
    ส่วนที่ 2  เกณฑ์การตรวจประเมนิ 
 

 
  

ลําดบั                                                   เกณฑ์การประเมิน                 มี 
  ไม่มี                                       หมายเหตุ 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผา่นเกณฑ ์

  1 แผนการพฒันาโรงพยาบาล      
 1.1  มี แผนการพฒันา โรงพยาบาลในด้านอาคารและสภาพแวดล้อม  
 1.2  มีการจัดทํา ผังหลกั ของโรงพยาบาล หรือ มีการจัด กลุ่มอาคาร 

       ทีเ่หมาะสม 
 

  2 ทางเข้าออกของโรงพยาบาล        
 2.1  สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากถนนสาธารณะทั้งในเวลา 

        กลางวันและกลางคืน        
 

 2.2  มีความกว้างของช่องทางเข้า - ออกที่เหมาะสมและไม่มีสิ่งบดบัง 
        ทัศนวิสยัในการขับขี ่  (กฎหมายกําหนด) 

 

 2.3  มีการกําหนดเส้นทางสัญจรเข้า – ออกของรถยนต์อย่างชัดเจน    
 2.4  มีการแบง่ทางสัญจรระหว่างรถและคนอย่างชัดเจน      
  3 ปา้ยนาํทาง ปา้ยจราจร ปา้ยชื่อโรงพยาบาล ป้ายชื่ออาคาร  
 3.1  มีป้ายนําทางบอกทิศทางและระยะทางสู่โรงพยาบาล  ติดตั้งอยู่ 

      บนถนนสาธารณะสายหลัก   
 

 3.2  มีป้ายชื่อโรงพยาบาล,ป้ายชื่ออาคารที่เปน็หน่วยบรกิารสําคัญเช่นอุบัติเหต ุ  
 ฉุกเฉิน ติดตัง้อยู่ในตําแหนง่ที่มองเห็นได้ชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน  

  ส่วนที่ 2.1  โครงสร้าง ตําแหน่งทีต่ั้งทางกายภาพและสภาพแวดล้อม  ( xxxxxxxxxx  มีคําอธิบายศัพท์ ) 
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   3.3  มีป้ายจราจรภายในโรงพยาบาล  ติดตั้งในตําแหน่งที่เหมาะสม  
       สามารถมองเห็นได้ชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน 

 

 3.4  มีป้ายบอกทางไปยังอาคาร/แผนกต่าง ๆ  มองเห็นได้ชัดเจนพร้อม 
       ระบบไฟแสงสว่างที่เหมาะสม   

 

  4 ถนนภายในโรงพยาบาล       
 4.1  ความกว้างของถนน ต้องเหมาะสมกับการจัดการจราจรภายใน      
 4.2  พื้นผิวถนนเป็นผิวที่คงทน เช่นคอนกรีต หรือถนนลาดยาง   
 4.3  ทางสัญจรของคนและรถยนต์ต้องมีความสะดวกและปลอดภัย 

       ปราศจากสิ่งกีดขวาง     
 

   4.4 รัศมีวงเลีย้วของถนนภายใน จะต้องสะดวกต่อการเลี้ยว และมีระยะ 
      มุมมองทีช่ัดเจน กรณีถนนมีรัศมีวงเลีย้วแคบหรือมีสิง่กีดขวางบดบัง 
      สายตา ต้องมีมาตรการเสริมความปลอดภัย เช่น ติดตั้งกระจกโค้ง  
      สะท้อนภาพ  หรือมีเจ้าหน้าที่กํากับการจราจร  

     

  5 ทางเดนิเทา้  
 5.1  มีความกว้างของทางเดินเท้าทีเ่หมาะสมอย่างน้อย 2 คนเดินสวนกันได ้     
 5.2  มีพื้นผิวได้ระดับ ไม่ลื่น และปราศจากสิ่งกีดขวาง  
 5.3  ในจุดที่เป็นทางข้ามถนนและมีความต่างระดับจะต้องทําทางลาด 

       เอียงให้สามารถนํารถเข็นผู้ป่วยผ่านได้โดยสะดวก  รวมทั้งต้อง 
       จัดใหม้ีป้ายจราจรเตือนว่าเป็นทางข้าม 

 

 5.4  มีดวงโคมให้แสงสว่างในเวลากลางคืน  (กฎหมายกําหนด)  
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  6 ทางเดนิเชื่อมระหว่างอาคาร  
  6.1  มี  ทางเดนิเชื่อมระหว่างอาคาร  สําหรับผู้รับบริการ  ทีม่ีหลังคา 

       ป้องกันแดดและฝนได้ 
 

 6.2  ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร  ต้องมีความกว้างที่เหมาะสมต่อ 
       การเข็นเปลนอนผู้ป่วยสวนกัน   และไม่มีสิ่งกีดขวางที่เป็น 
       อุปสรรคต่อการสัญจร   

 

  6.3  ผิวทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร  จะต้องคงทน เรียบ ไม่ลื่น  
       และไม่มนี้ําขัง  สามารถระบายน้ําได้อย่างดี

     

 6.4  มีการติดตั้งราวจับ / ราวกันกระแทกอย่างมั่นคงแข็งแรง     
 6.5  มีการติดตั้งดวงโคมให้แสงสว่างในเวลากลางคืน  (กฎหมายกําหนด)  
  7 ทางลาดสาํหรบัผู้รบับริการ  
   7.1  ทําทางลาดสําหรับผู้รับบริการทุกจุด  ในกรณีทีม่ีระดับพื้นภายใน  

       อาคารหรือระดับพื้นภายในกับภายนอกอาคารมีความต่างระดับกัน 
       มากกว่า 2 ซม.  (กฎหมายกําหนด)       

     

 7.2  ทางลาดต้องมีความกว้างและความลาดชันที่เหมาะสม  สามารถเข็น   
       รถนั่งหรอืเปลนอนผู้ป่วยได้สะดวกและปลอดภัย  (กฎหมายกําหนด)       

 

 7.3  ผิวทางลาดจะต้องคงทน เรียบไม่ลื่นและไม่มีน้ําขังสามารถระบายน้ําไดด้ี 
       (กฎหมายกําหนด)       

 

 7.4  มีการติดตั้งดวงโคมให้แสงสว่างในเวลากลางคืน  (กฎหมายกําหนด)        
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  8  ที่จอดรถยนตแ์ละจักรยานยนต ์      
   8.1  มีพื้นผิวถาวร เช่น ผิวลาดยาง คอนกรีต   
 8.2  มีการตีเส้นจราจรแบ่งแยกบริเวณ  ที่จอดรถยนต์   ที่จอดรถ 

       -จักรยานยนต ์และทําเครื่องหมายแสดงทิศทางสัญจรอย่างชัดเจน  
 

  8.3  มีที่จอดรถยนต์สําหรับผูพ้ิการอยู่ใกล้ทางเข้าอาคารและ 
       ที่จอดรถทั่วไปในโรงพยาบาล  และมีป้ายหรือเครื่องหมาย  
       แสดงอย่างชัดเจน  (กฎหมายกําหนด)         

     

 8.4  มีระบบให้แสงสว่างที่เหมาะสมในเวลากลางคืน  (กฎหมายกําหนด)          
 8.5  มีระบบระบายน้ําที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

       สามารถระบายน้ําได้ดี 
 

  9 บริเวณรบั สง่ผูป้่วยหน้าอาคาร   
   9.1  มีความกว้างเพียงพอที่รถยนต์คันอื่นสามารถผ่านขึน้ไปได้ขณะที่มี     

       รถยนต์จอดรับส่งผู้ป่วย   รวมทั้งต้องไม่มีสิ่งกีดขวางที่เป็น 
       อุปสรรคในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย   

     

 9.2  พื้น บรเิวณรบัส่งผูป้ว่ย ต้องเป็นพื้นถาวร เรียบ ไมล่ื่น สามารถทาํ 
       ความสะอาดได้ง่าย 

 

 9.3  ระดับพื้นบริเวณรับส่งผู้ป่วย  ต้องอยู่ในระดับเดียวกับพื้นถนน  
       ถ้าเป็นพื้นต่างระดับต้องมีทางลาดที่มีความลาดเอียงที่เหมาะสม 
       (กฎหมายกําหนด)       

 

 9.4  บริเวณทางเข้าหลักของอาคารและบริเวณจอดรถนั่งหรือเปลนอน  
       ต้องมีพื้นที่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ  หรือมีการบริหารจัดการที่ดี   
       มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่สามารถป้องกันแดดและฝนได้ดี 
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 9.5  มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสําหรับเวลากลางคืนอย่างเพียงพอ 
       (กฎหมายกําหนด)       

   

 10  ห้องน้ํา ห้องสว้ม      
   10.1  มี ห้องน้ํา ห้องส้วม แยกชาย หญิง ในจํานวนที่เพียงพอ  

         ต่อการใช้บริการ (กฎหมายกําหนด)        
 

 10.2  ห้องน้ํา ห้องส้วมผู้ป่วยต้องมีราวพยุงตัวติดตั้งในตําแหน่ง  
         ที่เหมาะสม  

 

  10.3  มีห้องน้ําห้องส้วมสําหรับผู้พิการ   โดยให้มีทุกชั้นทุกอาคาร 
         อย่างน้อยชั้นละ 1 หอ้ง  (กฎหมายกําหนด)      

     

 10.4  มีพื้นผวิทําด้วยวัสดุที่ไม่ลื่นและทําความสะอาดได้ง่าย      
 10.5  มีการติดตั้งสุขภัณฑ์และส่วนประกอบที่จําเป็นในตําแหน่ง 

         ที่เหมาะสมต่อการใช้งาน   
 

 10.6  มีการระบายอากาศที่เหมาะสมและไม่อับชื้น (กฎหมายกําหนด)         
 11  บนัได      
 11.1    บันไดหลกั  
 11.1.1  มีพื้นผิวทําด้วยวัสดุทนไฟที่ไม่ลื่น  ผนังและราวบนัไดอยู่ในสภาพ 

            มั่นคงแข็งแรง (กฎหมายกําหนด)           
 

 11.1.2  มีความกว้างของช่องบันไดที่เหมาะสม  และสะดวกต่อการสัญจร 
            ไม่มสีิ่งกีดขวาง (กฎหมายกําหนด)       

 

 11.1.3  มีป้ายระบุชั้นของอาคาร   พร้อมระบบให้แสงสว่างที่เหมาะสม 
            เห็นได้ชัดเจน  (กฎหมายกําหนด)       
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 11.1.4  ต้องมีช่องเปิดเพื่อระบายอากาศสู่ภายนอก  (กรณีมีผนังทึบ        
           โดยรอบ 4 ด้านต้องมีระบบอัดอากาศ)  (กฎหมายกําหนด)        

   

   11.2   บันไดหนีไฟ  (กรณีโรงพยาบาลไม่มีบันไดหนีไฟไม่ต้องตอบข้อนี้)      
   11.2.1  มีพื้นผิวทําด้วยวัสดุทนไฟที่ไม่ลื่น  ผนังและราวบนัไดอยู่ใน 

            สภาพมั่นคงแข็งแรง (กฎหมายกําหนด)           
 

 11.2.2  มีความกว้างของช่องบันไดที่เหมาะสม  และสะดวกต่อการสัญจร 
            ไม่มสีิ่งกีดขวาง  (กฎหมายกําหนด)       

 

  11.2.3  มีป้ายระบุชั้นของอาคาร   พร้อมระบบให้แสงสว่างที่เหมาะสม 
            เห็นได้ชัดเจน (กฎหมายกําหนด)      

     

 11.2.4  ต้องมีช่องเปิดเพื่อระบายอากาศสู่ภายนอก  (กรณีมีผนังทึบ 
           โดยรอบ 4 ด้านต้องมีระบบอัดอากาศ)  (กฎหมายกําหนด)            

 

 12 ลฟิทบ์รกิารผูป้่วย  (กรณีโรงพยาบาลมีอาคารให้บริการผู้ป่วยสูงตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป)  
 12.1  มีขนาดและจํานวนเพียงพอต่อการใช้งาน   
   12.2  ห้องโดยสารและประตูลิฟท์ต้องมีขนาดและความกว้างพอเพียง 

         สําหรับรถเข็นหรือเปลนอนผู้ป่วยใหส้ามารถใช้เข้าออกได้สะดวก 
     

 12.3  ลิฟท์จะต้องมีระบบ SAFETY DEVICE และระบบ AUTOMATIC 
         RESCUE DEVICE  (ARD.)  เพื่อให้ลิฟท์สามารถเคลื่อนไปเทียบ 
         ยังชั้นที่ใกลท้ี่สุดและประตูลิฟท์จะต้องเปิดออกทันทีกรณีไฟฟ้าดับ 

 

 12.4  ในลิฟท์ต้องสะอาด  มีระบบระบายอากาศที่ดี  ไมอ่ับชื้น  
         หรือร้อนอบอ้าว 

 

 12.5  บริเวณโถงหน้าลิฟท์  ต้องมีพื้นที่เพียงพอต่อผู้ใช้งาน  สามารถ 
         เข็นเปลนอนผู้ป่วยสวนกันได้   และมีแสงสว่างที่เหมาะสม 
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 12.6  มีลิฟทส์ําหรับผู้พิการอย่างน้อย 1 ชุดในแต่ละกลุ่มลิฟท์  ประกอบ 
         ด้วยปุ่มกดอักษรเบลล์  เสียงบอกชัน้  กรณลีิฟท์ขดัข้องให้มีทั้งเสยีง 
        และแสงเพื่อการเตือนภัย  (กฎหมายกําหนด)             

   

 13  เฟอรน์ิเจอรป์ระกอบอาคาร      
   13.1  มีการจดั เฟอรน์ิเจอร ์ที่เป็นระเบียบ  ไม่กีดขวางทางสัญจรหรือ 

         การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย  และสะดวกต่อการใช้งาน       
 

 13.2  มีเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในสภาพดี จํานวนเพียงพอต่อการใช้งานทั้งของ 
         ผูใ้ห้บรกิารและผู้รับบริการ   

 

 14 ระบบไฟฟ้ากําลัง      
 14.1 แนวการปักเสาพาดสายไฟฟ้าเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย     
  14.2  บริเวณรอบเสาโดยเฉพาะเสาที่มีหมอ้แปลง (นั่งร้าน) มีพื้นที่เพียง 

         พอต่อการซ่อมบํารุง 
 

 14.3  สายไฟฟ้ามีระยะห่างจากตัวอาคารที่จะไม่ก่อให้เกดิอันตราย และ 
         มีความสูงจากผิวจราจรหรือทางเดินที่เหมาะสม  โดยไม่กีดขวาง 
         และเป็นอันตรายต่อบุคคลทั่วไป   

 

   14.4  มีกระแสไฟฟ้าจ่ายให้กับอุปกรณ์ที่ใช้กับผู้รับบริการอย่างเพียงพอ 
         ตลอด 24 ชั่วโมงตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
         (กฎหมายกําหนด)                 

     

 14.5  มีการติดตั้งแผงจ่ายไฟฟ้าหลักและ ตูส้วทิชต์ดัตอน โดย  
      14.5.1  อยู่ภายใน ห้องทีส่รา้งด้วยวัสดุมั่นคงแข็งแรง  (กฎหมายกําหนด)  
      14.5.2  อยู่ในตําแหน่งที่มองเห็น  สามารถเข้าตรวจสอบได้ง่าย 

                 และอยู่ในสภาพที่ยึดติดแน่นมั่นคง   
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      14.5.3   มีสัญญาณเตือนในกรณีที่เกิดความผิดปกติหรือ 
                  การทํางานของระบบไฟฟ้าขัดข้อง 

   

 14.6  การเดินสายไฟฟ้าต้องยึดแน่นหรือฝังในผนัง / ฝ้าเพดาน 
         อย่างเป็นระเบียบ    

   

 15 ระบบไฟฟา้แสงสวา่ง       
 15.1  มีการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างหรือดวงโคมที่ให้ความสว่างในเวลา 

         กลางคนืได้อย่างพอเพียง   สภาพของเสาไฟฟ้าและดวงโคมมีการ 
         ติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย  (กฎหมายกําหนด)            

 

 15.2  มีแสงสว่างเพียงพอและเหมาะสมตอ่พื้นที่ใช้งาน  (กฎหมายกําหนด)       
 16 ระบบไฟฟา้สาํรองฉกุเฉิน  
   16.1  มีระบบไฟฟ้าสํารองฉุกเฉิน  ในการทํางานของ เครื่องกําเนดิไฟฟา้ 

        ภายหลงั   ระบบไฟฟ้ากําลังหลักหยุดทํางาน  (กฎหมายกําหนด)    
 

 16.2  มีการทดสอบการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารองเป็นประจํา    
  16.3  มีน้ํามนัสํารองสําหรับการเดินเครื่องอย่างเพียงพอ        
 16.4  เครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารองต้องอยู่ในที่มิดชิด  โดยอาจอยู่ภายใน 

         อาคารหลักหรืออยู่เป็นอาคารแยกต่างหาก  มีการป้องกัน 
         แรงสั่นสะเทือนและเสียงจากเครื่อง  มีประตูทางเข้าออกสะดวก     
         และกว้างเพียงพอต่อการเคลื่อนย้ายหรือซ่อมบํารงุ     

 

  16.5  ภายในอาคารที่ติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง  ต้องมีการระบาย 
         อากาศที่ดีและสะอาด  มแีสงสว่างเพียงพอในการตรวจสอบ   
         การทํางานของเครื่อง 

 

 16.6 ต้องมีรางระบายน้ําภายในห้องเครื่องในตําแหน่งที่เหมาะสม หรือ  
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          รอบแท่นเครื่อง  สําหรับการระบายน้ําเวลาที่ทําความสะอาดพื้น    
 16.7 เครื่องกาํเนิดไฟฟ้า  ต้องมีขนาดกําลังที่เหมาะสมและเพียงพอ   

        สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าสํารองให้กับดวงโคมและอุปกรณ์การแพทย์
   

         ในแผนกที่จําเป็นเช่น แผนกอุบัติเหตุ ผ่าตัด คลอด (กฎหมายกําหนด)    
 16.8  บันได / ทางสัญจร   และหน่วยบริการอื่นๆนอกเหนือจากข้อ    
          16.7   ต้องมีระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินซึ่งใช้พลังงานจาก    
         แบตเตอรี่เพิ่มเติมตามความเหมาะสม  (กฎหมายกําหนด)    
 17 ระบบโทรศพัท์       
   17.1   แนวการปักเสาพาดสายโทรศัพท์เป็นระเบียบเรียบรอ้ยและปลอดภัย     
 17.2   สายโทรศัพท์  มีระยะห่างจากตัวอาคารที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตราย 

          และมคีวามสูงจากผิวจราจรหรือทางเดินที่เหมาะสม      
          ไม่กีดขวางหรือเป็นอันตรายต่อบุคคลทั่วไป 

 

  17.3   มีจํานวนโทรศัพท์ตามความเหมาะสม เพื่อใช้ติดต่อสื่อสาร 
          ระหวา่งหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

     

 18 ระบบเสยีงตามสาย       
   -     มีระบบเสียงตามสายไว้ประกาศเรียก หรือแจ้งข้อมูลข่าวสาร  

       ต่อทั้งเจ้าหน้าที่และผู้รบับริการได้สะดวกรวดเร็ว โดยสามารถ 
       ได้ยินอย่างชัดเจนทั้งภายในและภายนอกอาคาร 

 

 19 ระบบเรียกพยาบาล    
    -    มีระบบเรียกพยาบาลสําหรับติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่  

      กับผู้ป่วย   เพื่อผู้ป่วยจะได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที   
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        โดยติดตั้งที่ห้องพักผู้ป่วย , ห้องน้ําผู้ป่วยและที่ทํางานพยาบาล  
 20 ระบบสญัญานเตือนเพลิงไหม ้  
  -    มีการติดตั้งระบบเตือนเพลิงไหม้ในทุกชั้นของอาคารประกอบด้วย   

      อุปกรณ์สง่สัญญาณที่สามารถส่งเสียงหรือสัญญาณใหผู้้ที่อยู่  
      ภายในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึง  โดยการควบคุมด้วยมือ 
      หรือด้วยระบบอัตโนมัติ ในตําแหน่งที่เหมาะสมเช่น โถงพักรอ        
      ห้องพักผู้ป่วย ห้องทํางาน เป็นต้น  (กฎหมายกําหนด) 

 

 21 ระบบล่อฟา้        
   -    มีการติดตั้งระบบล่อฟ้าบนหลังคาหรือดาดฟ้าอาคารสูง   

       ป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า  (กฎหมายกําหนด) 
 

 22 ระบบดบัเพลิง        
        มีเครื่องดับเพลิงชนิดที่สามารถดับเพลิง  เหมาะสมกับประเภทและ 

ชนิดของไฟ  ติดตั้งตามมาตรฐาน   
 

  22.1 ถังดบัเพลิงเคม ี ติดตั้งในตําแหน่งที่เหมาะสม  มองเห็นและ 
        สามารถหยิบใช้ได้ง่าย จะต้องมีอย่างน้อยชั้นละ 1 ถัง (กฎหมายกําหนด) 

     

 22.2 มรีะบบดับเพลิงแบบ สายฉดีน้ําดบัเพลิง (กรณีเป็นอาคารขนาด 
       ใหญ่ทีม่พีื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตร.ม.)  (กฎหมายกําหนด)     

 

 22.3 สําหรับอาคารขนาดสูง (23 ม.ขึ้นไป) หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
       (พื้นที่ตั้งแต่ 10,000 ตร.ม.ขึ้นไป) จะต้องมี ระบบดบัเพลิงอตัโนมัติ 
       เทียบเทา่ระบบสปริงเกอร์  (กฎหมายกําหนด)     

 

 23 ระบบประปา   
 23.1 มรีะบบจ่ายน้ําประปาที่สะอาด  ไม่ปนเปื้อนสิ่งที่เป็นอันตรายต่อ      
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          สุขภาพ  ไม่มีการรั่วซึมและมีปริมาณแรงดันเพียงพอต่อการใช้งาน    
 23.2  มรีะบบสํารองน้ําประปาที่สามารถให้บริการได้ตลอดระยะเวลาการ   

         รกัษา  (กฎหมายกําหนด)          
   

 23.3  ในการสํารองน้ําประปาจะต้องไม่มีการรั่วซึมและติดตั้งในสถานที่ 
         เหมาะสม   ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนน้ําประปา  เช่น ระดับ   
         ฝาถังน้าํใต้ดิน  ต้องสูงกว่ารางระบายน้ําโดยทั่วไป 

   

 23.4  มีฝาถัง สําหรับการตรวจสอบ บํารุงรักษา ปิดมิดชิด มีกุญแจล๊อค  
         ป้องกันสัตว์ แมลง หรือคนตกลงเข้าไปในถัง   

   

 24 ระบบระบายน้าํ    
 24.1  มีระบบระบายน้ําทิ้งเข้าสู่ ระบบระบายน้าํเสีย ทีม่ีประสิทธิภาพ 

         (กฎหมายกําหนด)        
   

   24.2  มีระบบการระบายน้ําฝนจากอาคาร   สู่ระบบระบายน้ําฝนรวม 
        อย่างเหมาะสม เช่นรางระบายน้ํารอบอาคาร  บ่อพักระบบระบาย 
         น้ําฝนด้านข้างถนน  โดยมีความลาดเอียงเพียงพอ  ไม่ก่อให้เกิด  
         การตกตะกอนในท่อ  หรือรางมีตะแกรงดักขยะของระบบระบาย 
         น้ําฝนก่อนปล่อยออกสู่แหล่งระบายน้ําสาธารณะและไม่ม ี
         บริเวณน้ําขังที่ก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธ์ยุง  (กฎหมายกําหนด)     

     

   24.3  มีการแยกประเภทท่อต่าง ๆ ตามการใช้งานอย่างชัดเจน  
            เช่น ท่อส้วม ท่อน้ําทิง้ ท่อระบายน้ําฝน ท่อระบายน้ํา     
         จากเครื่องปรับอากาศ  โดยไม่มีการรั่วซึม 
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25 ระบบบาํบดัน้าํเสีย      
 25.1  มีระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือแยกเฉพาะอาคารที่มีประสิทธิภาพ  

         สามารถรองรับปริมาณน้ําเสียอย่างพอเพียงและเหมาะสม 
         (กฎหมายกําหนด)           

   

 25.2  มีระบบการดูแลที่ดีตามมาตรฐานทีก่ําหนด  และคุณภาพน้ําที่ผ่าน 
         การบําบัดแล้วจะต้องได้มาตรฐานตามคุณภาพน้ําทิ้งที่กระทรวง 
         วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้มและกระทรวงสาธารณสุข    
         กําหนด  (กฎหมายกําหนด)                  

   

 26 การจดัเกบ็และกําจดัขยะ    
 26.1   มีการแยกการจัดเก็บและกําจัดขยะทั่วไปออกจากขยะติดเชื้อ    
 26.2   มีภาชนะรองรับที่มีฝาปิดมิดชิด  ไม่รั่วซึม  ทําด้วยวัสดุที่ทําความ    
          สะอาดง่ายและเหมาะสมต่อการเคลือ่นย้ายไปกําจัดได้    

         อย่างสะดวกและปลอดภัย 
   

   26.3  อาคารที่พักและกําจัดขยะเป็นอาคารมิดชิด สามารถป้องกัน 
         แมลงและสัตว์ได้  มีการระบายอากาศที่ดี  ไม่มกีลิน่รวมทั้ง      
         มีป้ายบอกรายละเอียดประเภทของขยะอย่างชัดเจน  และ 
         มีการติดตั้งดวงโคมให้ความสว่างบริเวณอาคารพักขยะ(กฎหมายกําหนด)

     

   26.4  อาคารที่พักขยะและกําจัดมูลฝอยอยู่ในตําแหน่งทีส่ามารถเคลื่อน 
         ย้ายขยะเข้าออกได้สะดวก  และต้องไม่อยู่ในบริเวณที่มีผู้คน 
         เดินสญัจรผ่านไปมา  (กฎหมายกําหนด)     

 

 26.5  มีระบบระบายน้ําจากอาคารพักขยะมูลฝอยหรือบริเวณล้างทําความ
     สะอาดภาชนะใส่มูลฝอย  ไหลลงสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย,บ่อเกรอะบ่อซึม 
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 26.6  มีการกาํจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตราย  ด้วยวิธีเหมาะสมที่ม ี
         ประสทิธิภาพตามประเภทของขยะ        

   

 27 ระบบแก๊สทางการแพทย ์      ไม่มี PIPELINE         มี PIPELINE       มี LIQUID     
 27.1  ระบบเส้นท่อจ่ายแก๊ส (PIPELINE)   ต้องมีห้องเก็บ ท่อแก๊ส  

         (CYLENDER)แยกเปน็สัดส่วนปลอดภัยและมีระบบระบายอากาศทีด่ี 
   

 27.2  ท่อแกส๊ต้องได้มาตรฐานและมีจํานวนที่เพียงพอ มีเครื่องหมาย 
         และสีเป็นไปตามมาตรฐานอยู่ในตําแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชดัเจน     

   

   27.3  กรณีจา่ยแก๊สทางการแพทย์ด้วย  ระบบเสน้ท่อ (PIPELINE)  
         ต้องมีห้องควบคุมระบบการจ่ายที่เป็นสัดส่วนและจัดทําป้ายเตือน   
         อันตราย  มีการระบายอากาศที่ดีและจ่ายแก๊สด้วยระบบอัตโนมัติ   
         มีการควบคุมการเข้าออก  โดยอนุญาตเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง   
         เท่านั้น 

     

   27.4  ระบบเส้นท่อ (PIPELINE) มีการติดตั้งอย่างมีระเบียบ  มั่นคงยึด 
         แน่นกบัอาคาร  แยกห่างไม่ปะปนกับระบบท่ออื่นและสายไฟฟ้า 

 

  27.5  มีเครื่องหมายที่  หัวจ่ายแกส๊ (OUTLET)  ทุกจุดโดยระบุชนิด 
         ของแกส๊อย่างชัดเจน                                               

 

  27.6  มี วาลว์ควบคุมบริเวณ (ZONE  VALVE)  และ  ระบบ- 
         สญัญาณเตือน (LINE ALARM) ที่ได้มาตรฐาน  ติดตั้งในตําแหน่ง  
         ที่สามารถมองเห็นได้สะดวกไม่น้อยกว่า 1 ชุดต่อหน่วยบริการ   
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 27.7   กรณใีช้ออกซิเจนเหลว (LIQUID)  จุดติดตั้งจะต้องห่างออกจาก 
          อาคารต่าง ๆในระยะที่ปลอดภัย  มีรั้วโปร่งโดยรอบ 
          มีป้ายเตือนอันตราย และมีระบบดูแลบํารุงรักษาอย่างสม่ําเสมอ    

   

 28 ระบบระบายอากาศ / ปรบัอากาศ    
 28.1   มีอากาศจากภายนอกเติมเข้าสู่ห้องเพื่อให้ได้อัตราการถ่ายเท   

          อากาศที่เหมาะสมโดยวิธีธรรมชาติหรือใช้วิธีทางกล (กฎหมายกําหนด)  
   

 28.2   โถงพักคอยต้องโล่งสบาย  มีอากาศถ่ายเทได้ดี  ถ้ามีการปรับ 
          อากาศจะต้องมีระบบระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพ 

   

   28.3   มีการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศในบริเวณที่ควบคุม 
          โดยใหอ้ากาศไหลจากบริเวณที่มีความสะอาดมากไปยัง 
          บริเวณที่มีความสะอาดน้อยกว่า  

     

   28.4   ห้องตรวจผู้ป่วยที่แสดงอาการโรคติดเชื้อทางอากาศ  
          ต้องม ี แรงดนัอากาศภายในหอ้งเปน็ลบ 

 

 29 สภาพแวดล้อม  พื้นทีร่ะหว่างอาคารและการจดัภูมิทศัน์     
  29.1   มสีภาพแวดล้อมโดยทั่วไปที่เหมาะสม  สะอาดร่มรื่น  และเป็น 

          ระเบยีบเรียบร้อย        
     

 29.2  ไม่มีเศษขยะ  สิ่งสกปรก  น้ําขังบนถนน ทางเท้าหรือบริเวณต่างๆ  
         มีการเตรียมที่ทิ้งขยะสําหรับผู้มารับบริการอย่างเพียงพอ       

 

  29.3  มีการจดัภูมิทัศน์บนพื้นที่ว่างระหว่างอาคาร   หรือพื้นที่ว่างอื่นๆ 
         เพื่อความร่มรื่นสวยงาม   และเป็นที่พักผ่อนของผู้มารับบริการ  
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 1  การบรหิารจดัการทัว่ไป        
   1.1  ต้องมีรั้วกั้นขอบเขตของโรงพยาบาลอย่างชัดเจนและกําหนดทาง 

       เข้าออกที่เหมาะสมและสะดวก  เพื่อรักษาความปลอดภัย 
 

  1.2  มี เจา้หน้าที่รกัษาความปลอดภัย ประจําจุดต่างๆของโรงพยาบาล 
       ตามความเหมาะสม  ผูม้ารับบริการสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา       

 

  1.3  มี ระบบสื่อสาร ที่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือ 
       หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ           

     

 1.4  มี แผนบริหารจดัการอบุตัภิัยและการอบรมซ้อมแผน  รวมทั้ง 
       มีการประเมินผลการซอ้มอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี        

 

  1.5  มี ระบบพร้อมอปุกรณป์้องกนัและเตอืนภัย ที่เหมาะสมและอยูใ่น 
       สภาพพร้อมใช้งาน   

 

 2 ด้านอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดล้อม   
 2.1  มี  การปอ้งกันการเกดิอุบตัเิหตุจากการใช้อาคาร  หรือจุดที่ผู้รับ 

      บรกิารไมค่วรเข้าใกล้  การมีป้ายเตือนระวังต่างๆเช่น  พื้นลื่น  
      หรือห้ามเข้าใกล้บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า 

 

 2.2 มีการติดตั้งไฟแสงสว่างตามจุดต่างๆ ที่เป็นทางสัญจรของผู้ให้และ 
       ผู้รับบริการ 

 

   

       ส่วนที่ 2.2  การจัดการด้านความปลอดภัย 
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   2.3 มี  แผนผังอาคาร ระบุเส้นทางหนีไฟ  ติดตั้งในตําแหน่งที่เหมาะสม 
มองเห็นได้ชัดเจน  

     

 3   ด้านวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร  
  3.1  มีคู่มือการใช้ประกอบงาน  วิศวกรรมระบบประกอบอาคาร  ต่างๆ 

       เช่นระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบแก๊สทางการแพทย์เป็นต้น   
 

  3.2  มี  ปา้ยเตือนการใช้และข้อจํากดัการใช้   เช่น 
       น้ําหนักบรรทุก/จํานวนคนที่ใช้ลิฟทต์่อครั้ง   การต่อพ่วงปลั๊กไฟฟ้า   

     

 3.3   มีป้ายห้าม  หรือ  ระบบปอ้งกัน บุคคลที่ไม่เกี่ยวขอ้งเข้าในสถานที่  
       ซึ่งมรีะบบประกอบอาคาร  เช่น  ห้องเครื่องกําเนิดไฟฟ้า    
       ห้องเครือ่งลิฟท์   ห้องเครื่องปั้มน้ํา   เป็นต้น       
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1   การบรหิารจดัการทัว่ไป        
  1.1  มีการตรวจสอบบํารุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ที่ใช้งานในระบบ 

 ต่างๆ เป็นประจําโดยผู้มีความรู้ความชํานาญ  พร้อมทั้งจัดทํา 
       ประวัติในการซ่อมบํารุงรักษา  รวมทัง้มี แผนปฏบิตักิาร ที่ชัดเจน  

 

  1.2  มีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบการซ่อมบํารุงรักษาอาคารและอุปกรณ์    
  1.3  มี  ระบบการสาํรองอปุกรณแ์ละเครือ่งมือที่จาํเปน็            
2 อาคารและสภาพแวดล้อม        
 2.1  มีการซ่อมแซม ส่วนที่ชํารุด เสียหาย ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา  
 2.2  มีการดูแลรักษาความสะอาดของอาคารและสภาพแวดล้อมของ 

       โรงพยาบาล       
 

3 วิศวกรรมระบบประกอบอาคาร  
 3.1  ระบบไฟฟ้ากําลัง และแสงสว่าง 

     - มีการทําความสะอาดดวงโคม  สวิทฃ์  ปลั๊ก เป็นประจํา 
       ให้ปราศจากฝุ่นละออง  หยากไย่เกาะ  และทดสอบการทํางาน 
       ของสวิทช์  บาลลาสท ์ สตาร์ทเตอร์  มีคู่มือหรือประวัติการ 
       บํารุงรักษา 

 

   
   

       ส่วนที่ 2.3  การบํารงุรกัษาอาคารและสภาพแวดล้อม 
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    3.2  ระบบไฟฟา้สาํรองฉกุเฉิน 
     - มีการทําความสะอาด   ตรวจสอบและทดสอบการทํางานของ 
       แบตเตอรี่สํารอง   มคีูม่ือหรือประวัติการบํารุงรักษา 

     

  3.3  ระบบโทรศัพท์ 
     - มีการตรวจสอบการทํางานของระบบและทําความสะอาด  
       มีคูม่ือหรือประวัติการบํารุงรักษา  

 

  3.4  ระบบเสยีงตามสาย 
     - มีการตรวจสอบการทํางานของระบบและทําความสะอาด   
       มีคูม่ือหรือประวัติการบํารุงรักษา    

 

   3.5  ระบบเรยีกพยาบาล ( NURSE CALL )    
     - มีการตรวจสอบการทํางานของระบบและทําความสะอาด   
       มีคูม่ือหรือประวัติการบํารุงรักษา      

     

  3.6  ระบบสญัญานเตือนเพลิงไหม้ ( FIRE ALARM )    
     - มีการตรวจสอบและทดสอบการทํางานของระบบ  
       และทําความสะอาด   มีคู่มือหรือประวัติการบํารุงรักษา 

 

 3.7  ระบบดบัเพลิง 
     - มีการตรวจสอบและทดสอบการทํางานของระบบ  
       และทําความสะอาด   มีคู่มือหรือประวัติการบํารุงรักษา 

 

 3.8  ระบบประปา   
     - มีการตรวจสอบและทดสอบการทํางานของระบบ  
       และทําความสะอาด   มีคู่มือหรือประวัติการบํารุงรักษา     
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    3.9  ระบบระบายน้ํา      
       - มีการดูแลทําความสะอาด  ป้องกันไม่ให้น้ําขัง  หรือมีเศษขยะ 

       ติดค้างตามรางหรือท่อระบายน้ํา 
 

  3.10  ระบบบาํบดัน้ําเสีย      
         -มีระบบการดูแลที่ดีตามมาตรฐานที่กําหนด  และคุณภาพน้ําที่ 

       ผ่านการบําบัดแล้วจะต้องได้มาตรฐานตามคุณภาพน้ําทิ้ง  
       ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและ  
       กระทรวงสาธารณสุขกําหนด  โดยมีผลการตรวจสอบเป็นหลักฐาน    

     

  3.11 การจัดเก็บและกําจัดขยะ 
     - สภาพโดยรอบอาคารที่พักขยะ  จะต้องสะอาดไม่มีเศษขยะ 
       ตกหล่น  ไม่มีน้ําขัง  มกีารแบ่งประเภทขยะอย่างชัดเจน   
       มีการป้องกันกลิ่นฟุ้งกระจาย 

 

 3.12 ระบบแก๊สทางการแพทย์ 
      - มีการตรวจสอบและทดสอบความสมบูรณ์ของการใช้ระบบ   
        มีตารางและประวัติการบํารุงรักษา 

 

 3.13 ระบบระบายอากาศ / ปรับอากาศ 
      - การล้างทําความสะอาดกรองอากาศชนิดล้างได้ควรปฎิบัติดังนี้ 

 

         3.13.1   ส่วนห้องผูป้่วย มีการทําความสะอาดทุก 2 สัปดาห์  
         3.13.2   ส่วนบริการทั่วไปมีการทาํความสะอาดทุก 4 สัปดาห์  
         3.13.3   ส่วนคอยสท์ําความเย็น  ถาดน้ําทิ้งและ  

                     แผงระบายความร้อน  ใหล้้างทําความสะอาด 
                    -ทุก 6 เดือน เป็นอย่างน้อย   
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             3.13.4   มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของกรองอากาศ
                      และอุปกรณ์ปรับอากาศอย่างสม่ําเสมอทุก 6 เดือน 
                      เป็นอย่างน้อย                       

     

 
 
 
 
 
 
                           .........…………….………………………………                                                        .........…………….……………………………… 
                    ผู้อํานวยการโรงพยาบาล/รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร/                                                สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต............ 
                      วันที…่………………………………………………….                                         ผู้ตรวจประเมิน (ตําแหน่ง........................................................)    
                                                                                                                                วันที่............................................... 
                            
 


