

3.1.2  มีวิธีการรวบรวมขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ  
ที่เชื่อถือและตรวจสอบได 

ไมสามารถแสดง
หลักฐาน 

เครื่องมือที่ใช/
วิธีการเก็บขอมูล
ยังไมถูกตองตาม

หลักวิชาการ 

เครื่องมือที่ใช/
วิธีการเก็บขอมูล
ถูกตองตามหลัก
วิชาการ 

3.1.3  มีการปรับขอมูลพฤติกรรมสุขภาพใหเปนปจจุบัน 
ปละ 1 ครั้ง 

ไมสามารถแสดง
ขอมูลป 58 และ 

59 ได 

มีขอมูลป ที่ผาน
มา (ป58) 

มีขอมูล
เทียบเคยีงป 58-
59 

3.1.4  มีการเชื่อมโยงขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ กับ
เครือขายทั้งในและนอกโรงพยาบาล 

ไมสามารถแสดง
หลักฐาน 

มีการใชประโยชน
ขอมูลรวมกับ
เครือขายใน รพ. 

มีการใช
ประโยชนขอมูล
รวมกับเครือขาย
ในและนอก รพ.
(อาจเปนขอมูลป 
58 หรือ 59 ) 
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องคประกอบของมาตรฐานระบบบรกิาร
สุขภาพดานสุขศึกษา 

คําอธิบาย เอกสารหรอืหลกัฐานพิจารณาในการประเมิน 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

 3.2 ฐานขอมูลดานส่ือสุขศึกษา 

 3.2.1  มีการจําแนกประเภทขอมูลสื่อสุขศึกษา ทะเบียนสื่อไม
จําแนกประเภท 

ทะเบียนสื่อ
จําแนกตาม
ประเภทหรือตาม
ปญหา แต ไม
สามารถแสดง
จํานวนท่ีรับ/จาย/
ยอดคงเหลือ
ปจจุบัน 

ทะเบียนสื่อ
จําแนกตาม
ประเภทหรือ
ตามปญหา และ
สามารถแสดง
จํานวนท่ีรับ/
จาย/ยอด
คงเหลือปจจุบัน 

 3.2.2  มีขอมูลความตองการใชสื่อสุขศึ กษาของ
หนวยงานหรือกลุมเปาหมาย 

ไมสามารถแสดง
หลักฐาน 

มีผลสํารวจความ
ตองการ แต ไมได
นําไปใชประโยชน
ในการผลิตสื่อ 

มีผลสํารวจความ
ตองการ และ 
นําไปใช
ประโยชนในการ
ผลิตสื่อ 

3.2.3  มีการประเมินคุณภาพสื่อที่ใชและแจงผลการ
ประเมินใหหนวยงานที่ผลิตสื่อ หรืนําผลที่ประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนาสื่อท่ีผลิตเอง 

ไมสามารถแสดง
หลักฐาน 

มีผลประเมินสื่อ 
แต ไมไดนําไปใช
ประโยชนในการ
ปรับปรุงสื่อ 

มีผลประเมินสื่อ 
และ นําไปใช
ประโยชนในการ
ปรับปรุงสื่อ 

3.2.4  มีการเผยแพรขอมูลสื่อสุขศึกษาของหนวยงาน
ใหกับผูเก่ียวของ 

ไมสามารถแสดง
หลักฐาน 

มีทะเบียนสื่อที่ใช
สนับสนุน 

มีทะเบียนสื่อที่
แจงเวียนใหกับ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

ฐานขอมูลดานเครือขายการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

3.3.1  มีการจําแนกประเภทขอมูลเครือขายการ
ดําเนินงานสุขศึกษา 

ไมสามารถแสดง
หลักฐาน 

มีทําเนียบ
เครือขายที่มีอยูใน 
รพ. 

มีทําเนียบ
เครือขายที่มีอยู
ทั้งใน รพ.และ
นอก รพ. 

3.3.2  มีการปรับขอมูลเครือขายการดําเนินงาน      
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพใหเปนปจจุบัน      
ปละ 1 ครั้ง 

ไมมีทําเนียบเปน
ลายลักษณอักษร 

มีทําเนียบ
เครือขาย 
ป 2558 แตไมได
ปรับปรุง 

มีการปรับปรุง
ทําเนียบ
เครือขายใหเปน
ปจจุบัน 

3.3.3  มีการเชื่อมโยงขอมูลเครือขายการดําเนินงาน  
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพทั้งในและนอก
โรงพยาบาล 

ไมสามารถแสดง
หลักฐาน 

มีทําเนียบ
เครือขาย   ป 
2558 

มีทําเนียบ
เครือขายป 
2559 
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องคประกอบของมาตรฐานระบบบรกิาร
สุขภาพดานสุขศึกษา 

คําอธิบาย เอกสารหรอืหลกัฐานพิจารณาในการประเมิน 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

องคประกอบที ่ 4 แผนการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

4.1 การมีแผนการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสขุภาพบูรณาการอยูในแผนงาน/โครงการแกไข
ปญหาสาธารณสุข 
4.1.1  มีวัตถุประสงคหรือตัวชี้วัดพฤติกรรม

สุขภาพเปนลายลักษณอักษรอยูในแผนงาน / 
โครงการที่ เปนปญหาสาธารณสุขในพื้นที่
รับผิดชอบของโรงพยาบาลทั้งในโรงพยาบาล
และในชุมชน 

ไมสามารถแสดง
หลักฐาน 

มีวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรมระบุอยูใน
แผนอยางใดอยาง
หนึ่ง        
1) ในแผนการ
ใหบริการสุขศึกษาใน
คลินิกที่เกี่ยวของกับ
ปญหาท่ีกําหนด หรือ           
  2) ในแผนการดูแล
ผูปวยตอเนื่องจาก 
รพ.ไปที่บาน  หรือ 
3) ในโครงการ
สงเสริมสขุภาพใน
ชุมชนที่มีอัตราปวย
สูงดวยโรคไรเชื้อ
เรื้อรังที่กําหนด 

มึวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรมระบุอยูใน
แผน/โครงการครบ
ทั้ง 3 อยาง คือ       
1) แผนการ
ใหบริการสุขศึกษา
ในคลินิกที่เกี่ยวของ
กับปญหาที่กําหนด         
2)แผนการดแูล
ผูปวยตอเนื่องจาก 
รพ.ไปที่บาน  
3) โครงการสงเสริม
สุขภาพในชุมชนที่มี
อัตราปวยสูงดวยโรค
ไรเชื้อเรื้อรังที่
กําหนด  

 4.2 ลักษณะของแผนการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

 4.2.1 แผนง าน/โค รงการ/กิ จกรรมการ
ดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพถูกจัดทําโดยใชขอมูลจากฐานขอมูล
พฤติกรรมสุขภาพสื่อสุขศึกษาและเครือขายการ
ดําเนินงานสุขศึกษา 

ไมสามารถแสดง
หลักฐาน 

วัตถุประสงคของ
แผน/โครงการไม
สอดคลองกับขอมูล
ใน อป.3  

วัตถุประสงคของ
แผน/โครงการ
สอดคลองกับขอมูล
ใน อป.3  

 4.2.2  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพครอบคลุมการ
เรียนรูดานสุขภาพการพัฒนาทักษะและการ
พัฒนาปจจัยแวดลอมที่ เอื้อตอการพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพที่สอดคลองตามตัวชี้วัด 

ไมสามารถแสดง

หลักฐาน 

แผนการใหบริการสุข
ศึกษาหรือโครงการได
กําหนดกิจกรรม
พัฒนาดานใดดาน
หนึ่ง คือ  
1)กิจกรรมการเรียนรู 
2)พัฒนาทักษะ หรือ 
3) พฒันาปจจยั
แวดลอมทีเ่อื้อตอการ
พัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ 

แผนการใหบริการ
สุขศึกษาหรือ
โครงการไดกาํหนด
กิจกรรมพัฒนาดาน 
ครบทั้ง 3 ดาน คือ  
1) กิจกรรมการเรียนรู 
2)พัฒนาทักษะ และ 
3) พฒันาปจจยั
แวดลอมทีเ่อื้อตอการ 
พัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ 
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องคประกอบของมาตรฐานระบบบรกิาร
สุขภาพดานสุขศึกษา 

คําอธิบาย เอกสารหรอืหลกัฐานพิจารณาในการประเมิน 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

 4.2.3  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของโรงพยาบาล
จัดทําโดยการมีสวนรวมกับทีมสหวิชาชีพ
หนวยงานที่เกี่ยวของ และภาคประชาชน 

ไมสามารถแสดง
หลักฐาน 

แผนการใหบริการ 
สุขศึกษาหรือ
แผนการดูแลผูปวย 
และโครงการสงเสริม
สุขภาพในชุมชน ได
จัดทําโดยการมสีวน
รวมของสหสาขา
วิชาชีพ 

แผนการใหบริการ  
สุขศึกษาหรือแผนการ
ดูแลผูปวย และ
โครงการสงเสริม
สุขภาพในชุมชน ได
จัดทําโดยการมสีวน
รวมของสหสาขา
วิชาชีพ และ
หนวยงานที่เก่ียวของ 
และภาคประชาชน 

 4.2.4  แผนงาน/โครงการสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพมีการถายทอดใหผูปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวของ 

ไมสามารถแสดง
หลักฐาน 

แผนงาน/โครงการ
สุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพมี
การถายทอดแบบ
การสื่อสารทางเดยีว 

แผนงาน/โครงการ 
สุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพมี
การถายทอดแบบ 
การสื่อสาร 2 ทาง 

องคประกอบที ่ 5   กิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสขุภาพ 

 5.1 ลักษณะของการจัดกิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

 5.1.1  มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมฯ ทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน 
และหรือบูรณาการอยูในบริการสุขภาพตามที่
กําหนดไวในแผนงาน/ โครงการ 

ไมสามารถแสดง
หลักฐาน 

มีบริการสุขศึกษา
อยางใดอยางหนึง่ 
เชน 
1) ในโรงพยาบาล
บูรณาการอยูในคลินิก
บริการตางๆ หรือมี
คลินิกพฤติกรรม 
2) ในชุมชน มี
กิจกรรมสงเสริม
สุขภาพ  

มีบริการสุขศึกษาครบ
ทั้ง 2 อยาง คือ 
1) ในโรงพยาบาลมี
คลินิกพฤติกรรม และ 
2) มีกิจกรรมสงเสริม
สุขภาพในชุมชน 

5.1.2  มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพที่มุงใหเกิดการเรียนรู การ
พัฒนาทักษะที่จําเปนและเกิดการพัฒนาปจจัย
แวดลอมที่เอื้อตอ การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ที่สอดคลองกับการพัฒนาพฤติกรรมตาม
ตัวชี้วัด            

ไมสามารถแสดง
หลักฐาน 

บริการสุขศึกษา
ดําเนินการเพยีงดาน
ใดดานหน่ึง เชน  
1) พฒันาการเรยีนรู 
2) พฒันาทักษะหรือ 
3) พฒันาปจจยั
แวดลอมทีเ่อื้อตอการ
พัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ 

บริการสุขศึกษา
ดําเนินการครบทัง้ 3 
ดาน คือ  
1) พฒันาการเรยีนรู
2) พฒันาทักษะหรือ 
3) พฒันาปจจยั
แวดลอมทีเ่อื้อตอการ
พัฒนาพฤติกรรม 

 
 



 

แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัติ                                                                     หนา 229 
 

องคประกอบของมาตรฐานระบบบรกิาร
สุขภาพดานสุขศึกษา 

คําอธิบาย เอกสารหรอืหลกัฐานพิจารณาในการประเมิน 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

5.1.3 มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพทั้งในโรงพยาบาลและใน
ชุมชนที่ประกอบดวยทีมสหวิชาชีพหรือภาคี
เครือขายตามแผนงานโครงการที่ตั้งไว 

ไมสามารถแสดง
หลักฐาน 

บริการสุขศึกษาที่จดั
ขึ้นดําเนินงานโดยสห
วิชาชีพใน
โรงพยาบาล  

บริการสุขศึกษาที่จดั
ขึ้นดําเนินงานโดย  
สหวิชาชีพใน
โรงพยาบาล และ
หนวยงานที่เก่ียวของ
ในชุมชน 

องคประกอบที่  6   การติดตามสนับสนุนการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

6.1 กระบวนการติดตามสนับสนุนการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม  

6.1.1  มีการติดตามสนับสนุนใหการดําเนินงาน
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพใหเปนไป
ตามที่กําหนดไวในแผนงาน/โครงการ 
(กิจกรรมเสริมพลังอํานาจ ไดแก ใหคําปรึกษา 
สอนงาน ชื่นชม ใหกําลังใจ รางวัล เปนตน) 

ไมมีการติดตาม มีการติดตาม
สนับสนุนเพื่อเสริม
พลังอํานาจใหแกภาคี
เครือขายสุขภาพ ใน
โรงพยาบาล หรือ ใน
ชุมชนอยางใดอยาง
หนึ่ง  

มีการติดตาม
สนับสนุนเพื่อเสริม
พลังอํานาจใหแกภาคี
เครือขายสุขภาพ ใน
โรงพยาบาล และ ใน
ชุมชน 

6.1.2  มีการนําขอมูลจากการติดตามสนับสนุน
การดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพไปใชในการปรับปรุงแกไขปญหา 

 
ไมมี 

มีขอมูลจากการ
ติดตามสนับสนุนการ
ดําเนินงานสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ แตไมได
นําไปใชในการ
ปรับปรุง แกไขปญหา 

มีการนําขอมูลจาก
การติดตามสนับสนุน
ไปใชในการปรับปรุง
แกไขปญหา 

องคประกอบที ่ 7   การประเมินผลการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

 7.1 กระบวนการประเมินผลการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมฯ 

 7.1.1  มี แนวทางการประเมินผลการ
ดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพที่ ร ะบุ ตั ว ชี้ วั ดพฤติ กรรมสุขภาพ 
เครื่องมือ ระยะเวลา และกลุมเปาหมาย ตาม
แผนงานหรือโครงการที่กําหนด 
(ซึ่งสอดคลองกับ องคประกอบที่ 4) 

ไมมี มีแนวทางการประเมิน 
ผลงานสขุศึกษาที่ระบุ 
ตัวชี้วดัพฤติกรรม/ 
เครื่องมือ/ระยะเวลา/
กลุมเปาหมาย ตาม
แผนหรือโครงการที่
กําหนด 

มีเครื่องมือประเมินผล    
HL หรือ พฤติกรรมท่ี
ระบุตามตัวชี้วัดใน
แผน/โครงการ 

 7.1.2   มีการประเมินผลและรายงานเปนลาย
ลักษณอักษร 
 

 
ไมมี 

มีการประเมินผลใน
กลุมปวย (ใน รพ.)
หรือ ในกลุมเสี่ยง 
(ในชุมชน) อยางใด
อยางหน่ึง 

มีการประเมินผลท้ัง
ในกลุมปวย (ใน รพ.) 
และ ในกลุมเสีย่ง (ใน
ชุมชน)  
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องคประกอบของมาตรฐานระบบบรกิาร
สุขภาพดานสุขศึกษา 

คําอธิบาย เอกสารหรอืหลกัฐานพิจารณาในการประเมิน 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

องคประกอบที ่ 7   การประเมินผลการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

7.1.3  ผลการประเมินการดําเนินงานสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพถูกนํา ไปใช
ปรับปรุงการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพของโรงพยาบาล 
 

ไมมี มีรายงานขอมูลเปน
ลายลักษณอักษรแต
ไมมีการนําขอมูลไป
ใชประโยชน 

มีการนําขอมูลการ
ประเมินผลไปใช
ประโยชนในปตอไป 

องคประกอบที ่ 8   การเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ 

 8.1 กระบวนการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ    

 8.1.1  มีแผนการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ ท่ี
เปนพฤติกรรมเสี่ยงตามปญหาสาธารณสุขที่
สําคัญ 

ไมมี มีแผนเฝาระวังอยาง
นอย 1 พฤติกรรม 

มีแผนเฝาระวังอยาง
นอย 2 พฤติกรรมที่
สอดคลองกับปญหา 

 8.1.2  มีการสรางหรือพัฒนาหรือใชเครื่องมือ
เพื่อสนับสนุนการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพให
เครือขายบริการระดับปฐมภูมิ/ทุติยภูมิของ
โรงพยาบาล 

ไมมี มีเครื่องมือ/วิธีการ
เก็บขอมูล/การ
วิเคราะหขอมูล 

มีการสนับสนุนให
เครือขายบริการ
ระดับปฐมภูมิ/ทุตยิ
ภูมิของโรงพยาบาล
เฝาระวังพฤติกรรม
สุขภาพ 

8.1.3  มีการดําเนินงานแกไขพฤติกรรมสุขภาพ
ที่เปนพฤติกรรมเสี่ยงและรายงานผลการเฝา
ระวังเปนลายลักษณอักษร 

ไมมี มีการดําเนินงานเฝา
ระวังอยางนอย 1 
พฤติกรรมเปนลาย
ลักษณอักษรแตไมได
การนําขอมูลไปใช
ประโยชน 

มีการดําเนินงานและ
นําขอมูลเฝาระวังไป
ใชประโยชนในการ
แกไขพฤติกรรมเสี่ยง 

8.1.4  ผลการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพถูก
นําไปใชในการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ 

ไมมี มีรายงานขอมูลที่ได
จากการเฝาระวังเปน
ลายลักษณอักษรแต
ไมมีการนําขอมูลไป
ใชประโยชน อยาง
นอย 1 พฤติกรรม 

มีการดําเนินงานแกไข
พฤติกรรมสุขภาพที่
เปนพฤติกรรมเสีย่ง
และรายงานผลการ
เฝาระวังเปนลาย
ลักษณอักษร อยาง
นอย 1 พฤติกรรม 
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องคประกอบของมาตรฐานระบบบรกิาร 
สุขภาพ ดานสุขศึกษา 

คําอธิบาย เอกสารหรอืหลกัฐานพิจารณาในการประเมิน 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

องคประกอบที ่ 9   การวิจัยที่เกี่ยวกับสุขศกึษาและพฤติกรรมสุขภาพ 

9.1 กระบวนการวจิัยที่เกี่ยวของกบัสุขศึกษาและพฤติกรรมสขุภาพ 

9.1.1  มีการวิจัยดานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพที่
สอดคลองกับปญหาสาธารณสุขของโรงพยาบาล หรือ
เกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพปละ 1 เรื่อง (เชน Case study, 
R2R, มีวัตถุประสงคดานพฤติกรรมหรือHLที่สอดคลอง
กับปญหาใน 5 อันดับของ รพ./ประชากรที่ศึกษาอยูใน
พื้นที่ที่รับผิดชอบ และดําเนินการโดยบุคลากรใน
หนวยงาน) 

ปที่ผานมาไมมี มีในปที่ผานมา มีในปที่ผานมา
และ กําลงั
ดําเนินงาน
ตอเนื่องหรือมีในป
ปจจุบัน 

9.1.2  มีรายงานผลการวิจัยดานสุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพเปนลายลักษณอักษร 

ไมสามารถแสดง
หลักฐาน 

ป 59 มี
เครื่องมือ ใน
การเก็บขอมูล  

ป 59 มีการ
วิเคราะหขอมูล
และมีรายงานการ
วิจัย 

องคประกอบที ่ 10   ผลลัพธการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

 10.1 ผลลัพธดานผูรับบรกิาร 
 10.1.1  รอยละของกลุมเปาหมายมีพฤติกรรมสุขภาพ
ในปญหาสาธารณสุขที่สําคัญเปลี่ยนแปลงไปในทางที่
ถูกตองเพิ่มขึ้น  (สอดคลองกับ อป.ที่ 4) 

ไมสามารถแสดง
หลักฐาน 

รอยละใน
ภาพรวมดขีึ้น
นอยกวา 10
อยางนอย 1 
พฤติกรรม 

รอยละใน
ภาพรวมดขีึ้น
ตั้งแต 10 ขึ้นไป 
อยางนอย 1 
พฤติกรรม 

 10.1.2  รอยละของกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจ ตอ
กระบวนการสุขศึกษาตามแผนงานโครงการ 

ไมมีการสํารวจ
ความพึงพอใจ 

มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจตอ
บริการสุขศึกษา 
ในป ปจจุบัน 
นอยกวา 80 % 

มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจตอ
บริการสุขศึกษา 
ในป ที่ปจจุบัน 
80 %  ขึ้นไป 

 10.2 ผลลัพธดานชุมชน    
 10.2.1  ระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัด
กิจกรรมสุขศึกษาเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ (มี
สวนรวม 5 ระดับ คือ การรับรูขอมูลขาวสาร รวมคิด 
รวมตัดสินใจ รวมดําเนินงาน และรวมตรวจสอบ) 

ดําเนินการเอง ชุมชนมีสวนรวม
ในการดําเนินงา
ในระดับ 1-3  

ชุมชนมีสวนรวม
ครบตัง้แตระดับ 4 
ขึ้นไป 

 10.3 ผลลัพธดานพัฒนาคุณภาพบริการ    
 10.3.1  มีนวตกรรมหรือผลงานเดนที่ไดรับรางวัลใน
ระดับจังหวัดหรือระดับเขตหรือประเทศ หรือผลงาน
เดนท่ีประสบความสําเร็จในการดําเนินงานสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพปละ 1 เรื่อง 

ไมมี ปที่ผานมามี
นวัตกรรมหรือ
ผลงานเดนและ
นํามาตอยอดใน
ปปจจุบัน 

มีนวัตกรรมหรือ
ผลงานเดนที่ไดรับ
รางวัลในระดับ
จังหวดัหรือระดับ
เขตหรือประเทศ 

หมายเหตุ   :  เกณฑขอที่ทําแถบทึบ เปนเกณฑสําคัญที่ควรดําเนินงานใหผาน 
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บทท่ี 6 
การประเมินความพึงพอใจ 
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โดยการวิเคราะหลูกคา ลูกคาของลูกคา และ ผูมีสวนไดสวนเสียตอมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
 

สินคา Customer 1 Customer 2 Stakeholder Partner 
มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

- ผูรับผิดชอบงาน 
สุขศึกษาของ สสจ. 
- ผูรับผิดชอบงาน
คุณภาพ ของ สสจ. 

- ผูรับผิดชอบงาน 
สุขศึกษา/ทีม PCT 
ของโรงพยาบาล 
- หัวหนากลุมงาน
บริหารทั่วไปของ 
โรงพยาบาล  
-ผูรับผิดชอบงาน
คุณภาพ ของ รพ. 

- ผูรับบริการที่สถาน
บริการสุขภาพ 
- ญาตผิูรับบริการ 

คณะกรรมการเยี่ยม
ประเมินของ  
สบส.1-12  

 
 
 

สวนที่ 1 คําชี้แจง โปรดทําเครือ่งหมาย  ที่ตรงกับขอเท็จจรงิของทานมากที่สดุ 

1.เพศ  ชาย  หญงิ    

2.อาย ุ  20 – 30 ป  31 – 40 ป  41 – 50 ป                         
  50 ปขึ้นไป 

3.บทบาทของทาน  3.1   คณะกรรมการเยีย่มประเมินมาตรฐานระบบบริการสขุภาพระดับเขต 

                                   ดานวิศวกรรมการแพทย    ดานอาคารและสภาพแวดลอม    ดานสุขศึกษา 

  3.2   ผูรับการเยี่ยมประเมินของสถานบริการ 

   ดานวิศวกรรมการแพทย   ดานอาคารและสภาพแวดลอม   ดานสุขศึกษา 

        3.3    ผูรับผดิชอบงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของ  (ระบุ) 

     สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดั................................. กลุม/ฝาย/งาน............................ 

     สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ................................ กลุม/ฝาย/งาน............................ 

     คปสอ..........................................กลุม/ฝาย/งาน............................ 

  รพ..........................................กลุม/ฝาย/งาน............................ 

4. ตาํแหนง         นักวิชาการสาธารณสุข.................. นักจัดการทั่วไป     เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไป  

  พยาบาล.....................               เจาพนักงานสาธารณสุข.................. 

 อื่น ๆ ระบุ..................................... 
 
 

2. แบบสํารวจความพึงพอใจตอรูปแบบการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  

 การกําหนดกลุมเปาหมายในการเก็บรวมรวมขอมูล 
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สวนที่ 2 ทานมีความพึงพอใจตอรูปแบการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบรกิารสขุภาพ  
 

 
 
 
 

ประเด็นทีใ่ชในการพิจารณา 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ 
มาก 

พอใจ พอใจนอย
จน 

เกือบไม
พอใจ 

ไม 
พอใจ 

ไม 
พอใจ
มาก 

 ความพึงพอใจตอกระบวนการ/ขั้นตอนการเย่ียมประเมิน 
1.ดานผูเยี่ยมประเมิน      

1.1  ผูเยี่ยมประเมินในรูปแบบคณะกรรมการ ประมาณ 5-7คน/คณะ 
 

     
    1.2 ผูเยี่ยมประเมินมีคุณสมบัติดานวิชาชีพเหมาะสมกับเรื่องที่จะเยี่ยม

ประเมิน 
     

    1.3 ผูเยี่ยมประเมินประกอบดวยผูแทนจากเขต และ จังหวัด      

    1.4 ผูเยี่ยมประเมินมีการเตรียมตัว/เตรียมขอมูลกอนลงเยี่ยมประเมิน      

    1.5 ผูเยี่ยมประเมินมีความรู ความสามารถในการตอบคําถาม ให
คําปรึกษาแนะนํา อยางนาเชื่อถือ   

     

2. ดานกระบวนการและขั้นตอนการเย่ียมประเมิน.      

    2.1 กอนเยี่ยมประเมิน      

         2.1.1 มีการแจงสถานบริการสุขภาพไดรับรูแนวทางการเยี่ยม
ประเมินแตเนิ่นๆ 

     

         2.1.2 มีกิจกรรมสรางความเขารวมกันระหวางผูเยี่ยมและผูรับการ  
       เยี่ยม 

     

         2.1.3 สถานบริการสุขภาพเปาหมายมีการประเมินตนเองตาม
แนวทางที่กําหนด 

     

    2.2 ระหวางการเยี่ยมประเมิน      

        2.2.1  มีการนําเสนอผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพทั้ง 2 ดาน ของ
สถานบริการ 

     

        2.2.2. มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อชี้แนะแนวทางการ โอกาส
พัฒนาตามมาตรฐาน สอดคลองกับบริบทของสถานบริการ 

     

        2.2.3 มีการเยี่ยมชมหนวยงาน      

    2.3  หลังเยี่ยมประเมิน      

        2.3.1  มีการแจงผลโดยวาจาและลายลักษณอักษรแกสถานบริการ      

        2.3.2  มีการแจงผลเปนลายลักษณอักษรแกจังหวัด      
3. บรรยากาศในการเยี่ยมประเมินมุงการแลกเปลี่ยนเรียนรูสะทอนแนวคิด

ดานคุณภาพ มากกวาตรวจสอบตามรายการ (Checklist) 
 

     

4. ระยะเวลาในการเยี่ยมประเมินเหมาะสม      

5. การนําผลการประเมินไปขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงพัฒนา 
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ขอเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
ความพึงพอใจในภาพรวม 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นทีใ่ชในการพิจารณา 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ 
มาก 

พอใจ พอใจนอย
จน 

เกือบไม
พอใจ 

ไม 
พอใจ 

ไม 
พอใจ
มาก 

ความเชื่อมั่นวาสถานบริการสุขภาพที่ผานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพจะเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
     1.  เจาหนาที่ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชน      

     2. เจาหนาที่มีความรู ความสามารถ ความชํานาญเหมาะสมกับงานที่
รับผิดชอบ 

     

     3. เจาหนาที่มีการปฏิบัติภารกิจอยางซื่อสัตยสุจริตโปรงใสสามารถ
ตรวจสอบได 

     

     4.  หนวยงานมีการรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากบุคคลทั่วไป
และหนวยงานภายนอก 

     

     5. ประชาชนไดรับคําชี้แจงหรือการแกไขปญหากรณีมีการรองเรียน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไมถูกตองเหมาะสมของเจาหนาที่ 
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สิ่งที่ตองการ
ประเมิน 

ตัวชี้วัด/เกณฑ กลุมเปาหมายและ
การสุมตัวอยาง 

เครื่องมือและ
วิธีการเก็บ

ขอมูล 

การวิเคราะห 

ความพึงพอใจตอ
การเยี่ยมประเมิน
มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

- คณะกรรมการ
เยี่ยมประเมิน 
- วิธีการเยี่ยม
ประเมิน 
- ผลสรุปการ
ผานมาตรฐาน
ระบบบริการ
สุขภาพ 
 
 

- หัวหนากลุมงาน
บรหิารทั่วไป ของ 
รพ. ทุกแหง 
-ผูรับผิดชอบงาน
คุณภาพ ของ รพ.ทุก
แหง 
- ผูรบัผิดชอบงานสุข
ศึกษา รพ.ทุกแหง 
 - ผูรับผิดชอบงาน
สุขศึกษาของ
จังหวัดๆ ละ 1 คน 
- ผูรับผิดชอบงาน
คุณภาพของจังหวัดๆ 
ละ 1 คน 
- คณะกรรมการ
เยี่ยมประเมินของ 
สบส.ทุกคน 

- แบบสอบถาม
ความคิดเห็น เปน
แบบ Likert 
scale 5 ระดับ 
- ตอบดวยตนเอง 
- เก็บทันทหีลงั
เยี่ยมประเมิน : ใน
กลุม คกก 
- สวนกลุม 
เปาหมายอื่นๆ 
เก็บเมื่อสิ้นสุดการ
เยี่ยมประเมิน 
 

- สถิติรอยละ 

 
 
 

3. กระบวนการเก็บขอมูล 
 


