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วัตถุประสงค์

โ ํ ์ ้ ้ ี่- โรงพยาบาลนาํองค์ความรู้และข้อเสนอแนะที
กองแบบแผนส่งเสริมไป  พัฒนาอาคารและกองแบบแผนสงเสรมไป  พฒนาอาคารและ

สภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลสภาพแวดลอมของโรงพยาบาล



- กองแบบแผนรวบรวมข้อมูลจากการตรวจประเมิน
ํ ิ ์ ื่  ป ั ป ่ ้ ี่ ี ่ ิ นํามาวิเคราะห์เพือ ปรับปรุงแบบก่อสร้างอาคารทีมีอยู่เดิม

และแบบทีจ่ะใช้เป็นแบบมาตรฐานต่อไป และแบบทจะใชเปนแบบมาตรฐานตอไป 



เป้าหมาย

ีสถานบริการสขุภาพมีมาตรฐานตาม
ั ิ ่กฎหมายและยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล



บรรยายเกณฑประเมนิ- สถาปตยกรรม
   - วิศวกรรมไฟฟา
   - วิศวกรรมเครื่องกล
   - วิศวกรรมสิ่งแวดลอม



ส่วนที ่1 ขอ้มูลทั่วไปู
                   - ชื่อ,จํานวนเตียง,ระดับการให้บรกิาร

่ ี่ ์ ป ิส่วนที 2 เกณฑการตรวจประเมน
                 2 1  โครงสร้าง ตําแหน่งที่ตั้งทางกายภาพ                    2.1  โครงสราง ตาแหนงทตงทางกายภาพ   
                        และสภาพแวดล้อม 
                 2.2  การจัดการด้านความปลอดภัย 
                 2   ร ํ ร รั ร                 2.3  การบารุงรกษาอาคารและ
                        สภาพแวดล้อม



2 1 โครงสรา้ง ตําแหน่งที่ตั้งทางกายภาพ2.1 โครงสราง ตาแหนงทตงทางกายภาพ
               และสภาพแวดล้อม               และสภาพแวดลอม

1. แผนการพัฒนาโรงพยาบาล 
…………………………………………………………..

 ี ั โ1.1 มีแผนการพัฒนาโรงพยาบาล
1.2 มีการจัดทํา  ผงัหลัก  ของโรงพยาบาล 





 
2  ทางเขาออกของโรงพยาบาล2. ทางเขาออกของโรงพยาบาล

2.1 สามารถมองเห็นไดชัดเจน2.1 สามารถมองเหนไดชดเจน
 



2 2 มีความกวางของชองทางเขา ‐ ออก ที่เหมาะสม2.2 มความกวางของชองทางเขา ‐ ออก ทเหมาะสม

ทางออก

ทางเขา



2 3 มีการกําหนดเสนทางเขาออกของรถยนตชัดเจน2.3 มการกาหนดเสนทางเขาออกของรถยนตชดเจน

ปายบอกทางออก

ปายบอกทางเขา



2 4 มีการแบงทางสัญจรระหวางรถและคนอยางชัดเจน2.4 มการแบงทางสญจรระหวางรถและคนอยางชดเจน

คน
รถ



2.4 มีการแบงทางสัญจรระหวางรถและคนอยางชดัเจน



 3. ปายนําทาง ปายจราจร ปายชื่อโรงพยาบาล ปายชื่ออาคาร
 3.1 มีปายบอกทิศและระยะทางสูโรงพยาบาล 

ติดตั้งบนถนนสาธารณะ



3 2 มีปายชื่อโรงพยาบาล ปายชื่ออาคาร  3.2 มปายชอโรงพยาบาล,ปายชออาคาร  
       ติดตั้งอยูในตาํแหนงที่สามารถมองเห็น

้      ได  ชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและกลางคนื



ป้ายชื่อโรงพยาบาล



ป้ายเห็นชัดเจน-มีไฟส่อง
สว่างในเวลากลางคืน



3.3 มีป้ายจราจรภายในโรงพยาบาล3.3 มปายจราจรภายในโรงพยาบาล



3.4   มีป้ายบอกทางไปยังอาคาร/แผนกต่าง ๆ3.4   มปายบอกทางไปยงอาคาร/แผนกตาง ๆ



 
4. ถนนภายในโรงพยาบาล

4.1  ความกวางของถนนเหมาะสม  
      และมีการแบงเสนทางเดินเทา
        แยกจากเสนทางการจราจร

ื้ ็ ี่

ผิวคอนกรตี-ลาดยาง

4.2 พนืผิวถนนเป็นผิวทีคงทน 



4.3  ทางสัญจรของคน-รถยนตสะดวกปลอดภัย

สะดวกปลอดภยั

ไมมีสิ่งกีดขวางไมมสงกดขวาง



4 4  รัศมีวงเลี้ยวของถนนภายในสะดวก 4.4  รศมวงเลยวของถนนภายในสะดวก 



มีวงเลี้ยวสะดวก  มุมมองชัดเจน 



   5. ทางเดนิเทา

      
5.1 มีความกว้างเดินสวน 2 คนสะดวก

      

5.2  พื้นผิวได้ระดับไม่ลื่นและ
       ปราศจากสิ่งกีดขวาง



5.3 ในจุดที่เปนทางขามถนนและมคีวามตางระดับจะตองทํา ทางลาดเอียง
     ใหสามารถนํารถเขน็ผูปวยผานไดโดยสะดวก   



5.4 มดีวงโคมใหแสงสวางในเวลากลางคืน



6. ทางเดินเชื่อมระหวางอาคาร6. ทางเดนเชอมระหวางอาคาร
6.1 มีทางเดนิเชือ่มระหวางอาคาร 

ป้องกันแดดและฝนได้



6.2 มีความกวางเข็นเปลนอนสวนได

กวางไมนอยกวา2.50ม.
ื้ ป    ิ ั

6  ผิวคงทน เรียบไมลื่น

พนปูน ทรายลาง หนขด

6.3 ผวคงทน เรยบไมลน



6.4  ติดตั้งราวจับ-กันกระแทก

6.5  มีดวงโคมสองสวาง



7. ทางลาด
7.1 ระดับพื้นภายในกับภาย
      ี ่      นอกอาคารมความตาง
      ระดับกันมากกว่า 2 ซม. 

7.2 กว้างและลาดชันที่
  ็เหมาะสม  สามารถเขน

รถนั่งหรือเปลนอนสะดวก
ป ัปลอดภย



7.3 ผิวคงทนเรยีบไม่ลื่น  ระบายน้ําได้ดี

้7.4 ติดตังดวงโคมใหแ้สงสวา่งในเวลากลางคืน



ไฟ ่ ่หลอดไฟส่องสว่าง





8. ที่จอดรถยนตและจักรยานยนต

จัดลานจอดรถ-จักรยานยนต
แยกเปนสัดสวน

8.1 มีพื้นผิวถาวร เชน
ิ ี      ผิวลาดยาง คอนกรีต



8.2   ตีเสนแบงที่จอดรถ-จกัรยานยนต
                

ทําเครื่องหมายทิศทางสัญจร

ตเีสนชองจอด



8.3  มีที่จอดรถยนตสําหรับผูพิการ

มีปาย เครื่องหมายมปาย-เครองหมาย



8.4 มีระบบให้แสงสว่างที่เหมาะสมในเวลากลางคืน

8.5 มีระบบระบายน้าํที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
้ ไ                     สามารถระบายนาํได้ดี



9. บริเวณรับสงผูปวยหนาอาคาร 
9.1  มีความกว้างพอที่รถยนต์คันอื่นสามารถผ่านขึน้     
     ไปได้ขณะทีม่ีรถยนต์จอดรับส่งผู้ป่วยและมหีลงัคา   ู
                  ป้องกันแดดและฝนได้

รับสงผูปวย

ขับผานไดขบผานได



9.2 เป็นพื้นถาวร เรียบ ไม่ลืน่ ทําความสะอาดไดง้า่ย
      

9  ั ื้ ิ ั ่ ้ ่9.3 ระดับพืนบริเวณรับส่งผู้ป่วย
           อยู่ระดับเดียวกับพื้นถนน

้ ็ ้ ้     ถ้าเป็นพืนต่างระดับต้องมทีางลาด



9 4 บริเวณทางเข้าหลักของอาคารและบริเวณจอดรถนั่งหรือ9.4 บรเวณทางเขาหลกของอาคารและบรเวณจอดรถนงหรอ
            เปลนอน ต้องมีพื้นที่เพียงพอต่อผู้ใชบ้ริการ มหีลงัคา 
            ป้องกันแดดและฝนได้ดี            ปองกนแดดและฝนไดด

9.5 มีการติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวาง
          สําหรับเวลากลางคืนอยางเพียงพอ



10. มีหองน้ํา-หองสวม 10 1 ยกชาย หญิงในจาํนวนที่10.1 แยกชาย-หญงในจานวนท
                เพียงพอ ต่อการใช้
         



10.2 มีราวพยงุในตําแหน่งเหมาะสมุ
                      
         
10.3 มีหอ้งน้ําผูพ้ิการ
                                            
         



10.4 พื้นผิวทาํด้วยวัสดไุมล่ื่นุ
              ทําความสะอาดง่าย
                      
         

10.5 ติดตั้งสุขภณัฑใ์นตําแหนง่
                    เหมาะสม
                     



้ ่ระบายความชื้น กลิ่นอับ

แดดสองถึง-ฆาเชื้อโรค

6 ี ี่ ี10.6 มีการระบายอากาศทีดี
                             
                     
                      



11. บนัได (ทั้งบันไดหลักและบนัไดหนไีฟ 
11.1 วัสดุทนไฟ-มีราวบันไดมั่นคงแข็งแรง
                                            
         

2 ไ ้11.2 ช่องบันไดกว้าง-สญัจรสะดวก
                      



11.3 มีป้ายระบุชั้น  มีแสงสวา่งเห็นชัดเจน
                      
         

11.4 มีช่องเปิดระบายอากาศ
 (มีระบบอัดอากาศถ้าผนังทุกด้านทึบ)
                                              

                      
         



12. ลิฟทบริการผูปวย 
12.1 ขนาด-จํานวนเพียงพอใชง้าน
                                            
         

12.2 ห้องโดยสาร-ประตูกว้างพอ
ํ ั ็ ป ้ป่           สําหรับรถเข็น,เปลนอนผู้ปว่ย

                      



12.3   มีระบบ SAFETY DEVICE
AUTOMATIC RESCUE DEVICE

                      
         



12.4 สะอาด ระบายอากาศดี ไม่ร้อนอบอ้าว

12.5 โถงหน้าลิฟท์เขน็เปลนอนผ้ป่วยสวนกันได้1 ู
                    มีแสงสว่างที่เหมาะสม



12.6 มีลิฟท์สําหรับผู้พิการอย่างน้อย 1 ชุดในแต่ละกลุ่มลิฟท์
                        



13. เฟอนิเจอรประกอบอาคาร 

 13.1 จัดเป็นระเบียบ ไมก่ีดขวางทางสญัจร
                       สะดวกในการใชง้าน





13.2 อยู่ในสภาพดี จํานวนเพียงพอต่อการใชง้าน
             ทั้งผูใ้หแ้ละผู้รับบริการ



14. ระบบไฟฟากําลัง
14.1 แนวปักเสาพาดสายเป็นระเบียบปลอดภัย
                       



14.2 รอบเสาหม้อแปลง(นั่งร้าน)มีพื้นที่ต่อการซ่อมบํารุง
                       

14.3 สายไฟฟ้ามีระยะห่างจากตัวอาคารไม่ก่อให้เกิด
            อันตราย,มีความสูงจากผิวจราจรหรือทางเดินเหมาะสม
                       



14.4 มีกระแสไฟฟา้จ่ายให้กับอุปกรณ์ที่ใช้กับผู้รับบริการ
                        เพยีงพอ 24 ชม ตามมาตรฐานวิศวกรรมสถาน                        เพยงพอ 24 ชม.ตามมาตรฐานวศวกรรมสถาน
                       14.5 มีการติดตั้งแผงจายไฟฟาหลกัและตูสวทิชตัดตอนอยูภายใน

               หองที่สรางดวยวัตถุมั่นคงแข็งแรงในตําแหนงที่มองเห็น  สามารถเขาุ
         ตรวจสอบไดงายและอยูในสภาพที่ยึดติดแนนมั่นคง  รวมทั้งมีสญัญาณ       
         เตอืนในกรณทีี่เกิดความผิดปกติหรอืการทํางานของระบบไฟฟาขัดของ 
                       



14.6 การเดินสายไฟยึดแนน่หรือฝงัผนัง/ฝ้าอย่างเป็นระเบียบ
 



 
15. ระบบไฟฟาแสงสวาง

15.1  มีการติดตั้งเสาไฟฟาแสงสวางที่ใหความสวางในเวลา
       กลางคืนไดอยางพอเพียง  ติดตั้งอยางมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย

 

15.2  มีแสงสว่างพอเพยีงและเหมาะสม
        



16. ระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน
16.1 มีระบบไฟฟ้าสํารองฉุกเฉินในการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 
                     ภายหลังระบบไฟฟ้ากําลังหลักหยดทํางาน                     ภายหลงระบบไฟฟากาลงหลกหยุดทางาน

16.2 มีการทดสอบการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารองเป็นประจํา

16.3 มีน้ํามันสํารองสําหรบัการเดินเครื่องอย่างเพียงพอ    

 16 4 เครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารองต้องอย่ในที่มิดชิด  โดยอาจอย่ภายใน 16.4 เครองกาเนดไฟฟาสารองตองอยูในทมดชด  โดยอาจอยูภายใน
             อาคารหลักหรืออยู่เป็นอาคารแยกต่างหาก  มีการป้องกัน
             แรงสั่นสะเทือนและเสียงจากเครื่อง  มปีระตทางเข้าออกสะดวก                ู
             และกว้างเพียงพอต่อการเคลื่อนย้ายหรือซ่อมบํารุง

 16.5 ภายในอาคารที่ติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง  ต้องมีการระบาย
               อากาศที่ดีและสะอาด  มีแสงสว่างเพียงพอในการตรวจสอบ  

ํ ื่                                   การทํางานของเครือง



16.6 ต้องมีรางระบายน้ําภายในห้องเครื่องในตําแหน่งที่เหมาะสม หรือ
          รอบแท่นเครื่อง  สาํหรับการระบายน้ําเวลาที่ทําความสะอาดพื้น

16.7 เครื่องกําเนิดไฟฟ้าต้องมีขนาดกําลังที่เหมาะสมและเพียงพอ  
           สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าสํารองให้กับดวงโคมและอปกรณ์           สามารถจายกระแสไฟฟาสารองใหกบดวงโคมและอุปกรณ
            ในแผนกที่จําเป็นเช่น  แผนกอุบัติเหตุ ห้องผ่าตัด  คลอด

16.8 บันได/ทางสัญจรและหน่วยบริการอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ
       16.7 ต้องมีระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินซึ่งใช้พลังงานจาก 
                    แบตเตอรี่เพิ่มเติมตามความเหมาะสม



17. ระบบโทรศัพท
17.1 แนวปักเสาพาดสายโทรศพัท์เป็นระเบียบเรยีบร้อยและปลอดภัย
        17.2 สายโทรศพัท์มีระยะห่างจากตัวอาคารที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตราย

                     และมีความสูงจากผิวจราจรหรือทางเดินที่เหมาะสม     
                           ไม่กีดขวางหรือเป็นอนัตรายต่อบุคคลทั่วไป

17.3 มีจํานวนโทรศัพทต์ามความเหมาะสม เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารระหวา่ง
    หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ี18. ระบบเสยีงตามสาย



19. ระบบเรียกพยาบาล
-สําหรับสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ป่วย  โดยติดตั้งที่
     ห้องพักผู้ป่วย,ห้องน้ําผู้ป่วยและที่ทํางานพยาบาลู , ู



20. ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้
้ ้มีการติดตั้งระบบเตือนเพลิงไหม้ในทุกชั้นของอาคารประกอบด้วย  

อุปกรณ์สง่สัญญาณที่สามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให้ผูท้ี่อยู่ภายในอาคาร
ได้ยินอย่างทั่วถึง   โดยการควบคมด้วยมือหรือด้วยระบบไดยนอยางทวถง   โดยการควบคุมดวยมอหรอดวยระบบ
อัตโนมัติ ในตําแหน่งที่เหมาะสมเช่น โถงพักรอ ห้องพักผู้ป่วย  
ห้องทํางาน เป็นต้น

21. ระบบล่อฟ้า
  ติดตั้งบนหลงัคา-ดาดฟ้า



22. ระบบดบัเพลิง - ถังดับเพลิงเคมีที่มองเห็นและหยิบใชงายอยางนอยชั้นละ 1 ถัง
- สายฉีดน้ําดับเพลิงทกชั้นกรณีเปนอาคารขนาดใหญั ั ิ ี  สายฉดนาดบเพลงทุกชนกรณเปนอาคารขนาดใหญ
- ระบบดับเพลิงอัตโนมัตเิทียบเทาระบบสปรงิเกอรกรณีอาคาร
  ขนาดใหญพิเศษหรือเปนอาคารสูง

ถังดับเพลงิเคมี

สายฉีดน้ําดับเพลงิ

สปริงเกอร์สปรงเกอร



23 ระบบประปา 23.1 มีระบบจ่ายน้าํประปาทีส่ะอาดไมป่นเปือ้นสิง่ที่เปน็อนัตรายตอ่
        สขภาพ ไมม่กีารรั่วซึมและมปีรมิาณแรงดนัเพียงพอตอ่การใช้งาน  23.ระบบประปา         สุขภาพ,ไมมการรวซมและมปรมาณแรงดนเพยงพอตอการใชงาน  



23.2 มีระบบสํารองน้ําประปาที่สามารถใหบรกิารไดตลอดระยะเวลาการรกัษา 

23.3 ในการสํารองน้ําประปาจะตอ้งไมม่ีการรั่วซึมและตดิตั้งในสถานที่
               เหมาะสม   ไมก่อ่ให้เกิดการปนเปือ้นน้ําประปา  เช่นระดบั  
                     ฝ ั ้ํ ใ ้ ิ   ้ ่ ้ํ โ ั่ ไป                     ฝาถงนาใตด้นิ  ตอ้งสูงกวารางระบายนาโดยทวไป

23.4 มีฝาถังสําหรบัการตรวจสอบ บํารุงรักษา ปดิมดิชดิมีกญุแจล๊อค 
                       ปอ้งกนัสตัว์ แมลง หรอืคนตกลงเข้าไปในถัง  



24.ระบบระบายน้ํา 24.1  มีระบบระบายน้ําทิง้เขาสู ระบบระบายน้ําเสีย
ี่ ีป ิ ิ                                  ทีมีประสิทธิภาพ

24.2  มีระบบการระบายน้ําฝนจากอาคาร สู่ระบบระบายน้ําฝนรวมอย่าง 
เหมาะสมเชน่รางระบายน้ํารอบอาคาร  บ่อพักระบบระบายน้ําฝนด้าน
ข้างถนน โดยมีความลาดเอียงเพียงพอ ไม่ก่อให้เกิดการตกตะกอนในท่อ 
รางมีต กรงดักขย ของร บบร บายน้ําฝนกอ่นปลอ่ยออกส่ หลง่รางมตะแกรงดกขยะของระบบระบายนาฝนกอนปลอยออกสูแหลง
ระบายน้ําสาธารณะและไม่มีบริเวณน้ําขังที่ก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธ์ยุง



24.3  มีการแยกประเภทท่อต่าง ๆ ตามระบบการใช้
้ ้ ้งานอย่างชัดเจน เช่น ท่อสว้ม ท่อน้ําทิ้ง ท่อระบายน้ําฝน 

ท่อระบายน้ําจากเครื่องปรับอากาศ โดยไม่มีการรั่วซึม
                          
             



25.ระบบบาํบัดน้ําเสยี
25 1 มีระบบบาํบัดน้ําเสียรวมหรือแยกที่มีประสิทธิภาพ 25.1 มระบบบาบดนาเสยรวมหรอแยกทมประสทธภาพ 
       สามารถรองรบัปรมิาณน้ําเสียอย่างพอเพียงและเหมาะสม       
25.2 มีระบบการดูแลที่ดีตามมาตรฐานที่กําหนด ู ฐ



26. การจัดเก็บและกําจัดขยะ
26 1  มีการแยกการจัดเก็บและกําจัดขยะทั่วไป26.1  มการแยกการจดเกบและกาจดขยะทวไป
                            ออกจากขยะติดเชื้อ

26.2 มีภาชนะรองรับที่มีฝาปดิมิดชิด  ไม่รั่วซึม  ทําด้วยวัสดุที่ทําความ
        สะอาดง่ายและเหมาะสมต่อการเคลื่อนย้ายไปกําจัดได้   
        อย่างสะดวกและปลอดภัย



26.3  อาคารที่พักและกําจัดขยะเปน็อาคารมิดชิด
         ป้องกันแมลงและสัตว์ได้  มีการระบายอากาศทีด่ี

ี ้ ี         มีป้ายบอกรายละเอียดประเภทของขยะอย่างชัดเจน 
         และมีการติดตั้งดวงโคมใหค้วามสว่างบริเวณอาคารพักขยะ

26.4 อาคารที่พักขยะและกําจัดมูลฝอยอยู่ในตําแหน่งู ู
             ที่สามารถเคลื่อนย้ายขยะเข้าออกได้สะดวก  และ
            ต้องไม่อยู่ในบริเวณทีม่ีผูค้นเดนิสัญจรผ่านไปมา

้ ้26.5 มีระบบระบายน้ําจากอาคารพักขยะมูลฝอย   
          ไหลลงสูระบบบําบัดน้ําเสียหรือบอเกรอะบอซึม 

26.6 มีการกําจัดขยะติดเชือและขยะอนัตราย  ด้วยวิธี
           ที่เหมาะสมที่มีประสิทธภิาพตามประเภทของขยะ 



27.ระบบแกสทางการแพทย 27.1 ระบบเสนทอจายแกส (PIPELINE ) ตองมีหอง
         เก็บทอแกส (CYLENDER )แยกเปนสดัสวน   

ป ี ี่ ี                    ปลอดภยัและมีระบบระบายอากาศทดีี

27.2 ทอ่แก๊สตอ้งไดม้าตรฐาน
และมีจํานวนที่เพียงพอ มี
เครื่องหมายและสีเปน็ไปตามเครองหมายและสเปนไปตาม
มาตรฐานอยูใ่นตําแหนง่ที่
สามารถมองเห็นไดช้ัดเจน



27.3 กรณีจ่ายแก๊สทางการแพทย์ดว้ย ระบบเส้นทอ่ 
(PIPELINE) ตอ้งมหีอ้งควบคมุระบบการจ่ายที่เปน็
สัดส่วนและจัดทําปา้ยเตอืนอนัตราย มกีารระบาย  
อากาศทีด่แีละจ่ายแก๊สด้วยระบบอตัโนมตัิ  มกีารควบคมุ
การเข้าออกโดยอนญาตเฉพาะเจ้าหน้าที่ผ้เกี่ยวข้อเท่านัน้การเขาออกโดยอนญุาตเฉพาะเจาหนาทผูเกยวขอเทานน



27.4 ระบบเสน้ทอ่ (PIPELINE)  มีการตดิตัง้อยา่ง
มีระเบยีบ มั่นคงยดึแน่นกบัอาคารแยกห่าง ไมป่ะปนมระเบยบ มนคงยดแนนกบอาคารแยกหาง ไมปะปน
กบัระบบทอ่อืน่และสายไฟฟ้า

27.5 มีเครื่องหมายที่ หัวจ่ายแก๊ส (OUTLET)
         ทุกจุดโดยระบุชนดิของแก๊สอยา่งชัดเจน

                  
       



27.6  มีวาล์วควบคุมบริเวณ (ZONE  VALVE)และระบบ
่ ้สัญญาณเตือน (LINE ALARM) ที่ได้มาตรฐาน  ติดตั้งในตําแหน่ง 

ที่สามารถมองเห็นไดส้ะดวกไม่นอ้ยกว่า 1 ชุดต่อหน่วยบริการ 



27.7 กรณีใช้ออกซิเจนเหลว (LIQUID)  จุดติดตั้งจะต้องห่าง
          ออกจากอาคารตาง ๆในระยะที่ปลอดภัย  มีรั้วโปรงโดยรอบ มีปายๆ
          เตือนอันตราย  และมีระบบดูแลบํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอ



28. ระบบระบายอากาศ/ปรับอากาศ
28.1  มีอากาศจากภายนอกเติมเข้าสู่ห้องเพื่อใหไ้ด้อัตราการถ่ายเท  
                  อากาศที่เหมาะสม  โดยวิธีธรรมชาติหรือใช้วิธีทางกล      

28.2 โถงพักคอยตองโลงสบาย  มอีากาศถายเทไดด ี ถามกีารปรับ
                  อากาศจะตองมีระบบระบายอากาศที่มีประสิทธภิาพ



28.3  มีการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศในบรเิวณทีค่วบคุม
        โดยใหอ้ากาศไหลจากบริเวณทีม่คีวามสะอาดมากไปยัง        โดยใหอากาศไหลจากบรเวณทมความสะอาดมากไปยง
        บรเิวณทีม่ีความสะอาดนอ้ยกว่า

28.4  หอ้งตรวจผู้ป่วยที่แสดงอาการโรคตดิเชื้อทางอากาศ 
้ ี ั ใ ้ ็                   ต้องมีแรงดันอากาศภายในหอ้งเปน็ลบ



29. สภาพแวดลอม พืน้ที่ระหวางอาคารและการจัดภูมิทัศนู
29.1 มีสภาพแวดลอมโดยทัว่ไปที่เหมาะสม  สะอาด
                      รมรื่นและเปนระเบียบเรียบรอย

29.2 ไม่มีเศษขยะ สิ่งสกปรก น้ําขังบนถนน  ทางเท้าหรือบริเวณ
      ต่างๆ มีการเตรียมที่ทิ้งขยะสําหรับผู้มารับบริการอย่างเพียงพอ

29.3 มีการจัดภูมิทัศนบนพื้นที่วางระหวางอาคาร   หรือพื้นที่วางอื่นๆ
       เพื่อความรมรื่นสวยงาม   และเปนที่พักผอนของผูมารับบริการ



การจัดภมิทัศน์บนพื้นที่ว่างระหว่างอาคารการจดภูมทศนบนพนทวางระหวางอาคาร



2.2  การจัดการด้านความปลอดภัย
1. การบริหารจัดการทั่วไป
                        

1.1 ต้องมีรั้วกั้นขอบเขตของโรงพยาบาลอย่างชัดเจนและ
 กําหนดทางเข้าออกที่เหมาะสมและสะดวก  เพื่อรักษาความ

ัปลอดภัย
1.2 มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัประจําจุดต่างๆ
ของโรงพยาบาลความเหมาะสม  ผ้มารับบริการของโรงพยาบาลความเหมาะสม  ผูมารบบรการ
สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา   
1.3 มีระบบสื่อสารที่สามารถติดต่อ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ   

1.4 มี แผนบริหารจัดการอุบัติภัยุ
และการอบรมซ้อมแผน รวมทั้งมีการ
ประเมินผลการซ้อมอย่างน้อย 

ั้ ี
1.5 มีระบบพร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ื ั ี่ ใ1 ครัง/ปี และเตือนภัยที  เหมาะสมและอยูใ่น
สภาพพร้อมใช้งาน
        



2. ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
2.1 มีการปองกันการเกิดอบุัตเิหตุจากการใชอาคารหรือจุดที่
ผูรับบริการไมควรเขาใกล  มีปายเตือนระวงัตางๆเชน พื้นลืน่
หรือหามเขาใกลบริเวณ
หมอแปลงไฟฟา หมอแปลงไฟฟา 
     



2.2 มีการติดตั้งไฟแสงสว่างตามจุดต่างๆ ที่
เป็นทางสัญจรของผใ้ห้และผ้รับบริการ

2.3 มีแผนผังอาคารระบุเส้นทางหนีไฟ  
ติดตั้งในตําแหน่งที่เหมาะสมมองเปนทางสญจรของผใูหและผูรบบรการ ตดตงในตาแหนงทเหมาะสมมอง

          เห็นได้ชัดเจน



3. ด้านวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร
3.1 มีคูม่อืการใช้ประกอบงาน วิศวกรรมระบบ
ป  ่ ่ ไฟฟ้   ประกอบอาคาร ตางๆเชนระบบไฟฟา้  ระบบ
ปรับอากาศ ระบบแก๊สทางการแพทย์เป็นต้น  

3.2 มีป้ายเตือนการใชแ้ละขอ้จาํกัดการใช้ เช่น 
น้ําหนักบรรทก/จํานวนคนทีใ่ช้ลิฟท์ต่อครัง้  การนาหนกบรรทุก/จานวนคนทใชลฟทตอครง  การ
ต่อพ่วงปลั๊กไฟฟ้า 

่3.3 มีปา้ยหา้มหรือระบบป้องกันบุคคลทีไ่ม่
เกี่ยวข้องเข้าในสถานทีซ่ึ่งมีระบบประกอบ

่อาคาร เช่น ห้องเครื่องกําเนิดไฟฟ้า หอ้ง
เครื่องลฟิท์  หอ้งเครื่องปัม้น้าํ  เป็นต้น 
     
     



2.3  การบํารุงรักษาอาคารและสภาพแวดลอม

1. การบริหารจัดการทั่วไป
                        1.1 มีการตรวจสอบบํารุงรักษาอาคาร

2. อาคารและสภาพแวดล้อม

ี   ี่ ํและอุปกรณ์ที่ใช้งานในระบบต่างๆเป็น
ประจําโดยผู้มีความรู้ความชํานาญ  

้ ั้ ั ํ ป ั ิใ ่

2.1 มกีารซอมแซม สวนทีชํารุด 
เสียหาย ใหพรอมใชงานไดตลอดเวลา

พร้อมทงจดทําประวติในการซ่อม
บํารุงรักษา รวมทั้งมีแผนปฏบิัติการที่
ชัดเจน

2.2 มีการดูแล รักษาความสะอาด
ของอาคาร และสภาพแวดล้อม ของ

   1.2 มีหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบ
การซอมบํารุงรักษาอาคารและ
ป 

 โรงพยาบาลตามความเหมาะสม     

อุปกรณ

1.3 มีระบบการสาํรองอุปกรณ
และเครือ่งมือที่จําเปน



3. วิศวกรรมระบบประกอบอาคาร
3.5 ระบบเรียกพยาบาล  
    - มีการตรวจสอบการทํางานของระบบและ

3.1 ระบบไฟฟ้ากําลังและแสงสว่าง
    - มีการทําความสะอาดดวงโคม สวิทฃ์ ปลั๊ก 

็ ํ ใ ้ ่ ไ ่

ทําความสะอาด  มีคู่มือหรือประวัติการ
บํารุงรักษา  

ื ไ เป็นประจําให้ปราศจากฝุ่นละออง  หยากไยเ่กาะ 
ทดสอบการทํางานของสวิทช์ บาลลาสท์    
สตาร์ทเตอร์ มีค่มือหรือประวัติการบํารงรักษา

3.6 ระบบสญัญานเตือนเพลิงไหม  
มีการตรวจสอบและทดสอบการทํางานของ
ระบบใหพรอมใชงานได ตลอดเวลาและทําสตารทเตอร มคูมอหรอประวตการบารุงรกษา

3.2 ระบบไฟฟ้าสาํรองฉุกเฉิน
    - มีการทําความสะอาด  ตรวจสอบและ

ระบบใหพรอมใชงานได ตลอดเวลาและทา
ความสะอาด  มคีูมือหรือประวัติการบํารุงรักษา

ทดสอบการทํางานของแบตเตอรี่สํารอง  มีคู่มือ
หรือประวัติการบํารุงรักษา3.3 ระบบโทรศัพท์

3.7 ระบบดับเพลิง
     -มีการตรวจสอบและทดสอบการทํางานของ
ระบบให้พร้อมใช้งานได้ ตลอดเวลาและทําความ    - มีการตรวจสอบการทํางานของระบบและ

ทําความสะอาด มีคู่มือหรือประวัติการ
ํ ั

ระบบใหพรอมใชงานได ตลอดเวลาและทาความ
สะอาด  มีคู่มือหรือประวัติการบํารุงรักษา
3.8 ระบบประปา

บํารุงรกษา
      3 .4 ระบบเสียงตามสาย

    - มีการตรวจสอบการทํางานของระบบและ
 -มกีารตรวจสอบและทดสอบการทาํงานของ
ระบบตามมาตรฐานใหพรอมใชใชงานได

ทําความสะอาด มีคู่มือหรือประวัติการ
บํารุงรักษา 
      

ตลอดเวลาและทาํความสะอาด  มีคูมอืหรอื   
 ประวัตกิารบํารุงรกัษา



3.9 ระบบระบายน้ํา
มีการดแลทาํความสะอาด  ปองกันไมใหน้ําขัง หรอืมีเศษ

3.13 ระบบระบายอากาศ / ปรับอากาศ
         - การล้างทําความสะอาดกรอง-มการดูแลทาความสะอาด  ปองกนไมใหนาขง หรอมเศษ

ขยะติดคางตามรางหรือทอระบายน้ํา
      3 10 ระบบบาํบดัน้ําเสีย

         - การลางทาความสะอาดกรอง
อากาศชนิดล้างได ้ ควรปฎิบัติดังนี้

3 13 1  สวนหองผปวย มกีารทาํความ3.10 ระบบบาบดนาเสย
-มีระบบการดูแลที่ดีตามมาตรฐานที่กาํหนด  และคุณภาพ
น้ําที่ผานการบําบัดแลวจะตองไดมาตรฐานตามคณุภาพ

3.13.1  สวนหองผูปวย มการทาความ
สะอาดทุก 2 สัปดาห

่ ไน้ําทิ้ง ที่กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยแีละสิ่งแวดลอม
และกระทรวงสาธารณสขุกําหนด  โดยมีผลการ

ป ั  

3.13.2  สวนบรกิารทัวไปมีการทํา
ความสะอาดทุก 4 สัปดาห

ตรวจสอบเปนหลกฐาน 
      3.11 การจัดเก็บและกําจัดขยะ
     - สภาพโดยรอบอาคารที่พักขยะ  จะต้องมีความ

ไ ่ ี ่   ไ ่ ี ้ํ ั   ี ่

3.13.3  ส่วนคอยส์ทําความเย็น  
ถาดน้ําทิ้ง และแผงระบายความร้อน  
ให้ล้างทําความสะอาดทก 6 เดอืน สะอาดไมม่ี เศษขยะตกหล่น  ไม่มีนําขงั  มีการแบ่ง

ประเภทขยะอย่างชัดเจน มีการป้องกันกลิ่นฟุ้ง
กระจาย  ๊ ์

ใหลางทาความสะอาดทุก 6 เดอน 
เป็นอย่างน้อย

 ี       3.12 ระบบแก๊สทางการแพทย์
     - มีการตรวจสอบและทดสอบความ
สมบรณ์ของการใช้ระบบ  รวมทั้ง  อปกรณ์

3.13.4  มีการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการทํางานของกรอง
อากาศและอปกรณ์ปรับอากาศอย่างสมบูรณของการใชระบบ  รวมทง  อุปกรณ

ประกอบ เชน่ มีตารางและประวัติการ
บํารุงรักษา

อากาศและอุปกรณปรบอากาศอยาง
สม่ําเสมอทุก 6 เดือนเปน็อย่างน้อย 
     


