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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการควบคุม ก ากับมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
บทน า 

  ด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  เป็นองค์การหลักในการพิทักษ์  และคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านระบบบริการสุขภาพได้จัดท ามาตรฐานระบบบริการสุขภาพขึ้นเพ่ือประกาศให้หน่วยงานของส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขใช้ในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพบริการ  ซึ่งได้บูรณาการมาตรฐานและสร้างความ
ร่วมมือกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล) (สรพ.) (องค์มหาชน)  ควบคู่กับการพัฒนากลไกการก ากับ
คุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพอย่างเป็นระบบ  มุ่งเน้นการคุ้มครองผู้บริโภคในระบบบริการ
สุขภาพด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety)  รวมทั้งผู้รับบริการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต้อง  
สามารถจัดการตนเอง/ดูแลสุขภาพตนเองได้ และได้สร้างองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนใน
ระดับประเทศ  ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานบริการสุขภาพของกระทรงสาธารณสุข  น ามาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพไปใช้ในทางปฏิบัติ  ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมและความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง  ในการ
ก ากับติดตามคุณภาพมาตรฐานผ่านกลไกการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพอย่างมีคุณค่า  ซึ่ง
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพประกอบด้วย  2  ด้าน  คือ  ด้านอาคารสิ่งแวดล้อมและเครื่องมือแพทย์ใน
โรงพยาบาล  และด้านการด าเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ  ซึ่งเป็นระบบบริการสุขภาพที่รัฐพึงจัด
ให้แก่ประชาชน  และส่งมอบบริการที่มีคุณภาพเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนและสังคม  เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านระบบบริการสุขภาพเอ้ือให้เกิดความปลอดภัย  สวัสดิภาพของผู้รับบริการ  ผู้ให้บริการ  ผู้มาเยือนและ
ชุมชน  และในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  มอบกองแบบแผน  ด าเนินงานโครงการ

ควบคุม  ก ากับมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม  โดยมีส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต  กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ  เป็นผู้เยี่ยมประเมินและจัดประชุมส่งเสริม  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลในการส่ง
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมและตอบแบบประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ทั้งนี้เป้าหมายการประเมิน

ในปี 2559 คือสถานบริการสุขภาพภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 600 แห่ง  เป็นข้อมูลในการ

วิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน   โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นข้อมูลให้กับกระทรวงสาธารณสุข  น าไป

พิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อมของสถานบริการ

สุขภาพภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
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บทที่ 1 

ผลการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
(จากข้อที่ 1  มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาคาร  สภาพแวดล้อม
และเครื่องมือแพทยใ์นโรงพยาบาล และข้อ 2 ย่อย ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล) 
 
สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังนี้ 

ล าดับ หัวข้อการประเมิน 
มี (1) มีบางส่วน (0.5) ไม่มี (0) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
AR หมวดงานสถาปัตยกรรม 
1 แผนการพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาล 
1.1   มีแผนพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาลด้าน

อาคารและสภาพแวดล้อม 
309 66.59 130 28.02 25 5.39 

1.2 มีการจัดท าผังบริเวณของโรงพยาบาลที่
สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบัน 

282 60.78 145 31.25 37 7.97 

1.3 มีการด าเนินการตามแผนการพัฒนาของ
โรงพยาบาล 

345 74.35 98 21.12 21 4.53 

2 ทางเข้า-ออกของโรงพยาบาล 
2.1 ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล ตั้งอยู่

ต าแหน่งที่ปลอดภัย 
417 89.87 46 9.91 1 0.22 

2.2 ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน 

426 91.81 36 7.76 2 0.43 

2.3 ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล มีการ
แบ่งช่องทางสัญจรส าหรับยานพาหนะและผู้
สัญจรทางเท้าอย่างชัดเจน 

210 45.26 152 32.76 102 21.98 

2.4 ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล ส าหรับ
ช่องทางเดินรถทางเดียว มีความกว้างไม่น้อย
กว่า 3.50 เมตร 

396 85.34 36 7.76 32 6.90 

2.5 ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล ส าหรับ
ช่องทางเดินรถสองทาง/เดินรถสวนทาง มี
ความกว้างไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร 

331 71.34 74 15.95 59 12.72 

3 การเข้าถึงแผนก/ส่วนบริการของโรงพยาบาล 
3.1 มีการเข้าถึงแผนกฉุกเฉินได้รวดเร็วและ

สะดวกกว่าแผนกผู้ป่วยนอก 
441 95.04 23 4.96 0 0.00 

3.2 มีการเข้าถึงแผนกผู้ป่วยนอกได้สะดวก 454 97.84 9 1.94 1 0.22 
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ล าดับ หัวข้อการประเมิน 
มี (1) มีบางส่วน (0.5) ไม่มี (0) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
4 ป้ายน าทาง ป้ายจราจร ป้ายช่ือโรงพยาบาล ป้ายช่ืออาคาร 
4.1 มีป้ายน าทางบอกทิศทางและระยะทางสู่

โรงพยาบาลติดตั้งอยู่บนถนนสาธารณะสาย
หลัก สายรอง และบริเวณทางร่วม ทางแยก
ในระยะที่เหมาะสม 

212 45.69 196 42.24 56 12.07 

4.2 มีป้ายจราจรภายในโรงพยาบาล ติดตั้งใน
ต าแหน่งที่เหมาะสมสามารถมองเห็นได้
ชัดเจน 

292 62.93 151 32.54 21 4.53 

4.3 มีป้ายบอกทางไปยังอาคาร/แผนกต่างๆ 
มองเห็นได้ชัดเจนพร้อมระบบไฟส่องสว่างที่
เหมาะสม 

331 71.34 124 26.72 9 1.94 

4.4 มีป้ายชื่อโรงพยาบาล ป้ายชื่ออาคารที่เป็น
หน่วยบริการส าคัญ ได้แก่ แผนกฉุกเฉิน 
แผนกผู้ป่วยนอก เป็นต้น ติดตั้งอยู่ใน
ต าแหน่งที่เหมาะสม สามารถมองเห็นได้
ชัดเจนในเวลากลางวัน และมีไฟส่อง 
สว่างในเวลากลางคืน 

412 88.79 51 10.99 1 0.22 

5 ถนนภายในโรงพยาบาล 
5.1 ความกว้างของเขตทางที่เหมาะสมกับการ

สัญจร / การจัดการจราจรภายใน 
381 82.11 74 15.95 9 1.94 

5.2 พ้ืนผิวมีความคงทนถาวร เรียบร้อยสม่ าเสมอ 
ไม่มีหลุมบ่อ มีความลาดเอียงที่เหมาะสม
สามารถระบายน้ าได้ดี ไม่มีน้ าขังในภาวะ
ปกติ 

337 72.63 124 26.72 3 0.65 

5.3 บริเวณจุดตัดถนนมีป้ายบอกทางชัดเจนและ
ปราศจากสิ่งบดบังสายตา หากมีสิ่งบดบัง
สายตาต้องมีมาตรการเสริมความปลอดภัย 

300 64.66 126 27.16 38 8.19 

5.4 รัศมีวงเลี้ยวมีขนาดเหมาะสม สะดวกและ
ปลอดภัยต่อการบังคับเลี้ยวยานพาหนะ 

359 77.37 95 20.47 10 2.16 

5.5 มีดวงโคมให้แสงสว่างในเวลาค่ าคืนเป็นระยะ
อย่างทั่วถึง 
 

401 86.42 56 12.07 7 1.51 
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ล าดับ หัวข้อการประเมิน 
มี (1) มีบางส่วน (0.5) ไม่มี (0) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
6 ทางเดินเท้า 
6.1 มีการแบ่งขอบเขตของทางเดินเท้าออกจาก

ส้นทางจราจรของยานพาหนะอย่างชัดเจน 
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

147 31.68 177 38.15 140 30.17 

6.2 ก่อสร้างด้วยวัสดุที่คงทนถาวร มีความม่ันคง
แข็งแรง มีพ้ืนผิวที่เรียบร้อย ได้ระดับ มีการ
ระบายน้ าฝนได้ดี และมีความราบเรียบแต่ไม่ลื่น 

251 54.09 104 22.41 109 23.49 

6.3 มีความกว้างของทางเดินเท้าไม่น้อยกว่า 
1.50 เมตร ตลอดเส้นทาง 

148 31.90 169 36.42 147 31.68 

6.4 ไม่มีสิ่งกีดขวางอยู่ในพื้นท่ีซึ่งเป็นแนว
เส้นทางเดินเท้า 

272 58.62 78 16.81 114 24.57 

6.5 ในจุดที่เป็นทางข้ามถนนและมีความต่างระดับ 
จะต้องท าทางลาดเอียง หรือปรับปรุงสภาพ
บริเวณท่ีเป็นทางข้ามถนนให้สามารถน าเก้าอ้ีล้อ 
(Wheelchair) ผ่านได้โดยสะดวก รวมทั้งต้องจัด
ให้มีป้ายเตือนผู้ขับข่ียานพาหนะว่าเป็นทางข้าม
ส าหรับผู้เดินเท้า 

178 38.36 135 29.09 151 32.54 

6.6 มีดวงโคมให้แสงสว่างในเวลาค่ าคืนเป็นระยะ
อย่างทั่วถึง 

332 71.55 71 15.30 61 13.15 

7 ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารส าหรับผู้ป่วย 
7.1 มีทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารเพ่ืออ านวย

ความสะดวกส าหรับผู้รับบริการในทุกหน่วย
บริการของโรงพยาบาล 

147 31.68 40 8.62 277 59.70 

7.2 ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร 
เพ่ือสะดวกต่อการเข็นเปลนอนผู้ป่วยสวน
กันได้และไม่มีสิ่งกีดขวางที่เป็นอุปสรรคต่อ
การสัญจร 

394 84.91 53 11.42 17 3.66 

7.3 ผิวทางเดินจะต้องคงทน เรียบ ไม่ลื่น ไม่มีน้ า
ขัง สามารถระบายน้ าได้เป็นอย่างดี 

428 92.24 27 5.82 9 1.94 

7.4 มีการติดตั้งราวกันตก มีความสูงไม่น้อยกว่า 
1.10 เมตร 

381 82.11 51 10.99 32 6.90 

7.5 มีราวติดตั้งราวจับ-ราวกันกระแทกอย่าง
มั่นคงแข็งแรง 
 
 
 

371 79.96 49 10.56 44 9.48 
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ล าดับ หัวข้อการประเมิน 
มี (1) มีบางส่วน (0.5) ไม่มี (0) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
7.6 มีการติดตั้งดวงโคมให้แสงสว่างในเวลา

กลางคืน 
438 94.40 14 3.02 12 2.59 

7.7 มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่สามารถป้องกัน
แดดและฝน 

416 89.66 36 7.76 12 2.59 

8 ทางลาดส าหรับผู้ป่วย 
8.1 กรณีท่ีระดับพ้ืนอาคารมีความต่างระดับกัน

มากกว่า 2 ซม. จะต้องท าทางลาดเพื่อ
อ านวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ [L] 

402 86.64 52 11.21 10 2.16 

8.2 ทางลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 
เมตร ความลาดชัน 1:12 สามารถเข็นรถนั่ง
หรือเปลนอนผู้ป่วยได้สะดวกและปลอดภัย
[L] 

327 70.47 123 26.51 14 3.02 

8.3 ผิวทางลาดจะต้องคงทน เรียบไม่ลื่นและไม่มี
น้ าขังสามารถระบายน้ าได้ดี 

434 93.53 24 5.17 6 1.29 

8.4 มีการติดตั้งราวกันตก มีความสูงไม่น้อยกว่า 
1.10 เมตร 

328 70.69 93 20.04 43 9.27 

8.5 มีการติดตั้งราวจับ-ราวกันกระแทกอย่าง
มั่นคงแข็งแรง 

339 73.06 78 16.81 47 10.13 

8.6 มีการติดตั้งดวงโคมให้แสงสว่างในเวลา
กลางคืน 

418 90.09 34 7.33 12 2.59 

8.7 ทางลาดภายนอกต้องมีหลังคาหรือสิ่งปก
คลุมป้องกันแดดฝน 

319 68.75 118 25.43 27 5.82 

9 ที่จอดรถยนต์และจักรยาน 
9.1 มีการแบ่งแยกบริเวณจอดรถยนต์ และจอด

รถจักรยายนต์ออกจากแนวทางวิ่งของรถ 
รวมทั้งแสดงเครื่องหมายแสดงทิศทางอย่าง
ชัดเจน 

332 71.55 118 25.43 14 3.02 

9.2 มีที่จอดรถส าหรับผู้พิการ อยู่ใกล้ทางเข้า
อาคารผู้ป่วยนอก  และมีป้ายหรือ
เครื่องหมายแสดงอย่างชัดเจน [L] 

296 63.79 84 18.10 84 18.10 
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ล าดับ หัวข้อการประเมิน 
มี (1) มีบางส่วน (0.5) ไม่มี (0) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
10 บริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยหน้าอาคาร 
10.1 มีที่จอดรถยนต์ชั่วคราว  ส าหรับรับ-ส่ง

ผู้ป่วยบริเวณทางเข้าหลักของอาคาร  มี
ความกว้างไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร  มีระยะ
พอที่รถยนต์คันอ่ืนสามารถข้ึนไปได้ขณะที่มี
รถยนต์จอดรับ-ส่งผู้ป่วย รวมทั้งไม่มีสิ่งกีด
ขวางที่เป็นอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
และต้องมีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่สามารถ
ป้องกันแดดและฝนได้ 

340 73.28 94 20.26 30 6.47 

10.2 ระดับพ้ืนบริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยต้องอยู่ในระดับ
เดียวกับพ้ืนถนน  ถ้าเป็นพื้นต่างระดับต้องมี
ทางลาดที่มีความลาดเอียงที่เหมาะสม 

433 93.32 26 5.60 5 1.08 

10.3 บริเวณทางเข้าหลักของอาคารและบริเวณ
จอดรถนั่งหรือเปลนอน  ต้องมีพ้ืนที่เพียงพอ
ต่อผู้ใช้บริการหรือมีการบริหารจัดการที่ดี  มี
หลังคาหรือสิ่งปกคลุมท่ีสามารถป้องกันแดด
และฝนได้ดี 

422 90.95 36 7.76 6 1.29 

11 ห้องน้ า-ส้วม ส าหรับผู้รับบริการ 
11.1 ห้องน้ า-ส้วมส าหรับผู้ป่วยต้องมีราวพยุงตัว

ติดตั้งในต าแหน่งที่เหมาะสม   
389 83.84 61 13.15 14 3.02 

11.2 มีห้องน้ า-ส้วม  ส าหรับผู้พิการ [L] 417 89.87 33 7.11 14 3.02 
11.3 มีการระบายอากาศที่เหมาะสมและไม่อับชื้น 411 88.58 44 9.48 9 1.94 
12 บันไดหนีไฟ 
12.1 มีความกว้างของบันไดและชานพักท่ีสะดวก

ต่อการใช้งานและไม่มีสิ่งกีดขวาง 
233 50.22 31 6.68 200 43.10 

12.2 มีป้ายระบุชั้นของอาคารที่เห็นได้ชัดเจน
พร้อมระบบให้แสงสว่างที่เหมาะสม 

189 40.73 59 12.72 216 46.55 

12.3 ประตูของบันไดหนีไฟกว้างไม่น้อยกว่า 
0.90 เมตร ท าด้วยวัสดุทนไฟมือจับ-ลูกบิด
เป็นแบบผลักส าหรับชั้นทั่วไปติดตั้งลักษณะ
เปิดเข้าสู่ตัวบันได  ส าหรับชั้นที่ 1 ติดต้ัง
ลักษณะเปิดออกจากตัวบันไดหนีไฟ   

187 40.30 43 9.27 234 50.43 
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ล าดับ หัวข้อการประเมิน 
มี (1) มีบางส่วน (0.5) ไม่มี (0) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
IN หมวดงานมัณฑนศิลป์ 

( ข้อที่มีเครื่องหมาย * หมายถึง ข้อส าหรับประเมินตนเอง ผู้เยี่ยมประเมินไม่ต้องน ามาคิดคะแนน ) 
13 งานตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์ภายในอาคาร 
13.1 มีการจัดแบ่งพื้นที่อย่างเหมาะสม มีที่พัก

คอยของผู้ใช้บริการ มีการจัดวาง
เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นระเบียบไม่กีดขวางทาง
สัญจรหรือทางเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และสะดวก
ต่อการใช้งาน 

412 88.79 44 9.48 8 1.72 

13.2 มีเฟอร์นิเจอร์อยู่ในสภาพดี มีจ านวน
เพียงพอต่อการใช้งานทั้งผู้ให้บริการ และผู้
มารับบริการ 

413 89.01 42 9.05 9 1.94 

13.3 งานตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์ ไม่ควรมี
มุมแหลมคม ไม่เสี่ยงอันตรายต่อผู้ใช้งาน
และเป็นวัสดุผิวเรียบท าความสะอาดง่าย 

418 90.09 37 7.97 9 1.94 

13.4 อ่างล้างมือส าหรับแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ ไม่
ควรใช้ปะปนกับอ่างเทสิ่งสกปรกหรือล้าง
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และก๊อกน้ าควรใช้ก๊อกน้ า
ชนิดไม่ใช้มือสัมผัส (ก๊อกน้ าชนิดก้านปัดด้วย
ข้อศอก หรือเป็นแบบเซนเซอร์) 

387 83.41 62 13.36 15 3.23 

13.5 เคาน์เตอร์ส าหรับพยาบาลเฝ้าระวัง
สังเกตการณ์ TOP เคาน์เตอร์ระดับบนไม่
ควรสูงเกินกว่า 90 เซนติเมตร จากระดับ
พ้ืนห้อง เพ่ือไม่ให้บังสายตาในขณะเฝ้าดู
ผู้ป่วย 

428 92.24 20 4.31 16 3.45 

13.6 ห้องตรวจของแพทย์ มีอ่างล้างมือส าหรับ
แพทย์และเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 2 ห้องตรวจ 
ต่อ 1 อ่าง 

436 93.97 18 3.88 10 2.16 

13.7 ที่เตียงผู้ป่วยควรมีม่านกั้นระหว่างเตียง
ผู้ป่วยเพื่อบังสายตาระหว่างการรักษา และ
เพ่ือความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย 

443 95.47 12 2.59 9 1.94 

13.8* มีป้ายติดหน้าห้องหรือหน้าแผนกบริการ ใน
ต าแหน่งที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
 
 
 
 

305 65.73 8 1.72 151 32.54 



8 

 

ล าดับ หัวข้อการประเมิน 
  มี (1)  มีบางส่วน (0.5)  ไม่มี (0) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
13.9* แผนกผู้ป่วยหนัก บริเวณตั้งเตียงผู้ป่วย  ควร

มีระยะห่างระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า 2 เมตร     
เพ่ือให้สามารถวางอุปกรณ์ช่วยชีวิต และ
สะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

190 40.95 30 6.47 244 52.59 

13.10* แผนกผู้ป่วยใน บริเวณตั้งเตียงผู้ป่วย ควรมี
ระยะระหว่างเตียง   ไม่น้อยกว่า 1 เมตร     
และสามารถน าเปลเข็นเข้าเทียบเตียงผู้ป่วย
ได้โดยสะดวก 

288 62.07 23 4.96 153 32.97 

13.11* ห้องผ่าตัดควรมีอ่างฟอกมือติดกับห้องผ่าตัด
อย่างน้อย 2 อ่างต่อ 1 ห้องผ่าตัด    และ
ก๊อกน้ าควรใช้ก๊อกน้ าชนิดไม่ใช้มือสัมผัส 
เช่น ก๊อกน้ าแบบใช้เข่าดันเปิด-ปิดน้ า หรือ 
เป็นแบบเซนเซอร์ 

258 55.60 25 5.39 181 39.01 

13.12* ภายในห้องท าฟันควรมีอ่างล้างมือ ส าหรับ 
ทันตแพทย์ และเจ้าหน้าที่โดยไม่ใช้ปะปน
กับอ่างล้างเครื่องมือ 

306 65.95 5 1.08 153 32.97 

13.13* แผนกเภสัชกรรมมีตู้หรือชั้นเก็บยา เวชภัณฑ์ 
ที่เป็นสัดส่วน และมีตู้แยกเก็บยาเสพติดให้
โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ที่มี
กุญแจปิดอย่างมีประสิทธิภาพ 

312 67.24 4 0.86 148 31.90 

13.14* แผนกเภสัชกรรม โต๊ะจัดยา TOP โต๊ะควร
เป็นวัสดุผิวเรียบ ง่ายแก่การท าความสะอาด
และไม่ดูดซับความชื้น 

310 66.81 5 1.08 149 32.11 

13.15* แผนกเภสัชกรรม มีสถานที่ และโต๊ะส าหรับ
เตรียมยา – ผสมยาแยกเป็นสัดส่วนจากที่จัดยา 278 59.91 13 2.80 173 37.28 

13.16* แผนกรังสีวินิจฉัย มีป้ายค าเตือน  “ผู้ป่วยมี
ครรภ์โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ” 

310 66.81 3 0.65 151 32.54 

13.17* แผนกรังสีวินิจฉัย มีป้ายสัญลักษณ์ตามแบบ
มาตรฐาน แสดงเขตรังสีในระดับสายตา 

307 66.16 7 1.51 150 32.33 

13.18* ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก และ
ห้องปฏิบัติการของธนาคารเลือด มีสถานที่
และเฟอร์นิเจอร์ส าหรับท างานด้านธุรการ
ของแผนกและเก็บเอกสารแยกเป็นสัดส่วน
จากห้องปฏิบัติการ 
 
 

250 53.88 38 8.19 176 37.93 
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ล าดับ หัวข้อการประเมิน 
มี (1) มีบางส่วน (0.5) ไม่มี (0) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
13.19* ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก และ

ห้องปฏิบัติการของธนาคารเลือด มีสถานที่
และเฟอร์นิเจอร์ห้อง PANTRY แยกเป็น
สัดส่วนออกจากห้องปฏิบัติการ  

219 47.20 42 9.05 203 43.75 

13.20* แผนกไตเทียม มีสถานที่และเฟอร์นิเจอร์
ส าหรับพักคอยของญาติผู้ป่วย โดยแยกเป็น
สัดส่วนต่างหากจากบริเวณส่วนของผู้ป่วย 

137 29.53 8 1.72 319 68.75 

13.21* แผนกไตเทียม บริเวณตั้งเตียงผู้ป่วยมี
ระยะห่างระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า 1.10 
เมตรและความกว้างของทางเดินระหว่าง
ปลายเตียง ของสองฝากเตียงไม่น้อยกว่า 2 
เมตร 

133 28.66 10 2.16 321 69.18 

LS หมวดงานภูมิทัศน์ 

14 ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม  
14.1 บริเวณพักผ่อน มีพ้ืนที่รองรับเพียงพอต่อ

ผู้ใช้บริการ มีความร่มรื่น  สวยงาม สงบ มี
อากาศถ่ายเทท่ีดี และเหมาะสมกับผู้ใช้แต่
ละวัย รวมทั้งเด็กและผู้สูงอายุ 

354 76.29 105 22.63 5 1.08 

14.2 การเลือกใช้พืชพรรณ  มีความเหมาะสมตาม
ประโยชน์ใช้สอยของแต่ละพ้ืนที่ และ 
เลือกใช้พรรณไม้ที่ให้ประโยชน์ด้านความรู้ 
เช่น ไม้ดอกหอม สวนสมุนไพร สวนสุขภาพ 
เป็นต้น 

332 71.55 113 24.35 19 4.09 

14.3 พ้ืนที่ระหว่างอาคาร มีการจัดภูมิทัศน์ ใช้
พรรณไม้ที่ดูแลรักษาง่าย หรือใช้วัสดุตกแต่ง
พ้ืนผิวซึมน้ า (Porous Pavement) 

371 79.96 82 17.67 11 2.37 

14.4 การจัดพืชพรรณ มีการออกแบบเรียบง่าย 
ประหยัดพลังงาน มีการหลีกเลี่ยงการใช้
สารเคมี หรือให้ใช้สารจากธรรมชาติ โดย
ค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

391 84.27 64 13.79 9 1.94 
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ล าดับ หัวข้อการประเมิน 
มี (1) มีบางส่วน (0.5) ไม่มี (0) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
14.5 การดูแลรักษา มีการจัดท าแผนงาน/

แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ เช่น 
การบ ารุงดูแล รักษาพืชพรรณ น้ าท่วมขัง
บริเวณถนนทางเดินเท้าและบริเวณอ่ืนๆ 
การดูแลรักษาความสะอาดเป็นอย่างดี ไม่มี
เศษขยะ และมีถังขยะเพียงพอ และต าแหน่ง
ที่เหมาะสม 

352 75.86 96 20.69 16 3.45 

ST หมวดงานโครงสร้าง  

15 โครงสร้างอาคาร (ความม่ันคงแข็งแรงของอาคาร) 
15.1 มีแผนงานในการเฝ้าระวังให้อาคารมีสภาพ

พร้อมใช้งาน และมีความมั่นคงแข็งแรง 
311 67.03 85 18.32 68 14.66 

15.2 มีการตรวจสอบสภาพอาคารและบันทึกการ
ตรวจสภาพอาคารพร้อมมีรายงานผล  ต่อ
หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บริหารโรงพยาบาล  

271 58.41 121 26.08 72 15.52 

15.3 มีผลการแก้ไขปัญหาหลังได้รับรายงาน 295 63.58 102 21.98 67 14.44 
EE หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 

( ข้อที่มีเครื่องหมาย * หมายถึง ข้อส าหรับประเมินตนเอง ผู้เยี่ยมประเมินไม่ต้องน ามาคิดคะแนน ) 
16 ระบบไฟฟ้าก าลัง 
16.1 มีแผนผังระบบไฟฟ้าก าลัง 202 43.53 138 29.74 124 26.72 
16.2 แนวการปักเสาพาดสายไฟฟ้าเป็นระเบียบ

เรียบร้อยและปลอดภัย [S] 
378 81.47 82 17.67 4 0.86 

16.3 บริเวณท่ีติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแบบตั้งพ้ืน
และนั่งร้านต้องมีท่ีว่างเพ่ือปฏิบัติงาน และมี
การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าเป็นไปตาม
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับ
ประเทศไทยฉบับปีล่าสุด มีพื้นท่ีเพียงพอต่อ
การซ่อมบ ารุงและรถซ่อมบ ารุงสามารถ
เข้าถึงได้ มีป้ายแจ้งเตือนระวังอันตราย
ไฟฟ้าแรงสูง [S] 

379 81.68 78 16.81 7 1.51 
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ล าดับ หัวข้อการประเมิน 
มี (1) มีบางส่วน (0.5) ไม่มี (0) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
16.4 สายไฟฟ้ามีระยะห่างจากตัวอาคารที่จะไม่

ก่อให้เกิดอันตรายและมีความสูงจากผิว
จราจรหรือทางเดินที่เหมาะสมโดยไม่กีด
ขวาง และเป็นอันตรายต่อบุคคลทั่วไป [S] 

409 88.15 51 10.99 4 0.86 

16.5 มีกระแสไฟฟ้าจ่ายให้กับอุปกรณ์ท่ีใช้กับ
ผู้รับบริการอย่างเพียงพอตลอด 24 ชั่วโมง 
(ตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศ
ไทย[S] 

439 94.61 24 5.17 1 0.22 

16.6 มีการติดตั้งแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก(ตู้ MDB) อยู่
ในห้องที่ท าด้วยวัสดุ มั่นคงแข็งแรง มีที่ว่าง
เพ่ือปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานสามารถ
เข้าตรวจสอบและซ่อมบ ารุงได้สะดวก มีป้าย
แจ้งเตือนระวังอันตรายจากไฟฟ้า [S] 

402 86.64 58 12.50 4 0.86 

16.7 ตู้สวิทช์ตัดตอน(PANEL BOARD) มีที่ว่าง
เพ่ือปฏิบัติ งานเป็นไปตามมาตรฐาน
สามารถเข้าตรวจสอบได้ง่ายและอยู่ในสภาพ
ที่ยึดติดแน่นมั่นคงแข็งแรง 

442 95.26 21 4.53 1 0.22 

16.8 ระบบการต่อลงดินของหม้อแปลงไฟฟ้า และ
แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (ตู้MDB) เป็นไปตาม
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับ
ประเทศไทยฉบับปีล่าสุด [S] 

433 93.32 30 6.47 1 0.22 

16.9 ระบบการต่อลงดินของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแยก
ต่างหาก เช่น เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง
ฉุกเฉิน การติดตั้งต้องให้สอดคล้องกับ ATS 
3P หรือ ATS 4P เป็นไปตามมาตรฐานการ
ติดตั้งทางไฟฟ้า ส าหรับประเทศไทยฉบับปี
ล่าสุด [S] 

417 89.87 41 8.84 6 1.29 

16.10 การต่อลงดินในพื้นที่ที่ไม่มีการใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ไฟฟ้า (โซน 0) และพ้ืนที่ที่มีการใช้
เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้า (โซน 1) สายดิน
ติดตั้งเป็นแบบแยก (TN–S) เป็นไปตาม
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าในสถานที่
เฉพาะ:บริเวณสถานพยาบาลของ วสท. [S] 

323 69.61 115 24.78 26 5.60 
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ล าดับ หัวข้อการประเมิน 
มี (1) มีบางส่วน (0.5) ไม่มี (0) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
16.11 การต่อลงดินในพื้นที่ที่มีการใช้เครื่องมือ

อุปกรณ์ไฟฟ้า(โซน2) ยกเว้นกลุ่มโซน1 เช่น 
บริเวณห้องผ่าตัด, ห้องICU ฯลฯ ซึ่งการจ่าย
ไฟฟ้าที่ไม่ต่อเนื่อง สามารถก่อให้เกิด
อันตรายถึงชีวิตได้ สายดินติดตั้งเป็นแบบ
แยกออกจากระบบ (IT) เป็นไปตาม
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าในสถานที่
เฉพาะ : บริเวณ สถานพยาบาลของ วสท. 
[S] 

293 63.15 118 25.43 53 11.42 

17 ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
17.1 ภายนอกอาคารมีการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสง

สว่างหรือดวงโคมที่ให้ความสว่างในเวลา
กลางคืนได้อย่างพอเพียงสภาพของเสาไฟฟ้า 
และดวงโคมมีการติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรง
และปลอดภัย [S] 

423 91.16 40 8.62 1 0.22 

17.2 ภายในอาคารมีค่าความเข้มของแสงสว่าง
พอเพียงและเหมาะสมต่อพ้ืนที่ใช้งานตาม
มาตรฐานสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศ
ไทย 
[S] 

322 69.40 140 30.17 2 0.43 

17.3 ภายนอกอาคารมีอุปกรณ์ป้องกันการใช้
กระแสไฟฟ้าเกินและป้องกันอันตรายจาก
กระแสไฟฟ้ารั่ว 

325 70.04 93 20.04 46 9.91 

18 ระบบไฟฟ้าส ารองฉุกเฉิน 
18.1 มีระบบไฟฟ้าส ารองฉุกเฉินในการท างานของ

เครื่องก าเนิดไฟฟ้าต้องสามารถจ่ายไฟใช้งาน
ภายใน 10 วินาที ภายหลังระบบไฟฟ้า
ก าลังหลักหยุดท างาน [S] 

447 96.34 13 2.80 4 0.86 

18.2 มีการทดสอบการท างานของเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าส ารองเป็นประจ าและมีน้ ามันส ารอง
ส าหรับการเดินเครื่องอย่างเพียงพอไม่น้อย
กว่า 8 ชั่วโมง 
 
 
 
 

   454 97.84 8 1.72 2 0.43 
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ล าดับ หัวข้อการประเมิน 
มี (1) มีบางส่วน (0.5) ไม่มี (0) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
18.3 เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองต้องอยู่ในที่มิดชิด โดย

อาจอยู่ภายในอาคารหลักหรืออยู่เป็นอาคารแยก
ต่างหาก  มีการป้องกันแรงสั่นสะเทือนและเสียง 
มีประตูทางเข้า-ออกสะดวกและกว้างเพียงพอต่อ
การเคลื่อนย้าย หรือซ่อมบ ารุงโดยมีระยะห่าง
โดยรอบจากเครื่องกับผนังไม่น้อยกว่า 1 เมตร [S] 

435 93.75 25 5.39 4 0.86 

18.4 ภายในอาคารที่ติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
ส ารอง ต้องมีการระบายอากาศที่ดีและ
สะอาด มีแสงสว่างเพียงพอในการตรวจสอบ
การท างานของเครื่อง [S] 

436 93.97 14 3.02 14 3.02 

18.5 บันไดทางหนีไฟ/ทางสัญจร ห้องเครื่อง ต้อง
มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟฟ้า
ป้ายทางออกฉุกเฉินซึ่งใช้พลังงานจาก
แบตเตอรี่เพิ่มเติมตามความเหมาะสม ตาม
มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และ
โคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน และป้ายเสริมใช้
ส าหรับหนีไฟบริเวณช่องทางเดิน , บันไดหนี
ไฟ [L],[S] 

310 66.81 108 23.28 46 9.91 

19 ระบบโทรศัพท์ 
19.1 แนวการปักเสาพาดสายโทรศัพท์เป็น

ระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 
352 75.86 102 21.98 10 2.16 

19.2 สายโทรศัพท์ มีระยะห่างจากตัวอาคารที่จะ
ไม่ก่อให้เกิดอันตราย และมีความสูงจากผิว
จราจรหรือทางเดินที่เหมาะสม ไม่กีดขวาง 
หรือเป็นอันตรายต่อบุคคลทั่วไป 

394 84.91 66 14.22 4 0.86 

19.3 มีจ านวนโทรศัพท์ตามความเหมาะสม เพ่ือใช้
ติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

435 93.75 26 5.60 3 0.65 

19.4* จ ากัดการใช้โทรศัพท์ไร้สายในบางพ้ืนที่ที่มี
ความส าคัญ เช่น ห้องผ่าตัด,ICU,CCU เป็น
ต้น เพ่ือป้องกันการรบกวนของคลื่น
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งท าให้อุปกรณ์
เครื่องวัดท างานผิดได้ 
 
 
 

241 51.94 63 13.58 160 34.48 
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ล าดับ หัวข้อการประเมิน 
มี (1) มีบางส่วน (0.5) ไม่มี (0) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
20 ระบบเสียงตามสาย 
20.1 มีระบบเสียงตามสายไว้ประกาศเรียก หรือ

แจ้งข้อมูลข่าวสารต่อท้ังเจ้าหน้าที่และ
ผู้รับบริการได้สะดวกรวดเร็ว โดยสามารถ
ได้ยินอย่างชัดเจนทั้งภายในและภายนอก
อาคาร 

396 85.34 55 11.85 13 2.80 

21 ระบบเรียกพยาบาล 
21.1* มีระบบเรียกพยาบาลส าหรับติดต่อสื่อสาร

ระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ป่วย  เพ่ือผู้ป่วยจะได้รับ
การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที โดยติดตั้งที่
ห้องพักผู้ป่วย-ห้องน้ าผู้ป่วยและที่ท างาน
พยาบาล และมีไฟสัญญาณแสดงหน้าห้องพัก 

333 71.77 62 13.36 69 14.87 

22 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
22.1 มีการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในทุกชั้น

ของอาคารประกอบด้วย อุปกรณ์ส่ง
สัญญาณที่สามารถส่งเสียง หรือสัญญาณให้
ผู้ที่อยู่ภายในอาคารได้ยินหรือทราบอย่าง
ทั่วถึง โดยการควบคุมด้วยมือ หรือด้วย 
ระบบอัตโนมัติ ในต าแหน่งที่เหมาะสม เช่น 
โถงพักรอ ห้องพัก ผู้ป่วย ห้องท างาน เป็น
ต้น โดยการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของ วสท. [L],[S] 

328 70.69 98 21.12 38 8.19 

22.2 มีการตรวจสอบและทดสอบเป็นประจ าอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

372 80.17 46 9.91 46 9.91 

23 ระบบทีวีรวม 
23.1 มีการติดตั้งระบบทีวีรวม และกระจาย

สัญญาณไปยังเต้ารับตามจุดต่าง ๆ เพื่อใช้
ส าหรับการรับชม ข้อมูล ข่าวสาร เป็นต้น 

347 74.78 62 13.36 55 11.85 

24 ระบบทีวีวงจรปิด 
24.1 มีการติดตั้งระบบทีวีวงจรปิดตามจุดที่มี

ความเสี่ยง โถงทางเข้าหน้าประตู ลิฟต์ เป็น
ต้น เพ่ือป้องกันทรัพย์สินสูญหาย 
 
 
 
 

416 89.66 38 8.19 10 2.16 
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ล าดับ หัวข้อการประเมิน 
มี (1) มีบางส่วน (0.5) ไม่มี (0) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
25 ระบบป้องกันการเข้า-ออก 
25.1 มีการติดตั้งระบบป้องกันการเข้าออก เพ่ือป้อง

ก้นการเข้าถึงในสถานที่เฉพาะที่ต้องการความ
ปลอดภัย 

290 62.50 109 23.49 65 14.01 

26 ระบบส่ือสารด้วยความเร็วสูง       
26.1 มีการติดตั้งระบบสื่อสารด้วยความเร็วสูง เพ่ือ

การติดต่อสื่อสารและเชื่อมต่อด้วยระบบ
เครือข่าย 

429 92.46 25 5.39 10 2.16 

27 ระบบป้องกันฟ้าผ่า 
27.1 มีการติดตั้งตัวน าล่อฟ้า ตัวน าลงดิน ระบบ

หลักดินเพ่ือป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าซึ่งจะ
ท าให้อุปกรณ์ สิ่งปลูกสร้างเสียหาย วิธีการ
ติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า
ส าหรับสิ่งปลูกสร้างของ วสท. [S] 

359 77.37 84 18.10 21 4.53 

28 ระบบป้องกันแรงดัน และกระแสเกิน 
28.1 มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดัน และ

กระแสเกินที่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก(ตู้ MDB) 
เพ่ือป้องกันแรงดันและกระแสไฟเกินที่เกิด
จากปัจจัยภายนอก เช่น ฟ้าผ่า,สวิทต์ชิ่ง,
การลัดวงจร เป็นต้น [S] 

331 71.34 66 14.22 67 14.44 

SN หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล 

29 ระบบป้องกันอัคคีภัย 
29.1 อุปกรณ์ถังดับเพลิงเคมี ( A , B & C Type ) 449 96.77 13 2.80 2 0.43 
29.2 ถังดับเพลิงชนิดสารสะอาด ( Clean Agent 

Type ) 
396 85.34 30 6.47 38 8.19 

29.3 ระบบดับเพลิงแบบสายฉีดน้ าดับเพลิง 211 45.47 30 6.47 223 48.06 
29.4 ระบบป้องกันอัคคีภัยส าหรับอาคารขนาด

ใหญ่ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และแผน
ซ้อมการป้องกันอัคคีภัย 

346 74.57 48 10.34 70 15.09 

30 ระบบประปา 
30.1 มีแผนผังประปา 220 47.41 128 27.59 116 25.00 
30.2 มีการส ารองน้ าประปา 412 88.79 42 9.05 10 2.16 
30.3 ในการส ารองน้ าประปาต้องไม่มีการรั่วซึม 

 
 

422 90.95 28 6.03 14 3.02 
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ล าดับ หัวข้อการประเมิน 
มี (1) มีบางส่วน (0.5) ไม่มี (0) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
30.4 ถังเก็บน้ าส ารองต้องมีฝาถังปิดมิดชิด 421 90.73 28 6.03 15 3.23 
31 ระบบระบายน้ าและระบบสุขาภิบาล 
31.1 มีผังระบบระบายน้ า และระบบสุขาภิบาล 255 54.96 123 26.51 86 18.53 
31.2 มีระบบระบายน้ าฝนจากอาคารสู่แหล่ง

ระบายน้ าสาธารณะ 
402 86.64 49 10.56 13 2.80 

31.3 การแยกประเภทท่อต่างๆ 400 86.21 46 9.91 18 3.88 
31.4 ระบบสุขาภิบาลห้องปฏิบัติการ 368 79.31 42 9.05 54 11.64 
32 ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
32.1 แผนผังระบบบ าบัดน้ าเสีย 346 74.57 77 16.59 41 8.84 
32.2 ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 435 93.75 14 3.02 15 3.23 
32.3 ระบบบ าบัดน้ าเสียประจ าอาคาร 330 71.12 36 7.76 98 21.12 
33 การจัดเก็บและก าจัดขยะ 
33.1 มีการแยกการจัดเก็บมูลฝอย 450 96.98 9 1.94 5 1.08 
33.2 ภาชนะรองรับมูลฝอย 435 93.75 22 4.74 7 1.51 
33.3 อาคารที่พักมูลฝอย 425 91.59 31 6.68 8 1.72 
33.4 ต าแหน่งอาคารพักมูลฝอย 423 91.16 27 5.82 14 3.02 
ME หมวดงานระบบเครื่องกล 

34 ลิฟต์ (ถ้ามี - กรณีอาคารที่ประเมินไม่มีระบบลิฟต์ ไม่ต้องน ามาคิดคะแนน ) 
34.1 มีการแยกประเภทของลิฟต์ตามการใช้งาน 

ได้แก่ ลิฟต์โดยสาร ,  ลิฟต์ขนของ , ลิฟต์
ส าหรับพนักงานดับเพลิง  

82 17.67 47 10.13 335 72.20 

34.2 มีขนาดและจ านวนเพียงพอต่อการใช้งาน 140 30.17 15 3.23 309 66.59 
34.3 บริเวณโถงหน้าลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้ ต้อง

มีพ้ืนที่สามารถเข็นเปลนอนสวนกันได้ 
148 31.90 5 1.08 311 67.03 

34.4 ก าหนดให้มีลิฟต์ส าหรับผู้พิการและทุพล
ภาพสามารถใช้งานได้ 

98 21.12 29 6.25 337 72.63 

34.5 บริเวณโถงหน้าลิฟต์และภายในห้องโดยสาร 
ต้องสะอาด มีระบบระบายอากาศและแสง
สว่างภายในห้องโดยสารที่เหมาะสม 

148 31.90 5 1.08 311 67.03 

34.6 มีการตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์ 
การใช้งานและบ ารุงรักษาเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด ได้มาตรฐาน 
 
 
 

147 31.68 6 1.29 311 67.03 



17 

 

ล าดับ หัวข้อการประเมิน 
มี (1) มีบางส่วน (0.5) ไม่มี (0) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
35 ระบบระบายอากาศ / ปรับอากาศ 
35.1 พ้ืนที่ให้บริการและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ต้องมี

อากาศที่สะอาดจากภายนอกเติมเข้าสู่พ้ืนที่
บริการ/ปฏิบัติงาน ให้ได้อัตราการถ่ายเทอากาศ
ที่เหมาะสม โดยวิธีธรรมชาติหรือวิธีกล 

323 69.61 129 27.80 12 2.59 

35.2 มีการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศ
ในบริเวณห้องตรวจ 

265 57.11 151 32.54 48 10.34 

35.3 ห้องตรวจผู้ป่วยที่แสดงอาการโรคติดเชื้อ
ทางอากาศ ต้องมีการควบคุมแรงดันอากาศ 

311 67.03 61 13.15 92 19.83 

35.4 มีการตรวจสอบการท างานของระบบระบาย
อากาศและระบบปรับอากาศ  การใช้งานและ
บ ารุงรักษาเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

378 81.47 70 15.09 16 3.45 

36.1 ห้องเก็บท่อแก๊ส (Cylinder Room) ต้อง
แยกเป็นสัดส่วนกับห้องปั๊มสุญญากาศและ
อากาศอัด 

426 91.81 15 3.23 23 4.96 

35.2 ห้องเก็บท่อบรรจุแก๊ส ต้องอยู่ในพื้นท่ี ที่
สามารถขนย้าย ขนส่งได้สะดวกปลอดภัย 

432 93.10 17 3.66 15 3.23 

36 ระบบแก๊สทางการแพทย์ 
36.3 ท่อแก๊สส าหรับงานระบบแก๊สทางการแพทย์ 

ต้องผ่านการผลิตและทดสอบ มีเครื่องหมาย
และโค๊ดสีตามมาตรฐานที่ มอก. ก าหนด 

423 91.16 21 4.53 20 4.31 

36.4 มีจ านวนของท่อบรรจุแก๊สอย่างเพียงพอต่อ
การใช้งานประจ าและส ารอง 

435 93.75 13 2.80 16 3.45 

36.5 อุปกรณ์ประกอบระบบแก็สทางการแพทย์  
ประกอบด้วย  ท่อน าแก๊ส   วาล์ว     โซน
วาล์ว    หัวจ่ายแก๊ส  ระบบสัญญาณเตือน 
(alarm) ศูนย์จ่ายแก๊ส เป็นต้น ต้องมีการ
ติดตั้งอุปกรณ์ท่ีได้มาตรฐาน 

425 91.59 15 3.23 24 5.17 

36.6 กรณีใช้แก็สออกซิเจนเหลว (LIQUID  
OXYGEN) จุดติดตั้งจะต้องห่างออกจาก
อาคารต่างๆ ในระยะท่ีปลอดภัย  มีรั้วโปร่ง
กั้นโดยรอบ มีป้ายเตือนอันตราย และมี
ระบบดูแลบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ 

278 59.91 30 6.47 156 33.62 
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บทท่ี 2 
รายการประเมินที่โรงพยาบาลกลุ่มเปาหมายต้องได้รับ 

การปรับปรุงเพื่อให้ได้มาตรฐาน 
 

จากข้อมูลการประเมิน  ได้ท าการรวบรวมรายการประเมินที่เห็นว่าโรงพยาบาลต้องได้รับการปรับปรุง
โดยแยกเป็นงานต่างๆจากมากไปน้อยดังต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 1  รายการประเมินที่โรงพยาบาลต้องได้รับการปรับปรุงโดยเรียงตามหมวดงาน  
 

ล าดับ หมวดงานสถาปัตยกรรม 
ร้อยละที่ไมม่ี
ไม่ผ่านหรือมี
แต่ไม่สมบูรณ ์

1 
มีการแบ่งขอบเขตของทางเดินเท้าออกจากเส้นทางจราจรของยานพาหนะอย่าง
ชัดเจนด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

68 

2 มีความกว้างของทางเท้าไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร  ตลอดเส้นทาง 68 

3 
มีทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารเพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับผู้รับบริการในทุก
หน่วยบริการของโรงพยาบาล 

68 

4 

ในจุดที่เป็นทางข้ามถนนและมีความต่างระดับ  จะต้องท าทางลาดเอียงหรือปรับปรุง
สภาพบริเวณท่ีเป็นทางข้ามถนนให้สามารถน าเก้าอ้ีล้อ (Wheelchair) ผ่านได้
โดยสะดวก  รวมทั้งต้องจัดให้มีป้ายเตือนผู้ขับขี่ยานพาหนะว่าเป็นทางข้ามส าหรับผู้
เดินเท้า 

61 

5 
ทางเข้า-ออกของโรงพยาบาลมีการแบ่งช่องทางสัญจรส าหรับยานพาหนะและผู้
สัญจรทางเท้าอย่างชัดเจน 

54 

6 
มีป้ายน าทางบอกทิศทางและระยะทางสู่โรงพยาบาลติดตั้งอยู่บนถนนสาธารณะ  
สายหลัก  สายรอง  และบริเวณทางร่วมทางแยกในระยะที่เหมาะสม 

53 

7 
ทางเท้าก่อสร้างด้วยวัสดุที่คงทนถาวร  มีความม่ันคงแข็งแรง  มีพื้นผิวที่เรียบร้อย  
ได้ระดับ  มีการระบายน้ าฝนที่ดี  และมีความราบเรียบแต่ไม่ลื่น 

46 

8 ไม่มีสิ่งกีดขวางอยู่ในพื้นท่ีซึ่งเป็นแนวเส้นทางเดินเท้า 41 

9 มีการจัดท าผังบริเวณของโรงพยาบาลที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน  39 

10 
มีป้ายจราจรภายในโรงพยาบาล  ติดตั้งในต าแหน่งที่เหมาะสมสามารถมองเห็นได้
ชัดเจน 

37 

11  
มีที่จอดรถส าหรับผู้พิการ  อยู่ใกล้ทางเข้าอาคารผู้ป่วยนอกและมีป้ายหรือ
เครื่องหมายแสดงอย่างชัดเจน 

36 

12 
บริเวณจุดตัดถนนมีป้ายบอกทางชัดเจนและปราศจากสิ่งบดบังสายตา  หากมีสิ่งบด
บังสายตาต้องมีมาตรการเสริมความปลอดภัย 

35 

13 มีแผนพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาลด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 33 
14 ทางลาดภายนอกต้องมีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมป้องกันแดดฝน 31 

15 บันไดหนีไฟมีป้ายระบุชั้นของอาคารที่เห็นได้ชัดเจนพร้อมระบบให้แสงสว่างที่เหมาะสม 31 
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ล าดับ หมวดงานสถาปัตยกรรม 
ร้อยละที่ไมม่ี
ไม่ผ่านหรือมี
แต่ไม่สมบูรณ ์

16 
ทางลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร  ความชัน 1:12 สามารถเข็นรถนั่ง
หรือเปลนอนผู้ป่วยได้สะดวกและปลอดภัย 

30 

17 ทางลาดติดตั้งราวกันตกมีความสูงไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร 29 

18  
มีป้ายบอกทางไปยังอาคาร/แผนกต่างๆ  มองเห็นได้ชัดเจนพร้อมระบบไฟส่องสว่าง
ที่เหมาะสม 

28 

19 
ทางเดินเท้ามีดวงโคมให้แสงสว่างในเวลาค่ าคืนเป็นระยะอย่างทั่วถึง 
 

28 

20 
มีการแบ่งแยกบริเวณจอดรถยนต์และจอดรถจักรยานยนต์ออกจากแนวทางวิ่งของ
รถ  รวมทั้งแสดงเครื่องหมายแสดงทิศทางเดินรถอย่างชัดเจน 

28 

ล าดับ หมวดงานมัณฑนศิลป์ 
ร้อยละที่ไมม่ี
ไม่ผ่านหรือมี
แต่ไม่สมบูรณ ์

1 
การเลือกใช้พืชพรรณ  มีความเหมาะสมตามประโยชน์ใช้สอยของแต่ละพ้ืนที่ และ 
เลือกใช้พรรณไม้ที่ให้ประโยชน์ด้านความรู้ เช่น ไม้ดอกหอม สวนสมุนไพร สวน
สุขภาพ เป็นต้น 

28 

2 
บริเวณพักผ่อน มีพ้ืนที่รองรับเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ มีความร่มรื่น  สวยงาม สงบ มี
อากาศถ่ายเทท่ีดี และเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละวัย รวมทั้งเด็กและผู้สูงอายุ 

24 

3 

การดูแลรักษา มีการจัดท าแผนงาน/แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับการด าเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ เช่น การบ ารุงดูแล รักษาพืชพรรณ น้ าท่วมขังบริเวณ
ถนนทางเดินเท้าและบริเวณอ่ืนๆ การดูแลรักษาความสะอาดเป็นอย่างดี ไม่มีเศษ
ขยะ และมีถังขยะเพียงพอ และต าแหน่งที่เหมาะสม 

24 

4 
อ่างล้างมือส าหรับแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ ไม่ควรใช้ปะปนกับอ่างเทสิ่งสกปรกหรือล้าง
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และก๊อกน้ าควรใช้ก๊อกน้ าชนิดไม่ใช้มือสัมผัส (ก๊อกน้ าชนิดก้าน
ปัดด้วยข้อศอก หรือเป็นแบบเซนเซอร์) 

17 

ล าดับ หมวดงานโครงสร้าง 
ร้อยละที่ไมม่ี
ไม่ผ่านหรือมี
แต่ไม่สมบูรณ ์

1 
มีการตรวจสอบสภาพอาคารและบันทึกการตรวจสภาพอาคารพร้อมมีรายงานผล  
ต่อหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บริหารโรงพยาบาล 

42 

2 มีผลการแก้ไขปัญหาหลังได้รับรายงาน 36 
3 มีแผนงานในการเฝ้าระวังให้อาคารมีสภาพพร้อมใช้งาน และมีความมั่นคงแข็งแรง 33 

ล าดับ หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
ร้อยละที่ไมม่ี
ไม่ผ่านหรือมี
แต่ไม่สมบูรณ ์

1 มีแผนผังระบบไฟฟ้าก าลัง 56 



20 

 

ล าดับ หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
ร้อยละที่ไมม่ี
ไม่ผ่านหรือมี
แต่ไม่สมบูรณ ์

2 

การต่อลงดินในพื้นที่ที่มีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้า (โซน2) ยกเว้นกลุ่มโซน1 เช่น 
บริเวณห้องผ่าตัด, ห้องICU ฯลฯ ซึ่งการจ่ายไฟฟ้าที่ไม่ต่อเนื่อง สามารถก่อให้เกิด
อันตรายถึงชีวิตได้ สายดินติดตั้งเป็นแบบแยกออกจากระบบ (IT) เป็นไปตาม
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าในสถานที่เฉพาะ : บริเวณ สถานพยาบาลของ วสท. 
[S] 

37 

3 

บันไดทางหนีไฟ/ทางสัญจร ห้องเครื่อง ต้องมีระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคม
ไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินซึ่งใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เพิ่มเติมตามความเหมาะสม 
ตามมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน และป้าย
เสริมใช้ส าหรับหนีไฟบริเวณช่องทางเดิน , บันไดหนีไฟ [L],[S] 

35 

4 
ภายในอาคารมีค่าความเข้มของแสงสว่างพอเพียงและเหมาะสมต่อพ้ืนที่ใช้งานตาม
มาตรฐานสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย 
[S] 

31 

5 
การต่อลงดินในพื้นที่ที่ไม่มีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้า (โซน 0) และพ้ืนที่ที่มีการ
ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้า (โซน 1) สายดินติดตั้งเป็นแบบแยก (TN–S) เป็นไปตาม
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าในสถานที่เฉพาะ :บริเวณสถานพยาบาลของ วสท. [S] 

30 

6 
ภายนอกอาคารมีอุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินและป้องกันอันตรายจาก
กระแสไฟฟ้ารั่ว 

30 

7 

มีการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในทุกชั้นของอาคารประกอบด้วย อุปกรณ์ส่ง
สัญญาณที่สามารถส่งเสียง หรือสัญญาณให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคารได้ยินหรือทราบ
อย่างทั่วถึง โดยการควบคุมด้วยมือ หรือด้วย ระบบอัตโนมัติ ในต าแหน่งที่เหมาะสม 
เช่น โถงพักรอ ห้องพัก ผู้ป่วย ห้องท างาน เป็นต้น โดยการติดตั้งให้เป็นไปตาม
มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของ วสท. [L],[S] 

30 

8 
มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดัน และกระแสเกินที่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (ตู้ MDB) 
เพ่ือป้องกันแรงดันและกระแสไฟเกินที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ฟ้าผ่า ,สวิทต์ชิ่ง,
การลัดวงจร เป็นต้น [S] 

29 

9  
มีการติดตั้งระบบทีวีรวม และกระจายสัญญาณไปยังเต้ารับตามจุดต่าง ๆ เพื่อใช้
ส าหรับการรับชม ข้อมูล ข่าวสาร เป็นต้น    

25  

10 แนวการปักเสาพาดสายโทรศัพท์เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 24 

ล าดับ หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล 
ร้อยละที่ไมม่ี
ไม่ผ่านหรือมี
แต่ไม่สมบูรณ ์

1 มีแผนผังประปา 53 

2 มีผังระบบระบายน้ า และระบบสุขาภิบาล 45 
3 มีแผนผังระบบบ าบัดน้ าเสีย 

 
25 
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ล าดับ หมวดงานระบบเครื่องกล 
ร้อยละที่ไมม่ี
ไม่ผ่านหรือมี
แต่ไม่สมบูรณ ์

1 มีการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศในบริเวณห้องตรวจ 43 

2 ห้องตรวจผู้ป่วยที่แสดงอาการโรคติดเชื้อทางอากาศ ต้องมีการควบคุมแรงดันอากาศ 33 

3 
พ้ืนที่ให้บริการและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ต้องมีอากาศที่สะอาดจากภายนอกเติมเข้าสู่พ้ืนที่
บริการ/ปฏิบัติงาน ให้ได้อัตราการถ่ายเทอากาศที่เหมาะสม โดยวิธีธรรมชาติหรือวิธีกล 

30 
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ตารางท่ี 2  รายการประเมินที่โรงพยาบาลต้องได้รับการปรับปรุงโดยเรียงจากมากไปหาน้อย 
 

ล าดับ รายการประเมิน 
ร้อยละที่ไมม่ี
ไม่ผ่านหรือมี
แต่ไม่สมบูรณ ์

1 
มีการแบ่งขอบเขตของทางเดินเท้าออกจากเส้นทางจราจรของยานพาหนะอย่าง
ชัดเจนด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

68 

2 มีความกว้างของทางเท้าไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร  ตลอดเส้นทาง 68 

3 
มีทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารเพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับผู้รับบริการในทุก
หน่วยบริการของโรงพยาบาล 

68 

4 

ในจุดที่เป็นทางข้ามถนนและมีความต่างระดับ  จะต้องท าทางลาดเอียงหรือปรับปรุง
สภาพบริเวณท่ีเป็นทางข้ามถนนให้สามารถน าเก้าอ้ีล้อ (Wheelchair) ผ่านได้
โดยสะดวก  รวมทั้งต้องจัดให้มีป้ายเตือนผู้ขับขี่ยานพาหนะว่าเป็นทางข้ามส าหรับผู้
เดินเท้า 

61 

5 มีแผนผังระบบไฟฟ้าก าลัง 56 

6 
ทางเข้า-ออกของโรงพยาบาลมีการแบ่งช่องทางสัญจรส าหรับยานพาหนะและผู้
สัญจรทางเท้าอย่างชัดเจน 

54 

7 
มีป้ายน าทางบอกทิศทางและระยะทางสู่โรงพยาบาลติดตั้งอยู่บนถนนสาธารณะ  
สายหลัก  สายรอง  และบริเวณทางร่วมทางแยกในระยะที่เหมาะสม 

53 

8 มีแผนผังประปา 53 

9 
ทางเท้าก่อสร้างด้วยวัสดุที่คงทนถาวร  มีความม่ันคงแข็งแรง  มีพื้นผิวที่เรียบร้อย  
ได้ระดับ  มีการระบายน้ าฝนที่ดี  และมีความราบเรียบแต่ไม่ลื่น 

46 

10 มีผังระบบระบายน้ า และระบบสุขาภิบาล 45 

11 มีการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศในบริเวณห้องตรวจ 43 

12 
มีการตรวจสอบสภาพอาคารและบันทึกการตรวจสภาพอาคารพร้อมมีรายงานผล  
ต่อหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บริหารโรงพยาบาล 

42 

13 ไม่มีสิ่งกีดขวางอยู่ในพื้นท่ีซึ่งเป็นแนวเส้นทางเดินเท้า 41 
14 มีการจัดท าผังบริเวณของโรงพยาบาลที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน  39 

15 
มีป้ายจราจรภายในโรงพยาบาล  ติดตั้งในต าแหน่งที่เหมาะสมสามารถมองเห็นได้
ชัดเจน 

37 

16 

การต่อลงดินในพื้นที่ที่มีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้า (โซน2) ยกเว้นกลุ่มโซน1 เช่น 
บริเวณห้องผ่าตัด, ห้องICU ฯลฯ ซึ่งการจ่ายไฟฟ้าที่ไม่ต่อเนื่อง สามารถก่อให้เกิด
อันตรายถึงชีวิตได้ สายดินติดตั้งเป็นแบบแยกออกจากระบบ (IT) เป็นไปตาม
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าในสถานที่เฉพาะ : บริเวณ สถานพยาบาลของ วสท. 
[S] 

37 

17  
มีที่จอดรถส าหรับผู้พิการ  อยู่ใกล้ทางเข้าอาคารผู้ป่วยนอกและมีป้ายหรือ
เครื่องหมายแสดงอย่างชัดเจน 

36 

18 มีผลการแก้ไขปัญหา(หมวดงานโครงสร้าง)หลังได้รับรายงาน 36 
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ตารางท่ี 2  รายการประเมินที่โรงพยาบาลต้องได้รับการปรับปรุงโดยเรียงจากมากไปหาน้อย (ต่อ) 
 

ล าดับ รายการประเมิน 
ร้อยละที่ไมม่ี
ไม่ผ่านหรือมี
แต่ไม่สมบูรณ ์

19 
บริเวณจุดตัดถนนมีป้ายบอกทางชัดเจนและปราศจากสิ่งบดบังสายตา  หากมีสิ่งบด
บังสายตาต้องมีมาตรการเสริมความปลอดภัย 

35 

20 

บันไดทางหนีไฟ/ทางสัญจร ห้องเครื่อง ต้องมีระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคม
ไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินซึ่งใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เพิ่มเติมตามความเหมาะสม 
ตามมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน และป้าย
เสริมใช้ส าหรับหนีไฟบริเวณช่องทางเดิน , บันไดหนีไฟ [L],[S] 

35 

21 มีแผนพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาลด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 33 
22 มีแผนงานในการเฝ้าระวังให้อาคารมีสภาพพร้อมใช้งาน และมีความมั่นคงแข็งแรง 33 
23 ห้องตรวจผู้ป่วยที่แสดงอาการโรคติดเชื้อทางอากาศ ต้องมีการควบคุมแรงดันอากาศ 33 
24 ทางลาดภายนอกต้องมีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมป้องกันแดดฝน 31 

25 บันไดหนีไฟมีป้ายระบุชั้นของอาคารที่เห็นได้ชัดเจนพร้อมระบบให้แสงสว่างที่เหมาะสม 31 

26 
ภายในอาคารมีค่าความเข้มของแสงสว่างพอเพียงและเหมาะสมต่อพ้ืนที่ใช้งานตาม
มาตรฐานสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย [S] 

31 

27 
ทางลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร  ความชัน 1:12 สามารถเข็นรถนั่ง
หรือเปลนอนผู้ป่วยได้สะดวกและปลอดภัย 

30 

28 
การต่อลงดินในพื้นที่ที่ไม่มีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้า (โซน 0) และพ้ืนที่ที่มีการ
ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้า (โซน 1) สายดินติดตั้งเป็นแบบแยก (TN–S) เป็นไปตาม
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าในสถานที่เฉพาะ :บริเวณสถานพยาบาลของ วสท. [S] 

30 

29 
ภายนอกอาคารมีอุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินและป้องกันอันตรายจาก
กระแสไฟฟ้ารั่ว 

30 

30 

มีการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในทุกชั้นของอาคารประกอบด้วย อุปกรณ์ส่ง
สัญญาณที่สามารถส่งเสียง หรือสัญญาณให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคารได้ยินหรือทราบ
อย่างทั่วถึง โดยการควบคุมด้วยมือ หรือด้วย ระบบอัตโนมัติ ในต าแหน่งที่เหมาะสม 
เช่น โถงพักรอ ห้องพัก ผู้ป่วย ห้องท างาน เป็นต้น โดยการติดตั้งให้เป็นไปตาม
มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของ วสท. [L],[S] 

30 

31 
พ้ืนที่ให้บริการและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ต้องมีอากาศที่สะอาดจากภายนอกเติมเข้าสู่พื้นที่
บริการ/ปฏิบัติงาน ให้ได้อัตราการถ่ายเทอากาศที่เหมาะสม โดยวิธีธรรมชาติหรือวิธีกล 

30 

32 ทางลาดติดตั้งราวกันตกมีความสูงไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร 29 

33 
มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดัน และกระแสเกินที่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (ตู้ MDB) 
เพ่ือป้องกันแรงดันและกระแสไฟเกินที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ฟ้าผ่า ,สวิทต์ชิ่ง,
การลัดวงจร เป็นต้น [S] 

29 

34  
มีป้ายบอกทางไปยังอาคาร/แผนกต่างๆ  มองเห็นได้ชัดเจนพร้อมระบบไฟส่องสว่าง
ที่เหมาะสม 

28 
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ตารางท่ี 2  รายการประเมินที่โรงพยาบาลต้องได้รับการปรับปรุงโดยเรียงจากมากไปหาน้อย (ต่อ) 
 

ล าดับ รายการประเมิน 
ร้อยละที่ไมม่ี
ไม่ผ่านหรือมี
แต่ไม่สมบูรณ ์

35 
ทางเดินเท้ามีดวงโคมให้แสงสว่างในเวลาค่ าคืนเป็นระยะอย่างทั่วถึง 
 

28 

36 
มีการแบ่งแยกบริเวณจอดรถยนต์และจอดรถจักรยานยนต์ออกจากแนวทางวิ่งของ
รถ  รวมทั้งแสดงเครื่องหมายแสดงทิศทางเดินรถอย่างชัดเจน 

28 

37 
การเลือกใช้พืชพรรณ  มีความเหมาะสมตามประโยชน์ใช้สอยของแต่ละพ้ืนที่ และ 
เลือกใช้พรรณไม้ที่ให้ประโยชน์ด้านความรู้ เช่น ไม้ดอกหอม สวนสมุนไพร สวน
สุขภาพ เป็นต้น 

28 

38  
มีการติดตั้งระบบทีวีรวม และกระจายสัญญาณไปยังเต้ารับตามจุดต่าง ๆ เพื่อใช้
ส าหรับการรับชม ข้อมูล ข่าวสาร เป็นต้น    

25  

39 มีแผนผังระบบบ าบัดน้ าเสีย 25 

40 
บริเวณพักผ่อน มีพ้ืนที่รองรับเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ มีความร่มรื่น  สวยงาม สงบ มี
อากาศถ่ายเทท่ีดี และเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละวัย รวมทั้งเด็กและผู้สูงอายุ 

24 

41 

การดูแลรักษา มีการจัดท าแผนงาน/แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับการด าเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ เช่น การบ ารุงดูแล รักษาพืชพรรณ น้ าท่วมขังบริเวณ
ถนนทางเดินเท้าและบริเวณอ่ืนๆ การดูแลรักษาความสะอาดเป็นอย่างดี ไม่มีเศษ
ขยะ และมีถังขยะเพียงพอ และต าแหน่งที่เหมาะสม 

24 

42 แนวการปักเสาพาดสายโทรศัพท์เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 24 

43 
อ่างล้างมือส าหรับแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ ไม่ควรใช้ปะปนกับอ่างเทสิ่งสกปรกหรือล้าง
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และก๊อกน้ าควรใช้ก๊อกน้ าชนิดไม่ใช้มือสัมผัส (ก๊อกน้ าชนิดก้าน
ปัดด้วยข้อศอก หรือเป็นแบบเซนเซอร์) 

17 
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บทท่ี 3 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

 
ตารางที่ 3  ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาด้านอาคารและสภาพแวดล้อมจากรายการประเมิน  
              (เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยของข้อมูลที่ไม่มี ไม่ผ่านหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์) 

รายการประเมิน 1.มีการแบ่งขอบเขตของทางเดินเท้าออกจากเส้นทางจราจรของยานพาหนะอย่างชัดเจนด้วยวิธีการที่  
   เหมาะสม (68%)   

แนวทางการพัฒนา   โดยการใช้สี กระถางต้นไม้ แนวเชือก ยกพ้ืน(อิฐตัวหนอน)โดยโรงพยาบาลสามารถด าเนินการเองได้ 
 
รายการประเมิน 2.มีความกว้างของทางเท้าไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร  ตลอดเส้นทาง (68%)   
แนวทางการพัฒนา    ขยายความกว้างทางเท้าโดยโรงพยาบาลสามารถด าเนินการเองได้ 
 
รายการประเมิน 3.มีทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารเพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับผู้รับบริการในทุกหน่วยบริการของ  

   โรงพยาบาล (68%)   
แนวทางการพัฒนา    ประสานกองแบบแผน  โยธาจังหวัด  บริษัทออกแบบภาคเอกชน 
 
รายการประเมิน 4.ในจุดที่เป็นทางข้ามถนนและมีความต่างระดับ  จะต้องท าทางลาดเอียงหรือปรับปรุงสภาพบริเวณท่ี   

เป็นทางข้ามถนนให้สามารถน าเก้าอ้ีล้อ (Wheelchair) ผ่านได้โดยสะดวก  รวมทั้งต้องจัดให้มีป้าย  
เตือนผู้ขับข่ียานพาหนะว่าเป็นทางข้ามส าหรับผู้เดินเท้า (61%)   

แนวทางการพัฒนา  จัดท าทางลาด(แผ่นไม้ แผ่นเหล็ก เทปูน)และป้ายโดยโรงพยาบาลสามารถด าเนินการเองได้ 
 
รายการประเมิน 5.มีแผนผังระบบไฟฟ้าก าลัง (56%)   
แนวทางการพัฒนา   ดูจากแบบ ASBUILT ประสานผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า 
 
รายการประเมิน 6.ทางเข้า-ออกของโรงพยาบาลมีการแบ่งช่องทางสัญจรส าหรับยานพาหนะและผู้สัญจรทางเท้าอย่างชัดเจน(54%)   
แนวทางการพัฒนา    ประสานกองแบบแผน  โยธาจังหวัด  บริษัทออกแบบภาคเอกชน  
 
รายการประเมิน 7.มีป้ายน าทางบอกทิศทางและระยะทางสู่โรงพยาบาลติดตั้งอยู่บนถนนสาธารณะ  

   สายหลัก  สายรอง  และบริเวณทางร่วมทางแยกในระยะที่เหมาะสม (53%)   
แนวทางการพัฒนา    ประสานการทางเพ่ือขอติดตั้งป้าย  5 กม.  3 กม.  1 กม.  100 ม. 
 
รายการประเมิน 8.มีแผนผังประปา (53%)   
แนวทางการพัฒนา    ดูจากแบบ ASBUILT ประสานผู้ออกแบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 3  ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาด้านอาคารและสภาพแวดล้อมจากรายการประเมิน  (ต่อ) 
              (เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยของข้อมูลที่ไม่มี ไม่ผ่านหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์) 

รายการประเมิน 9. ทางเท้าก่อสร้างด้วยวัสดุที่คงทนถาวร  มีความม่ันคงแข็งแรง  มีพื้นผิวที่เรียบร้อย  ได้ระดับ   
    มีการระบายน้ าฝนที่ดี  และมีความราบเรียบแต่ไม่ลื่น (46%)    

แนวทางการพัฒนา     ปรับปรุงโดยโรงพยาบาลสามารถด าเนินการเองได้ 
 
รายการประเมิน 10. มีผังระบบระบายน้ า และระบบสุขาภิบาล (45%)   
แนวทางการพัฒนา      ดูจากแบบ ASBUILT ประสานผู้ออกแบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 
รายการประเมิน 11.มีการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศในบริเวณห้องตรวจ  (43%)   
แนวทางการพัฒนา     ประสานกองแบบแผน  โยธาจังหวัด  บริษัทออกแบบภาคเอกชน 
 
รายการประเมิน 12.มีการตรวจสอบสภาพอาคารและบันทึกการตรวจสภาพอาคารพร้อมมีรายงานผล   

     ต่อหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บริหารโรงพยาบาล  (42%)   
แนวทางการพัฒนา      ตั้งคณะท างานอาคารสถานที่,มอบหมายงานให้โดยโรงพยาบาลสามารถด าเนินการเองได้ 
 
รายการประเมิน 13.ไม่มีสิ่งกีดขวางอยู่ในพื้นท่ีซึ่งเป็นแนวเส้นทางเดินเท้า (41%)   
แนวทางการพัฒนา      แก้ไขโดยโรงพยาบาลสามารถด าเนินการเองได้ 
 
รายการประเมิน 14.มีการจัดท าผังบริเวณของโรงพยาบาลที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน  (39%)   
แนวทางการพัฒนา     ประสานกองแบบแผน  โยธาจังหวัด  บริษัทออกแบบภาคเอกชน  
 
รายการประเมิน 15.มีป้ายจราจรภายในโรงพยาบาล  ติดตั้งในต าแหน่งที่เหมาะสมสามารถมองเห็นได้ชัดเจน (37%)   
แนวทางการพัฒนา  ก าหนดต าแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนไม่มีสิ่งกีดขวางหรือปกคลุมโดยโรงพยาบาลสามารถด าเนินการเองได้  
 
รายการประเมิน 16.การต่อลงดินในพื้นที่ที่มีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้า (โซน2) ยกเว้นกลุ่มโซน1 เช่น บริเวณห้อง

ผ่าตัด, ห้องICU ฯลฯ ซึ่งการจ่ายไฟฟ้าที่ไม่ต่อเนื่อง สามารถก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ สายดินติดตั้ง
เป็นแบบแยกออกจากระบบ (IT) เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าในสถานที่เฉพาะ  : บริเวณ 
สถานพยาบาลของ วสท. [S] (37%)   

แนวทางการพัฒนา ประสานการไฟฟ้า  กองแบบแผน  ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้าภาคเอกชน   
 
รายการประเมิน 17.มีที่จอดรถส าหรับผู้พิการ  อยู่ใกล้ทางเข้าอาคารผู้ป่วยนอกและมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงอย่าง  

ชัดเจน (36%)    
แนวทางการพัฒนา ดูรูปแบบจากอินเตอร์เน็ตโดยโรงพยาบาลสามารถด าเนินการเองได้  
 
รายการประเมิน 18.มีผลการแก้ไขปัญหา(หมวดงานโครงสร้าง)หลังได้รับรายงาน (36%)    
แนวทางการพัฒนา ก าหนดกระบวนงานการตรวจสภาพอาคารให้มีการด าเนินการต่อหลังได้รับรายงาน 
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ตารางที่ 3  ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาด้านอาคารและสภาพแวดล้อมจากรายการประเมิน  (ต่อ) 
              (เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยของข้อมูลที่ไม่มี ไม่ผ่านหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์) 

รายการประเมิน 19.บริเวณจุดตัดถนนมีป้ายบอกทางชัดเจนและปราศจากสิ่งบดบังสายตา  หากมีสิ่งบดบังสายตา 
ต้องมีมาตรการเสริมความปลอดภัย (35%)    

แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงโดยโรงพยาบาลสามารถด าเนินการเองได้ 
 
รายการประเมิน 20.บันไดทางหนีไฟ/ทางสัญจร ห้องเครื่อง ต้องมีระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟฟ้าป้าย

ทางออกฉุกเฉินซึ่งใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เพิ่มเติมตามความเหมาะสม ตามมาตรฐานระบบไฟฟ้า
แสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน และป้ายเสริมใช้ส าหรับหนีไฟบริเวณช่องทางเดิน , 
บันไดหนีไฟ [L],[S]  (35%)   

แนวทางการพัฒนา ประสานการไฟฟ้า  กองแบบแผน  ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้าภาคเอกชน   
 
รายการประเมิน 21.มีแผนพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาลด้านอาคารและสภาพแวดล้อม (33%)   
แนวทางการพัฒนา ประสานกองแบบแผน    
 
รายการประเมิน 22.มีแผนงานในการเฝ้าระวังให้อาคารมีสภาพพร้อมใช้งาน และมีความมั่นคงแข็งแรง (33%)   
แนวทางการพัฒนา ตั้งคณะท างานอาคารสถานที่,มอบหมายงานให้โดยโรงพยาบาลสามารถด าเนินการเองได้ 
 
รายการประเมิน 23.ห้องตรวจผู้ป่วยที่แสดงอาการโรคติดเชื้อทางอากาศ ต้องมีการควบคุมแรงดันอากาศ (33%)   
แนวทางการพัฒนา ประสานกองแบบแผน  ผู้ออกแบบระบบปรับอากาศภาคเอกชน   
 
รายการประเมิน 24.ทางลาดภายนอกต้องมีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมป้องกันแดดฝน (31%)   
แนวทางการพัฒนา ประสานกองแบบแผน  โยธาจังหวัด  บริษัทออกแบบภาคเอกชน  
 
รายการประเมิน 25.บันไดหนีไฟมีป้ายระบุชั้นของอาคารที่เห็นได้ชัดเจนพร้อมระบบให้แสงสว่างที่เหมาะสม (31%)   
แนวทางการพัฒนา แก้ไขโดยโรงพยาบาลสามารถด าเนินการเองได้ 
 
รายการประเมิน 26.ภายในอาคารมีค่าความเข้มของแสงสว่างพอเพียงและเหมาะสมต่อพ้ืนที่ใช้งานตามมาตรฐาน

สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย [S]  (31%)   
แนวทางการพัฒนา ประสานการไฟฟ้า  กองแบบแผน  ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้าภาคเอกชน   
 
รายการประเมิน 27.ทางลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร  ความชัน 1:12 สามารถเข็นรถนั่งหรือเปลนอน

ผู้ป่วยได้สะดวกและปลอดภัย (30%)     
แนวทางการพัฒนา ประสานกองแบบแผน  ผู้ออกแบบภาคเอกชน   
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ตารางที่ 3  ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาด้านอาคารและสภาพแวดล้อมจากรายการประเมิน  (ต่อ) 
              (เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยของข้อมูลที่ไม่มี ไม่ผ่านหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์) 

รายการประเมิน 28.การต่อลงดินในพื้นที่ที่ไม่มีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้า (โซน 0) และพ้ืนที่ที่มีการใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ไฟฟ้า (โซน 1) สายดินติดตั้งเป็นแบบแยก (TN–S) เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า
ในสถานที่เฉพาะ:บริเวณสถานพยาบาลของ วสท. [S]  (30%)    

แนวทางการพัฒนา ประสานการไฟฟ้า  กองแบบแผน  ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้าภาคเอกชน   
 
รายการประเมิน 29.ภายนอกอาคารมีอุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินและป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่ว (30%)   
แนวทางการพัฒนา ประสานการไฟฟ้า  กองแบบแผน  ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้าภาคเอกชน   
 
รายการประเมิน 30.มีการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในทุกชั้นของอาคารประกอบด้วย อุปกรณ์ส่งสัญญาณที่

สามารถส่งเสียง หรือสัญญาณให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างท่ัวถึง โดยการควบคุมด้วย
มือ หรือด้วย ระบบอัตโนมัติ ในต าแหน่งที่เหมาะสม เช่น โถงพักรอ ห้องพัก ผู้ป่วย ห้องท างาน เป็น
ต้น โดยการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของ วสท. [L],[S] (30%)   

แนวทางการพัฒนา ประสานการไฟฟ้า  กองแบบแผน  ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้าภาคเอกชน   
 
รายการประเมิน 31.พ้ืนที่ให้บริการและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ต้องมีอากาศที่สะอาดจากภายนอกเติมเข้าสู่พ้ืนที่บริการ/ปฏิบัติงาน 

ให้ได้อัตราการถ่ายเทอากาศที่เหมาะสม โดยวิธีธรรมชาติหรือวิธีกล (30%)   
แนวทางการพัฒนา ประสานกองแบบแผน  ผู้ออกแบบระบบปรับอากาศภาคเอกชน   
 
รายการประเมิน 32.ทางลาดติดตั้งราวกันตกมีความสูงไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร (29%)   
แนวทางการพัฒนา แก้ไขโดยโรงพยาบาลสามารถด าเนินการเองได้ 
 
รายการประเมิน 33.มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดัน และกระแสเกินที่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก(ตู้ MDB) เพื่อป้องกันแรงดันและ

กระแสไฟเกินที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ฟ้าผ่า,สวิทต์ชิ่ง,การลัดวงจร เป็นต้น [S] (29%)   
แนวทางการพัฒนา ประสานการไฟฟ้า  กองแบบแผน  ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้าภาคเอกชน   
 
รายการประเมิน 34.มีป้ายบอกทางไปยังอาคาร/แผนกต่างๆ  มองเห็นได้ชัดเจนพร้อมระบบไฟส่องสว่างที่เหมาะสม (28%)   
แนวทางการพัฒนา จ้างบริษัทออกแบบภาคเอกชนเพื่อออกแบบป้ายให้เหมือนกันทั้งโรงพยาบาล  
 
รายการประเมิน 35. ทางเดินเท้ามีดวงโคมให้แสงสว่างในเวลาค่ าคืนเป็นระยะอย่างทั่วถึง (28%)   
แนวทางการพัฒนา แก้ไขโดยโรงพยาบาลสามารถด าเนินการเองได้ 
 
รายการประเมิน 36.มีการแบ่งแยกบริเวณจอดรถยนต์และจอดรถจักรยานยนต์ออกจากแนวทางวิ่งของรถ  รวมทั้ง

แสดงเครื่องหมายแสดงทิศทางเดินรถอย่างชัดเจน (28%)     
แนวทางการพัฒนา ประสานกองแบบแผน  ผู้ออกแบบภาคเอกชน   
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ตารางที่ 3  ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาด้านอาคารและสภาพแวดล้อมจากรายการประเมิน  (ต่อ) 
              (เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยของข้อมูลที่ไม่มี ไม่ผ่านหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์) 

รายการประเมิน 37.การเลือกใช้พืชพรรณ  มีความเหมาะสมตามประโยชน์ใช้สอยของแต่ละพ้ืนที่ และ เลือกใช้พรรณ
ไมท้ี่ให้ประโยชน์ด้านความรู้ เช่น ไม้ดอกหอม สวนสมุนไพร สวนสุขภาพ เป็นต้น  (28%)    

แนวทางการพัฒนา แก้ไขโดยโรงพยาบาลสามารถด าเนินการเองได้ 
 
รายการประเมิน 38.มีการติดตั้งระบบทีวีรวม และกระจายสัญญาณไปยังเต้ารับตามจุดต่าง ๆ เพื่อใช้ส าหรับการรับชม 

ข้อมูล ข่าวสาร เป็นต้น (25%)   
แนวทางการพัฒนา ประสานกองแบบแผน  ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้าภาคเอกชน   
 
รายการประเมิน 39.มีแผนผังระบบบ าบัดน้ าเสีย (25%)   
แนวทางการพัฒนา ดูจากแบบ ASBUILT ประสานผู้ออกแบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 
รายการประเมิน 40.บริเวณพักผ่อน มีพ้ืนที่รองรับเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ มีความร่มรื่น  สวยงาม สงบ มีอากาศถ่ายเท

ที่ดี และเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละวัย รวมทั้งเด็กและผู้สูงอายุ (24%)   
แนวทางการพัฒนา แก้ไขโดยโรงพยาบาลสามารถด าเนินการเองได้ 
 
รายการประเมิน 41.การดูแลรักษา มีการจัดท าแผนงาน/แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับการด าเนินงานด้าน

สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ เช่น การบ ารุงดูแล รักษาพืชพรรณ น้ าท่วมขังบริเวณถนนทางเดินเท้าและ
บริเวณอ่ืนๆ การดูแลรักษาความสะอาดเป็นอย่างดี ไม่มีเศษขยะ และมีถังขยะเพียงพอ และต าแหน่ง
ทีเ่หมาะสม (24%)   

แนวทางการพัฒนา แก้ไขโดยโรงพยาบาลสามารถด าเนินการเองได้ 
 
รายการประเมิน 42.แนวการปักเสาพาดสายโทรศัพท์เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย (24%)   
แนวทางการพัฒนา ประสานผู้ด าเนินการพาดสาย   
 
รายการประเมิน 43. อ่างล้างมือส าหรับแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ ไม่ควรใช้ปะปนกับอ่างเทสิ่งสกปรกหรือล้างวัสดุอุปกรณ์

ต่างๆ และก๊อกน้ าควรใช้ก๊อกน้ าชนิดไม่ใช้มือสัมผัส (ก๊อกน้ าชนิดก้านปัดด้วยข้อศอก หรือเป็นแบบ
เซนเซอร์) (17%)   

แนวทางการพัฒนา แก้ไขโดยโรงพยาบาลสามารถด าเนินการเองได้ 
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บทท่ี 4 ปัญหาอุปสรรค  

ปัญหาอุปสรรค   

- อาคารมีอายุการใช้งานเป็นเวลานาน  แต่ข้อก าหนดหรือเกณฑ์มีการประกาศใช้ภายหลังท าให้เมื่อ
ตรวจประเมินแล้วไม่ผ่าน 

- การต่อเติม,ปรับปรุงอาคารสถานที่ภายหลังจากใช้งานมาระยะเวลาหนึ่งมีผลกับเกณฑ์การประเมิน  
- ข้อจ ากัดของการปรับปรุงอาคารและสภาพแวดล้อมเนื่องมาจากการขาดงบประมาณ 
- บริบทของโรงพยาบาลที่แตกต่างกัน  วิธีการปรับปรุงแก้ไขด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งไม่อาจใช้ได้กับทุกท่ี  

 

ข้อเสนอแนะ 

-  พิจารณาเกณฑ์ท่ีใช้งบประมาณด าเนินการไม่มาก  ควรบรรจุไว้ในแผนประจ าปีของโรงพยาบาล    
เช่นการซ่อมบ ารุง,การบ ารุงรักษาตามเวลาที่เหมาะสม    

-  ควรปรับปรุงในข้อที่ไม่เข้าเกณฑ์โดยใช้แนวทางท่ีได้รับจากการส่งเสริม  ทั้งนี้ควรท าอย่างต่อเนื่อง      
เพ่ือความสมบูรณ์ครบถ้วนของอาคารและสภาพแวดล้อม 

-  ผู้บริหารของโรงพยาบาลต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านอาคารและสภาพแวดล้อม  
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                                     ภาคผนวก 

 

 
  1  แผนการด าเนินงาน            
  2  แผนภูมิระบบบริการสุขภาพ         
       - องค์ความรู้ 7 หมวดที่กองแบบแผนส่งเสริม     
              - บทบาทกองแบบแผนในการควบคุมก ากับมาตรฐาน            
       - เป้าประสงค์เพ่ือผู้บริโภค          
  3  ภาพกิจกรรมการนิเทศติดตามคุณภาพกับโรงพยาบาลเป้าหมายปี 2558 
  4  แบบย่อเอกสารส่งเสริมองค์ความรู้ (เนื้อหาตามเกณฑ์ประเมิน) 
  5           ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานโครงการควบคุม ก ากับมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม  
  6                ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ  
              และความปลอดภัยด้านอาคาร  สิ่งแวดล้อมและเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล 

  7                ค าสั่งแต่งตั้งคณะวิทยากรเพื่อส่งเสริมส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขตและโรงพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 



ล าดับ กิจกรรม/ขั้นตอน ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย. ค่า
น้ าหนัก

1. แต่งตั้งคณะท างาน  -

2. ประชุมคณะท างาน            10

3. ประชุมจัดท ามาตรฐานและคู่มือการใช้แบบประเมิน                                                  10

4. จัดส่งไฟล์อิเล็คโทรนิคส์แบบประเมินและ
เอกสารการส่งเสริมแก่ส านักงานสนับสนุน
บริการสุขภาพเขต 1-12 เพื่อใช้ในการจัด
ประชุมให้กับสถานบริการสุขภาพเป้าหมาย

 5

5. จัดอบรมผู้เยี่ยมประเมินให้แก่ส านักงาน
สนบัสนุนบริการสุขภาพทั้ง 12 เขต

 10

6. นิเทศติดตามสถานบริการสุขภาพ
กลุ่มเป้าหมายเดิม

   20

7. ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอด-ส่งเสริมเกณฑ์
มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม

  20

8. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล     10

9. สรุปผลการประเมิน                                                                                                                               10

10. ส่งเอกสารผลสรุปการด าเนินการแก่
โรงพยาบาลเป้าหมาย

5

แผนการด าเนินงาน
ระยะเวลาด าเนินงาน 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559

32



มาตรฐานระบบบริการสขุภาพ
รพศ/ท/ช/ร ทุกแห่ง

2. 
มาตรฐานงานสขุศึกษา

1. 
มาตรฐานระบบการจัดการ
คุณภาพและความปลอดภัย
ด้านอาคาร สิ่งแวดล้อม และ

เครื่องมือแพทย์ใน
โรงพยาบาล 

33



มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ

และความปลอดภัย  ด้านอาคาร 
สิง่แวดล้อม และเครื่องมือแพทย์

ในโรงพยาบาล 

 

กองแบบแผน มีบทบาทควบคุม 
ก ากับให้สถานบรกิารสุขภาพภาครฐัได้
มาตรฐานดา้นอาคารและสภาพแวดล้อม

34



ในปีงบประมาณ 2559 แบบและเกณฑ์การประเมินอาคารและ
สภาพแวดล้อม  จัดท าแบบบูรณาการร่วมกับกองวิศวกรรมการแพทย์

สิ่งแวดล้อม

สถาปัตย
กรรม

เครื่องกล

โครงสร้าง

ภูมิทัศน์

มัณฑนศิลป์

ไฟฟ้า

1 ด้าน 7 หมวด

35



     

บทบาทควบคุม ก ากับให้สถาน

บริการสุขภาพภาครัฐได้มาตรฐานด้าน
อาคารและสภาพแวดล้อม

     มุ่งเน้นส่งเสริมองค์ความรู้งาน     
สถาปัตย์  งานวิศวกรรม งาน
มัณฑนศิลป์ เพื่อพัฒนาปรับปรุง
แก้ไขอาคารและสภาพแวดล้อม
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

36



ผู้ใช้อาคาร
ปลอดภัย

ตอบสนองการใช้
สอยอาคารได้
อย่างเหมาะสม

สถานบริการสุขภาพภาครัฐ   ได้มาตรฐาน

ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม

ได้มาตรฐาน

37



กิจกรรมนิเทศติดตามเป้าหมายเดิม 38



กิจกรรมนิเทศติดตามเป้าหมายเดิม

39
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มาตรฐานดานอาคารและสภาพแวดลอม
                ในโรงพยาบาล

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข  2559

1. แผนการพัฒนาโรงพยาบาล
 

1.1 มีแผนการพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาล *
ดานอาคารและสภาพแวดลอม

                                          สถาปตยกรรม

1.2  มีการจัดทําผังบริเวณของโรงพยาบาลที่
                  สอดคลองกับสภาพปจจุบัน

1.3  มีการดําเนินการตามแผนการพัฒนา
                         ของโรงพยาบาล

 

2. ทางเขาออกของโรงพยาบาล
2.1 ต้ังอยูในตําแหนงท่ีปลอดภัย

 

2.2 สามารถมองเห็นได
                ชัดเจน

ปายบอกทางเขา

ปายบอกทางออก

 

2.3 แบงชองการสัญจรสําหรับยานพาหนะกบัผู
        สญัจรทางเทาอยางชัดเจน*
 
 

คน

รถ
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 การแบงทางสัญจรระหวางรถและคนอยางชัดเจน

2.4,2.5 มีความกวางของชองทางเขา - ออก 
                กรณีเดินรถทางดียว   กวางไมนอยกวา 3.50 ม.
                กรณีเดินรถสองทาง   กวางไมนอยกวา 6.00 ม.

ทางออก

ทางเขา

      3.การเขาถึงแผนก/สวนบริการของโรงพยาบาล
3.1 มีการเขาถึงแผนกฉุกเฉินไดรวดเร็วและสะดวกกวาแผนกผูปวยนอก

2 ี  ึ ป ไ ส3.2 มการเขาถงแผนกผปูวยนอกไดสะดวก

 4. ปายนําทาง ปายจราจร ปายช่ือโรงพยาบาล ปายช่ืออาคาร

 4.1 มีปายบอกทิศและระยะทางสูโรงพยาบาล 

ติดตั้งบนถนนสาธารณะ

4.2 มีปายจราจรภายในโรงพยาบาล * 4.3 มีปายบอกทางไปยังอาคาร/แผนกตาง ๆ

มีระบบไฟส่อง
สว่างที่ป้าย
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4.4 มีปายชื่อโรงพยาบาล,ปายชื่ออาคาร  
      ติดตั้งอยูในตาํแหนงทีส่ามารถมองเห็น
      ไดชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและกลางคนื

ปายเห็นชัดเจน-มีไฟ
สองสวางในเวลา

กลางคืน

 

5. ถนนภายในโรงพยาบาล
5.1  ความกวางเหมาะสมกับการสัญจร  
       

5.2 พ้ืนผิวถนนมีความคงทน 

ผิวคอนกรตี-ลาดยาง

5.3  จุดตัดถนนมปีายบอกทางและปราศจากสิง่บดบงั  หากมสีิ่งบดบังสายตา  
         ตองมีมาตรการเสริมความปลอดภยั 

5.4  รัศมีวงเลี้ยวของถนนภายในสะดวก 

 
5.5  มีดวงโคมใหแสงสวางในเวลาค่ําคืน

6. ทางเดินเทา

      

6.1 มีการแบงขอบเขตทางเทากับเสนทาง
              ยานพาหนะอยางชดัเจน
                     

6.2 กอสรางดวยวัสดุคงทนถาวร

6.3 กวางไมนอยกวา 1.50 ม. *
6.4 ไมมีส่ิงกีดขวางบนทางเทา
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6.5 ในจุดที่เปนทางขามถนนและมีความตางระดับจะตองทํา ทางลาดเอียง
     ใหสามารถนํารถเข็นผูปวยผานไดโดยสะดวก  *  6.6 มีดวงโคมใหแสงสวางในเวลากลางคืนเปนระยะอยางทั่วถึง

7. ทางเดินเชื่อมระหวางอาคารสําหรับผูปวย
7.1 มีทางเดินเชื่อมระหวางอาคารเพื่อความสะดวก

7.2 มีความกวางเขน็เปลนอนสวนได

7.3 ผิวคงทน เรยีบไมล่ืน

กวางไมนอยกวา
2.50ม. พื้นปูน ทรายลาง หินขัด

7.4  ติดตั้งราวกันตกสูงไมนอย
                กวา 1.10 ม.

7.5  ติดตั้งราวจับ-ราวกันกระแทก
               อยางมั่นคงแข็งแรง
 

7.6  มีดวงโคมสองสวาง

7.7  มีหลังคากันแดดและฝน

                              8. ทางลาดสําหรับผูปวย
8.1 ระดับพื้นภายในกับภาย
       นอกอาคารมีความตาง
      ระดับกันมากกวา 2 ซม.
      ตองทําทางลาด 

8.2 กวางไมนอยกวา 1.50 ม.
และลาดชัน 1:12  สามารถเข็น
รถนั่งหรือเปลนอนสะดวก
ปลอดภยั
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8.3 ผิวคงทนเรียบไมล่ื่น  ระบายน้ําได้ดี

ิ ั้ ั ไ ่ ้ ่8.4 ติดตังราวกันตกสูงไม่น้อยกว่า 1.10 ม.

8.5 ติดต้ังราวจับ-ราวกันกระแทกอย่างมั่นคง

8.6 ตดิตัง้ดวงโคมใหแ้สงสว่างเวลากลางคนื
ติดตั้งโครงหลังคาคลุม

ทางลาด

8.7 ทางลาดภายนอกมีหลังคาหรือ
        สิ่งปกคลุมป้องกันแดดฝน

หลอดไฟสองสวาง

8.7 ทางลาดภายนอกมหีลังคาหรือ
         ส่ิงปกคลุมป้องกันแดดฝน

9. ท่ีจอดรถยนตและจักรยานยนต

จัดลานจอดรถ-จักรยานยนต์
แยกเป็นสัดส่วน

9.1 แบงที่จอดรถยนตกับจักรยานยนตแยกจากทางวิ่งของรถ

                 แสดงเครื่องหมายบอกทิศทางอยางชัดเจน *
                

(9.1)  
                

ทําเครื่องหมายทิศทางสัญจร

ตีเส้นช่องจอด

9.2 มีที่จอดรถยนตสําหรับผูพิการอยูใกลอาคารผูปวยนอก *
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10. บริเวณรับสงผูปวยหนาอาคาร 
10.1 มีท่ีจอดรถชั่วคราว มีความกว้างไม่นอ้ยกว่า 6.00 ม.พอที่รถยนตค์ันอื่นสามารถผ่านขึน้
               ไปได้ขณะทีม่ีรถยนต์จอดรับส่งผู้ป่วยและมีหลังคาป้องกนัแดดและฝนได้   
                     

รับสงผูปวย

ขับผานได
10.2 ระดับพ้ืนบริเวณรับสงผูปวยอยูระดับเดียวกับ
          พ้ืนถนน  ถาเปนพ้ืนตางระดับตองมีทางลาด

10.3 บริเวณทางเขาหลักของอาคารและบริเวณจอดรถนั่งหรือ
        เปลนอน ตองมีพ้ืนที่เพียงพอตอผูใชบริการ  มีหลงัคา 
        ปองกันแดดและฝนไดดี

มีเจาหนาท่ีเวรเปลบรหิารจัดการการใช

รถเข็นและเปลนอนใหเพียงพอใชงาน

11. มีหองน้ํา-หองสวมสําหรับผูรับบริการ 

11.1 มีราวพยุงในตําแหนงเหมาะสม
                      
         

11.2 มีหองน้ํา-สวมสําหรับผูพิการ *
                      

ติดต้ังราวพยุงอยาง

เหมาะสม
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ระบายความชื้น 
กลิ่นอับ

11.3 มีการระบายอากาศที่เหมาะสม
                     และไมอับช้ืน
                             

แดดสองถึง-ฆาเชื้อโรค

12. บันไดหนีไฟ 

12.1 มีความกวางของบันไดและชานพักที่สะดวกตอการใชงาน
                      
         

ไมมีสิ่งกดีขวางภายใน
ช่องบนัได

12.2 มีปายระบุช้ัน  มีแสงสวางเห็นชัดเจน
                      
         

12.3 ประตูของบันไดหนีไฟกวางไม
นอยกวา 90 ซม. มือจับ-ลูกบิดแบบ
ผลัก  สําหรับช้ันทั่วไปติดแบบเปดเขาสู
บันได  สําหรับช้ันที่ 1 ติดแบบเปด
ออกจากบันได
                      

12. ลิฟท 
12.1 ขนาด-จํานวนเพียงพอใช้งาน
                      
         

12.2 ห้องโดยสาร-ประตูกว้างพอ
           สําหรับรถเข็น,เปลนอนผู้ป่วย
                      

12.3 มีระบบ SAFETY DEVICE
AUTOMATIC RESCUE DEVICE

                      
         

12.4 สะอาด ระบายอากาศดี ไม่รอ้นอบอา้ว

12.5 โถงหน้าลิฟท์เข็นเปลนอนผู้ป่วยสวนกนัได้
                       มแีสงสว่างที่เหมาะสม
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12.6 โถงหน้าลิฟท์และภายในตูโ้ดยสารมีปุ่มกดสาํหรับผู้พิการ
                        

13. เฟอนิเจอรประกอบอาคาร 

13.1 จัดเป็นระเบียบ ไม่กีดขวางทางสัญจร
                       สะดวกในการใช้งาน

13.2 อยู่ในสภาพดี จาํนวนเพยีงพอต่อการใช้งาน
             ท้ังผู้ให้และผู้รบับริการ

14. ระบบไฟฟากําลัง
14.1 แนวปักเสาพาดสายเป็นระเบียบปลอดภัย
                       

14.2 รอบเสาหม้อแปลง(นั่งร้าน)มพีื้นที่ต่อการซ่อมบํารุง
                       

14.3 สายไฟฟ้ามีระยะห่างจากตัวอาคารไม่ก่อใหเ้กิด
            อันตราย,มีความสูงจากผิวจราจรหรือทางเดนิเหมาะสม
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14.4 มีกระแสไฟฟา้จ่ายให้กับอุปกรณ์ท่ีใช้กับผู้รับบริการ
                        เพียงพอ 24 ชม.ตามมาตรฐานวิศวกรรมสถาน
                       14.5 มีการติดตั้งแผงจายไฟฟาหลักและตูสวิทชตัดตอนอยูภายใน

               หองที่สรางดวยวัตถุทนไฟ  ในตําแหนงที่มองเห็น  สามารถเขา
         ตรวจสอบไดงายและอยูในสภาพทีย่ึดติดแนนมั่นคง  รวมทั้งมีสัญญาณ       
         เตือนในกรณีที่เกดิความผิดปกติหรือการทํางานของระบบไฟฟาขัดของ 

                       

14.6 การเดินสายไฟยดึแนน่หรือฝังผนัง/ฝ้าอย่างเป็นระเบียบ
 

15.1  มีการติดตั้งเสาไฟฟาแสงสวางที่ใหความสวางในเวลา

       กลางคืนไดอยางพอเพียง  ติดตั้งอยางมั่นคงแข็งแรงและ
ปลอดภัย

 

15. ระบบไฟฟาแสงสวาง

15.2  มีความเขมแสงพอเพียงและเหมาะสม

        

16. ระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน
16.1 มีระบบไฟฟ้าสํารองฉุกเฉินในการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 
                    ซึ่งต้องสามารถจ่ายไฟใช้งานภายใน 8 วินาที   ภายหลัง
                                    ระบบไฟฟ้ากําลัง หลักหยุดทํางาน

16.2 มีการทดสอบการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารองเป็นประจํา
        และมีน้ํามันสํารองสําหรับการเดินเครื่องอย่างเพียงพอ    

16 3 เครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารองต้องอย่ในท่ีมิดชิด  โดยอาจอย่ภายใน16.3 เครองกาเนดไฟฟาสารองตองอยูในทมดชด  โดยอาจอยูภายใน
                อาคารหลักหรืออยู่เป็นอาคารแยกต่างหาก  มีการป้องกัน
                แรงสั่นสะเทือนและเสียงจากเครื่อง  มีประตูทางเข้าออกสะดวก                
                และกว้างเพียงพอต่อการเคลื่อนย้ายหรือซ่อมบํารุง

16.4 ภายในอาคารที่ติดต้ังเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารอง  ต้องมีการระบาย
                  อากาศที่ดีและสะอาด  มีแสงสว่างเพียงพอในการตรวจสอบ  
                                           การทํางานของเครื่อง

16.5 ต้องมีรางระบายน้ําภายในห้องเครื่องในตําแหน่งท่ีเหมาะสม หรือ
               อบแท่นเครื่อง  สําหรับการระบายน้ําเวลาท่ีทําความสะอาดพื้น

16.6 เครื่องกําเนิดไฟฟ้าต้องมีขนาดกําลังท่ีเหมาะสมและเพียงพอ  
              สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าสํารองให้กับดวงโคมและอุปกรณ์
            การแพทย์ท่ีจําเป็นในแผนกอุบัติเหตุ ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วยหนัก 
                         ห้องคลอดและธนาคารเลือดเป็นอย่างน้อย

16.7บันได/ทางสัญจรและหนวยบริการอื่นๆนอกเหนือจากขอ   
       16.6 ตองมีระบบไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินซึ่งใชพลังงานจาก 

่ ่                   แบตเตอรี่เพ่ิมเติมตามความเหมาะสม

17. ระบบโทรศัพท
17.1 แนวปักเสาพาดสายโทรศัพท์เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย
        17.2 สายโทรศัพท์มีระยะห่างจากตัวอาคารที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตราย

                     และมีความสูงจากผิวจราจรหรือทางเดินท่ีเหมาะสม     
                           ไม่กีดขวางหรือเป็นอันตรายต่อบุคคลท่ัวไป

17.3 มีจํานวนโทรศัพท์ตามความเหมาะสม เพ่ือใช้ติดต่อสื่อสารระหว่าง
    หน่วยงานท้ังภายในและภายนอกได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

 ี18. ระบบเสียงตามสาย
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19. ระบบเรียกพยาบาล -สําหรับสื่อสารระหวางเจาหนาท่ีกับผูปวย  โดยติดตั้งท่ี
     หองพักผูปวย,หองนํ้าผูปวยและท่ีทํางานพยาบาล

20. ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม
มีการติดตั้งระบบเตือนเพลิงไหม้ในทุกชั้นของอาคารประกอบด้วย  
อุปกรณ์ส่งสัญญาณทีส่ามารถสง่เสียงหรือสัญญาณใหผู้้ที่อยู่ภายในอาคาร
ได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึง   โดยการควบคุมด้วยมือหรือด้วยระบบ
อัตโนมัติ ในตําแหน่งที่เหมาะสมเช่น โถงพักรอ หอ้งพักผูป้่วย  
ห้องทํางาน เป็นต้น

21. ระบบดับเพลิง  มีอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
-ถังดับเพลิงเคมีที่มองเห็นและหยิบใชงายช้ันละ 1 ถัง
-สายฉีดน้ําดับเพลิงทุกชั้นในระยะครอบคลุม 30 ม.
-ระบบดับเพลิงอัตโนมัติเทียบเทาระบบสปริงเกอร

22. ระบบประปา 22.1 มีระบบจ่ายนํ้าประปาทีส่ะอาดไม่ปนเปื้อนสิ่งท่ีเป็นอันตรายต่อ
        สุขภาพ,ไม่มีการรั่วซึมและมีปริมาณแรงดันเพียงพอต่อการใช้งาน  

22.2 มีระบบสํารองน้ําประปาทีส่ามารถใหบริการไดตลอดระยะเวลาการรกัษา 

22.3 ในการสํารองนํ้าประปาจะต้องไม่มีการรั่วซึมและติดต้ังในสถานที่
               เหมาะสม   ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนนํ้าประปา  เช่นระดับ  
                     ฝ ั ้ํ ใ ้ ิ   ้ ่ ้ํ โ ั่ ไป                     ฝาถงนาใต้ดิน  ต้องสูงกวารางระบายนาโดยทวไป

22.4 มีฝาถังสําหรับการตรวจสอบ บํารุงรักษา ปิดมิดชิดมีกุญแจล๊อค 
                       ป้องกันสัตว์ แมลง หรือคนตกลงเข้าไปในถัง  

23. ระบบระบายน้ํา 23.1  มีระบบระบายน้ําท้ิงเข้าสู่ ระบบระบาย
                  น้ําเสียท่ีมีประสิทธิภาพ

23.2  มีระบบการระบายน้ําฝนจากอาคาร สู่ระบบระบายน้ําฝนรวมอย่าง 
เหมาะสมเช่นรางระบายน้ํารอบอาคาร  บ่อพักระบบระบายน้ําฝนด้าน
ข้างถนน โดยมีความลาดเอียงเพียงพอ ไม่ก่อให้เกิดการตกตะกอนในท่อ 
รางมีตะแกรงดักขยะของระบบระบายน้ําฝนก่อนปล่อยออกสู่แหล่ง
ระบายน้ําสาธารณะและไม่มีบริเวณน้ําขังที่ก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธ์ยุง
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23.3  มีการแยกประเภทท่อต่าง ๆ ตามระบบการใช้
งานอย่างชัดเจน เช่น ทอ่ส้วม ท่อน้ําทิ้ง ท่อระบายน้ําฝน 
ท่อระบายน้ําจากเครื่องปรับอากาศ โดยไม่มีการรั่วซึม
             
             

24. ระบบบําบัดน้ําเสยี
24.1 มีระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือแยกท่ีมีประสิทธิภาพ 
       สามารถรองรับปริมาณน้ําเสียอย่างพอเพียงและเหมาะสม       
24.2 มีระบบการดูแลที่ดีตามมาตรฐานที่กําหนด 

25. การจัดเก็บและกําจัดขยะ
25.1  มีการแยกการจัดเก็บและกําจัดขยะทั่วไป
                            ออกจากขยะติดเชื้อ

25.2 มีภาชนะรองรับท่ีมีฝาปิดมิดชิด  ไม่รั่วซึม  ทําด้วยวัสดุท่ีทําความ
        สะอาดง่ายและเหมาะสมต่อการเคลื่อนย้ายไปกําจัดได้   
        อย่างสะดวกและปลอดภัย

25.3  อาคารที่พักและกําจัดขยะเป็นอาคารมิดชิด
        ป้องกันแมลงและสัตว์ได้  มีการระบายอากาศที่ดี
        มีป้ายบอกรายละเอียดประเภทของขยะอย่างชัดเจน 
        และมีการติดตั้งดวงโคมให้ความสว่างบริเวณอาคารพักขยะ

25.5 มีระบบระบายน้ําจากอาคารพักขยะมูลฝอย   
          ไหลลงสูระบบบําบัดนํ้าเสียหรือบอเกรอะบอซึม 

25.4 อาคารที่พักขยะและกําจัดมูลฝอยอยู่ในตําแหน่ง
             ท่ีสามารถเคลื่อนย้ายขยะเข้าออกได้สะดวก  และ
            ตอ้งไม่อยู่ในบริเวณท่ีมีผู้คนเดินสัญจรผ่านไปมา

25.6 มีการกําจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตราย  ด้วยวิธี
           ท่ีเหมาะสมที่มีประสิทธิภาพตามประเภทของขยะ 

26. ระบบแกสทางการแพทย 26.1 กรณึไม่มรีะบบเส้นท่อจ่ายแก๊ส (PIPELINE )   ต้อง
มีห้องเก็บท่อแก๊ส (CYLENDER )แยกเป็นสัดส่วนปลอดภัย
และมีระบบระบายอากาศที่ดี

26.2 ท่อแก๊สต้องได้มาตรฐาน
และมีจํานวนที่เพียงพอ มี
เครื่องหมายและสีเป็นไปตาม
มาตรฐานอยู่ในตําแหน่งท่ี
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

26.4 กรณีจ่ายแก๊สทางการแพทย์ด้วย ระบบเส้นท่อ 
(PIPELINE) ต้องมีห้องควบคุมระบบการจ่ายที่เป็น
สัดส่วนและจัดทําป้ายเตือนอันตราย มีการระบาย  
อากาศที่ดีและจ่ายแก๊สด้วยระบบอัตโนมัติ  มีการควบคุม
การเข้าออกโดยอนุญาตเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อเท่าน้ัน

26.3 มีรถเข็นท่อแก๊สพร้อมสายรัดท่ีอยู่ใน
                  สภาพดีและเพียงพอ
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26.5 ระบบเส้นท่อ (PIPELINE)  มีการติดต้ังอย่าง
มีระเบียบ มั่นคงยึดแน่นกับอาคารแยกห่าง ไม่ปะปน
กับระบบท่ออื่นและสายไฟฟ้า

26.6 มีเครื่องหมายที่ หัวจ่ายแก๊ส (OUTLET) 
ทุกจุดโดยระบชุนิดของแก๊สอย่างชัดเจน
                  
       

26.7  มีวาล์วควบคุมบริเวณ (ZONE  VALVE)และระบบ
สัญญาณเตือน (LINE ALARM) ท่ีได้มาตรฐาน  ติดตั้งในตําแหน่ง       

ท่ีสามารถมองเห็นได้สะดวกไม่น้อย
กว่า 1 ชุดต่อหน่วยบริการ 

26.8 กรณีใช้ออกซิเจนเหลว (LIQUID)  จุดติดตั้งจะต้องห่าง
          ออกจากอาคารตาง ๆในระยะที่ปลอดภัย  มีรั้วโปรงโดยรอบ มีปาย
          เตือนอันตราย  และมีระบบดูแลบํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอ

27. ระบบระบายอากาศ/ปรับอากาศ
27.1มีอากาศจากภายนอกเติมเข้าสู่ห้องเพื่อให้ได้อัตราการถ่ายเท  

                อากาศที่เหมาะสม  โดยวิธีธรรมชาติหรือใช้วิธีทางกล      

27.2 โถงพักคอยต้องโล่งสบาย  มีอากาศถ่ายเทได้ดี  ถ้ามีการปรับ
                  อากาศจะต้องมีระบบระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพ

27.3  มีการควบคมุทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศในบริเวณท่ีควบคุม
        โดยให้อากาศไหลจากบริเวณท่ีมีความสะอาดมากไปยัง
        บริเวณท่ีมีความสะอาดน้อยกว่า

27.4  ห้องตรวจผู้ป่วยท่ีแสดงอาการโรคติดเชื้อทางอากาศ 
                        ต้องมีแรงดันอากาศภายในห้องเป็นลบ

28. สภาพแวดลอม พื้นที่ระหวางอาคารและการจัดภูมิทัศน
28.1 มีสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปท่ีเหมาะสม  สะอาด
                      ร่มรื่นและเป็นระเบียบเรียบรอ้ย

28.2 ไม่มีเศษขยะ ส่ิงสกปรก น้ําขังบนถนน  ทางเท้าหรือบริเวณ
      ต่างๆ มีการเตรียมท่ีท้ิงขยะสําหรับผู้มารับบริการอย่างเพียงพอ

28.3 มีการจัดภูมิทัศนบนพื้นท่ีวางระหวางอาคาร   หรือพื้นท่ีวางอื่นๆ
       เพื่อความรมรื่นสวยงาม   และเปนท่ีพักผอนของผูมารับบริการ














