
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

• การใชโปรแกรมประเมินตนเองตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา 

• รายช่ือสถานบริการสุขภาพเปาหมาย ป 2559 จํานวน 613 แหง 

• มาตรฐานงานสุขศึกษา 

• มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยดานอาคาร ส่ิงแวดลอม 

และเครื่องมือแพทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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การใชโปรแกรมประเมินตนเอง 

ตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา 

Self Assessment  Report 

 

  การดําเนินงานตามมาตรฐานงานจําเปนตองใหกลุมเปาหมายมีเครื่องมือในการประเมินตนเองเอง 

เพ่ือคนหาความเสี่ยงเพ่ือเปนจุดเริ่มตนของกระบวนการพัฒนาท่ีจะดําเนินการตามมาตรฐาน  สําหรับ

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษา ไดจัดทําโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใหสถานบริการสุขภาพใชประเมิน

คุณภาพงานสุขศึกษาตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดานสุขศึกษาดวยตนเองผานเว็บไซตกองสุขศึกษา 

http://www.hed.go.th โดยมีวิธีการประเมินตนเอง ดังนี้  

1. เขาเว็บไซตกองสุขศึกษา http://www.hed.go.th  
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http://www.hed.go.th/


 
 

 
2. หลังจากทําการคลิกแลว โปรแกรมจะปรากฏ ข้ึนมา ดังรูปแลวทําการคลิกท่ี 
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3. หลังจากนั้นระบบจะแสดงผลดังรูปซ่ึงผูจะทําการประเมินจะตองคลิกเลือกระดับสถาน
บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. หนาจอแสดงแบบประเมินตนเองตามมาตรฐาน ดังรูป  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนวยบริการ บันทึกขอมูล  1.) รหัสหนวยบริการสุขภาพ  

2.) Password (ใชรหัสหนวยบริการสุขภาพ) 
3.) ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของขอมูลสถานบริการ  
4.) เลือกปงบประมาณท่ีตองการประเมิน 
5.) กดปุม  
หลังจากนั้นระบบจะประมวลผลแลวแสดงหนาจอถัดไป 
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5. เม่ือทําการกรอกขอมูลประเภทตางๆครบถวนแลว อยาลืม 

   กดปุม  ดวยหลังจากนั้นระบบจะแสดงผลดังรูป  
 

 
 
 
 
 
 
 

6. หลังจากนั้นเราจะเริ่มเขาสูกระบวนการประเมินฯองคประกอบท่ี 1-10  

 
 

 

 

 

สาํคัญโปรดอ่านเง่ือนไขการประเมินตนเอง(ตวัอกัษรสแีดง)ให้เข้าใจ  และสามารถแก้ไข ปรับปรุง 

เพ่ิมเติม คะแนนประเมิน  ข้อมลูหลกัฐานยืนยนั ได้มากกวา่ปีละ 2 ครัง้  

การกรอกข้อมลูให้ครบทกุช่อง 

และใสห่ลกัฐานหรือข้อมลู

ยืนยนัทําการกดปุ่ ม 

ด้วยทกุครัง้ ก็เสร็จ

สิน้การประเมินองค์ประกอบ
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7. เม่ือทําการประเมินองคประกอบท่ี 1 นโยบายการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา 
  พฤติกรรมสุขภาพ  (โดยการกดปุม         ) เรียบรอยแลว ระบบจะใหทําการประเมินองคประกอบท่ี 

 2 ทรัพยากรการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ อัตโนมัติ ดังรูป  
 

 
 

 
8. เม่ือทําการประเมินองคประกอบท่ี 2 ทรัพยากรการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา 

  พฤติกรรมสุขภาพ (โดยการกดปุม         ) เรียบรอยแลว ระบบจะใหทําการประเมินองคประกอบท่ี 3 
 ระบบขอมูลสารสนเทศดานการดําเนินงานและสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ อัตโนมัติ ดังรูป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การกรอกข้อมลูให้ครบทกุชอ่ง และ

ใสห่ลกัฐานหรือข้อมลูยืนยนัทํา

การกดปุ่ ม ด้วยทกุครัง้ 

ก็เสร็จสิน้การประเมิน

่  

การกรอกข้อมลูให้ครบทกุชอ่ง และ

ใสห่ลกัฐานหรือข้อมลูยืนยนั ทํา

การกดปุ่ ม ด้วยทกุครัง้ 

ก็เสร็จสิน้การประเมิน

องค์ประกอบที่ 3 
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9. เม่ือทําการประเมินฯตอใหครบท้ัง 10 องคประกอบแลวระบบจะแสดงผล ดังรูป พอ 

ถึงข้ันตอนนี้ระบบการประเมินจะยังไมเสร็จสิ้นเราตองทําการสงแบบประเมินตนเองกอน โดยการกดปุม          
                             และระบบจะถามการยืนยันวาตองการสงแบบประเมินหรือไม  ดังรูป 
 

 
 

และเราสามารถสั่งพิมพหลักฐานการบันทึกขอมูลไดท่ีปุม   
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10. เม่ือทําการสงแบบประเมินเรียบรอยแลว ระบบจะแสดงผล ดังรูป 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  เราตองการจะพิมพการวิเคราะหการประเมินตนเองสามารถสั่งพิมพไดท่ีปุม    
  หากตองการดูผลการสรุปและรับรหัสอางอิงสามารถดูไดท่ีปุม   
 

11. สถานบริการสาธารณสุขภาพควรประเมินตนเองทุกป อยางนอยปละ 2 ครั้ง คือ เดือน
มีนาคม และเดือนสิงหาคม ของทุกป 
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รายช่ือสถานบริการเปาหมายมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปงบประมาณ 2559 

เขต ลําดับท่ี จังหวัด 
ประเภท 

รหัส โรงพยาบาล 
รพศ. รพท. รพช. 

1 1 จ.เชียงราย 1     10674 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห(รพศ) 

 
2       1 11454 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ 

 
3       1 11190 โรงพยาบาลพาน 

 
4       1 11194 โรงพยาบาลแมสาย 

 
5       1 11192 โรงพยาบาลแมจัน 

 
6       1 11193 โรงพยาบาลเชียงแสน 

 
7       1 11195 โรงพยาบาลแมสรวย 

 
8       1 15012 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร 

 
9       1 11189 โรงพยาบาลเทิง 

 
10       1 11191 โรงพยาบาลปาแดด 

 
11       1 11199 โรงพยาบาลขุนตาล 

 
12       1 11197 โรงพยาบาลพญาเม็งราย 

 
13       1 11196 โรงพยาบาลเวียงปาเปา 

 
14 จ.นาน   1   10716 โรงพยาบาลนาน(รพท) 

 
15       1 11177 โรงพยาบาลเวียงสา 

 
16       1 11453 โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชปว 

 
17       1 11173 โรงพยาบาลแมจริม 

 
18       1 11180 โรงพยาบาลนาหม่ืน 

 
19 จ.พะเยา   1   10717 โรงพยาบาลพะเยา(รพท) 

 
20     1   10718 โรงพยาบาลเชียงคํา(รพท) 

 
21       1 11188 โรงพยาบาลแมใจ 

 
22       1 11186 โรงพยาบาลดอกคําใต 

 
23       1 11187 โรงพยาบาลปง 

 
24       1 11185 โรงพยาบาลเชียงมวน 

 
25       1 11184 โรงพยาบาลจุน 

 
26 จ.แพร   1   10715 โรงพยาบาลแพร(รพท) 

 
27       1 11452 โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดนชัย 

 
28       1 11167 โรงพยาบาลลอง  

 
29       1 11169 โรงพยาบาลสูงเมน 

 
30       1 11166 โรงพยาบาลรองกวาง 

 
31       1 11172 โรงพยาบาลหนองมวงไข 

 
32       1 11171 โรงพยาบาลวังชิ้น 

 
33       1 11170 โรงพยาบาลสอง 
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เขต ลําดับท่ี จังหวัด 
ประเภท 

รหัส โรงพยาบาล 
รพศ. รพท. รพช. 

 1 34 จ.เชียงใหม 1     10713 โรงพยาบาลนครพิงค (รพศ) 

  35     1   11119 โรงพยาบาลจอมทอง (รพท) 

  36       1 11128 โรงพยาบาลสันปาตอง 

  37     1   11125 โรงพยาบาลฝาง (รพท) 

  
38       1 11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 

60 พรรษา(แมแจม) 

  39       1 11137 โรงพยาบาลไชยปราการ 

  40       1 11139 โรงพยาบาลแมออน 

  41       1 11132 โรงพยาบาลฮอด 

  42       1 11127 โรงพยาบาลพราว 

  43       1 11121 โรงพยาบาลเชียงดาว 

1  44 จ.แมฮองสอน   1   10719 โรงพยาบาลศรีสังวาลย (รพท) 

  45       1 11205 โรงพยาบาลแมสะเรียง 

  46       1 11204 โรงพยาบาลปาย 

  47       1 11208 โรงพยาบาลปางมะผา 

1  48 จ.ลําปาง 1     10672 โรงพยาบาลลําปาง (รพศ) 

  49       1 11147 โรงพยาบาลเกาะคา 

  50       1 11150 โรงพยาบาลแจหม 

  51       1 11148 โรงพยาบาลเสริมงาม 

  52       1 11151 โรงพยาบาลวังเหนือ 

  53       1 11157 โรงพยาบาลเมืองปาน 

  54       1 11156 โรงพยาบาลหางฉัตร 

1  55 จ.ลําพูน   1   10714 โรงพยาบาลลําพูน(รพท)  

  56       1 11144 โรงพยาบาลปาซาง 

 
57       1 11141 โรงพยาบาลบานโฮง 

 
58       1 11143 โรงพยาบาลทุงหัวชาง 

 
59       1 11142 โรงพยาบาลล้ี 

 
60       1 11145 โรงพยาบาลบานธิ 

 
61       1 11140 โรงพยาบาลแมทา 

 
62       1 24956 โรงพยาบาลเวียงหนองลอง 

2 1 จ.ตาก   1   10722 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินฯ (รพท) 

 
2     1   10723 โรงพยาบาลแมสอด (รพท) 

 
3 จ.ตาก     1 11238 โรงพยาบาลบานตาก 

 
4       1 11239 โรงพยาบาลสามเงา 
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รายชื่อสถานบริการเปาหมายมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปงบประมาณ 2559  

เขต      ลําดับ
ท่ี 

จังหวัด 
ประเภท 

รหัส โรงพยาบาล 
รพศ. รพท. รพช. 

2 5 จ.ตาก     1 11240 โรงพยาบาลแมระมาด 

 
6       1 27443 โรงพยาบาลวังเจา 

 
7       1 11242 โรงพยาบาลพบพระ 

2 8 จ.พิษณุโลก 1     10676 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก (รพศ) 

 
9       1 11455 โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชนครไทย 

 
10       1 11255 โรงพยาบาลวัดโบสถ 

 
11       1 11257  โรงพยาบาลเนินมะปราง 

 
12       1 11253 โรงพยาบาลบางกระทุม 

 
13       1 11256 โรงพยาบาลวังทอง 

 
14       1 11254 โรงพยาบาลพรหมพิราม 

  15       1 11252 โรงพยาบาลบางระกํา 

2  16 จ.เพชรบูรณ   1   10727 โรงพยาบาลเพชรบูรณ (รพท) 

  17       1 11457 โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชหลมเกา 

  18       1 11265 โรงพยาบาลหลมสัก 

  19       1 11266 โรงพยาบาลวิเชียรบุรี 

  20       1 11269 โรงพยาบาลบึงสามพัน 

  21       1 11268 โรงพยาบาลหนองไผ 

  22       1 11272 โรงพยาบาลเขาคอ 

  23       1 11264 โรงพยาบาลชนแดน 

2 24 จ.สุโขทัย   1   10724 โรงพยาบาลสุโขทัย (รพท) 

 
25 

 
  1   10725 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย (รพท) 

 
26 

 
    1 11248 โรงพยาบาลสวรรคโลก 

 
27 

 
    1 11247 โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

 
28 

 
    1 11246 โรงพยาบาลกงไกรลาศ 

 
29 

 
    1 11245 โรงพยาบาลคีรีมาศ 

2 30 จ.อุตรดิตถ 1     10763 โรงพยาบาลอุตรดิตถ (รพศ) 

 
31 

 
    1 11163 โรงพยาบาลพิชัย 

 
32 

 
    1 11159 โรงพยาบาลทาปลา 

 
33 

 
    1 11164 โรงพยาบาลลับแล 

 
31 

 
    1 11161 โรงพยาบาลฟากทา 

 
35 

 
    1 11165 โรงพยาบาลทองแสนขัน 

 
36 

 
    1 11160 โรงพยาบาลนํ้าปาด 
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รายช่ือสถานบริการเปาหมายมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปงบประมาณ 2559 

เขต      ลําดับ
ท่ี 

จังหวัด 
ประเภท 

รหัส โรงพยาบาล 
รพศ. รพท. รพช. 

3 1 จ.ชัยนาท   1   10694 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร (รพท) 

 
2      1 10805 โรงพยาบาลสรรคบุรี 

 
3      1 10802 โรงพยาบาลมโนรมย 

 
4      1 10803 โรงพยาบาลวัดสิงห 

 
5      1 10806 โรงพยาบาลหันคา 

 
6      1 10804 โรงพยาบาลสรรพยา 

 
7 จ.กําแพงเพชร   1   10721 โรงพยาบาลกําแพงเพชร (รพท) 

 
8 

 
    1 11231 โรงพยาบาลขาณุวรลักษณ 

 
9       1 14135 โรงพยาบาลบึงสามัคคี 

 
10       1 11234 โรงพยาบาลลานกระบือ 

 
11       1 11233 โรงพยาบาลพรานกระตาย 

 
12       1 11228 โรงพยาบาลทุงโพธ์ิทะเล 

 
13       1 11232 โรงพยาบาลคลองขลุง 

 
14       1 11230 โรงพยาบาลคลองลาน 

 3 15 จ.พิจิตร   1   10726 โรงพยาบาลพิจิตร 

  16 
 

    1 11456 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 

  17 
 

    1 11260 โรงพยาบาลบางมูลนาก 

  18 
 

    1 11261 โรงพยาบาลโพทะเล 

  19 

 
    1 11631 โรงพยาบาลวชิรบารม ี

  20 

 
    1 11258 โรงพยาบาลวังทรายพูน 

  21 

 
    1 11262 โรงพยาบาลสามงาม 

  22 
 

    1 11263 โรงพยาบาลทับคลอ 

  23 
 

    1 27979 โรงพยาบาลบึงนาราง 

  24 
 

    1 11259 โรงพยาบาลโพธ์ิประทับชาง 

 3 25 จ.นครสวรรค 1     10675 โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ   

  26 

 
    1 11214 โรงพยาบาลตาคล ี

  27 

 
    1 11212 โรงพยาบาลบรรพตพิสัย 

  28 
 

    1 11213 โรงพยาบาลเกาเลี้ยว 

  29 
 

    1 11215 โรงพยาบาลทาตะโก 

  30 
 

    1 11216 โรงพยาบาลไพศาล ี

  31 

 
    1 11209 โรงพยาบาลโกรกพระ 

  32 

 
    1 11220 โรงพยาบาลแมวงก 

  33 

 
    1 11218 โรงพยาบาลลาดยาว 

  34 
 

    1 11217 โรงพยาบาลพยุหะคีร ี

หนา 250                                                               แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัติ 
   



รายช่ือสถานบริการเปาหมายมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปงบประมาณ 2559 

เขต 
    ลําดับ

ท่ี จังหวัด 

ประเภท 

รหัส โรงพยาบาล รพศ รพท รพช 

3  35 จ.อุทัยธาน ี   1   10720 โรงพยาบาลอุทัยธานี (รพท) 

  36 

 
    1 11221 โรงพยาบาลทัพทัน 

  37 

 
    1 11225 โรงพยาบาลบานไร 

  38 
 

    1 11223 โรงพยาบาลหนองฉาง 

  39 
 

    1 11222 โรงพยาบาลสวางอารมณ 

  40 
 

    1 11227 โรงพยาบาลหวยคต 

  41 

 
    1 11224 โรงพยาบาลหนองขาหยาง 

4 1 จ.นนทบุรี 

 
1   10686 โรงพยาบาลพระน่ังเกลา (รพท) 

  2  

 
  1 10757 โรงพยาบาลบางใหญ 

  3  

 
  1 10760 โรงพยาบาลปากเกร็ด 

  4  

 
  1 10759 โรงพยาบาลไทรนอย 

  5  

 
  1 10756 โรงพยาบาลบางกรวย 

 4 6 จ.ปทุมธาน ี

 
1   10687 โรงพยาบาลปทุมธานี (รพท) 

  7 

  
  1 10762 โรงพยาบาลธัญบุร ี

  8 

  
  1 10766 โรงพยาบาลลําลูกกา 

  9  

 
  1 10764 โรงพยาบาลหนองเสือ 

 4 10 จ.พระนครศรีอยุธยา 1     10660 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  (รพศ) 

  11  

 
1   10688 โรงพยาบาลเสนา (รพท)  

  12 

  
  1 10772 โรงพยาบาลบางปะอิน 

  13  

 
  1 10770 โรงพยาบาลบางไทร 

  14 

  
  1 10769 โรงพยาบาลทาเรือ 

 4 15 จ.สระบุรี 1     10661 โรงพยาบาลสระบุรี (รพศ) 

  16  

 
1   10695 โรงพยาบาลพระพุทธบาท (รพท) 

  17 
  

  1 10808 โรงพยาบาลหนองแค 

  18 

  
  1 10807 โรงพยาบาลแกงคอย 

  19 

  
  1 10809 โรงพยาบาลวิหารแดง 

  20 

  
  1 10812 โรงพยาบาลดอนพุด 

  21 
  

  1 10813 โรงพยาบาลหนองโดน 

  22 
  

  1 10814 โรงพยาบาลเสาไห 

  23 
  

  1 10815 โรงพยาบาลมวกเหล็ก 

  24 

  
  1 10810 โรงพยาบาลหนองแซง 

  25 

  
  1 10811 โรงพยาบาลบานหมอ 

  26 

  
  1 10816 โรงพยาบาลวังมวง 

 

แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัต ิ หนา 251 

 



รายช่ือสถานบริการเปาหมายมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปงบประมาณ 2559 

เขต ลําดับที่ จังหวัด 
ประเภท 

รหัส โรงพยาบาล 
รพศ. รพท. รพช. 

4  27 จ.ลพบุรี 

 
1   10690 โรงพยาบาลพระนารายณมหาราช (รพท) 

  28  

 
1   10691 โรงพยาบาลบานหมี่ (รพท) 

  29 

  
  1 10790 โรงพยาบาลโคกสําโรง 

  30 
  

  1 10791 โรงพยาบาลชัยบาดาล 

 
31 

 
    1 10789 โรงพยาบาลพัฒนานิคม 

 
32      1 10795 โรงพยาบาลโคกเจริญ 

 
33      1 10793 โรงพยาบาลทาหลวง 

4 34 จ.สิงหบุรี   1   10692 โรงพยาบาลสิงหบุรี (รพท) 

 
35    1   10693 โรงพยาบาลอินทรบุร ี(รพท) 

 
36      1 10801 โรงพยาบาลทาชาง 

 
37      1 10798 โรงพยาบาลบางระจัน 

4 38 จ.อางทอง   1   10689 โรงพยาบาลอางทอง (รพท) 

 
39 

 
    1 10787 โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ 

 
40 

 
    1 10785 โรงพยาบาลโพธ์ิทอง 

 
41 

 
    1 10728 โรงพยาบาลไชโย 

 
42      1 10788 โรงพยาบาลสามโก 

 
43      1 10784 โรงพยาบาลปาโมก 

4 44 จ.นครนายก   1   10698 โรงพยาบาลนครนายก (รพท) 

 
45 

 
    1 10864 โรงพยาบาลบานนา 

 
46 

 
    1 10865 โรงพยาบาลองครักษ 

 
47      1 10863 โรงพยาบาลปากพล ี

5 1 จ.กาญจนบุรี   1   10731 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา (รพท) 

  2    1   10732 โรงพยาบาลมะการักษ (รพท) 

  3 
 

    1 11282 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องคท่ี19 (ทามวง) 

  4 

 
    1 11285 โรงพยาบาลเจาคุณไพบูลยพนมทวน 

  5 

 
    1 11280 โรงพยาบาลบอพลอย 

  6 

 
    1 11283 โรงพยาบาลทองผาภูม ิ

  7      1 11286 โรงพยาบาลเลาขวัญ 

  8      1 11278 โรงพยาบาลไทรโยก 

5 9 จ.นครปฐม 1     10679 โรงพยาบาลนครปฐม (รพศ) 

  10 

 
    1 13819 โรงพยาบาลหลวงพอเปน 

  11 

 
    1 11298 โรงพยาบาลนครชัยศร ี

  12      1 11299 โรงพยาบาลหวยพล ู

หนา 252                                                               แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัติ 
   



รายช่ือสถานบริการเปาหมายมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปงบประมาณ 2559 

เขต ลําดับที่ จังหวัด 
ประเภท 

รหัส โรงพยาบาล 
รพศ. รพท. รพช. 

5  13 จ.ราชบุรี 1     10677 โรงพยาบาลราชบุรี (รพศ) 

  14     1   10729 โรงพยาบาลบานโปง (รพท) 

  15     1   10728 โรงพยาบาลดําเนินสะดวก (รพท) 

  16     1   10730 โรงพยาบาลโพธาราม (รพท) 

  17       1 11458 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง 

  18       1 11274 โรงพยาบาลบางแพ 

  19       1 11276 โรงพยาบาลปากทอ 

5  20 จ.สุพรรณบุรี 1     10678 โรงพยาบาลเจาพระยายมราช (รพศ) 

  21     1   10733 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองคท่ี17 (รพท) 

  22       1 11290 โรงพยาบาลดานชาง 

  23       1 11294 โรงพยาบาลสามชุก 

  24       1 11289 โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช 

  25       1 11293 โรงพยาบาลดอนเจดีย 

  26       1 11291 รพช.บางปลามา 

  27       1 11295 รพช.อูทอง 

  28       1 11296 โรงพยาบาลหนองหญาไซ 

  29       1 11292 โรงพยาบาลศรีประจันต 

 5 30 จ.ประจวบคีรีขันธ   1   10737 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ(รพท) 

  31     1   11320 โรงพยาบาลหัวหิน(รพท) 

  32       1 11317 โรงพยาบาลบางสะพาน 

  33       1 11316 โรงพยาบาลทับสะแก 

  34       1 11321 โรงพยาบาลสามรอยยอด 

  35       1 11318 โรงพยาบาลบางสะพานนอย 

5 36 จ.เพชรบุรี   1   10736 โรงพยาบาลพระจอมเกลา(รพท) 

  37       1 11310 โรงพยาบาลชะอํา 

  38       1 11311 โรงพยาบาลทายาง 

  39       1 11309 โรงพยาบาลหนองหญาปลอง 

  40       1 11312 โรงพยาบาลบานลาด 

  41       1 11308 โรงพยาบาลเขายอย 

  42 จ.สมุทรสงคราม   1   10735 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลา(รพท) 

  43       1 11306 โรงพยาบาลนภาลัย 

 
44       1 11307 โรงพยาบาลอัมพวา 

 
45 จ.สมุทรสาคร   1   10734 โรงพยาบาลสมุทรสาคร(รพท) 

 
46    1   11304 โรงพยาบาลกระทุมแบน(รพท) 

แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัต ิ หนา 253 

 



รายช่ือสถานบริการเปาหมายมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปงบประมาณ 2559 

เขต ลําดับที่ จังหวัด 
ประเภท 

รหัส โรงพยาบาล 
รพศ. รพท. รพช. 

6 1 จ.ฉะเชิงเทรา   1   10697 โรงพยาบาลพุทธโสธร(รพท) 

  2 

 
    1 10854 โรงพยาบาลพนมสารคาม 

  3 

 
    1 10855 โรงพยาบาลสนามชัยเขต 

  4 
 

    1 10852 โรงพยาบาลบางปะกง 

  5 
 

    1 10851 รพช.บางนํ้าเปรี้ยว 

  6 
 

    1 13747 รพช.ราชสาสน 

  7 

 
    1 10850 โรงพยาบาลบางคลา 

6  8 จ.ปราจีนบุรี 1     10665 โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร(รพศ) 

  9 

 
  1   10857 โรงพยาบาลกบินทรบุรี(รพท) 

  10 
 

    1 10861 โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ 

  11      1 10862 โรงพยาบาลศรีมโหสถ 

  12      1 10860 โรงพยาบาลประจันตคาม 

  13      1 10859 โรงพยาบาลบานสราง 

  14      1 10858 โรงพยาบาลนาด ี

6  15 จ.สระแกว   1   10699 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว(รพท) 

  16 
 

  1   10870 โรงพยาบาลอรัญประเทศ(รพท) 

  17 
 

    1 10868 โรงพยาบาลวังนํ้าเย็น 

  18      1 10867 โรงพยาบาลตาพระยา 

6  19 จ.สมุทรปราการ   1   10685 โรงพยาบาลสมุทรปราการ(รพท) 

  20 

 
    1 10752 โรงพยาบาลบางบอ 

  21     1   10753 โรงพยาบาลบางพลี(รพท) 

6  22 จ.จันทบุรี 1     10664 โรงพยาบาลพระปกเกลา(รพศ) 

  23       1 10841 โรงพยาบาลสอยดาว 

  24       1 10839 โรงพยาบาลมะขาม 

  25       1 10843 โรงพยาบาลนายายอาม 

  26       1 10834 โรงพยาบาลขลุง 

  27       1 10844 โรงพยาบาลเขาคิชกูฎ 

  28 
 

    1 10838 โรงพยาบาลโปงนํ้ารอน 

  29 
 

    1 10840 โรงพยาบาลแหลมสิงห 

  30 
 

    1 10835 โรงพยาบาลทาใหม 

  31      1 10842 โรงพยาบาลแกงหางแมว 

  32      1 10837 โรงพยาบาลสองพ่ีนอง 

  33      1 10836 โรงพยาบาลเขาสุกิม 

หนา 254                                                               แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัติ 
   



รายช่ือสถานบริการเปาหมายมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปงบประมาณ 2559 

เขต ลําดับที่ จังหวัด 
ประเภท 

รหัส โรงพยาบาล 
รพศ. รพท. รพช. 

6  34 จ.ชลบุรี 1     10662 โรงพยาบาลชลบุรี(รพศ) 

  35 

 
    1 10822 โรงพยาบาลพนัสนิคม 

  36 

 
  1   10819 โรงพยาบาลบางละมุง(รพท) 

  37 
 

    1 10823 โรงพยาบาลอาวอุดม(แหลมฉบัง) 

  38 
 

    1 10817 โรงพยาบาลบานบึง 

  39 
 

    1 10826 โรงพยาบาลบอทอง 

  40      1 10818 โรงพยาบาลหนองใหญ 

6  41 จ.ตราด   1   10696 โรงพยาบาลตราด(รพท) 

  42 

 
    1 10845 รพช.คลองใหญ 

  43      1 10848 โรงพยาบาลแหลมงอบ 

  44      1 10847 โรงพยาบาลบอไร 

  45      1 10846 โรงพยาบาลเขาสมิง 

6  46 จ.ระยอง 1     10663 โรงพยาบาลระยอง(รพศ) 

  47 

 
    1 10828 โรงพยาบาลบานฉาง 

  48 

 
  1   10829 โรงพยาบาลแกลง(รพท) 

  49 
 

    1 10831 โรงพยาบาลบานคาย 

  50 
 

    1 10832 โรงพยาบาลปลวกแดง 

  51 
 

    1 10830 โรงพยาบาลวังจันทร 

  52 

 
  1   10827 

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ระยอง(มาบตาพุต) (รพท) 

  53      1 23962 โรงพยาบาลนิคมพัฒนา 

  54      1 22734 โรงพยาบาลเขาชะเมา เฉลิมพระเกียรต8ิ0พรรษา 

7 1 จ.กาฬสินธุ   1   10709 โรงพยาบาลกาฬสินธุ(รพท) 

  2 
 

    1 11449 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ 

  3 
 

    1 11078 โรงพยาบาลกมลาไสย 

  4 

 
    1 11087 โรงพยาบาลสมเด็จ 

  5 

 
    1 11082 โรงพยาบาลหวยเม็ก 

  6 

 
    1 11083 โรงพยาบาลสหัสขันธ 

  7 
 

    1 11086 โรงพยาบาลหนองกุงศร ี

  8 
 

    1 11088 โรงพยาบาลหวยผึ้ง 

  9      1 11085 โรงพยาบาลทาคันโท 

  10      1 11080 โรงพยาบาลเขาวง 

  11      1 11079 โรงพยาบาลรองคํา 
 

แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัต ิ หนา 255 

 



รายช่ือสถานบริการเปาหมายมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปงบประมาณ 2559 

เขต 
      ลําดับ

ที่ 
จังหวัด 

ประเภท 
รหัส โรงพยาบาล 

รพศ. รพท. รพช. 

7  12 จ.ขอนแกน 1     10670 โรงพยาบาลขอนแกน(รพศ) 

  13 
 

  1   12275 โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)(รพท) 

  14 

 
    1 11445 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 

  15 

 
  1   10998 โรงพยาบาลชุมแพ(รพท) 

  16 

 
    1 11002 โรงพยาบาลบานไผ 

  17 
 

    1 11000 โรงพยาบาลนํ้าพอง 

  18 
 

    1 11001 โรงพยาบาลอุบลรัตน 

  19 
 

    1 11004 โรงพยาบาลพล 

  20 

 
    1 11005 โรงพยาบาลแวงใหญ 

  21 

 
    1 11010 โรงพยาบาลชนบท 

  22      1 11006 โรงพยาบาลแวงนอย 

  23      1 10999 โรงพยาบาลสีชมพู 

  24      1 11007 โรงพยาบาลหนองสองหอง 

8  25 จ.มหาสารคาม   1   10707 โรงพยาบาลมหาสารคาม(รพท) 

  26       1 11052 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 

  27       1 11053 โรงพยาบาลกันทรวิชัย 

  28       1 11054 โรงพยาบาลเชียงยืน 

  29       1 11055 โรงพยาบาลบรบือ 

  30       1 11060 โรงพยาบาลยางสีสุราช 

  31       1 11059 โรงพยาบาลนาดูน 

  32       1 11057 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย 

  33       1 11056 โรงพยาบาลนาเชือก 

7  34 จ.รอยเอ็ด   1   10708 โรงพยาบาลรอยเอ็ด(รพท) 

  35       1 11070 โรงพยาบาลสุวรรณภูม ิ

  36       1 11061 โรงพยาบาลเกษตรวิสัย 

  37       1 11062 โรงพยาบาลปทุมรัตต 

  38       1 11063 โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน 

  39       1 11064 โรงพยาบาลธวัชบุร ี

  40       1 11065 โรงพยาบาลพนมไพร 

  41       1 11066 โรงพยาบาลโพนทอง 

  42       1 11068 โรงพยาบาลหนองพอก 

  43       1 11073 โรงพยาบาลอาจสามารถ 

  44       1 11075 โรงพยาบาลศรีสมเด็จ 
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รายช่ือสถานบริการเปาหมายมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปงบประมาณ 2559 

เขต 
      ลําดับ

ที่ 
จังหวัด 

ประเภท 
รหัส โรงพยาบาล 

รพศ. รพท. รพช. 

  45       1 11076 โรงพยาบาลจังหาร 

  46       1 11072 โรงพยาบาลโพนทราย 

  47       1 11071 โรงพยาบาลเมืองสรวง 

8 1 จ.บึงกาฬ   1   11040 โรงพยาบาลบึงกาฬ(รพท) 

  2       1 11049 โรงพยาบาลศรีวิไล 

  3       1 11050 โรงพยาบาลบุงคลา 

  4       1 11046 โรงพยาบาลเซกา 

  5       1 11043 โรงพยาบาลโซพิสัย 

8    จ.เลย   1   10705 โรงพยาบาลเลย(รพท) 

          1 11447 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย 

  6       1 11032 โรงพยาบาลปากชม 

  7       1 11033 โรงพยาบาลนาแหว 

  8       1 11036 โรงพยาบาลวังสะพุง 

  9       1 14133 โรงพยาบาลเอราวัณ 

  10       1 28861  โรงพยาบาลหนองหิน 

  11       1 11039 โรงพยาบาลผาขาว 

  12       1 11038 โรงพยาบาลภูหลวง 

  13       1 11037 โรงพยาบาลภูกระดึง 

  14       1 11035 โรงพยาบาลทาลี ่

  15       1 11034 โรงพยาบาลภูเรือ 

  16       1 11031 โรงพยาบาลเชียงคาน 

  17       1 11030 โรงพยาบาลนาดวง 

8    จ.หนองคาย       10706 โรงพยาบาลหนองคาย(รพท) 

            11448 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทาบอ 

  18       1 11042 โรงพยาบาลโพนพิสัย 

  19       1 21356 โรงพยาบาลสระไคร 

  20       1 11045 โรงพยาบาลสังคม 

  21       1 28815 โรงพยาบาลรัตนวาป 

  22       1 28811 โรงพยาบาลเฝาไร 

  23       1 28778 โรงพยาบาลโพธ์ิตาก 

  24       1 11044 โรงพยาบาลศรีเชียงใหม 

 8 25 จ.หนองบัวลําภ ู   1   10704 โรงพยาบาลหนองบัวลําภู(รพท) 

  26      1 23367 โรงพยาบาลนาวัง เฉลิมพระเกียรต8ิ0พรรษา 
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เขต 
      ลําดับ

ที่ 
จังหวัด 

ประเภท 
รหัส โรงพยาบาล 

รพศ. รพท. รพช. 

 8 27 จ.หนองบัวลําภ ู     1 10994 โรงพยาบาลสุวรรณคูหา 

  28      1 10993 โรงพยาบาลศรีบุญเรือง 

  29      1 10992 โรงพยาบาลโนนสัง 

  30      1 10991 โรงพยาบาลนากลาง 

 8   จ.อุดรธาน ี 1     10671 โรงพยาบาลอุดรธานี(รพศ) 

    
 

      11446 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบานดุง 

    

 
      11025 โรงพยาบาลเพ็ญ 

    

 
      11013 โรงพยาบาลกุดจับ 

    

 
  1   11015 โรงพยาบาลกุมภวาป(รพท) 

    
 

      11018 โรงพยาบาลหนองหาน 

8  31 
 

    1 11022 โรงพยาบาลวังสามหมอ 

            11023 โรงพยาบาลบานผือ 

  32       1 25059 โรงพยาบาลประจักษศิลปาคม 

  33       1 25058 โรงพยาบาลกูแกว 

  34       1 11028 โรงพยาบาลนายูง 

  35       1 11026 โรงพยาบาลสรางคอม 

  36       1 11024 โรงพยาบาลนํ้าโสม 

  37       1 11019 โรงพยาบาลทุงฝน 

  38       1 11016 โรงพยาบาลหวยเก้ิง 

8    จ.นครพนม   1   10711 โรงพยาบาลนครพนม(รพท) 

    

 
    1 11451 โรงพยาบาลธาตุพนม 

    
 

    1 11104 โรงพยาบาลปลาปาก 

  39 
 

    1 11105 โรงพยาบาลทาอุเทน 

  40 
 

    1 11108 โรงพยาบาลเรณูนคร 

  41 

 
    1 11110 โรงพยาบาลศรีสงคราม 

  42 

 
    1 11111 โรงพยาบาลนาหวา 

  43 

 
    1 11112 โรงพยาบาลโพนสวรรค 

  44      1 11109 โรงพยาบาลนาแก 

  45       1 11107 โรงพยาบาลนาทม 

  46       1 11106 โรงพยาบาลบานแพง 

 8   จ.สกลนคร 1     10710 โรงพยาบาลสกลนคร(รพศ) 

        1   11450 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดิน

(รพท) 
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รายช่ือสถานบริการเปาหมายมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปงบประมาณ 2559 

เขต 
      ลําดับ

ที่ 
จังหวัด 

ประเภท 
รหัส โรงพยาบาล 

รพศ. รพท. รพช. 

8  47 สกลนคร     1 11091 โรงพยาบาลพระอาจารยฝนอาจาโร 

          1 11098 โรงพยาบาลอากาศอํานวย 

  48       1 11090 โรงพยาบาลกุดบาก 

  49       1 11093 โรงพยาบาลวาริชภูม ิ

          1 11096 โรงพยาบาลคําตากลา 

  50       1 11097 โรงพยาบาลบานมวง 

 
51 

 
    1 11102 โรงพยาบางเจริญศิลป 

  52       1 11103 โรงพยาบาลโพนนาแกว 

  53       1 11100 โรงพยาบาลเตางอย 

  54       1 11094 โรงพยาบาลนิคมนํ้าอูล 

          1 11092 โรงพยาบาลพังโคน 

  55       1 11089 โรงพยาบาลกุสุมาลย 

  56       1 11099 โรงพยาบาลสองดาว 

          1 11101 โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ 

  57       1 21323 โรงพยาบาลพระอาจารยแบน ธนากโร 

  58       1 11095 โรงพยาบาลวานรนิวาส 

9 1 จ.ชัยภูม ิ   1   10702 โรงพยาบาลชัยภูมิ(รพท) 

  2 
 

    1 10973 โรงพยาบาลหนองบัวแดง 

  3 

 
    1 10974 โรงพยาบาลจัตุรัส 

  4 

 
    1 10978 โรงพยาบาลภูเขียว 

  5 

 
    1 10980 โรงพยาบาลแกงครอ 

  6 
 

    1 10971 โรงพยาบาลคอนสวรรค 

  7 
 

    1 10970 โรงพยาบาลบานเขวา 

  8 
 

    1 10979 โรงพยาบาลบานแทน 

  9 

 
    1 10983 โรงพยาบาลเนินสงา 

  10 

 
    1 10981 โรงพยาบาลคอนสาร 

  11      1 10971 โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ 

 9 12 จ.นครราชสีมา 1     10666 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา(รพศ) 

  13       1 10881 โรงพยาบาลบัวใหญ 

  14       1 10887 โรงพยาบาลสูงเนิน 

  15       1 10889 โรงพยาบาลสีคิ้ว 

  16       1 10877 โรงพยาบาลดานขุนทด 

  17       1 10875 โรงพยาบาลจักราช 
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เขต ลําดับที่ จังหวัด 

ประเภท 

รหัส โรงพยาบาล 
รพศ. รพท. รพช. 

9  18 จ.นครราชสีมา     1 10873 โรงพยาบาลคง 

  19     1   10890 โรงพยาบาลปากชองนานา(รพท) 

  20     1   23839 โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา(รพท) 

  21       1 10884 โรงพยาบาลพิมาย 

  22       1 10876 โรงพยาบาลโชคชัย 

  23       1 10871 โรงพยาบาลครบุร ี

  24       1 10882 โรงพยาบาลประทาย 

  25 

 
    1 10883 โรงพยาบาลปกธงชัย 

  26       1 10879 โรงพยาบาลโนนสูง 

  27       1 10891 โรงพยาบาลหนองบุญมาก 

  28       1 10893 โรงพยาบาลโนนแดง 

  29       1 10888 โรงพยาบาลขามทะเลสอ 

  30       1 10885 โรงพยาบาลหวยแถลง 

  31       1 10880 โรงพยาบาลขามสะแกแสง 

 9 32 จ.บุรีรัมย 1     10667 โรงพยาบาลบุรีรัมย(รพศ) 

  33 
 

    1 10900 โรงพยาบาลประโคนชัย 

  34 
 

    1 10904 โรงพยาบาลลําปลายมาศ 

  35 

 
    1 10902 โรงพยาบาลพุธไธสง 

  36 

 
    1 10895 โรงพยาบาลคูเมือง 

  37 

 
  1   10897 โรงพยาบาลนางรอง(รพท) 

  38 
 

    1 10896 โรงพยาบาลกระสัง 

  39 
 

    1 10908 โรงพยาบาลหนองหงส 

  40 
 

    1 10909 โรงพยาบาลพลับพลาชัย 

  41 

 
    1 10907 โรงพยาบาลนาโพธ์ิ 

  42 

 
    1 10899 โรงพยาบาลละหานทราย 

  43 

 
    1 10913 โรงพยาบาลบานใหมไชยพจน 

  44 
 

    1 10898 โรงพยาบาลหนองก่ี 

  45 
 

    1 10914 โรงพยาบาลโนนดินแดง 

  46      1 10911 โรงพยาบาลโนนสุวรรณ 

9  47 จ.สุรินทร 1     10668 โรงพยาบาลสุรินทร(รพศ) 

  48       1 10920 โรงพยาบาลรัตนบุร ี

  49       1 10915 โรงพยาบาลชุมพลบุร ี
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รายช่ือสถานบริการเปาหมายมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปงบประมาณ 2559 

เขต ลําดับที่ จังหวัด 
ประเภท 

รหัส โรงพยาบาล 
รพศ. รพท. รพช. 

9  50 จ.สุรินทร   1   10918 โรงพยาบาลปราสาท(รพท) 

  51       1 10923 โรงพยาบาลสังขะ 

  52       1 10925 โรงพยาบาลสําโรงทาบ 

  53       1 10916 โรงพยาบาลทาตูม 

  54       1 10921 โรงพยาบาลสนม 

  55       1 10919 โรงพยาบาลกาบเชิง 

  56       1 22302 

โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรต ิ80 
พรรษา 

  57       1 27843 โรงพยาบาลศรีณรงค 

  58       1 27842 โรงพยาบาลเขวาสินรินทร 

  59       1 10917 โรงพยาบาลจอมพระ 

 
60  

  
1 10922 โรงพยาบาลศีขรภูมิ 

10 1 จ.มุกดาหาร   1   10712 โรงพยาบาลมุกดาหาร(รพท) 

  2 
 

    1 11113 โรงพยาบาลนิคมคําสรอย 

  3 
 

    1 11117 โรงพยาบาลหวานใหญ 

  4 

 
    1 11118 โรงพยาบาลหนองสูง 

  5 

 
    1 11115 โรงพยาบาลดงหลวง 

  6 

 
    1 11114 โรงพยาบาลดอนตาล 

  7 
 

    1 11116 โรงพยาบาลคําชะอี 

10  8 จ.ยโสธร   1   10701 โรงพยาบาลยโสธร(รพท) 
  9      1 11444 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา 

  10      1 10966 โรงพยาบาลปาติ้ว 
  11      1 10965 โรงพยาบาลคําเข่ือนแกว 
  12      1 10967 โรงพยาบาลมหาชนะชัย 
  13      1 10963 โรงพยาบาลทรายมูล 

  14 
 

    1 10968 โรงพยาบาลคอวัง 

  15 
 

    1 10964 โรงพยาบาลกุดชุม 

 10 16 จ.ศรีสะเกษ   1   10700 โรงพยาบาลศรีสะเกษ(รพท) 

  17       1 10929 โรงพยาบาลกันทรลักษ 

  18       1 10935 โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย 

  19       1 10933 โรงพยาบาลขุนหาญ 

  20       1 10930 โรงพยาบาลขุขันธ 

แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัต ิ หนา 261 
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เขต ลําดับที่ จังหวัด 

ประเภท 

รหัส โรงพยาบาล 
รพศ. รพท. รพช. 

 10 21 จ.ศรีสะเกษ     1 10928 โรงพยาบาลกันทรารมย 

  22       1 10934 โรงพยาบาลราษีไศล 

  23       1 10927 โรงพยาบาลยางชุมนอย 

  24       1 10937 โรงพยาบาลหวยทับทัน 

  25       1 10940 โรงพยาบาลวังหิน 

  26       1 10938 โรงพยาบาลโนนคูณ 

  27       1 10931 โรงพยาบาลไพรบึง 

10  28 จ.อุบลราชธาน ี 1     10669 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค(รพศ) 

  29     1   11443 โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอุดม(รพท) 

  30       1 10947 โรงพยาบาลเขมราฐ 

  31     1   10954 โรงพยาบาลวารินชําราบ(รพท) 

  32       1 10945 โรงพยาบาลโขงเจียม 

  33       1 10950 โรงพยาบาลบุณฑริก 

  34       1 10952 โรงพยาบาลกุดขาวปุน 

  35     1   21984 โรงพยาบาล 50พรรษา มหาวชิราลงกรณ(รพท) 

  36       1 10961 โรงพยาบาลสิรินธร 

  37       1 10956 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 

  38       1 10951 โรงพยาบาลตระการพืชผล 

  39       1 10948  โรงพยาบาลนาจะหลวย 

  40       1 10944 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม 

  41       1 10958 โรงพยาบาลโพธ์ิไทร 

  42       1 10953 โรงพยาบาลมวงสามสิบ 

  43       1 10946 โรงพยาบาลเขื่องใน 

 10 44 จ.อํานาจเจริญ   1   10703 โรงพยาบาลอํานาจเจริญ(รพท) 

  45       1 10985 โรงพยาบาลชานุมาน 

  46       1 10986 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 

  47       1 10989 โรงพยาบาลหัวตะพาน 

  48       1 10990 โรงพยาบาลลืออํานาจ 

  49       1 10987 โรงพยาบาลพนา 

  50       1 10988 โรงพยาบาลเสนางคนิคม 

หนา 262                                                               แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัติ 
   



รายช่ือสถานบริการเปาหมายมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปงบประมาณ 2559 

เขต ลําดับที่ จังหวัด 
ประเภท 

รหัส โรงพยาบาล 
รพศ. รพท. รพช. 

11 1 จ.ชุมพร   1   10744 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์(รพท) 

  2       1 11379 โรงพยาบาลหลังสวน  

  3       1 11376 โรงพยาบาลทาแซะ  

  4       1 11377 โรงพยาบาลปะทิว  

  5       1 11385 โรงพยาบาลทุงตะโก 

  6       1 11382 โรงพยาบาลพะโตะ 

  7       1 11381 โรงพยาบาลละแม 

11  8 จ.นครศรีธรรมราช 1     10680 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช(รพศ) 

  9       1 11325 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง 

  10     1   11330 โรงพยาบาลทุงสง(รพท) 

  11     1   11335 โรงพยาบาลสิชล(รพท) 

  12       1 11331 โรงพยาบาลนาบอน 

  13       1 11332 โรงพยาบาลทุงใหญ 

  14       1 11337 โรงพยาบาลหัวไทร 

  15       1 11329 โรงพยาบาลทาศาลา 

  16       1 11660 โรงพยาบาลจุฬาภรณ 

 11 17 จ.สุราษฏรธาน ี 1     10681 โรงพยาบาลสุราษฎรธานี(รพศ) 

  18     1   10742 โรงพยาบาลเกาะสมุย(รพท) 

  19       1 11459 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ 

  20       1 11360 โรงพยาบาลไชยา  

  21       1 11357 โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ  

  22       1 11358 โรงพยาบาลดอนสัก 

  23       1 11364 โรงพยาบาลพนม 

  24       1 11366 โรงพยาบาลบานนาสาร 

  25       1 11370 โรงพยาบาลพุนพิน 

  26       1 11371 โรงพยาบาลชัยบุร ี

  27       1 11654 โรงพยาบาลวิภาวด ี

  28       1 14138 โรงพยาบาลทาโรงชาง 

  29       1 11367 โรงพยาบาลบานนาเดิม 

  30       1 11365 โรงพยาบาลทาฉาง 

  31       1 11361 โรงพยาบาลทาชนะ 

  32       1 11368 โรงพยาบาลเคียนซา 

แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัต ิ หนา 263 

 



รายช่ือสถานบริการเปาหมายมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปงบประมาณ 2559 

เขต 
      ลําดับ

ที่ 
จังหวัด 

ประเภท 
รหัส โรงพยาบาล 

รพศ. รพท. รพช. 

11  33 จ.สุราษฏรธาน ี     1 11363 โรงพยาบาลบานตาขุน 

  34       1 11369 โรงพยาบาลพระแสง 

  35       1 11362 โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม 

  36       1 11359 โรงพยาบาลเกาะพงัน 

  37 จ.กระบ่ี   1   10738 โรงพยาบาลกระบ่ี(รพท) 

  38 
 

    1 11345 โรงพยาบาลลําทับ 

  39 

 
    1 11342 โรงพยาบาลคลองทอม 

  40 

 
    1 11340 โรงพยาบาลเขาพนม 

  41 

 
    1 11344 โรงพยาบาลปลายพระยา 

  42 
 

    1 11343 โรงพยาบาลอาวลึก 

  43 จ.พังงา   1   10739 โรงพยาบาลพังงา(รพท) 

  44 
 

  1   10740 โรงพยาบาลตะก่ัวปา(รพท) 

  45 

 
    1 11353 โรงพยาบาลทับปุด 

  46 จ.ภูเก็ต   1   10741 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต(รพท) 

  47 

 
    1 11335 โรงพยาบาลปาตอง 

  48 
 

    1 11356 โรงพยาบาลถลาง  

  49 จ.ระนอง   1   10743 โรงพยาบาลระนอง(รพท) 

  50       1 11323 โรงพยาบาลละอุน 

12 1 จ.พัทลุง   1   10747 โรงพยาบาลพัทลุง(รพท) 

  2       1 11417 โรงพยาบาลควนขนุน 

  3       1 11414 โรงพยาบาลกงหรา 

  4       1 11415 โรงพยาบาลเขาชัยสน 

  5       1 11416 โรงพยาบาลตะโหมด 

  6       1 11418 โรงพยาบาลปากพะยูน 

  7       1 11420 โรงพยาบาลปาบอน 

  8       1 11419 โรงพยาบาลศรีบรรพต 

  9       1 11421 โรงพยาบาลบางแกว 

  10       1 11422 โรงพยาบาลปาพะยอม 

  11       1 24673 โรงพยาบาลศรีนครินทร(ปญญานันทภิกขุ) 

12  12 จ.ตรัง 1     10683 โรงพยาบาลตรัง(รพศ) 

  13       1 11441 โรงพยาบาลหวยยอด 

  14       1 11408 โรงพยาบาลยานตาขาว 
 

 

หนา 264                                                               แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัติ 
   



รายช่ือสถานบริการเปาหมายมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปงบประมาณ 2559 

เขต 
ลําดับ

ที่ 
จังหวัด 

ประเภท 

รหัส โรงพยาบาล 
รพศ. รพท. รพช. 

12  15 จ.ตรัง     1 11407 โรงพยาบาลกันตัง 

  16       1 11413 โรงพยาบาลนาโยง 

  17       1 14139 โรงพยาบาลรัษฎา 

  18       1 11410 โรงพยาบาลสิเกา 

  19       1 11409 โรงพยาบาลปะเหลียน 

  20       1 28817 โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา 

 12 21 จ.นราธิวาส   1   10750 โรงพยาบาลนราธิวาส(รพท) 

  22     1   10751 โรงพยาบาลสุไหงโกลก (รพท)  

  23       1 11438 โรงพยาบาลรือเสาะ 

  24       1 11435 โรงพยาบาลตากใบ 

  25       1 15010 โรงพยาบาลเจาะไอรอง 

  26       1 11440 โรงพยาบาลแวง 

  27       1 13818 โรงพยาบาลจะแนะ 

  28       1 11442 โรงพยาบาลสุไหงปาด ี

  29      11441 โรงพยาบาลสุคิริน 

  30       1 11439 โรงพยาบาลศรีสาคร 

  31       1 11437 โรงพยาบาลระแงะ 

  32       1 11436 โรงพยาบาลบาเจาะ 
 33    1 23771 โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรต8ิ0พรรษา 

 12 34 จ.ปตตาน ี   1   10748 โรงพยาบาลปตตานี(รพท) 

  35       1 11460 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุร ี

  36       1 11427 โรงพยาบาลทุงยางแดง 

  37       1 11430 โรงพยาบาลยะรัง 

  38       1 11428 โรงพยาบาลไมแกน 

  39       1 11426 โรงพยาบาลมายอ 

  40       1 11424 โรงพยาบาลหนองจิก 

12  41 จ.ยะลา 1     10684 โรงพยาบาลยะลา(รพศ) 

  42     1   10749 โรงพยาบาลเบตง(รพท) 

  43       1 11461 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา 

  44       1 11434 โรงพยาบาลรามัน 
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รายช่ือสถานบริการเปาหมายมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปงบประมาณ 2559 

เขต 
ลํา

ดับท่ี 
จังหวัด 

ประเภท 
รหัส โรงพยาบาล 

รพศ. รพท. รพช. 

12  45 จ.สงขลา   1   10745 โรงพยาบาลสงขลา(รพท) 

  46   1     10682 โรงพยาบาลหาดใหญ(รพศ) 

  47       1 11387 โรงพยาบาลจะนะ 

  48       1 11392 โรงพยาบาลระโนด 

  49       1 11388 

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อําเภอ
นาทวี 

  50       1 11390 โรงพยาบาลเทพา 

  51       1 11391 โรงพยาบาลสะบายอย 

  52       1 11395 โรงพยาบาลสะเดา 

  53       1 11386 โรงพยาบาลสะทิงพระ 

  54       1 11399 โรงพยาบาลบางกล่ํา 

  55       1 11400 โรงพยาบาลสิงหนคร 

13  56 จ.สตูล   1   10746 โรงพยาบาลสตูล(รพท) 

  57       1 11402 โรงพยาบาลควนโดน 

  58       1 11403 โรงพยาบาลควนกาหลง 

  59       1 11405 โรงพยาบาลละงู 

  60       1 11404 โรงพยาบาลทาแพ 

  61       1 11406 โรงพยาบาลทุงหวา 

  62       1 28786 โรงพยาบาลมะนัง 
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แนวคิดและหลักการ 
 ตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับพุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติไวในเรื่องสิทธิการไดรับ

บริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ  ตามมาตรา 51 วาบุคคลยอมมีสิทธิเสมอกัน  ในการรับบริการทาง

สาธารณสุขท่ีเหมาะสมและไดมาตรฐานฯ  และตามมาตรา 80 ใหสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบสุขภาพ  

ท่ีเนนการสรางเสริมสุขภาพ  อันนําไปสูสุขภาวะท่ียั่งยืนของประชาชน รวมท้ังจัดและสงเสริมเอกชนและชุมชน

มีสวนรวมในการพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุขอยางมีมาตรฐานนั้น 

 สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับใหมและพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ  พ.ศ. 2550  ท่ีรับรองสิทธิของ

บุคคล  ท่ีจะไดรับบริการดานสาธารณสุขอยางมีมาตรฐาน  จึงใหมีการปฏิรูประบบสุขภาพ  เพ่ือสนองตอความ

ตองการของประชาชนดานสุขภาพในทุกระดับ  กอรปกับสภาวะท่ีประเทศไทย  ตองประสบกับปญหาทาง

เศรษฐกิจ  ทําใหรัฐตองปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการภายในประเทศ  โดย เฉพาะอยางยิ่งระบบราชการ  

ซ่ึงเปนท่ีมาของนโยบายการปฏิรูประบบราชการ  งานสาธารณสุขเปนสวนหนึ่งของระบบราชการ  ท่ีตองมีการ

ปฏิรูป  โดยมีแนวคิดของการปฏิรูปเปนองครวมท้ังระบบภายใตหลักการ “คุณภาพบริการ  ผสมผสานองครวม 

และตอเนื่อง ”   ซ่ึงสงผลใหหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนตองเรงเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการ  

ตลอดจนองคกรตางๆ  ตระหนักถึงความสําคัญ ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานขององคกร  เพ่ือให

สามารถบรรลุวัตถุประสงคในการใหบริการตอประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 จากความสําคัญของ การประกาศนโยบายสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา  ตั้งแตป  2545 ท่ีมี

เปาหมายการรณรงคใหเปนปเริ่มตน  “ปแหงการสรางสุขภาพ ” มุงหวังใหประชาชน องคกร หนวยงานท้ัง

ภาครัฐ  และเอกชนไดรับรู  ตระหนัก  ใสใจการสรางสุขภาพมากกวาการซอมสุขภาพ  สิ่ง ท่ีกลาวขางตนนี้

จะประสบผลสําเร็จไดดวย  ตองมีการพัฒนาใหบุคคล  ครอบครัว  และชุมชนมี องคความรูและทักษะจน

สามารถมีสวนรวมและเปนเจาของในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาตาม

แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศาสตรท่ี 4  เสริมสรางระบบบริการสุขภาพให

มีมาตรฐานในทุกระดับเพ่ือตอบสนองตอปญหาสุขภาพและพัฒนาระบบสงตอท่ีไรรอยตอใหความสําคัญกับ

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการใหบริการทุกระดับใหไดมาตรฐาน ประชาชนเขาถึงบริการไดอยางมี

คุณภาพท้ังในภาวะปกติและฉุกเฉิน  มีการกระจายทรัพยากรสุขภาพท่ีเหมาะสม ประชาชนสามารถเขาถึง

บริการไดสะดวก มีคุณภาพมาตรฐานท่ีดีในทุกระดับ  จัดบริการสุขภาพในกลุมเปาหมายเฉพาะฯ สนับสนุนให

เกิดความเขาใจท่ีถูกตองตรงกันระหวางบุคลากรการแพทยและประชาชนในเรื่องกระบวนการรักษา สิทธิ

ประโยชน และความคาดหวัง เพ่ือผูใหบริการสามารถปฏิบัติงานอยางมีความสุข  ผูรับบริการมีความพึงพอใจ  

 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกําหนดภารกิจในการคุมครองประชาชนดานบริการสุขภาพ  โดยการ

สงเสริม สนับสนุน  พัฒนา ควบคุมกํากับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ  ภาคเอกชน สถานประกอบการเพ่ือ

สุขภาพและผูประกอบโรคศิลปะใหมีคุณภาพตามมาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด และยกระดับคุณภาพ

บริการสูสากล   
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      อีกท้ังกระแสการปฏิรูประบบสุขภาพ   นโยบายสาธารณสุข ไดสนับสนุนและใหความสําคัญกับ

การสรางสุขภาพมากกวาการซอมสุขภาพ เปนระบบสุขภาพเชิงรุกใหท่ัวถึงและครอบคลุม ท้ังการสรางเสริม

สุขภาพ  การปองกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟนฟูสุขภาพท้ังในระดับบุคคล  ครอบครัวและชุมชน      

ใหทุกคนในครอบครัวมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม  อันเปนปจจัยสําคัญตอการสรางเสริม ความเขมแข็งของ

ชุมชน   ภารกิจของรัฐจะตองใหบริการทางสุขภาพและสรางเสริมการเรียนรูของ ประชาชนเรื่องสุขภาพให

เพียงพอ  และสามารถดูแลสุขภาพของตนเองครอบครัวและจัดการปญหาในระดับชุมชนรวมท้ังสังคมได  งาน

สุขศึกษาเปนกระบวนการเสริมสรางและจัดการเรียนรูดานสุข ภาพอยางท่ัวถึง เสมอภาคและมีมาตรฐาน

เดียวกัน สงผลตอการสรางเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเหมาะสม   สามารถดูแลสุขภาพของตนเอง   

ครอบครัวและชุมชนไดแบบองครวม  

  ดวยเหตุผลดังกลาว   กองสุขศึกษาไดตระหนักในความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพระบบงาน ใหได

มาตรฐานท่ีจะชวยใหกระบวนการดําเนินงานสุขศึกษาเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของหนวยงานในสวนภูมิภาค

มีความชัดเจน  โดยมุงหวังวา” คุณภาพงาน”  ท่ีไดรับผลมาจากการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานสุขศึกษา

ควบคูไปกับคุณภาพระบบบริการสุขภาพอ่ืนๆของสถานบริการสุขภาพ  เกิดการบูรณาการดานการสงเสริม

สุขภาพ  การปองกันโรค  การรักษาพยาบาล  และการฟนฟูสภาพ   จะทําใหการดําเนินงานสาธารณสุขใน

ภาพรวมเกิดผล สัมฤทธิ์ตอประชาชนอยางเปนรูปธรรม  บรรลุเปาหมายใหมีพฤติกรรม สุขภาพท่ีพึงประสงค  

และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  จึงไดมีการปรับปรุงมาตรฐานงานสุขศึกษาของสถานบริการสุขภาพทุกระดับข้ึน   โดยเพ่ิม

ตัวชี้วัดดานผลลัพธกระบวนการดําเนินงาน  ซ่ึงเปนองคประกอบท่ี 10 ขณะเดียวกันก็ไดมีการปรับเนื้อหา  ปรับ

ประโยคและจัดเรียงเนื้อหาใหงายชัดเจน  เหมาะสมสอดคลองตามระบบบริการสุขภาพของสถานบริการสุขภาพ

ทุกระดับ ประกอบดวย  กําหนดโครงสรางจําแนกเปน 4 หมวด 10 องคประกอบ  16 ตัวชี้วัด โรงพยาบาล

ศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป  มี 41  เกณฑ โรงพยาบาลชุมชน  มี 41   เกณฑ  และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบล/ศูนยสุขภาพชุมชน  มี  36  เกณฑ โดยใชรูปแบบการมีสวน รวมจากผูปฏิบัติงานดานสุขศึกษาและ

พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ   ผู เชี่ยวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาดานสาธารณสุข และสมาคมวิชาชีพ

สุขศึกษาดําเนินการปรับปรุงมาตรฐานงานสุขศึกษาฉบับนี้     เพ่ือ สามารถใชเปนแนวทางในกระบวนการ

ดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตอไป 

 กองสุขศึกษาจึงไดพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานงานสุขศึกษาในปจจุบันเพ่ือให 
1. ผูรับผิดชอบงานสุขศึกษาใชเปนแนวทางในการดําเนินงานสุขศึกษา  และพัฒนาพฤติกรรม 

สุขภาพใหบรรลุวัตถุประสงค  เปาหมายการสรางเสริมสุขภาพ  รวมท้ังลดอัตราการเจ็บปวยดวยโรคท่ีปองกันได

และโรคท่ีเจ็บปวยบอย 

2. เปนการประกันคุณภาพของบริการดานการเรียนรู และการสื่อสารดานสุขภาพตามสิทธิของ 
ประชาชนตามรัฐธรรมนูญและสิทธิประโยชนของผูประกันตนตามนโยบายสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

 

แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัต ิ หนา 269 

 



ประโยชนของการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาตามมาตรฐาน 

1. ประโยชนของหนวยงาน / องคกร 
สถานบริการสุขภาพ  สามารถดําเนินงานสรางสุขภาพของประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีรับ ผิดชอบได

อยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  จะสงผลในการลดคาใชจายในการรักษาพยาบาลของโรคท่ีสามารถปองกัน
ได  และลดความรุนแรงของโรค 

2. ประโยชนตอผูปฏิบัติงาน 
 เจาหนาท่ีและผูปฏิบัติงานทุกระดับ  มีแนวทางการดําเนินงานบริการสุขภาพท่ีเนนการ พัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุมเปาหมายตาง ๆ โดยมีนโยบายปจจัยนําเขา  และกระบวนการ ดําเนินงาน
สุขศึกษาท่ีผสมผสานบริการดานสรางเสริมสุขภาพและซอมสุขภาพ  ทําใหเกิดระบบการบริหารจัดการท่ีดีและมี
คุณภาพ 

3. ประโยชนตอประชาชน 
 ประชาชนไดรับการจัดการเรียนรู  และขอมูลขาวสารดานสุขภาพท่ีมีคุณภาพและเพียงพอตอ

ความจําเปนในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  รวมท้ังการพัฒนาทักษะดานสุขภาพท่ีจําเปนในการสรางเสริม

สุขภาพและปองกันโรคของตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน 

โครงสรางของมาตรฐานงานสุขศึกษา 
จําแนกเปน  4  หมวด 10  องคประกอบ 16 ตัวชี้วัด 41 เกณฑของโรงพยาบาลศูนย/ 

โรงพยาบาลท่ัวไป  ดังนี้ 
 หมวดท่ี  1  การบริหารจัดการองคกร  ประกอบดวย 
 องคประกอบท่ี  1 นโยบายการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
 องคประกอบท่ี  2 ทรัพยากรการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
 องคประกอบท่ี  3 ระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม 
 หมวดท่ี  2  กระบวนการดําเนินงาน  ประกอบดวย 
 องคประกอบท่ี  4 แผนการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
 องคประกอบท่ี  5 กิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
 องคประกอบท่ี   6 การติดตามสนับสนุนการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
 องคประกอบท่ี  7 การประเมินผลการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
 หมวดท่ี  3  กระบวนการพัฒนาคุณภาพบริการ  ประกอบดวย 
 องคประกอบท่ี  8 การเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ 
 องคประกอบท่ี  9 การวิจัยท่ีเก่ียวกับสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
 หมวดท่ี  4   ผลลัพธการดําเนินการ  ประกอบดวย 
 องคประกอบท่ี  10 ผลลัพธการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
 

 

 

 

หนา 270                                                               แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัติ 
   



นิยามศัพทในมาตรฐานงานสุขศึกษา                      
องคประกอบท่ี 1  

สุขศึกษา หมายถึง กระบวนการจัดโอกาส การเรียนรูและพัฒนาทักษะดานสุขภาพ รวมถึงปจจัยอ่ืนๆ

เก่ียวกับสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพ อันจะนําไปสูการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน 

พฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง การปฏิบัติหรือแสดงออกของบุคคล ในการกระทําหรืองดเวนการกระทํา

ในสิ่งท่ีมีผลตอสุขภาพ โดยตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ตาม ซ่ึงมีผลมาจากความรู ความเขาใจ เจตคติและการปฏิบัติ

ทางสุขภาพท่ีเก่ียวของ สัมพันธกันอยางเหมาะสม   

มาตรฐานงานสุขศึกษา  หมายถึง สิ่งท่ีกําหนดข้ึน เพ่ือใชเปนกรอบในการดําเนินงานและวัด

ความสําเร็จของงานสุขศึกษา จําแนกเปน 3 ระดับ คือ โรงพยาบาลศูนย / โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาล

ชุมชน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล/ศูนยสุขภาพชุมชน  ประกอบดวย 10 องคประกอบ 16 ตัวชี้วัด 

41 เกณฑของโรงพยาบาลศูนย / โรงพยาบาลท่ัวไป, 41 เกณฑของโรงพยาบาลชุมชน และ  36เกณฑของ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล/ศูนยสุขภาพชุมชน  

องคประกอบ หมายถึง สาระสําคัญของเนื้อหามาตรฐานงานสุขศึกษา 

ตัวช้ีวัด หมายถึง ลักษณะท่ีบงบอกสภาพหรือคุณสมบัติของงาน ตามองคประกอบ 

เกณฑ  หมายถึง ระดับปริมาณหรือคุณภาพของงานท่ีกําหนดข้ึน เพ่ือใชเปนตัวเทียบเคียง ในการ

ประเมินความสําเร็จตามตัวชี้วัด 

ผูเกี่ยวของในโรงพยาบาล   หมายถึง บุคลากรตัวแทนของโรงพยาบาลศูนย / โรงพยาบาลท่ัวไป ท่ี

รวมรับรู รับทราบ หรือมีสวนรวมสนับสนุนในการดําเนินงานสุขศึกษาของโรงพยาบาล เชน หัวหนากลุมการ

พยาบาล  หัวหนากลุม/ฝายตางๆ ผูแทนจากกลุม/ฝายตางๆ ทีมสหสาขาวิชาชีพ (นับรวมตั้งแต 2 วิชาชีพข้ึน

ไป)  

ภาคเอกชนในทองถิ่น หมายถึง หนวยงานในระดับจังหวัด อําเภอหรือตําบลท่ีไมใชหนวยงานภาครัฐ 

เชน บริษัท หางราน องคกรธุรกิจ ศาสนสถาน มูลนิธิ องคการการกุศลตางๆ เปนตน 

ภาคประชาชน หมายถึง ผูท่ีเปนตัวแทนของประชาชน ในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล หรือหมูบาน 

เชน ประชาชน กลุมอาชีพ กลุมแมบาน กลุมผูสูงอายุ กลุมชมรมตางๆ เปนตน 

 หนวยงานภาครัฐในทองถิ่น   หมายถึง  หนวยงานในระดับจังหวัด  อําเภอ หรือตําบล ท่ีเปนองคกร
ภาครัฐ  ไดแก เทศบาล องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สถาบันการศึกษา เปนตน 
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องคประกอบท่ี 2 

ทรัพยากรการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  หมายถึง บุคลากร งบประมาณ 

เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ ฯลฯ ท่ีใชในการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  

องคประกอบท่ี 3 

ขอมูล หมายถึง  ขอเท็จจริงตางๆ ท่ีเปนกลุมของสัญลักษณแทนปริมาณ หรือการกระทําตางๆ อาจ

เปนตัวเลข ตัวหนังสือ รูปภาพ แผนภูมิ เอกสารของทางราชการ ภาพและเสียง ตลอดจนขาวสารท่ียังไมผาน

การวิเคราะหหรือการประมวลผล ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ เชน คะแนนพฤติกรรม  ชื่อกลุมเปาหมาย  

เพศ  อายุ เปนตน 

สารสนเทศ  หมายถึง ขอมูลท่ีไดรับการประมวลผลหรือผานการจัดกระทําดวยวิธีการตางๆ ใหมี

ความหมาย แลวนําเสนอในรูปแบบตางๆ  ใหผูสนใจนําไปใชประโยชนได หรือใชสนับสนุนการตัดสินใจ อาจใช

วิธีงายๆ  เชน   คาเฉลี่ย  ผลการวิจัย เปนตน 

ระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง ขอมูลสารสนเทศดาน        

สุขศึกษา และพฤติกรรมสุขภาพของโรงพยาบาลท่ีถูกจัดอยางเปนระบบ ประกอบดวยขอมูล 3 กลุม ดังนี ้

1. ขอมูลดานพฤติกรรมสุขภาพ ไดแก 
1) พฤติกรรมสุขภาพท่ีจําแนกประเภทตามกลุมอายุในพ้ืนท่ี เชน พฤติกรรมการบริภค

อาหาร การออกกําลังกาย การสูบบุหรี่ ความเครียด พฤติกรรมทางเพศ เปนตน 
2) ประชาชนกลุมเสี่ยงในพ้ืนท่ี จําแนกตามกลุมอายุและเพศ 
3) พ้ืนท่ีเสี่ยง จําแนกตามลักษณะการกระจายและความรุนแรงของพฤติกรรมสุขภาพ  

2. ขอมูลดานส่ือสุขศึกษา เปนขอมูลดานสื่อและโสตทัศนูปกรณท่ีใชประกอบการ
ดําเนินงานดานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพท้ังในและนอกโรงพยาบาล เชน สื่อสิ่งพิมพ(แผนพับ 
แผนปลิว โปสเตอรหนังสือ คูมือ) สื่ออิเลคทรอนิกส (วิทยุ โทรทัศน วีดิทัศน ภาพยนตร เคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม 
อินเทอรเน็ต)สื่อทองถ่ิน และสื่อพ้ืนบาน 

3. ขอมูลดานเครือขายการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เปนขอมูล
เครือขายท่ีมีการจําแนกเปนบุคคล คณะบุคคล หนวยงานตางๆ องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
สื่อมวลชน ศิลปนพ้ืนบาน ซ่ึงอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ และมีสวนรวมในการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพของโรงพยาบาล 

ขอมูลท่ีเช่ือถือได หมายถึง ขอมูลท่ีมีการจัดเก็บ หรือรวบรวมอยางเปนระบบ สามารถตรวจสอบหรือ

อางอิงแหลงท่ีมาได เชน Family Folder ระเบียน รายงาน การสํารวจแบบเรงดวน การเฝาระวังพฤติกรรม

สุขภาพ 

ขอมูลถูกนําไปใชในการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  หมายถึง ขอมูลจาก

ระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของโรงพยาบาล ท่ีถูกนํามาใชในการวางแผน การ

กําหนดกลวิธีหรือกิจกรรม การควบคุมกํากับและติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
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องคประกอบท่ี 4 

แผนการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  หมายถึง แผนท่ีมีความครอบคลุมท้ัง

แผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการและโครงการดําเนินงานดานสุขศึกษาหรือโครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

แผนยุทธศาสตร หมายถึง แผนหลักท่ีบอกกลยุทธและวัตถุประสงคของการดําเนินงานขององคกร

หรือหนวยงาน เพ่ือเปนกรอบแผนปฏิบัติงานในการดําเนินการหรือแกไขปญหาในภาพรวม 

แผนงาน หมายถึง กลุมของงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ ท่ีมีความสอดคลอง เชื่อมโยงกัน เปนสิ่ง

ท่ีตองทําเพ่ือใหเกิดผลสําเร็จของโครงการ ซ่ึงบอกถึงกิจกรรมตางๆ ท่ีตองทํา 

โครงการสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง กลุมกิจกรรมท่ีมีความสัมพันธเก่ียวของกัน 

ในการดําเนินงานสุขศึกษา ท่ีมุงใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงคของกลุมเปาหมาย มีการ

กําหนดวัตถุประสงคในระดับพฤติกรรม ตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรม เครื่องมือ ระยะเวลา เริ่มตนและสิ้นสุด 

กลุมเปาหมายตามปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญ และสาระสําคัญตางๆท่ีเปนรายละเอียดของโครงการ ซ่ึงแตกตาง

ไปจากงานประจํา 

องคประกอบท่ี 5 

 การจัดกิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  หมายถึง  กระบวนการจัดประสบการณการ
เรียนรูท่ีมุงใหผูปวย  ญาติและประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเกิดความตระหนัก  เกิดความสนใจ  รับรูและมี
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติของตนเองดวยความสมัครใจ  เพ่ือนําไปสูการมีสุขภาพดี ท้ังรางกาย จิตใจ อารมณ
และสังคม  โดยกิจกรรมสุขศึกษาท่ีจัดข้ึนตองสอด คลองกับปญหาสุขภาพ  และพฤติกรรม สุขภาพท่ีตองการ
ปรับเปลี่ยน   รวมท้ังตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย  ท้ังนี้ตองผานกระบวนการคนหาปญหา  วิเคราะห
สาเหตุของปญหา  วิเคราะหพฤติกรรมสุขภาพและวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมสุขภาพมากอนแลว 
 กิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพท่ีมุงใหเกิดการเรียนรูดานสุขภาพ   หมายถึง  กิจกรรม
ท่ีจะทําใหกลุมเปาหมายในชุมชน ท่ีกําหนดไวในแผนการจัดกิจกรรม  และหรือในโรงพยาบาล(ผูปวยและญาติ
ท่ีมารับบริการ )  มีการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมสุขภาพ  อันเปนผลมาจากประสบการณท่ีไดมาจากการทําจริง  
การฝกหัดหรือการดูแบบอยางโดยเกิดการเปลี่ยนแปลง  3  ดาน คือ 

1) การเรียนรูทางปญญา  (cognitive Domain)  เปนการเปลี่ยนแปลงดานความรู  ความ จํา  
ความเขาใจ  ความคิด  การวิเคราะห  การสังเคราะห  การประเมินคาและการนําความรูไปใชในสถานการณอ่ืนๆ 
ได  เชน  การบรรยาย  การใชแบบเรียนรูดวยตนเอง  การจัดนิทรรศการ 

2) การเรียนรูดานอารมณ  ความคิด  จิตใจ (Affective Domain)  เปนการเปลี่ยนแปลง
ดานจิตใจหรืออารมณหรือความรูสึก  ไดแก  การเกิดความพอใจ  เกิดเจตคติ  คานิยม  ความภูมิใจความศรัทธา  
ซาบซ้ึง  เห็นคุณคา  เชน  บริการใหคําปรึกษา การอภิปรายกลุม  การศึกษาดูงาน   

3) การเรียนรูดานการปฏิบัต(ิPsychomotor Domain) เปนการเปลี่ยนแปลงในดานการปฏิบัติ       
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติหรือกระทําไดอยางถูกตอง เชน  การฝกวิธีปรุงอาหารสําหรับผูปวยเฉพาะโรค  การฝกออก
กําลังกายแบบตาง  ๆ
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 กิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพท่ีมุงใหเกิดการพัฒนาทักษะท่ี จําเปนในการพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ   หมายถึง  กระบวนการเพ่ิมความสามารถใหกับประชาชนในชุมชน ตามกลุมเปา หมาย
ท่ีไดกําหนดไวในแผนการจัดกิจกรรม  หรือประชาชนท่ีมารับบริการในโรงพยาบาล(ผูปวยและญาติ)    โดยการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการดูแลตนเองตามความจําเปนข้ันพ้ืนฐานของบุคคลหรือตามปญหาสุขภาพ  เชน  การ
จัดโปรแกรมงดสูบบุหรี่  การฝกสมาธิเพ่ือการปรับอารมณหรือคลายเครียด 
 กิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพท่ีมุงใหมีการพัฒนาปจจัยแวดลอมท่ีเอ้ือตอการ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง การสรางปจจัยแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยทางบวกและปอง กันไมใหมี ปจจัยท่ี
เอ้ืออํานวยทางลบ   ตลอดจนสรางปจจัยแวดลอมทางสังคมท่ีเอ้ืออํานวยและสนับสนุนจูงใจในการพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ  ท้ังในโรงพยาบาลและในชุมชน 
  ตัวอยางกิจกรรมในการพัฒนาปจจัยแวดลอมในชุมชน  เชน 

• จัดใหมีสถานท่ีสําหรับออกกําลังกายและอุปกรณประกอบการออกกําลังกายท่ีเหมาะสม 

• การจัดบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกชวงนอกเวลาราชการ 

• สนับสนุนใหมีการจัดกลุมหรือชมรมออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพในชุมชน 

• การกําหนดเปนกฎระเบียบพรอมท้ังควบคุมตรวจสอบใหโรงเรียนเปนเขตปลอดบุหรี่  ไม
ขายน้ําอัดลม  อาหารผสมสี ฯลฯ 

       ตัวอยางกิจกรรมในการพัฒนาปจจัยแวดลอมในโรงพยาบาล  เชน 

• การจัดใหมีชมรมในการบําบัดรักษาโรค (Self Help Group) เชน ผูปวยโรคมะเร็ง  
โรคเบาหวาน 

• การจัดใหมีรานจําหนายอาหารท่ีสะอาดปลอดภัยไดมาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
และสิ่งแวดลอม การจัดใหมีรานจําหนายผักปลอดสารพิษ 

• การจัดใหมีท่ีลางมือ 

• การจัดมุมสาธิตการประกอบอาหารเพ่ือสุขภาพ อาหารสําหรับผูปวยเฉพาะโรค 

• จัดใหมีสถานท่ีสําหรับออกกําลังกาย และอุปกรณประกอบออกกําลังกายท่ีเหมาะสม 

• บุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลเปนแบบอยางท่ีดีทางดานสุขภาพ  เชน ไมสูบบุหรี่  ไมดื่ม
สุรา  ลางมือกอนรับประทานอาหาร  เปนตน 

 
องคประกอบท่ี 6 

 การติดตามสนับสนุนการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ   หมายถึง  กระบวนการ
เรียนรูรวมกัน  เพ่ือพัฒนา ชวยเหลือ หรือสนับสนุนดานองคความรูในเชิงวิชาการในการ ปฏิบัติงาน 
ระหวางผูใหการสนับสนุนหรือผูนิเทศ และ ผูปฏิบัติงานหรือเครือขาย เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนองคความรู
เก่ียวกับกระบวนการสุขศึกษา  พัฒนาทักษะการแกไขปญหา และสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสุขศึกษา  เพ่ือ
ลดสวนขาดของ การปฏิบัติงาน โดยการจัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
ดําเนินงานรปูแบบอ่ืนๆ 
 
องคประกอบท่ี 7 

 การประเมินผล   หมายถึง  กระบวนการรวบรวมวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ ท่ีระบุถึงตัวชี้วัดเชิง
พฤติกรรมสุขภาพ เครื่องมือ ระยะเวลา และกลุมเปาหมาย ตามปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญ เพ่ือใชวัดผล
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ความกาวหนา  ความสําเร็จ หรือความลมเหลวของการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ดวย
รูปแบบท่ีเหมาะสม เชน การประเมินโครงการเบื้องตน (Preliminary Evaluation),การประเมินการปฏิบัติงาน
ระหวางดําเนินโครงการ,  การประเมินเม่ือสิ้นสุดโครงการ( Summative Evaluation), การประเมิน
ประสิทธิภาพของโครงการ (Effective evaluation) ตามหลักการประเมินผล  

องคประกอบท่ี 8 

 การเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ   หมายถึง  ระบบและกลไกการดําเนินงานสาธารณสุขเชิงรุก ในการ
ติดตามสถานการณพฤติกรรมเสี่ยงอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง ทําใหทราบแนวโนมและ/หรือการกระจาย
พฤติกรรมสุขภาพของประชากรเปาหมาย เพ่ือใชประโยชนสําหรับการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพใหทันกับสถานการณของปญหาสุขภาพท่ีเกิดข้ึนหรือเปลี่ยนแปลงไป โดยมีกระบวนการ 3 
ข้ันตอน คือ  

1. การจัดทําแผนการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ ประกอบดวย 7 ข้ันตอน 
1.1 การวิเคราะหสถานการณปญหาพฤติกรรม เพ่ือกําหนดประเด็นปญหาท่ีตองการเฝาระวั ง 
1.2 การกําหนดพฤติกรรมและตัวชี้วัดสําหรับใชในการเฝาระวัง โดยพิจารณาจัดลําดับ

ความสําคัญของปญหาพฤติกรรมกําหนดตัวชี้วัดสําหรับพฤติกรรมสุขภาพท่ีตองเฝาระวัง 
1.3 การกําหนดรูปแบบและวิธีการรวบรวมขอมูลเพ่ือการเฝาระวังโดยพิจารณาจากตัวชี้วัดท่ี

ใชสําหรับการเฝาระวัง ขอบเขตของการเฝาระวัง  ระยะเวลาท่ีใชสําหรับการเฝาระวัง 
1.4 การกําหนดพ้ืนท่ี 
1.5 การกําหนดชวงเวลาและความถ่ีสําหรับการเฝาระวัง 
1.6 การกําหนดกลุมเปาหมายและขนาดตัวอยางในการเฝาระวัง 
1.7 การกําหนดตัวบุคคลท่ีดําเนินการเฝาระวัง 

2. การเก็บรวบรวมขอมูลการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ 

3. การวิเคราะหขอมูลการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือชวงเวลาตามท่ี

กําหนด 

องคประกอบท่ี 9  

 กิจกรรมการวิจัย   หมายถึง  กิจกรรมการดําเนินงานท่ีมีการกําหนดประเด็นปญหาการ ดําเนินงาน
หรือความตองการองคความรูใหม  หรือความรูเพ่ิมเติมในประเด็นตาง ๆ  โดยมีวิธีการเก็บรวบ รวมขอมูลท่ี
เปนระบบ และ ครบตามระเบยีบวิธีวิจัย ประกอบดวย 1)ปญหาพฤติกรรมท่ีสอดคลองกับปญหาสาธารณสุขใน
พ้ืนท่ีและวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 2) แนวคิด หลักการและทฤษฎีท่ีใช  3) วิธีการเก็บขอมูล ประชากร
กลุมเปาหมาย กลุมตัวอยาง เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 4) การวิเคราะหขอมูล 5) สรุปผลการวิจัยและ
ขอเสนอแนะ รวมท้ังผลการวิจัยท่ีไดถูกนําไปใชในการพัฒนางานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
 การมีสวนรวม หมายถึง  การรวมมือ หรือเปดโอกาสใหบุคคล หรือกลุมบุคคลในชุมชนเขามามีสวน
รวมในการจัดกิจกรรมการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โดยการให / รับรูขอมูลขาวสาร 
แสดงความคิดเห็น วิเคราะหสรุปความคิดเห็น การตัดสินใจวางแผนปฏิบัติ กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
รวมปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบ สรุปประเมินผล และการนําผลไปใชเพ่ือปรับปรุง แกไข เปลี่ยนแปลง ท่ีนําไปสู
การพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
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 ระดับการมีสวนรวม จําแนกเปน 5 ระดับ ดังนี้  
1. ระดับการใหขอมูลขาวสาร( to inform) รวมให/รับรูขอมูลขาวสาร หรือรับรูปญหาท่ีเกิดข้ึนใน

ชุมชน 
2. ระดับการใหคําปรึกษาหารือ หรือการรับฟงความคิดเห็น( to consult) รวมคิด วางแผน หา

รูปแบบ แนวทาง วิธกีาร / กิจกรรมในการดําเนินงาน 
3. ระดับการเขาไปเกี่ยวของ( to involve) รวมตัดสินใจ สรุปความคิดเห็น กําหนดวิธีการจัด

กิจกรรม การใชทรัพยากร 
4. ระดับความรวมมือ( to collaborate) รวมทํา รวมดําเนินการ รวมจัดกิจกรรมสุขศึกษาหรือ

พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในโครงการของชุมชน ตามขีดความสามารถของตนเอง ของกลุม และของชุมชน 
5. ระดับการมอบอํานาจการตัดสินใจ ( to empower) รวมตรวจสอบหรือรวมติดตาม ประเมินผล

การจัดกิจกรรมในการดําเนินงาน 
 

องคประกอบท่ี 10 

พฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง การปฏิบัติหรือแสดงออกของบุคคลในการกระทําหรืองดเวนการกระทํา

ในสิ่งท่ีมีผลตอสุขภาพ ประเมินในลักษณะของกลุมพฤติกรรมสุขภาพ เชน กลุมพฤติกรรมการรับประทาน

อาหาร ซ่ึงหมายรวมถึง พฤติกรรมการกินอาหารรสหวาน มัน เค็ม , การกินอาหารไมเปนเวลา, การกินอาหาร

ปงยาง, พฤติกรรมการกินจุบจิบ ฯลฯ  

 BEST PRACTICE หมายถึง แนวคิด กระบวนการการดําเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตรท่ี
ไดผลดี เปนแบบอยางท่ีดี สงผลใหประชาชนเกิดการเรียนรู การพัฒนาทักษะหรือการพัฒนาใหเกิดปจจัยเอ้ือ
ตอการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีข้ึน เปนผลสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพงาน สุขศึกษาตามมาตรฐานงาน      
สุขศึกษา  สามารถนําไปเปนแบบอยางในการดําเนินงานใหกับสถานบริการอ่ืนได 
 
 นวัตกรรม หมายถึง กระบวนการดําเนินงาน หรือวิธีการสุขศึกษาใหมๆ ท่ีเกิดจากแนวคิด ใน
รูปแบบใหม ท่ีมีความชัดเจนท้ังดานผลผลิต ผลลัพธ และเกิดประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ ใน การพัฒนา
คุณภาพงานสุขศึกษาตามมาตรฐานงานสุขศึกษา 
 
 ผลงานเดน  หมายถึง ผลงาน/วิธีการหรือแนวความคิดในการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพของสถานบริการสุขภาพนั้นๆ ท่ีใชในการปฏิบัติงานแลวสงผล ใหประสบความสําเร็จ ในการพัฒนา
คุณภาพงานสุขศึกษาตามมาตรฐานงานสุขศึกษา     
 

 

 

 

 

 

หนา 276                                                               แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัติ 
   



องคประกอบ ตัวช้ีวัด และเกณฑของมาตรฐานงานสุขศึกษา 

องคประกอบท่ี  1     นโยบายการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

ตัวช้ีวัด เกณฑ 

1.1 ลักษณะของนโยบาย
การดําเนินงานสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรม 
สุขภาพ 

1.1.1 มีนโยบายการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ         
ของโรงพยาบาลเปนลายลักษณอักษร 

1.1.2 นโยบายการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเกิดการ

มีสวนรวมของหนวยงานภาครัฐ และ ตัวแทนภาคประชาชนท่ี

เก่ียวของกับปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ   

1.1.3 นโยบายเปนท่ีรับรูของผูเก่ียวของในโรงพยาบาล  หนวยงาน  

        ภาครัฐและภาคประชาชนท่ีเก่ียวของกับปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี  

รับผิดชอบ 

องคประกอบท่ี 2  ทรัพยากรการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

ตัวช้ีวัด เกณฑ 

2.1 บุคลากรท่ีรับผิดชอบงาน 
       สุขศึกษาและพัฒนา   
       พฤติกรรมสุขภาพ 

2.1.1 มีบุคลากรดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตามกรอบ 

        อัตรากําลัง  หรือมีการกําหนด หรือมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบ           

       งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เปนลายลักษณอักษร 

2.1.2 บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานสุขศึกษาตามกรอบอัตรากําลัง มีคุณวุฒิทาง        

       ดานสุขศึกษา หรือ มีประสบการณการดําเนินงานสุขศึกษา 

2.1.3 บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานสุขศึกษาตามกรอบอัตรากําลัง ไดรับการ 

       พัฒนา โดยการฝกอบรม ประชุม สัมมนา หรือพัฒนาทักษะดาน 

       สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

2.2 งบประมาณหรือ 

      ทรัพยากรเพ่ือการ 

      ดําเนินงานสุขศึกษา    

     และพัฒนาพฤติกรรม  

     สุขภาพ 

2.2.1 ไดรับงบประมาณและ/หรือทรัพยากร เพ่ือการดําเนินงานสุขศึกษาและ  

        พัฒนาพฤตกิรรมสุขภาพตามกิจ กรรมท่ีกําหนดไวในแผนงาน/     

       โครงการจากโรงพยาบาล หรือหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ หรือ      

       ภาคเอกชนหรือ ภาคประชาชน  
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องคประกอบท่ี 3  ระบบขอมูลสารสนเทศดานการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

ตัวช้ีวัด เกณฑ 
3.1  ฐานขอมูลดาน 
      พฤติกรรมสุขภาพ 

1.1.3 มีการจําแนกประเภทขอมูลพฤติกรรมสุขภาพท่ีสอดคลองกับ  
        ปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญ 
3.1.2 มีวิธีการรวบรวมขอมูลพฤติกรรมสุขภาพท่ีเชื่อถือและตรวจสอบได 
3.1.3  มีการปรับขอมูลพฤติกรรมสุขภาพใหเปนปจจุบัน ปละ 1  ครั้ง 
3.1.4  มีการเชื่อมโยงขอมูลพฤตกิรรมสุขภาพกับเครือขายท้ังในและนอก 
        โรงพยาบาล  

3.2  ฐานขอมูลดานสื่อ 
       สุขศึกษา 

3.2.1  มีการจําแนกประเภทขอมูลสื่อสุขศึกษา 
3.2.2  มีขอมูลความตองการใชสื่อสุขศึกษาของหนวยงานหรือกลุมเปาหมาย 
3.2.3  มีการประเมินคุณภาพสื่อท่ีใชและแจงผลการประเมินใหหนวยท่ี 
           ผลิตสื่อ หรือนําผลประเมินมาปรับปรุงพัฒนาสื่อท่ีผลิตเอง 
3.2.4  มีการเผยแพรขอมูลสื่อสุขศึกษาของหนวยงานใหกับผูท่ีเก่ียวของ 

3.3  ฐานขอมูลดาน  
      เครือขายการ  
       ดําเนินงานสุขศึกษา  
      และพัฒนาพฤติกรรม  
      สุขภาพ  

3.3.1  มีการจําแนกประเภทขอมูลเครือขายการดําเนินงานสุขศึกษาและ 
         พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
3.3.2 มีการปรับขอมูลเครือขายการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม 
         สุขภาพใหเปนปจจุบัน ปละ 1 ครั้ง 
3.3.3 มีการเชื่อมโยงขอมูลเครือขายการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา 
          พฤตกิรรมสุขภาพท้ังในและนอกโรงพยาบาล 

 

องคประกอบท่ี 4  แผนการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

ตัวชี้วัด เกณฑ 
4.1  การมีแผนการ 
      ดําเนินงานสุขศึกษา   
      และพัฒนาพฤติกรรม  
      สุขภาพบูรณาการอยูใน 
      แผนงาน/โครงการท่ี   
      เปนปญหาสาธารณสุข 

4.1.1 มีวัตถุประสงคหรือตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพเปนลายลักษณอักษร 
         อยูในแผนงาน/ โครงการท่ีเปนปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 
         รับผิดชอบของโรงพยาบาล  ท้ังในโรงพยาบาลและในชุมชน   
  

4.2 ลักษณะของแผนการ 
      ดําเนินงานสุขศึกษาและ 
      พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

4.2.1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา 
         พฤติกรรมสุขภาพถูกจัดทําโดยใชขอมูลจากฐานขอมูลพฤติกรรม 
         สุขภาพ  สื่อสุขศึกษา และเครือขายการดําเนินงานสุขศึกษา    
4.2.2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา 
         พฤติกรรมสุขภาพ ครอบคลุมการเรียนรูดานสุขภาพ การพัฒนา 
         ทักษะและการพัฒนาปจจัยแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาพฤติกรรม 
          สุขภาพท่ีสอดคลองตามตัวชี้วัด    
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องคประกอบท่ี 4  แผนการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ (ตอ) 

ตัวชี้วัด เกณฑ 
4.2 ลักษณะของแผนการ 
      ดําเนินงานสุขศึกษาและ 
      พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

4.2.3 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา 
         พฤติกรรมสุขภาพของโรงพยาบาล จัดทําโดยการมีสวนรวมกับ 
         ทีมสหวิชาชีพ หนวยงานท่ีเก่ียวของ และภาคประชาชน 
4.2.4 แผนงาน/โครงการสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพมีการ 
         ถายทอดใหผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 

 

องคประกอบท่ี 5  กิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

ตัวชี้วัด เกณฑ 
5.1 ลักษณะของการจัด 
      กิจกรรมสุขศึกษาและ 
      พัฒนาพฤติกรรม 
      สุขภาพ 

5.1.1 มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในโรงพยาบาล

และในชุมชน  และหรือ บูรณาการอยูในงานบริการสุขภาพตามท่ี

กําหนดไวในแผนงาน/โครงการ  

5.1.2 มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพท่ีมุงใหเกิด  

         การเรียนรู  การพัฒนาทักษะท่ีจําเปนและเกิดการพัฒนาปจจัย 

         แวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพท่ีสอดคลองกับการ 

         พัฒนาพฤติกรรมตามตัวชี้วัด 

5.1.3  มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพท้ังใน 

        โรงพยาบาลและในชุมชน ท่ีประกอบดวยทีมสหวิชาชีพ หรือ       

        ภาคีเครือขาย ครบตามแผนงาน/โครงการท่ีตั้งไว   

 

องคประกอบท่ี 6  การติดตามสนับสนุนการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

ตัวช้ีวัด เกณฑ 

6.1  กระบวนการติดตาม
สนับสนุนการดําเนินงาน    
สุขศึกษา และพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ 

6.1.1  มีการติดตามสนับสนุนการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในแผนงาน/โครงการ  

6.1.2  มีการนําขอมูลจากการติดตามสนับสนุนการดําเนินงานสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ไปใชในการปรับปรงุแกไขปญหา  
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องคประกอบท่ี  7  การประเมินผลการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

ตัวช้ีวัด เกณฑ 
7.1 กระบวนการ       
     ประเมินผลการ 
     ดําเนินงานสุขศึกษา 
     และพัฒนาพฤติกรรม 
     สุขภาพ 

7.1.1 มีแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา 
         พฤติกรรมสุขภาพท่ีระบุถึงตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพ เครื่องมือ   

ระยะเวลา และกลุมเปาหมาย ตามแผนงานหรือโครงการท่ีกําหนด 
7.1.2 มีการประเมินผลและรายงานผลการประเมินการดําเนินงานสุขศึกษา 
        และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของโรงพยาบาลเปนลายลักษณอักษร   
7.1.3 ผลการประเมินการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพถูก 
       นําไปใชปรับปรุงการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ    
        ของโรงพยาบาล 

 

องคประกอบท่ี 8  การเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ 

ตัวช้ีวัด เกณฑ 
8.1  กระบวนการเฝาระวัง 
      พฤติกรรมสุขภาพ 

8.1.1มีแผนการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพท่ีเปนพฤติกรรมเสี่ยงตามปญหา
สาธารณสุขท่ีสําคัญ 

8.1.2 มีการสราง และหรือ พัฒนา และหรือ ใชเครื่องมือเพ่ือสนับสนุนการ
เฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพใหเครือขายบริการระดับปฐมภูมิ/ทุติยภูมิ
ของโรงพยาบาล  

8.1.3 มีการดําเนินการแกไขพฤติกรรมสุขภาพท่ีเปนพฤติกรรมเสี่ยง และ 
       รายงานผลการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพเปนลายลักษณอักษร 
8.1.4  ผลการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ ถูกนําไปใชในการดําเนินงาน 
          สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

 

องคประกอบท่ี  9     การวิจัยท่ีเกี่ยวของกับสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 

ตัวช้ีวัด เกณฑ 
9.1 กระบวนการวิจัยท่ี 
     เก่ียวของกับสุขศึกษา 
     และพฤติกรรมสุขภาพ 

9.1.1  มีการวิจัยดานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพท่ีสอดคลองกับปญหา

สาธารณสุขของโรงพยาบาล หรือเก่ียวกับกระบวนการ 

           ดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ปละ 1 เรื่อง 

9.1.2  มีรายงานผลการวิจัยดานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม    

          สุขภาพเปนลายลักษณอักษร 
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องคประกอบท่ี  10    ผลลัพธการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

ตัวช้ีวัด เกณฑ 
10.1 ผลลัพธดานผูรับ บริการ 10.1.1 รอยละของกลุมเปาหมายมีพฤติกรรมสุขภาพในปญหาสาธารณสุขท่ี  

          สําคัญ เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีถูกตองเพ่ิมข้ึน 
10.1.2 รอยละของกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอกระบวนการสุขศึกษา

ตามแผนงาน/โครงการ  
10.2 ผลลัพธดานชุมชน 10.2.1 ระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดกิจกรรมสุขศึกษาเพ่ือการ

พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
10.3 ผลลัพธดานพัฒนา 
        คุณภาพบริการ 

10.3.1 มีนวัตกรรมหรือผลงานเดนท่ีไดรับรางวัลในระดับจังหวัดหรือระดับ
เขตหรือประเทศ  หรือผลงานท่ีประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ปละ 1 เรื่อง 
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     มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพและความ

ปลอดภัยดานอาคาร สิ่งแวดลอมและ 

เครื่องมือแพทย 
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ขอกําหนด 
ดานระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

 
ขอบขาย 

ขอกําหนดระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยนี้  เปนขอกําหนดเพ่ือชวยให

โรงพยาบาลควบคุมความเสี่ยงตางๆท่ีเก่ียวของกับคุณภาพและความปลอดภัยและปรับปรุงสมรรถนะดาน

อาคาร สิ่งแวดลอมและเครื่องมือแพทยของโรงพยาบาลตามมาตรฐาน และสามารถนําไปประยุกตใชไดกับ 

โรงพยาบาลทุกแหงท่ีตองการ โดย 

1) จัดทําระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย เพ่ือกําหนดทิศทางในการใช

ทรัพยากรท้ังหลายอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและใหบรรลุถึงเปาหมายของ

โรงพยาบาล 

2) นําระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยไปปฏิบัติ รักษาไวและมีการพัฒนา

ปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

3) ใหหลักประกันวาโรงพยาบาลสามารถปฏิบัติไดสอดคลองกับนโยบายคุณภาพและ

ความปลอดภัยดานอาคาร สิ่งแวดลอมและเครื่องมือแพทยท่ีประกาศไว 

4) แสดงความสอดคลองกับขอกําหนดของมาตรฐานนี้ โดย  

(1) พิจารณาตนเองและการประกาศรับรองตนเอง  

(2) รับการยืนยันถึงความสอดคลองกับขอกําหนดจากผูมีสวนไดสวนเสียกับ

โรงพยาบาล 

(3) รับการยืนยันถึงการประกาศรับรองตนเองจากหนวยงานภายนอก  

(4) ขอรับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย จากหนวยงาน

ตรวจสอบและรับรอง 

มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยนี้ มีความตั้งใจใหโรงพยาบาลนํา

ขอกําหนดท้ังหมดไปใชรวมกับระบบการจัดการท่ีไดดําเนินการอยูแลวในโรงพยาบาล ขอบเขตการนําไป

ประยุกตใช จะข้ึนกับปจจัยตางๆท่ีเก่ียวของลักษณะของกิจกรรมตางๆรวมถึงความซับซอนในการดําเนินงาน

ของโรงพยาบาล 

บทนิยาม 

1.มาตรฐาน หมายถึง ขอความระเบียบวิธี ขอบังคับ ขอกําหนด หรือเอกสารท่ีไดรับความ

เห็นชอบยอมรับตามแนวเฉพาะแหงกิจกรรม ถือเอาเปนหลักสําหรับเปรียบเทียบเกณฑกําหนด ซ่ึงเปนตัวชี้วัด

หรือบงชี้แนวทางปฏิบัติใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด จนบรรลุความสําเร็จสูงสุดของงาน 
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2.ระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย ดานอาคาร สิ่งแวดลอมและเครื่องมือแพทย ใน

โรงพยาบาล หมายถึง สวนหนึ่งของการจัดการขององคกร เพ่ือใชในการกําหนดและนําไปปฏิบัติซ่ึงนโยบาย

คุณภาพและความปลอดภัยดานอาคาร สิ่งแวดลอมและเครื่องมือแพทย 

หมายเหตุ 1 ระบบการจัดการประกอบดวย องคประกอบตางๆซ่ึงมี

ความสัมพันธตอกันท่ีใชในการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงค 

เพ่ือทําใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว 

หมายเหตุ 2 การจัดการประกอบดวย โครงสรางขององคกร กิจกรรมการ

วางแผน (เชน การประเมินความเสี่ยงและการกําหนด

วัตถุประสงค)หนาท่ีความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ ข้ันตอนการ

ดําเนินงาน กระบวนการและทรัพยากร 

3.โรงพยาบาล หมายถึง สถานท่ีใหบริการเก่ียวกับสุขภาพอนามัย รวมท้ังสงเสริมสุขภาพปองกัน

โรค ฟนฟูสภาพ และการรักษาพยาบาล ใหแกประชาชนและมีเตียงสําหรับรับคนไข เขาพักรักษา 

4.วัตถุประสงคคุณภาพและความปลอดภัย หมายถึงจุดมุงหมายท่ีตองการบรรลุ ซ่ึงกําหนดข้ึน

โดยองคกรในเชิงผลการดําเนินการ 

5.เอกสารหมายถึง ขอมูลและสื่อสนับสนุน 

6.ข้ันตอนการดําเนินงาน หมายถึง วิธีการท่ีกําหนดข้ึนในการใชขับเคลื่อนกิจกรรมหรือ

กระบวนการ 

7.บันทึก หมายถึง เอกสารซ่ึงแสดงผลหรือหลักฐานการดําเนินการของกิจกรรม 

8.ผลการดําเนินการคุณภาพและความปลอดภัย หมายถึง ผลการจัดการคุณภาพและความ

ปลอดภัย ของโรงพยาบาลท่ีวัดได 

หมายเหตุ1 การวัดการดําเนินการ รวมถึง การวัดประสิทธิผลการควบคุมของ

โรงพยาบาล 

หมายเหตุ2 ผลการดําเนินการคุณภาพและความปลอดภัยท่ีสามารถวัดได โดย

นําไปเปรียบเทียบกับนโยบายและวัตถุประสงคคุณภาพและความ

ปลอดภัย และขอกําหนดอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

9.การตรวจประเมิน หมายถึง กระบวนการท่ีมีระบบเปนอิสระและกําหนดไวเปนลายลักษณ

อักษรเพ่ือดําเนินการใหไดหลักฐานการประเมิน และประเมินผลตามหลักฐาน เพ่ือพิจารณาวาตรงตามเกณฑ

การตรวจประเมินหรือไม 

10. เกณฑการตรวจประเมิน หมายถึงบรรทัดฐานท่ีใชในการพิจารณาซ่ึงอาจอยูในรูปนโยบาย

ข้ันตอนการดําเนินงานหรือขอกําหนดตางๆ 

11. หลักฐานการตรวจประเมิน หมายถึง บันทึก ถอยคําท่ีแสดงความจริงหรือขอมูลขาวสาร

อ่ืนๆซ่ึงเก่ียวของกับเกณฑการตรวจประเมินและสามารถทวนสอบได 

หมายเหตุ หลักฐานการตรวจประเมินเปนไดท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  
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การนําไปใช 

ขอกําหนดของมาตรฐานนี้ เพ่ือทําใหโรงพยาบาลกําหนดนโยบายและวัตถุประสงค ระบบการ

จัดการและกําหนดข้ันตอนในการนําไปปฏิบัติ พรอมท้ังชี้ใหเห็นความสําเร็จตามเกณฑท่ีกําหนดข้ึน เพ่ือใหเกิด

วงจรการปรับปรุงระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอยางตอเนื่องตามรูปแบบดังนี้ 

1)  นโยบาย  

2)  การวางแผน  

3)  การนําไปใชและการปฏิบัติ  

4)  การตรวจสอบและการแกไข  

5)  การทบทวนและการจัดการ  

6)  การพัฒนาอยางตอเนื่อง  

 

ขอกําหนดของระบบการจัดการ 

1.โรงพยาบาลตองจัดทําระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยท่ีเปนลายลักษณอักษร มี

การนําไปปฏิบัติ รักษาไวและมีการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง ตามขอกําหนดในมาตรฐานนี้โรงพยาบาลตอง

กําหนดขอบเขตของระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยและจัดทําเปนเอกสาร 

2.นโยบายคุณภาพและความปลอดภัย ผูบริหารระดับสูงของโรงพยาบาลตองกําหนดนโยบาย

โดยจัดทําเปนเอกสารพรอมท้ังลงนาม เพ่ือเปนแนวทางในการจัดการ นโยบายดังกลาวตอง 

1)  เปนสวนหนึ่งของการดําเนินกิจการ  

2)  เหมาะสมกับลักษณะ ขนาดและระดับของโรงพยาบาล  

3)  เปนกรอบในการกําหนดและทบทวนวัตถุประสงค  

4)  แสดงความมุงม่ันในการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดอ่ืนๆท่ีโรงพยาบาล

เก่ียวของหรือทําขอตกลงไว 

5)  แสดงความมุงม่ันในคุณภาพและความปลอดภัย และปรับปรุงระบบการจัดการและผล

การดําเนินการดานอาคาร สิ่งแวดลอมและเครื่องมือแพทย อยางตอเนื่อง 

6)  ใหบุคลากรมีสวนรวมในระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย และไดรับ

คําปรึกษาแนะนําใหมีความรูความสามารถอยางเพียงพอในการปฏิบัติงาน 

7)  จัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอและเหมาะสมในการดําเนินการใหบรรลุตามนโยบาย

คุณภาพและความปลอดภัย  

ผูบริหารระดับสูงของโรงพยาบาลตองเผยแพรใหบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบและ

เขาใจจุดมุงหมายของนโยบาย เพ่ือใหเกิดความตระหนักในความรับผิดชอบคุณภาพและความปลอดภัย และ

ตองทบทวนตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือใหม่ันใจวานโยบายท่ีกําหนดข้ึนยังมีความเหมาะสมกับโรงพยาบาล 
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3.การวางแผนกําหนดแนวทางหรือวิธีการท่ีกําหนดกระบวนการทํางานไวลวงหนาอยางมีระบบ

โดยมีรายละเอียดตางๆของการดําเนินงานประกอบดวยสิ่งท่ีตองทํา วิธีการและผูรับผิดชอบเพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนด โดยตรวจสอบและวัดผลได  

3.1 การชี้บงความเสี่ยง อันตรายและการประเมินทุกกิจกรรมอยางตอเนื่อง เพ่ือใชในการ

พิจารณามาตรการควบคุม 

ข้ันตอนดําเนินงานสําหรับชี้บงความเสี่ยง อันตรายและการประเมินครอบคลุมถึง 

1)  กิจกรรมท่ีทําเปนประจําและท่ีไมเปนประจํา 

2) กิจกรรมของผูรับเหมา บุคคลภายนอกท่ีมาใชบริการและผูเยี่ยมชมในสถานท่ี

ทํางาน 

3) พฤติกรรมของมนุษย ขีดความสามารถ และปจจัยอ่ืนๆของมนุษย  

4) เกิดจากภายนอกสถานท่ีทํางานซ่ึงสามารถทําใหเกิดผลกับระบบการจัดการดาน

อาคาร สิ่งแวดลอมและเครื่องมือแพทย ภายใตการกํากับดูแลขององคกรภายใน

สถานท่ีทํางาน 

5) บริเวณใกลเคียงกับสถานท่ีทํางานขององคกร โดยเปนงานท่ีมีความเก่ียวของกับ

กิจกรรมภายใตการกํากับดูแลขององคกร 

6) โครงสรางพ้ืนฐานอาคาร สิ่งแวดลอม เครื่องจักรเครื่องมือซอฟตแวรและ

อุปกรณตางๆ ภายในสถานท่ีทํางานท่ีจัดเตรียมโดยองคกรหรืออ่ืนๆ 

7) การเปลี่ยนแปลงหรือขอเสนอใหมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุ กระบวนการ วิธี

ปฏิบัติงานหรือกิจกรรมตางๆในองคกร 

8) การปรับปรุงระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงชั่วคราวและมีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน กระบวนการและ

กิจกรรมตางๆ 

9) กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประเมินความพรอมดานอาคาร ดานความปลอดภัย

ดานสิ่งแวดลอม ดานเครื่องมือแพทย และดานสื่อสาร 

10)การออกแบบพ้ืนท่ีทํางาน กระบวนการ การติดตั้ง เครื่องจักรและอุปกรณ 

ข้ันตอนการดําเนินการและการจัดการเก่ียวกับงานภายในองคกร 

การชี้บงความเสี่ยง อันตรายและการประเมินขององคกร 

(1)กําหนดข้ึนโดยคํานึงถึงขอบขาย ลักษณะกิจกรรมและระยะเวลา เพ่ือม่ันใจ

วาเปนเชิงรุกมากกวาเชิงรับ 

(2)จัดลําดับความสําคัญ จัดเตรียมเปนเอกสารความเสี่ยงและการกําหนด

มาตรการควบคุมตางๆตามความเหมาะสม   
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สําหรับการจัดการเปลี่ยนแปลง องคกรตองชี้บงความเสี่ยงและอันตราย ซ่ึงมีความสัมพันธ

กับการเปลี่ยนแปลงในองคกร ระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย กิจกรรมตางๆกอนท่ีจะทําการ

เปลี่ยนแปลง 

การกําหนดมาตรการควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงมาตรการควบคุมท่ีมีอยู ตองพิจารณาใช

มาตรการลดความเสี่ยง ตามลําดับหรือใชมาตรการหลายมาตรการรวมกัน ดังนี้ 

1) การกําจัด  

2)  การเปลี่ยนหรือทดแทน  

3)  การควบคุมทางดานวิศวกรรม  

4) การควบคุมทางดานการบริหาร การเตือนอันตรายและหรือใชสัญญาณเตือน  

5) การใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล  

ท้ังนี้ องคกรตองทบทวนการชี้บงความเสี่ยง อันตรายและการประเมินตามชวงเวลาท่ี

กําหนดและองคกรตองจัดทําและเก็บบันทึกตามท่ีกําหนดในขอ 5.3 

3.2 กฎหมายและขอกําหนดอ่ืนๆ 

โรงพยาบาลตองจัดทําข้ันตอนการดําเนินงานในดานตางๆและติดตามขอกําหนดของ

กฎหมายและขอกําหนดอ่ืนๆท่ีเก่ียวของใหทันสมัยและนําไปใชในระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย  

โรงพยาบาลตองม่ันใจวาขอกําหนดของกฎหมายและขอกําหนดอ่ืนๆท่ีโรงพยาบาล

นํามาประยุกตใชไดมีการกําหนดผูรับผิดชอบในการจัดทําระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย มีการ

นําไปปฏิบัติและรักษาไวในโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลตองสื่อสารขอมูลท่ีเก่ียวของกับกฎหมายและขอกําหนดอ่ืนๆไปยัง

ผูปฏิบัติงานภายใตการกํากับดูแลของโรงพยาบาลและผูมีสวนไดสวนเสีย 

โรงพยาบาลตองจัดทําและเก็บบันทึกตามท่ีกําหนด 

3.3วัตถุประสงคและแผนงาน 

โรงพยาบาลตองจัดทําวัตถุประสงคคุณภาพและความปลอดภัย ท่ีเปนเอกสารในทุก

ระดับและทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของภายในโรงพยาบาล 

วัตถุประสงคตองวัดผลไดและสอดคลองกับนโยบายคุณภาพและความปลอดภัยซ่ึง

ประกอบไปดวยความมุงม่ันในการปองกันอันตราย เกิดความพรอมใช เชื่อถือไดและปลอดภัย ท้ังในภาวะปกติ

และภาวะฉุกเฉินการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือทําขอตกลงไว รวมท้ังปรับปรุง

อยางตอเนื่อง 

การกําหนดและทบทวนวัตถุประสงค โรงพยาบาลตองคํานึงถึงกฎหมายและ

ขอกําหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือไดทําขอตกลงไว และพิจารณาถึง การปองกันอันตราย ความปลอดภัย และ

เชื่อถือได รวมถึงทางเลือกดานเทคโนโลยี การเงิน การปฏิบัติการและขอกําหนดการใหบริการ รวมถึงมุมมอง

ของผูมีสวนไดสวนเสีย 
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แผนงานตองไดรับการติดตามและทบทวนอยางสมํ่าเสมอตามแผนท่ีกําหนดเปน

ระยะๆและปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

โรงพยาบาลตองจัดทําและจัดเก็บบันทึกตามท่ีกําหนด 

4.การนําไปใชและการปฏิบัติ 

4.1 ทรัพยากร บทบาท อํานาจหนาท่ีและภาระรับผิดชอบ 

ผูบริหารระดับสูงตองแสดงความมุงม่ันเพ่ือใหม่ันใจวามีทรัพยากรท่ีจําเปนอยาง

เพียงพอในการจัดทําระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย มีการนําไปปฏิบัติ รักษาไวและมีการพัฒนา

ปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

โรงพยาบาลตองกําหนดโครงสรางองคกรท่ีเก่ียวของกับการจัดการคุณภาพและ

ความปลอดภัย บทบาทอํานาจหนาท่ีและภาระรับผิดชอบเปนเอกสารสื่อสารใหทราบอยางท่ัวถึง 

โรงพยาบาลตองแตงตั้งผูแทนฝายบริหารการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย 

จากสมาชิกในคณะผูบริหารของโรงพยาบาลเพ่ือปฏิบัติงานโดยมีความรับผิดชอบและอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

(1) ดูแลใหระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย ท่ีไดจัดทําข้ึน มีการ

นําไปปฏิบัติและรักษาไวใหเปนไปตามขอกําหนดในมาตรฐานนี้อยาง

ตอเนื่อง 

(2)  รายงานผลการดําเนินงานคุณภาพและความปลอดภัยตอผูบริหารระดับสูง 

เพ่ือนําไปใชทบทวนระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย 

(3)  ใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

4.2 ความสามารถ การฝกอบรมการมีจิตสํานึก 

โรงพยาบาลตองม่ันใจวาเจาหนาท่ีและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีปฏิบัติงานภายใตการ

กํากับดูแลของโรงพยาบาลซ่ึงมีผลกระทบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย มีความสามารถ โดยมี

พ้ืนฐานจากการศึกษา การฝกอบรม ทักษะและประสบการณท่ีเหมาะสม 

โรงพยาบาลชี้บงความจําเปนในการฝกอบรมท่ีเก่ียวของกับระบบการจัดการคุณภาพ

และความปลอดภัย ตองจัดใหมีการอบรมหรือวิธีใดๆใหสอดคลองกับความจําเปนในการฝกอบรมท่ีกําหนด

และประเมินประสิทธิผลของการฝกอบรมหรือวิธีการใดๆ 

โรงพยาบาลตองจัดทําข้ันตอนการดําเนินงาน เพ่ือม่ันใจวาเจาหนาท่ีและผูมีสวนได

สวนเสียภายใตกํากับดูแลของโรงพยาบาลมีความตระหนักถึง 

(1)  ผลกระทบสําคัญ ท้ังท่ีเกิดข้ึนจริงหรือมีแนวโนมท่ีจะเกิดข้ึนจากกิจกรรม

การปฏิบัติงานนั้นๆรวมถึงพฤติกรรมและประโยชนคุณภาพและความ

ปลอดภัย ท่ีไดรับจากการปรับปรุงการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

(2)  บทบาทความรับผิดชอบและความสําคัญในการบรรลุตามนโยบาย ข้ันตอน

การดําเนินงาน และขอกําหนดของระบบการจัดการคุณภาพและความ
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ปลอดภัย รวมถึงขอกําหนดการเตรียมความพรอมและการตอบโตภาวะ

ฉุกเฉิน 

(3)  ผลเสียท่ีอาจเกิดจากการไมปฏิบัติตามข้ันตอนการดําเนินงานท่ีกําหนด

ข้ันตอนการดําเนินงานสําหรับการฝกอบรม ตองครอบคลุมถึงความ

แตกตางของระดับความรับผิดชอบ ความสามารถ ทักษะการใชภาษาและ

ระดับความเสี่ยง  

โรงพยาบาลตองจัดทําและเก็บบันทึกตามท่ีกําหนด 

4.3การสื่อสาร การมีสวนรวมและการปรึกษา 

4.3.1 การสื่อสาร 

โรงพยาบาลตองจัดทําข้ันตอนการดําเนินงานสําหรับการสื่อสารท่ีเก่ียวของกับระบบ

การจัดการคุณภาพและความปลอดภัย ท่ีรวมถึง 

(1) การสื่อสารภายในองคกรระหวางระดับและหนวยงานตางๆในโรงพยาบาล 

(2)  การสื่อสารกับผูรับเหมา บุคคลภายนอกท่ีมาใชบริการและผูเยี่ยมชมในท่ี

ทํางานโรงพยาบาล 

(3) การรับขอมูลขาวสาร จัดทําเปนเอกสารตอบสนองตอคําแนะนําและความ

คิดเห็นท่ีไดรับจากผูมีสวนไดสวนเสียตองจัดทําและเก็บบันทึกตามท่ี

กําหนด 

4.3.2 การมีสวนรวมและการปรึกษา 

โรงพยาบาลตองจัดทําข้ันตอนการดําเนินงานสําหรับการมีสวนรวมและการปรึกษา 

ซ่ึงรวมถึง 

(1)  การมีสวนรวมของเจาหนาท่ีและการเตรียมการตางๆเพ่ือ 

ก. ความปลอดภัย เชื่อถือไดและกําหนดมาตรการควบคุมอยาง

เหมาะสม 

ข. การกําหนดและทบทวนนโยบาย  

(2)  การปรึกษาหรือการใหขอมูลกับผูรับเหมาหรือผูมีสวนไดสวนเสีย เม่ือเกิด

การเปลี่ยนแปลงตางๆท่ีมีผลกระทบกับการจัดการคุณภาพและความ

ปลอดภัย 

4.4เอกสารในระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย 

โรงพยาบาลตองมีเอกสารในระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย อยาง

เพียงพอ เพ่ือใหการจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิผล เอกสารเหลานี้อาจอยูในรูปใดก็ได เชนสื่อสิ่งพิมพหรือสื่อ

อิเล็กทรอนิกส 

เอกสารในระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย ตองประกอบดวย 

(1)  นโยบายและวัตถุประสงคคุณภาพและความปลอดภัย 
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(2)  ขอบขายของระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย 

(3)  เอกสารในระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย ท่ีโรงพยาบาล

จัดทําข้ึน ตองอธิบายองคประกอบหลักของระบบการจัดการคุณภาพและ

ความปลอดภัย และความสัมพันธของเอกสารในระบบและเอกสารท่ีอางอิง

อ่ืนๆ 

บันทึกถือเปนเอกสารประเภทหนึ่ง ซ่ึงตองจัดทําตามขอกําหนดท่ีระบุในมาตรฐานนี้

และท่ีโรงพยาบาลเห็นวามีความจําเปนเพ่ือใหการวางแผนการปฏิบัติการและการควบคุมการปฏิบัติงานท่ี

เก่ียวของกับระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย ไดอยางมีประสิทธิผล การจัดทําและการควบคุม ให

เปนไปตามขอ 4.5  

4.5การควบคุมเอกสาร  

โรงพยาบาลตองจัดทําข้ันตอนการดําเนินงานสําหรับการเก็บรักษาและควบคุม

เอกสารเพ่ือใหม่ันใจวาเอกสารมีความทันสมัยและใชไดตามวัตถุประสงค โดยอยางนอยตองมีการควบคุม ดังนี้ 

(1)  อนุมัติเอกสารวามีความเพียงพอกอนการนําไปใช 

(2)  ทบทวน ปรับปรุงเอกสาร(ถาจําเปน)และอนุมัติใหม 

(3)  ม่ันใจวาการเปลี่ยนแปลงและสถานะปจจุบันของเอกสารไดมีการระบุไว 

(4)  ม่ันใจวามีเอกสารตางๆท่ีเก่ียวของ ณ จุดปฏิบัติงาน 

(5)  ม่ันใจวาเอกสารยังคงอานไดงายและมีการชี้บงไวอยางชัดเจน 

(6)  ม่ันใจวาเอกสารตางๆ จากภายนอกซ่ึงไดรับการพิจารณาโดยโรงพยาบาล

แลววามีความจําเปนสําหรับการวางแผนและดําเนินการระบบการจัดการ

คุณภาพและความปลอดภัย ไดรับการชี้บงและมีการควบคุมการแจกจาย 

(7)  ปองกันการนําเอกสารลาสมัยแลวไปใชโดยไมไดตั้งใจและมีการชี้บงท่ี

ชัดเจนสําหรับเอกสารท่ียกเลิกแลวแตมีความจําเปนตองเก็บไวใชอางอิง

โรงพยาบาลตองจัดทําและเก็บบันทึกตามท่ีกําหนดในขอ 5.3 

4.6การควบคุมการปฏิบัติงาน 

โรงพยาบาลตองพิจารณาถึงการปฏิบัติงานและกิจกรรมตางๆท่ีไดชี้บงไววามีความ

จําเปนตองมีการดําเนินการเพ่ือการใชงานท่ีไดผล มีความพรอมใช เชื่อถือไดและปลอดภัย ท้ังในภาวะปกติ

และภาวะฉุกเฉิน ซ่ึงรวมถึงการจัดการการเปลี่ยนแปลงตามท่ีกําหนดในขอ 3.1 ดวย 

4.7การเตรียมความพรอมและการตอบโตภาวะฉุกเฉิน 

โรงพยาบาลจะตองทําข้ันตอนการดําเนินงานสําหรับการเตรียมความพรอมและการ

ตอบโตภาวะฉุกเฉินโดย 

(1) ชี้บงภาวะฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดข้ึนได 

(2) ตอบโตภาวะฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึน 
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โรงพยาบาล ตองตอบโตภาวะฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนและปองกันหรือบรรเทาผลเสียหายท่ี

จะเกิดข้ึนตามมา 

ในการวางแผนตอบโตภาวะฉุกเฉิน โรงพยาบาลตองพิจารณาถึงการประสานงานกับ

หนวยงานภายนอกหรือผูมีสวนไดสวนเสียท้ังในดานความชวยเหลือและการแจงเหตุ 

โรงพยาบาลตองทดสอบข้ันตอนการดําเนินงานสําหรับตอบโตภาวะฉุกเฉินท่ีใชอยูใน

โรงพยาบาล ตามชวงเวลาท่ีกําหนดเม่ือจําเปนโดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลังการทดสอบหรือฝกซอมหรือการเกิด

ภาวะฉุกเฉิน 

โรงพยาบาลตองจัดทําบันทึกตามท่ีกําหนดในขอ 5.3 

5. การตรวจสอบและการแกไขปญหา 

5.1 การติดตามตรวจสอบและการวัดผลการดําเนินการ 

องคกรตองจัดทําข้ันตอนการดําเนินงานสําหรับการติดตามตรวจสอบและการวัดผล

การดําเนินการอยางสมํ่าเสมอ โดยข้ันตอนการดําเนินงานตองครอบคลุมถึง 

(1) การวัดในเชิงคุณภาพและปริมาณท่ีเหมาะสมตามความจําเปนของ

โรงพยาบาล 

(2)  การติดตามตรวจสอบระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงคและ

ประสิทธิผลของการควบคุม 

(3)  การวัดผลการดําเนินการเชิงรุกจากการติดตามตรวจสอบความสอดคลอง

ในการดําเนินการตามแผนงานการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยการ

ควบคุมและเกณฑการควบคุม 

(4)  การบันทึกขอมูลและผลการติดตามตรวจสอบและการวัดผลการดําเนินการ

ท่ีเพียงพอตอการนําไปวิเคราะหเพ่ือดําเนินการปฏิบัติการแกไขและ

ปฏิบัติการปองกัน 

ในกรณีท่ีมีการใชเครื่องมือตรวจวัด ตองจัดทําข้ันตอนการดําเนินงานท่ีแสดงถึง 

(1) ความเหมาะสมของเครื่องมือท่ีใช  

(2)  วิธีการเก็บ ตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง 

(3)  การดูแลรักษาและการซอมบํารุงอยางเหมาะสม 

(4) การสอบเทียบ หรือการทดสอบหรือท้ังสองอยาง ตามชวงเวลาท่ีกําหนดไว

หรือกอนนําไปใชงาน โดยเทียบกับมาตรฐานท่ีสามารถสอบกลับไปยัง

มาตรฐานระดับระหวางประเทศหรือระดับประเทศ ในกรณีไมมีมาตรฐาน

ดังกลาวใหบันทึกวิธีการสอบเทียบหรือการทดสอบนั้นไวดวย 

โรงพยาบาลตองจัดทําจัดเก็บบันทึกตามท่ีกําหนดในขอ 5.3 

 

 

หนา 292                                                               แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัติ 
   



5.2การประเมินผลการปฏิบัติ 

โรงพยาบาลตองจัดทําข้ันตอนการดําเนินงานสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติตาม

กฎหมายและขอกําหนดอ่ืนๆตามชวงเวลาท่ีกําหนด เพ่ือแสดงความมุงม่ันในการปฏิบัติตามกฎหมายและ

ขอกําหนดอ่ืนๆ 

โรงพยาบาลตองจัดเก็บบันทึกผลการประเมินความสอดคลอง 

5.3ขอบกพรอง การแกไขและการปองกัน 

ควบคุมความไมสอดคลองท่ีเกิดข้ึนและท่ีมีโอกาสจะเกิดข้ึนเพ่ือหาแนวทางและ

มาตรการปองกัน ในระเบียบปฏิบัติตองรวมถึง 

• การระบุถึงความไมสอดคลองท่ีเกิดข้ึนและการแกไขและมาตรการปองกัน
รวมถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 

• การตรวจสอบและกําจัดสาเหตุของความไมสอดคลองท่ีเกิดข้ึนเพ่ือหา
มาตรการปองกันไมใหเกิดอีก 

• ประเมินความตองการในการปฏิบัติการแกไขในการปองกันและนํา
มาตรการดังกลาวไปปฏิบัติเพ่ือปองกันการเกิดขอบกพรองข้ึนมาอีก 

• มีการจดบันทึกผลการปฏิบัติการแกไขปองกันท่ีไดดําเนินการ 

• ตรวจสอบประสิทธิภาพของผลการปฏิบัติการในการกําจัดสาเหตุของความ
ไมสอดคลองเพ่ือหามาตรการในการปองกันการเกิดอีก 

การปฏิบัติการแกไขหรือปองกันใดๆ ระบุระดับของการแกไข การปองกันเพ่ือกําจัดสาเหตุ

ของปญหาหรือผลกระทบของขอบกพรองท่ีเกิดและมีโอกาสท่ีจะเกิด ตองมีการกําหนดระดับของปญหาและ

ผลกระทบ 

จะตองมีการทบทวนการปฏิบัติการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเอกสารจากผลของการแกไขและ

ปองกันขอบกพรองท่ีเกิด 

5.4 การจัดทําและเก็บบันทึก 

โรงพยาบาลตองจัดทําข้ันตอนการดําเนินงานสําหรับการชี้บง การรวบรวม การทํา

ดัชนี การจัดเก็บ การรักษาและการทําลายบันทึกการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยบันทึกตองชัดเจน 

เขาใจงาย สามารถชี้บงและสอบกลับไปยังกิจกรรมตางๆในการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยรวมท้ังตองมี

การเก็บรักษาบันทึกใหสามารถเรียกมาใชงานไดงาย มีการปองกันการเสียหาย การเสื่อมสภาพหรือการสูญ

หายและตองมีการกําหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาเปนหลักฐานเพ่ือแสดงวาเปนไปตามขอกําหนดของ

มาตรฐานนี้ 

5.5การตรวจประเมินภายใน 

โรงพยาบาลตองม่ันใจวาการตรวจประเมินภายในตามระบบการจัดการคุณภาพและ

ความปลอดภัย ไดดําเนินการตามชวงเวลาตามแผนท่ีกําหนดไว เพ่ือ 

(1)  พิจารณาวาระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย 
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(1.1) สอดคลองตามแผนคุณภาพและความปลอดภัยท่ีกําหนดไว รวมถึง

ขอกําหนดของระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยนี้ 

(1.2) ไดนําไปปฏิบัติอยางเหมาะสมและสามารถรักษาระบบไวได  

(1.3) มีประสิทธิผลเปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงคของ

โรงพยาบาล 

(2)  จัดเตรียมขอมูลผลการตรวจประเมินแกฝายบริหาร 

โปรแกรมการตรวจประเมินตองมีการวางแผน จัดทํา มีการนําไปปฏิบัติและรักษาไว

โดยโรงพยาบาลบนพ้ืนฐานของผลการประเมินในกิจกรรมตางๆของโรงพยาบาลและผลการตรวจประเมินครั้งท่ี

ผานมา 

โรงพยาบาลตองจัดทําข้ันตอนการดําเนินงานเรื่องการตรวจประเมินภายในเพ่ือระบุ

ถึง 

(1) ความรับผิดชอบ ความสามารถและขอกําหนดตางๆของการวางแผนและ

ดําเนินการตรวจประเมินการรายงานผลการตรวจประเมินและการจัดเก็บ

บันทึกท่ีเก่ียวของ 

(2) การกําหนดเกณฑการตรวจประเมิน ขอบขาย ความถ่ีและวิธีการตรวจการ

คัดเลือกผูตรวจประเมินและการดําเนินการตรวจประเมินตองม่ันใจในการ

ยึดถือตามวัตถุประสงคและมีความเปนกลางในกระบวนการตรวจประเมิน 

โรงพยาบาลตองจัดทําเก็บบันทึกตามท่ีกําหนดในขอ 5.3 

6.การทบทวนการจัดการ 

ผูบริหารระดับสูงตองทบทวนระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย ของ

โรงพยาบาลตามชวงเวลาท่ีวางแผนไวเพ่ือใหม่ันใจวาระบบยังมีความเหมาะสม พอเพียงและมีประสิทธิผลอยาง

ตอเนื่อง 

การทบทวนตองรวมถึงการประเมินโอกาสเพ่ือการปรับปรุงและความจําเปนในการ

เปลี่ยนแปลงระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย รวมท้ังนโยบายและวัตถุประสงคคุณภาพและความ

ปลอดภัย 

ขอมูลสําหรับการทบทวนการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยตองรวมถึง 

(1)  ผลการดําเนินการ 

(2)  ระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค 

(3)  ผลการตรวจประเมินภายในและผลการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนด

อ่ืนๆ 

(4)  การสื่อสารจากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกองคกร รวมท้ังขอรองเรียน 

(5)  ผลการมีสวนรวมและการปรึกษา 

(6)  การติดตามประเมินผลจากการประชุมครั้งท่ีผานมา 
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(7)  การเปลี่ยนแปลงสถานการณ รวมท้ังการพัฒนาของกฎหมายและ

ขอกําหนดอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับ 

(8)  ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

7.การปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

ผลทบทวนการจัดการตองแสดงความมุงม่ันใหมีการปรับปรุงอยางตอเนื่องและตอง

รวมถึงการตัดสินใจและการดําเนินการใดๆท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงในสิ่งตอไปนี้ 

(1) ผลการดําเนินการคุณภาพและความปลอดภัย 

(2) นโยบายและวัตถุประสงคคุณภาพและความปลอดภัย 

(3) ทรัพยากรตางๆท่ีจําเปน 

(4) ประเด็นอ่ืนๆของระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย 

ผลการทบทวนการจัดการตองนําไปสื่อสารและใหคําปรึกษาได 

โรงพยาบาลตองจัดทําและเก็บบันทึกตามท่ีกําหนดในขอ 5.4 
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ขอกําหนด 

ดานอาคารและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 
 

ขอบขาย 
1. ขอกําหนดดานอาคารและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาลนี้ กําหนดขอแนะนําและแนวทาง

ปฏิบัติเก่ียวกับการจัดทําหรือจัดสรางโครงสรางทางกายภาพของอาคารและสภาพแวดลอมใหมีองคประกอบท่ี
เหมาะสมครบถวนตอการใชงาน ท้ังสวนตัวอาคารและระบบประกอบอาคาร เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยแก
บุคลากรและผูปวย 

2. ขอกําหนดดานอาคารและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาลนี้ ใชไดกับโรงพยาบาลทุกประเภท 
ทุกขนาด 

 
งานสถาปตยกรรม 

หมวด 1 
บทนิยาม 

1. อาคาร หมายถึง สิ่งปลูกสรางถาวรท่ีบุคคลอาจเขาไปอยูหรือใชสอยได เชน อาคารท่ีทําการ 
โรงพยาบาล สนามกีฬา สถานีนํารองหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกัน และรวมถึง
สิ่งกอสรางอ่ืนๆซ่ึงกอสรางข้ึนเพ่ือประโยชนใชสอยสําหรับอาคารนั้นๆ เชน เสาธง รั้ว ทอระบายน้ํา หอถังน้ํา 
ถนน ประปา และสิ่งอ่ืนๆซ่ึงเปนสวนประกอบของตัวอาคาร เชน เครื่องปรับอากาศ ลิฟต ครุภัณฑ ฯลฯ 

2. แผนการพัฒนา หมายถึง การวางแผนพัฒนาอยางเปนข้ันตอน 5 ดาน ไดแก 1) การบริหาร
จัดการ 2) กิจกรรมบริการ/ระบบบริหาร 3) บุคลากร 4) อุปกรณ/เครื่องมือ 5) โครงสราง/สถานท่ี 

3. การวางผัง หมายถึง การนําสภาพการณในอดีตและปจจุบันมาทํานายความตองการ(ดานการ
ใหบริการ)ในอนาคต  การใชเกณฑเชิงพ้ืนท่ีในการแกปญหาดาน Spatial Function  การกําหนดทิศทางการ
พัฒนาจากศักยภาพและขอจํากัด 

4. ผังหลัก หมายถึง การวางแผนดานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมอยางเปนข้ันตอน มีพ้ืนท่ี
ใชสอยท่ีเหมาะสมตอกิจกรรม มีความสัมพันธระหวางกิจกรรมท่ีดี มีการจัดกลุมกิจกรรมหรือความสัมพันธของ
กิจกรรมอยางเหมาะสม และมีการใชท่ีดินอยางมีประสิทธิภาพ 

5. ทางเขา-ออก หมายถึง จุดควบคุมและชองทางสัญจรเขา-ออก สําหรับยานพาหนะและผู
สัญจร โดยมีความกวางท่ีเหมาะสม และมีสิ่งอํานวยสะดวกท่ีปลอดภัยครบถวน 

6. ถนนภายในโรงพยาบาล หมายถึง ถนนท่ีจัดเตรียมไวเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเขาถึง 
(Accessibility)ท้ังสําหรับผูมารับบริการและเจาหนาท่ีผูใหบริการในการเดินทางดวยยานพาหนะจากท่ีพัก
อาศัยหรือสถาน ท่ีอ่ืนๆ ไปยังหนวยบริการหรืออาคารตางๆ ซ่ึงตั้งอยูภายในโรงพยาบาล นอกจากนี้ถนน
ภายในโรงพยาบาลควรมีความปลอดภัยตอการใชงานของผูขับข่ียานพาหนะ  
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7. ทางเดินเทา หมายถึง ทางเดินท่ีจัดเตรียมไวเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเขาถึง 
(Accessibility)   ท้ังสําหรับผูมารับบริการและเจาหนาท่ีผูใหบริการในการเดินทางดวยเทาจากทางเขา 
ทางออกหลักของโรงพยาบาลซ่ึงเชื่อมตอกับทางเทาสาธารณะภายนอกโรงพยาบาล ไปยังหนวยบริการหรือ
อาคารตางๆ ซ่ึงตั้งอยูภายในโรงพยาบาล นอก จากนี้ทางเดินเทาภายในโรงพยาบาลควรมีความปลอดภัยตอ
การใชงานของผูเดินเทา 

8. ทางเดินเชื่อม หมายถึง ทางเดินระหวางอาคารมีเพ่ืออํานวยความสะดวกสําหรับผูรับบริการ
ในทุกหนวยบริการของโรงพยาบาล 

9. ทางลาด  หมายถึง   มีระดับพ้ืนอาคารมีความตางระดับกันมากกวา 2 เซนติเมตร   จะตอง
ทําทางลาดเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับผูรับบิการ 

10. ท่ีจอดรถ หมายถึง บริเวณท่ีจัดไวเพ่ือจอดรถสําหรับผูมารับบริการ  และเจาหนาท่ี  เชน 
ลานจอดรถไมมีหลังคาคลุม  โรงจอดรถท่ีมีหลังคาคลุม ท่ีจอดรถภายในอาคาร เปนตน 

11. บริเวณรับ-สงผูปวยดานหนาอาคาร หมายถึง  บริเวณดานหนาอาคาร ท่ีจัดไวสําหรับให
รถยนต และรถฉุกเฉิน สามารถรับ-สงผูปวยไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

12. หองน้ํา หองสวมหมายถึงหองท่ีจัดเตรียมไวสําหรับผูปวยญาติผูปวยหรือผูมารับบริการ ไดใช
เพ่ือทําภารกิจสวนตัว โดยแยกประเภท ชาย หญิง และผูพิการหรือคนชรา 

13. บันได หมายถึงเสนทางสัญจรระหวางพ้ืนตางระดับ หรือระหวางชั้นของอาคารในแนวดิ่งโดย
มีลักษณะทางสัญจรเปนข้ัน ประกอบดวยลูกตั้ง และลูกนอน 

14. ทางหนีไฟหมายถึงเสนทางหรือบันได  ท่ีกําหนดใหเปนทางสัญจรออกจากอาคาร หรือในท่ีท่ี
สามารถขอความชวยเหลือได  ในกรณีเกิดเพลิงไหม มีคุณสมบัติและขอกําหนดตามกฎหมาย 

 
หมวด 2 

แผนการพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาลดานอาคารและสภาพแวดลอม 
1. มีการวางแผนการพัฒนาดานอาคารและสภาพแวดลอมอยางเปนระบบ 
2. มีการปรับปรุงผังบริเวณใหสอดคลองกับสภาพการณปจจุบันอยางสมํ่าเสมอ  
3. มีการดําเนินการตามแผนและประเมินผลอยางเปนระบบและตอเนื่อง  
4. มีการวางผังท่ีสอดคลองกับเกณฑการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรฐาน

โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ(HA) 
 

หมวด 3 
ทางเขา-ออกโรงพยาบาล 

1.  มีการกําหนดตําแหนงท่ีปลอดภัย 
2.  มีการมองเห็นไดท่ีชัดเจน 
3.  มีการแบงชองทางสําหรับยานพาหนะและผูสัญจรอยางปลอดภัย 
4.  ชองเดินรถทางเดียว มีความกวางไมนอยกวา 3.50 เมตร1 
5.  ชองเดินรถสองทาง มีความกวางไมนอยกวา 6.00 เมตร2 

1
ขอกําหนดตามมาตรฐาน 

2
ขอกําหนดตามมาตรฐาน 
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หมวด 4 
การเขาถึงแผนก/สวนบริการของโรงพยาบาล 

มีการเขาถึงอาคาร/แผนกผูปวยฉุกเฉินไดสะดวกและรวดเร็วกวาอาคาร/แผนกผูปวยนอก 
มีการเขาถึงอาคาร/แผนกผูปวยนอกไดสะดวก 

 
หมวด 5 

ปายนําทางปายจราจรปายช่ือโรงพยาบาลปายอาคาร 
1. มีปายนําทางบอกทิศทางและระยะทางสูโรงพยาบาลซ่ึงทําดวยวัสดุท่ีคงทนถาวรมีขนาดท่ี

เหมาะสมติดตั้งริมถนนสาธารณะสายหลักเปนระยะตามความเหมาะสมกอนถึงโรงพยาบาลในตําแหนงท่ี
มองเห็นไดชัดเจนท้ังในเวลากลางวันและเวลากลางคืน 

2. มีปายชื่อโรงพยาบาลปายชื่ออาคาร ท่ีจําเปนตอการใหบริการซ่ึงทําดวยวัสดุ ท่ีคงทนถาวร 
มีขนาดเหมาะสมติดตั้งอยางม่ันคงแข็งแรงในตําแหนงท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจนท้ังในเวลากลางวันและเวลา
กลางคืน 

3. มีปายจราจรภายในโรงพยาบาลซ่ึงทําดวยวัสดุท่ีคงทนถาวรมีขนาดท่ีเหมาะสม ติดตั้งริมถนน
ภายในโรงพยาบาลณตําแหนงท่ีเหมาะสมและมองเห็นไดชัดเจนท้ังในเวลากลางวันและเวลากลางคืน 

4. ปายนําทาง ปายจราจรภายในโรงพยาบาล ใหเปนไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวง 
 

หมวด 6 
ถนนภายในโรงพยาบาล 

ถนนภายในโรงพยาบาลตามมาตรฐานท่ีกําหนดในคูมือนี้ ควรมีลักษณะตามขอกําหนดท่ัวไป
ดังตอไปนี้ 

1. กอสรางดวยวัสดุท่ีคงทนถาวร สามารถรองรับน้ําหนักของยานพาหนะและแรงกระทําจาก
การสัญจรไดดี 

2. พ้ืนผิวโดยท่ัวไปมีความเรียบรอย สมํ่าเสมอ ไมมีหลุมบอท่ีอาจทําใหเกิดอันตรายได 
3. มีการระบายน้ําฝนไดดี ไมมีน้ําทวมขังในภาวะปกติ 
4. มีดวงโคมใหแสงสวางในเวลาคํ่าคืนเปนระยะอยางท่ัวถึงและเหมาะสม 
5. รัศมีวงเลี้ยวโดยท่ัวไปของถนนมีขนาดเหมาะสม สะดวกตอการหมุนพวงมาลัยขณะเลี้ยว 
6. บริเวณจุดตัดของถนนปราศจากสิ่งบดบังสายตาของผูขับข่ียานพาหนะ สามารถมองเห็น

ยานพาหนะท่ีสัญจรมาจากทิศทางอ่ืนๆ ไดดี ในกรณีท่ีจุดตัดของถนนมีสิ่งบดบังสายตาตองมีมาตรการเสริม
ความปลอดภัยเชน ติดตั้งกระจกโคงสะทอนภาพ หรือมีเจาหนาท่ีกํากับการจราจร 

7. บริเวณจุดตัดของถนนมีปายบอกทางไปยังหนวยบริการหรืออาคารตางๆ ชัดเจน ติดตั้งใน
ตําแหนงท่ีมองเห็นไดท้ังในเวลากลางวันและเวลากลางคืน 
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8. มีความกวางท่ีเหมาะสมกับการสัญจรภายใน กลาวคือ กรณีเดินรถทางเดียว ถนนตองมีพ้ืนผิว
จราจร (ไมรวมรางระบายน้ํา) กวางไมนอยกวา 3.50 เมตร 3 และสําหรับกรณีเดินรถสวนทางกัน ถนนตองมี
พ้ืนผิวจราจร  (ไมรวมรางระบายน้ํา) กวางไมนอยกวา 6.00 เมตร4 

หมวด 7 
ทางเดินเทา 

ทางเดินเทาตามมาตรฐานควรมีลักษณะตามขอกําหนดท่ัวไปดังตอไปนี้ 
1. มีการแบงขอบเขตของทางเดินเทาออกจากเสนทางจราจรของยานพาหนะอยางชัดเจน ตั้งแต

ทางเขา-ออกหลักของโรงพยาบาล  ซ่ึงเชื่อมตอกับทางเทาสาธารณะภายนอกโรงพยาบาล  ไปยังหนวยบริการ
หรืออาคารตางๆ ซ่ึงตั้งอยูภายในโรงพยาบาล ดวยวิธีการท่ีเหมาะสม สามารถอํานวยความสะดวกตอการใช
งานและมีความปลอดภัยตอผูใชทางเดินเทา 

2. กอสรางดวยวัสดุท่ีคงทนถาวร มีความม่ันคง แข็งแรง สามารถรองรับน้ําหนักของผูเดินเทาท่ีมี
น้ําหนักตัวมากๆ ได 

3. มีพ้ืนผิวท่ีเรียบรอย ไดระดับ และไมลื่น 
4. มีการระบายน้ําฝนไดดี ไมมีน้ําทวมขังในภาวะปกติ 
5. มีดวงโคมใหแสงสวางในเวลาคํ่าคืนเปนระยะอยางท่ัวถึงและเหมาะสม 
6. มีความกวางของทางเดินเทาไมนอยกวา 1.50 เมตร5 ตลอดเสนทาง 
7. ไมมีสิ่งกีดขวางอยูในพ้ืนท่ีซ่ึงเปนแนวเสนทางเดินเทา 6 กรณีจําเปนตองติดตั้งสิ่งอํานวยความ

สะดวกประกอบทางเดินเทา เชน มานั่ง โคมไฟ ฯลฯ จะตองเตรียมพ้ืนท่ีสําหรับติดตั้งสิ่งอํานวยความสะดวก
เหลานั้นไวใหพนจากแนวเสนทางเดินเทา 

8. ในจุดท่ีเปนทางขามถนนและมีความตางระดับ จะตองทําทางลาดเอียงใหสามารถนําเกาอ้ีลอ 
(Wheelchair) ผานไดโดยสะดวก รวมท้ังตองจัดใหมีปายเตือนผูขับข่ียานพาหนะวาเปนทางขามสําหรับผูเดิน
เทา 

หมวด 8 
ทางเดินเช่ือมระหวางอาคารสําหรับผูปวย 

1. มีความกวางไมนอยกวา  2.50  เมตร  เพ่ือสะดวกตอการเข็นเปลนอนผูปวย  สามารถสวน
ทางกันไดและไมมีสิ่งกีดขวางท่ีเปนอุปสรรคตอการสัญจร 

2. มีผิวทางเดินจะตองคงทนถาวร ชนิดเรียบ ไมลื่น  ไมมีน้ําขัง สามารถระบายน้ําไดอยางดี 
3. มีการติดตั้งผนังหรือราวกันตกตองมีความสูงไมนอยกวา 0.80  เมตร แตไมเกิน 0.90  เมตร 

ทําจากวัสดุท่ีมีความคงทนถาวร  อยางม่ันคงแข็งแรง 
4. มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมท่ีสามารถปองกันแดดและฝนใหผูใชไดเปนอยางดี 
5. มีระบบใหแสงสวางในเวลากลางคืนในตําแหนงท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับการใชงาน 
6. ในกรณีทางเดินเชื่อมมีพ้ืนตางระดับกันตองมีความลาดชันไมเกิน  1:12  
 

3
ขอกําหนดตามมาตรฐาน 

4
ขอกําหนดตามมาตรฐาน 

5
ขอกําหนดตามกฎหมาย 

6
ขอกําหนดตามมาตรฐาน 
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หมวด 9 
ทางลาดสําหรับผูปวย 

1. มีความกวางไมนอยกวา 1.50 เมตร7  เพ่ือสะดวกตอการเข็นเปลนอนผูปวย 
2. มีความลาดชันไมเกิน 1:128 สามารถเข็นรถนั่งหรือเปลนอนผูปวยไดสะดวกและปลอดภัย  
3. มีผิวจะตองคงทน เรียบไมลื่นและไมมีน้ําขังสามารถระบายน้ําไดดี  
4. มีการติดตั้งราวมือจับ  ควรมีความสูง0.80-0.90  เมตร  และมีการติดตั้งราวจับ อยางม่ันคง

แข็งแรง 
5. มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมท่ีสามารถปองกันแดดและฝนใหผูใชไดเปนอยางดี   
6. มีระบบใหแสงสวางในเวลากลางคืนในตําแหนงท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับการใชงาน   
7. มียกขอบกันลอตกสูงจากพ้ืนไมนอย 10 ซม. 

 
หมวด 10 

ท่ีจอดรถยนตและรถจักรยานยนต 

1. มีพ้ืนผิวถาวร  เชน ผิวลาดยาง  หรือผิวคอนกรีต เปนตน 
2. มีการตีเสนแบงแยกบริเวณจอดรถยนต และจอดจักรยานยนต ออกจากแนวทางวิ่งของรถ  

รวมท้ังแสดงเครื่องหมายบอกทิศทางอยางชัดเจน 
3. มีท่ีจอดรถอยางเพียงพอ และมีท่ีจอดรถสําหรับผูพิการท่ีอยูใกลทางเขาอาคารพรอมปายหรือ

เครื่องหมายแสดงอยางชัดเจน  จํานวนและขนาดของท่ีจอดรถตามท่ีกฎหมาย  กําหนด 
4. บริเวณท่ีจอดรถ มีระบบแสงสวางในเวลากลางคืนอยางเหมาะสมและเพียงพอ 
5. มีระบบระบายน้ําฝน ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 
หมวด 11 

บริเวณรับ-สงผูปวยหนาอาคาร 

1. มีบริเวณจอดรถชั่วคราวสําหรับรับ-สงผูปวยดานหนาอาคาร จะตองอยูใกลกับทางเขาหลัก
ของแผนกผูปวยนอก และแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน มีความกวางไมนอยกวา 6. 00 เมตร และมีความยาวไม
นอยกวา 16.00 เมตร ( เม่ือมีรถยนตจอดรับ-สงผูปวยอยู จะตองมีระยะท่ีรถคันอ่ืนสามารถผานไปไดอยาง
สะดวก) พรอมท้ังมีหลังคาคลุมเพ่ือปองกันแดดฝนไดดี รวมท้ังปราศจากสิ่งกีดขวางท่ีเปนอุปสรรคในการ
เคลื่อนยายผูปวย 

2. พ้ืนบริเวณรับ-สงผูปวย ตองเปนพ้ืนผิวถาวร  เรียบแตไมลื่น สามารถทําความสะอาดไดงาย 
3. ระดับพ้ืนบริเวณรับ-สงผูปวย ตองอยูในระดับเดียวกับผิวจราจร กรณีท่ีจําเปนตองตางระดับ

กันใหทําทางลาดตามท่ีกฎหมายกําหนด 
4. ลาดท่ีมีความลาดเอียงท่ีเหมาะสม เพ่ือความสะดวกตอผูใชเกาอ้ีเข็น (Wheel chair) และเปล

นอน (Stretcher) เปนตน 

7
ขอกําหนดตามกฎหมาย 

8
ขอกําหนดตามกฎหมาย 
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5. บริเวณทางเขาหลักของอาคารและบริเวณจอดเกาอ้ีเข็น ( Wheel chair)  และเปลนอน  
(Stretcher) ตองมีพ้ืนท่ีกวางขวางเพียงพอ เหมาะสมกับปริมาณผูมารับบริการ รวมท้ังตองมีหลังคาคลุมเพ่ือ
ปองกันแดดฝนไดดี ปราศจากสิ่งกีดขวางท่ีเปนอุปสรรคในการเคลื่อนยายผูปวย 

6. มีการติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวาง สําหรับเวลากลางคืนอยางเพียงพอ  มีความม่ันคงแข็งแรง
และอยูในสภาพท่ีพรอมใชงาน 

 
หมวด 12 

หองน้ํา-สวมสําหรับผูรับบริการ 

1. มีหองน้ํา  หองสวมแยกชาย-หญิง  ทุกชั้นของอาคาร  โดยประกอบดวยสุขภัณฑท่ีมีจํานวน
เพียง พอตอการใชงาน โดยเปนไปตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 63 (พ.ศ.2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

2. พ้ืนและผนังทําดวยวัสดุท่ีทําความสะอาดไดงาย  ไมควรมีซอกมุมหรือรอยตอวัสดุมากเพราะ
จะทําใหเปนท่ีสะสมของเชื้อโรคและคราบสกปรก  วัสดุปูพ้ืนตองมีผิวหนาชนิดดาน  เพ่ือลดความเสี่ยงในการ
เกิดอันตรายจากการลื่นลม 

3. มีสุขภัณฑและอุปกรณประกอบท่ีเหมาะสมและจําเปนตอการใชงาน  ติดตั้งในตําแหนงท่ี
สะดวกตอการใช  อยูในสภาพม่ันคงแข็งแรง,เรียบรอย 

4. ระดับพ้ืนหองน้ําตองมีการปรับความลาดเอียงเพ่ือระบายน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ  ไมทําให
น้ําขังได 

5. มีระบบระบายอากาศท่ีดีเพ่ือไมใหหองอับชื้นอันเปนสาเหตุของการเกิดกลิ่น  และลดการ
เจริญเติบโตของเชื้อโรคดวย 

6. หองน้ํา  หองสวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา  ใหเปนไปตามรายละเอียดใน
กฎกระทรวงเรื่องกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา  พ.ศ.
2548  (หมวด 7 หองสวม)9 

หมวด 13 
บันไดหนีไฟ 

1. จะตองมีผิวพ้ืนท่ีทําดวยวัสดุทนไฟ  ผนังและราวบันไดอยูในสภาพม่ันคงแข็งแรง  สะดวกตอ
การรักษาความสะอาด  โดยเปนไปตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 55 (พ.ศ.2543)  

2. มีความกวางท่ีสะดวกตอการสัญจร โดยบันไดและชานพักกวางไมนอยกวา 1.50 เมตร และไม
มีสิ่งใดกีดขวาง 

3.มีปายบอกชั้นอาคารท่ีเห็นไดชัดเจน  พรอมติดตั้งระบบแสงสวางเพ่ือใหมองเห็นไดชัดเจน 
พ้ืนท่ีภายในชองบันไดมีการติดตั้งดวงโคมท่ีใหความสวางในเวลากลางคืนไดอยางเหมาะสม

เพียงพอ  มีการติดตั้งดวงโคมสองสวางฉุกเฉินซ่ึงทํางานโดยใชพลังงานจากแบตเตอรี่หรือระบบไฟฟาสํารอง  มี
ปายไฟบอกทางเขา-ออกท่ีสวางตลอดเวลา10 

9
ขอกําหนดตามกฎหมาย 

10
ขอกําหนดตามกฎหมาย 
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4. ตองมีชองเปดเพ่ือระบายควันโดยวิธีธรรมชาติสูภายนอก (กรณีมีผนังทึบโดยรอบท้ัง 4 ดาน  
จะตองมีระบบระบายควันโดยวิธีทางกล)11 

5. ประตูหนีไฟตองมีความกวางไมนอยกวา 90 ซม.  สูงไมนอยกวา 2 ม.  ทําดวยวัสดุทนไฟ  
พรอมท้ังติดตั้งอุปกรณบังคับบานใหปดเองไดเพ่ือปองกันควันและเปลวไฟเขาสูชองบันได12 

6. บันไดท่ีจัดใหกับผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา  ใหเปนไปตามรายละเอียดในกฎกระทรวง
เรื่องกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา  พ.ศ.2548  (หมวด 3 
บันได)13 

งานมัณฑนศิลป 
หมวด 1 
บทท่ัวไป 

แนวทางการออกแบบตกแตงภายในของโรงพยาบาล ควรจะเนนความเรียบงาย เพ่ือใหสามารถ
ดูแลรักษาความสะอาดไดดี อันเปนหัวใจของสถานบริการสุขภาพ และมีสีสันท่ีสวางสดใสเพ่ือท่ีจะชวยลด
ความเครียดของผูปวยซ่ึงจะมีมากกวาคนท่ัวไปในความกังวลถึงโรคภัยท่ีเปน ไมควรใชสีจัดจาน หรือรูปแบบ
เฟอรนิเจอรท่ีลวดลายมาก และควรเปนไปตามขอกําหนดตอไปนี้ 

1. มีการจัดแบงพ้ืนท่ีอยางเหมาะสม มีท่ีพักคอยของผูใชบริการ มีการจัดวางเฟอรนิเจอรท่ีเปน
ระเบียบไมกีดขวางทางสัญจรหรือการเคลื่อนยายผูปวย และสะดวกตอการใชงาน 

2. มีเฟอรนิเจอรท่ีอยูในสภาพดี จํานวนเพียงพอตอการใชงานท้ังของผูใหบริการและรับบริการ 
3. งานตกแตงภายในและเฟอรนิเจอร ไมควรมีมุมแหลมคม ไมเสี่ยงตออันตรายตอผูใชงานและ

เปนวัสดุผิวเรียบทําความสะอาดงาย 
4. อางลางมือสําหรับแพทย หรือเจาหนาท่ีแผนกตาง ๆ ไมควรใชปะปนกับอางเทสารและสิ่ง

สกปรกกอกน้ําควรใชกอกน้ําชนิดไมใชมือหมุน (กอกน้ําชนิดกานปดดวยขอศอก หรือเปนแบบเซนเซอร) 
5. เคานเตอรสําหรับพยาบาลเฝาระวังสังเกตการณ TOP เคานเตอรไมควรสูงเกิน 90 ซม. จาก

พ้ืนเพ่ือไมใหบังสายตาในขณะเฝาดูคนไข 
6. มีปายติดหนาหอง หรือหนาแผนกบริการในตําแหนงท่ีสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 
 

หมวด 2 
แผนกผูปวยนอก 

1. หองตรวจ มีโตะตรวจพรอมเกาอ้ีแพทย เกาอ้ีผูปวยท่ีมาตรวจ และเตียงตรวจ 
2. หองตรวจ มีอางลางมือ สําหรับแพทยและเจาหนาท่ีอยางนอย 2 หองตรวจตอ 1 อาง 
 

หมวด 3 
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

1. มีโตะหรือเคานเตอรพยาบาลสําหรับติดตอ และเฝาระวังสังเกตการณผูปวย 
2. มีตูหรือชั้น เก็บอุปกรณ ยา และเวชภัณฑ ท่ีเปนสัดสวน 

11
ขอกําหนดตามกฎหมาย 

12
ขอกําหนดตามกฎหมาย 

13
ขอกําหนดตามกฎหมาย 
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3. มีอางลางมือสําหรับแพทย และเจาหนาท่ี 
4. ท่ีเตียงผูปวยมีมานรูดก้ันระหวางเตียงผูปวยเพ่ือบังสายตาและเพ่ือความเปนสวนตัวของผูปวย 
 

หมวด 4 
แผนกผูปวยหนัก 

1. มีโตะหรือเคานเตอรพยาบาลสําหรับเฝาระวังสังเกตการณผูปวย 
2. มีตูหรือชั้น เก็บอุปกรณ ยา และเวชภัณฑ ท่ีเปนสัดสวน 
3. มีบริเวณอางลางมือสําหรับแพทย และเจาหนาท่ี 
4. มีบริเวณลางมือสําหรับผูมาเยี่ยมผูปวย (อาจใชเปนเจลแอลกอฮอลสําหรับลางมือ) 
5. บริเวณตั้งเตียงผูปวย ควรมีระยะหางระหวางเตียงไมนอยกวา 2 เมตรเพ่ือใหสามารถวาง

อุปกรณชวยชีวิต และสะดวกในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
6. ท่ีเตียงผูปวยมีมานรูดก้ันระหวางเตียงผูปวยเพ่ือบังสายตาและเพ่ือความเปนสวนตัวของผูปวย 
 

หมวด 5 
แผนกผูปวยใน 

1. มีโตะหรือเคานเตอรพยาบาลสําหรับเฝาระวังสังเกตการณผูปวย 
2. มีตูหรือชั้นเก็บอุปกรณ ยา และเวชภัณฑ ท่ีเปนสัดสวน 
3. บริเวณเตียงผูปวย ควรมีแสงธรรมชาติสองเขามาภายในหองไดบาง 
4. บริเวณตั้งเตียงผูปวย ควรมีระยะระหวางเตียงไมนอยกวา 1 เมตร และสามารถนําเปลเข็นเขา

เทียบเตียงผูปวยไดโดยสะดวก 
5. ท่ีเตียงผูปวยมีมานรูดก้ันระหวางเตียงผูปวยเพ่ือบังสายตาและเพ่ือความเปนสวนตัวของผูปวย 

หมวด 6 
แผนกผาตัด 

1. มีตูหรือชั้นเก็บอุปกรณ ยา และเวชภัณฑ ท่ีเปนสัดสวน แยกตูเก็บเครื่องมือ เก็บของสะอาด
โดยเฉพาะ        

2. มีอางฟอกมือติดกับหองผาตัดอยางนอย 2 อางตอ 1 หองผาตัด และกอกน้ําควรใชกอกน้ํา
ชนิดไมใชมือสัมผัส เชน กอกน้ําแบบใชเขาดันเปด-ปดน้ํา หรือ เปนแบบเซนเซอร 

3. ชั้นวางผาสะอาดภายในบริเวณหองผาตัด ควรเปนวัสดุทีไมดูดหรือเก็บความชื้น เชน สเตน
เลส เพ่ือปองกันการเกิดเชื้อรา 

 

หมวด 7 
แผนกทันตกรรม 

1. มีตูหรือชั้น เก็บอุปกรณ ยา และเวชภัณฑ ท่ีเปนสัดสวน 
2. ภายในหองทําฟนควรมีอางลางมือ สําหรับ ทันตแพทยและเจาหนาท่ีโดยไมใชปะปนกับอาง

ลางเครื่องมือ 
3. ประตูเขาหองทําฟนควรกวางพอท่ีจะใหเปลเข็นผูปวย และเกาอ้ีลอเข็น ผานเขา-ออกได

สะดวก 
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4. ทิศทางประตูเขาหองทําฟน และการวางแปลนหองทําฟน ควรใหผูปวยท่ีนั่งเกาอ้ีลอเข็น
เขาถึงทางดานขวาของเตียงทําฟน (ดานท่ีไมมีอางบวนปาก) ไดโดยตรง เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับผูปวย ผู
พิการ และคนชรา 

 

หมวด 8 
แผนกเภสัชกรรม 

1. มีตูหรือชั้นเก็บยา เวชภัณฑ ท่ีเปนสัดสวน และมีตูแยกเก็บยาเสพติดใหโทษและวัตถุออกฤทธิ์
ตอจิตประสาท ท่ีมีกุญแจปดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. โตะจัดยา TOP โตะควรเปนวัสดุผิวเรียบ งายแกการทําความสะอาดและไมดูดซับความชื้น 
3. แผนกเภสัชกรรม มีสถานท่ี และโตะสําหรับเตรียมยา – ผสมยา แยกเปนสัดสวนจากท่ีจัดยา 
4. ควรมีอางลางมืออยูใกลบริเวณท่ีเตรียมยา-ผสมยา 
5. มีพ้ืนท่ีและเฟอรนิเจอรในการใหคําปรึกษาเรื่องยา หรือใหขอมูลดานยาแกผูปวย 
 

หมวด 9 
แผนกรังสีวินิจฉัย 

1. มีปายคําเตือน“ผูปวยมีครรภโปรดแจงเจาหนาท่ีทราบ” 
2. มีปายสัญลักษณตามแบบมาตรฐานแสดงเขตรังสีในระดับสายตา 
3. มีบริเวณ หองเปลี่ยนเสื้อผาและตูล็อคเกอร สําหรับผูใชบริการเปนสัดสวนและมิดชิด 
 

หมวด 10 
แผนกพยาธิวิทยาคลินิก 

1. มีเคานเตอรรับ-สง เอกสาร ตัวอยางสิ่งสงตรวจ แยกจากสวนหองปฏิบัติการ 
2. มีสถานท่ีและเฟอรนิเจอรสําหรับทํางานดานธุรการของแผนกและเก็บเอกสารแยกเปนสัดสวน

จากหองปฏิบัติการ 
3. มีสถานท่ีและเฟอรนิเจอรหอง PANTRY หองพักผอนเจาหนาท่ี แยกเปนสัดสวนออกจากหอง   

ปฏิบัติการ     
4. มีหองลางเครื่องมือ และชุดอางลางเครื่องมือ หลอดทดลอง  แยกเปนสัดสวนออกจาก

หองปฏิบัติการและควรมีการระบายอากาศท่ีดี 
5. ชุดอางลางเครื่องมือ หลอดทดลอง  ควรเปนชุดโตะและอางสเตนเลสชนิดทนกรด-ดาง เพ่ือ

ปองกันหลอดแกวทดลองตกแตกหากเปนอางเซรามิค  
6. วัสดุท่ีใชทํา Work Top โตะปฏิบัติการ ควรเปนวัสดุท่ีผิวเรียบ ไมมีรูพรุนทําความสะอาดงาย 

ทนตอสภาพ กรด-ดาง ไดดีพอสมควร และไมดูดความชื้น 
7. เกาอ้ีสําหรับผูมารับบริการนั่งเจาะเลือดควรมีความม่ันคงแข็งแรง และมีทาวแขนสําหรับพยุง

ตัวหากผูมารับบริการมีอาการจะเปนลม 
 

หมวด 11 
แผนกไตเทียม 

1. มีสถานท่ีและเฟอรนิเจอรสําหรับพักคอยของญาติผูปวย โดยแยกเปนสัดสวนตางหากจาก
บริเวณสวนของผูปวย 
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2. บริเวณตั้งเตียงผูปวย มีระยะหางระหวางเตียงไมนอยกวา 1.10 เมตรและความกวางของ
ทางเดินระหวางปลายเตียง ของสองฝากเตียงไมนอยกวา 2 เมตร 

3. มีโตะ หรือเคานเตอรพยาบาลสําหรับเฝาระวังสังเกตการณผูปวย 
4. มีตูหรือชั้นเก็บอุปกรณ ยา และเวชภัณฑ ท่ีเปนสัดสวน 
5. มีอางลางมือสําหรับเจาหนาท่ี 
 
 
 

งานภูมิทัศน 
หมวด 1 
บทท่ัวไป 

งานดานภูมิทัศนและงานดานภูมิสถาปตยกรรม เปนงานท่ีรับผิดชอบในการจัดแบงการใชพ้ืนท่ี
วางภายนอกอาคารใหใชงานไดและเกิดความสวยงาม ท่ีคํานึงถึงสิ่งแวดลอมมาใชใหมีความเหมาะสมกับการ
พัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล และเปนแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการภูมิทัศนและสภาพแวดลอม
ท่ีดีสามารถแบงเปน 2 ประเภท ดังนี้  

1. องคประกอบดานกายภาพ 
1.1  องคประกอบโครงสรางพ้ืนฐาน ( General Infrastructure) ประกอบดวย Green Design 

การประหยัดพลังงานและงบประมาณ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญ ไดแก  
1. ถนน                              - ทางเดิน ทางเทา  
2. ทางลาด                         - บันได  
3. ลานจอดรถ                      - ลานอเนกประสงค  
4. ระบบการระบายน้ําฝน        - ระบบระบายน้ําเสีย  
5. ระบบสองสวาง  - ระบบประปา 
6. การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล 
7. ระบบการใหน้ําพืชพรรณ 

1) ถนนภายใน เชื่อมโยงพ้ืนท่ีตาง ๆ ประกอบดวย ถนนหลัก ถนนรอง เชน ถนนหนา
โรงพยาบาล ถนนเชื่อมโยงอาคารตาง ๆ และถนนบริเวณยานพักอาศัยของบุคลากร 
ซ่ึงสามารถนําหลักการพ้ืนท่ีสีเขียวเขามาใช เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใหมากข้ึน มีความ
สะอาด รมรื่น สวยงาม มีการใชพืชพรรณเปนสวนประกอบ มีองคประกอบเรื่องการ
ลดการระบายน้ํา เชน พ้ืนผิวซึมน้ํา ( porous pavement) 

2)  ทางเดินเทา  ทางเทา หมายถึง ทางเชื่อมโยงโดยการสัญจร ทางเดิน ในสวนอาจ
ยกระดับข้ึนมาจากผิวดิน เพ่ือปองกันน้ําทวมขัง 

3)  บริเวณลานจอดรถ ออกแบบใหมีความรมรื่นและมีบรรยากาศจากดอกของตนไมท่ีปลูก 
เชน  ตนแคนา ปบ ประดู เปนตน 

4)  การระบายน้ําฝน เปนการจัดทําและกอสรางระบบท่ีสามารถระบายน้ําออกไปไดอยาง
มีประสิทธิภาพ มีการออกแบบโดยหลักการ Water Sensitive Design (WSD) ใหมี
พ้ืนท่ีซึมน้ําไดจะชวยลดภาระการไหลลงทอระบายน้ํา 
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6)  ระบบสองสวาง ไฟประดับ การเลือกใช เสา ดวงโคมไดอยางเหมาะสม ใชบอกทิศทาง
ของเสนทางเดินในสวน เพ่ือความสวยงามและความปลอดภัย การนําแสงธรรมชาติ
เชามาใชในอาคารและชวยลดการใชแสงประดิษฐ 

7)การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล มีแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ การคัดแยกขยะ การจัดหา
ภาชนะรองรับขยะและรถขยะเก็บรวบรวมและขนสงขยะ ขอปฏิบัติในการกําจัดขยะ
แตละระบบและมีการสนับสนุน สงเสริม  การมีสวนรวมในการคัดแยกขยะและสราง
จิตสํานึกใหบุคคลากรโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอชุมชน 

8)ระบบการใหน้ําพืชพรรณการเก็บน้ําสํารองไวใช และการใหน้ํากับพืชอยางมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาพภูมิทัศนบริเวณนั้น ๆ แกการเจริญเติบโตของพืช 

1.2 ดานภูมิทัศน ใชหลักการพ้ืนท่ีสีเขียว (Water Sensitive Design) ดังนี้ 
1)  Hardscape หมายถึง งานภูมิทัศนท่ีเก่ียวของกับการกอสราง การใชวัสดุตกแตงสวน

ไดแก  
8. กําแพงกันเสียง 
9. วัสดุปูพ้ืน การปูพ้ืนผิวซึมน้ํา เชน บล็อคปูหญา 
10. อุปกรณประกอบถนน 
11. สระน้ํา น้ําพุ น้ําตก 
12. ระบบปาย เชน ปายบอกทาง ปายเตือนระวัง ปายสื่อความหมาย 
- ปายหลัก ปายชื่อพรรณไม เปนตน 
-  เกาอ้ีสนาม ศาลา มานั่ง ถังขยะ ฯลฯ 
-  บริเวณพักผอนหยอนใจ มีพ้ืนท่ีรองรับเพียงพอตอผูใชบริการ มีความรมรื่น

สวยงาม สงบ มีการออกแบบพ้ืนท่ีใชงานทีเหมาะสมกับผูใชในแตละวัย 
- บริเวณพักผอนไมตั้งอยูในมุมอับสายตา ควรมีอากาศถายเทท่ีดี และมีการดูแล

รักษาความสะอาดเปนอยางดี 
-  การเลือกใชพืชพรรณมีความเหมาะสมตามประโยชนใชสอยของแตละพ้ืนท่ี 

ดูแลรักษางาย ควรเลือกใชพืชพรรณท่ีมีอยูในทองถ่ิน รวมท้ังนํามาใช
ประโยชนไดดานความรูและการบําบัดรักษา เชน สมุนไพร 

2)Softscape  หมายถึง ภูมิทัศนพ้ืนออน ใชหลักการออกแบบพืชพรรณ ประโยชนใชสอย 
สุนทรียภาพและความงาม ประกอบดวย การใชพืชพรรณ ไดแก ไมยืนตน ไมพุม ไม
คลุมดินและหญา ไมน้ํา ไมเลื้อย 

3)  รูปแบบสวน สวนทุกแหงใหความสําคัญ แตละวัย เชน เด็ก คนชราและคนพิการ ซ่ึง
รูปแบบ สวนตาง ๆ มีดังนี้ 

1. สวนสมุนไพร 
2. สวนพฤกษศาสตร 
3. สวนผักปลอดสารพิษ 
4. สวนสุขภาพ 
5. สวนสําหรับเด็ก คนชรา 
6. สวนแนวตั้ง 
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2.องคประกอบดานการบริหารจัดการ ( การดูแลรักษา) 
การดูแลรักษาสวน ( Maintenance) ไดแก การวางแผนทํางานดานการดูแลรักษาอยางเปน

ระบบ เชน ทะเบียนวัสดุอุปกรณ ตารางเวลา ทะเทียนเอกสารมาตรฐาน บันทึกการทํางาน ฯลฯการดูแลรักษา
สวนสามารถแบงออกไดดังนี้ 

13. การตัดแตงพรรณไม 
14. การใหน้ําและปุย 
15. การบํารุงรักษาสนามหญา 
16. การจัดการวัชพืช 
17. การพรวนดิน 
18. การปองกันกําจัดศัตรูพืช 
19. การดูแลรักษาสระน้ํา คูคลอง รางระบายน้ํา  
20. การทําความสะอาดพ้ืนท่ี และการใชพ้ืนผิวถนน 
21. การปรับปรุงสวน 

1)การตัดแตงพรรณไมเพ่ือใหไดทรงพุมตามความตองการและยังชวยเพ่ิมการออกดอกใน
ตนไมบางชนิดดวย ตนไมท่ีมีขนาดใหญเกินไปจะสงผลใหขาดความแข็งแรง รูปทรง
และขนาดท่ีเหมาะสม ประโยชนท่ีไดรับและวัตถุประสงคในการตัดแตงตนไมมีหลาย
ประการ เชน เพ่ือใหทรงพุมบางและโปรงข้ึน ทําใหแสง ลมและความชื้นสามารถพัด
ผานสะดวก เพ่ือซอมแซมลักษณะของทรงพุม จากก่ิงกานหักทําใหปองกันโรคเขาทาง
บาดแผลนั้น ๆ เปนตน 

2)การใหน้ําและปุย 
การใหน้ําการจัดหาแหลงน้ํา ประเภทของแหลงน้ํา คุณภาพน้ํา ปริมาณและ

ความถ่ีในการรดน้ํา วิธีการรดน้ํา ควรใหเหมาะสมกับขนาดของตนไม ไมควรใหน้ํา
ตอนแดดจัด เพราะอาจทําใหใบไหมไดเปนจุด ๆ โดยเฉพาะพวกไมใบ 

การใหปุย ประเภทของปุยแบงเปน 2 ประเภท คือ ปุยคอกหรือปุยอินทรียและ
ปุยเคมีวิธีการใหปุยท่ีถูกตอง 

22. ตนไมขนาดใหญ อยูกลางสนามหญา การใหโดยไมทําใหสนามหญาเสียหาย 
จะใชวิธีเจาะหลุมกวางประมาณ 5-10 ซม. ลึก 30-50 ซม.เปนวงกลมรอบ ๆ 
ริมทรงพุม ใสปุยแลวกลบดิน หากเปนสวนท่ัวไป ขุดเปนรองรูปตัววี ลึก
ประมาณ 10-15 ซม. วงกลมรอบ ๆ ริมทรงพุม ใสปุยเคมีรวมกับปุยอินทรีย 
เพ่ือทําใหสภาพดินดีอยูเสมอ  

23. ชวงเวลาใหปุย ควรมีแสง เชน เวลาเชา ประมาณ  9.00-11.00 น. 
เนื่องจากแสงแดดจะใหพลังงานแกพืช ทําใหรากดูดปุยข้ึนมาสรางความ
เจริญเติบโตแกตนไมไดดี 

24. ศึกษาการใชสมุนไพรสกัดจากธรรมชาติ 
3)   การบํารุงรักษาสนามหญามีข้ันตอนท่ีตองปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ เชน การตัดหญา การ

ใหน้ํา การใหปุยและการปองกันกําจัดศัตรูพืช 
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- ควรตัดหญาประมาณ 10-15 วันตอครั้ง การตัดหญาออกไมเกิน 1 ใน 3 ของ
ความสูงของหญากอนตัด 

-  การแตงผิวหนาสนามหญา ตอง TOP-SOIL โดยนําดินรวนหรือดินรวนปน
ทราย ผสมกับทรายข้ีเปดและผสมกับอินทรียวัตถุหรือปุยอินทรีย มาปรับแตง
ผิวสนามหญา ซ่ึงบางแหงมีการยุบตัวไมราบเรียบ  

- การใหน้ําสนามหญา ควรรดน้ําใหมากพอในแตละครั้ง เพราะรากหญาจะอยู
ลึกประมาณ 30-50 ซม. ควรใหน้ําซึมลงดินแตอยาปลอยใหน้ําขังแฉะ
ตลอดเวลาในสนามเพราะหญาอาจตายได 

- การใหปุย ใหปุยสูตร 30-10-20 เดือนละครั้ง โดยการหวานและรดน้ําตาม
ทันที ใสปุยอินทรียสลับกับปุยเคมี เพ่ือปรับสภาพดิน 

- การปองกันกําจัดศัตรูของหญา เชน เพลี้ยตาง ๆ หนอนกระทูขาว มดคันไฟ 
ฯลฯ ใชยาฆาแมลงท่ัวไปรดหรือฉีดใหท่ัวบริเวณ ใชสารเคมีกําจัดวัชพืช แต
ตองใชใหถูกตอง 

4) การจัดการวัชพืชเพ่ือไมใหรบกวนการเจริญเติบโตของพืชจัดทําแผนงานและวิธีการ
กําจัดพืช เชน หญาแหวหมู หญาชันกาดและหญาแทรกอ่ืน ๆ ออกอยางสมํ่าเสมอ 

5)การพรวนดินพรวนดินกอนการใสปุยตามโคนไมยืนตน ไมพุม ไมใบ และไมดอก ใน
ระยะหางจากโคนตนหรือขอบแปลงไมนอยกวา 6 นิ้ว ถึง 1 เมตร ข้ึนอยูกับขนาดของ
ตนไม 

6)การปองกันกําจัดศัตรูพืชไดแก การเลือกชนิดพรรณพืช วิธีกําจัดศัตรูพืช ศึกษาวิธีการ
ปองกันแมลงศัตรูพืชโดยใชสารสกัดจากธรรมชาติ และนํามาใชใหเกิดประโยชนตอการ
ดูแลรักษาสภาพแวดลอม 

7)  การดูแลรักษาสระน้ํา คูคลอง รางระบายน้ํา ใหมีความสะอาด ใส อยูตลอดเวลา ดูแล
รักษาแนวตลิ่งไมใหทรุดและตองซอมแซมหากเกิดการพังทลายและกําจัดวัชพืชแนว
ขอบริมตลิ่ง สระน้ํา คูคลอง รางระบายน้ํา และกําจัดเศษขยะ วัชพืชตาง ๆใหมีความ
สะอาดเรียบรอย 

8)  การทําความสะอาดพ้ืนท่ี และการใชพ้ืนผิวถนนไดแก ดูแลเก็บกวาดเศษวัชพืช เศษ
หญา ใบไม เศษก่ิงไม ขยะพลาสติก แกว และขยะท่ีสามรถรีไซเคิลได ใหมีความ
สะอาดเรียบรอยอยูเสมอ 

9)  การปรับปรุงสวนการดูแลรักษาพิเศษ เชน การตกแตงเพ่ิมเติมตามฤดูกาลหรือเทศกาล
ควรปลูกพืชชนิดเดียวกันเปนกลุมใหญ มีนิสัยการเจริญเติบโต มีความตองการ
เหมือนกันสะดวกตอการดูแลรักษา 

- ไมกระถาง พบวาดินปลูกเหลือนอยลง หรือไมกระถางนั้นเจริญเติบโตเกินกวา
กระถาง ควรเปลี่ยนกระถางหรือยายลงปลูกในดิน 

-  พรรณไมตาง ๆ อาจเจริญเติบโตจนเบียดกันตองแยกออกบางหรือตัดแตงให
ไดขนาดท่ีตองการ หรือเปลี่ยนแปลงเปนไมชนิดอ่ืนแทนตามความเหมาะสม
ของพรรณไม 
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- สนามหญา ในขณะปลูกพรรณไมยังมีขนาดเล็ก การใชสนามหญาจะเลือกใช
หญานวลนอย เม่ือตนไมเจริญเติบโต มีรมเงา ควรเปลี่ยนเปนหญามาเลเซีย 
หรือวัสดุซึมน้ําแทน 

-  องคประกอบอ่ืน ๆ เชน รั้ว ทางเทา เกาอ้ีสนาม เปนตน หากพบวาชํารุด
เสียหาย ควรทําการซอมแซมปรับปรุงใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี หรือเปลี่ยน
ทดแทนตามจุดนั้น ๆ 

 
หมวด 2 

ขอกําหนดท่ัวไป 
1. ไมยืนตน ไมพุม ไมคลุมดินและไมเลื้อย จะตองงามแข็งแรง และข้ึนตามสภาวะธรรมชาติ 

ปราศจากแมลงและโรค 
2. การวัดเสนผาศูนยกลางของตนไม จะวัดจากโคนตนเหนือระดับธรรมชาติ 30 ซม. 
3. ตนไมท่ีวัดไดตามขนาดท่ีกําหนด แตมีรูปรางท่ีไมสมดุลระหวางระยะแผและความสูงหรือบิด

งอหรือแตกก่ิงเปนมุมแหลมจะถูกคัดออก 
4. ตนไมท่ีมีขนาดใหญกวากําหนดในแบบอาจถูกนํามาใชได แตผูรับจางจะนํามาคิดราคาเพ่ิมข้ึน

จากท่ีเสนอไวไมได 
5. ความสูงท่ีเกินกําหนดมาชดเชยกับขนาดเสนผาศูนยกลางของลําตนท่ีเล็กกวาแบบท่ีกําหนด

มิได 
6. ตนไมหรือไมพุมท่ีไมแข็งแรง โอนเอน ยืนตนโดยปราศจากไมคํ้ายันจะถูกคัดออก 
7. ตนไมใหญจะตองมีลําตนตรง มีรูปทรงสวยงาม ปราศจากความเสียหายจากการหักของก่ิง 

กาน ยอด มีเปลือกฉีกขาด เปนปุมปม มีรอยถูกเสียดสีหรือมีก่ิงหักไมไดรับการตัดแตงและทาสีจะถูกคัดออก 
8. การเปลี่ยนตนไมไมไดขนาด หรือรูปทรงท่ีระบุในแบบแปลน ใหกระทําการภายใน 15 วันหรือ

ไดรับแจงควรเปลี่ยนภายใน 7 วัน 
9. กรณีทางเดินติดตนไมใหทําการเบี่ยง หลบตนไม ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาเห็นชอบ

จากคณะกรรมการกอนดําเนินการตอไป 
10. กรณีตองทําการรื้อถอนตนไมเดิมท่ีกีดขวางการกอสรางตองขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการกอนดําเนินการ 
11. ดินและเครื่องปลูก 

- หนาดินตองเปนดินสวนบนจากทองนา หนาไมเกิน 40 ซม. ดินสวนลางหรือ
เชิงเขาลึกไมเกิน 40 ซม. ตองเปนดินรวน ไมมีเกลือ ปราศจากเศษวัชพืช เศษ
อิฐหัก ไม แกวแตก พลาสติก ถุงพลาสติก โลหะ ตลอดจนวัชพืชใด ๆ เจือปน 
มีความชื้นพอเหมาะไมเหลวหรือแหงหรือเปนผง 

- ปรับพ้ืนผิวใหลาดเอียงลงสูรางระบายน้ํา จากนั้นท้ิงพักไวใหดินยุบตัว และ
ปรับใหมีความลาดเอียงอยางนอย 1:100 

- ดินปลูก สูตรผสม  
- ปุยและเครื่องปรุงดิน ปุยยูเรีย ปุยเม็ด ปุยระลายชา ปุยเคมี ปุยคอก ปุย

อินทรีย ปุยหมัก 
- วัสดุปรุงดิน เปลือกถ่ัว แกลบดํา  
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12. ชื่อของตนไม ถือตามชื่อทางวิทยาศาสตรเปนสําคัญ ชื่อสามัญตามทะเบียนพรรณไมประดับ
ของสมาคมไมประดับแหงประเทศไทย การตรวจชนิดของพรรณไม อาจทําการตรวจกอนการตรวจรับงาน 

13. สนามหญา  
- ปลูกบริเวณแดดจัด ใชหญานวลนอย   
- ปลูกบริเวณก่ึงแดดก่ึงรม  ใชหญามาเลเซีย 

14. ข้ันตอนการจัดสวน 
- การปรับพ้ืนท่ี ปรับหนาดินใหเรียบตามระดับท่ีตองการ โดยใชจอบยอยดินให

ละเอียดควรรดน้ําและย่ําใหดินแนนไมเปนโพรง ท้ังนี้เพ่ือปองกันดินยุบตัว 
การปรับดินควรคํานึงถึงการระบายน้ํา กอนทําการปรับพ้ืนท่ีถามีวัชพืช ควร
ใชยาฆาหญาราวอัฟ ฉีดใหท่ัวกอน 1 อาทิตย จึงถากออก 

-  การเตรียมหลุมปลูก ควรเตรียมหลุมใหไมยืนตนหรือประธานกอน โดยกะ
ขนาดของหลุมตามชนิดของตนไม เชน ไมยืนตน 0.80  x 0.80 x 0.80 เมตร ( 
กวาง x ยาว x ลึก) ไมพุม 0.50  x 0.50 x 0.50 เมตร ผสมดินเตรียมปลูก 
โดยใชดินเดิมผสมดินปลูกอยางละครึ่งคลุกใหละเอียดแลวจึงใสในหลุมปลูก 

-  การปลูกไมยืนตน ไมพุม ไมคลุมดิน  การปลูกไมพุมในแปลงใหญท่ีเตรียมไว 
ควรเวนระยะเพ่ือการเจริญเติบโตของไมพุมชนิดนั้น ๆ ดวย 

- การปูหญา ควรปรับใหเรียบอีกครั้ง สังเกตการระบายน้ํา เม่ือปรับท่ีแลวนํา
ทรายไปเกลี่ยบนพ้ืนท่ีจะปลูกหญา ใชไมปาดใหเรียบ วางหญาใหชิดกันพอดี
หรือหางกัน 1 ซม. เพ่ือใชลุกกลึ้งอัดท้ัง 4 ดานอีกครั้ง เม่ือปูไดสวนหนึ่งแลว
ควรรดน้ําตามใหชุม แตถาแดดจัดตองรดน้ําทันทีท่ีปูเสร็จ วันละ 3 ครั้ง ใน 1 
อาทิตยแรกใหหญางอกรากแลวจึงรดน้ําวันละครั้ง 

- ในกรณีพ้ืนท่ีสวนมีจุดน้ําขัง ใหทําทอฝงใตดินเชื่อม เชน วางระบบระบายน้ํา
ใตดิน โดยวางทอ PVC  5" อยูในระดับผิวดิน 30 ซม. ปากทอมีตะแกรงกัน
เศษหิน วางแนวทอใหมีความลาดชัน เพ่ือใหน้ําไหลไปยังทอระบายน้ําหลัก
ของบริเวณได หรือใชทอPVC 5" เจาะรูขนาด 0.5 ซม.ใหพรุน 180 องศา วาง
ในแนวท่ีน้ําขัง โดยจะตองขุดลึกจากผิวดิน ประมาณ 50 ซม. กวาง 30 ซม. 

 

งานโครงสราง 
หมวด 1 
บทนิยาม 

โครงสรางอาคาร หมายถึง สวนประกอบท่ีสําคัญของอาคารท่ีจัดสรางข้ึนโดยการตอรวมหนวย
ตางๆเขาดวยกัน ทําหนาท่ีหนึ่งอยางหรือหลายอยางซ่ึงตองการความม่ันคง มีไวเพ่ือรองรับน้ําหนักบรรทุก
ท้ังหมดซ่ึงเกิดจากแรงโนมถวงของโลกตามแนวดิ่งและแรงดานขางตามแนวนอน เชน แรงจากแผนดินไหว 
แรงลม เปนตน แลวสงถายน้ําหนักและแรงกระทําท้ังหมดลงสูดิน โดยไมใหเกิดน้ําหนักในแตละจุดเกินคา
ความสามารถของดินท่ีจะรองรับได สวนประกอบเหลานี้ ไดแก ฐานราก ตอมอ คานคอดิน เสา คาน พ้ืน โครง
หลังคา เปนตน 
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หมวด 2 
โครงสรางอาคาร 

1. มีแผนงานในการเฝาระวังใหอาคารมีสภาพพรอมใชงานและมีความม่ันคงแข็งแรง 
2. มีการตรวจสอบสภาพอาคารและบันทึกการตรวจสภาพอาคารพรอมมีรายงานผลตอหัวหนา 

หนวยงานหรือผูบริหารโรงพยาบาล 
3. มีผลการแกไขปญหาท่ีไดรับรายงาน 
 

งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 
หมวด 1 
บทนิยาม 

1. ระบบไฟฟากําลัง หมายถึง ระบบไฟฟาท่ีรับกําลังไฟฟาจากระบบจําหนายแรงดันสูง และลด
แรงดันเปนแรงดันต่ํา เพ่ือจายกําลังไฟฟาใหกับบริภัณฑไฟฟา 

2. ไฟฟาแสงสวาง หมายถึงแสงสวางท่ีเกิดจากสิ่งประดิษฐ แสงประดิษฐ  ( Artificial light) 
ไดแก แสงสวางจากหลอดไฟทุกชนิด ตลอดจนแสงท่ีเกิดจากสิ่งท่ีมนุษยประดิษฐข้ึน เชน  แสงจากหลอดไฟ
ฟลูออเรสเซนต (Fluorescent light) แสงจากหลอดแอลอีดี(LED) เปนตน เพ่ือใหมีแสงสวางใชในอาคาร ใหมี
ความสวางเพียงพอเหมาะสมกับพ้ืนท่ีใชงาน รวมถึงสําหรับใชในการหนีไฟ เปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร และสมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย อุปกรณประกอบทีใชรวมกับหลอดไฟฟา เชนโคมไฟแบบมี
แผนสะทอนแสง, บัลลาสต, สตารทเตอร เปนตน 

3. ระบบไฟฟาสํารอง หมายถึงแหลงจายระบบไฟฟาสํารอง ใชสําหรับทดแทนการจาย
กําลังไฟฟาในกรณีฉุกเฉิน หรือแหลงจายกําลังไฟฟาจากการไฟฟาขัดของ ลมเหลว เพ่ือใหมีไฟฟาใชอยาง
ตอเนื่อง และปลอดภัยสูงสุด  

4. ระบบโทรศัพทอัตโนมัติ หมายถึงระบบท่ีใชเพ่ือติดตอสื่อสารงานตางๆ ของโรงพยาบาล ท้ัง
ภายใน และภายนอกอาคาร 

5. ระบบเสียงประกาศ หมายถึง อุปกรณใชเพ่ือติดตอสื่อสารงานประชาสัมพันธตางๆ ของ
โรงพยาบาล 

6. ระบบเรียกพยาบาล หมายถึง อุปกรณใชเพ่ือติดตอสื่อสารระหวางผูปวยกับพยาบาล 

7. ระบบแจงเหตุเพลิงไหม หมายถึงสัญญาณท่ีใชแจงเหตุในกรณีท่ีเกิดเพลิงไหม 

8. ระบบเสาอากาศโทรทัศนรวม หมายถึง อุปกรณรับสัญญาณทีวีรวม และกระจายสัญญาณไป
ยังเตารับตามจุดตาง ๆ เพ่ือใชสําหรับการรับชม ขอมูล ขาวสาร เปนตน 

9. ระบบทีวีวงจรปดหมายถึง ระบบการบันทึกภาพเคลื่อนไหวดวยกลองวงจรปด ซ่ึงเปนระบบ
สําหรับใชเพ่ือการรักษาความปลอดภัย 

10.ระบบ Access Control เปนระบบท่ีควบคุมการเขา หรือ ออก อัตโนมัติ เพ่ือปองกนและ
ควบคุมการเขาถึงในสถานท่ีเฉพาะท่ีตองการความปลอดภัย 

11. ระบบสื่อสารดวยความเร็วสูง เปนกระบวนการถายทอดหรือแลกเปลี่ยนขาวสารระหวางผู
สงกับผูรับ โดยผานทางระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
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12. ระบบปองกันฟาผา เปนการติดตั้งตัวนําลอฟา ตัวนําลงดิน และรากสายดิน เพ่ือลดความ
เสี่ยงตอความเสียหายท่ีเกิดจากฟาผาได 

หมวด 2 
บทท่ัวไป 

1. ระบบไฟฟากําลัง ในท่ีนี้เปนการรับกําลังไฟฟาจากระบบจําหนายแรงดันสูงของการไฟฟาสวน
ทองถ่ิน ขนาด 22KV,24KV และ 33KV  เปนตน และลดแรงดันลงเปนแรงดันต่ําขนาด 230/400 V สําหรับ
ไฟฟาสวนภูมิภาค และ 240/416 V สําหรับการไฟฟานครหลวง โดยผานทางหมอแปลงไฟฟา แลวสงจาย
กําลังไฟฟาใหกับบริภัณฑไฟฟาตอไป นอกจากนี้ยังจะตองจัดเตรียมแยกกําลังไฟฟาใหกับเครื่องมือเฉพาะท่ีใช
ในทางการแพทย  เชน อุปกรณเครื่องมือแพทยท่ัวไป เครื่องเอ็กซเรยอุปกรณไฟฟาท่ีใชสําหรับผูปวยวิกฤตเปน
ตน ในการจายกําลังไฟฟาใหกับบริภัณฑไฟฟา ตองติดตั้งอุปกรณปองกันเปนไปตามหลักวิศวกรรม ระบบตอง
สามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง สะดวก ปลอดภัย ถูกตองตามมาตรฐาน และหลักวิศวกรรม 

2. การสองสวางภายในโรงพยาบาล มีพ้ืนท่ีตองการใหแสงหลายแบบ แตละพ้ืนท่ีมีการใหแสงท่ี
แตกตางกัน หลอดท่ีเหมาะสมท่ีใชในโรงพยาบาล คือหลอดท่ีมีอุณหภูมิสี 4000 องศาเคลวิน เพราะใหแสงสี
แดงออกมาดวย ซ่ึงเหมาะสําหรับการตรวจรักษาท่ัวไป ยกเวนโรคดีซานซ่ึงหลอดท่ีเหมาะคือ หลอดท่ีมีสีน้ําเงิน 
คือหลอดเดยไลท เนื่องจากการเปลี่ยนสีผิวท่ีเหลือง เห็นไดชัดในหลอดประเภทนี้ แตอยางไรก็ตามหลอดคูล
ไวท(อุณหภูมิสี 4000 องศาเคลวิน) ก็เหมาะสําหรับการรักษาสวนใหญอยู ดังนั้นจึงสรุปไดวาหลอดท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดสําหรับงานโรงพยาบาล คือหลอดคูลไวท   

หลอดท่ีจะใชในโรงพยาบาลควรเปนหลอดท่ีเหมือนกันหมด เพ่ือไมใหเกิดการหลอกตาเนื่องจาก
แสงท่ีไมเหมือนกันของหลอดในแตละพ้ืนท่ี เพราะอาจทําใหการตรวจวินิจฉัยโรคผิดได ยกเวนบริเวณท่ีไม
เก่ียวกับการรักษา วินิจฉัยโรค 

3. ระบบไฟฟาสํารองติดตั้งเพ่ือใชทดแทนการจายกําลังไฟฟา เม่ือระบบไฟฟาพ้ืนฐานของการ
ไฟฟาสวนทองถ่ินขัดของ โดยจะตองจายกําลังไฟฟาใหกับพ้ืนท่ีท่ีใชสําหรับการบริการ และใชในการ
รักษาพยาบาลอยางตอเนื่องเปนอยางนอยในสัดสวนท่ีเหมาะสม 

4. ระบบโทรศัพทอัตโนมัติเปนอุปกรณเพ่ือใชสําหรับติดตอสื่อสารงานตางๆ ของโรงพยาบาล ท้ัง
ภายใน และภายนอกอาคารซ่ึงรวมถึงแบบมีสาย และไรสาย 

5. ระบบเสียงตามสายเปนอุปกรณใชเพ่ือติดตอสื่อสารงานประชาสัมพันธตางๆ ของโรงพยาบาล 
ใชในงานประกาศขอมูลขาวสาร 

6. ระบบเรียกพยาบาลใชเพ่ือสําหรับผูปวยท่ีพักอยูในหองพัก ตองการความชวยเหลือจาก
พยาบาลอยางฉับพลัน 

7. ระบบแจงเหตุเพลิงไหม ใชกับอาคารเพ่ือเตือนภัยในเรื่องไฟไหม ปองกันชีวิต และทรัพยสิน 
ขอกําหนดการติดตั้งท่ัวไปใหเปนไปตาม กฎ และมาตรฐานแจงเหตุเพลิงไหมของ วสท. 

8. ระบบเสาอากาศโทรทัศนรวมปจจุบันไดมีการสงสัญญาณแบบดิจิตอล เปนอุปกรณรับ
สัญญาณทีวีรวม เชน ชอง 3, 5, 7, 9 ,11  และจานดาวเทียม กระจายสัญญาณไปยังเตารับตามจุดตาง ๆ เพ่ือ
ใชสําหรับการรับชม ขอมูล ขาวสาร 

9. ระบบทีวีวงจรปด เปนการบันทึกภาพเคลื่อนไหวดวยกลองวงจรปด ซ่ึงเปนระบบสําหรับใช
เพ่ือการรักษาความปลอดภัย 
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10. ระบบ Access Control เปนระบบท่ีควบคุมการเขา หรือ ออก อัตโนมัติ โดยจําเปนตองใช
รหัส ขอมูล เพ่ือการเขาถึง เชน KEY CARD และการสแกนนิ้วมือ 

11. ระบบสื่อสารดวยความเร็วสูง เปนการเชื่อมตอระบบเครือขายคอมพิวเตอรถึงกัน ภายใน
พ้ืนท่ีใกล ๆ กันออกแบบมาเพ่ือใหบริการแลกเปลี่ยนขาวสารกัน ในสวนตางๆ ขององคกรในบริเวณท่ีไมไกลกัน
มาก 

12. ระบบปองกันฟาผา เปนการติดตั้งตัวนําลอฟา ตัวนําลงดิน และรากสายดิน เพ่ือปองกัน
อันตรายจากฟาผา ซ่ึงจะทําใหอุปกรณ สิ่งปลูกสรางเสียหายและเกิดไฟไหมได 

13. ระบบนําทางเรืองแสงเพ่ือการอพยพหนีภัย เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการอพยพหนีภัยเม่ือ
เกิดเหตุฉุกเฉินใหแกเจาหนาท่ีโรงพยาบาลและประชาชน 

 
 
 

หมวด 3 
ระบบไฟฟากําลัง 

1. แนวการปกเสาพาดสายไฟฟา เปนระเบียบเรียบรอยและปลอดภัย14 
2. บริเวณท่ีติดตั้งหมอแปลงไฟฟาแบบตั้งพ้ืน และนั่งราน ตองมีท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงาน และมีการ

ปองกันอันตรายจากไฟฟา เปนไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทยฉบับปลาสุด สถานท่ี
ติดตั้งรถซอมบํารุงสามารถเขาถึงไดและมีปายแจงเตือนระวังอันตรายไฟฟาแรงสูง15 

 

14
ขอกําหนดตามมาตรฐาน 

15
ขอกําหนดตามมาตรฐาน 
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ตัวอยางรูปแบบการติดตั้งหมอแปลงแบบตั้งพ้ืน 

 
3. สายไฟฟามีระยะหางจากตัวอาคารท่ีจะไมกอใหเกิดอันตราย และมีความสูงจากผิวจราจรหรือ

ทางเดินท่ีเหมาะสม  โดยไมกีดขวางและเปนอันตรายตอบุคคลท่ัวไป16 

16
ขอกําหนดตามมาตรฐาน 
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แบบฟอรมการตรวจสอบระยะหางของสมาคมชางเหมาไฟฟาและเครื่องกลไทย  
 

4. มีกระแสไฟฟาจายใหกับอุปกรณท่ีใชกับผูรับบริการอยางเพียงพอตลอด 24 ชั่วโมง (ตาม
มาตรฐานวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย)17 

5. มีการติดตั้งแผงจายไฟฟาหลัก(ตู MDB) อยูในหองท่ีทําดวยวัสดุม่ันคงแข็งแรง มีท่ีวางเพ่ือ
ปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน สามารถเขาตรวจสอบและซอมบํารุงไดสะดวก มีปายแจงเตือนระวังอันตราย
ไฟฟา18 

6. มีทางเขาขนาดกวาง 0.60 เมตร และสูง 2.00 เมตร ท่ีจะเขาไปถึงท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงานได 1 
ทาง 

 

17
ขอกําหนดตามมาตรฐาน 

18
ขอกําหนดตามมาตรฐาน 
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ตัวอยางรูปแบบการติดตั้งแผงจายไฟฟาหลัก(ตู MDB) 

7. มีทางเขาขนาดกวาง 0.60 เมตร และสูง 2.00 เมตร ท่ีจะเขาไปถึงท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงานได 2 
ทาง 

 
 

ตัวอยางรูปแบบการติดตั้งแผงจายไฟฟาหลัก(ตู MDB) 

 
ตัวอยางรูปแบบการติดตั้งตูสวิทชตัดตอน(PANEL BOARD) 

 
8. มีระบบการตอลงดินของแหลงจายไฟฟาแยกตางหาก เชน เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองฉุกเฉิน 

การติดตั้งตองใหสอดคลองกับ ATS 3P หรือ ATS 4P เปนไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศ
ไทยฉบับปลาสุด การตอลงดินในพ้ืนท่ีท่ีไมมีการใชเครื่องมืออุปกรณไฟฟา(โซน 0) และพ้ืนท่ีท่ีมีการใชเครื่องมือ
อุปกรณไฟฟา (โซน 1) สายดินติดตั้งเปนแบบแยก (TN –S)เปนไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาในสถานท่ี
เฉพาะ (บริเวณสถานพยาบาล)ของการตอลงดินในพ้ืนท่ีท่ีมีการใชเครื่องมืออุปกรณไฟฟา(โซน 2) ยกเวนกลุม
โซน 1 เชน  บริเวณหองผาตัด , หอง  ICU ฯลฯ ซ่ึงการจายไฟฟาท่ีไมตอเนื่อง สามารถกอใหเกิดอันตรายถึง
ชีวิตได สายดินติดตั้งเปนแบบแยกออกจากระบบ ( IT) เปนไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาในสถานท่ี
เฉพาะ(บริเวณสถานพยาบาล)ของวสท.19 

19
ขอกําหนดตามมาตรฐาน 

หนา 318                                                               แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัติ 
   

                                                           



 
 

 
ตัวอยางรูปแบบการติดตั้งระบบการตอลงดินของหมอแปลงไฟฟา และแผงจายไฟฟาหลัก(ตู  MDB) 

 
 

 
ภาพแสดงระบบ IT (1 Phase 2 Wire) 
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ภาพตัวอยางแสดงการตอเชื่อมสายดินในสถานพยาบาลกลุม 2 
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ตารางรายการตัวอยางของการแบงกลุมและแบงประเภทของระบบไฟฟานิรภัย 

สถานพยาบาล 
กลุม 

ระยะเวลาสับเปล่ียนระบบ

ไฟฟา 

(t) – วินาที 

0 1 2 t ≤ 0.5 0.5 < t ≤ 15 

1. หองนวด (Massage room) X X   X 

2. หองพักผูปวย (Bed room)  X    

3. หองคลอด (Delivery room)  X  Xก X 

4. หองตรวจคล่ืนไฟฟาหัวใจ (Electrocardiography room, ECG) 

    หองตรวจคล่ืนไฟฟาสมอง (Electroencephalography room, ECG) 

    หองตรวจคล่ืนไฟฟามดลูก (Electrohysterography room, ECG) 

 X   X 

5. หองสําหรับสองกลอง (Endoscopic room)  Xข   Xข 

6. หองตรวจหรือรักษา (Examination or treatment room)  X   X 

7. หองศัลยกรรมทางเดินปสสาวะ (Urology room)  Xข   Xข 

8. หองรังสีวินิจฉัยและรักษา นอกจากขอ 21  X   X 

9. หองวารีบําบัด (Hydrotherapy room)   X   X 

10. หองกายภาพบําบัด (Physiotherapy room)  X   X 

11. หองดมยาสลบ (วิสัญญี) (Anesthetic room)   X Xก X 

12. หองผาตัด (Operating theatre room)   X Xก X 

13. หองเตรียมการผาตัด (Operating preparation room)  X X Xก X 

14. หองเฝอก (Operating plaster room)  X X Xก X 

15. หองพักฟนหลังผาตัด (Operating recovery room)  X X Xก X 

16. หองสวนเสนเลือดหัวใจ (Heart catheterization room)   X Xก X 

17. หองผูปวยหนัก (Intensive care room)   X Xก X 

18. หองฉีดสีเสนเลือด (Angiographic examination room)   X Xก X 

19. หองฟอกไต ลางไต (Hemodialysis room)  X   X 

20. หองตรวจดวยคล่ืนแมเหล็ก (Magnetic resonance room, MRI)  X   X 

21. เวชศาสตรนิวเคลียร (Nuclear medicine)  X   X 

22. หองดูแลเด็กที่คลอดกอนกําหนด (Premature baby room)   X Xก X 

หมายเหตุ 

 ก  โคมไฟฟาและบริภัณฑไฟฟาที่ทางการแพทยเพื่อชวยชีวิต จะตองไดรับไฟฟาภายใน 0.5 วินาที  

 ข  ไมใชเปนหองผาตัด 

 
 

9. การเดินสายไฟฟาตองยึดแนนหรือฝงในผนัง / ฝาเพดานอยางเปนระเบียบ เปนไปตาม
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทยฉบับปลาสุด20 

 
 
 

20
ขอกําหนดตามมาตรฐาน 
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หมวด 4 
ระบบไฟฟาแสงสวาง 

1. ภายนอกอาคารมีการติดตั้งเสาไฟฟาแสงสวางหรือดวงโคมท่ีใหความสวางในเวลากลางคืนได
อยางพอเพียงสภาพของเสาไฟฟาและดวงโคมมีการติดตั้งอยางม่ันคงแข็งแรงและปลอดภัย21 

2. ภายในอาคารมีคาความเขมของแสงสวางพอเพียงและเหมาะสมตอพ้ืนท่ีใชงาน ตามมาตรฐาน
สมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย22 

3. ภายนอกอาคาร วงจรไฟฟาแสงสวางตองมีการติดตั้งอุปกรณปองกันการใชกระแสไฟฟาเกิน
และปองกันอันตรายจากกระแสไฟฟารั่ว 

 
ตารางขอแนะนําระดับความสองสวางภายในอาคาร ของสมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย 

      ประเภทของพ้ืนท่ีและกิจกรรม EmLux UGR L R a(min)           หมายเหตุ 

โรงพยาบาล 

1. พ้ืนท่ีรอรับการรักษา 
2. ทางเดินท่ัวไปเวลากลางวัน 
3. ทางเดินท่ัวไปเวลากลางคืน 
4. หองพักรักษาผูปวยนอก 
5. หองทํางานแพทย 
6. หองพักแพทย 

200 
200 
50 
200 
500 
300 

22 
22 
22 
22 
19 
19 

80 
80 
80 
80 
80 
80 

ามสองสวางวัดท่ีระดับพ้ืน 

พ้ืนท่ีหองพักผูปวยใน 

1. พ้ืนท่ีท่ัวไป 
2. แสงสวางสําหรับการอานหนังสือ 
3. พ้ืนท่ีตรวจท่ัวไปในหองพักผูปวย 
4. พ้ืนท่ีตรวจโรคและรักษาโรค 
5. ความสวางในเวลากลางคืน 
6. หองน้ําผูปวย 
7. พ้ืนท่ีตรวจโรคท่ัวไป 
8. หองตรวจหูและตา 
9. พ้ืนท่ีตรวจสอบสายตาโดยการอานและดู  
แผนภาพทางสายตา 
10. หองดูภาพจากจอภาพของเครื่อง 
Scanners 
11. หองถายเลือด/เครื่องรักษาไตเทียม 
12. พ้ืนท่ีตรวจรักษาโรคผิวหนัง 

100 
300 
300 

1,000 
5 

200 
500 

1,000 
500 

 
50 
50 
500 
300 

19 
19 
19 
19 
19 
22 
19 
 

16 
 

19 
19 
19 
19 

80 
80 
80 
80 
80 
80 
90 
90 
90 
 

80 
90 
80 
80 

ความสองสวางวัดท่ีระดับ
พ้ืน 

 

 

 

ดวงโคม ณ จุดตรวจ 

 
 

สําหรับพ้ืนท่ีมี
จอคอมพิวเตอรใหดู TIEA – 

21
ขอกําหนดตามมาตรฐาน 

22
ขอกําหนดตามมาตรฐาน 
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      ประเภทของพ้ืนท่ีและกิจกรรม EmLux UGR L R a(min)           หมายเหตุ 

โรงพยาบาล 

13. หองสองกลองตรวจอวัยวะภายในรางกาย 
14. หองเขาเฝอก 
15. หองจายยา 
16. หองสําหรับการรักษาโดยการนวดและแผ
รังสี 
17. หองพักฟนกอนและหลังผาตัด 
18. หองผาตัด 
19. พ้ืนท่ีใตโคมผาตัด 

500 
300 
500 

 
1,000 
จําเพาะ 

19 
19 
19 
 

80 
80 
80 

 
90 
 

GD002 

 

 

 

 

 = 10K – 100K Lux 

พ้ืนท่ีสําหรับหองดูแลพิเศษ ICU (Intensive  Care  Unit) 

พ้ืนท่ีท่ัวไป 
แสงสวางใชในการตรวจท่ัวไป 
พ้ืนท่ีสําหรับการตรวจรักษา 
ความสวางสําหรับการเฝาไขกลางคืน 

100 
300 

1,000 
20 

19 
19 
19 
19 

90 
90 
90 
90 

 
ความสองสวางวัดท่ี
ระดับพ้ืน 

พ้ืนท่ีหองทันตแพทย 
1. แสงสวางโดยท่ัวไป 
2. แสงสวาง ณ ตัวผูปวย 
3. ใตดวงโคมผาตัด 
4. แสงสวางสําหรับเปรียบเทียบ  สีพ้ืน 
5. พ้ืนท่ีทดสอบและตรวจสอบสี 

500 
1,000 
5,000 
5,000 
1,000 

19 
 
 

19 

90 
90 
90 
90 
90 

ไมควรมีแสงบาตรตาเลย 
ดวงโคม ณ จุดรักษา 
บางกรณีอาจสูงกวา
5,000 Lux 
อุณหภูมิสีอยางต่ํา 
6,000 K 

ประเภทของพ้ืนท่ีและกิจกรรม 
6. หองคาเชื้อ 
7. หองปลอดเชื้อ 
8. หองชันสูตรพลิกศพ/หองเก็บศพ 
9. โตะชันสูตรพลิกศพ 

300 
300 
750 

5,000 

22 
22 
19 

80 
80 
90 
90 

 

 

อาจจะสูงกวา  5,000  
Lux 

หมายเหตุ  
EmLux  :ความสองสวางขั้นตํ่าโดยเฉลี่ย   หมายถึง  ความสองสวางโดยเฉลี่ยของพ้ืนท่ี  ท่ีใชทํากิจกรรม

ดังกลาว  ในการใชงานตองมีคาไมต่ํากวาคาท่ีกําหนดซึ่งคากําหนดดังกลาวไมใชคาของการติดตั้งใหม  แตเปนคาท่ีในการใช
งานไดจริงแลวจะตองมีคาไมต่ํากวากําหนด  ดังน้ันผูออกแบบจึงควรตองเผื่อการลดลงของแสงจากความสกปรกจากการใชงาน
โคมไฟ  หลอดไฟ  จากการลดลงของแสงเมื่อหลอดเสื่อมอายุการใชงาน  จากการลดลงของแสงจากการก้ันผนังก้ันหอง  
(partition)  หรือจากกองเอกสารในหอง  จากการลดลงของแสงจากการไดรับแรงดันไฟฟาไมสม่ําเสมอ  จากการลดลงของ
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แสงจากการเลือกสีเฟอรนิเจอร  ผนังท่ีดูดกลืนแสงจากสีทึบ  หรือจากฝุนเกาะ  และจากการลดลงของแสงจากการขาดการ
บํารุงรักษา  ซึ่งหากผูออกแบบไมไดเผื่อการลดลงของแสง  ก็มักจะทําใหไดความสองสวางต่ํากวาท่ีมาตรฐานกําหนด 

อน่ึงคาดังกลาว  เปนคาสําหรับการใชงานของคนท่ัวไป  ในกรณีท่ีเปนผูสูงอายุ  หรือการใชงานพิเศษ
โดยเฉพาะ  ก็จําเปนตองพิจารณาปรับเพ่ิมคาความสองสวางใหสูงข้ึน  ใหเหมาะสมกับลักษณะการใชงาน 

UGRL:  Limiting  Unified  Glare  Ratingเปนดัชนีบอกคาระดับความไมสบายตามากท่ีสุดท่ียอมรับได
จากระบบแสงสวาง  ณ  พ้ืนท่ี  หรือจุดทํางาน  ซึ่งคาระดับความไมสบายตาหรือ  UGR  (Unified  Glare  Rating)  สามารถ
หาไดจากสูตรตอไปน้ีโดย  Tabular  Method  (โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดจากเอกสาร  CIE 117 – 1995) 

R a(min)คาดัชนีความถูกตองของสีขั้นตํ่า   โดยควรเลือกชนิดหลอดไฟท่ีใหคาความถูกตองของสีไมนอยกวา
คาท่ีกําหนด 

หมวด 5 
ระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน 

1. มีระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉินในการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟาซ่ึงตองสามารถจายไฟใชงาน
ภายใน 10 วินาที ภายหลังระบบไฟฟากําลังหลักหยุดทํางาน23 

2. มีการทดสอบการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองเปนประจําและมีน้ํามันสํารองสําหรับ
การเดินเครื่องอยางเพียงพอไมนอยกวา 8ชั่วโมง 

3. เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองตองอยูในท่ีมิดชิด โดยอาจอยูภายในอาคารหลักหรืออยูเปนอาคาร
แยกตางหาก  มีการปองกันแรงสั่นสะเทือนและเสียงจากเครื่อง  มีประตูทางเขาออกสะดวก และกวางเพียงพอ
ตอการเคลื่อนยายหรือซอมบํารุง โดยมีระยะหางโดยรอบจากเครื่องกับผนังไมนอยกวา 1 เมตร24 

4. ภายในอาคารท่ีติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง  ตองมีการระบายอากาศท่ีดีและสะอาด  มี
แสงสวางเพียงพอในการตรวจสอบการทํางานของเครื่อง25 

5. ตองมีรางระบายน้ําภายในหองเครื่องในตําแหนงท่ีเหมาะสม หรือรอบแทนเครื่องสําหรับการ
ระบายน้ําเวลาท่ีทําความสะอาดพ้ืน 

6. เครื่องกําเนิดไฟฟาตองมีขนาดกําลังท่ีเหมาะสมและเพียงพอ สามารถจายกระแสไฟฟาสํารอง
ใหกับดวงโคมและอุปกรณการแพทยท่ีจําเปนในแผนกอุบัติเหตุ หองผาตัดหอผูปวยหนัก  หองคลอดและ
ธนาคารเลือดเปนอยางนอย 

7. มีเครื่องสํารองไฟฟาฉุกเฉิน (UPS) จายใหกับอุปกรณทางการ    แพทยท่ีสําคัญ สําหรับวงจร
ชวยชีวิตซ่ึงไมสามารถหยุดได มีการใชอยางตอเนื่องเพียงพอ และเหมาะสม  โดยอยูในสภาพท่ีพรอมใชงาน 

8. บันไดทางหนีไฟ/ทางสัญจร  หองเครื่อง  และหนวยบริการอ่ืนๆตองมีระบบไฟฟาแสงสวาง
ฉุกเฉินซ่ึงใชพลังงานจากแบตเตอรี่เพ่ิมเติมตามความเหมาะสม ตามมาตรฐานระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน และ
โคมไฟ  ปายทางออกฉุกเฉิน ของ  วสท.26 

• การใหแสงสวางเพ่ือการหนีไฟ เพ่ือใหเห็นทางหนีไฟชัดเจนปลอดภัย และ
เพ่ือใหเห็นอุปกรณแจงเหตุดวยมือ และอุปกรณผจญเพลิงท่ีติดตั้งไดชัดเจน 
การใหแสงสวางเพ่ือการหนีไฟไมไดมีไวเพ่ือใหแสงสวางเฉพาะเม่ือระบบจาย

23
ขอกําหนดตามมาตรฐาน 

24
ขอกําหนดตามมาตรฐาน 

25
ขอกําหนดตามมาตรฐาน 

26
ขอกําหนดตามกฎหมายและมาตรฐาน 
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ไฟฟาปกติท้ังระบบลมเหลวแตเพียงอยางเดียว แตมีไวใหแสงสวางเม่ือมีความ
ลมเหลวของการจายไฟในพ้ืนท่ีนั้นๆดวย ชวงเวลาการสองสวางเพ่ือการหนีไฟ
ตองไมนอยกวา 180 นาที และชวงเวลาการสองสวางสํารองท่ีไมใชสําหรับหนี
ไฟตองไมนอยกวา 120 นาที 

• การใหแสงสวางฉุกเฉินตองมีแหลงจายไฟอิสระท่ีไมข้ึนกับแหลงจายไฟแสง
สวางปกติ และไมอนุญาตใหใชเครื่องกําเนิดไฟฟาเปนแหลงจายไฟใหกับโคม
ไฟฟาฉุกเฉิน และตองใชวงจรไฟฟาจากวงจรไฟฟาแสงสวางของในพ้ืนท่ีนั้นๆ 
การติดตั้งดวงโคมไฟฟาฉุกเฉินตองติดตั้งสูงจากพ้ืนไมนอยกวา 2 เมตร โดย
วัดจากพ้ืนถึงดานลางของโคม กรณีติดตั้งต่ํากวา 2 เมตร จะตองไมกีดขวาง
เสนทางหนีไฟ 

• การเดินสายไฟฟาสําหรับโคมไฟตอพวง และมีแหลงจายไฟสวนกลาง 
วงจรไฟฟาท่ีจายใหกับโคมไฟฟาฉุกเฉินจะตองแยกอิสระจากอุปกรณไฟฟา
อ่ืนๆ และสายไฟฟาท่ีใชจะตองเปนสายทนไฟติดตั้งในชองเดินสาย 

• โคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉิน รายละเอียดคุณสมบัติ และการติดตั้ง ใหยึดถือ
เปนไปตามมาตรฐาน ระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินและโคมไฟฟาปายทางออก
ฉุกเฉินของ วสท. ระยะหางระหวางปายสําหรับสัญลักษณท่ีมีความสูง 10 
เซนติเมตร ตองมีระยะไมเกิน 24 เมตร และใหติดตั้งเพ่ิมเติมดานบนท่ีจุดทาง
เลี้ยวทางแยกและเหนือประตูทางออกสุดทายดวย 

1) ควรติดตั้งปายทางออกดานลางเปนปายเสริม [4] โดยขอบลางของปายสูงจาก
พ้ืน 15-20 เซนติเมตร และขอบของปายอยูหางจากขอบประตูไมนอยกวา  10 
เซนติเมตรเปน ปายเครื่องหมายบอกทางเรืองแสง  (Photoluminescent 
Escape Sign) สามารถสะสมแสงรอบตัวและเรืองแสงไดโดยไมพ่ึงพาไฟฟา
โดยติดตั้งทุกตําแหนงประตูเสนทางหนีไฟทุกทางแยกทางเลี้ยวและแนว
เสนทางหนีไฟทุกระยะ 24 เมตร 

   

รูปแบบสัญลักษณโคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉิน 
 

9. ระบบนําทางเรืองแสงเพ่ือการอพยพหนีภัย(ถามี)  เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการอพยพหนีภัย
เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินใหแกเจาหนาท่ีโรงพยาบาลและประชาชน มีขอกําหนด ดังนี้ 

มาตรฐาน 
- มาตรฐาน UL1994 : Luminous Egress Path Marking System 
- มาตรฐาน DIN67510 : Longtime Afterglowing Pigments and 

Products 
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คุณสมบัต ิ

- วัสดุเรืองแสงตองผลิตจากแรหินธรรมชาติสวางโดยไมตองพ่ึงพาไฟฟา ไมมี
กัมมันตภาพรังสี ไมมีสวนผสมฟอสฟอรัส ไมลามไฟ(Fire Retardant) และไม
กอใหเกิดสารพิษ 

- คาความสวางเปนไปตามมาตรฐาน DIN67510(Longtime Afterglowing 
PigmentsandProducts) อยูในระดับ ClassC โดยมีคาความสวางไมนอย
กวา 150 mcd/m²ท่ีนาทีท่ี 10 และ 22 mcd/m² ท่ีนาทีท่ี 60 

บริเวณท่ีติดตั้งแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
- สวนท่ี 1  ปายเครื่องหมายบอกทางหนีไฟเรืองแสงพิมพวัสดุเรืองแสงเคลือบ

ติดแนนบนแผนอลูมิเนียมพรอมแผนกาวดานหลัง รูปแบบสัญลักษณเปนไป
ตาม ISO7010ขนาด 150x300 ม.ม. โดยใหติดตั้งทุกตําแหนงท่ีมีกลองไฟท่ี
แสดงเครื่องหมายทางหนีไฟฉุกเฉินพรอมแบตเตอรี่ (Exit Sign) โดยขอบลาง
ของปายเครื่องหมายบอกทางหนีไฟเรืองแสงสูงจากพ้ืนไมนอยกวา 15 ซม.แต
ตองไมเกิน 20 ซม.(Low Location Lighting) 

- สวนท่ี 2  ปายเครื่องหมายอุปกรณดับเพลิงเรืองแสงและปายเครื่องหมาย
อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหมเรืองแสงพิมพวัสดุเรืองแสงเคลือบติดแนนบนแผน
อลูมิเนียมพรอมแผนกาวดานหลัง รูปแบบสัญลักษณเปนไปตาม ISO7010
ขนาด 200x200 มม. โดยใหติดตั้งบริเวณผนังดานบนเหนืออุปกรณดับเพลิง
และดานบนเหนืออุปกรณแจงเหตุเพลิงไหม 

- สวนท่ี 3  ระบบนําทางเรืองแสงสําหรับการอพยพหนีภัยบริเวณชองบันไดหนี
ไฟ ประกอบดวย 

1) ปายเครื่องหมายบอกทางหนีไฟเรืองแสงพิมพวัสดุเรืองแสงเคลือบ
ติดแนนบนแผนอลูมิเนียมพรอมแผนกาวดานหลัง รูปแบบ
สัญลักษณเปนไปตาม ISO7010ขนาด 150x300 ม.ม. โดยให
ติดตั้งบริเวณผนังชานพักในบันไดหนีไฟ ขอบลางของปาย
เครื่องหมายบอกทางหนีไฟเรืองแสงสูงจากพ้ืนประมาณ 1.50 
เมตร 

2) ปายบอกชั้นเรืองแสง พิมพวัสดุเรืองแสงเคลือบติดแนนบนแผน
อลูมิเนียมพรอมแผนกาวดานหลังขนาด 200x200 ม.ม. โดยให
ติดตั้งบริเวณประตูหนีไฟ ขอบลางของปายบอกชั้นเรืองแสงสูงจาก
พ้ืนประมาณ 1.50 เมตร 

3) แถบนําทางเรืองแสง วัสดุ PVC Tape พรอมแผนกาวขนาด 25 ม.
ม. โดยใหติดตั้งบริเวณราวจับบันไดหนีไฟ  บริเวณผนังชานพักใน
บันไดหนีไฟ โดยติดตั้งบริเวณผนังชานพักสูงจากพ้ืน 10 ซม. และ
บริเวณรอบวงกบประตหูนีไฟของชั้นปลอยออก 
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4) แถบนําทางเรืองแสงสําหรับติดตามข้ันบันได วัสดุอลูมิเนียมพรอม
แผนกาวดานหลังขนาด 203 x76x25 ม.ม. โดยใหติดตั้งตาม
ข้ันบันไดหนีไฟ 

5) ปายปลอยออกเรืองแสง วัสดุ PVC Plate ขนาด 300x300 ม.ม. 
โดยใหติดตั้งเหนือประตูหนีไฟของข้ันปลอยออก 

 
หมวด 6 

ระบบโทรศพัท 
1. แนวการปกเสาพาดสายโทรศัพท  เปนระเบียบเรียบรอยและปลอดภัย 
2. สายโทรศัพท  มีระยะหางจากตัวอาคารท่ีจะไมกอใหเกิดอันตรายและมีความสูงจากผิวจราจร

หรือทางเดินท่ีเหมาะสม  ไมกีดขวางหรือเปนอันตรายตอบุคคลท่ัวไป 
3. มีจํานวนโทรศัพทตามความเหมาะสม (อัตราสวนสายนอกตอสายใน 1 :10) เพ่ือใช

ติดตอสื่อสารระหวางหนวยงานท้ังภายในและภายนอกไดอยางสะดวกรวดเร็ว 
4. จํากัดการใชโทรศัพทไรสายในบางพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญ เชน หองผา ตัด ,ICU,CCU เปนตน 

เพ่ือปองกันการรบกวนของคลื่นสนามแมเหล็กไฟฟา ซ่ึงทําใหอุปกรณเครื่องวัดทํางานผิดพลาดไดเชน มีปาย
แจงเตือนหามใชโทรศัพทไรสาย 

 
หมวด 7 

ระบบเสียงตามสาย 
1. มีระบบเสียงตามสายไวประกาศเรียก หรือแจงขอมูลขาวสาร ตอท้ังเจาหนาท่ีและผูรับบริการ

ไดสะดวกรวดเร็ว โดยสามารถไดยินอยางชัดเจนท้ังภายในและภายนอกอาคาร 
 

หมวด 8 
ระบบเรียกพยาบาล 

1. มีระบบเรียกพยาบาลสําหรับติดตอสื่อสารระหวางเจาหนาท่ีกับผูปวย  เพ่ือผูปวยจะไดรับการ
ชวยเหลืออยางทันทวงที โดยติดตั้งท่ีหองพักผูปวย ,หองน้ําผูปวย และท่ีทํางานพยาบาล และมีไฟสัญญาณ
แสดงหนาหองพัก 

 
หมวด 9 

ระบบแจงเหตุเพลิงไหม 
1. มีการติดตั้งระบบแจงเหตุเพลิงไหมในอาคารประกอบดวย อุปกรณสงสัญญาณท่ีสามารถสง

เสียงหรือสัญญาณใหผูท่ีอยูภายในอาคาร ไดยินหรือทราบอยางท่ัวถึง  โดยการควบคุมดวยมือหรือดวยระบบ
อัตโนมัติ ในตําแหนงท่ีเหมาะสมเชน โถงพักรอ หองพักผูปวย หองทํางาน เปนตน  โดยการติดตั้งใหเปนไปตาม
มาตรฐานระบบแจงเหตุเพลิงไหม ของวสท.27 

- อุปกรณแจงเหตุจะตองมีระดับความดังของเสียงท่ีจุดใดๆ ตองไมนอยกวา 60 
dB และไมเกิน 105 dB สําหรับในสถานท่ีสําหรับผูปวยท่ีมีปญหาเก่ียวกับ

27
ขอกําหนดตามกฎหมายและมาตรฐาน 
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การไดยิน ตองติดตั้งอุปกรณแจงเหตุชนิดแสงกระพริบสีขาวระหวาง 1-2 ครั้ง
ตอวินาที 

- ระยะหางระหวางอุปกรณแจงเหตุชนิดแสงตองไมเกิน 30 เมตรอุปกรณแจง
เหตุดวยมือจะตองติดตั้งในตําแหนงท่ีเห็นชัดเจน และอยูในพ้ืนท่ีทุก
ทางเขาออก และทางหนีไฟ สามารถเขาถึงไดสะดวก โดยระยะหางระหวาง
อุปกรณแจงเหตุดวยมือไมเกิน 60 เมตร(วัดตามแนวทางเดิน) 

 

 
 

ตัวอยางแสดงระยะการติดตั้งอุปกรณตรวจจับความรอน (HEAT  DETECTOR) 
 
 
 

 

 
 

 
ตัวอยางแสดงระยะการติดตั้งอุปกรณตรวจจับความรอน (HEAT  DETECTOR) 
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ตัวอยางแสดงระยะการติดตั้งอุปกรณตรวจจับควัน (SMOKE DETECTOR) 

 

ตัวอยางแสดงระยะการติดตั้งอุปกรณตรวจจับควัน (SMOKE DETECTOR) 

2. สายสัญญาณสําหรับอุปกรณแจงเหตุตองเปนสายชนิดทนไฟ(FRC) 
3. มีการตรวจสอบและทดสอบเปนประจําอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

 
หมวด 10 

ระบบทีวีรวม 
1. มีการติดตั้งระบบทีวีรวม และกระจายสัญญาณไปยังเตารับตาม จุด ตาง ๆ เพ่ือใชสําหรับการ

รับชม ขอมูล ขาวสาร เปนตน 
 

หมวด 11 
ระบบทีวีวงจรปด 

1. มีการติดตั้งระบบทีวีวงจรปด ตามจุดท่ีมีความเสี่ยง เชน โถงทางเขา หนาประตู ลิฟต เปนตน 
 

หมวด 12 
ระบบปองกันการเขา-ออก 

1. มีการติดตั้งระบบปองกันการเขาออก เพ่ือปองกนการเขาถึงในสถานท่ีเฉพาะ ท่ีตองการความ
ปลอดภัย 

 
หมวด 13 

ระบบส่ือสารดวยความเร็วสูง 
1. มีการติดตั้งระบบสื่อสารดวยความเร็วสูงเพ่ือการติดตอสื่อสาร  และเชื่อมตอดวยระบบ

เครือขาย 
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หมวด 14 

ระบบปองกันฟาผา 
1. มีการติดตั้งตัวนําลอฟา ตัวนําลงดิน ระบบหลักดิน เพ่ือปองกันอันตรายจากฟาผา ซ่ึงจะทํา

ใหอุปกรณ สิ่งปลูกสรางเสียหาย วิธีการติดตั้งเปนไปตามมาตรฐานการปองกันฟาผาสําหรับสิ่งปลูกสรางของ 
วสท.28 

 
หมวด 15 

ระบบปองกันแรงดันและกระแสเกิน 
1.มีการติดตั้งอุปกรณปองกันแรงดันและกระแสเกินท่ีแผงจายไฟฟาหลัก(ตู MDB) เพ่ือปองกัน

แรงดันและกระแสเกินท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก เชน ฟาผา สวิทตชิ่ง การลัดวงจร เปนตน29 
 

งานระบบประปาและสุขาภิบาล 
หมวด 1 
บทนิยาม 

1. ระบบประปา(น้ําดี) หมายถึง ระบบจายน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภคภายในโรงพยาบาลท่ีมี
คุณภาพน้ําท่ีไดคามาตรฐานน้ําประปาตาม พ.ร.บ. สิ่งแวดลอม ,การประปานครหลวง ,การประปาภูมิภาค  
เปนตน 

2. ระบบสุขาภิบาล(น้ําท้ิง,น้ําเสีย,น้ําฝน) หมายถึง ระบบการระบายน้ําท้ิง ,น้ําเสีย ,น้ําฝน ออก
จากอาคารหรือโรงพยาบาลลงสูระบบระบายน้ําสาธารณะ โดยไมกอใหเกิดการแพรหลายหรือสะสมเชื้อโรค
ทางน้ําและอากาศ 

3. ระบบดับเพลิง หมายถึง ระบบดับท่ีสามารถดับเพลิงในอาคารหรือโรงพยาบาลเบื้องตน
จนกวาพนักงานเจาหนาท่ีดับเพลิงจะมาทําการดับเพลิงตอไป ในกรณีท่ีเกิดเพลิงไหมท่ีไมสามารถดับเองได 

4. ระบบบําบัดน้ําเสีย หมายถึง ระบบท่ีสามารถบําบัดน้ําเสียของอาคารหรือโรงพยาบาลใหได
คุณภาพน้ําเสียท่ีไดคามาตรฐานตามพ.ร.บ.สิ่งแวดลอม ,ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 

5. การจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย หมายถึง การจัดใหมีท่ีพักมูลฝอยในอาคาร หรืออาคารพัก
มูลฝอยภายในโรงพยาบาล เพ่ือสะดวกและปลอดภัยตอการนําไปกําจัดตอไป 

 
หมวด 2 
บทท่ัวไป 

มาตรฐาน พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ เทศบัญญัติ ขอบังคับ 
ระเบียบ คําสั่ง ขอกําหนด  คําแนะนํา หลักเกณฑ หนังสือกฎหมาย ท่ีเก่ียวของหรือขอบังคับใหยึดถือ และ
ปฏิบัติโดยใหใชฉบับลาสุดเปนหลักมีดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
2) พระราชบัญญัติสถานพยาบาล  

28
ขอกําหนดตามมาตรฐาน 

29
ขอกําหนดตามมาตรฐาน 
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3) พระราชบัญญัติรักษาและสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  
4) มาตรฐานสากลท่ีเปนท่ียอมรับ  
5)  มาตรฐานการเดินทอภายในอาคาร ของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย 
6)  มาตรฐานการปองกันอัคคีภัย ของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย 
 

หมวด 3 
ระบบปองกันอัคคีภัย 

1. เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนยายได ( PATABLE FIRE EXTINHGUISHER )มีเครื่องดับเพลิงชนิด
ท่ีสามารถดับเพลิง เหมาะสมกับประเภทและชนิดของเพลิงแตละประเภท ดังนี้ 

(1)  ถังดับเพลิงเคมี ( A , B & C Type )  สําหรับหองท่ัวไป30 
(2)  ถังดับเพลิงชนิดสารสะอาด ( CLEAN AGENT ) สําหรับหอง เชน I.C.U. , 

C.C.U. เปนตน31 
(3)  ถังดับเพลิงชนิดสารสะอาด ( CLEAN AGENT ) บรรจุกาซไนโตเจน ,กาซ 

NOVEC ,กาซคารบอนไดออไซด เปนตน เหมาะสําหรับแผนก IT ,เวชระเบียน 
เปนตน32 

2. ถังดับเพลิงเคมี จะตองติดตั้งในตําแหนงท่ีเหมาะสม มองเห็นและสามารถหยิบใชไดงายและ
จะตองมีอยางนอยชั้นละ 1 ถัง 

3. ระบบดับเพลิงแบบทอยืน  
(1) ระบบดับเพลิงแบบทอยืน ชนิดทอแหง (DRY PIPE)เปนระบบท่ีเวลาปกติไมมีน้ํา

ในเสนทอน้ําดับเพลิง ประกอบดวยทอดับเพลิงและตูดับเพลิง โดยจะมีเครื่อง
ดับเพลิงหรือไมก็ได 
- ในกรณีท่ีไมมีเครื่องสูบน้ําจะตองรอน้ําจากรถดับเพลิงมาจายน้ําให  
- ในกรณีท่ีมีเครื่องสูบน้ําดับเพลิงสามารถฉีดน้ําดับเพลิงเอง โดยการลากสาย

ฉีดน้ําดับเพลิงแลวจึงเปดเครื่องสูบน้ําดับเพลิง เพ่ือการฉีดน้ําดับเพลิง 
(2) ระบบดับเพลิงแบบทอยืน ชนิดเปยก (WET PIPE) เปนระบบดับเพลิง

ก่ึงอัตโนมัติ เพราะตองมีน้ําในเสนทอน้ําดับเพลิงตลอดเวลา โดยรักษาแรงดัน
น้ําดวยเครื่องสูบน้ํารักษาแรงดันน้ํา (JOCKEY PUMP) ใหสามารถพอเพียงตอ
การฉีดดับเพลิงตลอดเวลา เม่ือเกิดเพลิงไหมก็เปดประตูน้ําในตูดับเพลิงแลวลาก
สายฉีดน้ําดับเพลิง เครื่องสูบน้ําดับเพลิงจะทํางานอัตโนมัติทันที 

(3) ตูดับเพลิง ประกอบดวย ตูดับเพลิงท่ีทําดวยโลหะท่ีมีบานเปดดานหนาเปน
กระจกนิรภัยและมีกุญแจลอกตู โดยภายในตูประกอบดวย 
- สายฉีดดับเพลิง มี 2 แบบ คือ แบบสายมวน( HOSE REEL) ใชสายขนาด Dia. 

1 นิ้วและแบบสายพับ(HOSE RACK) ใชสายขนาด Dia. 2 1/2 นิ้ว 
- หัวฉีดน้ําดับเพลิง  

30
ขอกําหนดตามกฎหมาย 

31
ขอกําหนดตามมาตรฐาน 

32
ขอกําหนดตามมาตรฐาน 
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- ประตูน้ําแบบ BALL VALVE 
- ประตูน้ําแบบ ANGLE VALVE 
- หัวจายน้ําแบบสวมหัวเร็ว ขนาด Dia. 2 1/2 นิ้ว พรอมฝาปด 
- ถังดับเพลิงแบบเคลื่อนท่ีได  
- ขวาน  
- ฯลฯ 

(4) ภายในอาคาร ตองมีระบบดับเพลิงแบบสายน้ําฉีดดับเพลิง ทุกชั้น ในระยะ
ครอบคลุม  30 เมตรและมีหัวรับน้ําดับเพลิงภายนอก อาคารท่ีระดับพ้ืนดินท่ี
รถดับเพลิงสามารถเขาถึง33 

4. สําหรับอาคารขนาดใหญพิเศษหรืออาคารสูง (เฉพาะอาคารท่ีกอสรางหลังป พ.ศ. 2535 ) 
จะตองมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ หรือเทียบเทาระบบสปริงเกอร และมีปริมาณน้ําสํารองดับเพลิง ตามกฎหมาย
ควบคุมอาคาร34 

 
หมวด 4 

ระบบประปา 
1. มีระบบจายน้ําทีสะอาดไมปนเปอนสิ่งท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ไมมีการรั่วซึม และมีแรงดัน

เพียงพอตอการใชงาน35 
2. มีระบบสํารองน้ําประปา ท่ีสามารถใหบริการไดตลอดระยะเวลาการรักษา 36เชน งานบริการ

ทันตกรรม 
3. ระบบสํารองน้ําประปา จะตองไมรั่วซึม และติดตั้งในสถานท่ีเหมาะสม ไมกอใหเกิดการ

ปนเปอนตอคุณภาพน้ําประปา เชน ระดับฝาถังเก็บน้ําใตดินตองสูงกวาระดับรางระบายน้ําฝนท่ัวไป โดย
สํารองน้ําไวใชได 2 วัน37 

4. มีฝาถังสําหรับการตรวจสอบบํารุงรักษา ปดมิดชิดมีกุญแจล็อค ปองกันสัตว แมลง หรือคน
ตกลงไปในถัง38 

 
หมวด 5 

ระบบระบายน้ําและระบบสุขาภิบาล 
1. มีแผนผังระบบระบายน้ําและระบบสุขาภบิาล39 
2. มีระบบรวบรวมน้ําท้ิงท่ีไมกอใหเกิดการแพรหลายหรือสะสมเชื้อโรคทางน้ําและอากาศ 

33
ขอกําหนดตามกฎหมาย 

34
ขอกําหนดตามกฎหมาย 

35
ขอกําหนดตามมาตรฐาน 

36
ขอกําหนดตามมาตรฐาน 

37
ขอกําหนดตามมาตรฐาน 

38
ขอกําหนดตามมาตรฐาน 

39
ขอกําหนดตามกฎหมาย 
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3. มีระบบการระบายน้ําฝนจากอาคาร สูระบบระบายน้ําฝนรวมอยางเหมาะสม เชน รางระบาย
น้ํารอบอาคาร บอพักระบบระบายน้ําฝนดานขางถนน โดยมีความลาดเอียงใหเพียงพอ ไมกอใหเกินการ
ตกตะกอนในทอ หรือรางระบายน้ํา มีตะแกรงดักขยะของระบบระบายน้ําฝนกอนปลอยออกสูแหลงสาธารณะ 
และไมมีบริเวณน้ําขังท่ีกอใหเกิดแหลงเพาะพันธุยุงหรือแมลงพาหะตางๆ หรือกอใหเกิดอันตรายในการสัญจร
ขอผูใชบริการ40 

4. มีการแยกประเภททอตางๆ ตามระบบการใชงานอยางชัดเจน เชน ทอสวม ทอน้ําท้ิง ทอ
ระบายอากาศ ทอระบายน้ําฝน ทอระบายน้ําท้ิงจากเครื่องปรับอากาศ โดยไมมีการรั่วซึม41 

5. ระบบสุขาภิบาลหองปฏิบัติการ เชน หอง lab , หองทันตกรรม , หองลางไต , หองลาง
เครื่องมือ , หองรังสี , หนวยจายกลาง ตองปราศจากเชื้อ เปนตน ประกอบดวย ทอประปา , ทอน้ําท้ิง ,ทอ
ชนิดพิเศษ ทนกรด-ดาง , ทอระบายอากาศ , เครื่องมือและอุปกรณชนิดพิเศษเฉพาะ เชน ชุดกรองหินปูน เปน
ตน42 

6. มีระบบรวบรวมปริมาณน้ําฝนท่ีเหมาะสม กอนปลอยออกสูแหลงระบายน้ําสาธารณะ 
7. ทอระบายอากาศจะตองโผลเหนือหลังคาและไมทําใหหลังคารั่วซึมได 
8. ขนาดทอตางๆสามารถใชตามรายการคํานวณทางวิศวกรรม 
 

หมวด 6 
ระบบบําบัดน้ําเสีย 

1. มีแผนผังระบบน้ําเสีย 
2. มีระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือแยกเฉพาะอาคารท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับปริมาณน้ํา

เสียและบําบัดน้ําเสียไดตามมาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิงท่ีกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม และ
กระทรวงสาธารณะสุขกําหนด43 

 
หมวด 7 

การจัดเก็บและกําจัดมูลฝอย 
1. มีการแยกมูลฝอยและการจัดการมูลฝอยตามประเภทมูลฝอยท่ัวไป มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอย

อันตราย 
2. จัดใหมีท่ีพักมูลฝอยในแตละพ้ืนท่ีท่ีเปนแหลงกําเนิดมูลฝอย โดยภาชนะรองรับมูลฝอยแยก

ตามประเภทมูลฝอยท่ัวไป มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยอันตราย เพียงพอตามรอบเวลาจัดเก็บ 
3. ภาชนะรองรับมูลฝอยตองมีฝาปดมิดชิด ไมรั่วซึม ทําดวยวัสดุท่ีทําความสะอาดงาย 44 
4. จัดใหมีอาคารพักมูลฝอยเปนอาคารมิดชิด มีการแยกมูลฝอยตามประเภทมูลฝอย สามารถ

ปองกันแมลงและสัตว มีการระบายอากาศท่ีดี ไมมีกลิ่น รวมท้ังมีปายบอกรายละเอียด และมีการติดตั้งดวงโคม
ใหแสงสวางบริเวณอาคารท่ีพักขยะ อาคารตั้งอยูในตําแหนงท่ีสามารถเคลื่อนยายมูลฝอยไดสะดวก และไมอยู 

40
ขอกําหนดตามกฎหมาย 

41
ขอกําหนดตามมาตรฐาน 

42
ขอกําหนดตามมาตรฐาน 

43
ขอกําหนดตามกฎหมาย 

44
ขอกําหนดตามกฎหมาย 
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บริเวณท่ีผูคนสัญจรไปมา มีระบบระบายน้ําจากอาคารพักมูลฝอยหรือบริเวณลางทําความสะอาด โดยรวบรวม
น้ําเสียไปยังระบบบําบัดน้ําเสีย45 

งานระบบเครื่องกล 
หมวด 1 
บทนิยาม 

ลิฟต หมายถึง พาหนะหรืออุปกรณขนสง คน สิ่งของ ในแนวดิ่งของอาคาร โดยอาศัย
เครื่องจักรกลไฟฟาในการควบคุมการเคลื่อนท่ี 
  

หมวด 2 
ลิฟต 

1. มีขนาดและจํานวนเหมาะสมกับการใชงาน46 
2. กรณีตองมีการเคลื่อนยายผูปวยดวยเกาอ้ีเข็นและ /หรือเตียงเข็นหองโดยสารและประตูตองมี

ขนาดเหมาะสมและกวางพอเพียงท่ีจะสามารถเข็นเกาอ้ีและ/หรือเตียงผูปวยเขาไดโดยสะดวก 
3. ภายในหองโดยสารตองสะอาดสวางไมอับชื้น มีระบบระบายอากาศท่ีมีประสิทธิภาพรวมท้ังมี

ระบบติดตอสื่อสารกับบุคคลภายนอกไดเม่ือเกิดเหตุขัดของ 
4. เครื่องควบคุมการข้ึน  – ลงตองมีการติดตั้งระบบ  Sefety Device  และระบบ Automatic 

Rescue Device47 
5. อุปกรณภายในอยูในสภาพดีและมีการซอมบํารุงอยูเสมอ48 
6. บริเวณโถงหนาลิฟตมีพ้ืนท่ีกวางเพียงพอตอการพักรอสามารถเข็นเตียงผูปวยสวนกันไดและมี

ระบบใหแสงสวางท่ีเหมาะสมเพียงพอ49 
7. กําหนดใหมีลิฟตสําหรับผูพิการและทุพลภาพท่ีใชงานได50 
 

หมวด 3 
ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ 

ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศท่ีด ี จะตองประกอบดวย  
1. มีอากาศจากภายนอกเดิมเขาสูหองเพ่ือใหไดอัตราการถายเทอากาศท่ีเหมาะสมโดยวิธี

ธรรมชาติหรือใชกลอุปกรณ51 
2. หองตรวจผูปวยท่ัวไปตองมีแรงดันอากาศสูงกวาบริเวณพักคอยโดยมีอากาศไหลสูโถงพักคอย

ได 

45
ขอกําหนดตามกฎหมายและมาตรฐาน 

46
ขอกําหนดตามกฎหมาย 

47
ขอกําหนดตามมาตรฐาน 

48
ขอกําหนดตามมาตรฐาน 

49
ขอกําหนดตามกฎหมาย 

50
ขอกําหนดตามกฎหมาย 

51
ขอกําหนดตามกฎหมายและมาตรฐาน 
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3. โถงพักคอยตองโลงสบายมีอากาศถายเทไดดีในปริมาณท่ีเหมาะสมถามีการปรับอากาศจะตอง
มีระบบกรองอากาศท่ีมีประสิทธิภาพปานกลาง52 

4. มีการควบคุมทิศทางการเคลื่อนท่ีของอากาศในบริเวณควบคุมความสะอาดโดยใหอากาศไหล
จากบริเวณท่ีมีความสะอาดมากไปยังบริเวณท่ีมีความสะอาดนอยกวา53 

5. มีการรักษาระดับความชื้นไมใหเกิน  70%Rh  สําหรับบริเวณท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิดเชื้อโดย
จัดใหมีแบบแสดงทิศทางการไหลของอากาศและตารางการตรวจสอบจากผูรับผิด  ชอบทุกๆ  1 เดือน 

6. หองตรวจผูปวยท่ีแสดง อาการโรคติดเชื้อทางอากาศตองมีแรงดันอากาศภายในหองเปนลบ54

โดยนําอากาศภายนอกเขามาปริมาณไมนอยกวา  12 ACH (สําหรับอาคารใหม) / 6 ACH  (สําหรับอาคารท่ี
สรางกอนป 2001)  โดยมีการเคลื่อนท่ีของอากาศจากแพทยไปสูผูปวยและมีการดูดอากาศจากบริเวณผูปวย
มาบําบัดกอนปลอยสูภายนอกอาคารโดยปลอดภัยถามีการปรับอากาศตองใชเครื่องปรับอากาศชนิดพิเศษท่ี
สามารถสรางสภาวะอากาศท่ีเหมาะสมไดและอากาศมีความชื้นไมเกิน  60%Rh 

7. มีการลางทําความสะอาดกรองอากาศชนิดลางไดทุก  1 สัปดาหสวนคอยลทําความเย็นถาดน้ํา
ท้ิงและแผงระบายความรอนใหลางทําความสะอาดทุก  6  เดือนเปนอยางนอย 

8. มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของกรองอากาศและอุปกรณปรับอากาศอยาง
สมํ่าเสมอทุก  6เดือนเปนอยางนอย 

 
หมวด 4 

ระบบแกสทางการแพทย 
ระบบแก็สทางการแพทยแกสท่ีจายใหเกผูปวย  ตองประกอบดวย 
1. กรณีจายแกสทางการแพทยดวยระบบถังเข็น ตองมีหองเก็บถังแกสแยกเปนสัดสวนมิดชิด

และปลอดภัย55 
2.  มีรถเข็นถังแกสทางการแพทยพรอมสายรัดถังอยูในสภาพดีและเพียงพอพรอมใชงาน 
3. การทําเครื่องหมายบนถังเพ่ือบอกชนิดของแกสท่ีบรรจุอยูในตําแหนงท่ีสามารมองเห็นได

ชัดเจน 
4. กรณีจายแกสทางการแพทยดวยระบบทอตองมีสถานท่ีหรือหองรวมระบบแกสเปนสัดสวน

มิดชิดไมปะปนกับกิจกรรมอ่ืนมีการระบายอากาศท่ีดีและจายแกสดวยระบบอัตโนมัติมีการจํากัดการเขาถึง
สถานท่ีหรือหองรวมระบบแกสทางการแพทยใหปลอดภัยจากการรบกวนท้ังจากมนุษยและสัตวโดยอนุญาต
การเขาถึงเฉพาะเจาหนาท่ีผูเก่ียวของเทานั้น56 

5. ระบบทอมีการติดตั้งอยางเปนระเบียบม่ันคงยึดแนนกับอาคารแยกหางไมปะปนกับระบบทอ
อ่ืนและสายไฟฟา 

6. มีเครื่องหมายท่ีจุดจายแกสทุกจุดโดยระบุชนิดของแกสไวอยางชัดเจน 
7. มีหัวจายแกสชนิดตางๆในหองท่ีจําเปนในจํานวนท่ีเหมาะสมอยางนอยดังนี้ 

52
ขอกําหนดตามมาตรฐาน 

53
ขอกําหนดตามมาตรฐาน 

54
ขอกําหนดตามมาตรฐาน 

55
ขอกําหนดตามกฎหมาย 

56
ขอกําหนดตามมาตรฐาน 
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 - หัวจายออกซิเจน   1  ชุด / หอง 
 - หัวดูดสูญญากาศ   1  ชุด / หอง 

8. มีวาลวสวนบริเวณ (Zone Valve)  และระบบเตือน (Line Alam) ท่ีไดมาตรฐานติดตั้งใน
ตําแหนงท่ีสามารถเห็นไดสะดวกไมนอยกวา  1  ชุดตอหนวยบริการ 

9. มีการตรวจสอบการทํางานของอุปกรณใหพรอมใชงานอยางสมํ่าเสมอไมนอยกวา1ครั้ง  / ป 
10. มีการซอมบํารุงรักษาการทํางานของอุปกรณใหพรอมใชงานอยาสมํ่าเสมอทุกๆ 2 เดือน 
11. มีเอกสารหลักฐานการตรวจสอบจากชางผูมีความชํานาญแสดงไวอยางชัดเจน 
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ขอกําหนด 

ดานความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
 

ขอบขาย 

1. ขอกําหนดดานความปลอดภัยในโรงพยาบาลนี้ได กําหนดขอแนะนําและแนวทางการปฏิบัติ
ดานความปลอดภัยในโรงพยาบาล ใหเกิดความปลอดภัยแกบุคลากรและผูเก่ียวของ 

2. ขอกําหนดดานความปลอดภัยในโรงพยาบาลนี้ใชไดกับโรงพยาบาลทุกประเภท ทุกขนาด 

บทนิยาม 

1. โรงพยาบาล หมายถึง สถานท่ีใหบริการเก่ียวกับสุขภาพอนามัย รวมท้ังสงเสริมสุขภาพ 

ปองกันโรค ฟนฟูสภาพและการรักษาพยาบาลใหแกประชาชน และมีเตียงสําหรับรับคนไขเขาพักรักษาตัวดวย  

2. ความปลอดภัยในโรงพยาบาลหมายถึง การกระทําหรือสภาพการทํางานซ่ึงปลอดจากเหตุอัน

จะทําใหเกิดการประสบอันตราย การเจ็บปวยหรือความเดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานหรือเก่ียวกับ

การทํางานในโรงพยาบาล 

เครื่องจักร 
หมวด1 
บทนิยาม 

1. เครื่องจักรหมายถึง สิ่งท่ีประกอบดวยชิ้นสวนหลายชิ้นสําหรับกอกําเนิดพลังงานเปลี่ยนหรือ
แปลงสภาพพลังงานหรือสงพลังงาน ท้ังนี้ ดวยกําลังน้ํา ไอน้ํา เชื้อเพลิง ลม กาซ ไฟฟาหรือพลังงานอ่ืนและ
หมายความรวมถึงเครื่องอุปกรณ ลอตนกําลัง รอก สายพาน เพลา เฟองหรือสิ่งอ่ืนท่ีทํางานสัมพันธกัน รวมท้ัง
เครื่องมือกล 

2. การตรวจสอบหมายถึง การตรวจพิจารณาความเรียบรอยของชิ้นสวนหรือกลไกการทํางาน
ของเครื่องจักร ตามท่ีกําหนดไวในคูมือของผูผลิต 

3. การทดสอบหมายถึง การตรวจสอบและทดลองใชงานชิ้นสวนอุปกรณหรือกลไกการทํางาน
ของอุปกรณเพ่ือความถูกตองโดยวิศวกร 

4. วิศวกรหมายถึงผูซ่ึงไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวา
ดวยวิศวกร 

 
บทท่ัวไป 

1. โรงพยาบาล จัดทําขอมูลประวัติครุภัณฑในโรงพยาบาล ประกอบดวย 
1) ชื่อครุภัณฑ(ระบุชื่อตามแนวทางการกําหนดรหัสตามระเบียบพัสดุ) 
2) ID Number (หมายเลขประจําครุภัณฑ ท่ีไมเปลี่ยนแปลงตลอดอายุการใชงาน) 
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3) ยี่หอ(ชื่อทางการคาของเครื่องมือ) 
4) รุน(ชื่อหรือรหัสรุนของเครื่องมือ) 
5) หมายเลขเครื่อง(เลขลําดับการผลิตเครื่อง) 
6) ผูผลิต(บริษัทผูผลิตเครื่อง) 
7) ประเทศผูผลิต(ประเทศผูผลิตหรือประเทศเจาของเครื่องหมายการคา) 
8) ผูจําหนาย 

• ชื่อสถานประกอบการ 

• ท่ีอยู  

• เบอรโทรศัพท  
9) ราคาครุภัณฑ 
10) วันท่ีไดรับ(วันท่ีไดรับเขาใชงานในโรงพยาบาล) 
11) วิธีการไดรับมา(เอกสารอางอิงการไดมาของครุภัณฑไดแก การจัดซ้ือจัดจาง การรับ

โอนครุภัณฑ การรับบริจาค เปนตน) 
12) สถานท่ีใชงาน(อาคาร สถานท่ีและหองท่ีติดตั้งใชงานหรือนําไปใชงาน) 

2. ตองดูแลใหบุคลากรซ่ึงทํางานเก่ียวกับเครื่องจักรปฏิบัติดังตอไปนี้ 
1) สวมใสเครื่องนุงหมใหเรียบรอยรัดกุมและเหมาะสม 
2) ไมสวมใสเครื่องประดับท่ีอาจเก่ียวโยงกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดได 
3) รวบผมท่ีปลอยยาวเกินสมควรหรือทําอยางหนึ่งอยางใดใหอยูในลักษณะท่ีปลอดภัย 

3. ในบริเวณท่ีมีการติดตั้งการซอมแซมหรือการตรวจสอบเครื่องจักรหรือเครื่องปองกันอันตราย
จากเครื่องจักรตองติดปายแสดงการดําเนินการดังกลาวโดยใชเครื่องหมายหรือขอความท่ีเขาใจงายและเห็นได
ชัดเจนรวมท้ังจัดใหมีระบบวิธีการหรืออุปกรณปองกันมิใหเครื่องจักรนั้นทํางานและใหแขวนปายแสดง
เครื่องหมายหรือสัญลักษณหามเปดสวิตชไวท่ีสวิตชของเครื่องจักรดวย 

4. การประกอบการติดตั้งการซอมแซมและการใชงานเครื่องจักรตองจัดใหมีวิศวกรเปนผูรับรอง
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดและเก็บผลการดําเนินการไวเพ่ือการตรวจติดตาม 

5. ตองดูแลตรวจสอบเครื่องจักรนั้นใหอยูในสภาพใชการไดดีปลอดภัยตามระยะเวลาการใชงาน
ท่ีเหมาะสมและจัดใหมีการตรวจรับรองประจําปตามชนิดและประเภทท่ีกําหนด 

6. หามมิใหโรงพยาบาลใชหรือยอมใหบุคลากรใชเครื่องจักรทํางานเกินพิกัดหรือขีด
ความสามารถท่ีผูผลิตกําหนด 

7. เครื่องเจียรเครื่องตัดเครื่องไสหรือเครื่องจักรท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายไดโดยสภาพตอง
ประกาศกําหนดวิธีการทํางานของบุคลากรติดไวบริเวณท่ีพนักงานปฏิบัติงาน 

8. ในกรณีท่ีใหบุคลากรทํางานเก่ียวกับเครื่องเชื่อมไฟฟาเครื่องเชื่อมกาซรถยกหรือเครื่องจักรท่ี
อาจกอใหเกิดอันตรายไดโดยสภาพตามโรงพยาบาลตองใชบุคลากรท่ีมีความชํานาญในการใชเครื่องจักรนั้น
และผานการอบรมตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด 

9. ตองดูแลใหพ้ืนท่ีบริเวณรอบเครื่องจักรติดตั้งอยูในลักษณะท่ีปลอดภัย 
10. ตองจัดใหมีวิธีการดําเนินการเพ่ือปองกันมิใหบุคลากรไดรับอันตรายจากการทํางานเก่ียวกับ

เครื่องจักรดังตอไปนี้ 
1) เครื่องจักรท่ีใชพลังงานไฟฟาตองมีระบบหรือวิธีการปองกันกระแสไฟฟารั่วเขาตัว

บุคคลท่ีเก่ียวของหรือเครื่องจักรและตองตอสายดินท้ังนี้การติดตั้งระบบปองกัน
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กระแสไฟฟารั่วดังกลาวใหเปนไปตามมาตรฐานของการไฟฟาฯในทองถ่ินนั้นกรณีท่ีไม
มีมาตรฐานดังกลาวใหปฏิบัติตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ 

2) เครื่องจักรท่ีใชพลังงานไฟฟาสายไฟฟาเขาเครื่องจักรตองเดินลงมาจากท่ีสูงกรณีเดิน
บนพ้ืนดินหรือฝงดินตองใชทอรอยสายไฟฟาท่ีแข็งแรงและปลอดภัย 

3) เครื่องจักรชนิดอัตโนมัติตองมีสีเครื่องหมายปด -เปดท่ีสวิตชอัตโนมัติตามหลักสากล
และมีเครื่องปองกันมิใหสิ่งหนึ่งสิ่งใดกระทบสวิตชอันเปนเหตุใหเครื่องจักรทํางาน 

4) เครื่องจักรท่ีมีการถายทอดพลังงานโดยใชเพลาสายพานรอกเครื่องอุปกรณลอตนกําลัง
ตองมีตะแกรงหรือท่ีครอบปดคลุมสวนท่ีหมุนไดและสวนสงถายกําลังใหมิดชิด 

5) เครื่องจักรท่ีมีใบเลื่อยวงเดือนตองจัดใหมีเครื่องปองกันอันตรายจากเครื่องจักรนั้น 
6) เครื่องจักรท่ีใชเปนเครื่องลับฝนหรือแตงผิวโลหะตองมีเครื่องปดบังประกายไฟหรือเศษ

วัตถุในขณะใชงาน 
7) ตองจัดใหทางเดินเขาออกจากพ้ืนท่ีสําหรับปฏิบัติงานเก่ียวกับเครื่องจักรมีความกวาง

ไมนอยกวา 80 เซนติเมตร 
11. ตองจัดทํารั้วคอกก้ันหรือเสนแสดงเขตอันตรายณบริเวณท่ีตั้งของเครื่องจักรใหบุคลากรเห็น

ไดชัดเจนและตองดูแลไมใหบุคลากรซ่ึงไมเก่ียวของเขาไปในบริเวณดังกลาว 
12. ตองไมติดตั้งเครื่องจักรท่ีควบคุมโดยระบบอิเล็กทรอนิกสหรือคอมพิวเตอรในบริเวณพ้ืนท่ีท่ี

มีกระแสไฟฟาเหนี่ยวนําจนอาจมีผลทําใหการทํางานของเครื่องจักรผิดปกติและกอใหเกิดอันตรายตอบุคลากร 
 

หมวด2  

ลิฟต 

1. ในกรณีท่ีจัดใหมีลิฟตในการปฏิบัติงานตองปฏิบัติดังตอไปนี้  
1) จัดทําคําแนะนําอธิบายการใชลิฟตและการขอความชวยเหลือติดไวในหองโดยสารของ

ลิฟต 
2) จัดทําคําแนะนําอธิบายการใหความชวยเหลือติดไวในหองจักรกลและหองผูดูแลลิฟต  
3) จัดทําขอหามใชลิฟตติดไวท่ีขางประตูลิฟตดานนอกทุกชั้น  
4) จัดใหมีการตรวจสอบลิฟตกอนการใชงานทุกวันหากสวนใดชํารุดเสียหายตองซอมแซม

ใหเรียบรอยกอนใชงาน 
5) จัดใหมีมาตรการปองกันอันตรายและติดปายหามใชลิฟตใหผูท่ีเก่ียวของเห็นไดชัดเจน

ในระหวางท่ีมีการซอมบํารุงการตรวจสอบหรือการทดสอบลิฟต 
2.  ลิฟตท่ีจะนํามาใชตองมีรายละเอียดคุณลักษณะดังตอไปนี ้

1) ติดตั้งไวในท่ีม่ันคงแข็งแรงและเหมาะสม  
2) มีปายบอกพิกัดน้ําหนักหรือจํานวนคนโดยสารไดอยางปลอดภัย  
3) มีระบบปองกันมิใหลิฟตเคลื่อนท่ีในกรณีท่ีประตูลิฟตยังไมปด  
4) มีระบบไฟสองสวางฉุกเฉินและมีระบบระบายอากาศท่ีเพียงพอภายในหองโดยสารของ

ลิฟต ในกรณีท่ีกระแสไฟฟาดับ 
5) มีระบบแสงหรือเสียงเตือนในกรณีท่ีมีการใชลิฟตบรรทุกน้ําหนักเกินพิกัดท่ีผูผลิต

กําหนด 
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6) มีอุปกรณตัดระบบการทํางานของลิฟตเม่ือมีการใชลิฟตบรรทุกน้ําหนักเกินพิกัดท่ี
ผูผลิตกําหนด 

7) มีระบบสื่อสารสําหรับใชงานในหองโดยสารลิฟตกับภายนอกท้ังสภาวะปกติและกรณีท่ี
กระแสไฟฟาดับ 

3. ในการประกอบการติดตั้งการทดสอบการใชการซอมบํารุงและการตรวจสอบลิฟตตองปฏิบัติ
ตามรายละเอียดคุณลักษณะของลิฟตแตละประเภทหรือคูมือการใชงานท่ีผูผลิตกําหนดไวหากไมมีรายละเอียด
คุณลักษณะหรือคูมือการใชงานดังกลาวตองปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะหรือคูมือการใชงานท่ีวิศวกรได
กําหนดข้ึนเปนหนังสือและเก็บผลการตรวจสอบและการทดสอบไวเพ่ือการตรวจติดตาม 

4. ตองจัดใหมีการตรวจสอบและการทดสอบชิ้นสวนและอุปกรณของลิฟตโดยวิศวกรอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง 

5. ตองตรวจสอบระบบความปลอดภัยและระบบการทํางานของลิฟตเปนประจําทุกเดือนและ
เก็บผลการดําเนินการไวเพ่ือการตรวจติดตาม 

6. ตองควบคุมดูแลมิใหบุคลากรหรือบุคคลใดดัดแปลงหรือทําใหลิฟตรับน้ําหนักไดเกินพิกัดท่ี
ผูผลิตกําหนด 

  
หมวด 3 

เครื่องเช่ือมไฟฟาและเครื่องเช่ือมกาซ 
1. กอนใชเครื่องเชื่อมไฟฟาและเครื่องเชื่อมกาซ ตองปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

1) จัดใหมีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนยายไดติดตั้งไวในบริเวณใกลเคียงท่ีสามารถนํามาใช  
 ดับเพลิงไดทันที  
2) จัดใหมีอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลใหบุคลากรสวมใส  
3) จัดบริเวณท่ีปฏิบัติงานมิใหมีวัสดุท่ีติดไฟงายวางอยู  
4) จัดใหมีฉากก้ันหรืออุปกรณปองกันอันตรายอ่ืนๆท่ีเหมาะสมเพ่ือปองกันอันตรายจาก  
 ประกายไฟและแสงจา  

2. ตองควบคุมดูแลมิใหบุคลากรหรือผูซ่ึงไมเก่ียวของเขาไปในบริเวณท่ีมีการทํางานดวยเครื่อง
เชื่อมไฟฟาหรือเครื่องเชื่อมกาซ 

3. ตองจัดใหมีมาตรการดานความปลอดภัยและควบคุมดูแลใหบุคลากรปฏิบัติโดยเครงครัดเม่ือ
ใชเครื่องเชื่อมไฟฟาหรือเครื่องเชื่อมกาซในบริเวณท่ีอาจจะกอใหเกิดอันตรายจากการระเบิด เพลิงไหมหรือไฟ
ลามจากกาซ น้ํามันหรือวัตถุไวไฟอ่ืน 

4. ในกรณีท่ีใหบุคลากรทํางานเก่ียวกับเครื่องเชื่อมไฟฟา ตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 
1) จัดใหมีการตอสายดิน ( Ground )กับโครงโลหะของเครื่องเชื่อมไฟฟาท่ีตอจากอุปกรณ

การเชื่อมท้ังนี้ ขนาดของสายดินตองไมต่ํากวามาตรฐานของการไฟฟาฯในทองถ่ินนั้น 
กรณีท่ีไมมีมาตรฐานดังกลาวใหปฏิบัติตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแหง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

2) จัดสถานท่ีปฏิบัติงานใหมีแสงสวางและการระบายอากาศอยางเหมาะสม  
3) จัดใหมีการใชสายดิน สายเชื่อม หัวจับสายดินและหัวจับลวดเชื่อม ตามขนาดและ  
 มาตรฐานท่ีผูผลิตกําหนดไว  
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4) จัดสายเชื่อมใหหางจากการบดทับของยานพาหนะ น้ําหรือท่ีชื้นแฉะหากไมสามารถ
หลีกเลี่ยงได ตองจัดใหมีอุปกรณปองกันความเสียหายขางตน 

5. ในกรณีท่ีใหบุคลากรทํางานเก่ียวกับเครื่องเชื่อมกาซ ตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 
1) ติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณควบคุมความดันและมาตรวัดความดันท่ีเหมาะสมถูกตอง

กับชนิดของกาซ 
2) ตรวจสอบการรั่วไหล การหลุดหลวม การสึกหรอของอุปกรณหรือสภาพท่ีไมปลอดภัย

ทุกครั้ง หากพบวาไมปลอดภัยตองทําการแกไขทันที 
3) จัดทําเครื่องหมาย สีหรือสัญลักษณท่ีทอสงกาซ หัวเชื่อมหรือหัวตัด ใหเปนแบบและ

ชนิดเดียวกัน 
6. ในการตอถังบรรจุกาซไวไฟหลายถังเขาดวยกัน ตองจัดใหมีอุปกรณกันเปลวไฟยอนกลับ ติด

ไวระหวางหัวตอกับอุปกรณควบคุมความดัน 
7. ตองจัดสถานท่ีเก็บกาซไวไฟใหอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีการระบายอากาศดี ไมมีความสั่นสะเทือนและ

ปลอดภัยจากการติดไฟหรือหางจากแหลงกอใหเกิดความรอนหรือประกายไฟ 
8. ตองติดตั้งอุปกรณนิรภัยแบบระบายไวท่ีถังบรรจุกาซทุกถังและดูแลใหอยูในสภาพพรอมใช

งานไดอยางปลอดภัย 
9. ตองดูแลถังบรรจุกาซทุกชนิดใหอยูในสภาพท่ีปลอดภัยตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

 
หมอน้ํา 
หมวด1 
บทนิยาม 

1. หมอน้ํา หมายถึง ภาชนะปดท่ีผลิตน้ํารอนหรือไอน้ําท่ีมีความดันสูงกวาบรรยากาศ โดยใช
ความรอนจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงหรือความรอนจากพลังงานอ่ืน 

2. ผูควบคุมหมอน้ํา หมายถึง ผูซ่ึงมีหนาท่ีควบคุมการทํางานและการใชหมอน้ํา 
3. การตรวจสอบ หมายถึง การตรวจพิจารณาความเรียบรอยของชิ้นสวนหรือกลไกการทํางาน

ของหมอน้ํา ตามท่ีกําหนดไวในคูมือของผูผลิต 
4. การทดสอบ หมายถึง การตรวจสอบและทดลองใชงานชิ้นสวนอุปกรณหรือกลไกการทํางาน

ของอุปกรณเพ่ือความถูกตองโดยวิศวกร 
5. วิศวกร หมายถึง ผูซ่ึงไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

 
บทท่ัวไป 

1. มาตรฐานนี้มิใหใชบังคับแกหมอน้ําทําความรอนท่ีใชผลิตไอน้ําความดันไมเกิน 1 บารหรือไอ
น้ําอุณหภูมิไมเกิน 120 องศาเซลเซียสหรือน้ํารอนความดันไมเกิน 10 บารแบบทอขดท่ีไมมีท่ีพักไอน้ํา เวนแต 

1) มีท่ีพักไอน้ําและขนาดเสนผานศูนยกลางภายนอกทอน้ําหรือหลอดน้ําเกิน 19 
มิลลิเมตร 

2) มีความจุของน้ําเกิน 23 ลิตร  
3) มีอุณหภูมิของน้ําเกิน 177 องศาเซลเซียส  
4) มีไอน้ําเกิดข้ึนในทอน้ําหรือหลอดน้ํา  
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2. ตองใชหมอน้ําและอุปกรณประกอบตางๆท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
มาตรฐาน ISO มาตรฐาน ASME มาตรฐาน JIS มาตรฐาน DIN มาตรฐาน TRD มาตรฐาน BS มาตรฐาน EN 
อยางหนึ่งอยางใด 

3. หมอน้ําท่ีผานการใชงานแลวหรือหมอน้ําท่ียายท่ีติดตั้งตองจัดใหวิศวกรรับรองผลการทดสอบ
ความดันท่ีอนุญาตใหใชไดสูงสุดใหมและเก็บผลการดําเนินการไวเพ่ือการตรวจติดตาม 

4. ตองจัดทําปายประกาศกําหนดวิธีการทํางานของบุคลากรท่ีเก่ียวกับการใชหมอน้ําการ
ตรวจสอบอุปกรณประกอบและการแกไขขอขัดของในการปฏิบัติงาน ติดไวบริเวณท่ีเห็นไดชัดเจน 

5. ตองจัดใหมีผูควบคุมหมอน้ําท่ีมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
1) ผานการอบรมตามหลักสูตรผูควบคุมหมอน้ําจากสถาบันของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ

หรือสถาบันอ่ืน ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
2) มีคุณวุฒิไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาชางกลโรงงาน สาขาชางยนตสาขา

ชางเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาชางเทคนิคการผลิต หรือสาขาอ่ืนท่ีมีวิชาการเรียน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเก่ียวกับไอน้ํา การเผาไหม ความรอน การประหยัดพลังงาน
หรือความแข็งแรงของวัสดุ รวมกันไมนอยกวาเกาหนวยกิต 

6. ตองใชน้ําสําหรับหมอน้ําท่ีมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
1) น้ําท่ีเขาหมอนํ้า ( Boiler Feed Water) ตองมีคาความเปนกรดเปนดาง ( pH)และคา

ความกระดางอยูในเกณฑท่ีเหมาะสมกับชนิดและประเภทของหมอน้ําตามหลัก
วิชาการดานวิศวกรรม 

2) น้ําท่ีใชภายในหมอน้ํา ( Boiler Water) ตองมีคาความเปนกรดเปนดาง ( pH)และมี
ตะกอนแขวนลอยและสารละลายอยูในเกณฑท่ีเหมาะสมกับชนิดและประเภทของ
หมอน้ําตามหลักวิชาการดานวิศวกรรม 

7. ในกรณีท่ีทําการตรวจสอบหรือซอมแซมหมอน้ํา ตองจัดใหมีการระบายอากาศเพ่ือไลกาซพิษ
หรือกาซไวไฟตลอดเวลา 

 
หมวด 2 

การติดตั้ง การซอมบํารุง การซอมแซมและการใช 
1. ในการติดตั้งหมอน้ําและอุปกรณประกอบ ตองปฏิบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

มาตรฐาน ISO มาตรฐาน ASME มาตรฐาน JIS มาตรฐาน DIN มาตรฐาน TRD มาตรฐาน BS มาตรฐาน EN 
และตามหลักวิชาการดานวิศวกรรม ท้ังนี้ ตองจัดใหมีวิศวกรเปนผูรับรองตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด 

2. ตองจัดใหมีการซอมบํารุงหรือการซอมแซมหมอน้ําและอุปกรณประกอบใหอยูในสภาพ
ปลอดภัยตลอดระยะเวลาท่ีใชงาน ท้ังนี้ ตามมาตรฐานและหลักวิชาการดานวิศวกรรม 

3. ตองจัดสถานท่ีท่ีติดตั้งหมอน้ําใหมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 
1) พ้ืนท่ีการทํางานและหองหมอน้ําตองมีทางเขาออกอยางนอย 2 ทาง มีความกวางอยาง

นอย 60 เซนติเมตร ความสูงอยางนอย 2 เมตรและปราศจากสิ่งกีดขวางทางเขาออก 
2) ชองเปดท่ีพ้ืนท่ีการทํางานตองมีขอบกันตกและวัสดุกันลื่นท่ีพ้ืนท่ีการทํางาน ข้ันบันได

และพ้ืนตาง ๆ 
3) พ้ืนท่ีการทํางานตองมีแสงสวางอยางเพียงพอ เครื่องวัดตางๆและอุปกรณประกอบตอง

มีแสงสวางใหเพียงพอท่ีจะอานคาและควบคุมไดสะดวก 
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4) ระบบไฟแสงสวางฉุกเฉินสองไปยังทางออกและเครื่องวัดตางๆรวมท้ังแผงควบคุมให
เห็นอยางชัดเจนในกรณีไฟฟาดับ 

5) ทางเดินตองไมมีสิ่งกีดขวาง ในกรณีท่ีไมสามารถหลีกเลี่ยงได ตองทําเครื่องหมาย ทาสี
หรือใชเทปสะทอนแสง ติดไวใหเห็นไดอยางชัดเจน 

6) ฐานรากท่ีตั้งของหมอน้ําและอุปกรณประกอบท่ีม่ันคงแข็งแรงและทนตอแรงดันและ
แรงกด การออกแบบและคํานวณใหเปนไปตามหลักวิชาการดานวิศวกรรม 

7) ปลองควันและฐานท่ีม่ันคงแข็งแรง เปนไปตามหลักวิชาการดานวิศวกรรม  
8) จัดใหมีฉนวนกันความรอนหุมหมอน้ํา ลิ้นจายไอน้ํา ทอจายไอน้ํา ถังพักไอน้ําถังเก็บน้ํา

รอน ปลองระบายไอน้ํา ทอท่ีตอจากหมอน้ําและอุปกรณประกอบท่ีมีความรอนซ่ึงติด
ตั้งอยูในระดับหรือบริเวณท่ีบุคลากรผูปฏิบัติงานอาจไดรับอันตรายได 

หมวด 3 
การควบคุม 

1. ตองจัดใหมีการทดสอบและรับรองความปลอดภัยในการใชหมอน้ําอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดย
วิศวกรหรือผูไดรับอนุญาตพิเศษใหทดสอบหมอน้ําได แลวแตกรณีตามกฎหมายวาดวยวิศวกรและเก็บผลการ
ทดสอบไวเพ่ือการตรวจติดตาม เวนแตหมอน้ําท่ีมีอัตราการผลิตไอน้ําเครื่องละตั้งแต 20 ตันตอชั่วโมงข้ึนไป
อาจขยายระยะเวลาการทดสอบและรับรองความปลอดภัยในการใชหมอน้ําเกินกวา 1 ป แตไมเกิน5 ป  

2. การซอมแซมหรือการดัดแปลงหมอน้ําหรือสวนหนึ่งสวนใดของหมอน้ํา ท่ีอาจมีผลกระทบตอ
ความแข็งแรงของหมอน้ําหรือความปลอดภัยในการใชหมอน้ํา ตองจัดใหมีวิศวกรทําหนาท่ีออกแบบ ควบคุม 
ทดสอบ และรับรองความปลอดภัยในการใชหมอน้ํากอนใชงานและเก็บผลการทดสอบไวเพ่ือการตรวจติดตาม 

 
ไฟฟา 

หมวด 1 
บทนิยาม 

1) บริภัณฑไฟฟาหมายถึง อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช วัสดุ เครื่องประกอบหรือเครื่องจักรท่ีใช
ไฟฟาเปนตนกําลังหรือเปนสวนประกอบหรือท่ีใชเก่ียวเนื่องกับไฟฟา 

2) ฉนวนไฟฟาหมายถึง วัสดุท่ีมีคุณสมบัติในการก้ันหรือขัดขวางการไหลของกระแสไฟฟาหรือ
วัสดุท่ีกระแสไฟฟาไมสามารถไหลผานไดงาย เชน ยาง ไฟเบอร พลาสติก 

3) แรงดันไฟฟาหมายถึง คาความตางศักยของไฟฟาระหวางสายกับสายหรือสายกับดินหรือ
ระหวางจุดหนึ่งกับจุดอ่ืน โดยมีหนวยวัดคาความตางศักยเปนโวลต 

4) กระแสไฟฟาหมายถึง ปริมาณการไหลของอิเล็กตรอนในวงจรไฟฟาจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุด
หนึ่ง โดยมีหนวยวัดเปนแอมแปร 

5) หมอแปลงเครื่องวัดหมายถึง อุปกรณท่ีใชสําหรับแปลงกระแสไฟฟาหรือแรงดันไฟฟาเพ่ือใช
กับเครื่องมือวัดและอุปกรณควบคุมเครื่องปองกันระบบไฟฟา 

6) เครื่องกําเนิดไฟฟาหมายถึง เครื่องจักรท่ีเปลี่ยนพลังงานใดๆเปนพลังงานไฟฟา 
7) ระบบลอฟาหมายถึง อุปกรณเพ่ือใชปองกันอันตรายท่ีเกิดจากฟาผาซ่ึงประกอบดวยหลักลอ

ฟา สายนําประจุและหลักดิน 
8) หลักลอฟาหมายถึง หลักโลหะท่ีติดตั้งสวนบนของโครงอาคารหรือสิ่งกอสราง ซ่ึงทําดวยเหล็ก

ท่ีไมเปนสนิมหรือโลหะชนิดอ่ืนท่ีมีความคงทนตอการผุกรอน เพ่ือนําประจุไฟฟาลงสูหลักดิน 

แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัต ิ หนา 343 

 



9. สายนําประจุหมายถึง สายตัวนําท่ีติดตั้งไวเพ่ือนําประจุไฟฟาระหวางหลักลอฟาหรือปลอง
ควันท่ีทําดวยโลหะกับหลักดิน 

10. หลักดินหมายถึง แทงโลหะท่ีปกลงไปในดินหรือสิ่งท่ีฝงอยูในดินเพ่ือท่ีจะนําประจุไฟฟาหรือ
กระแสไฟฟาลงสูดิน 

11. สายดินหมายถึง ตัวนําท่ีตอจากโครงโลหะของบริภัณฑไฟฟาหรือสิ่งท่ีเก่ียวของเพ่ือนําประจุ
ไฟฟาหรือกระแสไฟฟาลงสูหลักดิน 

12. การไฟฟาประจําทองถ่ินหมายถึง การไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค 
 

บทท่ัวไป 
1. ใหมีขอบังคับเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานดานความปลอดภัย ในการทํางานเก่ียวกับไฟฟาโดยใหมี

มาตรฐานเพ่ือเปนคูมือสําหรับการปฏิบัติงาน 
2. จัดใหมีการฝกอบรมใหกับบุคลากรซ่ึงปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟาใหมีความรูความเขาใจและ

ทักษะท่ีจําเปนในการทํางานอยางปลอดภัยตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ 
3. จัดใหมีแผนผังวงจรไฟฟาท่ีติดตั้งภายในโรงพยาบาลท้ังหมดซ่ึงไดรับการรับรองจากวิศวกร

หรือการไฟฟาประจําทองถ่ิน 
4. จัดใหมีแสงสวางในบริเวณท่ีบุคลากรปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟาอยางเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานได

อยางปลอดภัย 
5. จัดใหมีปายเตือนอันตรายท่ีมีขนาดมองเห็นไดชัดเจนและติดตั้งไวโดยเปดเผยในบริเวณท่ีอาจ

เกิดอันตรายจากกระแสไฟฟา 
6. หามใหบุคลากรซ่ึงปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟาเขาใกลหรือนําสิ่งท่ีเปนตัวนําไฟฟาท่ีไมมีท่ีถือหุม

ดวยฉนวนไฟฟาท่ีเหมาะสมกับแรงดันไฟฟาเขาใกลสิ่งท่ีมีกระแสไฟฟานอยกวาระยะหางตามท่ีสภาวิศวกรหรือ
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของกําหนด เวนแตไดดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

1) ใหบุคลากรสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลท่ีเปนฉนวนไฟฟาท่ี
เหมาะสมกับแรงดันไฟฟา หรือปดหรือนําฉนวนไฟฟาท่ีสามารถปองกันแรงดันไฟฟา
นั้นไดมาหุมสิ่งท่ีมีกระแสไฟฟาและ 

2) จัดใหมีวิศวกรควบคุมการปฏิบัติงาน  
7. หามอนุญาตใหบุคลากรซ่ึงปฏิบัติงานอ่ืนหรือผูซ่ึงไมเก่ียวของเขาใกลสิ่งท่ีมีกระแสไฟฟานอย

กวาระยะหางตามท่ีสภาวิศวกรหรือวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของกําหนด 
8. ดูแลมิใหบุคลากรสวมใสเครื่องนุงหมท่ีเปยกหรือเปนสื่อไฟฟาปฏิบัติงานเก่ียวกับสิ่งท่ีมี

กระแสไฟฟาท่ีมีแรงดันไฟฟาเกินกวา 50 โวลต โดยไมมีฉนวนไฟฟาปดก้ัน เวนแตจัดใหบุคลากรสวมใสอุปกรณ
คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลท่ีเปนฉนวนไฟฟาท่ีเหมาะสมกับแรงดันไฟฟาและใชเครื่องมือท่ีเปน
ฉนวนไฟฟา 

9. ในกรณีท่ีใหบุคลากรทํางานโดยใชอุปกรณในการปฏิบัติงานเก่ียวกับกระแสไฟฟาหรืออยูใน
บริเวณใกลเคียงกับสิ่งท่ีมีกระแสไฟฟา ใหจัดหาอุปกรณชนิดท่ีเปนฉนวนไฟฟาท่ีเหมาะสมกับแรงดันไฟฟา
สําหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร 

10. ฉนวนไฟฟาท่ีบุคลากรใชปฏิบัติงาน ตองจัดใหมีความตานทานของฉนวนไฟฟาท่ีวัดระหวาง
สายเสนไฟกับสายเสนไฟ สายเสนไฟกับสายเสนศูนยและสายเสนไฟกับสายดิน โดยตองเปนไปตามขอกําหนด 
ดังตอไปนี้ 
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1) การวัดความตานทานของฉนวนไฟฟา ในขณะท่ีสับสวิตชและตอฟวสไวเม่ือถอดหลอด  
 ไฟฟาและเครื่องใชไฟฟาออกท้ังหมด ตองวัดไดไมต่ํากวา 0.5 เมกะโอหม  
2) การติดตั้งสายไฟฟาท้ังหมดหรือวงจรยอย ใหมีความตานทานของฉนวนไฟฟาไมต่ํา

กวา0.5 เมกะโอหมหรือแบงวงจรยอยเพ่ิมข้ึนจนมีความตานทานของแตละวงจรยอย
ไมต่ํากวา 0.5 เมกะโอหม 

3) การวัดความตานทานของฉนวนไฟฟา ใหกระทําโดยใชแรงดันไฟฟากระแสตรงไมต่ํา
กวา500 โวลต เปนเวลาตอเนื่องกันไมนอยกวา 30 วินาที 

11. จัดใหมีแผนภาพพรอมคําบรรยายติดไวในบริเวณท่ีทํางานท่ีบุคลากรสามารถมองเห็นได
ชัดเจนในเรื่อง ดังตอไปนี้ 

1) วิธีปฏิบัติเม่ือประสบอันตรายจากไฟฟา  
2) การปฐมพยาบาลและการชวยชีวิตโดยการผายปอดดวยวิธีปากเปาอากาศเขาทางปาก

หรือจมูกของผูประสบอันตรายและวิธีการนวดหัวใจจากภายนอก 
12. จัดใหมีการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบไฟฟาและบริภัณฑไฟฟาใหใชงานไดโดย

ปลอดภัยไมนอยกวาปละ 1 ครั้งและเก็บผลการตรวจสอบไวเพ่ือการตรวจติดตาม 
 

หมวด 2 

บริภัณฑไฟฟา 

1. การติดตั้งบริภัณฑไฟฟาใหปฏิบัติตามมาตรฐานการติดตั้งท่ีการไฟฟาประจําทองถ่ินกําหนด

หากยังไมมีขอกําหนดตามมาตรฐานดังกลาวใหปฏิบัติใหเปนไปตามสภาวิศวกรหรือวิศวกรรมสถานแหง

ประเทศไทยหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของกําหนด 

2. ในกรณีท่ีใหบุคลากรปฏิบัติงานติดตั้งตรวจสอบหรือซอมแซมบริภัณฑไฟฟาใหปลดสวิตชและ

ผูกหรือแขวนปายพ้ืนสีแดงไวท่ีสวิตชโดยมีขอความวา “หามสับสวิตช”หรือใสกุญแจปองกันการสับสวิตช 

3. ในกรณีท่ีใหบุคลากรใชเครื่องเปาลมท่ีมีกําลังดันสูงทําความสะอาดบริภัณฑไฟฟาท่ีมี

กระแสไฟฟาตองจัดใหบุคลากรใชทอและหัวฉีดท่ีเปนฉนวนไฟฟาท่ีเหมาะสมกับแรงดันไฟฟานั้น 

4. ในกรณีท่ีสวนของบริภัณฑไฟฟาใชแรงดันไฟฟาเกินกวา 50 โวลตใหจัดใหมีท่ีปดก้ันอันตราย

หรือจัดใหมีแผนฉนวนไฟฟาปูไวท่ีพ้ืนเพ่ือปองกันอันตรายจากการสัมผัส 

5. การใชหมอแปลงเครื่องวัดท่ีมีแรงดันไฟฟาเกินกวา 60 โวลตใหปฏิบัติดังตอไปนี้ 

1) สายทางดานทุติยภูมิตองตอลงดินเวนแตสายทางดานทุติยภูมินั้นเปนสายหุม

ฉนวนไฟฟาชนิดมีเปลือกโลหะท่ีตอลงดินและรอยอยูในทอโลหะหรือทอชนิดอ่ืนท่ี

เหมาะสมท่ีตอลงดิน 

2) หมอแปลงไฟฟาประเภทแปลงกระแสวงจรทางดานทุติยภูมิตองตอใหเปนวงจรปด  

6. การใชเครื่องกําเนิดไฟฟาใหปฏิบัติดังตอไปนี้ 

1) ติดตั้งในบริเวณพ้ืนท่ีกวางพอท่ีจะปฏิบัติงานได 

2) จัดใหมีการระบายอากาศอยางเพียงพอกรณีติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาภายในหอง หาก

มีไอเสียจากเครื่องยนตใหตอทอไอเสียออกสูภายนอก 

แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัต ิ หนา 345 

 



3) จัดใหมีเครื่องปองกันกระแสไฟฟาไหลเกิน 

4) จัดใหมีเครื่องดับเพลิงชนิดท่ีใชดับเพลิงท่ีเกิดจากไฟฟาอยางเพียงพอและสามารถ

ดับเพลิงท่ีเกิดจากน้ํามันในหองเครื่องได 

5) ตองจัดใหมีเครื่องปองกันมิใหมีโอกาสตอขนานกับระบบไฟฟาของการไฟฟาประจํา

ทองถ่ินเวนแตจะไดรับอนุญาตจากการไฟฟาประจําทองถ่ินนั้น 

 
หมวด 3 

ระบบปองกันฟาผา 
1. การติดตั้งระบบปองกันฟาผาใหปฏิบัติตามมาตรฐานการติดตั้งท่ีวิศวกรรมสถานแหงประเทศ

ไทยหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของกําหนด 
2. ตองจัดใหมีการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบปองกันฟาผาใหใชงานไดโดยปลอดภัยไมนอย

กวาปละ 1 ครั้งและเก็บผลการตรวจสอบไวเพ่ือการตรวจติดตาม 
 

อัคคีภัย 
หมวด 1 
บทนิยาม 

1. อาคาร หมายถึง สิ่งปลูกสรางถาวรท่ีบุคคลอาจเขาไปอยูหรือใชสอยได เชน อาคารท่ีทําการ 
โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา สถานีนํารองหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกัน และ
รวมถึงสิ่งกอสรางอ่ืนๆซ่ึงกอสรางข้ึนเพ่ือประโยชนใชสอยสําหรับอาคารนั้นๆ เชน เสาธง รั้ว ทอระบายน้ํา หอ
ถังน้ํา ถนน ประปา และสิ่งอ่ืนๆซ่ึงเปนสวนประกอบของตัวอาคาร เชน เครื่องปรับอากาศ ลิฟต ครุภัณฑ ฯลฯ 

2. สถานท่ีซ่ึงมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยอยางเบาหมายถึง สถานท่ี ท่ีมีวัตถุซ่ึงไมติดไฟเปน
สวนใหญหรือมีวัตถุติดไฟไดในปริมาณนอยหรือมีวัตถุไวไฟในปริมาณนอยท่ีเก็บไวในภาชนะปดสนิทอยาง
ปลอดภัย 

3. สถานท่ีซ่ึงมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยอยางปานกลางหมายถึง สถานท่ีท่ีมีวัตถุไวไฟหรือ
วัตถุติดไฟไดและมีปริมาณนอย 

4. สถานท่ีซ่ึงมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยอยางรายแรงหมายถึง สถานท่ีท่ีมีวัตถุไวไฟหรือ
วัตถุติดไฟไดงายและมีปริมาณมาก 

5. เพลิงประเภท เอหมายถึง เพลิงท่ีเกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา เชน ไม ผา กระดาษ ยาง
พลาสติก รวมท้ังสิ่งอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกัน 

6. เพลิงประเภท บีหมายถึง เพลิงท่ีเกิดจากไขหรือของเหลวท่ีติดไฟไดกาซและน้ํามันประเภท
ตาง ๆ 

7. เพลิงประเภท ซีหมายถึง เพลิงท่ีเกิดจากอุปกรณหรือวัตถุท่ีมีกระแสไฟฟา 
8. เพลิงประเภท ดีหมายถึง เพลิงท่ีเกิดจากโลหะตางๆท่ีติดไฟได เชน แมกนีเซียมเซอรโคเนียม 

ไทเทเนียม รวมท้ังโลหะอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกัน 
9. วัตถุระเบิดหมายถึง วัตถุระเบิดตามกฎหมายวาดวยอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด 

ดอกไมเพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปนหรือวัตถุท่ีสามารถระเบิดไดเม่ือไดรับความรอน ประกายไฟ เปลวไฟหรือเม่ือ
ไดรับการกระทบกระเทือน การเสียดสีหรือถูกกระทําโดยตัวจุดระเบิด 
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10. วัตถุไวไฟหมายถึง วัตถุท่ีมีคุณสมบัติติดไฟไดงายและสันดาปเร็ว 
11. เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนยายไดหมายถึง เครื่องดับเพลิงซ่ึงมีลักษณะเปนอุปกรณท่ี

เคลื่อนยายไดโดยสะดวกและใชงานดวยมือ ภายในบรรจุสารดับเพลิงซ่ึงสามารถขับออกไดโดยใชแรงดันเชน 
เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ แบบยกหิ้ว แบบลากเข็นหรือลักษณะอ่ืนใดท่ีคลายกัน 

12. ระยะเขาถึงหมายถึง ระยะทางท่ีผูปฏิบัติงานสามารถเขาถึงเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนยาย

ไดเพ่ือดับเพลิง ณ จุดนั้นๆ 

บทท่ัวไป 
1. ตองจัดใหมีระบบปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาลและตองดูแลระบบปองกันและ

ระงับอัคคีภัยใหอยูในสภาพพรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
2. ในโรงพยาบาลทุกแหง ใหจัดทําปายขอปฏิบัติเก่ียวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟและ

ปดประกาศใหเห็นไดอยางชัดเจน 
3. ในโรงพยาบาลตองจัดใหมีแผนปองกันและระงับอัคคีภัยประกอบดวยการตรวจตรา การ

อบรม การรณรงคปองกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟและการบรรเทาทุกขใหจัดเก็บแผนปองกัน
และระงับอัคคีภัย ณ โรงพยาบาลและเก็บผลการดําเนินการไวเพ่ือการตรวจติดตาม 

4. ในกรณีท่ีสั่งใหบุคลากรทํางานท่ีมีลักษณะงานหรือไปทํางาน ณ สถานท่ีท่ีเสี่ยงหรืออาจเสี่ยง
ตอการเกิดอัคคีภัย ใหแจงขอปฏิบัติเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางานใหบุคลากรทราบกอนการปฏิบัติงาน
ใหจัดเก็บวัตถุตางๆดังตอไปนี้ 

1) วัตถุซ่ึงเม่ือรวมกันแลวจะเกิดการลุกไหมหรืออาจกอใหเกิดการลุกไหม ใหแยกเก็บโดย

มิใหปะปนกัน 

2) วัตถุซ่ึงโดยสภาพสามารถอุมน้ําหรือซับน้ําไดมาก ใหจัดเก็บไวบนพ้ืนของอาคารซ่ึง
สามารถรองรับน้ําหนักท่ีเพ่ิมข้ึนได 

 
หมวด 2 

ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและทางหนีไฟ 
1. จัดใหมีเสนทางหนีไฟทุกชั้นของอาคารอยางนอยชั้นละ 2 เสนทางซ่ึงสามารถอพยพบุคลากร

หรือผูรับบริการในเวลาเดียวกันท้ังหมดสูจุดท่ีปลอดภัยไดโดยปลอดภัยภายในเวลาไมเกินหานาทีเสนทางหนีไฟ
ไปสูจุดท่ีปลอดภัยตองปราศจากสิ่งกีดขวางประตูท่ีใชในเสนทางหนีไฟตองทําดวยวัสดุทนไฟ ไมมีธรณีประตู
หรือขอบก้ัน และเปนชนิดท่ีบานประตูเปดออกไปตามทิศทางของการหนีไฟกับตองติดอุปกรณท่ีบังคับใหบาน
ประตูปดไดเอง หามใชประตูเลื่อน ประตูมวนหรือประตูหมุนและหามปดตาย ใสกลอน กุญแจ ผูก ลามโซหรือ
ทําใหเปดออกไมได 

2. โรงพยาบาลท่ีมีอาคารตั้งแตสองชั้นข้ึนไปหรือมีพ้ืนท่ีตั้งแต 300 ตารางเมตรข้ึนไป ตองจัดให
มีระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมในโรงพยาบาลทุกชั้นโดยใหปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

1) ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมอยางนอยตองประกอบดวย 
ก.  อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหมท้ังท่ีใชระบบแจงเหตุอัตโนมัติและระบบแจงเหตุท่ีใช
มือเพ่ือใหอุปกรณสงสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมทํางาน 
ข. อุปกรณสงสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมตองสามารถสงเสียงหรือสัญญาณใหทุกคน
ภายในอาคารไดยินหรือทราบอยางท่ัวถึงเพ่ือการหนีไฟ 
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2) อุปกรณแจงเหตุท่ีใชมือตองอยูในท่ีเห็นไดอยางชัดเจน เขาถึงไดงายหรืออยูในเสนทาง
หนีไฟโดยติดตั้งหางจากจุดท่ีบุคลากรทํางานไมเกิน 30 เมตร 

3) เสียงหรือสัญญาณท่ีใชในการแจงเหตุเพลิงไหมตองมีเสียงหรือสัญญาณท่ีแตกตางไป
จากเสียงหรือสัญญาณท่ีใชในสถานประกอบกิจการ 

4) กิจการโรงพยาบาลหรือสถานท่ีหามใชเสียงหรือใชเสียงไมไดผล ตองจัดใหมีอุปกรณ
หรือมาตรการอ่ืนใด เชน สัญญาณไฟหรือรหัส ท่ีสามารถแจงเหตุเพลิงไหมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

5) การติดตั้งระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม ใหเปนไปตามสภาวิศวกรหรือวิศวกรรม
สถานแหงประเทศไทยหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของกําหนด 

3. จัดใหมีแสงสวางอยางเพียงพอสําหรับเสนทางหนีไฟในการอพยพออกจากอาคารเพ่ือการหนี
ไฟ รวมท้ังจัดใหมีแหลงจายไฟฟาสํารองท่ีสามารถจายไฟฟาเพ่ือการหนีไฟและสําหรับใชกับอุปกรณดับเพลิง
ข้ันตนหรืออุปกรณอ่ืนท่ีเก่ียวของไดในทันทีท่ีไฟฟาดับ 

4. จัดใหมีปายบอกทางหนีไฟท่ีมีลักษณะ ตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ หรือตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และตองใหเห็นไดอยางชัดเจน 

 
หมวด 3 

การดับเพลิง 
1. จัดใหมีระบบน้ําดับเพลิงและอุปกรณประกอบเพ่ือใชในการดับเพลิงท่ีสามารถดับเพลิงข้ันตน

ไดอยางเพียงพอในทุกสวนของอาคาร อยางนอยใหประกอบดวย 
1) ในกรณีท่ีไมมีทอน้ําดับเพลิงของทางราชการในบริเวณท่ีตั้งอยูหรือมีแตปริมาณน้ําไม 
 เพียงพอ ใหจัดเตรียมน้ําสํารองไวใชในการดับเพลิงโดยตองมีอัตราสวนปริมาณน้ําท่ี

สํารองตอพ้ืนท่ีอาคารตามท่ีกําหนดไว 
  สําหรับกรณีท่ีมีอาคารหลายหลังตั้งอยูในบริเวณเดียวกัน ตองจัดใหมีน้ําสํารอง

ไวในปริมาณท่ีใชกับอาคารท่ีมีพ้ืนท่ีมากท่ีสุดเพียงหลังเดียว 
2) ระบบการสงน้ํา ท่ีเก็บกักน้ํา เครื่องสูบน้ําดับเพลิงและการติดตั้ง จะตองไดรับการ 
 ตรวจสอบและรับรองจากวิศวกรตามกฎหมายวาดวยวิศวกรและตองมีการปองกัน

ไมใหเกิดความเสียหายจากเพลิงไหมพรอมเก็บผลการดําเนินการไวเพ่ือการตรวจ
ติดตาม 

3) ขอตอทอรับน้ําดับเพลิงเขาอาคารและขอตอสงน้ําภายในอาคารจะตองเปนระบบ
เดียวกับท่ีใชในหนวยดับเพลิงของทางราชการในทองถ่ินหรือตองมีอุปกรณท่ีจะชวย
สวมระหวางขอตอท่ีใชกับหนวยดับเพลิงของทางราชการในทองถ่ินนั้นและตองอยูใน
สภาพท่ีใชงานไดดี ท้ังในการติดตั้งตองมีสิ่งปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจาก
ยานพาหนะหรือสิ่งอ่ืน 

4) ขอตอสายสงน้ําดับเพลิงและหัวฉีดดับเพลิงจะตองเปนระบบเดียวกับท่ีใชในหนวย
ดับเพลิงของทางราชการในทองถ่ินนั้น ซ่ึงสามารถตอเขาดวยกันไดหรือตองมีอุปกรณ
ท่ีจะชวยสวมระหวางขอตอหรือหัวฉีดดับเพลิงดังกลาว 

5) สายสงน้ําดับเพลิงตองมีความยาวหรือตอกันใหมีความยาวเพียงพอท่ีจะควบคุมบริเวณ
ท่ีเกิดเพลิงไหมได 
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2. จัดใหมีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนยายได โดยตองปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
1) จัดใหมีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนยายไดตามประเภทของเพลิง ซ่ึงเปนไปตาม

มาตรฐานท่ีสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกําหนด 
2) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนยายไดทุกเครื่อง ตองจัดใหมีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ

แสดงวาเปนชนิดใด ใชดับเพลิงประเภทใดและเครื่องหมายหรือสัญลักษณนั้นตองมี
ขนาดท่ีมองเห็นไดอยางชัดเจน 

3) หามใชเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนยายไดท่ีอาจเกิดไอระเหยของสารพิษ เชนคารบอน
เตตราคลอไรด 

4) ตองติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือท่ีเหมาะสมตามชนิดและขนาดสําหรับดับเพลิงท่ี
เกิดจากประเภทของวัสดุท่ีมีในแตละชั้นไว 1 เครื่อง ตอพ้ืนท่ีอาคารไมเกิน 1000 
ตารางเมตร ทุกระยะไมเกิน 45 เมตรแตไมนอยกวาชั้นละ 1 เครื่อง 

3. จัดใหมีการดูแลรักษาและตรวจสอบเครื่องดับเพลิงใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี โดยการ
ตรวจสอบตองไมนอยกวา 6 เดือนตอครั้ง พรอมกับติดปายแสดงผลการตรวจสอบและวันท่ีทําการตรวจสอบ
ครั้งสุดทายไวท่ีอุปกรณดังกลาวและเก็บผลการตรวจสอบไวใหเพ่ือการตรวจติดตาม 

4. ระบบดับเพลิงอัตโนมัติเปนไปตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ  

5. ใหปฏิบัติเก่ียวกับอุปกรณดับเพลิง ดังตอไปนี้ 
1) ติดตั้งปายแสดงจุดติดตั้งอุปกรณดับเพลิงท่ีเห็นไดอยางชัดเจน 
2) ติดตั้งอุปกรณดับเพลิงในท่ีเห็นไดอยางชัดเจน ไมมีสิ่งกีดขวางและสามารถนํามาใชงาน

ไดโดยสะดวกตลอดเวลา 
3) จัดใหมีการดูแลรักษาตรวจสอบอุปกรณดับเพลิงใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี โดยในการ 
 ตรวจสอบนั้นตองไมนอยกวาเดือนละ 1 ครั้งหรือตามระยะเวลาท่ีผูผลิตกําหนด พรอม

กับติดปายแสดงผลการตรวจสอบและวันท่ีทําการตรวจสอบครั้งสุดทายไวท่ีอุปกรณ
ดังกลาวและเก็บผลการตรวจสอบไวใหบุคลากรตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได
ตลอดเวลา เวนแตเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนยายไดใหตรวจสอบตามระยะเวลาท่ี
กําหนดไว 

6. สถานท่ีซ่ึงมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยอยางรายแรงหรืออยางปานกลาง ใหจัดบุคลากร
เพ่ือทําหนาท่ีดับเพลิงประจําอยูตลอดเวลาท่ีมีการทํางานและจัดหาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
ท่ีใชในการดับเพลิงและการฝกซอมดับเพลิงซ่ึงตองอยูในสภาพท่ีใชงานไดดีเชน เสื้อคลุมดับเพลิง รองเทา ถุง
มือ หมวก หนากากปองกันความรอนหรือควันพิษ อยางนอยใหเพียงพอกับจํานวนผูทําหนาท่ีดับเพลิงนั้น 

 
หมวด 4 

การปองกันอัคคีภัย 
จากแหลงกอเกิดการกระจายตัวของความรอน 

1. ใหมีการปองกันอัคคีภัยจากแหลงกอเกิดการกระจายตัวของความรอน ดังตอไปนี้ 
1) กระแสไฟฟาลัดวงจร ใหเปนไปตามกฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน

เก่ียวกับไฟฟา 
2) เครื่องยนตหรือปลองไฟ เพ่ือมิใหเกิดลูกไฟหรือเขมาไฟกระเด็นถูกวัตถุท่ีติดไฟได 
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3) การแผรังสี การนําหรือการพาความรอนจากแหลงกําเนิดความรอนสูงไปสูวัตถุท่ีติดไฟ
ไดงาย 

4) การเสียดสีหรือเสียดทานของเครื่องจักรหรือเครื่องมือท่ีเกิดประกายไฟหรือความรอน
สูงท่ีอาจทําใหเกิดการลุกไหมได 

5) การสะสมของไฟฟาสถิต โดยตอสายดินกับถังหรือทอน้ํามันเชื้อเพลิง สารเคมีหรือ
ของเหลวไวไฟ ท้ังนี้ ใหเปนไปตามกฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน
เก่ียวกับไฟฟา 

6) การเชื่อมหรือตัดโลหะ ซ่ึงเปนแหลงความรอนสูงท่ีอาจทําใหเกิดการลุกไหมได 
7) การสะสมความรอนของปลองระบายควัน โดยปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

ก. ไมติดตั้งปลองระบายควันกับสวนของอาคารท่ีสรางดวยวัสดุท่ีติดไฟไดงาย 
ข. หุมปลองระบายควันดวยฉนวนท่ีทําจากวัสดุท่ีไมติดไฟและอุณหภูมิผิวหนาดาน

นอกของฉนวนตองไมสูงเกิน 50 องศาเซลเซียส 
 

หมวด 5 
วัตถุไวไฟ 

1. ในกรณีท่ีมี เก็บหรือขนถายวัตถุไวไฟจะตองดําเนินการอยางปลอดภัยเพ่ือปองกันการเกิด
อัคคีภัย ท้ังนี้ ใหเปนไปตามกฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับสารเคมีอันตราย วัตถุไวไฟ  

2. การเก็บถังกาซชนิดเคลื่อนยายไดชนิดของเหลว ใหปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
1) ในกรณีท่ีเก็บถังกาซไวภายนอกอาคาร ตองเก็บไวในท่ีเปดโลงท่ีมีการปองกันความรอน

มิใหมีอุณหภูมิสูงกวาท่ีผูผลิตกําหนดไวและมีสิ่งปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจาก
ยานพาหนะหรือสิ่งอ่ืน 

2) ในกรณีท่ีเก็บถังกาซไวไฟไวภายในอาคาร ตองแยกเก็บไวในหองท่ีมีผนังทําดวยวัสดุทน
ไฟและมีการระบายหรือถายเทอากาศไดดี มีระบบตรวจจับกาซอัตโนมัติ ปริมาณเก็บ
รวมกันแหงละไมเกิน 2,000 ลิตร โดยแตละแหงจะตองหางกันไมนอยกวา 20 เมตร 

3) หามเก็บถังกาซไวไฟไวใกลวัตถุท่ีลุกไหมไดงาย 
4) มีโซหรือวัตถุอ่ืนในลักษณะเดียวกันรัดถังกันลมและติดตั้งฝาครอบหัวถัง เพ่ือความ

ปลอดภัยในขณะท่ีเคลื่อนยายหรือจัดเก็บ 
3. การเก็บวัตถุท่ีติดไฟไดงายประเภทไม กระดาษ ขนสัตว ฟาง โฟม ฟองน้ําสังเคราะหหรือสิ่ง

อ่ืนใดท่ีมีคุณสมบัติคลายคลึงกัน ใหเก็บไวในอาคารตางหากหรือเก็บในหองทนไฟซ่ึงหลังคาหรือฝาหองตองไม
ทําดวยแกวหรือวัสดุโปรงใสท่ีแสงแดดสองตรงเขาไปได ในกรณีท่ีมีจํานวนนอยอาจเก็บไวในภาชนะทนไฟหรือ
ถังโลหะท่ีมีฝาปด 

หมวด 6 
การดําเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัย 

และการรายงาน 
1. ตองจัดใหบุคลากรไมนอยกวารอยละสี่สิบของจํานวนบุคลากรในแตละหนวยของโรงพยาบาล

รับการฝกอบรมการดับเพลิงข้ันตน โดยใหผูท่ีไดรับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเปน
ผูดําเนินการฝกอบรม 

2. จัดใหมีการดําเนินการเก่ียวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัย ดังตอไปนี้ 
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1) โรงพยาบาลท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยอยางรายแรงหรืออยางปานกลางตองจัด
ใหมีการบริหารงานโดยกลุมปฏิบัติงานเพ่ือปองกันและระงับอัคคีภัยและมีผูทําหนาท่ี
อํานวยการระงับอัคคีภัยท้ังระบบโดยเฉพาะเม่ือเกิดเพลิงไหมประจําสถานโรงพยาบาล
ตลอดเวลาท่ีมีการประกอบกิจการ 

2) ตองจัดใหผูท่ีมีหนาท่ีเก่ียวกับการปองกันและระงับอัคคีภัยรับการฝกอบรมเก่ียวกับ
การปองกันและระงับอัคคีภัย การใชอุปกรณตางๆในการดับเพลิง การปฐมพยาบาล 
และการชวยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 

3. ตองจัดใหบุคลากรฝกซอมอพยพหนีไฟออกจากอาคารไปตามเสนทางหนีไฟตามท่ีกําหนด 
4. ตองจัดใหบุคลากรทุกคนฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมอพยพหนีไฟพรอมกันอยางนอยปละ 1 

ครั้ง โดยผูท่ีไดรับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเปนผูดําเนินการฝกซอม 
5. ใหจัดทํารายงานผลการฝกซอมดังกลาวตามแบบกําหนดและเก็บผลการดําเนินการไวเพ่ือการ

ตรวจติดตาม 
 

รังสีชนิดกอไอออน 
หมวด 1 
บทนิยาม 

1. รังสีชนิดกอไอออน ( Ionizing radiation)หมายถึง พลังงานในรูปของคลื่นแมเหล็กไฟฟาหรือ
อนุภาครังสีใดๆท่ีสามารถกอใหเกิดการแตกตัวเปนไอออนไดท้ังโดยทางตรงหรือโดยทางออมในตัวกลางท่ีผาน
ไป เชน รังสีแอลฟา รังสีบีตา รังสีแกมมารังสีเอ็กซ อนุภาคนิวตรอน อิเล็กตรอนท่ีมีความเร็วสูง โปรตอนท่ีมี
ความเร็วสูง เปนตน 

2. ตนกําเนิดรังสี ( Source)หมายถึง สิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีมีการแผรังสีออกมาโดยการสลายตัวของ
นิวเคลียสหรือสามารถกอใหเกิดการแผรังสีออกมาโดยวิธีอ่ืน ท้ังนี้ไมวาตนกําเนิดรังสีนั้นจะเปนชนิดชนิดปด
ผนึกหรือไมปดผนึกก็ตาม 

3. ตนกําเนิดรังสีชนิดไมปดผนึก ( Unsealed source)หมายถึง ตนกําเนิดรังสีท่ีไมไดมีการปด
ผนึก บรรจุหรือหอหุมอยางถาวรในปลอกหุมหรือวัสดุหอหุมท่ีมิดชิดและแข็งแรง ทนทานเพียงพอท่ีจะปองกัน
การรั่ว ไหล หก หลน หรือฟุงกระจายของสารกัมมันตรังสี 

4. กากกัมมันตรังสี ( Radioactive waste)หมายถึง สิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีประกอบหรือปนเปอนดวย
สารกัมมันตรังสีและไมเปนประโยชนในการใชงาน 

5. ปริมาณรังสีสะสมหมายถึง ผลรวมของปริมาณรังสีท่ีรางกายไดรับ 
6. พ้ืนท่ีควบคุมหมายถึง บริเวณท่ีกําหนดเปนบริเวณรังสีและบริเวณรังสีสูง 
7. บริเวณรังสีหมายถึง บริเวณท่ีมีอัตราปริมาณรังสีเกิน 2.5 ไมโคร-ซีเวอรต ( micro Sievert) 

ตอชั่วโมง แตไมเกิน 25 ไมโครซีเวอรต (micro Sievert) ตอชั่วโมง 
8. บริเวณรังสีสูงหมายถึง บริเวณท่ีมีอัตราปริมาณรังสีเกิน 25 ไมโคร-ซีเวอรต ( micro Sievert) 

ตอชั่วโมงข้ึนไป 
9. อุปกรณบันทึกปริมาณรังสีประจําตัวบุคคลหมายถึง อุปกรณบันทึกปริมาณรังสีท่ีใชสวมใส

หรือติดไวกับสวนตาง ๆ ของตัวบุคลากร เพ่ือการบันทึกปริมาณรังสีสะสมท่ีบุคลากรไดรับตามชวงเวลาของ
การปฏิบัติงานเก่ียวกับรังสี ซ่ึงสามารถอานคาไดโดยทันที หรือนําไปวิเคราะหผลในภายหลัง ไดแก ฟลมแบดจ 
(film badge) ฟลมริงก (filmring) ที แอล ดี แบดจ ( TLD badge) ที แอล ดี ริงก ( TLD ring) ที แอล ดี 
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แคปซูล ( TLD capsule) พอคเคท แชมเบอร ( pocket chamber) พอคเคท โดสซิมิเตอร 
(pocketdosimeter) เปนตน 

10. ผลิตหมายถึง ทํา ผสม ปรุง ปรุงแตง แปรสภาพ เปลี่ยนรูปและหมายความรวมถึงการบรรจุ 
เก็บ เคลื่นยายและการติดฉลากหรือตราหรือสัญลักษณบนหีบหอบรรจุ ภาชนะบรรจุ ปลอกหุมหรือสิหอหุม
สารกัมมันตรังสี 

11. มีไวในครอบครองหมายถึง การมีไวในครอบครอง ไมวาเพ่ือตนเองหรือผูอ่ืนและไมวาจะเปน
การมีไวเพ่ือขาย เพ่ือขนสง เพ่ือใชหรือเพ่ือประการอ่ืนใดและรวมถึงการท้ิงอยูหรือปรากฏอยูในบริเวณท่ีอยูใน
ความครอบครองดวย 

 
หมวด 2 

การควบคุมและปองกันอันตราย 
1. การผลิตหรือมีไวในครอบครองซ่ึงตนกําเนิดรังสี แจงจํานวนและปริมาณความแรงรังสีของตน

กําเนิดรังสีชนิดดังกลาว 
2. ใหกําหนดพ้ืนท่ีควบคุม โดยจัดทํารั้ว คอกก้ัน หรือเสนแสดงแนวเขตและจัดใหมีปายขอความ 

“ระวังอันตรายจากรังสี หามเขา” อยางนอยเปนภาษาไทยดวยตัวอักษรสีดําบนพ้ืนสีเหลือง แสดงไวใหเห็นโดย
ชัดเจนในบริเวณนั้น 

3. หามบุคลากรซ่ึงไมมีหนาท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับรังสีหรือบุคคลภายนอกเขาไปในพ้ืนท่ีควบคุม 
เวนแตจะไดรับมอบหมายหรือไดรับอนุญาต ท้ังนี้ตองอยูภายใตการควบคุมดูแลของผูรับผิดชอบดําเนินการ
ทางดานเทคนิคในเรื่องรังสี 

4. หามมิใหอนุญาตใหหญิงมีครรภเขาไปในพ้ืนท่ีควบคุม 
5. ใหจัดเครื่องมือหรืออุปกรณชวยลดปริมาณรังสีท่ีตนกําเนิดรังสีหรือท่ีทางผานของรังสีและ

กําหนดวิธีและเวลาการทํางานเพ่ือปองกันมิใหบุคลากรซ่ึงปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีควบคุมไดรับปริมาณรังสีสะสม
เกินเกณฑกําหนดอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

1) 20 มิลลิซีเวอรต ( milli Sievert) ตอป โดยเฉลี่ยในชวง 5 ปติดตอกันสําหรับศีรษะ 
ลําตัว อวัยวะท่ีเก่ียวกับการสรางโลหิตและระบบอวัยวะสืบพันธุ ท้ังนี้ ในแตละปจะรับ
ปริมาณรังสีสะสมไดไมเกิน 50 มิลลิซีเวอรต (milli Sievert) 

2) 150 มิลลิซีเวอรต (milli Sievert) ตอป สําหรับเลนสของดวงตา 
3) 500 มิลลิซีเวอรต (milli Sievert) ตอป สําหรับผิวหนังหรือมือและเทา 

6. ตองจัดใหบุคลากรซ่ึงปฏิบัติงานเก่ียวกับรังสี ใชอุปกรณบันทึกปริมาณรังสีประจําตัวบุคคล
ตลอดเวลาท่ีมีการปฏิบัติงาน 

7. ใหทําขอมูลเก่ียวกับปริมาณรังสีสะสมท่ีบุคลากรไดรับเปนประจําทุกเดือนและตองแจง
ปริมาณรังสีสะสมดังกลาวใหบุคลากรทราบทุกครั้งและเก็บหลักฐานไวเพ่ือการตรวจติดตาม 

 
หมวด 3 

เครื่องหมาย ฉลากและสัญญาณเตือนภัย 
1. ตองจัดใหมีเครื่องหมายเตือนภัยติดไวใหเห็นโดยชัดเจนในบริเวณรังสี บริเวณรังสีสูง บริเวณ

ท่ีมีการฟุงกระจายของสารกัมมันตรังสีหรือบริเวณหรือหองใดๆท่ีมีการเก็บรักษาสารกัมมันตรังสี 
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2. ใหจัดทําฉลากท่ีมีเครื่องหมายและขอความเตือนภัย ติดไวท่ีภาชนะท่ีใชบรรจุหรือหอหุมสาร
กัมมันตรังสีตามแบบท่ีกฎหมายกําหนด 

3. จัดใหมีปายหามนําภาชนะหรือวัสดุซ่ึงเปรอะเปอนหรือปนเปอนสารกัมมันตรังสีออกไปนอก
บริเวณท่ีปฏิบัติการ 

4. ใหติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบสีแดงเพ่ือเตือนภัยในบริเวณรังสีสูงใหเห็นไดชัดเจน 
5. จัดใหมีระบบสัญญาณฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีข้ึน เพ่ือใหบุคลากรออกไปยัง

สถานท่ีท่ีปลอดภัย โดยสัญญาณฉุกเฉินตองมีลักษณะ ดังนี้ 
1) ระบบสัญญาณฉุกเฉิน ตองเปลงเสียงใหบุคลากรท่ีทํางานภายในอาคารไดยินอยาง

ท่ัวถึง โดยมีระดับความดังของเสียงไมนอยกวา 100 เดซิเบล (เอ) วัดหางจากจุด
กําเนิดของเสียง 1 เมตรโดยรอบ 

2) อุปกรณท่ีทําใหเสียงของสัญญาณฉุกเฉินทํางาน ตองอยูในท่ีเดนชัดเขาไปถึงไดงาย 
3) สัญญาณฉุกเฉินจะตองมีเสียงท่ีแตกตางไปจากเสียงท่ีใชในสถานประกอบกิจการท่ัวไป

และหามใชเสียงดังกลาวในกรณีอ่ืนท่ีไมเก่ียวของกัน 
4) ตองจัดใหมีการทดสอบประสิทธิภาพในการทํางานของระบบสัญญาณฉุกเฉินอยาง

นอยเดือนละ 1 ครั้ง 
สําหรับกิจการโรงพยาบาลหรือสถานท่ีท่ีไมตองการใชเสียง ตองจัดใหมีอุปกรณหรือมาตรการอ่ืน

ใด เชน สัญญาณไฟ รหัส ท่ีสามารถแจงเหตุไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

การคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 
1. ตองจัดใหสภาพแวดลอมในการทํางานอยูในลักษณะท่ีไมเปนอันตรายตอสุขภาพและความ

ปลอดภัยของบุคลากร หากไมสามารถดําเนินการปองกันแกไขอันตรายได ตองจัดหาอุปกรณคุมครองความ
ปลอดภัยสวนบุคคลท่ีสามารถปองกันอันตรายนั้นใหบุคลากรสวมใส 

2. ตองจัดและดูแลใหบุคลากรใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลท่ีไดมาตรฐานและ
เหมาะสมกับประเภทและชนิดของงาน ตลอดเวลาท่ีทํางาน ดังตอไปนี้ 

1) งานเชื่อมหรือตัดชิ้นงานดวยไฟฟา กาซหรือพลังงานอ่ืน ใหสวมถุงมือผาหรือถุงมือหนัง 
 กระบังหนาลดแสงหรือแวนตาลดแสง รองเทานิรภัยและแผนปดหนาอกกันประกายไฟ  
2) งานลับ ฝนหรือแตงผิวโลหะดวยหินเจียระไน ใหสวมแวนตาชนิดใสหรือหนากากชนิด

ใส ถุงมือผาและรองเทาพ้ืนยางหุมสน 
3) งานกลึงโลหะ งานกลึงไม งานไสโลหะ งานไสไมหรืองานตัดโลหะ ใหสวมแวนตาชนิด

ใสหรือหนากากชนิดใส ถุงมือผาและรองเทาพ้ืนยางหุมสน 
 

4) งานพนสี ใหสวมท่ีกรองอากาศสําหรับใชครอบจมูกและปากกันสารเคมี ถุงมือผาและ 
 รองเทาพ้ืนยางหุมสน  
5) งานยก ขนยายหรือติดตั้ง ใหสวมหมวกนิรภัย ถุงมือผาและรองเทานิรภัย 
6) งานควบคุมเครื่องจักร ใหสวมหมวกนิรภัยและรองเทาพ้ืนยางหุมสน 
7) งานหมอน้ํา ใหสวมแวนตาชนิดใสหรือหนากากชนิดใส ปลั๊กลดเสียงหรือครอบหูลด

เสียงชุดปองกันความรอนหรืออุปกรณปองกันความรอนและรองเทาพ้ืนยางหุมสน
นอกจากอุปกรณท่ีกําหนดไวตามวรรคหนึ่ง ใหจัดอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน
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บุคคลอ่ืนใหบุคลากรตามความเหมาะสมกับลักษณะงานและอันตรายท่ีอาจเกิดกับ
บุคลากรดวย 

8) งานไฟฟาจัดใหมีอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลท่ีเหมาะสมกับลักษณะงาน
เชน ถุงมือหนัง ถุงมือยาง แขนเสื้อยาง หมวกนิรภัย รองเทาพ้ืนยางหุมขอชนิดมีสน 
ใหบุคลากรซ่ึงปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟาสวมใสตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงานและจัดใหมี
อุปกรณปองกันอันตรายจากไฟฟาท่ีเหมาะสมกับลักษณะงาน เชน แผนฉนวนไฟฟา 
ฉนวนหุมสาย ฉนวนครอบลูกถวย 

ในกรณีท่ีบุคลากรตองปฏิบัติงานในท่ีสูงกวาพ้ืนตั้งแต 4 เมตรข้ึนไป ตองจัดใหมีเข็มขัดนิรภัย
และหมวกนิรภัยชั้นคุณภาพ B ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใหบุคลากรสวมใสตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน 
เวนแตเข็มขัดนิรภัยและหมวกนิรภัยดังกลาวจะทําใหเสี่ยงตออันตรายมากข้ึนใหจัดใหมีอุปกรณเพ่ือความ
ปลอดภัยอยางอ่ืนแทน 

ก. อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลและอุปกรณปองกันอันตรายจาก 
    ไฟฟาตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้  

• อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลและอุปกรณท่ีใชปองกัน
กระแสไฟฟาตองเหมาะสมกับแรงดันไฟฟาสูงสุดในบริเวณท่ีปฏิบัติงาน
หรือบริเวณใกลเคียงท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายได 

• ถุงมือยางปองกันไฟฟา ตองมีลักษณะสวมกับนิ้วมือไดทุกนิ้ว 

• ถุงมือหนังท่ีใชสวมทับถุงมือยาง ตองมีความยาวหุมถึงขอมือและมี 
    ความคงทนตอการฉีกขาดไดดี  

• การใชถุงมือยางตองใชกับถุงมือหนังทุกครั้งท่ีปฏิบัติงาน 

• อุปกรณตองเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
ข. ในกรณีท่ีบริเวณท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟาอยูใกลหรือเหนือน้ําท่ีอาจทําใหเกิด

อันตรายจากการจมน้ํา ตองจัดใหบุคลากรสวมใสเครื่องชูชีพกันจมน้ํา เวนแต
การสวมใสเครื่องชูชีพอาจทําใหบุคลากรไดรับอันตรายมากกวาเดิม ใหใชวิธีการ
อ่ืนท่ีมีความปลอดภัยแทน 

ค. ตองจัดใหอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลและอุปกรณปองกัน
อันตรายจากไฟฟาอยูในสภาพท่ีปลอดภัยตลอดการใชงาน รวมท้ังตอง
ตรวจสอบ บํารุงรักษาและทดสอบตามมาตรฐานและวิธีท่ีผูผลิตกําหนด 

9) งานเก่ียวกับรังสีชนิดกอไอออนจัดอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล เชน
หมวกพลาสติก ถุงมือผาหรือยาง รองเทา เสื้อคลุมท่ีทําดวยฝายหรือยาง แวนตา ท่ี
กรองอากาศ เครื่องชวยหายใจ หรืออุปกรณอ่ืนท่ีจําเปน ซ่ึงมีคุณสมบัติท่ีสามารถ
ปองกันหรือลดอันตรายจากรังสีท่ีจะเขาสูรางกาย เพ่ือใหบุคลากรซ่ึงทํางานเก่ียวกับ
ตนกําเนิดรังสีชนิดไมปดผนึก ใชหรือสวมใสตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ใหเปนไป
ตามสภาพและลักษณะของงาน มีการปฏิบัติดังตอไปนี้ 

ก. จัดทําคูมือหรือเอกสารเก่ียวกับประโยชน วิธีการใช และวิธีการบํารุงรักษา 
อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล พรอมท้ังแจกจายใหแกบุคลากร    
ซ่ึงทํางานเก่ียวกับตนกําเนิดรังสีชนิดไมปดผนึกทุกคน คูมือและเอกสารนี้ 
อยางนอยตองมีขอความเปนภาษาไทย 
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ข. สาธิตเก่ียวกับวิธีการใชและวิธีการบํารุงรักษาอุปกรณคุมครองความ
ปลอดภัยสวนบุคคลใหผูเก่ียวของทราบ 

ค. กําหนดมาตรการหรือขอบังคับเก่ียวกับการใชและการบํารุงรักษาอุปกรณ 
 คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลเปนลายลักษณอักษร พรอมท้ังแจงให

บุคลากรทราบ 
 

ระบบกาซทางการแพทย 
หมวด 1 
บทนิยาม 

1. อากาศทางการแพทย (Medical Air) หมายถึง อากาศท่ีจายจากทอบรรจุ ถังบรรจุขนาดใหญ
เครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทยหรือเกิดจากการผสมออกซิเจนและไนโตรเจนท่ีมีคุณสมบัติตามขอกําหนด 

2. ไนโตรเจน ( Nitrogen) หมายถึง ธาตุท่ีมีสัญลักษณทางเคมี “N2”ณ อุณหภูมิและความดัน
บรรยากาศอยูในสถานะกาซ ไมมีรส มีอยูประมาณ 4/5 ของบรรยากาศโลก ใชสําหรับอุปกรณทางการแพทย
เทานั้นไมใชกับผูปวยโดยตรง คุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

3. ออกซิเจน ( Oxygen) หมายถึง ธาตุท่ีมีสัญลักษณทางเคมี “O2”คุณสมบัติเปนไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

4. ไนตรัสออกไซด( Nitrous Oxide) หมายถึง สารประกอบท่ีมีสัญลักษณทางเคมี
“N2O”คุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

5. ทอบรรจุหรือภาชนะบรรจุท่ีเปนทอ(Cylinder)หมายถึง ภาชนะสําหรับบรรจุกาซความดันสูง 
ซ่ึงอาจเกิด 13,700 กิโลปาสคาล(2,000 ปอนดตอตารางนิ้ว หรือ 140 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร)ได 

6. เสนทอ (Pipeline หรือPipe) หมายถึง เสนทอทองแดงท่ีนํามาใชในระบบกาซทางการแพทย
หรือเสนทอท่ีกําหนดไวในระบบสุญญากาศและระบบกําจัดยาดมสลบสวนเกิน 

7. ระบบเสนทอกาซ( Piped Gas System) หมายถึง ระบบท่ีประกอบดวยระบบจายกลาง(ชุด
จายกาซทอบรรจุ ถังขนาดใหญหรือเครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย) พรอมอุปกรณควบคุมและการวางเสน
ทอไปยังทางเปดออกท่ีเหมาะสมเพ่ือตอใชงานกับอุปกรณการแพทย  

8. การวางเสนทอ ( Piping)หมายถึง การออกแบบและติดตั้งเสนทอเปนระบบ โดยท่ัวไปมี 3 
ลักษณะ 

1) เสนทอหลัก(Main Line) หมายถึง เสนทอของระบบท่ีตอจากแหลงกาซไปยังเสนทอ
แนวตั้งหรือเสนทอสาขา หรือท้ังสองอยาง 

2) เสนทอแนวตั้ง( Riser) หมายถึง เสนทอของระบบท่ีวางตัวในแนวตั้ง เปนสวนตอ
ระหวางเสนทอหลักกับเสนทอสาขาของชั้นตางๆ 

3) เสนทอสาขา(Branch หรือ Lateral line) หมายถึงเสนทอของระบบท่ีปอนเขาสูหอง
หรือกลุมหองในชั้นเดียวกัน 

9. ชุดจายกาซ ( Manifold) หมายถึง อุปกรณสําหรับตอเชื่อมทางออกของทอบรรจุท่ีมากกวา
หนึ่งทอเขากับศูนยรวมของระบบจายกลางของกาซชนิดหนึ่ง 

10. แหลงจายสํารอง( Reserve Supply) หมายถึง สวนของอุปกรณท่ีจายกาซใหระบบอยาง
อัตโนมัติเม่ือระบบหลักไมสามารถทํางานได 
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11. ระบบสัญญาณเตือนหลัก ( Master Alarm System) หมายถึง ระบบสัญญาณเตือนท่ี
สามารถมองเห็นไดจากแสงและไดยินจากเสียงเม่ือมีความผิดปกติของแหลงและระบบเสนทอกาซทาง
การแพทย 

12. ระบบสัญญาณเตือนประจําท่ี ( Alarm System) หมายถึง ระบบสัญญาณเตือนท่ีสามารถ
มองเห็นไดจากแสงและไดยินจากเสียงเม่ือมีความผิดปกติของระบบกาซทางการแพทยในบริเวณท่ีกําหนด 

13. ระบบสัญญาณเตือนเฉพาะ ( Local Alarm System) หมายถึง ระบบสัญญาณเตือนท่ี
สามารถมองเห็นไดจากแสงและไดยินจากเสียงเม่ือมีความผิดปกติของระบบกาซทางการแพทย ณ ตําแหนงท่ี
กําหนด 

14. อัตโนมัติ (Automatic) หมายถึง การทํางานไดโดยกลไกของตัวเองเพ่ือดํารงสถานภาพหรือ
เม่ือถูกกระตุนโดยผลกระทบท่ีไมไดเกิดจากการกระทําของมนุษย 

 
หมวด 2 

แหลงกาซ 
1. ภาชนะบรรจุออกซิเจนท่ีเปนทอ ใหสี เครื่องหมายและขอตอภาชนะบรรจุเปนไปตาม 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
2. ภาชนะบรรจุท่ีเปนถังเก็บออกซิเจนเหลว ใหเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ถัง

เก็บกาซเหลว(กรณีท่ียังมิไดประกาศกําหนดมาตรฐานดังกลาว ใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผูซ้ือกับผูขาย) 
3. การเก็บและการเคลื่อนยายทอออกซิเจนใหปฏิบัติดังนี้ 

1) สถานท่ีแหงอากาศถายเทไดดี ถาเก็บนอกอาคารตองตองมีท่ีรองรับและหลังคากัน
แดดกันฝน 

2) หามเก็บใกลวัตถุไวไฟ เชน น้ํามัน ไข สารท่ีไหมไฟไดหรือท่ีซ่ึงน้ํามันสามารถหยดลง
บนทอ ลิ้นหรือสวนประกอบอ่ืนๆ ของทอได 

3) หามเก็บกาชออกซิเจนกับกาซอะเซทิลีนรวมในหองเดียวกัน  
4) ไมควรใหอุณหภูมิทอสูงเกิน 50 องศาเซลเซียส แตตองไมเกิน 54 องศาเซลเซียส 
5) ตองมีวิธีหรืออุปกรณปองกันทอลม เชนมีสายรัด 
6) ตองปองกันไมใหทอ ตัววาลวหรืออุปกรณนิรภัยอ่ืนๆ ไดรับการกระทบกระแทก

เสียหายได 
7) ไมเก็บทอใกลลิฟต ทางเดิน หรือสถานท่ีมีการเคลื่อนยายวัสดุหนักไปมา เพราะอาจ

กระแทกหรือตกทับทอได 
8) หามบุคคลท่ีไมเก่ียวของเขาไปบริเวณท่ีเก็บทอ 
9) แยกทอเปลาและทอท่ีมีกาซออกจากกัน และตองติดตั้งอุปกรณปองกันวาลวและทํา

เครื่องหมายบอกสถานะเพ่ือปองกันมิใหสับสน 
4. การเก็บและการเติมออกซิเจนเหลวใหปฏิบัติดังนี้ 

1) หามติดตั้งถังเก็บออกซิเจนเหลวในบริเวณท่ีเสี่ยงตออันตรายจากการถูกชน 
เสาไฟฟาแรงสูง หมอแปลงไฟฟา  

2) บริเวณท่ีตั้งถังออกซิเจนเหลวตองมีรั้วสูงไมนอยกวา 2 เมตรลอมรอบปองกันไมให
บุคคลท่ีไมเก่ียวของเขาไป 
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3) การเติมออกซิเจนเหลวทุกครั้งตองกระทําโดยผูชํานาญการดวยความระมัดระวัง เพ่ือ
ปองกันอันตรายซ่ึงอาจเกิดข้ึนได 

5. สถานท่ีตั้งระบบจายกาซ 
1) ระบบจายกาซทางการแพทยท่ีมีความจุ(รวมท่ีตอกับระบบและท่ีเก็บ)ไมเกินกําหนด

(ออกซิเจนไมเกิน 556 ลูกบาศกเมตร หรือ 20,000 ลูกบาศกฟุต ไนตรัสออกไซดไม
เกิน 1,452 กิโลกรัม หรือ 3,200 ปอนด)อาจอยูกลางแจงท่ีมีกําแพงลอมรอบ
โดยเฉพาะหรือในหองหรืออยูภายในอาคารท่ีใชกับงานอ่ืนได โดยตองมีผนังแยกออก
จากกัน 

2) สวนประกอบเก่ียวกับการเก็บกาซท่ีอยูภายนอกแตอยูชิดผนังของอาคารตองอยูใน
ตําแหนงท่ีหางจากชองเปดใดๆ ของอาคารโดยรอบมากกวา 7.5 เมตร(25 ฟุต) 

3) ตองไมใชสถานท่ีตั้งระบบจายกาซเปนท่ีเก็บทอบรรจุอ่ืนนอกจากเปนกาซไมไวไฟ กาซ
ทางการแพทยอ่ืนท่ีไมไวไฟใหตั้งรวมกับออกซิเจนและไนตรัสออกไซดแตตองมีการ
ถายเทอากาศเพียงพอท่ีจะระบายกาซในบริเวณนั้นออกไป เพ่ือปองกันไมใหเกิด
บรรยากาศท่ีขาดออกซิเจนในกรณีท่ีอุปกรณระบายความดันของทอบรรจุหรือชุดจาย
กาซกําลังทํางานซ่ึงอาจเปนอันตรายตอผูปฏิบัติ 

4) เครื่องผลิตอากาศอัดและเครื่องผลิตสุญญากาศตองติดตั้งแยกจากหองระบบจายกาซ
หรือแหลงเก็บทอบรรจุ ตองติดตั้งเครื่องผลิตอากาศอัดในหองเฉพาะซ่ึงมีการระบาย
อากาศเพียงพอและตองสามารถเขาซอมได 

6. ระบบจายกลางกาซแบบทอบรรจุท่ีไมมีแหลงจายสํารอง  
1) ชุดจายกาซจากทอบรรจุ ตองประกอบดวยทอบรรจุ 2 ฝงสลับกันจายเขาระบบเสนทอ

และแตละฝงตองมีทอบรรจุอยางนอย 2 ทอ หรือจายเฉลี่ยไดอยางนอย 1 วันเม่ือฝงท่ี
หนึ่งไมสามารถจายใหระบบได ฝงท่ีสองตองเริ่มทํางานอยางอัตโนมัติเพ่ือจายใหระบบ 
ตองตอตัวรับสัญญาณกับแผงสัญญาณหลัก เพ่ือแสดงใหทราบวาขณะนี้มีการ
เปลี่ยนไปใชทอบรรจุฝงท่ีสอง 

2) ตองติดตั้งลิ้นทางเดียวท่ีเสนทอระหวางทอบรรจุ หรือหางหมู กับหัวความดันสูงเพ่ือ
ปองกันการสูญเสียกาซ 

7. ระบบจายกลางกาซแบบทอบรรจุท่ีมีแหลงจายสํารอง 
1) ระบบจายจากทอบรรจุท่ีมีแหลงจายสํารองประกอบดวย 

ก. แหลงจายชุดแรก ซ่ึงจายใหระบบเสนทอ 
ข. แหลงจายชุดท่ีสอง ตองทํางานอัตโนมัติเม่ือแหลงจายชุดแรกไมสามารถ

จายใหระบบไดตองตอตัวรับสัญญาณกับแผงสัญญาณหลัก เพ่ือแสดงให
ทราบวาขณะนี้มีการเปลี่ยนไปใชทอบรรจุฝงท่ีสอง 

ค. แหลงจายสํารอง ตองทํางานอยางอัตโนมัติในกรณีท่ีแหลงจายชุดแรกและ
ชุดสองไมสามารถจายใหระบบไดตองตอตัวรับสัญญาณกับแผงสัญญาณ
หลัก เพ่ือแสดงใหทราบวาขณะนี้แหลงจายสํารองเริ่มจายกาซใหกับระบบ
แลว 

2) แหลงจายสํารองประกอบดวยทอบรรจุความดันสูงท่ีมีชุดจายกาซตั้งแต 3 ทอข้ึนไป
ตองติดตั้งลิ้นทางเดียวระหวางท่ีบรรจุหรือหางหมู หรือตองมีตัวรับสัญญาณท่ีกระตน
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แผงสัญญาณเตือนหลักเม่ือความดันของแหลงจายสํารองลดลงถึงระดับท่ีจายไดเพียง 
1 วัน 

3) การใชถังเก็บของเหลวเย็นจัดเปนแหลงจายปฏิบัติการ ตองติดตั้งแบบมีแหลงจาย
สํารองเทานั้น 

8. ระบบจายกลางกาซแบบขนาดใหญท่ีมีแหลงจายสํารอง 
1) ระบบจายกลางกาซแบบขนาดใหญประกอบดวยแหลงจาย 2 แหลง โดยแหลงหนึ่ง

ตองใชสํารองจายในกรณีฉุกเฉินเทานั้น และตองตอตัวรับสัญญาณกับแผงสัญญาณ
เตือนหลักเพ่ือแสดงใหทราบวาแหลงจายสํารองเริ่มทํางาน 

2) แหลงจายชุดท่ีสองหรือแหลงจายสํารองแตละแหลงตองมีความจุอยางนอยเพียง
พอท่ีจะจายไดเฉลี่ย 1 วัน  

9. จัดใหมีการตรวจสอบและบํารุงรักษาสถานท่ีและระบบจายกลางกาซทางการแพทยใหใชงาน
ไดโดยปลอดภัย และเก็บผลการตรวจสอบไวเพ่ือการตรวจติดตาม 

 
หมวด 3 

การจายกาซ 
1. เสนทอควรติดตั้งลอย สวนท่ีอยูในเพดานตองทาสีเปนสีเดียวกับสัญลักษณกาซท่ีบรรจุในเสน

ทอ โดยทา เปนระยะหางกันไมเกิน 1.8 เมตร ถาเสนทอในท่ีเปดเผยตองทาสีตลอดแนวเสนทอ 
2. เสนทอตามทางเดินท่ีอาจโดนชน ตองมีท่ีปองกันอยางเหมาะสม 
3. ลิ้นปดซ่ึงอยูในสถานท่ีท่ีคนท่ัวไปสามารถเขาถึงได ตองมีกลองครอบและมีฝาท่ีสามารถทุบให

แตกหรือถอดได  
4. ลิ้นปด ตองติดตั้งทันทีท่ีทางออกจากแหลงจายเพ่ือแยกแหลงจายท้ังหมดออกจากระบบเสน

ทอ ลิ้นของแหลงจายตองอยูตนทางตอลิ้นปดเสนทอหลักและติดตั้งชิดกับอุปกรณแหลงจาย มีปายไววา “ล้ิน
ปดแหลงจายสําหรับ....(ช่ือกาซ).... 

5. ลิ้นปดท่ีติดกับเสนทอเพ่ือใชแยกระบบท่ีมีอยู สําหรับการซอมบํารุงหรือตอเติมระบบทอใหม 
ลิ้นเหลานี้ตองอยูในบริเวณมิดชิดหรือใสกุญแจได และปดปายดวยขอความดังนี้  

 
 
 
 
 
 
6. ทางเปดออกของกาซทางการแพทยแตละอัน ไมวาจะเปนชนิดเกลียวหรือหัวตอสวมเร็ว ตอง

มีลักษณะเฉพาะกาซแตละชนิดท่ีไมสามารถใชสลับกันได  
7. ทางเปดออกตองมีชื่อหรือสูตรเคมีท่ีอานงายและมีสีสัญลักษณของกาซชนิดนั้นตาม

ขอกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
8. จัดใหมีการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบจายกาซทางการแพทยใหใชงานไดโดยปลอดภัย

ไมนอยกวาปละ 1 ครั้งและเก็บผลการตรวจสอบไวเพ่ือการตรวจติดตาม 
 

ล้ินปดของกาซ......................... 
ล้ินนี้ควบคุมการจายไปท่ี 

หอง................................... 
     หามปดยกเวนกรณีฉุกเฉิน 
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หมวด 4 
ระบบสัญญาณเตือน 

1.จัดใหมีสัญญาณเตือนเฉพาะจุด ประจําท่ี และสัญญาณเตือนหลักทุกอันสําหรับกาซทาง
การแพทยตองประกอบดวยตัวบงชี้ท่ีสามารถมองเห็นได เพ่ือแยกใหทราบแตละสถานการณท่ีเฝาระวัง 

1) ตองมีเสียงดังอยางนอย 80 เดซิเบล ท่ีระยะ 1 เมตร สามารถปดเสียงใหเงียบได แตถา
เกิดสถานการณท่ีทําใหเกิดสัญญาณเตือนครั้งท่ีสอง ขณะสัญญาณเตือนครั้งแรกยังปด
อยูตองสามารถกระตุนใหสัญญาณดังไดอีกครั้ง 

2) ตองมีปายระบุตําแหนงสภาวะและชนิดของกาซท่ีทําการเฝาระวัง 
3) ตองสามารถทํางานไดจากเครื่องกําเนิดไฟฟาฉุกเฉินสํารองของโรงพยาบาลทันทีใน

กรณีไฟฟาดับ 
4) ผูรับผิดชอบตองตรวจสอบความถูกตองของระบบสัญญาณเตือนกับตําแหนงปลายทาง

เสมอ 
2. จัดใหมีสัญญาณเตือนหลักเพ่ือเฝาระวังการทํางานและสภาพแหลงจาย แหลงสํารอง(ถามี) 

และความดันในทอหลักของทุกระบบเสนทอกาซทางการแพทยประกอบดวย 
1) มีแผงสัญญาณเตือน 2 ชุดหรือมากกวา ติดตั้งใน 2 ตําแหนงแยกจากกัน ชุดหนึ่งอยูใน

สํานักงานของเจาหนาท่ีซอมบํารุงระบบกาซทางการแพทย ชุดอ่ืนๆใหอยูในท่ีๆมีการ
เฝาระวังตลอดเวลา 

2) แผงสัญญาณเตือนหลักแตละชุดตองประกอบดวยตัวบงชี้ท่ีมองเห็นชัดเจน  
3. จัดใหมีสัญญาณเตือนประจําพ้ืนท่ีประกอบดวย 

1) สัญญาณเตือนประจําพ้ืนท่ีสําหรับระบบกาซแตละชนิดท่ีจายใหบริเวณใหยาระงับ
ความรูสึก หนวยชวยชีวิตและหนวยบําบัดวิกฤตอ่ืนๆ เชน หองพักพ้ืน หออภิบาล
ผูปวยหนัก หนวยโรคหลอดเลือดหัวใจ เปนตน 

2) แผงสัญญาณเตือนประจําพ้ืนท่ีตองติดตั้งในบริเวณท่ีมีพยาบาลอยูประจําหรือบริเวณท่ี
จัดไวสําหรับผูรับผิดชอบโดยเฉพาะ 

3) สัญญาณเตือนประจําพ้ืนท่ีตองแจงใหทราบเม่ือความดันในทอเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจาก
ความดันใชงาน 20% 

4. ตองจัดใหมีสัญญาณเตือนเฉพาะจุด ประกอบดวย 
1) มีตัวบงชี้ความดันและชนิดกาซ สําหรับแตละสัญญาณเตือนท่ีใช 
2) จุดน้ําคางสําหรับอากาศอัดทางการแพทย ตองมีการเฝาระวังและติดตั้งสัญญาณเตือน

เม่ือจุดน้ําคางในทอเกินกวา 4 องศาเซลเซียส(39 องศาฟาเรนไฮต) 
3) ตองมีการเฝาระวังคารบอนมอนอกไซดสําหรับอากาศอัดทางการแพทยและติดสัญญา

เตือนเพ่ือแสดงใหทราบระดับท่ีเกินกวา 10 สวนตอลาน  
5. จัดใหมีการตรวจสอบและบํารุงรักษาสัญญาณเตือนใหใชงานไดโดยปลอดภัย และเก็บผลการ

ตรวจสอบไวเพ่ือการตรวจติดตาม 
 
 
 
 

แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัต ิ หนา 359 

 



หมวด 5 
การฝกอบรม 

1. จัดใหมีการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับระบบกาซทางการแพทยตาม
หลักเกณฑ วิธีการ รวมท้ังผูท่ีเก่ียวของใหมีความรูความเขาใจทักษะท่ีจําเปนในการทํางานอยางปลอดภัย ตาม
หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย พรอมท้ังวิธีการและข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 

2. ใหเก็บหลักฐานการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในเก่ียวกับระบบกาซทางการแพทย
ไวเพ่ือการตรวจติดตาม 
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ขอกําหนด 

ดานสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล 

ขอบขาย 

1) ขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลนี้ กําหนดขอแนะนําและแนวทางปฏิบัติดาน

สิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล ใหเกิดความปลอดภัยแกบุคลากรและผูเก่ียวของ  

2) ขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลนี้ใชไดกับโรงพยาบาลทุกประเภท ทุกขนาด  

บทนิยาม 

1. วิศวกรรมสิ่งแวดลอม  หมายถึง การประยุกตใชหลักการทางวิทยาศาสตรอยางสรางสรรค 

เพ่ือการออกแบบ พัฒนา (ปองกัน) และปรับปรุงแกไข สิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล ใหเกิดความปลอดภัยแก

บุคลากรและผูเก่ียวของ  

2. วิศวกรสิ่งแวดลอม หมายถึง ผูซ่ึงไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม

กฎหมายวาดวยวิศวกร (สาขาสิ่งแวดลอม) 

3. บุคลากร หมายถึง ผูซ่ึงทําหนาท่ีเปนผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 

4. ผูเก่ียวของ หมายถึง ผูซ่ึงอยูในบริเวณโรงพยาบาลและผูท่ีอยูรอบโรงพยาบาล 

5. สิ่งปฏิกูล หมายถึง อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใด ซ่ึงเปนสิ่งโสโครก 

หรือมีกลิ่นเหม็น 

6. มูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใสอาหาร 

เถา มูลสัตว หรือซากสัตว (รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเลี้ยงสัตวหรือท่ีอ่ืน) 

7. มูลฝอยท่ัวไป  หมายถึง มูลฝอยท่ียอยสลายไดยากหรืออาจจะยอยสลายไดเองตามธรรมชาติ 

แตไมคุมกับตนทุนในการนํากลับมาทําเปนผลิตภัณฑใหมโดยผานกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เชน กลอง

บรรจุนมพรอมดื่ม โฟม ซองหรือถุงพลาสติกสําหรับบรรจุอาหารดวยวิธีสุญญากาศ ซองหรือถุงพลาสติก

สําหรับบรรจุเครื่องอุปโภคดวยวิธีรีดความรอน เปนตน 

8. มูลฝอยยอยสลาย  หมายถึง มูลฝอยท่ียอยสลายไดเองตามธรรมชาติและ/หรือสามารถนํามา

หมักทําปุยได เชน เศษอาหาร มูลสัตว ซากหรือเศษของพืช ผัก ผลไม หรือสัตว เปนตน แตไมรวมถึงซากหรือ

เศษของพืช ผัก ผลไม หรือสัตวท่ีเกิดจากการทดลองในหองปฏิบัติการ 

9. มูลฝอยท่ียังใชได (รีไซเคิล) หมายถึง มูลฝอยท่ีสามารถนํากลับมาทําเปนผลิตภัณฑไดใหม 

โดยผานกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เชน เศษเหล็ก แกว พลาสติก กระดาษเปนตน 

10. มูลฝอยอันตราย หมายถึง มูลฝอยท่ีปนเปอน หรือมีสวนประกอบของวัตถุดังตอไปนี้ 
1) วัตถุระเบิดได 
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2) วัตถุไวไฟ 
3) วัตถุออกไซดและวัตถุเปอรออกไซด 
4) วัตถุมีพิษ 
5) วัตถุท่ีทําใหเกิดโรค 
6) วัตถุกัมมันตรังสี 
7) วัตถุท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 
8) วัตถุกัดกรอน 
9) วัตถุท่ีกอใหเกิดการระคายเคือง 

 10) วัตถุอยางอ่ืนท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมหรืออาจทําให
เกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืชหรือทรัพย เชน หลอดฟลูออเรสเซนต ถานไฟฉาย
หรือแบตเตอรี่โทรศัพทเคลื่อนท่ี ภาชนะท่ีใชบรรจุสารกําจัดแมลง หรือวัชพืช 
กระปองสเปรยบรรจุสีหรือสารเคมี เปนตน 

11. มูลฝอยติดเชื้อ หมายถึง  มูลฝอยท่ีมีเชื้อโรคปะปนอยูในปริมาณหรือมีความเขมขนซ่ึงถามี
การสัมผัสหรือใกลชิดกลับมูลฝอยนั้นแลวสามารถทําใหเกิดโรคได กรณีมูลฝอยดังตอไปนี้ ท่ีเกิดข้ึนหรือใชใน
ขบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทยและการรักษาพยาบาล การใหภูมิคุมกันโรค และการทดลองเก่ียวกับโรค 
และการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว รวมท้ังในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกลาว ใหถือวาเปนมูลฝอยติดเชื้อ (ตาม
กฎกระทรวง วาดวยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545) 

1)   ซากหรือชิ้นสวนของมนุษยหรือสัตวท่ีเปนผลมาจากการผาตัด การตรวจชันสูตรศพ
หรือซากสัตว และการใชสัตวทดลอง 

2)   วัสดุของมีคม เชน เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแกว ภาชนะท่ีทําดวยแกว
สไลดและแผนกระจกปดสไลด 

3)   วัสดุซ่ึงสัมผัสหรือสงสัยวาจะสัมผัสกับเลือด สวนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑท่ีได
จากเลือด สารน้ําจากรางกายของมนุษยหรือสัตว หรือวัคซีนท่ีทําจากเชื้อโรคท่ีมี
ชีวิต เชน สําลี ผากอส ผาตางๆ และทอยาง 

4)  มูลฝอยทุกชนิดท่ีมาจากหองรักษาผูปวยติดเชื้อรายแรง 
12. น้ําเสีย หมายถึง น้ําท่ีมีสิ่งเจือปนตาง ๆ มากมาย จนกระท่ังกลายเปนน้ําท่ีไมเปนท่ีตองการ 

และนารังเกียจของคนท่ัวไป ไมเหมาะสมสําหรับใชประโยชนอีกตอไป หรือถาปลอยลงสูลําน้ําธรรมชาติก็จะทํา
ใหคุณภาพน้ําของธรรมชาติเสียหายได 

13. น้ําเสียโรงพยาบาล  หมายถึง น้ําเสียท่ีเกิดจากกิจกรรมประจําวันภายในโรงพยาบาล ไดแก 
สถานท่ีตรวจผูปวยนอก/ผูปวยใน หองน้ํา หองผาตัด หองคลอด หองเก็บศพ หองปฏิบัติการ โรงซักผา โรงครัว 
อาคารบานพักภายในโรงพยาบาล เปนตน 

14. มลพิษทางอากาศ หมายถึง สภาวะการท่ีบรรยากาศกลางแจงมีสิ่งเจือปน เชน ฝุนละออง 
กาซตาง ๆ ละอองไอ กลิ่น ควัน ฯลฯ อยูในลักษณะ ปริมาณ และระยะเวลาท่ีนานพอท่ีจะทําใหเกิดอันตราย
ตอสุขภาพอนามัยของมนุษยหรือสัตว หรือทําลายทรัพยสินของมนุษยหรือสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ 

15. น้ําบริโภค หมายถึง น้ําท่ีประชาชนใชดื่ม ไดแก น้ําประปา น้ําบอตื้น น้ําบาดาล น้ําฝน น้ํา
บรรจุขวด และน้ําตูหยอดเหรียญน้ํา ซ่ึงไมมีสารเคมี หรือสารเปนพิษในปริมาณท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพเจือ
ปน และปราศจาก กลิ่น สี และรส ท่ีไมเปนท่ียอมรับ 
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16. น้ําอุปโภค หมายถึง น้ําท่ีประชาชนใชในกิจกรรมตาง เชน อาบน้ํา ลางจาน ใชในหองน้ํา
หองสวม เปนตน ซ่ึงไดจากแหลงน้ําตางๆ คือ บอเจาะขนาดเล็ก บอบาดาล สระขุด หนองน้ําธรรมชาติ อาง
เก็บน้ําธรรมชาติ ฝาย อางเก็บน้ําขนาดเล็ก และระบบประปา ท้ังนี้คุณภาพของน้ําจะตองเปนน้ําใส
พอประมาณ ไมกระดางเกินไป และไมเค็มเกินไป 

 
การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

1. โรงพยาบาลตองจัดใหมีระบบบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีเกณฑในการบําบัดและกําจัดสิ่ง

ปฏิกูลดังนี้  

1) สิ่งปฏิกูลจะตองไมเกิดการปนเปอนกับผิวดิน 

2) สิ่งปฏิกูลจะตองไมเกิดการปนเปอนกับน้ําใตดิน 

3) สิ่งปฏิกูลจะตองไมเกิดการปนเปอนกับน้ําผิวดิน 

4) ตองไมเปนท่ีอยูอาศัยของแมลงและสัตวตางๆ 

5) ตองปราศจากกลิ่นเหม็นรบกวนหรือสภาพท่ีนารังเกียจ 

2. โรงพยาบาล ตองมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ ดังนี้ 
1) มีภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภ ท

มูลฝอย รวมท้ังมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับ และบริเวณ
ท่ีเก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

2)  ในกรณีท่ีมีการกําจัดเอง ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถ่ินและตอง
ดําเนินการใหถูกตองตามขอกําหนดของทองถ่ินนั้น 

3)  กรณีท่ีมีมูลฝอยท่ีปนเปอนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีอาจเปน
อันตรายตอสุขภาพ หรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จะตองดําเนินการตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

3. โรงพยาบาลตองจัดใหมีสถานท่ีพักมูลฝอยท่ีมีลักษณะดังนี้ 
1) ตองมีขนาดความจุไมนอยกวา 3 เทาของปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในแตละวัน  
2) ผนังตองทําดวยวัสดุทนไฟ 
3) พ้ืนผิวตองเรียบและกันน้ําซึม 
4) ตองมีการปองกันกลิ่นและน้ําฝน 
5) ตองมีการระบายน้ําเสียจากมูลฝอยเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย 
6) ตองมีการระบายอากาศและปองกันน้ําเขา 

ท่ีพักรวมมูลฝอยตองมีระยะหางจากสถานท่ีประกอบอาหารและสถานท่ีเก็บอาหารไมนอยกวา 4 
เมตร แตถาท่ีพักรวมมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน 3 ลูกบาศกเมตร ตองมีระยะหางจากสถานท่ีดังกลาวไมนอย
กวา 10 เมตร และสามารถขนยายมูลฝอยไดโดยสะดวก 

4. จัดใหมีถุงพลาสติกใสมูลฝอยท่ีมีคุณลักษณะท่ัวไป และคุณลักษณะทางฟสิกส ใหเปนไป  ตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
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5. จัดใหท่ีรองรับมูลฝอยแบบพลาสติกท่ีมีคุณลักษณะท่ัวไป และคุณลักษณะทางฟสิกสท่ีไดรับ

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ถังพลาสติกใสมูลฝอยหรือไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ถัง

พลาสติกสําหรับบรรจุน้ํา  

6. ถุงพลาสติกใสมูลฝอยและท่ีรองรับมูลฝอยแบบพลาสติกท่ีใชตองแยกตามประเภทมูลฝอย 

ดังนี้ 

1) มูลฝอยท่ัวไป (สี รูปภาพ และขอความตามแบบ คพ. 1 และแบบ คพ.5) 

2) มูลฝอยยอยสลาย (สี รูปภาพ และขอความตามแบบ คพ. 2 และแบบ คพ.6) 

3) มูลฝอยท่ียังใชได (สี รูปภาพ และขอความตามแบบ คพ. 3 และแบบ คพ.7) 

4) มูลฝอยอันตราย (สี รูปภาพ และขอความตามแบบ คพ. 4 และแบบ คพ.8) 

7. ตองจัดใหมีการซอมบํารุงหรือการซอมแซมระบบบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูล อุปกรณประกอบ 

ตามมาตรฐานและหลักวิชาการดานวิศวกรรม 

8. จัดใหมีขอบังคับเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานดานความปลอดภัย ในการทํางานเก่ียวกับการกําจัดสิ่ง

ปฏิกูลและมูลฝอย เพ่ือเปนคูมือสําหรับการปฏิบัติงาน 

9. จัดใหมีการฝกอบรมใหกับบุคลากรซ่ึงปฏิบัติงานเก่ียวกับการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ใหมี

ความรูความเขาใจ และทักษะท่ีจําเปนในการทํางานอยางปลอดภัยตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

10. ตองจัดและดูแลใหบุคลากรใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลท่ีไดมาตรฐานและ 

เหมาะสม 

 

การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ 
1. โรงพยาบาลตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดูแลระบบการจัดเก็บ การขนและหรือการกําจัดมูลฝอย

ติดเชื้อ 

1)  แตงตั้งบุคลากรอยางนอย 1 คน ซ่ึงมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร(ดาน

สาธารณสุขสุขาภิบาล ชีววิทยา วิทยาศาสตรการแพทย) หรือวิศวกรรมศาสตร(ดาน

สุขาภิบาล สิ่งแวดลอม เครื่องกล) เปนผูรับผิดชอบดูแลระบบการเก็บ การขนและหรือ

การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

2)  กรณีรวมมือกันหลายหนวยงาน อาจแตงตั้งบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติขางตน 1 คน เพ่ือ

ดูแลระบบรวมกันหรือแตงตั้งบุคคลภายนอกท่ีมีคุณสมบัติดูแลระบบ   

2. จัดใหมีผูปฏิบัติงานท่ีทําหนาท่ีในการเก็บ การขนและการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ เชน 

ผูปฏิบัติงานในข้ันตอนเคลื่อนยายมูลฝอยติดเชื้อจากแหลงกําเนิดไปพักรวมมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล เขา

รับการอบรมตามหลักสูตรและระยะเวลาท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด กรณีท่ีมีระบบการกําจัดดวย ตองจัด

ใหผูปฏิบัติในข้ันตอนการกําจัดเขารับการอบรมดวยเชนกัน 

3. ตองจัดใหมีภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ตามคุณลักษณะดังนี้ 

หนา 364                                                               แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัติ 
   



1)  กรณีมูลฝอยติดเชื้อเปนของมีคม ตองเปนภาชนะบรรจุแบบกลองหรือถัง ท่ีสามารถ

ปองกันการแทงทะลุและการกัดกรอนของสารเคมี เปนพลาสติกแข็งหรือโลหะ มีฝาปด

มิดชิด 

2)  กรณีท่ีไมใชของมีคม ตองเปนแบบถุง ท่ีมีความเหนียวไมฉีกขาดงาย กันน้ํา ไมรั่วซึม

และไมดูดซับน้ํา 

ท้ังนี้ ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นใหใชไดเพียงครั้งเดียวและตองมีสีแดงทึบ มีขอความสีดํา

ขนาดท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน ไดแก คําวา “มูลฝอยติดเชื้อ” อยูภายใตรูปหัวกะโหลกไขว คูกับตราหรือ

สัญลักษณท่ีใชระหวางประเทศตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด และตองมีขอความวา “หามเปด” “หามนํา

กลับมาใชอีก”และกําหนด พิมพไวบนภาชนะบรรจุดังกลาว 

กรณีท่ีโรงพยาบาลมิไดดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยตนเอง  โรงพยาบาลดังกลาวจะตอง
ระบุชื่อของหนวยงานไวท่ีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ  และในกรณีท่ีภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นใช
สําหรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อไวเพ่ือรอการขนไปกําจัดเกินกวาเจ็ดวันนับแตวันท่ีเกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น  ใหระบุวันท่ี
เกิดมูลฝอยติดเชื้อดังกลาวไวท่ีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อดวย 

4. การจัดใหมีภาชนะรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ภาชนะรองรับนั้นจะตองทําดวยวัสดุท่ี

แข็งแรง ทนทานตอสารเคมี ไมรั่วซึม ทําความสะอาดไดงาย และตองมีฝาปดเปดมิดชิด เวนแตในหองท่ีมีการ

ปองกันสัตวท่ีเปนพาหะนําโรค และจําเปนตองใชงานตลอดเวลา จะไมมีฝาปดเปดก็ได ภาชนะรองรับดังกลาว

ใหใชไดหลายครั้งแตตองดูแลรักษาใหสะอาดอยูเสมอ 

5. การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ตองดําเนินการดังนี้ 

1)  ตองเก็บมูลฝอยติดเชื้อตรงแหลงเกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น และตองเก็บลงในภาชนะ

สําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตามท่ีกําหนด  โดยไมปนกับมูลฝอยอ่ืน และในกรณีท่ีไม

สามารถเก็บลงในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไดโดยทันทีท่ีเกิดมูลฝอยติดเชื้อ 

จะตองเก็บมูลฝอยติดเชื้อนั้นลงในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อโดยเร็วท่ีสุดเม่ือมี

โอกาสท่ีสามารถจะทําได 

2)  ตองบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไมเกินสามในสี่สวนของความจุของภาชนะสําหรับบรรจุมูล

ฝอยติดเชื้อประเภทเปนของมีคม แลวปดฝาใหแนน หรือไมเกินสองในสามสวนของ

ความจุของภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทไมใชของมีคม แลวผูกมัดปาก

ถุงดวยเชือกหรือวัสดุอ่ืนใหแนน 

3)  กรณีการเก็บมูลฝอยติดเชื้อภายในโรงพยาบาลหรือภายในหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย 

ท่ีมีปริมาณมาก หากยังไมเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นออกไปทันที 

จะตองจัดใหมีท่ีหรือมุมหนึ่งของหองสําหรับเปนท่ีรวมภาชนะท่ีไดบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ

แลวเพ่ือรอการเคลื่อนยายไปเก็บกักในท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ แตหามเก็บไวเกิน 1 

วัน 

6. โรงพยาบาลตองจัดใหมีท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อท่ีเปนหองหรือเปนอาคารเฉพาะแยกจาก

อาคารอ่ืนโดยมีลักษณะดังตอไปนี้ สําหรับใชเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอการขนไปกําจัด 

แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัต ิ หนา 365 

 



1)  มีลักษณะไมแพรเชื้อ และอยูในท่ีท่ีสะดวกตอการขนมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัด  

2)  มีขนาดกวางเพียงพอท่ีจะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไดอยางนอย 2 วัน  

3)  พ้ืนและผนังตองเรียบ ทําความสะอาดไดงาย  

4)   มีรางหรือทอระบายน้ําท้ิงเชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสีย 

5)   มีลักษณะโปรง ไมอับชื้น 

6)   มีการปองกันสัตวแมลงเขาไป มีประตูกวางพอสมควรตามขนาดของหอง หรืออาคาร

เพ่ือสะดวกตอการปฏิบัติงาน และปดดวยกุญแจหรือปดดวยวิธีอ่ืนท่ีบุคคลท่ัวไปไม

สามารถท่ีจะเขาไปได 

7)  มีขอความเปนคําเตือนท่ีมีขนาดสามารถเห็นไดชัดเจนวา “ท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ” ไว

ท่ีหนาหองหรือหนาอาคาร 

8)  มีลานสําหรับลางรถเข็นอยูใกลท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ และลานนั้นตองมีรางหรือทอ

รวบรวมน้ําเสียจากการลางรถเข็นเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย 

ในกรณีท่ีเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไวเกิน 7 วัน ท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อตองสามารถ

ควบคุมอุณหภูมิใหอยูท่ี 10 องศาเซลเซียส หรือต่ํากวานั้นได 

7. การเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอการขน

ไปกําจัดตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะ ดังนี้ 

1)  ตองมีผูปฏิบัติงานซ่ึงมีความรูเก่ียวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยบุคคลดังกลาวตองผานการ

ฝกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ  

2)  ผูปฏิบัติงานตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ไดแก ถุงมือยางหนา ผากัน

เปอน ผาปดปาก ปดจมูก และรองเทาพ้ืนยางหุมแขง ตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน และถา

ในการปฏิบัติงาน รางกายหรือสวนใดสวนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ ให

ผูปฏิบัติงานตองทําความสะอาดรางกายหรือสวนท่ีอาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที 

3)  ตองกระทําทุกวันตามตารางเวลาท่ีกําหนด เวนแตมีเหตุจําเปนตองเคลื่อนยายโดยใช

รถเข็นสําหรับเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อท่ีมีลักษณะตามท่ีกําหนด เวนแต

มูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดข้ึนมีปริมาณนอยท่ีไมจําเปนตองใชรถเข็นจะเคลื่อนยายโดย

ผูปฏิบัติงานซ่ึงมีคุณสมบัติตามกําหนดก็ได 

4)  ตองมีเสนทางเคลื่อนยายท่ีแนนอน และในระหวางการเคลื่อนยายไปท่ีพักรวมมูลฝอย

ติดเชื้อ หามแวะหรือหยุดพัก ณ ท่ีใด 

5)  ตองกระทําโดยระมัดระวัง หามโยน หรือลากภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ  

6)  กรณีท่ีมีมูลฝอยติดเชื้อตกหลนหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหวางทางหาม

หยิบดวยมือเปลา ตองใชคีมคีบหรือหยิบดวยถุงมือยางหนา หากเปนของเหลวใหซับ

ดวยกระดาษแลวเก็บมูลฝอยติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติด

เชื้อใบใหม แลวทําความสะอาดดวยน้ํายาฆาเชื้อท่ีบริเวณพ้ืนนั้นกอนเช็ดถูตามปกติ 

หนา 366                                                               แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัติ 
   



7)  ตองทําความสะอาดและฆาเชื้อรถเข็นและอุปกรณในการปฏิบัติงานอยางนอยวันละ

ครั้ง และหามนํารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใชในกิจการอยางอ่ืน 

8. รถเข็นสําหรับเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออยางนอยตองมีลักษณะและเง่ือนไข 

ดังนี้ 

1)  ทําดวยวัสดุท่ีทําความสะอาดไดงาย ไมมีแงมุมอันจะเปนแหลงหมักหมม ของเชื้อโรค 

และสามารถทําความสะอาดดวยน้ําได 

2)  มีพ้ืนและผนังทึบ เม่ือจัดวางภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแลวตองปดฝาใหแนนเพ่ือ

ปองกันสัตวและแมลงเขาไป 

3)  มีขอความสีแดงท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นชัดเจนอยางนอยสองดานวา “รถเข็นมูลฝอย

ติดเชื้อ หามนําไปใชในกิจการอ่ืน” 

4)  ตองมีอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชเก็บมูลฝอยติดเชื้อท่ีตกหลนระหวางการ

เคลื่อนยาย และอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับใชทําความสะอาดและฆาเชื้อบริเวณท่ี

มูลฝอยติดเชื้อตกหลน ตลอดเวลาท่ีทําการเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

9. จัดใหมีข้ันตอนวิธีปฏิบัติ การติดตามประเมินผลผูประกอบการท่ีใหบริการกําจัดขยะติดเชื้อ

ของโรงพยาบาล 

การจัดการน้ําเสีย 

1.โรงพยาบาลตองจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียท่ีมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน สําหรับ
วัตถุประสงคในการจัดการและบําบัดน้ําเสียโดยท่ัวไปดังนี้ 

1) เพ่ือทําลายสารพิษและจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรค 
2) เพ่ือปองกันการกอเหตุเดือดรอนรําคาญ 
3) เพ่ือปองกันไมใหเกิดภาวะมลพิษ 
4) เพ่ือเปลี่ยนสภาพของเสียในน้ําเสียใหสามารถนํากลับมาใชประโยชนได 

2. โรงพยาบาลตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดูแลระบบการจัดการน้ําเสีย อยางนอย 1 คน ซ่ึงมีวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร(ดานสาธารณสุข สุขาภิบาล ชีววิทยา วิทยาศาสตรการแพทย)หรือ
วิศวกรรมศาสตร(ดานสุขาภิบาล สิ่งแวดลอม เครื่องกล) เปนผูรับผิดชอบดูแลระบบการจัดการน้ําเสีย 

3. โรงพยาบาลตองจัดใหมีขอมูลเบื้องตนของระบบบําบัดน้ําเสีย เชน ชนิด ขนาด  อุปกรณ 
เครื่องจักร แบบแปลนของระบบ เปนตน 

4. มีการบริหารจัดการปริมาณน้ําท้ิงของโรงพยาบาลใหเกิดความสมดุลกับความสามารถของ
ระบบบําบัดน้ําเสีย 

5. จัดใหมีการฝกอบรมใหกับบุคลากรซ่ึงปฏิบัติงานเก่ียวกับระบบบําบัดน้ําเสียใหมีความรูความ
เขาใจ และทักษะท่ีจําเปนในการทํางานอยางปลอดภัยตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

 
 
 
 
 

แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัต ิ หนา 367 

 



 
 
6. โรงพยาบาลตองควบคุมการระบายน้ําท้ิงใหเปนไปตามมาตรฐาน ดังนี้ 

ดัชนีคุณภาพน้ํา หนวย 

เกณฑกําหนดสูงสุดตามประเภท 
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิง 

ก ข 
1. คาความเปนกรดดาง (pH) 

 
- 5-9 5-9 

  
 

มก./ล. ≤ 20 ≤ 30 

ดัชนีคุณภาพนํ้า หนวย 
เกณฑกําหนดสูงสุดตามประเภท 

มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิง 
  

3.ปริมาณของแข็ง  
คาสารแขวนลอย (Suspended Solids) 

มก./ล. ≤ 30 ≤ 40 

คาตะกอนหนัก (Settleable Solids) มล./ล. ≤ 0.5 ≤ 0.5 

คาสารท่ีละลายไดท้ังหมด  
(Total Dissolved Solid) 

มก./ล. ≤ 500* ≤ 500* 

4. คาซัลไฟต (Sulfide) มก./ล. ≤ 1.0 ≤ 1.0 

5. ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูป ที เค เอ็น (TKN) มก./ล. ≤ 35 ≤ 35 

6. นํ้ามันและไขมัน (Fat , Oil and Grease) มก./ล. ≤ 20 ≤ 20 

7. โคลิฟอรมแบคทีเรีย 
    (Total Coliform Bacteria) 

mpm/100 ml ≤ 5,000 ≤ 5,000 

8. ฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย  
    (Fecal Colifm  Bacteria) 

mpm/100 ml ≤ 1,000 ≤ 1,000 
 

หมายเหตุ  เครื่องหมาย *   เทากับ  เปนคาท่ีเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในนํ้าตามปกติ  

ก.  หมายความถึง  โรงพยาบาลของทางราชการหรือโรงพยาบาลตามกฎหมายวาดวยโรงพยาบาลท่ีมี
เตียงสําหรับรับผูปวยไวคางคืนรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต 30 เตียงข้ึนไป 

ข.  หมายความถึง  โรงพยาบาลของทางราชการหรือโรงพยาบาลตามกฎหมายวาดวยโรงพยาบาลท่ีมี
เตียงสําหรับผูปวยไวคางคืนรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต 10 เตียง แตไมถึง 
30 เตียง 

7. การตรวจสอบมาตรฐานการระบายน้ําท้ิงจากอาคาร ใหใชวิธีการดังตอไปนี้ 
1)  การตรวจสอบคาความเปนกรดและดางใหกระทําโดยใชเครื่องวัดความเปนกรดและ

ดางของน้ํา (PH Meter) 
2)  การตรวจสอบคาบีโอดีใหกระทําโดยใชวิธีการอะไซดโมดิฟเคชั่น ( Azide 

Modification)ท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 วัน ติดตอกันหรือวิธีการอ่ืน
ท่ีคณะกรรมการควบคุมมลพิษใหความเห็นชอบ 

3)  การตรวจสอบคาสารแขวนลอยใหกระทําโดยใชวิธีการกรองผานกระดาษกรองใยแกว 
(Glass Fibre Filter Disc) 

หนา 368                                                               แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัติ 
   



4)  การตรวจสอบคาตะกอนหนักใหกระทําโดยใชวิธีการกรวยอิมฮอฟฟ ( Imhoff cone)
ขนาดบรรจุ 1,000 ลูกบาศกเซนติเมตร ในเวลา 1 ชั่วโมง 

5)  การตรวจสอบคาสารท่ีละลายไดท้ังหมดใหกระทําโดยใชวิธีการระเหยแหงระหวาง
อุณหภูมิ 103 องศาเซลเซียส ถึงอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส ในเวลา 1 ชั่วโมง 

6)  การตรวจสอบคาซัลไฟดใหกระทําโดยใชวิธีการไตเตรท ( Titrate) 
7)  การตรวจสอบคาทีเคเอ็นใหกระทําโดยใชวิธีการเจลดาหล ( Kjeldahl) 
8)  การตรวจสอบคาน้ํามันและไขมันใหกระทําโดยใชวิธีการสกัดดวยตัวทําละลาย แลว

แยกหาน้ําหนักของน้ํามันและไขมัน 
9)  การตรวจสอบคาโคลิฟอรมแบคทีเรีย  ใหกระทําโดยใชวิธี Standard Multiple Tube 

Test 
10) การตรวจสอบคาฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย ใหกระทําโดยใชวิธี Standard Multiple  
 Tube Test 

8. โรงพยาบาลตองเก็บตัวอยางน้ําท่ีผานการบําบัดแลวตรวจวิเคราะหเปรียบเทียบกับมาตรฐาน
คุณภาพน้ําท้ิง และระยะเวลาในการเก็บตัวอยางน้ําในการตรวจวิเคราะห ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษกําหนด 

9.วิธีการเก็บน้ําตัวอยางสําหรับวิเคราะห ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการควบคุมมลพิษกําหนด 
10. ตองจัดใหมีการซอมบํารุงหรือการซอมแซมระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบระบายน้ําเสีย และ

อุปกรณประกอบ ตามมาตรฐานและหลักวิชาการดานวิศวกรรม 
11. โรงพยาบาลจะตองจดบันทึกสถิติและขอมูลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียตามแบบ ทส.

1 ทุกวัน และสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียตามแบบ ทส. 2 ทุกเดือน โดยรายงานตอเจาพนักงาน
ทองถ่ินภายใน 15 วันของเดือนถัดไป  ใหเปนไปตาม ตามมาตรา 80 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 

 
การจัดการน้ําอุปโภคบริโภค 

1. โรงพยาบาลตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดูแลระบบน้ําบริโภค อยางนอย 1 คน ซ่ึงมีวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร(ดานสาธารณสุข สุขาภิบาล ชีววิทยา วิทยาศาสตรการแพทย) หรือ
วิศวกรรมศาสตร(ดานสุขาภิบาล สิ่งแวดลอม เครื่องกล)  

2. จัดใหมีการรณรงคประชาสัมพันธใหเจาหนาท่ีมีความรู  ความเขาใจและเกิดความตระหนัก
เก่ียวกับน้ําอุปโภคบริโภคสะอาดปลอดภัย และผลกระทบตอสุขภาพ เพ่ือดูแลสุขภาพตนเอง 

3. โรงพยาบาลตองควบคุมคุณภาพน้ําบริโภคใหเปนไปตามมาตรฐาน ดังนี้ 
1) มาตรฐานคุณภาพน้ําประปาท่ีใชบริโภค 

ดัชนีคุณภาพนํ้า หนวย 
คุณภาพนํ้าประปา 

กรมอนามัย 

 1. คุณภาพนํ้าทางกายภาพ 
  

    ความเปนกรด-ดาง(pH) - 6.5 - 8.5 

    ความขุน (Turbidity) NTU 5 

    ส ี(Color) แพลตติน่ัมโคบอลท 15 

แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัต ิ หนา 369 

 



 2. คุณภาพนํ้าทางเคมีท่ัวไป   
    ปริมาณสารละลายท้ังหมดท่ี     
    เหลือจากการระเหย (TDS) 

มล./ล. 1,000 

    ความกระดาง (Hardness) มก./ล. 500 
    ซัลเฟต (SO4) มก./ล. 250 
    คลอไรด (Cl) มก./ล. 250 
    ไนเตรท (NO3 as N) มก./ล. 50 
    ฟลูออไรด (F) มก./ล. 0.7 

ดัชนีคุณภาพนํ้า หนวย 
คุณภาพนํ้าประปา 

กรมอนามัย 
3. คุณภาพนํ้าทางโลหะหนักท่ัวไป   
    เหล็ก (Fe) มก./ล. 0.5 
    แมงกานีส (Mn) มก./ล. 0.3 
    ทองแดง (Cu) มก./ล. 1.0 
    สังกะส ี(Zn) มล./ล. 3.0 
 4. คุณภาพนํ้าทางโลหะหนักสารเปนพิษ 
    ตะก่ัว (Pb) มก./ล. 0.01 
    โครเมี่ยม (Cr) มก./ล. 0.05 
    แคดเมี่ยม (Cd) มก./ล. 0.003 
    สารหนู (As) มก./ล. 0.01 
    ปรอท (Hg) มล./ล. 0.001 
 5. คุณภาพนํ้าทางแบคทีเรีย 

โคลิฟอรมแบคทีเรีย 
(Total Coliform Bacteria) 

mpm/100 ml 0 

ฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย 
(Faecal Colifrom Bacteria) 

mpm/100 ml 0 

หมายเหตุ  1.  คลอรีนอิสระตกคาง (Residual Free Chlorine) กําหนดใหมีท่ีปลายทอ 0.2 - 0.5 mg/L 
        ใชในระบบการเฝาระวังคุณภาพนํ้าประปา  

วิธีการตรวจเปนไปตามวิธีการในหนังสือ  Standard  Method  for  The  Examination 
Of Water and Wastewater, 21st 2005 APHA AWWA WEF. 

   3. ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑคุณภาพนํ้าประปา ป 2553 
 

2) มาตรฐานคุณภาพน้ําบาดาลท่ีใชบริโภค 

ดัชนีคุณภาพน้ํา หนวย 
คามาตรฐาน 

เกณฑกําหนดท่ี
เหมาะสม 

เกณฑอนุโลม
สูงสุด 

1. ทางกายภาพ    
   สี (Colour) แพลตติน่ัมโคบอลท 5 15 
   ความขุน (Turbidity) NTU 5 20 
   ความเปนกรด-ดาง (pH) - 7.0-8.5 6.5-9.2 
2. ทางเคมี    

หนา 370                                                               แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัติ 
   



   เหล็ก (Fe) มก./ล. ไมเกินกวา 0.5 1.0 
   มังกานีส (Mn) มก./ล. ไมเกินกวา 0.3 0.5 

ดัชนีคุณภาพน้ํา หนวย 
คามาตรฐาน 

เกณฑกําหนดท่ี
เหมาะสม 

เกณฑอนุโลม
สูงสุด 

   ทองแดง (cu) มก./ล. ไมเกินกวา 1.0 1.5 
   สังกะสี (Zn) มก./ล. ไมเกินกวา 5.0 15.0 
   ซัลเฟต (SO4) มก./ล. ไมเกินกวา 200 250 
   คลอไรด (Cl) มก./ล. ไมเกินกวา 250 600 
   ฟลูออไรด (F) มก./ล. ไมเกินกวา 0.7 1.0 
   ไนเตรด (NO3) มก./ล. ไมเกินกวา 45 45 
   ความกระดางท้ังหมด  
   (Total Hardness as CaCO3) 

มก./ล. ไมเกินกวา 300 500 

   ความกระดางถาวร (Non carbonate  
   hardness as CaCO3)  

มก./ล. ไมเกินกวา 200 250 

ปริมาณสารท้ังหมดท่ีละลายได 
(Total dissolved solids) 

มก./ล. ไมเกินกวา 600 1,200 

3. สารพิษ    
   สารหนู (As) มก./ล. ตองไมมีเลย 0.05 
   ไซยาไนด (CN) มก./ล. ตองไมมีเลย 0.1 
   ตะก่ัว (Pb) มก./ล. ตองไมมีเลย 0.05 
   ปรอท (Hg) มก./ล. ตองไมมีเลย 0.001 
   แคดเมียม (Cd) มก./ล. ตองไมมีเลย 0.01 
   ซิลิเนียม (Se) มก./ล. ตองไมมีเลย 0.01 
4. ทางบักเตรี    
   บักเตรีท่ีตรวจพบโดยวิธี 
   Standard plate count 

โคโลนีตอ ลบ.ซม. ไมเกินกวา 500 - 

   บักเตรีท่ีตรวจพบโดยวิธี 
   Most Probable Number (MPN) 

เอ็ม.พี.เอ็น 
ตอ 100ลบ.ซม. 

นอยกวา 2.2 - 

   อี.โคไล (E.coli) - ตองไมมีเลย - 
หมายเหตุ :  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัตินํ้า

บาดาล พ.ศ. 2520 เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรับการปองกันดานสาธารณสุขและ
ปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม112 ตอนท่ี 29 ลงวันท่ี 13 เมษายน 254 

4. โรงพยาบาลสุมเก็บตัวอยางน้ําบริโภคโดยเจาหนาท่ีท่ีมีความชํานาญ หรือผานการอบรม การ
เก็บตัวอยางน้ําบริโภคตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา  ทางกายภาพ  ทางเคมี  และทางแบคทีเรีย ตามเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพน้ําบริโภคของกรมอนามัยป 2553 สงตรวจวิเคราะห ทางดานกายภาพ เคมีและแบคทีเรีย 
ตามวิธีการสุมเก็บตัวอยางน้ําบริโภค การเก็บตัวอยางน้ํา ตามคูมือการสุมเก็บ การบรรจุ และเก็บรักษา
ตัวอยางน้ําบริโภค ของศูนยหองปฏิบัติการกรมอนามัย หรือคูมือการจัดบริการน้ําบริโภคของสํานักสุขาภิบาล
อาหารและน้ํา    

5. โรงพยาบาลจะตองจดบันทึกสถิติและขอมูลการใชน้ําประจําวันหรือประจําเดือน เพ่ือใชเปน
ขอมูลประกอบรายงานการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย แบบ ทส. 1 และแบบ ทส. 2 ตามมาตรา 80 แหง
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พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 และใชเปนฐานขอมูล ในการ
ตรวจสอบ กรณีเกิดเหตุไมปกติ 

ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ 

   การระบายอากาศ มีการระบายอากาศดี เชน มีชองระบายอากาศไมนอยกวาหนึ่งในสิบของ
พ้ืนท่ีหอง หรือมีระบบระบายอากาศอ่ืนใดท่ีมีสมรรถภาพในการทํางานท่ีทดแทนกันได กรณีเปนหองปรับ
อากาศจะตองมีระบบการแลกเปลี่ยนอากาศระหวางภายใน และภายนอกอาคาร เชน พัดลมดูดอากาศ เปน
ตน โดยมีขอแนะนําหากมีอุปกรณในการตรวจสอบ ดังนี้ 

  
 1. การใชเครื่องปรับอากาศอยางถูกตอง 

1)  ขนาดของอุณหภูมิการปรับอากาศท่ีเหมาะสม 
   - หองทํางานท่ัวไป 25 – 27 °C 
   - หองปฏิบัติการทางการแพทย 24 – 26 °C 
   - หอง Lab 23 – 25 °C 
   - หอง ICU 23 – 24 °C 
   - หอง OR 21 – 23 °C 

2)  ขนาด BTU ของเครื่องปรับอากาศ ตอหอง ท่ีมีความสูง ไมเกิน 3 ม. 
   - หองปฏิบัติงาน 700 – 800 BTU / ตารางเมตร 
   - หองประชุม 800 – 900 BTU / ตารางเมตร 
   - หอง Lab 900 - 1000 BTU / ตารางเมตร 
   - หอง ICU 1000 – 1200 BTU / ตารางเมตร 
   - หอง OR 1200 – 1500 BTU / ตารางเมตร 
   - บุคคล 400 BTU ตอคน 
   - แหลงความรอน 34 BTU ตอตารางเมตร 

3)  ควรติดตั้งเทอรโมสตัทใหใกลกับคอยลของอีวาพอเรเตอรในตําแหนงลมกลับเขาเครื่อง 
เพ่ือทําใหการตัดตอเปนไปอยางถูกตอง 

4)  เริ่มตนเปดเครื่องควรปรับระดับความเร็วพัดลมท่ีความเร็วสูง (Hi) กอนเพราะจะทําให
เย็น เร็วพอเย็นไดท่ีแลวควรปรับลดไปเปนลมต่ํา (Low) 

5)  ควรปดประตู หนาตาง ใหมิดชิดอยาเปดหนาตางท้ิงไว เพราะความรอนจะเขามา 

6)  เปดใชเครื่องปรับอากาศเฉพาะสวนและในเวลาท่ีจําเปน ชวงท่ีอากาศไมคอยรอนให
ปดเครื่องปรับอากาศ แลวเปดหนาตางเพ่ือใหลมพัดถายเท 

7)  หม่ันลางทําความสะอาดคอยล รวมท้ังแผงกรองอากาศใหสะอาดอยูเสมอ 

8)  อยาใหมีสิ่งกีดขวางทางลมท้ังท่ีแฟนคอยลยูนิต (ชุดท่ีอยูในหอง) 

9)  มีระบบการบํารุงรักษาตามประเภทของเครื่องปรับอากาศอยางสมํ่าเสมอ 
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2. ระบบปรับอากาศสําหรับหองผาตัด 

1)  ในหองผาตัด (OPERATING ROOM) ควรมีปริมาตรอากาศในหองไมนอยกวา 1,000 
ลูกบาศกฟุตตอคนหนึ่งคน และตองมีการถายเทอากาศระหวางภายในหองกับภายนอกอาคาร ในอัตราไมนอย
กวา 40 ลูกบาศกฟุตตอคนตอนาที 

2)  อุณหภูมิสามารถปรับไดในชวง 17-27 °C 

3)  ควบคุมชื้นสัมพัทธใหอยูในชวง 45-55% RH 

4)  ความดันภายในหองเปนบวกเม่ือเทียบกับหองรอบๆ โดยการจายลมเขามากกวาลม
ออก 15% 

5)  ควรติดตั้งเครื่องวัดความดันแตกตางภายในหองเพ่ือตรวจสอบไดตลอดเวลา 

6)  แผงกรองอากาศควรมีประสิทธิภาพ 

7)  ควรติดตั้งเครื่องอานอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ ใหสามารถอานไดสะดวก 

8)  การติดตั้งควรเปนไปตามมาตรฐาน NFPA 99, Health Care Facilities 

9)  ควรจายลมท้ังหมดจากเพดาน  ดูดลมกลับท่ีใกลระดับพ้ืน  โดยมีหนาการรับลมกลับ
อยางนอย 2 จุด ติดตั้งใหขอบลางอยูสูงกวาพ้ืนอยางนอย  75 มม. อัตราการจายลม  (Total Air Change) ไม
ควรนอยกวา  25 ACH หัวจายลมควรเปนแบบจายลมทิศทางเดียว  (Unidirectional) เชน หนากากแบบ  
Perforated เปนตน ควรหลีกเลี่ยงหัวจายลมท่ีมีการเหนี่ยวนําลมสูง  เชน หัวจายลมติดเพดานแบบสี่ทางท่ีใช
ในงานระบบปรับอากาศท่ัวไป หรือ หนากากจายลมแบบติดผนัง 

10)  ไมควรติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงในระบบสงลม ยกเวนมีแผงกรองอากาศประสิทธิภาพไม
นอยกวา 90% ตามมาตรฐาน  ASHRAE 52.1 Dust Spot ติดตั้งอยูท่ีปลายทาง  (หลังจากลมผานวัสดุดูดซับ
เสียง) 

3. หองพักแพทยหรือบุคลากรอ่ืนๆ ในโรงพยาบาล (PRIVATE ROOM) ควรมีปริมาตรอากาศ
ในหองไมนอยกวา 750 ลูกบาศกฟุตตอคนหนึ่งคน และตองมีการถายเทอากาศระหวางภายในหองกับ
ภายนอกอาคารในอัตราประมาณ 25 ลูกบาศกฟุตตอคนตอนาที 

4. ในหองหอผูปวย (WARD) ควรมีปริมาตรอากาศในหองระหวาง 350-500 ลูกบาศกฟุตตอ

คน และตองมีการถายเทอากาศระหวางภายในหองกับภายนอกอาคารในอัตราประมาณ 30 ลูกบาศกฟุตตอ

คนตอนาที 

5. ในหองรอตรวจของแผนกผูปวยนอก ( OPD) ควรมีปริมาตรอากาศในหองระหวาง 200-

300 ลูกบาศกฟุตตอคนหนึ่งคน และตองมีอากาศถายเทระหวางภายในหองกับภายนอกอาคารในอัตรา

ประมาณ 35 ลูกบาศกฟุตตอคนตอนาที 

แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัต ิ หนา 373 

 



6. ในหองประชุมหรือสัมมนา ( AUDITORIUM OR CONFERENCE ROOM) ควรมีปริมาตร

อากาศในหองระหวาง 200-300 ลูกบาศกฟุตตอคนหนึ่งคน และตองมีอากาศถายเทระหวางภายในหองกับ

ภายนอกอาคารไมนอยกวา 15 ลูกบาศกฟุตตอคนตอนาที 

7. สภาพอากาศโดยท่ัวไปควรจะมีความชื้นสัมพัทธระหวาง 50-70% มีการเคลื่อนไหวของ

อากาศ (AIR MOVEMENT) ระหวาง 15-25 ฟุตตอนาที ในอุณหภูมิหองระหวาง 20-25 องศาเซลเซียส 

8. ในหองท่ีตองระมัดระวังหรืออาจมีการแพรกระจายเชื้อโรคได ควรจะตองมีการทําลายเชื้อ

โรคในอากาศของระบบระบายอากาศดวย ( STERILIZATION OF AIR) ควบคุมความชื้นสัมพัทธไมเกิน 60% 

หรือวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสมใหไดตามมาตรฐานหองควบคุมการติดเชื้อ 

9. ชุดสงลมเย็น (FAN COIL UNIT) 
   - ติดตั้งในตําแหนงท่ีกระจายลมเย็นไดท่ัวถึง และการไหลกลับของอากาศ  (RETURN AIR) ได

สะดวก 
  - ไมติดตั้งใกลบริเวณประตู ทางเขา – ออก แหลงความรอน แหลงน้ําและความชื้น 

   - มีโครงสรางรองรับการติดตั้งท่ีแข็งแรง โดยมีระยะหางจากดานหลังชุดสงลมเย็น ( FAN 
COIL UNIT) กับผนังอาคารไมนอยกวา 20 เซนติเมตรใหสะดวกตอการซอมบํารุง 

   - ถาดรองรับน้ําท้ิงและทอน้ําท้ิงตองมีมุมลาดเอียง ใหน้ําท้ิงไหลถายเทไดสะดวก การติดตั้ง
ทอน้ําท้ิงในแนวนอนใหมีความลาดเอียงของทอลงสูจุดปลอยน้ําท้ิง 1: 100 

  - มีแผนกรองฝุน (AIR FILTER) 
   - ติดตั้งสวิตชเบรกเกอร ควบคุมการตัด – ตอกระแสไฟฟาในขนาดท่ีเหมาะสม ขนาดของ

สายไฟฟาท่ีใชเปนไปตามมาตรฐานการไฟฟา 
   - มีสวิตช ปรับความเร็วลมและสวิตชควบคุมอุณหภูมิรวมท้ังอุปกรณมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีมากับ

เครื่องปรับอากาศ 
   - สภาพโครงสราง FAN COIL ไมผุกรอนพนทาสีเรียบรอยสวยงามหัวจายลมอยูในสภาพ

เรียบรอย สามารถปรับจายลมไดตามทิศทาง 

10. คอยลระบายความรอน (CONDENSING UNIT) 
   - ตําแหนงการติดตั้งคอยลระบายความรอน ตองเปนพ้ืนท่ีระบายความรอนไดสะดวกไมมีสิ่ง

กีดขวางหางจากแหลงความรอนความชื้นและไมมีฝุนละออง 
   - กรณีติดตั้งบนผนังอาคาร หลังคา ระเบียง โครงสรางพ้ืนท่ีติดตั้งจะตองม่ันคงแข็งแรง 

สะดวกและปลอดภัยตอการซอมบํารุงรักษา 
   - กรณีติดตั้งบนพ้ืนราบจะตองทําฐานยกตัวชุดคอยลระบายความรอนใหสูงจากพ้ืนไมนอย

กวา 20 เซนติเมตร และมีพ้ืนคอนกรีตอยูดานลาง 
   - ในกรณีมีการใชเครื่องปรับอากาศหลายเครื่อง และติดตั้งคอยลระบายความรอน อยูรวมกัน

หลายชุด จะตองพิจารณาทิศทางลมธรรมชาติและลมรอนท่ีระบายออกจากคอยลระบายความรอนแตละเครื่อง
ใหระบายความรอนออกไปในทิศทางแนวเดียวกัน 

   - ติดตั้งคอยลเย็น ( FAN COIL UNIT) และคอยลระบายความรอน ไมควรอยูหางกันเกินกวา 
50 ฟุต (ประมาณ 15 เมตร) 

  - การเดินทอสารทําความเย็น ใชทอมาตรฐานชนิดเชื่อมทุกจุด 
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   - ขนาดทอทองแดงท่ีใชใหมีขนาดเทากับมาตรฐานทอท่ีออกจาก  COMPRESSOR หลีกเลี่ยง
การใชขอตอ ของอ 

   - ทอสารทําความเย็นท่ีตอจาก COMPRESSOR ทอ DISCHARGE และทอ SUCTION วางทอ
ใหสามารถยึดหยุน (FLEXIBLE) ไดหรือถาเปนเครื่องขนาดใหญใหใชทอยึดหยุน (FLEXIBLE) ตอรับ 

   - กรณี คอยลระบายความรอน ( CONDENSING UNIT) อยูระดับเดียวกับคอยลเย็น จัดวาง
ทอสารทําความเย็นท่ีออกจาก คอยลเย็น ใหมีความลาดเอียงไปยังชุด คอยลระบายความรอน ในอัตรา 1:100 

   - กรณี คอยลระบายความรอน ติดตั้งสูงกวาชุดคอยลเย็น เกินกวา 3 เมตร จะตองทําการ
ติดตั้ง OIL TRAP ท่ีทอ SUCTION ดานออกจากคอยลเย็น 

   - ทอ SUCTION และทอ DISCHARGE วางควบคูกันแลวพันหุมฉนวนเพ่ือกันการกลั่นตัวของ
หยดน้ํา 

   - กรณี คอยลระบายความรอน ติดตั้งสูงกวาชุดคอยลเย็น เกินกวา 25 ฟุต จะตองทําการ
ติดตั้ง S - TRAP และ OIL TRAP ตามตําแหนง 

   - กรณีชุดคอยลเย็น ( FAN COIL UNIT) ติดตั้งสูงกวา คอยลระบายความรอน ตองทําการ
ติดตั้ง INVERSE TRAP เพ่ือปองกันการไหลของสารทําความเย็นท่ีเปนของเหลวกลับเขาสู COMPRESSOR 

11. COMPRESSOR มีฐานสปริงหรือยางรองรับการสั่นสะเทือน และมีอุปกรณ หลักดังนี้ 
   - อุปกรณ สวิตช MAGNATIC RELAY ในขนาดท่ีเหมาะสมควบคุมการตัด -ตอกระแสไฟฟา

และการทํางานของ คอยลระบายความรอน และขนาดของสายไฟฟาท่ีเปนมาตรฐาน เหมาะสม ปลอดภัย 
   - มีอุปกรณควบคุมการทํางานของวงจรตามขนาด และมาตรฐานของเครื่องแตละชนิด เชน 

TIME DELAY, HI – LOW PRESSURE CONTROL, CONDENSING HEAT SENSOR, OVER LOAD RELAY 
ฯลฯ 

   - มีอุปกรณบอกสถานะภาพของสารทําความเย็น SIGHT GLASS และตัวกรองความชื้นใน
สารทําความเย็น FILTER DRIER 

   - หองปรับอากาศ ควรมีพัดลมระบายอากาศ 
 

ระบบแสงสวาง 

1. แสงสวาง มีแสงสวางเพียงพอ สามารถมองเห็นสิ่งตางๆ ชัดเจน ตามลําดับความสองสวางท่ี

เหมาะสมสําหรับพ้ืนท่ีทํางานและกิจกรรมตางๆ ในอาคารตามเกณฑของสมาคมแสงสวางแหงประเทศไทย 

หรือตามเกณฑ ดังนี้ 

1) หองพักผูปวยใน ไมนอยกวา 20 ลักซ 
2) ทางเดินท่ัวไป ไมนอยกวา 50 ลักซ 
3) พ้ืนท่ีรอการรักษา ไมนอยกวา 200 ลักซ 
4) หองน้ําผูปวย ไมนอยกวา 200 ลักซ 
5) หองสําหรับอานหนังสือ ไมนอยกวา 300 ลักซ 
6) หองธุรการ,หองพักแพทย ไมนอยกวา 300 ลักซ 
7) หอง ICU ไมนอยกวา 500 ลักซ 
8) หองตรวจโรคท่ัวไป ไมนอยกวา 500 ลักซ 
9) หองตรวจโรคเฉพาะดาน ไมนอยกวา 1,000 ลักซ 
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10) หองผาตัด ไมนอยกวา 1,000 ลักซ 
11) หองชันสูตรพลิกศพ ไมนอยกวา 5,000 ลักซ 

แตท้ังนี้จะตองไมใหเกิดแสงสะทอนท่ีเปนการรบกวน (REFLECRED GLARE) 

2. มีระบบไฟฟาแสงสวางครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีภายในอาคารโรงพยาบาล และบริเวณโดยรอบ 

และเสนทางสัญจรท้ังโรงพยาบาล 

3. การเปด-ปด ระบบไฟฟาแสงสวางภายนอกอาคาร เสนทางสัญจร ควรเปนระบบอัตโนมัติ 

4. หากใชเสาไฟฟา ท่ีทําจากโลหะตองมีระบบสายดิน 

5. ไมควรใชสะพานไฟ หรือ Cut-out เปนตัวเปด-ปด ไฟฟาแสงสวาง ใหใช Circuit Breaker 

(CB) ขนาดท่ีเหมาะสม 

6. การติดตั้งระบบเปด-ปด หากอยูกลางแจง ตองติดตั้งภายในกลอง หรือใชอุปกรณท่ี

สามารถใชภายนอกอาคารได 

7. ควรพิจารณาในเรื่องการใหลักษณะแสงท่ีเหมาะสมแกพ้ืนท่ีใชงาน เชน พ้ืนท่ีทํางานท่ีมี

การทํางานกระจายอยูอยางสมํ่าเสมอ ควรใหแสงท่ีมีความสมํ่าเสมอตลอดพ้ืนท่ี 

8. หลอดฟูออเรสเซนต แบบยาว ตองมีฝาครอบ หรือตะแกรงกันตก 

9. หลอดไฟท่ีอยูภายนอกอาคาร ตัวโคมตองเปนชนิดท่ีใชกลางแจง 

 

การจัดการมลพิษทางเสียง 

เสียง ตองมีการควบคุมแหลงกําเนิดเสียงตางๆ ในโรงพยาบาล เชน การกอสราง หรือซอม

บํารุงหมอน้ํา เครื่องสูบน้ํา พัดลม เครื่องกรอฟน โทรทัศน วิทยุ ฯลฯ ไมใหเปนการรบกวนตอผูปวย และ

บุคลากรในโรงพยาบาล ไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน 

1. มลพิษทางเสียง คือ เสียงรบกวนท่ีสงผลกระทบ ดังตอไปนี้ 

 - การทําใหเกิดความรําคาญ รูสึกหงุดหงิดไมสบายใจ เกิดความเครียดทางระบบ

ประสาท 

 - การรบกวนตอการพักผอนนอนหลับ และการติดตอสื่อสาร 

 - การทําใหขาดสมาธิ ประสิทธิภาพการทํางานลดลง และถาเสียงดังมาก อาจทําให

ทํางานผิดพลาด หรือเชื่องชาจนเกิดอุบัติเหตุได 

 - การมีผลตอสุขภาพรางกาย ความเครียด อาจกอใหเกิดอาการปวยทางกาย เชน 

โรคกระเพาะ โรคความดันโลหิตสูง 

 - การไดรับฟงเสียงดังเกินกวากําหนดเปนระยะนานเกินไปอาจทําใหสูญเสียการได

ยิน ซ่ึงอาจเปนอยางชั่วคราวหรือถาวรก็ได 

2. กําหนดใหคาระดับเสียงรบกวนไวท่ี 10 dB(A) หากระดับการรบกวนท่ีคํานวณไดมีคา

มากกวาคาระดับเสียงรบกวน ใหถือวาเปนเสียงรบกวน 

3. ในพ้ืนโรงพยาบาลตองมีระดับเสียงท่ีดังไมเกิน 85 dB(A) ถือวาเปนอันตรายตอมนุษย 
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4. มาตรฐานการตรวจวัด 

1) กอนตรวจวัดระดับเสียงพ้ืนฐานและระดับเสียงขณะมีการรบกวนทุกครั้ง ตองปรับ

มาตรระดับเสียงไวท่ีวงจรถวงน้ําหนัก " A" (Weighting Network "A") และท่ีลักษณะความไวตอบรับเสียง 

"FAST" (Dynamic Characteristics "FAST") รวมท้ังตองสอบเทียบกับเครื่องกําเนิดเสียง มาตรฐาน เชน พิ

สตันโฟน (Piston Phone) หรืออะคูสติค คาลิเบรเตอร  (Acoustic Calibrator) หรือตรวจสอบ ตามคูมือการ

ใชงานท่ีผูผลิตมาตรระดับเสียงกําหนดไว 

2) ใหตั้งไมโครโฟนและมาตรระดับเสียงตามท่ีกําหนดไวในประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป ในบริเวณท่ี

ประชาชนรองเรียนหรือ ท่ีคาดวาจะไดรับการรบกวนโดยผูท่ีทําการตรวจวัด ตองจัดทําบันทึกรายละเอียด

เก่ียวกับสภาพของตําแหนงท่ีทําการตรวจวัด 

3) การตรวจวัดระดับเสียงพ้ืนฐานใหตรวจวัดเปนเวลาไมนอยกวา 5 นาที ขณะไมมี

เสียงจากแหลงกําเนิดในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งซ่ึงสามารถใชเปนตัวแทนของระดับเสียงพ้ืนฐานของพ้ืนท่ีนั้นๆ 

แบงไดเปน 3 กรณี คือ 

    - แหลงกําเนิดเสียงรบกวนยังไมเกิดหรือยังไมมีการดําเนินกิจกรรม ให

ตรวจวัดระดับเสียงพ้ืนฐาน ในวัน เวลา และตําแหนงท่ีคาดวาจะเกิดเสียงรบกวน หรือจากตําแหนงท่ีคาดวาจะ

มีการดําเนินกิจกรรมดังกลาว 

    - แหลงกําเนิดเสียงรบกวนมีการดําเนินกิจกรรมไมตอเนื่อง ใหตรวจวัด

ระดับเสียงพ้ืนฐานในวัน เวลา และตําแหนงเดียวกันกับตําแหนงท่ีจะมีการวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวน โดย

ใหหยุดกิจกรรมของแหลงกําเนิดเสียงหรือวัดทันทีกอนหรือหลังการดําเนินกิจกรรม 

    - แหลงกําเนิดเสียงรบกวนมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องไมสามารถ

หยุดการดําเนินกิจกรรมได ใหตรวจวัดระดับเสียงพ้ืนฐานในบริเวณอ่ืนท่ีมีสภาพแวดลอมคลายคลึงกับบริเวณท่ี

มีการรบกวนมากท่ีสุด และไมไดรับผลกระทบจากแหลงกําเนิดเสียงรบกวนโดยผูท่ีทําการตรวจวัดจะตองจัดทํา

บันทึกรายละเอียดเก่ียวกับสภาพของบริเวณท่ีทําการตรวจวัดระดับเสียงพ้ืนฐานและบริเวณท่ีจะทําการ

ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวน 

5. การตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวน 
การตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวน แบงเปน 4 กรณี คือ 

    1) ในกรณีท่ีเสียงรบกวนเกิดข้ึนตอเนื่องตั้งแต 1 ชั่วโมงข้ึนไป ไมวาเสียงท่ีเกิดข้ึน
ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการดําเนินกิจกรรมนั้นๆจะมีระดับเสียงคงท่ีหรือไมก็ตาม ( Steady Noise or 
Fluctuating Noise) ใหวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนเปนคาระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Equivalent A-
Weighted Sound Pressure Level, L eq 1 hr) 

    2) ในกรณีท่ีเสียงรบกวนเกิดข้ึนตอเนื่องและเกิดไมถึง 1 ชั่วโมง ไมวาเสียงท่ีเกิดข้ึน
ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการดําเนินกิจกรรมนั้นๆจะมีระดับเสียงคงท่ีหรือไมก็ตาม ( Steady Noise or 
Fluctuating Noise) ใหวัดระดับเสียงขณะ เริ่มตนจนสิ้นสุดการดําเนินกิจกรรมนั้นๆ ตามระยะเวลาท่ีเกิดข้ึน 
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    3) ในกรณีท่ีเสียงรบกวนเกิดข้ึนไมตอเนื่องและเกิดมากกวา 1 ชวงเวลา โดยแตละ
ชวงเวลาเกิดไมถึง 1 ชั่วโมง ไมวาเสียงท่ีเกิดข้ึนตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการดําเนินกิจกรรมนั้นๆ จะมีระดับเสียง
คงท่ีหรือไมก็ตาม ( Steady Noise or Fluctuating Noise) ใหวัดระดับเสียงทุกชวงเวลาท่ีเกิดข้ึนในเวลา 1 
ชั่วโมง และใหคํานวณคาระดับเสียงขณะมีการรบกวน 

    4) ในกรณีบริเวณท่ีจะทําการตรวจวัดเสียงรบกวนเปนพ้ืนท่ีท่ีตองการความเงียบสงบ 
เชน โรงพยาบาล โรงเรียน ศาสนสถาน หรือหองสมุดเปนตนและ / หรือ กรณีเกิดเสียงรบกวนในชวงเวลา
ระหวาง 22.00 - 06.00 นาฬิกา ไมวาเสียงท่ีเกิดข้ึนตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการดําเนินกิจกรรมนั้นๆ จะมีระดับ
เสียงคงท่ีหรือไมก็ตาม ( Steady Noise or Fluctuating Noise) ใหตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนเปน
คาระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาทีและนําคาระดับเสียงท่ีวัดไดบวกเพ่ิมดวย 3 dB(A) 

6. การลดเสียงรบกวน 

1) การออกแบบอุปกรณ เครื่องมือ ใหมีการทํางานท่ีเงียบ 

2) การเลือกใชอุปกรณ เครื่องมือ ควรเลือกประเภทท่ีมีเสียงดังนอยกวา เชน การใช

เครื่องปมท่ีเปนระบบไฮดรอลิกแทน เครื่องท่ีใชระบบกล 

3) การเปลี่ยนกระบวนการผลิตท่ีไมทําใหเกิดเสียงดังการจัดหาท่ีปดลอมเครื่องมือ โดย

นําวัสดุดูดซับเสียงมาบุลงในโครงสราง ท่ีจะใชครอบหรือปดลอมเครื่องมือ 

4) การติดตั้งเครื่องมือใหวางอยูในตําแหนงท่ีม่ันคง เนื่องจากเสียงเกิดจากการ

สั่นสะเทือนของเครื่องจักร และการใชอุปกรณกันสะเทือนจะชวยลดเสียงได 

5) การบํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักรอยูเสมอ เชน การทําความสะอาดเปน

ประจํา การหยอดน้ํามันหลอลื่นกันการเสียดสี ของเครื่องจักร 

6) เพ่ิมระยะหางระหวางเครื่องจักร และผูรับเสียง ทําใหมีผลตอระดับเสียง โดยระดับ

เสียงจะลดลง 6 เดซิเบลเอ ทุก ๆระยะทางท่ีเพ่ิมข้ึน เปนสองเทา 

7) การทําหอง หรือกําแพงก้ันทางเดินของเสียง โดยออกแบบวัสดุเก็บเสียงหรือดูดซับ

เสียงท่ีสัมพันธกับความถ่ีของเสียง 

8) การปลูกตนไมยืนตนท่ีมีใบดกบริเวณริมรั้ว ชวยในการลดเสียงได 

9) ท่ีครอบหู จะปดหูและกระดูกรอบ ๆ ใบหูไวท้ังหมด สามารถลดระดับความดังของ

เสียงได 20-40 dB(A) 

10) ปลั๊กอุดหู ทําดวยยาง หรือพลาสติก ใชสอดเขาไปในชองหูสามารถลดระดับความดัง

ของเสียงได 10-20 dB(A) 

11) การลดระยะเวลาในการรับเสียงของผูท่ีอยูในบริเวณท่ีมีเสียงดังเกินมาตรฐาน โดย

จํากัดใหนอยลง 

12) วิธีการใสปลั๊กอุดหู ใชสอดเขาไปในชองหู โดยใชมือดานตรงขามกับหูท่ีจะใส ออม

ผานหลังศีรษะดึงใบหูข้ึนไปดานหลัง อีกมือจับปลั๊กอุดหู สอดเขาชองหูจนกระชับลึก

พอสมควร ระยะแรกอาจรูสึกรําคาญ จึงคอย ๆ เพ่ิมเวลาการใส ครั้งแรกใสนาน 10-

หนา 378                                                               แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัติ 
   



30 นาทีแลวคอย เพ่ิมมากข้ึนตามตารางหลัง 5 วันยังรูสึกไมสบาย ใหเปลี่ยนแบบ

ใหม 

7. เกณฑกําหนดของระดับเสียงท่ีเปนอันตราย 

1)  ไดรับเสียงไมเกินวันละ 7 ชั่วโมง ตองมีระดับเสียงติดตอกันไมเกิน 91 dB(A) 

2)  ไดรับเสียงวันละ 7-8 ชั่วโมง ตองมีระดับเสียง ติดตอกันไมเกิน 90 dB(A) 

3)  ไดรับเสียงเกินวันละ 8 ชั่วโมง ตองมีระดับเสียง ติดตอกันไมเกิน 80 dB(A) 

4)  ผูปฏิบัติงานจะทํางานในท่ี ๆ มีระดับเสียงเกิน 140 dB(A) โดยไมมีเครื่องปองกัน

ไมได 
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ขอกําหนด 
ดานสื่อสารในโรงพยาบาล 

 

ขอบขาย 
1. ขอกําหนดดานสื่อสารในโรงพยาบาลนี้ กําหนดขอแนะนําและดานระบบสื่อสารท่ีใชใน

โรงพยาบาล เพ่ือความพรอมในการใชงานอยางถูกตอง ตามกฎระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
2. ขอกําหนดดานสื่อสารในโรงพยาบาลนี้ สามารถใชไดกับโรงพยาบาลทุกประเภท ทุกขนาด 

 
บทนิยาม 

1. ระบบสื่อสาร  หมายถึงการสื่อสารดานการใชระบบเรียกพยาบาล เครื่องวิทยุคมนาคม
โทรศัพทเสียงตามสาย เคเบิ้ลทีวี  กลองวงจรปด  ระบบเครือขายสื่อสารขอมูล 

2. เครื่องวิทยุคมนาคม  หมายถึงวิทยุสื่อสารคมนาคมชนิดประจําท่ี ชนิดเคลื่อนท่ี (ติดตั้งใน
ยานพาหนะ)หรือชนิดมือถือ  ระบบ VHF/FM, HF/SSB ,UHF/FM 

3. ตรวจสอบหมายถึง การตรวจพิจารณาความเรียบรอยของชิ้นสวนหรือกลไกการทํางาน
อุปกรณสื่อสารใหมีความพรอมใชงาน ตามท่ีกําหนด 

4. บํารุงรักษาหมายถึง การดูแลชิ้นสวนหรือกลไกตามระยะเวลาใชงานอุปกรณสื่อสารตลอด
ระยะเวลาใชงาน ใหอยูในสภาพสมบูรณพรอมใชงาน  ตามท่ีกําหนด 

5. ทดสอบหมายถึง การตรวจสอบและทดลองใชงาน ชิ้นสวนอุปกรณหรือกลไกการทํางานของ
อุปกรณเพ่ือความถูกตองตามท่ีกําหนด 

 
บทท่ัวไป 

1. โรงพยาบาลตองมีหนวยงานรับผิดชอบดานระบบสื่อสาร 
2. โรงพยาบาลตองจัดใหมีขอบังคับและคูมือวาดวยการใชระบบสื่อสารท้ังภายในภายนอก

องคกรและตองจัดใหมีการอบรมการฝกปฏิบัติจนกวาบุคลากรจนสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองในการ
ทํางานทุกระดับ 

3. ครุภัณฑสื่อสารตองเปนไปตามมาตรฐานสากลท่ีเก่ียวของหรือไดรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

4. ครุภัณฑและอุปกรณดานระบบสื่อสารประเภทท่ีกฎหมายกําหนดใหตองมีการขออนุญาต
ติดตั้ง ขออนุญาตใชงาน และการยกเลิกการใชงานตองปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด 

5. การติดตั้งและการใชงานอุปกรณสื่อสารตองเปนไปหลักวิศวกรรมหรือมาตรฐานท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการใชงาน 

6. ผูควบคุมการติดตั้งและบํารุงรักษาระบบสื่อสาร 
1) ตองปฏิบัติตามท่ีกฎหมายควบคุมกําหนด 
2) จบการศึกษาในระดับไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ดานท่ีเก่ียวของ) 
3) มีประสบการณในสวนท่ีเก่ียวของไมนอยกวา 1 ป หรือ 
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4) ผานการอบรมการบํารุงรักษาจากผูผลิตหรือผูแทนจําหนายหรือวิศวกรหรือ
ผูเชี่ยวชาญ 

7. การยกเลิกการใชงานครุภัณฑสื่อสารตองปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 

เครือ่งวิทยุคมนาคม 
1. โรงพยาบาลตองปฏิบัติตามระเบียบ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน แล

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)  
2. โรงพยาบาล จัดทําขอมูลประวัติครุภัณฑระบบสื่อสารโดยเฉพาะเครื่องวิทยุคมนาคมใน

โรงพยาบาล ประกอบดวย 
1) ชื่อครุภัณฑ(ระบุชื่อตามแนวทางการกําหนดรหัสเครื่องมือ) 
2) ID Number (หมายเลข  กสทช.) 
3) ยี่หอ(ชื่อทางการคา) 
4) รุน(ชื่อหรือรหัสรุนของเครื่อง) 
5) หมายเลขเครื่อง(เลขลําดับการผลิตเครื่อง) 
6) ผูผลิต(บริษัทผูผลิตเครื่อง) 
7) ประเทศผูผลิต(ประเทศผูผลิตหรือประเทศเจาของเครื่องหมายการคา) 
8) ผูจําหนาย 

• ชื่อสถานประกอบการ 

• ท่ีอยู  

• เบอรโทรศัพท  
9) ราคาครุภัณฑสื่อสาร 
10) วันท่ีไดรับครุภัณฑ(วันท่ีไดรับครุภัณฑเขาใชงานในโรงพยาบาล) 
11) วิธีการไดมาครุภัณฑ (เอกสารอางอิงการไดมาของครุภัณฑ ไดแก การจัดซ้ือ จัด

จาง การนําเขา การโอน การบริจาค เปนตน) 
12) ใชงาน(อาคาร สถานท่ี และหองท่ีติดตั้งใชงาน หรือนําไปใชงาน) 
13) อุปกรณประกอบของเครื่องวิทยุคมนาคม 
14) ตองมีขอมูลเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณวิทยุคมนาคมท่ีใชสําหรับติดตั้ง ณ 

สถานีวิทยุคมนาคมนั้น ไมวาจะเปนชนิดของสายอากาศ ความยาวและชนิดของ
สายนําสัญญาณ ชนิดของข้ัวตอ การ ตอพวง ขอมูลอัตราขยายและรูปแบบการ
แพรกระจายคลื่นของสายอากาศ และรายละเอียดทางไฟฟาตาง ๆ 

3. จัดใหมีการบํารุงรักษาระบบสื่อสาร ตามคูมือการใชงานท่ีผูผลิตกําหนด หากไมมีคูมือ
ดังกลาวใหวิศวกรหรือผูเชี่ยวชาญ กําหนดข้ึนเปนคูมือและดําเนินการบํารุงรักษาอยางนอยปละ 1 ครั้ง และ
เก็บผลการดําเนินการไวเพ่ือการตรวจติดตาม 

4. จัดใหมีการตรวจสอบ หรือทดสอบ กอนการใชงานทุกครั้งโดยผูดูแลรับผิดชอบการใชงาน 
และเก็บผลการดําเนินการไวเพ่ือการตรวจติดตาม 

5. ผูใชงานเครื่องวิทยุคมนาคมตองไดรับอนุญาตและมีบัตรประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคม 
6. จัดใหมีระบบไฟฟาสํารอง สําหรับระบบโดยเฉพาะเพ่ือรองรับการใชงานในกรณีฉุกเฉิน 
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ระบบเสียงตามสาย 

 โรงพยาบาลตองมีระบบ เสียงตามสาย โดยมีขอกําหนดดังนี้ 
1. โรงพยาบาล จัดทําขอมูลระบบเสียงตามสายในโรงพยาบาล 

1) ชื่อครุภัณฑ(ระบุชื่อตามแนวทางการกําหนดรหัสเครื่องมือ) 
2) ID Number (หมายเลขประจําตัวครุภัณฑท่ีไมเปลี่ยนแปลงตลอดอายุการใชงาน) 
3) ยี่หอ(ชื่อทางการคา) 
4) รุน(ชื่อหรือรหัสรุนของเครื่อง) 
5) หมายเลขเครื่อง(เลขลําดับการผลิตเครื่อง) 
6) ผูผลิต(บริษัทผูผลิตเครื่อง) 
7) ประเทศผูผลิต(ประเทศผูผลิตหรือประเทศเจาของเครื่องหมายการคา) 
8) ผูจําหนาย 

• ชื่อสถานประกอบการ 

• ท่ีอยู  

• เบอรโทรศัพท  
9) ราคาระบบเสียงตามสาย 
10) วันท่ีไดรับครุภัณฑ(วันท่ีไดรับครุภัณฑเขาใชงานในโรงพยาบาล) 
11) วิธีการไดมาครุภัณฑ 
12) สถานท่ีใชงาน(อาคาร สถานท่ีและหองท่ีติดตั้งใชงานหรือนําไปใชงาน) 

2. จัดใหมีการบํารุงรักษาระบบเสียงตามสาย ตามคูมือการใชงานท่ีผูผลิตกําหนด หากไมมีคูมือ
ดังกลาวใหโรงพยาบาลหรือวิศวกรหรือผูเชี่ยวชาญ กําหนดข้ึนเปนคูมือและดําเนินการบํารุงรักษาอยางนอยป
ละ 1 ครั้ง และเก็บผลการดําเนินการไวเพ่ือการตรวจติดตาม 

3. จัดใหมีผังแสดงการประกาศแตละจุด  และการประกาศท้ังหมดของพ้ืนท่ีใหบริการระบบ 
4. จัดใหมีระบบไฟฟาสํารอง สําหรับระบบโดยเฉพาะเพ่ือรองรับการใชงานในกรณีฉุกเฉิน  
5. จัดใหมีการตรวจสอบ หรือทดสอบ การใชงานโดยผูดูแลรับผิดชอบการใชงานและเก็บผลการ

ดําเนินการไวเพ่ือการตรวจติดตาม 
6. ตองมีการจัดเก็บขอมูลการประกาศ ไวเพ่ือการตรวจสอบและประเมินผล  

 
ระบบโทรศพัท 

โรงพยาบาลตองมีระบบโทรศัพท โทรสาร สําหรับการติดตอภายนอกและภายในหนวยงานโดยมี
ขอกําหนดดังนี้ 

1.โรงพยาบาล จัดทําขอมูลระบบโทรศัพท โทรสาร ภายในโรงพยาบาล 
1) ชื่อครุภัณฑ(ระบุชื่อตามแนวทางการกําหนดรหัสเครื่องมือ) 
2) ID Number 
3) ยี่หอ(ชื่อทางการคา) 
4) รุน(ชื่อหรือรหัสรุนของเครื่อง) 
5) หมายเลขเครื่อง(เลขลําดับการผลิตเครื่อง) 
6) ผูผลิต(บริษัทผูผลิตเครื่อง) 
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7) ประเทศผูผลิต(ประเทศผูผลิตหรือประเทศเจาของเครื่องหมายการคา) 
8) ผูจําหนาย 

• ชื่อสถานประกอบการ 

• ท่ีอยู 

• เบอรโทรศัพท  
9) ราคาระบบโทรศัพท 
10) วันท่ีไดรับครุภัณฑ  (วันท่ีไดรับครุภัณฑเขาใชงานในโรงพยาบาล) 
11) วิธีการไดมาครุภัณฑ 
12) สถานท่ีใชงาน(อาคาร สถานท่ีและหองท่ีติดตั้งใชงาน หรือนําไปใชงาน) 

2. จัดใหมีการบํารุงรักษาระบบโทรศัพท ตามคูมือการใชงานท่ีผูผลิตกําหนด หากไมมีคูมือ
ดังกลาวใหโรงพยาบาลหรือวิศวกรหรือผูเชี่ยวชาญ กําหนดข้ึนเปนคูมือและดําเนินการบํารุงรักษาอยางนอยป
ละ 1 ครั้ง และเก็บผลการดําเนินการไวเพ่ือการตรวจติดตาม  

3. ตองมีฐานขอมูลหมายเลขโทรศัพทภายในของโรงพยาบาล 
4. จัดใหมีการประชาสัมพันธหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน 
5. จัดใหมีระบบไฟฟาสํารอง สําหรับระบบโดยเฉพาะเพ่ือรองรับการใชงานในกรณีฉุกเฉิน  
6. จัดใหมีการตรวจสอบหรือทดสอบ การใชงานโดยผูดูแลรับผิดชอบการใชงาน และเก็บผลการ

ดําเนินการไวเพ่ือการตรวจติดตาม 
 

ระบบเรียกพยาบาล 
โรงพยาบาลตองจัดใหมีระบบเรียกพยาบาลตามจํานวนของเตียงผูปวยท่ีใหบริการเพ่ือใช

ติดตอสื่อสารระหวางเจาหนาท่ีกับผูปวย เพ่ือชวยเหลือผูปวยไดในยามฉุกเฉิน  
1. โรงพยาบาล จัดทําขอมูลระบบเรียกพยาบาลในโรงพยาบาล 

1) ชื่อครุภัณฑ(ระบุชื่อตามแนวทางการกําหนดรหัสเครื่องมือ) 
2) ID Number 
3) ยี่หอ(ชื่อทางการคา) 
4) รุน(ชื่อหรือรหัสรุนของเครื่อง) 
5) หมายเลขเครื่อง(เลขลําดับการผลิตเครื่อง) 
6) ผูผลิต(บริษัทผูผลิตเครื่อง) 
7) ประเทศผูผลิต(ประเทศผูผลิตหรือประเทศเจาของเครื่องหมายการคา)  
8) ผูจําหนาย 

• ชื่อสถานประกอบการ 

• ท่ีอยู  

• เบอรโทรศัพท 
9) ราคาระบบเรียกพยาบาล 
10) วันท่ีไดรับครุภัณฑ(วันท่ีไดรับครุภัณฑเขาใชงานในโรงพยาบาล) 
11) วิธีการไดมาครุภัณฑ 
12) สถานท่ีใชงาน(อาคาร สถานท่ีและหองท่ีติดตั้งใชงาน หรือนําไปใชงาน) 

แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัต ิ หนา 383 

 



2. จัดใหมีการบํารุงรักษาระบบเรียกพยาบาล ตามคูมือการใชงานท่ีผูผลิตกําหนด หากไมมีคูมือ
ดังกลาวใหโรงพยาบาลหรือวิศวกรหรือผูเชี่ยวชาญ กําหนดข้ึนเปนคูมือและดําเนินการบํารุงรักษาอยางนอยป
ละ 1 ครั้ง และเก็บผลการดําเนินการไวเพ่ือการตรวจติดตาม 

3. จัดใหมีผังแสดงตําแหนงของพ้ืนท่ีใหบริการระบบ 
4. จัดใหมีระบบไฟฟาสํารอง สําหรับระบบโดยเฉพาะเพ่ือรองรับการใชงานในกรณีฉุกเฉิน  
5. จัดใหมีการตรวจสอบหรือทดสอบ การใชงานโดยผูดูแลรับผิดชอบการใชงานและเก็บผลการ

ดําเนินการไวเพ่ือการตรวจติดตาม 
 

ระบบกลองวงจรปด 
โรงพยาบาลตองมีระบบกลองวงจรปด สําหรับการควบคุมความปลอดภัย  ติดตามสถานการณ 

การสื่อสาร ภายในหนวยงาน 
1. โรงพยาบาล จัดทําขอมูลระบบกลองวงจรปด ภายในโรงพยาบาล 

1) ชื่อครุภัณฑ(ระบุชื่อตามแนวทางการกําหนดรหัสเครื่องมือ) 
2) ID Number  
3) ยี่หอ(ชื่อทางการคา) 
4) รุน(ชื่อหรือรหัสรุนของเครื่อง) 
5) หมายเลขเครื่อง(เลขลําดับการผลิตเครื่อง) 
6) ผูผลิต(บริษัทผูผลิตเครื่อง) 
7) ประเทศผูผลิต(ประเทศผูผลิตหรือประเทศเจาของเครื่องหมายการคา)  
8) ผูจําหนาย 

• ชื่อสถานประกอบการ 

• ท่ีอยู  

• เบอรโทรศัพท  
9) ราคาระบบกลองวงจรปด 
10) วันท่ีไดรับครุภัณฑ  (วันท่ีไดรับครุภัณฑเขาใชงานในโรงพยาบาล) 
11) วิธีการไดมาครุภัณฑ 
12) สถานท่ีใชงาน(อาคาร สถานท่ีและหองท่ีติดตั้งใชงาน หรือนําไปใชงาน) 

2. จัดใหมีการบํารุงรักษาระบบกลองวงจรปด ตามคูมือการใชงานท่ีผูผลิตกําหนด หากไมมีคูมือ
ดังกลาวใหโรงพยาบาลหรือวิศวกรหรือผูเชี่ยวชาญ กําหนดข้ึนเปนคูมือและดําเนินการบํารุงรักษาอยางนอยป
ละ 1 ครั้ง และเก็บผลการดําเนินการไวเพ่ือการตรวจติดตาม 

3. ตองมีฐานขอมูลของกลองวงจรปด  ภายในของโรงพยาบาล 
4. จัดใหมีการติดตั้งระบบกลองวงจรปดท่ีมีความละเอียดสูง  ในจุดท่ีสําคัญ  และตองการ

ควบคุมอยางท่ัวถึง  
5. จัดใหมีระบบไฟฟาสํารอง สําหรับระบบโดยเฉพาะเพ่ือรองรับการใชงานในกรณีฉุกเฉิน  
6. จะตองมีการตรวจสอบติดตามไดท้ังภายในและจากภายนอกโดยผานระบบเครือขายสื่อสาร

ขอมูล 
7. จัดใหมีการตรวจสอบหรือทดสอบ การใชงานโดยผูดูแลรับผิดชอบการใชงาน และเก็บผลการ

ดําเนินการไวเพ่ือการตรวจติดตาม 
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ระบบเคเบ้ิลทีวี 
โรงพยาบาลตองมีระบบเคเบิ้ลทีวี สําหรับการเผยแพรขอมูล  ติดตามสถานการณ การสื่อสาร 

ระหวางผูรับบริการและบุคลากรภายในหนวยงาน 
1. โรงพยาบาล จัดทําขอมูลระบบเคเบิ้ลทีวี ภายในโรงพยาบาล 

1) ชื่อครุภัณฑ(ระบุชื่อตามแนวทางการกําหนดรหัสเครื่องมือ) 
2) ID Number  
3) ยี่หอ(ชื่อทางการคา) 
4) รุน(ชื่อหรือรหัสรุนของเครื่อง) 
5) หมายเลขเครื่อง(เลขลําดับการผลิตเครื่อง) 
6) ผูผลิต(บริษัทผูผลิตเครื่อง) 
7) ประเทศผูผลิต(ประเทศผูผลิตหรือประเทศเจาของเครื่องหมายการคา)  
8) ผูจําหนาย 

• ชื่อสถานประกอบการ 

• ท่ีอยู  

• เบอรโทรศัพท  
9)   ราคาระบบเคเบิ้ลทีวี 
10) วันท่ีไดรับครุภัณฑ  (วันท่ีไดรับครุภัณฑเขาใชงานในโรงพยาบาล) 
11) วิธีการไดมาครุภัณฑ 
12) สถานท่ีใชงาน(อาคาร สถานท่ีและหองท่ีติดตั้งใชงาน หรือนําไปใชงาน) 

2. จัดใหมีการบํารุงรักษาระบบเคเบิ้ลทีวี ตามคูมือการใชงานท่ีผูผลิตกําหนด หากไมมีคูมือ
ดังกลาวใหโรงพยาบาลหรือวิศวกรหรือผูเชี่ยวชาญ กําหนดข้ึนเปนคูมือและดําเนินการบํารุงรักษาอยางนอยป
ละ 1 ครั้ง และเก็บผลการดําเนินการไวเพ่ือการตรวจติดตาม 

3. ตองมีฐานขอมูลของเคเบิ้ลทีวี  จํานวนชองในการกระจายขอมูล จุดติดตั้ง  เวลาในการใชงาน  
ภายในของโรงพยาบาล 

4. จัดใหมีการติดตั้งระบบเคเบิ้ลทีวี  ในจุดท่ีสําคัญ  เพ่ือการรายงานภายในองคกร และขอมูลท่ี
ตองการเผยแพรใหกับผูรับบริการ 

5. จัดใหมีการตรวจสอบหรือทดสอบ การใชงานโดยผูดูแลรับผิดชอบการใชงาน และเก็บผลการ
ดําเนินการไวเพ่ือการตรวจติดตาม 

 
ระบบเครือขายส่ือสารขอมูล 

โรงพยาบาลตองมีระบบเครือขายสื่อสารขอมูลการติดตอสื่อสารทางดานขอมูล เพ่ือใหการ
ดําเนินการขององคกรเปนไปอยางดีสําหรับการสื่อสาร ท้ังแนวราบและแนวระดับ ท้ังภายในและภายนอก
หนวยงาน 

1. โรงพยาบาล จัดทําขอมูลเครือขายสื่อสารขอมูล  ภายในโรงพยาบาล 
1) ชื่อครุภัณฑ(ระบุชื่อตามแนวทางการกําหนดรหัสเครื่องมือ) 
2) ID Number 
3) ยี่หอ(ชื่อทางการคา) 
4) รุน(ชื่อหรือรหัสรุนของเครื่อง) 
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5) หมายเลขเครื่อง(เลขลําดับการผลิตเครื่อง) 
6) ผูผลิต(บริษัทผูผลิตเครื่อง) 
7) ประเทศผูผลิต(ประเทศผูผลิตหรือประเทศเจาของเครื่องหมายการคา)  
8) ผูจําหนาย 

• ชื่อสถานประกอบการ 

• ท่ีอยู  

• เบอรโทรศัพท  
9) ราคาระบบเครือขายสื่อสารขอมูล 
10) วันท่ีไดรับครุภัณฑ  (วันท่ีไดรับครุภัณฑเขาใชงานในโรงพยาบาล) 
11) วิธีการไดมาครุภัณฑ 
12) สถานท่ีใชงาน(อาคาร สถานท่ีและหองท่ีติดตั้งใชงาน หรือนําไปใชงาน) 

2. จัดใหมีการบํารุงรักษาระบบเครือขายสื่อสารขอมูล ตามคูมือการใชงานท่ีผูผลิตกําหนด หาก
ไมมีคูมือดังกลาวใหโรงพยาบาลหรือวิศวกรหรือผูเชี่ยวชาญ กําหนดข้ึนเปนคูมือและดําเนินการบํารุงรักษา
อยางนอยปละ 1 ครั้ง และเก็บผลการดําเนินการไวเพ่ือการตรวจติดตาม 

3. ตองมีฐานขอมูลของเครือขายสื่อสารขอมูล  ภายในของโรงพยาบาล 
4. จัดใหมีการติดตั้งเครือขายสื่อสารขอมูล ท้ังภายในและภายนอกโรงพยาบาล โดยมุงเนนความ

ปลอดภัยในการใชงาน การควบควบคุมอยางท่ัวถึง  โดยตองสามารถแยกระบบกันไดอยางชัดเจน 
5. จัดใหมีระบบไฟฟาสํารอง สําหรับระบบโดยเฉพาะเพ่ือรองรับการใชงานในกรณีฉุกเฉินจะตอง

มีการตรวจสอบติดตามไดท้ังภายในและจากภายนอก 
6. จัดใหมีการตรวจสอบหรือทดสอบ การใชงานโดยผูดูแลรับผิดชอบการใชงาน และเก็บผลการ

ดําเนินการไวเพ่ือการตรวจติดตาม 
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ขอกําหนด 

ดานเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล 
 

ขอบขาย 
ขอกําหนดดานเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาลนี้กําหนดขอแนะนําและวิธีการเลือก การใช 

การดูแลและการบํารุงรักษาเครื่องมือแพทยท่ีใชในโรงพยาบาลเพ่ือสรางความม่ันใจวาโรงพยาบาลมีเครื่องมือ
แพทย พรอมใชงาน ปลอดภัยและเชื่อถือได 

ขอกําหนดดานเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาลนี้ ใชไดกับโรงพยาบาลทุกประเภท ทุกขนาด 
 

บทนิยาม 
1. เครื่องมือแพทยในโรงพยาบาลหมายถึง เครื่องมือ เครื่องใช วัตถุท่ีใชใสเขาไปในรางกาย 

ผลิตภัณฑ ซอฟตแวร หรือวัตถุอ่ืนใด ท่ีผูผลิตมุงหมายเฉพาะสําหรับใชประกอบโรคศิลปะ ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ทําลายหรือฆาเชื้อสําหรับเครื่องมือแพทย 

2. บํารุงรักษาหมายถึง การดูแลชิ้นสวนหรือกลไกลตามระยะเวลาใชงาน ใหอยูในสภาพ
สมบูรณพรอมใชงาน และความปลอดภัย ตามท่ีกําหนด 

3. ตรวจสอบหมายถึง การตรวจพิจารณาความเรียบรอยของชิ้นสวนหรือกลไกการทํางาน
ตามท่ีกําหนด 

4. ทดสอบหมายถึง การตรวจสอบและทดลองใชงาน ชิ้นสวนอุปกรณหรือกลไกการทํางาน
ของอุปกรณเพ่ือความถูกตอง ตามท่ีกําหนด 

5. การสอบเทียบ หมายถึง การวัดท่ีดําเนินการบนมาตรฐานการวัด วัสดุท่ีวัด และเครื่องมือ
วัดโดยแสดงความสัมพันธระหวางของคาท่ีวัดไดและคาท่ีรูของปริมาณท่ีตองการวัด 

 
หลักเกณฑการไดมา 

1. เครื่องมือแพทยท่ีใชงานในโรงพยาบาลเปนเครื่องมือแพทยท่ีไดรับอนุญาตนําเขาถูกตอง
ตามกฎหมายและไดมาตรฐานสากลท่ีเก่ียวของ เชน มาตรฐาน ISO,IEC, EN, UL หรือไดรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

2. การติดตั้งเครื่องมือแพทยเปนไปตามหลักวิศวกรรมหรือมาตรฐานท่ีเก่ียวของหรือตาม
คําแนะนําของผูผลิต 

3. กรณีเครื่องมือแพทยประเภทท่ีกฎหมายกําหนดใหตองมีการขออนุญาตติดตั้งและใชงาน 
โรงพยาบาลจะตองปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด 
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การใชงานและบํารุงรักษา 
1. โรงพยาบาล จัดทําขอมูลประวัติเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล ประกอบดวย 

1) ชื่อครุภัณฑ(ตามเอกสารแนบในภาคผนวก) 
2) ID Number (หมายเลขประจําตัวเครื่องมือแพทยท่ีไมเปลี่ยนแปลงตลอด

อายุการใชงาน) 
3) ยี่หอ(ชื่อทางการคาของเครื่องมือ) 
4) รุน(ชื่อหรือรหัสรุนของเครื่องมือ) 
5) หมายเลขเครื่อง(เลขลําดับการผลิตเครื่อง) 
6) ผูผลิต(บริษัทผูผลิตเครื่อง) 
7) ประเทศผูผลิต(ประเทศผูผลิตหรือประเทศเจาของเครื่องหมายการคา)  
8) ผูจําหนาย 

• ชื่อสถานประกอบการ 

• ท่ีอยู  

• เบอรโทรศัพท  
9) ราคาเครื่องมือแพทย 
10) วันท่ีไดรับเครื่องมือแพทย(วันท่ีไดรับเครื่องมือแพทยเขาใชงานใน

โรงพยาบาล) 
11) วิธีการไดมาเครื่องมือแพทย(เอกสารอางอิงการไดมาของเครื่องมือแพทย

ไดแกการจัดซ้ือจัดจาง การรับโอน การรับบริจาค เปนตน) 
12) สถานท่ีใชงาน(อาคาร สถานท่ีและหองท่ีติดตั้งใชงาน หรือนําไปใชงาน) 

2. จัดใหมีการบํารุงรักษาเครื่องมือแพทย ตามคูมือการใชงานท่ีผูผลิตกําหนด หากไมมีคูมือ
ดังกลาวใหโรงพยาบาลหรือวิศวกรหรือผูเชี่ยวชาญ กําหนดข้ึนเปนคูมือและดําเนินการบํารุงรักษาอยางนอยป
ละ 1 ครั้งและเก็บผลการดําเนินการไวเพ่ือการตรวจติดตาม 

3. ผูปฏิบัติงานบํารุงรักษาเครื่องมือแพทย 
1) จบการศึกษาในระดับไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ดาน

อุตสาหกรรมหรือท่ีเก่ียวของ) 
2) มีประสบการณในสวนท่ีเก่ียวของไมนอยกวา 1 ป หรือ 
3) ผานการอบรมการบํารุงรักษาจากผูผลิตหรือผูแทนจําหนายหรือวิศวกร

หรือผูเชี่ยวชาญ 
 

การตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบ 
1. จัดใหมีการตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบกอนการใชงานทุกครั้งโดยมีผูดูแล

รับผิดชอบการใชงาน ตามคูมือการใชงานท่ีผูผลิตกําหนด หากไมมีคูมือดังกลาวใหโรงพยาบาลหรือวิศวกรหรือ
ผูเชี่ยวชาญกําหนดข้ึนเปนคูมือและเก็บผลการดําเนินการไวเพ่ือการตรวจติดตาม 

2. บันทึกขอมูลรายละเอียดการตรวจสอบและหรือทดสอบดังตอไปนี้ 
1) ตรวจสอบ ประกอบดวยรายละเอียดความเรียบรอยของชิ้นสวนหรือกลไก

ลการทํางานเชน สภาพภายนอกตัวเครื่อง สภาพสายไฟหรือสายนําสัญญาณ
ตางๆกระดาษบันทึกเจล น้ํายาหรืออุปกรณประกอบการใชงาน 

หนา 388                                                               แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัติ 
   



2) ทดสอบ ประกอบดวยรายละเอียดการทํางานของชิ้นสวนอุปกรณหรือกลไก
การทํางานของอุปกรณเชน จอแสดงผล ไฟหรือสัญญาณแจงเตือน พลังงาน
สํารองหรือระบบการสั่งงาน 

3) รอบระยะเวลาการตรวจสอบและหรือทดสอบ 
4) ผูตรวจสอบและหรือทดสอบ 

3. จัดใหมีการรบัรองผลการตรวจสอบ ทดสอบ หรอืสอบเทียบ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
4. บันทึกขอมูลรายละเอียดในเอกสารรับรองผลดังตอไปนี้ 

1) ชื่อหนวยงาน สถานท่ีตั้ง 
2) ชื่อเครื่องมือแพทย 

• หมายเลขประจําตัวครุภัณฑ(ID Number) 

• ยี่หอ 

• รุน 

• หมายเลขเครื่อง(Serial Number) 
3) วันท่ีดําเนินการตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบ 
4) สภาพแวดลอม 
5) ชื่อผูตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบ 
6) อางอิงวิธีหรือมาตรฐานการตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบ 
7) ผลตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบ 
8) ขอมูลเครื่องมือท่ีใชตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบ 

5. หลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบ ใหเปนไปตามมาตรฐาน
กระทรวงสาธารณสุขรับรองหรือตามมาตรฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ(ในกรณีไมมีมาตรฐานท่ีกระทรวงสาธารณสุข
รับรอง) 

1) เครื่องมือท่ีใชในกระบวนการทดสอบหรือสอบเทียบ 

• มีอัตราสวนความถูกตองไมนอยกวา3เทา 

• มีพิสัยครอบคลุมยานการวัด 

• มีเอกสารรับรองผลการสอบเทียบจากหองปฏิบัติการมาตรฐานสามารถ
สอบกลับได 

2) ผูใหบริการในการตรวจสอบทดสอบหรือสอบเทียบ ประเมินผลและจัดทํา
รายงานผลการควบคุมการใชเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล 

คุณสมบัติบุคคลผูใหบริการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
(ก)  จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีดานวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร

หรืออุตสาหกรรมศาสตร 
(ข)  ผานการอบรมดานการตรวจสอบทดสอบหรือสอบเทียบ ประเมินผล

และจัดทํารายงานผลท่ีเก่ียวของกับการมี การใชเครื่องมือแพทยใน
โรงพยาบาลจากหนวยงานท้ังภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพรับรองโดยกรณีบุคคลผูใหบริการไมใชวิชาชีพตามท่ี
กฎหมายท่ีเก่ียวของกําหนดตองปฏิบัติงานภายใตการควบคุมและ
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รับรอง ในการปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องท่ีจะตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบ
เทียบและประเมินผล 

(ค)  มีประสบการณในเรื่องท่ีเก่ียวของไมนอยกวาหาป โดยมีใบรับรองจาก
หนวยงานท่ีภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รับรองโดยกรณีบุคคลผูใหบริการไมใชวิชาชีพตามท่ีกฎหมายท่ี
เก่ียวของกําหนดตองปฏิบัติงานภายใตการควบคุมและรับรองในการ
ปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องท่ีจะตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบและ
ประเมินผล 

 
การซอมแซม 

1. โรงพยาบาลท่ีมีความประสงคจะทําการซอมแซมเครื่องมือแพทยใหปฏิบัติดังนี้ 
1) การดําเนินการซอมแซมใหดําเนินการโดยวิศวกรหรือผูแทนผลิตภัณฑหรือ

หนวยงานดานเครื่องมือแพทย 
2) การดําเนินการซอมแซมท่ีมีผลกระทบตอความเท่ียงตรง ความเชื่อม่ันและ

ความปลอดภัย ใหโรงพยาบาลดําเนินการตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบ
เทียบกอนนํากลับมาใชงานหรือใหบริการ 

3) เก็บผลการซอมแซมไวเพ่ือการตรวจติดตาม 
2. ผูปฏิบัติงานซอมแซมเครื่องมือแพทย 

1) จบการศึกษาในระดับไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ดานอุตสาหกรรม
หรือท่ีเก่ียวของ) 

2) มีประสบการณในสวนท่ีเก่ียวของไมนอยกวา 1 ป หรือ 
3) ผานการอบรมการบํารุงรักษาจากผูผลิตหรือผูแทนจําหนายหรือวิศวกรหรือ

ผูเชี่ยวชาญ 
 

การยกเลิกการใชงาน 
1. โรงพยาบาลบันทึกขอมูลการยกเลิกการใชงานเครื่องมือแพทยในประวัติเครื่องมือแพทย

ของโรงพยาบาล 
2. เครื่องมือแพทยท่ีกฎหมายกําหนดใหตองแจงยกเลิกการใชงานหรือเคลื่อนยายสถานท่ี

ติดตั้ง โรงพยาบาลตองปฏิบัติตามกฎหมายกําหนด 
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แบบประเมินตนเอง 

ดานระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยในโรงพยาบาล  
การประเมินตนเองตามขอกําหนดการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยดานอาคาร สิ่งแวดลอมและ

เครื่องมือแพทยในโรงพยาบาลนี้ ใชเพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุงการบริหารจัดการใหมีคุณภาพ 

ลําดับ หัวขอการประเมิน ม ี
มีบางสวน/
ปรับปรุง 

ไมมี หมายเหตุ 

1. มีการแตงตั้งผูแทนฝายบริหารจากสมาชิกในคณะผูบริหารของ
โรงพยาบาล เพ่ือดําเนินการตามมาตรฐานระบบการจัดการ
คุณภาพและความปลอดภัย 

    

 

2 กําหนดโครงสรางองคกรท่ีเก่ียวของกับการจัดการคุณภาพ
และความปลอดภัยบทบาท อํานาจหนาท่ี และภาระ
รับผิดชอบเปนเอกสาร 

 

 

   

 

3. มีการประเมินตนเอง และการประเมินสถานภาพดานการ
จัดการคุณภาพและความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

    

 

4. มีนโยบายการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยในองคกร     

5. เผยแพรนโยบายใหบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบ
และเขาใจจุดมุงหมายของนโยบาย 

    

 

6. มีรวบรวม วิเคราะหและจัดทําขอมูลตามมาตรฐานระบบการ
จัดการคุณภาพและความปลอดภัยดานอาคาร สิ่งแวดลอม
และเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล 

   
 

7. มีแผนงานการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยและการ ทํา
นําไปปฏิบัติ 

    

8. กําหนดวัตถุประสงคคุณภาพและความปลอดภัยท่ีเปนเอกสาร
ในทุกระดับและทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของภายในโรงพยาบาล 

    

9. เจาหนาท่ีและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีปฏิบัติงานภายใตการกํากับ
ดูแลของโรงพยาบาลซึ่งมีผลกระทบการจัดการคุณภาพและ
ความปลอดภัย มีความสามารถ โดยมีพ้ืนฐานจากการศึกษา 
การฝกอบรม ทักษะและประสบการณท่ีเหมาะสม 

    

10. บงช้ีความจําเปนในการฝกอบรมท่ีเก่ียวของกับระบบการ
จัดการคุณภาพและความปลอดภัยตองจัดใหมีการอบรมหรือ
วิธีใดใหสอดคลองกับความจําเปนในการฝกอบรมท่ีกําหนด
และประเมินประสิทธิผลของการฝกอบรม 

 

   

11. จัดทําข้ันตอนการดําเนินงานสําหรับการสื่อสารท่ีเก่ียวของกับ
ระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของโรงพยาบาล 

 
   

12. จัดทําข้ันตอนการดําเนินงานสําหรับการมีสวนรวมและการ
ปรึกษา 
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ลําดับ หัวขอการประเมิน ม ี
มีบางสวน/
ปรับปรุง 

ไมมี หมายเหตุ 

13. มีเอกสารในระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอยาง
เพียงพอ เพ่ือใหการจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิผล 

    

14. จัดทําข้ันตอนการดําเนินงานสําหรับการเก็บรักษาและควบคุม
เอกสารเพ่ือใหมั่นใจวาเอกสารมีความทันสมัยและใชไดตาม
วัตถุประสงค 

    

15. มีข้ันตอนการดําเนินงานสําหรับการเตรียมความพรอมและ
การตอบโตภาวะฉุกเฉิน 

    

16. มีข้ันตอนการดําเนินงานสําหรับการติดตามตรวจสอบและการ
วัดผลการดําเนินการอยางสม่ําเสมอ 

    

17. มีข้ันตอนการดําเนินงานสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติตาม
กฎหมายและขอกําหนดอ่ืนๆ 

    

18. มีข้ันตอนการดําเนินงานสําหรับการบงช้ี การรวบรวม การทํา
ดัชนี การจัดเก็บ การรักษา และการทําลายบันทึกดานระบบ
การจัดการคุณภาพและความปลอดภัย 

    

19. มีข้ันตอนการดําเนินงานเรื่องการตรวจประเมินภายใน     

20. มีเกณฑการตรวจประเมินภายใน ขอบขาย ความถ่ี และวิธีการ
ตรวจการคัดเลือกผูตรวจประเมิน 

    

21. ผูบริหารระดับสูงตองทบทวนระบบการจัดการคุณภาพและ
ความปลอดภัยของโรงพยาบาลตามชวงเวลาท่ีวางแผนไว 
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แบบการประเมินตนเอง 

ดานอาคารและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 

การประเมินตนเองตามขอกําหนดดานอาคารและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาลน้ี ใชเพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุง

คุณภาพและสงเสริมใหเกิดการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย 

ลําดับ หัวขอการประเมิน มี มีบางสวน 
ไม
มี 

หมายเหตุ 

AR หมวดงานสถาปตยกรรม 
 

1 แผนการพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาล 

1.1 มีแผนพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาลดานอาคารและ
สภาพแวดลอม 

    

1.2 มีการจัดทําผังบริเวณของโรงพยาบาลท่ีสอดคลองกับสภาพ
การปจจุบัน 

    

1.3 
มีการดําเนินการตามแผนการพัฒนาของโรงพยาบาล    

 
 

2 ทางเขา-ออกของโรงพยาบาล 

2.1 ทางเขา-ออกหลักของโรงพยาบาล ตั้งอยูตําแหนงท่ีปลอดภัย 

 
    

2.2 ทางเขา-ออกหลักของโรงพยาบาล สามารถมองเห็นไดชัดเจน 

 
    

2.3 ทางเขา-ออกหลักของโรงพยาบาล มีการแบงชองทางสัญจร
สําหรับยานพาหนะและผูสัญจรทางเทาอยางชัดเจน 

   
 
 

2.4 ทางเขา-ออกหลักของโรงพยาบาล สําหรับชองทางเดินรถทาง
เดียว มีความกวางไมนอยกวา 3.50 เมตร 

    

2.5 ทางเขา-ออกหลักของโรงพยาบาล สําหรับชองทางเดินรถสอง
ทาง/เดินรถสวนทาง มีความกวางไมนอยกวา 6.00 เมตร 

    

3 การเขาถึงแผนก/สวนบริการของโรงพยาบาล 

3.1 มีการเขาถึงแผนกฉุกเฉินไดรวดเร็วและสะดวกกวาแผนก
ผูปวยนอก 

   
 
 

3.2 
มีการเขาถึงแผนกผูปวยนอกไดสะดวก    

 
 

4 ปายนําทาง ปายจราจร ปายชื่อโรงพยาบาล ปายชื่ออาคาร 

4.1 มีปายนําทางบอกทิศทางและระยะทางสูโรงพยาบาล  ติดตั้ง
อยูบนถนนสาธารณะสายหลัก สายรอง และบริเวณทางรวม 
ทางแยกในระยะท่ีเหมาะสม 

  
 
 
 

 

4.2 มีปายจราจรภายในโรงพยาบาล ติดตั้งในตําแหนงท่ีเหมาะสม 

สามารถมองเห็นไดชัดเจน 

 
    

4.3 มีปายบอกทางไปยังอาคาร/แผนกตางๆ มองเห็นไดชัดเจน 

พรอมระบบไฟสองสวางท่ีเหมาะสม 
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4.4 มีปายช่ือโรงพยาบาล ปายช่ืออาคารท่ีเปนหนวยบริการสําคัญ 

ไดแก แผนกฉุกเฉิน แผนกผูปวยนอก เปนตน ติดตั้งอยูใน 

ตําแหนงท่ีเหมาะสม สามารถมองเห็นไดชัดเจนในเวลา
กลางวันและมีไฟสองสวางในเวลากลางคืน 

    

5 ถนนภายในโรงพยาบาล 

5.1 ความกวางของเขตทางท่ีเหมาะสมกับการสัญจร / การจัดการ 

จราจรภายใน 
    

5.2 พ้ืนผิวมีความคงทนถาวร เรียบรอยสม่ําเสมอ ไมมีหลุมบอ มี
ความลาดเอียงท่ีเหมาะสมสามารถระบายนํ้าไดดี ไมมีนํ้าขังใน
ภาวะปกติ 

   
 
 

5.3 บริเวณจุดตัดถนนมีปายบอกทางชัดเจนและปราศจากสิ่งบด
บังสายตา หากมีสิ่งบดบังสายตาตองมีมาตรการเสริมความ
ปลอดภัย 

    

5.4 รัศมีวงเลี้ยวมีขนาดเหมาะสม สะดวกและปลอดภัยตอการ
บังคับเลี้ยวยานพาหนะ 

   
 
 

5.5 มีดวงโคมใหแสงสวางในเวลาค่ําคืนเปนระยะอยางท่ัวถึง     

6 ทางเดินเทา 

6.1 มีการแบงขอบเขตของทางเดินเทาออกจากเสนทางจราจรของ
ยานพาหนะอยางชัดเจน ดวยวิธีการท่ีเหมาะสม 

   
 
 

6.2 กอสรางดวยวัสดุท่ีคงทนถาวร มีความมั่นคง แข็งแรง มีพ้ืนผิว
ท่ีเรียบรอย ไดระดับ มีการระบายนํ้าฝนไดดี และมีความ
ราบเรียบแตไมลื่น 

   
 
 

6.3 มีความกวางของทางเดินเทาไมนอยกวา 1.50 เมตร ตลอด
เสนทาง 

    

6.4 
ไมมีสิ่งกีดขวางอยูในพ้ืนท่ีซึ่งเปนแนวเสนทางเดินเทา    

 
 

6.5 ในจุดท่ีเปนทางขามถนนและมีความตางระดับ จะตองทําทาง
ลาดเอียง หรือ ปรับปรุงสภาพบริเวณท่ีเปนทางขามถนนให
สามารถนําเกาอ้ีลอ (Wheelchair) ผานไดโดยสะดวก รวมท้ัง
ตองจัดใหมีปายเตือนผูขับข่ียานพาหนะวาเปนทางขามสําหรับ
ผูเดินเทา 

    

6.6 มีดวงโคมใหแสงสวางในเวลาค่ําคืนเปนระยะอยางท่ัวถึง     

7 ทางเดินเชื่อมระหวางอาคารสําหรับผูปวย 

7.1 มีทางเดินเช่ือมระหวางอาคารเพ่ืออํานวยความสะดวกสําหรับ
ผูรับบริการในทุกหนวยบริการของโรงพยาบาล 

 

    

7.2 ตองมีความกวางไมนอยกวา 2.5o ม. เพ่ือสะดวกตอการเข็น
เปลนอนผูปวยสวนกันไดและไมมีสิ่งกีดขวางท่ีเปนอุปสรรคตอ
การสัญจร 

    

7.3 ผิวทางเดินจะตองคงทน เรียบ ไมลื่น ไมมีนํ้าขัง สามารถ
ระบายนํ้าไดเปนอยางด ี

 

    

หนา 394                                                               แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัติ 
   



ลําดับ หัวขอการประเมิน ม ี
 

มี
บางสวน 

ไมม ี
 

หมายเหต ุ
 

7.4 
มีการติดตั้งราวกันตก มีความสูงไมนอยกวา 1.1o ม.    

 
 

7.5 
มีราวติดตั้งราวจับ-ราวกันกระแทกอยางมั่นคงแข็งแรง    

 
 

7.6 
มีการติดตั้งดวงโคมใหแสงสวางในเวลากลางคืน    

 
 

7.7 
มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมท่ีสามารถปองกันแดดและฝน    

 
 

8 ทางลาด สําหรับผูปวย 

8.1 กรณีท่ีระดับพ้ืนอาคารมีความตางระดับกันมากกวา 2 ซม. 
จะตองทําทางลาดเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับผูรับบริการ 
[L] 

    

8.2 ทางลาดมีความกวางไมนอยกวา 1.5o ม. ความลาดชัน 1:12 
สามารถเข็นรถน่ังหรือเปลนอนผูปวยไดสะดวกและปลอดภัย
[L] 

    

8.3 ผิวทางลาดจะตองคงทน เรียบไมลื่นและไมมีนํ้าขังสามารถ
ระบายนํ้าไดด ี

    

8.4 
มีการติดตั้งราวกันตก มีความสูงไมนอยกวา 1.10 ม.    

 
 

8.5 
มีการติดตั้งราวจับ-ราวกันกระแทกอยางมั่นคงแข็งแรง    

 
 

8.6 
มีการติดตั้งดวงโคมใหแสงสวางในเวลากลางคืน    

 
 

8.7 ทางลาดภายนอกตองมีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมปองกันแดดฝน     
9 ท่ีจอดรถยนตและจักรยานยนต 

9.1 มีการแบงแยกบริเวณจอดรถยนต และจอดรถจักรยายนตออก
จากแนวทางว่ิงของรถ  รวมท้ังแสดงเครื่องหมายแสดงทิศทาง
อยางชัดเจน 

   
 
 

9.2 มีท่ีจอดรถสําหรับผูพิการ อยูใกลทางเขาอาคารผูปวยนอก  
และมีปายหรือเครื่องหมายแสดงอยางชัดเจน [L] 

    

10 บริเวณรับ-สงผูปวยหนาอาคาร 

10.1 มีท่ีจอดรถยนตช่ัวคราว  สําหรับรับ-สงผูปวยบริเวณทางเขา
หลักของอาคาร  มีความกวางไมนอยกวา 6.00 ม.  มีระยะ
พอท่ีรถยนตคันอ่ืนสามารถข้ึนไปไดขณะท่ีมีรถยนตจอดรับ-สง
ผูปวย  รวมท้ังไมมีสิ่งกีดขวางท่ีเปนอุปสรรคในการเคลื่อนยาย
ผูปวยและตองมีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมท่ีสามารถปองกันแดด
และฝนได 

    

10.2 ระดับพ้ืนบริเวณรับ-สงผูปวยตองอยูในระดับเดียวกับพ้ืนถนน  
ถาเปนพ้ืนตางระดับตองมีทางลาดท่ีมีความลาดเอียงท่ี
เหมาะสม 

 
 

   

10.3 บริเวณทางเขาหลักของอาคารและบริเวณจอดรถน่ังหรือเปล
นอน  ตองมีพ้ืนท่ีเพียงพอตอผูใชบริการหรือมีการบริหาร
จัดการท่ีดี  มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมท่ีสามารถปองกันแดดและ
ฝนไดดี 
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11 หองน้ํา-สวม สําหรับผูรับบริการ 

11.1 หองนํ้า-สวมสําหรับผูปวยตองมีราวพยุงตัวติดตั้งในตําแหนงท่ี
เหมาะสม 

    

11.2 มีหองนํ้า-สวม  สําหรับผูพิการ [L] 

 
    

11.3 มีการระบายอากาศท่ีเหมาะสมและไมอับช้ืน 

 
    

12 บันไดหนีไฟ 

12.1 มีความกวางของบันไดและชานพักท่ีสะดวกตอการใชงานและ
ไมมีสิ่งกีดขวาง 

    

12.2 มีปายระบุช้ันของอาคารท่ีเห็นไดชัดเจนพรอมระบบใหแสง
สวางท่ีเหมาะสม 

    

12.3 ประตูของบันไดหนีไฟกวางไมนอยกวา0.90ม. ทําดวยวัสดุทน
ไฟ  มือจับ-ลูกบิดเปนแบบผลักสําหรับช้ันท่ัวไปติดตั้งลักษณะ
เปดเขาสูตัวบันได  สําหรับช้ันท่ี 1 ติดตั้งลักษณะเปดออกจาก
ตัวบันไดหนีไฟ 
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IN หมวดงานมัณฑนศิลป 

13 
งานตกแตงภายในและเฟอรนิเจอรภายในอาคาร 

13.1 มีการจัดแบงพ้ืนท่ีอยางเหมาะสม มีท่ีพักคอยของผูใชบริการ มี
การจัดวางเฟอรนิเจอรท่ีเปนระเบียบไมกีดขวางทางสัญจรหรือ
ทางเคลื่อนยายผูปวย และสะดวกตอการใชงาน 

    

13.2 มีเฟอรนิเจอรอยูในสภาพดี มีจํานวนเพียงพอตอการใชงานท้ังผู
ใหบริการ และผูมารับบริการ 

   
 
 

13.3 งานตกแตงภายในและเฟอรนิเจอร ไมควรมีมุมแหลมคม ไม
เสี่ยงอันตรายตอผูใชงานและเปนวัสดุผิวเรียบทําความสะอาด
งาย 

    

13.4 อางลางมือสําหรับแพทย หรือเจาหนาท่ี ไมควรใชปะปนกับอาง
เทสิ่งสกปรกหรือลางวัสดุอุปกรณตางๆ และกอกนํ้าควรใชกอก
นํ้าชนิดไมใชมือสัมผัส (กอกนํ้าชนิดกานปดดวยขอศอก หรือ
เปนแบบเซนเซอร) 

    

13.5 เคานเตอรสําหรับพยาบาลเฝาระวังสังเกตการณ TOP 
เคานเตอรระดับบนไมควรสูงเกินกวา 90 เซนติเมตร จากระดับ
พ้ืนหอง เพ่ือไมใหบังสายตาในขณะเฝาดูผูปวย 

    

13.6 หองตรวจของแพทย มีอางลางมือสําหรับแพทยและเจาหนาท่ี
อยางนอย 2 หองตรวจ ตอ 1 อาง 

    

13.7 ท่ีเตียงผูปวยควรมีมานก้ันระหวางเตียงผูปวยเพ่ือบังสายตา
ระหวางการรักษา และเพ่ือความเปนสวนตัวของผูปวย 

    

13.8 มีปายติดหนาหองหรือหนาแผนกบริการ ในตําแหนงท่ีสามารถ
มองเห็นไดอยางชัดเจน 

    

13.9 แผนกผูปวยหนัก บริเวณตั้งเตียงผูปวย  ควรมีระยะหางระหวาง
เตียงไมนอยกวา 2 เมตร     เพ่ือใหสามารถวางอุปกรณ
ชวยชีวิต และสะดวกในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

    

13.10 แผนกผูปวยใน บริเวณตั้งเตียงผูปวย ควรมีระยะระหวางเตียง   
ไมนอยกวา 1 เมตร     และสามารถนําเปลเข็นเขาเทียบเตียง
ผูปวยไดโดยสะดวก 

    

13.11 หองผาตัดควรมีอางฟอกมือติดกับหองผาตัดอยางนอย 2 อาง
ตอ 1 หองผาตัด    และกอกนํ้าควรใชกอกนํ้าชนิดไมใชมือ
สัมผัส เชน กอกนํ้าแบบใชเขาดันเปด-ปดนํ้า หรือ เปนแบบ
เซนเซอร 

    

13.12 ภายในหองทําฟนควรมีอางลางมือ สําหรับ ทันตแพทย และ
เจาหนาท่ีโดยไมใชปะปนกับอางลางเครื่องมือ 

    

13.13 แผนกเภสัชกรรมมีตูหรือช้ันเก็บยา เวชภัณฑ ท่ีเปนสัดสวน 
และมีตูแยกเก็บยาเสพติดใหโทษและวัตถุออกฤทธ์ิตอจิต
ประสาท ท่ีมีกุญแจปดอยางมีประสิทธิภาพ 
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13.14 แผนกเภสัชกรรม โตะจัดยา TOP โตะควรเปนวัสดุผิวเรียบ งาย
แกการทําความสะอาดและไมดูดซับความช้ืน 
 

    

13.15 แผนกเภสัชกรรม มีสถานท่ี และโตะสําหรับเตรียมยา – ผสมยา 
แยกเปนสัดสวนจากท่ีจัดยา 

    

13.16 แผนกรังสีวินิจฉัย มีปายคําเตือน  “ผูปวยมีครรภโปรดแจง
เจาหนาท่ีทราบ” 

    

13.17 แผนกรังสีวินิจฉัย มีปายสัญลักษณตามแบบมาตรฐาน แสดง
เขตรังสีในระดับสายตา 

    

13.18 หองปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก และหองปฏิบัติการของ
ธนาคารเลือด     มีสถานท่ีและเฟอรนิเจอรสําหรับทํางานดาน
ธุรการของแผนกและเก็บเอกสารแยกเปนสัดสวนจาก
หองปฏิบัติการ 

    

13.19 หองปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก และหองปฏิบัติการของ
ธนาคารเลือด มีสถานท่ีและเฟอรนิเจอรหอง PANTRY แยก
เปนสัดสวนออกจากหองปฏิบัติการ 

    

13.20 แผนกไตเทียม มีสถานท่ีและเฟอรนิเจอรสําหรับพักคอยของ
ญาติผูปวย โดยแยกเปนสัดสวนตางหากจากบริเวณสวนของ
ผูปวย 

    

13.21 แผนกไตเทียม บริเวณตั้งเตียงผูปวยมีระยะหางระหวางเตียงไม
นอยกวา 1.10 เมตรและความกวางของทางเดินระหวางปลาย
เตียง ของสองฝากเตียงไมนอยกวา 2 เมตร 
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LS หมวดงานภูมิทัศน 
14 ภูมิทัศนและสภาพแวดลอม 

14.1 บริเวณพักผอน มีพ้ืนท่ีรองรับเพียงพอตอผูใชบริการ มีความ  
รมรื่น  สวยงาม สงบ มีอากาศถายเทท่ีดี และเหมาะสมกับผูใช
แตละวัย รวมท้ังเด็กและผูสูงอายุ 

    

14.2 การเลือกใชพืชพรรณ  มีความเหมาะสมตามประโยชนใชสอย
ของแตละพ้ืนท่ี และ เลือกใชพรรณไมท่ีใหประโยชนดานความรู 
เชน ไมดอกหอม สวนสมุนไพร สวนสุขภาพ เปนตน 

    

14.3 พ้ืนท่ีระหวางอาคาร มีการจัดภูมิทัศน ใชพรรณไมท่ีดูแลรักษา 

งาย หรือใชวัสดุตกแตงพ้ืนผิวซึมนํ้า (Porous Pavement) 
    

14.4 การจัดพืชพรรณ มีการออกแบบเรียบงาย ประหยัดพลังงาน ม ี

การหลีกเลี่ยงการใชสารเคมี หรือใหใชสารจากธรรมชาติ โดย
คํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

    

14.5 การดูแลรักษา มีการจัดทําแผนงาน/แผนปฏิบัติการท่ีสอดคลอง
กับการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมและภูมิทัศน เชน การบํารุง
ดูแลรักษาพืชพรรณ นํ้าทวมขังบริเวณถนนทางเดินเทาและ
บริเวณอ่ืนๆ การดูแลรักษาความสะอาดเปนอยางดี ไมมีเศษ
ขยะ และมีถังขยะเพียงพอ และตําแหนงท่ีเหมาะสม 

   
 
 

 
 
 

 

 

ลําดับ หัวขอการประเมิน ม ี
 

มี
บางสวน 

ไมม ี
 

หมายเหต ุ
 

ST หมวดงานโครงสราง 
 

15 โครงสรางอาคาร (ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร) 
15.1 มีแผนงานในการเฝาระวังใหอาคารมีสภาพพรอมใชงาน 

และมีความม่ันคงแข็งแรง 
    

15.2 มีการตรวจสอบสภาพอาคารและบันทึกการตรวจสภาพอาคาร
พรอมมีรายงานผล  ตอหัวหนาหนวยงานหรือผูบริหาร
โรงพยาบาล 

    

15.3 มีผลการแกไขปญหาท่ีไดรับรายงาน     
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EE หมวดงานระบบไฟฟาและสื่อสาร 
( ขอท่ีมีเครื่องหมาย * หมายถึง ขอสําหรับประเมินตนเอง ผูเยี่ยมประเมินไมตองนํามาคิดคะแนน) 

16 ระบบไฟฟากําลัง 
16.1 มีแผนผังระบบไฟฟากําลัง     
16.2 แนวการปกเสาพาดสายไฟฟาเปนระเบียบเรียบรอยและ

ปลอดภัย [S] 
    

16.3 บริเวณท่ีติดตั้งหมอแปลงไฟฟาแบบตั้งพ้ืนและน่ังรานตองมีท่ี 

วางเพ่ือปฏิบัติงาน และมีการปองกันอันตรายจากไฟฟาเปนไป
ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทยฉบับป
ลาสุด มีพ้ืนท่ีเพียงพอตอการซอมบํารุงและรถซอมบํารุง
สามารถเขาถึงได มีปายแจงเตือนระวังอันตรายไฟฟาแรงสูง [S] 

    

16.4 สายไฟฟามีระยะหางจากตัวอาคารท่ีจะไมกอใหเกิดอันตราย
และมีความสูงจากผิวจราจรหรือทางเดินท่ีเหมาะสมโดยไมกีด
ขวาง และเปนอันตรายตอบุคคลท่ัวไป [S] 

    

16.5 มีกระแสไฟฟาจายใหกับอุปกรณท่ีใชกับผูรับบริการอยาง
เพียงพอตลอด 24 ช่ัวโมง (ตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแหง
ประเทศไทย[S] 

    

16.6 มีการติดตั้งแผงจายไฟฟาหลัก(ตู MDB) อยูในหองท่ีทําดวยวัสดุ 
มั่นคงแข็งแรง มีท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน
สามารถเขาตรวจสอบและซอมบํารุงไดสะดวก มีปายแจงเตือน
ระวังอันตรายจากไฟฟา [S] 

    

16.7 ตูสวิทชตัดตอน(PANEL BOARD) มีท่ีวางเพ่ือปฏิบัติงานเปนไป 

ตามมาตรฐานสามารถเขาตรวจสอบไดงายและอยูในสภาพท่ียึด
ติดแนนมั่นคงแข็งแรง 

    

16.8 ระบบการตอลงดินของหมอแปลงไฟฟา และแผงจายไฟฟาหลัก 

(ตูMDB) เปนไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับ 

ประเทศไทยฉบับปลาสุด [S] 
    

16.9 ระบบการตอลงดินของแหลงจายไฟฟาแยกตางหาก เชน เครื่อง 
กําเนิดไฟฟาสํารองฉุกเฉิน การติดตั้งตองใหสอดคลองกับ ATS 

3P หรือ ATS 4P เปนไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟา 
สําหรับประเทศไทยฉบับปลาสุด [S] 

    

16.10 การตอลงดินในพ้ืนท่ีท่ีไมมีการใชเครื่องมืออุปกรณไฟฟา (โซน 
0) และพ้ืนท่ีท่ีมีการใชเครื่องมืออุปกรณไฟฟา (โซน 1) สายดิน
ติดตั้งเปนแบบแยก(TN–S) เปนไปตามมาตรฐานการติดตั้งทาง
ไฟฟาในสถานท่ีเฉพาะ:บริเวณสถานพยาบาลของ วสท. [S] 

    

16.11 การตอลงดินในพ้ืนท่ีท่ีมีการใชเครื่องมืออุปกรณไฟฟา(โซน2) 
ยกเวนกลุมโซน1 เชน บริเวณหองผาตัด,หองICU ฯลฯ ซึ่งการ
จายไฟฟาท่ีไมตอเน่ือง สามารถกอใหเกิดอันตรายถึงชีวิตได 
สายดินติดตั้งเปนแบบแยกออกจากระบบ (IT)เปนไปตาม
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาในสถานท่ีเฉพาะ : บริเวณ
สถานพยาบาลของ วสท. [S] 
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17 ระบบไฟฟาแสงสวาง 

17.1 ภายนอกอาคารมีการติดตั้งเสาไฟฟาแสงสวางหรือดวงโคมท่ีให 
ความสวางในเวลากลางคืนไดอยางพอเพียงสภาพของเสาไฟฟา 

และดวงโคมมีการติดตั้งอยางมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย [S] 
    

17.2 ภายในอาคารมีคาความเขมของแสงสวางพอเพียงและเหมาะสม
ตอพ้ืนท่ีใชงานตามมาตรฐานสมาคมไฟฟาแสงสวางแหง
ประเทศไทย [S] 

    

17.3 ภายนอกอาคารมีอุปกรณปองกันการใชกระแสไฟฟาเกินและ 

ปองกันอันตรายจากกระแสไฟฟารั่ว 
    

18 ระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน 

18.1 มีระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉินในการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟา 

ตองสามารถจายไฟใชงานภายใน 10 วินาที ภายหลังระบบไฟฟา
กําลังหลักหยุดทํางาน [S] 

    

18.2 มีการทดสอบการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองเปน
ประจําและมีนํ้ามันสํารองสําหรับการเดินเครื่องอยางเพียงพอไม
นอยกวา  8 ช่ัวโมง 

    

18.3 เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองตองอยูในท่ีมิดชิด โดยอาจอยูภายใน 
อาคารหลักหรืออยูเปนอาคารแยกตางหาก  มีการปองกัน
แรงสั่นสะเทือนและเสียง  มีประตูทางเขาออกสะดวกและกวาง
เพียงพอตอการเคลื่อนยายหรือซอมบํารุงโดยมีระยะหางโดย 

รอบจากเครื่องกับผนังไมนอยกวา 1 เมตร [S] 

    

18.4 ภายในอาคารท่ีติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง ตองมีการ 

ระบายอากาศท่ีดีและสะอาด มีแสงสวางเพียงพอในการ
ตรวจสอบการทํางานของเครื่อง [S] 

    

18.5 บันไดทางหนีไฟ/ทางสัญจร  หองเครื่อง  ตองมีระบบไฟฟาแสง
สวางฉุกเฉิน และโคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินซึ่งใชพลังงาน
จากแบตเตอรี่เพ่ิมเติมตามความเหมาะสม ตามมาตรฐานระบบ
ไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน และโคมไฟปายทางออกฉุกเฉิน และปาย
เสริมใชสําหรับหนีไฟบริเวณชองทางเดิน , บันไดหนีไฟ [L],[S] 

    

19 ระบบโทรศัพท 
19.1 แนวการปกเสาพาดสายโทรศัพทเปนระเบียบเรียบรอยและ 

ปลอดภัย 
    

19.2 สายโทรศัพท มีระยะหางจากตัวอาคารท่ีจะไมกอใหเกิด
อันตรายและมีความสูงจากผิวจราจรหรือทางเดินท่ีเหมาะสม 
ไมกีดขวางหรือเปนอันตรายตอบุคคลท่ัวไป 

    

19.3 มีจํานวนโทรศัพทตามความเหมาะสม เพ่ือใชติดตอสื่อสาร
ระหวางหนวยงานท้ังภายในและภายนอกไดอยางสะดวก
รวดเร็ว 

    

19.4* จํากัดการใชโทรศัพทไรสายในบางพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญ เชน 
หองผาตัด,ICU,CCU เปนตน เพ่ือปองกันการรบกวนของคลื่น
สนามแมเหล็กไฟฟาซึ่งทําใหอุปกรณเครื่องวัดทํางานผิดได 
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20 ระบบเสียงตามสาย 

20.1 มีระบบเสียงตามสายไวประกาศเรียก หรือแจงขอมูลขาวสารตอ
ท้ังเจาหนาท่ีและผูรับบริการไดสะดวกรวดเร็วโดยสามารถไดยิน 
อยางชัดเจนท้ังภายในและภายนอกอาคาร 

    

21 ระบบเรียกพยาบาล 

21.1* มีระบบเรียกพยาบาลสําหรับติดตอสื่อสารระหวางเจาหนาท่ีกับ 

ผูปวย  เพ่ือผูปวยจะไดรับการชวยเหลืออยางทันทวงที โดย
ติดตั้งท่ีหองพักผูปวย-หองนํ้าผูปวยและท่ีทํางานพยาบาล และ
มีไฟสัญญาณแสดงหนาหองพัก 

    

22 ระบบแจงเหตุเพลิงไหม 
22.1 มีการติดตั้งระบบแจงเหตุเพลิงไหมในทุกช้ันของอาคาร

ประกอบดวย อุปกรณสงสัญญาณท่ีสามารถสงเสียง หรือ
สัญญาณใหผูท่ีอยูภายในอาคารไดยินหรือทราบอยางท่ัวถึง โดย
การควบคุมดวยมือหรือดวยระบบอัตโนมัติ ในตําแหนงท่ี
เหมาะสม เชน โถงพักรอ หองพัก ผูปวย หองทํางาน เปนตน 
โดยการติดตั้งใหเปนไปตามมาตรฐานระบบแจงเหตุเพลิงไหม
ของ วสท. [L],[S] 

    

22.2 มีการตรวจสอบและทดสอบเปนประจําอยางนอยปละหน่ึงครั้ง     

23 ระบบทีวีรวม 

23.1 มีการติดตั้งระบบทีวีรวม และกระจายสัญญาณไปยังเตารับตาม
จุดตาง ๆ เพ่ือใชสําหรับการรับชม ขอมูล ขาวสาร เปนตน 

    

24 ระบบทีวีวงจรปด 

24.1 มีการติดตั้งระบบทีวีวงจรปดตามจุดท่ีมีความเสี่ยง โถงทางเขา 
หนาประตู ลิฟต เปนตน เพ่ือปองกันทรัพยสินสูญหาย 

    

25 ระบบปองกันการเขา-ออก 

25.1 มีการติดตั้งระบบปองกันการเขาออก เพ่ือปองกนการเขาถึงใน 
สถานท่ีเฉพาะท่ีตองการความปลอดภัย 

    

26 ระบบสื่อสารดวยความเร็วสูง 

26.1 มีการติดตั้งระบบสื่อสารดวยความเร็วสูง เพ่ือการติดตอสื่อสาร 
และเช่ือมตอดวยระบบเครือขาย 

    

27 ระบบปองกันฟาผา 

27.1 มีการติดตั้งตัวนําลอฟา ตัวนําลงดิน ระบบหลักดิน เพ่ือปองกัน
อันตรายจากฟาผาซึ่งจะทําใหอุปกรณ สิ่งปลูกสรางเสียหาย 
วิธีการติดตั้งเปนไปตามมาตรฐานการปองกันฟาผาสําหรับสิ่ง
ปลูกสรางของ วสท. [S] 

    

28 ระบบปองกันแรงดัน และกระแสเกิน 

28.1 มีการติดตั้งอุปกรณปองกันแรงดัน และกระแสเกินท่ีแผงจายไฟ 
ฟาหลัก(ตู MDB) เพ่ือปองกันแรงดันและกระแสไฟเกินท่ีเกิด
จากปจจัยภายนอก เชน ฟาผา,สวิทตช่ิง,การลัดวงจร เปนตน 
[S] 
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ลําดับ หัวขอการประเมิน ม ี

 
มี

บางสวน 
ไมม ี

 
หมายเหต ุ

 

SN หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล 
 

29 ระบบปองกันอัคคีภัย 
29.1 อุปกรณถังดับเพลิงเคมี ( A , B & C Type )     
29.2 ถังดับเพลิงชนิดสารสะอาด ( Clean Agent Type )     
29.3 ระบบดับเพลิงแบบสายฉีดน้ําดับเพลิง     
29.4 ระบบปองกันอัคคีภัยสําหรับอาคารขนาดใหญตาม 

พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และแผนซอมการปองกันอัคคีภัย 
    

30 ระบบประปา 
30.1 มีแผนผังประปา     
30.2 มีการสํารองน้ําประปา     
30.3 ในการสํารองน้ําประปาตองไมมีการรั่วซึม     
30.4 ถังเก็บน้ําสํารองตองมีฝาถังปดมิดชิด     
31 ระบบระบายน้ําและระบบสุขาภิบาล 

31.1 มีผังระบบระบายน้าํ และระบบสุขาภบิาล 
 

    

31.2 มีระบบระบายน้ําฝนจากอาคารสูแหลงระบายน้ํา
สาธารณะ 

    

31.3 การแยกประเภททอตางๆ     
31.4 ระบบสุขาภิบาลหองปฏิบัติการ     
32 ระบบบําบัดน้ําเสีย 

32.1 แผนผังระบบบําบัดน้ําเสีย     
32.2 ระบบบําบัดน้ําเสียรวม     
32.3 ระบบบําบัดน้ําเสียประจําอาคาร     
33 การจัดเก็บและกําจัดขยะ 

33.1 มีการแยกการจัดเก็บมูลฝอย     
33.2 ภาชนะรองรับมูลฝอย     
33.3 อาคารท่ีพักมูลฝอย     
33.4 ตําแหนงอาคารพักมูลฝอย     
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ลําดับ หัวขอการประเมิน ม ี
 

มี
บางสวน 

ไมม ี
 

หมายเหต ุ
 

ME หมวดงานระบบเคร่ืองกล 
34 ลิฟต (ถามี - กรณีอาคารท่ีประเมินไมมีระบบลิฟต ไมตองนํามาคิดคะแนน) 

34.1 มีการแยกประเภทของลิฟตตามการใชงาน ไดแก ลิฟตโดยสาร 
ลิฟตขนของ , ลิฟตสําหรับพนักงานดับเพลิง 

    

34.2 มีขนาดและจํานวนเพียงพอตอการใชงาน     
34.3 บริเวณโถงหนาลิฟตบรรทุกเตียงคนไข ตองมีพ้ืนท่ีสามารถเข็น

เปลนอนสวนกันได 
    

34.4 กําหนดใหมีลิฟตสําหรับผูพิการและทุพลภาพสามารถใชงานได     

34.5 บริเวณโถงหนาลิฟตและภายในหองโดยสารตองสะอาดมรีะบบ
ระบายอากาศและแสงสวางภายในหองโดยสารท่ีเหมาะสม 

    

34.6 มีการตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ การใชงานและ
บํารุงรักษาเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ไดมาตรฐาน 

    

35 ระบบระบายอากาศ / ปรับอากาศ 
35.1 พ้ืนท่ีใหบริการและพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน ตองมีอากาศท่ีสะอาดจาก

ภายนอกเติมเขาสูพ้ืนท่ีบริการ/ปฏิบัติงาน ใหไดอัตราการ
ถายเทอากาศท่ีเหมาะสม โดยวิธีธรรมชาติหรือวิธีกล 

    

35.2 มีการควบคุมทิศทางการเคลื่อนท่ีของอากาศในบริเวณหอง
ตรวจ 

    

35.3 หองตรวจผูปวยท่ีแสดงอาการโรคติดเช้ือทางอากาศ    ตองมี
การควบคุมแรงดันอากาศ 

    

35.4 มีการตรวจสอบการทํางานของระบบระบายอากาศและระบบ
ปรับอากาศ  การใชงานและบํารุงรักษาเปนไปตามระยะเวลา
ท่ีกําหนด 

    

36 ระบบแกสทางการแพทย 
36.1 หองเก็บทอแกส (Cylinder Room) ตองแยกเปนสัดสวนกับ

หองปมสุญญากาศและอากาศอัด 
    

35.2 หองเก็บทอบรรจุแกส ตองอยูในพ้ืนท่ี ท่ีสามารถขนยาย ขนสง
ไดสะดวกปลอดภัย 

    

36.3 ทอแกสสําหรับงานระบบแกสทางการแพทย ตองผานการผลิต
และทดสอบ มีเครื่องหมายและโคดสีตามมาตรฐานท่ี มอก. 
กําหนด 

    

36.4 มีจํานวนของทอบรรจุแกสอยางเพียงพอตอการใชงานประจํา
และสํารอง 

    

36.5 อุปกรณประกอบระบบแก็สทางการแพทย  ประกอบดวย  ทอ
นําแกส   วาลว     โซนวาลว    หัวจายแกส  ระบบสัญญาณ
เตือน (alarm) ศูนยจายแกส เปนตน ตองมีการติดตั้งอุปกรณ
ท่ีไดมาตรฐาน 

    

36.6 กรณีใชแก็สออกซิเจนเหลว (LIQUID  OXYGEN) จุดติดตั้ง
จะตองหางออกจากอาคารตางๆ ในระยะท่ีปลอดภัย  มีรั้ว
โปรงก้ันโดยรอบ มีปายเตือนอันตราย และมีระบบดูแล
บํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอ 
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แบบประเมินตนเอง 

ดานความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
การประเมินตนเองตามขอกําหนดดานความปลอดภัยในโรงพยาบาลนี้ ใชเพ่ือเปนขอมูลในการ

ปรับปรุงคุณภาพและสงเสริมใหเกิดการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย 

ลํา 
ดับ 

หัวขอการประเมิน ม ี
มี

บางสวน/
ปรับปรุง 

ไม
ม ี

หมายเหต ุ

1. เผยแพรนโยบายความปลอดภัยฯ ใหบุคลากรและผูมีสวนได
สวนเสียไดรับทราบและเขาใจจุดมุงหมายของนโยบาย 

 
   

2. ใหโรงพยาบาลเผยแพรและปดประกาศรายช่ือและหนาท่ี
รับผิดชอบของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ โดยเปดเผย 
ณ โรงพยาบาล เพ่ือใหบุคลากรทราบ 

 
   

3. จัดใหมีขอบังคับและคูมือวาดวยความปลอดภัยในการ
ทํางาน อยางนอยตองกําหนดข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 

 
   

4. มีการอบรมบุคลากรใหมีความรูเก่ียวกับขอบังคับและคูมือ 
แกบุคลากรเขาทํางานใหม หรือใหบุคลากรทํางานใน
ลักษณะหรือสภาพของงานท่ีแตกตางไปจากเดิม 

 
   

5. จัดใหมีการอบรมและฝกปฏิบัติจนกวาบุคลากรจะสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตองปลอดภัย 

 
   

6. ตองจัดใหมีการซอมบํารุงหรือการซอมแซมเครื่องจักรและ
อุปกรณประกอบใหอยูในสภาพปลอดภัยตลอดระยะเวลาท่ี
ใชงาน ท้ังน้ีตามมาตรฐานและหลักวิชาการดานวิศวกรรม 

 
   

7. ในบริเวณท่ีมีการติดตั้ง การซอมแซม หรือการตรวจสอบ
เครื่องจักรหรือเครื่องปองกันอันตรายจากเครื่องจักร ตองติด
ปายแสดงการดําเนินการดังกลาว โดยใชเครื่องหมายหรือ
ขอความท่ีเขาใจงายและเห็นไดชัดเจน รวมท้ังจัดใหมีระบบ 
วิธีการ หรืออุปกรณปองกันมิใหเครื่องจักรน้ันทํางาน และให
แขวนปายแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณหามเปดสวิตชไว
ท่ีสวิตชของเครื่องจักรดวย 

 

   

8. ในกรณีท่ีใหบุคลากรทํางานเก่ียวกับเครื่องเช่ือมไฟฟา เครื่อง
เช่ือมกาซ เครื่องกําเนิดไอนํ้า หรือเครื่องจักรท่ีอาจกอใหเกิด
อันตรายไดโดยสภาพโรงพยาบาลตองใชบุคลากรท่ีมีความ
ชํานาญในการใชเครื่องจักรน้ัน และผานการอบรมตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด 

 

   

9. ตองจัดใหมีการตรวจสอบและการทดสอบช้ินสวนและ
อุปกรณของเครื่องจักรโดยวิศวกรอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
พรอมจัดใหมีการตรวจสอบระบบความปลอดภัยและระบบ
การทํางานเปนประจําทุกเดือน และเก็บผลการดําเนินการไว
เพ่ือการตรวจติดตาม 

    

10. จัดใหมีแผนผังวงจรไฟฟาท่ีติดตั้งภายในโรงพยาบาลท้ังหมด
ซึ่งไดรับการรับรองจากวิศวกรหรือการไฟฟาประจําทองถ่ิน 
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ลํา 
ดับ 

หัวขอการประเมิน ม ี
มีบางสวน/
ปรับปรุง 

ไม
ม ี

หมายเหต ุ

11. จัดใหมีการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบไฟฟาและ
บริภัณฑไฟฟาใหใชงานไดโดยปลอดภัยไมนอยกวาปละ 1 
ครั้ง และเก็บผลการตรวจสอบไวเพ่ือการตรวจติดตาม 

    

12. ติดตั้งระบบปองกันฟาผาไวท่ีอาคาร และบริเวณท่ีมีถังเก็บ
ของเหลวไวไฟหรือกาซไวไฟ(ถามี) สิ่งกอสรางอ่ืนท่ีติดตั้งอยู
เหนืออาคารข้ึนไปและจัดใหมีการตรวจสอบและบํารุงรักษา
ระบบปละ 1 ครั้ง การติดตั้งตองเปนไปตามมาตรฐานของ
สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ ฉบับปจจุบัน 

    

13. จัดใหมีการตรวจวัด บันทึกผลการตรวจวัด และประเมิน
สภาพอากาศในท่ีอับอากาศวามีบรรยากาศอันตรายหรือไม 
โดยใหดําเนินการท้ังกอนใหบุคลากรเขาไปทํางานและใน
ระหวางท่ีบุคลากรทํางานในท่ีอับอากาศ 

    

14. จัดใหมีระบบปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล 
ประกอบดวย ระบบอุปกรณดับเพลิง, ระบบสัญญาณแจง
เหตุเพลิงไหม, เสนทางหนีไฟ และแผนปองกันและระงับ
อัคคีภัยตองดูแลระบบปองกันและระงับอัคคีภัยใหอยูใน
สภาพพรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

    

15. ใหจัดทําปายขอปฏิบัติเก่ียวกับการดับเพลิงและการอพยพ
หนีไฟ และปดประกาศใหเห็นไดอยางชัดเจน 

    

16. มีเสนทางหนีไฟท่ีปลอดภัยของทุกช้ันของอาคารสามารถ
อพยพบุคลากรหรือผูรับบริการในเวลาเดียวกันท้ังหมดสูจุด
รวมพลท่ีปลอดภัยไดโดยปลอดภัยเสนทางหนีไฟตองมีไม
นอยกวา 2 เสนทางทางหนีไฟและเสนทางหนีไฟสามารถ
มองเห็นไดชัดเจน มีปายบอกเสนทางจากทุกพ้ืนท่ีในอาคาร
มีการดูแลเสนทางหนีไฟใหพรอมใชงาน สะดวกไมมีสิ่งกีด
ขวาง หามปดล็อก ปดก้ันการหนีไฟจากอาคาร 

    

17. ระบบกาซทางการแพทยมีการติดตั้ง ซอมบํารุงหรือการ
ซอมแซมระบบและอุปกรณประกอบใหอยูในสภาพปลอดภัย
ตลอดระยะเวลาท่ีใชงาน ท้ังน้ีตามมาตรฐานและหลัก
วิชาการดานวิศวกรรม 

    

18. ตองจัดใหมีเครื่องหมายเตือนภัยติดไวใหเห็นโดยชัดเจนใน
บริเวณรังสี บริเวณรังสีสูง บริเวณท่ีมีการฟุงกระจายของสาร
กัมมันตรังสี หรือบริเวณหรือหองใด ๆ ท่ีมีการเก็บรักษาสาร
กัมมันตรังสี 
 

    

หนา 406                                                               แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัติ 
   



ลําดับ หัวขอการประเมิน ม ี มีบางสวน/
ปรับปรุง 

ไมม ี หมายเหต ุ

19. จัดใหมีการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับระบบ
กาซทางการแพทยตามหลักเกณฑ วิธีการ รวมท้ังผูท่ีเก่ียวของให
มีความรูความเขาใจทักษะท่ีจําเปนในการทํางานอยางปลอดภัย 
ตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย พรอมท้ังวิธีการและข้ันตอนในการ
ปฏิบัติงาน 

    

20. เจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับไดรับการ
ฝกอบรมความรูเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางานเพ่ิมเติม 

    

21. โรงพยาบาลตองจัดใหคณะกรรมการความปลอดภัยไดรับการ
อบรมเก่ียวกับบทบาทและหนาท่ี ตามหลักเกณฑ วิธีการท่ี
กําหนด 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัต ิ หนา 407 

 



แบบประเมินตนเอง 

ดานสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล 

การประเมินตนเองตามขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลนี้ ใชเพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุง

คุณภาพและสงเสริมใหเกิดการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย 

ลําดับ หัวขอการประเมิน ม ี มีบางสวน/
ปรับปรุง 

ไมม ี หมายเหต ุ

1. เผยแพรนโยบายดานสิ่งแวดลอมฯ ใหบุคลากรและผูมีสวนได
สวนเสียไดรับทราบและเขาใจจุดมุงหมายของนโยบาย 

 
   

2. ใหโรงพยาบาลเผยแพรและปดประกาศรายช่ือและหนาท่ี
รับผิดชอบของคณะกรรมการดานสิ่งแวดลอมฯ โดยเปดเผย 
ณ โรงพยาบาล เพ่ือใหบุคลากรทราบ 

 
   

3. จัดใหมีขอบังคับและคูมือดานสิ่งแวดลอม อยางนอยตอง
กําหนดข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติ 

 
   

4. จัดใหมีการอบรมและฝกปฏิบัติจนกวาบุคลากรจะสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตองปลอดภัย 

 
   

5. ตองจัดใหมีระบบบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูล     
6. มีการเก็บ คัดแยก รวบรวม มูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยติดเช้ือท่ี

ถูกสุขลักษณะ 
 

   

7. จัดใหมีถุงพลาสติกท่ีรองรับมูลฝอยแบบพลาสติกท่ีมี
คุณลักษณะท่ัวไป และคุณลักษณะทางฟสิกสท่ีไดมาตรฐาน 

 
   

8. มีพักรวมมูลฝอยท่ีเปนหองหรือเปนอาคารเฉพาะแยกจาก
อาคารอ่ืนท่ีถูกสุขลักษณะ 

 
   

9. การเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไปเก็บกักในท่ีพัก
รวมมูลฝอยติดเช้ือเพ่ือรอการขนไปกําจัดตองดําเนินการใหถูก
สุขลักษณะ 

 
   

10. จัดใหมีระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน 
สําหรับวัตถุประสงคในการจัดการและบําบัดนํ้าเสีย 

 
   

11. จัดใหมีระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน 
สําหรับวัตถุประสงคในการจัดการและบําบัดนํ้าเสีย 

 
   

12. ตองควบคุมการระบายนํ้าท้ิงใหเปนไปตามมาตรฐาน     
13. จัดใหมีการเก็บตัวอยางนํ้าท่ีผานการบําบัดแลวตรวจวิเคราะห

เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพนํ้าท้ิง 
 

   

14. จัดใหมีการซอมบํารุงหรือการซอมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ
ประกอบระบบบําบัดใหอยูในสภาพปลอดภัยตลอดระยะเวลา
ท่ีใชงาน ท้ังน้ีตามมาตรฐานและหลักวิชาการดานวิศวกรรม 

 
   

15. มีการจดบันทึกสถิติและขอมูลการทํางานของระบบบําบัดนํ้า
เสียตามแบบ ทส. 1 ทุกวัน และสรุปผลการทํางานของระบบ
บําบัดนํ้าเสียตามแบบ ทส. 2 ทุกเดือน โดยรายงานตอเจา
พนักงานทองถ่ิน 

 

   

หนา 408                                                               แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัติ 
   



 

       

แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัต ิ หนา 409 

 



 

ลําดับ หัวขอการประเมิน ม ี มีบางสวน/
ปรับปรุง 

ไมม ี หมายเหต ุ

16. จัดใหมีผูรับผิดชอบดูแลระบบนํ้าบริโภค อยางนอย 1 คน ซึ่งมี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร(ดานสาธารณสุข/
สุขาภิบาล/ชีววิทยา/วิทยาศาสตรการแพทย)หรือ
วิศวกรรมศาสตร(ดานสุขาภิบาล/สิ่งแวดลอม/เครื่องกล) 

 

   

17. ตองควบคุมคุณภาพนํ้าบริโภคใหเปนไปตามมาตรฐาน     

18. จัดใหมีการระบบอากาศท่ีดี เชน มีชองระบายอากาศไมนอย
กวาหน่ึงในสิบของพ้ืนท่ีหอง หรือมีระบบระบายอากาศอ่ืนใดท่ี
มีสมรรถภาพในการทํางานท่ีทดแทนกันได 

 
   

19. จัดใหมีแสงสวางเพียงพอ สามารถมองเห็นสิ่งตางๆ ชัดเจน 
ตามลําดับความสองสวางท่ีเหมาะสมสําหรับพ้ืนท่ีทํางานและ
กิจกรรมตางๆ  

 
   

20. มีการควบคุมแหลงกําเนิดเสียงตางๆ ในโรงพยาบาล ไมใหเปน
การรบกวนตอผูปวย และบุคลากรในโรงพยาบาล ไมกอใหเกิด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา 410                                                               แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัติ 
   



แบบประเมินตนเอง 

ดานสื่อสารในโรงพยาบาล 

การประเมินตนเองตามขอกําหนดดานสื่อสารในโรงพยาบาลนี้ ใชเพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุง

คุณภาพและสงเสริมใหเกิดการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย 

ลําดับ หัวขอการประเมิน ม ี
มีบางสวน/
ปรับปรุง 

ไมม ี หมายเหต ุ

1. มีโครงสรางและหนาท่ีรับผิดชอบ  ดานระบบสื่อสารเพ่ือ
รองรับการดําเนินงานท่ีชัดเจน 

 
   

2. มีกลไก กํากับดูแล  ติดตามและประเมินผลระบบสื่อสารตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด 

 
   

3. การติดตั้งระบบสื่อสารเปนไปตามหลักวิศวกรรม หรือ
มาตรฐานท่ีเก่ียวของ 

 
   

4. มีขอมูลระบบสื่อสารในโรงพยาบาล ตามมาตรฐานกําหนด     
5. มีการบํารุงรักษาระบบสื่อสาร ตามคูมือการใชงานท่ีผูผลิต

กําหนดอยางนอยปละ 1 ครั้ง และเก็บผลการดําเนินการไว
เพ่ือการตรวจติดตาม 

 
   

6. ผูปฏิบัติงานบํารุงรักษาระบบสื่อสารท่ีมีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานกําหนด 

 
   

7. การดําเนินการซอมแซม ใหดําเนินการตามมาตรฐาน  โดย
วิศวกร หรือผูแทนผลิตภัณฑ 

 
   

8. มีรายละเอียดขอมูล คูมือการใชอุปกรณสื่อสารของหนวยงาน     
9. มีแผนงานและโครงการเพ่ือเตรียมความพรอมและรองรับ

สภาวะฉุกเฉิน 
 

   

10. ผูปฏิบัติงาน ระบบสื่อสารไดรับการอบรมพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน 

 
   

11. มีเครื่องวิทยุคมนาคมและผูใชงานท่ีถูกตองตามกฎหมาย     
12. มีเครื่องวิทยุคมนาคมครบทุกระบบ     
13. มีระบบโทรศัพทท่ีติดตอภายในและภายนอกเพียงพอตอการ

ใชงาน 
 

   

14. มีระบบเรียกพยาบาล ตามขนาดเตียงผูปวยท่ีใหบริการ     
15. มีระบบเสียงตามสาย  ครอบคลุมในพ้ืนท่ี โรงพยาบาล     
16. มีระบบกลองวงจรปด ครอบคลุมในพ้ืนท่ี โรงพยาบาล     
17. มีระบบเคเบ้ิลทีวี ครอบคลุมในพ้ืนท่ี โรงพยาบาล     
18. มีระบบเครือขายสื่อสารขอมูล  ท้ังระบบ Intranet&Internet  

ครอบคลุมในพ้ืนท่ีโรงพยาบาล 
    

19. มีมาตรการความปลอดภัยเก่ียวกับการใชระบบสื่อสาร ท้ังการ
ติดตั้งและการใชงาน 

    

20. ระบบสื่อสารท่ีกฎหมายกําหนดใหตองแจงยกเลิกการใชงาน 
หรือเคลื่อนยายสถานท่ีติดตั้ง โรงพยาบาลตองปฏิบัติตาม
กฎหมายกําหนด 

    

21. ระบบสื่อสารท่ีใชงานในโรงพยาบาล เปนเครื่องท่ีไดรับ
อนุญาตนําเขาถูกตองตามกฎหมาย และไดมาตรฐานสากลท่ี
เก่ียวของหรือมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

    

แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัต ิ หนา 411 

 



แบบประเมินตนเอง 

ดานเคร่ืองมือแพทยในโรงพยาบาล 
การประเมินตนเองตามขอกําหนดดานเคร่ืองมือแพทยในโรงพยาบาลนี้ ใชเพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุง

คุณภาพและสงเสริมใหเกิดการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย 

ลําดั
บ 

หัวขอการประเมิน ม ี
มีบางสวน/
ปรับปรุง 

ไมม ี หมายเหต ุ

1. เครื่องมือแพทยท่ีใชงานในโรงพยาบาล เปนเครื่องมือแพทยท่ีไดรับ
อนุญาตนําเขาถูกตองตามกฎหมายและไดมาตรฐาน สากลท่ีเก่ียวของ
หรือมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

 
   

2. การติดตั้งเครื่องมือแพทยเปนไปตามหลักวิศวกรรม หรือมาตรฐานท่ี
เก่ียวของ 

 
   

3. เครื่องมือแพทยประเภทท่ีกฎหมายกําหนดใหตองมีการขออนุญาต
ติดตั้งและใชงาน โรงพยาบาลจะตองปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 
   

4. มีขอมูลประวัติเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล ตามมาตรฐานกําหนด     
5. มีการบํารุงรักษาเครื่องมือแพทย ตามคูมือการใชงานท่ีผูผลิตกําหนด

อยางนอยปละ 1 ครั้ง และเก็บผลการดําเนินการไวเพ่ือการตรวจ
ติดตาม 

 
   

6. ผูปฏิบัติงานบํารุงรักษาเครื่องมือแพทยมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
กําหนด 

 
   

7. มีการตรวจสอบ หรือทดสอบ กอนการใชงานทุกครั้งโดยผูดูแล
รับผิดชอบการใชงานและเก็บผลการดําเนินการไวเพ่ือการตรวจ
ติดตาม 

 
   

8. รายละเอียดขอมูลการตรวจสอบและหรือทดสอบตามมาตรฐาน
กําหนด 

 
   

9. มีรับรองผลการตรวจสอบ ทดสอบ หรือสอบเทียบ อยางนอยปละ 1 
ครั้ง และเก็บผลการดําเนินการไวเพ่ือการตรวจติดตาม 

 
   

10. เครื่องมือท่ีใชในกระบวนการทดสอบหรือสอบเทียบมีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานกําหนด 

 
   

11. ผูรับรองผล ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือแพทยมีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานกําหนด 

 
   

12. ผูปฏิบัติงาน ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือแพทยคุณสมบัติตาม
มาตรฐานกําหนด 

 
   

13. การดําเนินการซอมแซม ใหดําเนินการโดยวิศวกร หรือผูแทน
ผลิตภัณฑหรือหนวยงานดานเครื่องมือแพทย 

 
   

14. การดําเนินการซอมแซม ท่ีมีผลกระทบตอความเท่ียงตรง ความ
เช่ือมั่น และความปลอดภัย ใหโรงพยาบาลดําเนินการตรวจสอบ 
ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือแพทยกอนนํากลับมาใชงานหรือ
ใหบริการ 

 

   

15. เก็บผลการซอมแซมไวเพ่ือการตรวจติดตาม     
16. มีบันทึกขอมูลการยกเลิกการใชงานเครื่องมือแพทยในประวัติ

เครื่องมือแพทยของโรงพยาบาล 
 

   

17. เครื่องมือแพทยท่ีกฎหมายกําหนดใหตองแจงยกเลิกการใชงาน หรือ
เคลื่อนยายสถานท่ีติดตั้ง โรงพยาบาลตองปฏิบัติตามกฎหมายกําหนด 

 
   

 

หนา 412                                                               แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัติ 
   



 

 

       

   ที่ปรึกษา 
 

1. นพ.ณัฐวุฒิ           ประเสริฐสิริพงศ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
2. นางสาวเบญจมาศ  สุรมิตรไมตร ี ผูอํานวยการกองสุขศึกษา 
3. นายเสรี              ลาภยุติธรรม ผูอํานวยการกองแบบแผน 
4 นายสุรพันธ          ชัยลอรัตน ผูอํานวยการกองวิศวกรรมการแพทย 

 
คณะทํางาน  
 

1. นางพิศมัย สุขอมรรัตน กองสุขศึกษา 
2. นางนาตยา เกรียงชัยพฤกษ กองสุขศึกษา 
3. นางสาวมนทกานติ ตระกูลดิษฐ กองสุขศึกษา 
4. นางรุงกาญจน รณหงษา กองสุขศึกษา 
5. นายปริญญา คุมตระกูล กองวิศวกรรมการแพทย 
6. นายสมชาย อินทรเนียม กองวิศวกรรมการแพทย 
7. นายวินัย ฉายากุล กองวิศวกรรมการแพทย 
8. นายสละ กสิวัตร กองวิศวกรรมการแพทย 
9. นางเพชรชมพู พันธเปรมเจริญ กองวิศวกรรมการแพทย 
10 นายภิญโญ รัตนตรัย กองวิศวกรรมการแพทย 
11. นายสมศักดิ์ จันทมาศ กองวิศวกรรมการแพทย 
12. นายเกรียงศักดิ์ สุริยะปอ กองวิศวกรรมการแพทย 
13. นายกิตติรักษ ชูกําลัง กองวิศวกรรมการแพทย 
14. นางสาวกมลรัตน  สุวรรณวัฒน กองวิศวกรรมการแพทย 
15. นายธารินทร บุญยิ่งเหลือ กองแบบแผน 
16. นายสรพงษ ทัพภวิมล กองแบบแผน 
17. นางสาวกมลจันทร ประภากรรัตนา กองแบบแผน 
18. นายชาติศักรินทร พาหุกุล กองแบบแผน 
19. นายชาตรี ดะนัย กองแบบแผน 
20. นางพนิดา ตรีสมุทร กองแบบแผน 

 

 

คณะผูจัดทํา 

แนวทางการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสูการปฏิบัต ิ หนา 413 
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