
ภาพแปลนพื้นและภาพถายจากการสํารวจรวบรวมขอมูลหอผูปวยศัลยกรรมอุบัติเหตุ
โรงพยาบาลอุตรดิตถ  จ.อุตรดิตถ

ในวันที่ 13 มกราคม 2553





สภาพการใชพ้ืนที่ภายนอกและบริเวณทางเขาหอผูปวย





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองพักผูปวย











สภาพการใชพ้ืนที่ภายในบริเวณระเบียง



สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองอาบน้ํา-สวมผูปวย









สภาพการใชพ้ืนที่ภายในสํานักงานพยาบาล











สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองเตรียม-เก็บยาและของสะอาด





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองเก็บเครื่องผา





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองเก็บครุภัณฑระหวางที่ยังไมใชงาน





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองลางเครื่องมือ พักผาเปอน-ขยะ





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองเทสิ่งคัดหลั่ง



สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองพักรับประทานอาหารสําหรับเจาหนาท่ี





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองน้ํา-สวมสําหรับเจาหนาท่ี



สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองประชุม



ภาพแปลนพื้นและภาพถายจากการสํารวจรวบรวมขอมูล
หอผูปวยศัลยกรรมอุบัติเหตุและทรวงอก
โรงพยาบาลพุทธชินราช  จ.พิษณุโลก

ในวันที่ 14 มกราคม 2553





สภาพการใชพ้ืนที่ภายนอกและบริเวณทางเขาหอผูปวย



สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองพักผูปวย













สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองอาบน้ํา-สวมสําหรับผูปวย









หองสวมและหองอาบน้ําสําหรับผูปวยที่ใชรถนั่ง เครื่องชวยเดินหรือมีผูชวยเหลือ





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในสํานักงานพยาบาล











สภาพการใชพ้ืนที่ภายในบริเวณเก็บของสะอาด-ลางเครื่องมือและบริเวณเก็บ-เตรียมยา





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองเก็บเครื่องผา



สภาพการใชพ้ืนที่ภายในบริเวณเทสิ่งคัดหลั่งและพักผาเปอน-ขยะ









สภาพการใชพ้ืนที่บริเวณซักลาง-เก็บเครื่องมือทําความสะอาดอาคาร



สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองทํางานหัวหนาหอผูปวย





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองใหคําปรึกษา-พักรับประทานอาหารสําหรับเจาหนาท่ี





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองน้ํา-สวมสําหรับเจาหนาท่ีหญิง



สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองน้ํา-สวมสําหรับเจาหนาท่ีชาย





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองพักรอเขาเวร





ภาพแปลนพื้นและภาพถายจากการสํารวจรวบรวมขอมูลหอผูปวยศัลยกรรมอุบัติเหตุ
โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ  จ.นครสวรรค

ในวันที่ 15 มกราคม 2553





สภาพการใชพ้ืนที่ภายนอกและบริเวณทางเขาหอผูปวย











สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองพักผูปวย













สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองอาบน้ํา-สวมสําหรับผูปวย







บริเวณทํางานเสมียนหอผูปวย



สภาพการใชพ้ืนที่ภายในสํานักงานพยาบาล







สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองเตรียม-เก็บยาและของสะอาด





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองเก็บเครื่องผา วัสดุการแพทยและรถอุปกรณ





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองลาง-เก็บเครื่องมือเครื่องใช



สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองทํางานหัวหนาหอผูปวย





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองพักรับประทานอาหารสําหรับเจาหนาท่ี



สภาพการใชพ้ืนที่ภายในบริเวณพักผาเปอน-ขยะ







ภาพแปลนพื้นและภาพถายจากการสํารวจรวบรวมขอมูลหอผูปวยศัลยกรรมชาย 1
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  จ.นครศรีธรรมราช

ในวันที่ 28 มกราคม 2553





สภาพการใชพ้ืนที่ภายนอกและบริเวณทางเขาหอผูปวย







สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองพักผูปวย









สภาพการใชพ้ืนที่บริเวณระเบียง









สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองอาบน้ํา-สวมสําหรับผูปวย









สภาพการใชพ้ืนที่ภายในสํานักงานพยาบาล





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองเตรียม-เก็บยาและของสะอาด





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในบริเวณทางเดินดานหลังหองสํานักงานพยาบาล







สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองลางเครื่องมือ เทสิ่งคัดหลั่งและพักขยะ-ผาเปอน







สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองทํางานหัวหนาหอผูปวย





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองพักรับประทานอาหารสําหรับเจาหนาท่ี



สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองน้ํา-สวมสําหรับเจาหนาท่ี



ภาพแปลนพื้นและภาพถายจากการสํารวจรวบรวมขอมูลหอผูปวยศัลยกรรมอุบัติเหตุ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค  จ.อุบลราชธานี

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ 2553





สภาพการใชพ้ืนที่ภายนอกและบริเวณทางเขาหอผูปวย











สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองพักผูปวย











สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองอาบน้ํา-สวมสําหรับผูปวยชาย







สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองอาบน้ํา-สวมสําหรับผูปวยหญิง







สภาพการใชพ้ืนที่บริเวณสํานักงานพยาบาล





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองลางเครื่องมือ เก็บผาและของสะอาด







สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองทํางาน เก็บเวชภัณฑและพักรับประทานอาหารสําหรับเจาหนาท่ี





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในบริเวณพักผาเปอน-ขยะ



สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองเทสิ่งคัดหลั่ง



ภาพแปลนพื้นและภาพถายจากการสํารวจรวบรวมขอมูลหอผูปวยศัลยกรรมอุบัติเหตุชาย
โรงพยาบาลสุรินทร  จ.สุรินทร
ในวันที่ 11 กุมภาพันธ 2553





สภาพการใชพ้ืนที่ภายนอกและบริเวณทางเขาหอผูปวย



สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองพักผูปวย



















สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองอาบน้ํา-สวมสําหรับผูปวย – หอง 1





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองอาบน้ํา-สวมสําหรับผูปวย – หอง 2







หองเทสิ่งคัดหลั่ง



สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองอาบน้ํา-สวมสําหรับผูปวยที่ใชรถนั่ง



สภาพการใชพ้ืนที่ภายในสํานักงานพยาบาล





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในบริเวณเตรียม-เก็บยา



สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองลาง-เก็บเครื่องมือ อุปกรณและเครื่องผา







สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองพักผาเปอน-ขยะ



สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองทํางานหัวหนาหอผูปวย



สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองพักรับประทานอาหารสําหรับเจาหนาท่ี





ภาพแปลนพื้นและภาพถายจากการสํารวจรวบรวมขอมูลหอผูปวยศัลยกรรมอุบัติเหตุ
โรงพยาบาลสระบุรี  จ.สระบุรี
ในวันที่ 12 กุมภาพันธ 2553





สภาพการใชพ้ืนที่ภายนอกและบริเวณทางเขาหอผูปวย











สภาพการใชพ้ืนที่ภายในบริเวณลางเครื่องมือ พักผาเปอนและเก็บของตางๆ







สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองพักผูปวยชาย













สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองพักผูปวยหญิง







สภาพการใชพ้ืนที่ภายในบริเวณระเบียงหองพักผูปวยชาย



สภาพการใชพ้ืนที่ภายในบริเวณระเบียงหองพักผูปวยหญิง



สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองอาบน้ํา-สวมสําหรับผูปวยชาย





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองอาบน้ํา-สวมสําหรับผูปวยหญิง







สภาพการใชพ้ืนที่ภายในสํานักงานพยาบาล











สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองทํางานหัวหนาหอผูปวย



สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองน้ํา-สวมสําหรับเจาหนาท่ี





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองเก็บเครื่องผา ของสะอาดและวัสดุการแพทย





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองพักรับประทานอาหารสําหรับเจาหนาท่ี-ประชุม







ภาพแปลนพื้นและภาพถายจากการสํารวจรวบรวมขอมูลหอผูปวยศัลยกรรมอุบัติเหตุ
โรงพยาบาลนครปฐม  จ.นครปฐม
ในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2553





สภาพการใชพ้ืนที่ภายนอกและบริเวณทางเขาหอผูปวย





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองพักผูปวย













สภาพการใชพ้ืนที่ภายในบริเวณระเบียง



สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองอาบน้ํา-สวมสําหรับผูปวย









สภาพการใชพ้ืนที่ภายในสํานักงานพยาบาล





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในบริเวณเก็บยา-ของสะอาด



สภาพการใชพ้ืนที่ภายในบริเวณเก็บเวชภัณฑ





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองเก็บรถอุปกรณและเครื่องผา





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองเก็บครุภัณฑระหวางที่ยังไมใชงาน





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองลางเครื่องมือ



สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองประชุมและทํางานหัวหนาหอผูปวย





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองเสมียนหอผูปวย





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองพักรับประทานอาหารสําหรับเจาหนาท่ี





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองน้ํา-สวมสําหรับเจาหนาท่ี



สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองเก็บของ



สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองซักลาง-เก็บเครื่องมือทําความสะอาดอาคาร



ภาพแปลนพื้นและภาพถายจากการสํารวจรวบรวมขอมูลหอผูปวยศัลยกรรมอุบัติเหตุชาย
โรงพยาบาลเจาพระยายมราช  จ.สุพรรณบุรี

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ 2553





สภาพการใชพ้ืนที่ภายนอกและบริเวณทางเขาหอผูปวย







สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองพักผูปวย



















สภาพการใชพ้ืนที่ภายในบริเวณระเบียง









สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองอาบน้ํา-สวมสําหรับผูปวย













สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองอาบน้ํา-สวมสําหรับผูปวยที่ใชรถนั่ง



สภาพการใชพ้ืนที่ภายในสํานักงานพยาบาล







สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองเตรียม-เก็บยา





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองเก็บวัสดุอุปกรณทางการแพทย



สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองเก็บเครื่องผา



สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองลาง-เก็บเครื่องมือ





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองพักเจาหนาท่ี



สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองพักรับประทานอาหารสําหรับเจาหนาท่ี











หองน้ํา-สวมสําหรับเจาหนาท่ี

บริเวณเปลี่ยนรองเทาสําหรับเจาหนาท่ี



สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองซักลาง



ภาพแปลนพื้นและภาพถายจากการสํารวจรวบรวมขอมูล
หอผูปวยศัลยกรรมอุบัติเหตุชาย(ชลาทิศ 1)

โรงพยาบาลชลบุรี  จ.ชลบุรี
ในวันที่ 9 มีนาคม 2553





สภาพการใชพ้ืนที่ภายนอกและบริเวณทางเขาหอผูปวย





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองพักผูปวย















สภาพการใชพ้ืนที่ภายในบริเวณระเบียง









สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองอาบน้ํา-สวมสําหรับผูปวย









สภาพการใชพ้ืนที่ภายในสํานักงานพยาบาล







สภาพการใชพ้ืนที่ภายในบริเวณเตรียม-เก็บยา ของสะอาดและเวชภัณฑ







สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองเก็บครุภัณฑระหวางที่ยังไมใชงาน





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในบริเวณพักผาเปอน-ขยะ







สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองประชุม







สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองทํางานหัวหนาหอผูปวย





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองทํางาน





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองพักรับประทานอาหารสําหรับเจาหนาท่ี





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองน้ํา-สวมสําหรับเจาหนาท่ี





ภาพแปลนพื้นและภาพถายจากการสํารวจรวบรวมขอมูล
หอผูปวยศัลยกรรมอุบัติเหตุชาย(ชลาธาร 1)

โรงพยาบาลชลบุรี  จ.ชลบุรี
ในวันที่ 9 มีนาคม 2553





สภาพการใชพ้ืนที่ภายนอกและบริเวณทางเขาหอผูปวย





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองพักผูปวย













สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองอาบน้ํา-สวมสําหรับผูปวย







สภาพการใชพ้ืนที่ภายในสํานักงานพยาบาล













สภาพการใชพ้ืนที่ภายในบริเวณระเบียง







สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองเก็บรถเครื่องมือ-อุปกรณ







สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองเก็บครุภัณฑระหวางที่ยังไมใชงาน





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองเก็บของ





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในบริเวณพักผาเปอน-ขยะ



สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองพักรับประทานอาหารสําหรับเจาหนาท่ี





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองพักเจาหนาท่ี





บริเวณซักลาง





ภาพแปลนพื้นและภาพถายจากการสํารวจรวบรวมขอมูล
หอผูปวยศัลยกรรมเทพรัตนชั้น 5
โรงพยาบาลพระปกเกลา  จ.จันทบุรี

ในวันที่ 11 มีนาคม 2553





สภาพการใชพ้ืนที่ภายนอกและบริเวณทางเขาหอผูปวย







สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองพักผูปวย











สภาพการใชพ้ืนที่ภายในบริเวณระเบียง





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในบริเวณพักผาเปอน-ขยะ



สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองอาบน้ํา-สวมสําหรับผูปวย







สภาพการใชพ้ืนที่ภายในสํานักงานพยาบาล









สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองเก็บครุภัณฑระหวางที่ยังไมใชงาน







สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองเก็บวัสดุการแพทย



สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองเก็บของ



สภาพการใชพ้ืนที่ภายในบริเวณลางเครื่องมือ





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองทํางานหัวหนาหอผูปวย



สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองประชุม





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองพักรับประทานอาหารสําหรับเจาหนาท่ี





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองพักรอเขาเวร





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองน้ํา-สวมสําหรับเจาหนาท่ี



สภาพการใชพ้ืนที่ภายในบริเวณทางเดิน





ภาพแปลนพื้นและภาพถายจากการสํารวจรวบรวมขอมูลหอผูปวยศัลยกรรมอุบัติเหตุ
โรงพยาบาลระยอง  จ.ระยอง
ในวันที่ 12 มีนาคม 2553





สภาพการใชพ้ืนที่ภายนอกและบริเวณทางเขาหอผูปวย



สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองพักผูปวย

















สภาพการใชพ้ืนที่ภายในบริเวณระเบียง



สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองอาบน้ํา-สวมสําหรับผูปวย









สภาพการใชพ้ืนที่ภายในสํานักงานพยาบาล







สภาพการใชพ้ืนที่ภายในบริเวณเก็บเครื่องผา ของสะอาดและวัสดุการแพทย



สภาพการใชพ้ืนที่ภายในบริเวณเตรียม-เก็บยา





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองเก็บรถเครื่องมือ



สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองลางเครื่องมือ



สภาพการใชพ้ืนที่ภายในบริเวณพักผาเปอน-ขยะ



สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองเก็บวัสดุการแพทย





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองทํางานหัวหนาหอผูปวย



สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองประชุม พักเจาหนาท่ี



สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองพักรับประทานอาหารสําหรับเจาหนาท่ี





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองน้ํา-สวมสําหรับเจาหนาท่ี



สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองพักรอเขาเวร





ภาพแปลนพื้นและภาพถายจากการสํารวจรวบรวมขอมูลหอผูปวยศัลยกรรม 1
โรงพยาบาลอุดรธานี  จ.อุดรธานี

ในวันที่ 24 มีนาคม 2553





สภาพการใชพ้ืนที่ภายนอกและบริเวณทางเขาหอผูปวย









สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองพักผูปวย













สภาพการใชพ้ืนที่ภายในบริเวณระเบียง



สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองอาบน้ํา-สวมสําหรับผูปวยชาย





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองอาบน้ํา-สวมสําหรับผูปวยหญิง





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในสํานักงานพยาบาล











สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองเก็บเวชภัณฑ เครื่องผาและอุปกรณ





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองเตรียม-เก็บยาและของสะอาด





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองลางเครื่องมือ



สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองเก็บครุภัณฑระหวางที่ยังไมใชงาน



สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองเทสิ่งคัดหลั่ง





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองพักรับประทานอาหารสําหรับเจาหนาท่ี





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองน้ํา-สวมสําหรับเจาหนาท่ี



สภาพการใชพ้ืนที่ภายในบริเวณพัก-ขยะ



ภาพแปลนพื้นและภาพถายจากการสํารวจรวบรวมขอมูลหอผูปวยศัลยกรรมอุบัติเหตุ
โรงพยาบาลขอนแกน  จ.ขอนแกน

ในวันที่ 25 มีนาคม 2553





สภาพการใชพ้ืนที่ภายนอกและบริเวณทางเขาหอผูปวย







สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองพักผูปวย















สภาพการใชพ้ืนที่ภายในบริเวณระเบียง



สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองอาบน้ํา-สวมสําหรับผูปวย

















สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองลางหมอนอน



สภาพการใชพ้ืนที่ภายในสํานักงานพยาบาล







สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองเตรียม-เก็บยา





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองเก็บเครื่องผา-ลางเครื่องมือ







สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองเก็บเครื่องมือ ครุภัณฑและเวชภัณฑ







สภาพการใชพ้ืนที่ภายในบริเวณหองพักขยะ



สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองทํางานหัวหนาหอผูปวย



สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองพักรับประทานอาหารสําหรับเจาหนาท่ี





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองน้ํา-สวมสําหรับเจาหนาท่ี





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองซักลาง-เก็บเครื่องมือทําความสะอาดอาคาร



ภาพแปลนพื้นและภาพถายจากการสํารวจรวบรวมขอมูลหอผูปวยศัลยกรรมอุบัติเหตุชาย
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

ในวันที่ 26 มีนาคม 2553





สภาพการใชพ้ืนที่ภายนอกและบริเวณทางเขาหอผูปวย







สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองพักผูปวย















สภาพการใชพ้ืนที่ภายในบริเวณระเบียง











สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองอาบน้ํา-สวมสําหรับผูปวย







สภาพการใชพ้ืนที่ภายในสํานักงานพยาบาล













สภาพการใชพ้ืนที่บริเวณเตรียม-เก็บยา







สภาพการใชพ้ืนที่ภายในบริเวณเก็บเครื่องมือ ของสะอาดและเวชภัณฑ













สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองทํางาน-เก็บเวชภัณฑ













สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองน้ํา-สวมสําหรับเจาหนาท่ี









สภาพการใชพ้ืนที่ภายในบริเวณทางเดิน











ภาพแปลนพื้นและภาพถายจากการสํารวจรวบรวมขอมูลหอผูปวยศัลยกรรมอุบัติเหตุหญิง
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

ในวันที่ 26 มีนาคม 2553





สภาพการใชพ้ืนที่ภายนอกและบริเวณทางเขาหอผูปวย





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองพักผูปวย









สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองอาบน้ํา-สวมสําหรับผูปวย









สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองเทสิ่งคัดหลั่ง

บริเวณพักขยะ



สภาพการใชพ้ืนที่ภายในสํานักงานพยาบาล





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองทํางาน พักทานอาหารและหองสุขา









ภาพแปลนพื้นและภาพถายจากการสํารวจรวบรวมขอมูล
หอผูปวยศัลยกรรมอุบัติเหตุระบบประสาทชาย

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา
ในวันที่ 26 มีนาคม 2553





สภาพการใชพ้ืนที่ภายนอกและบริเวณทางเขาหอผูปวย







สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองพักผูปวย











สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองอาบน้ํา-สวมสําหรับผูปวย



สภาพการใชพ้ืนที่ภายในสํานักงานพยาบาล







สภาพการใชพ้ืนที่ภายในบริเวณเก็บรถเครื่องมือ ของสะอาด เวชภัณฑและวัสดุการแพทย





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในสวนตอเติม (ลางเครื่องมือ เก็บครุภัณฑ เก็บของ ตากผา พักผาเปอน-ขยะ
หองน้ํา-สวมสําหรับผูปวย หองเทสิ่งคัดหลั่ง ซักลางเครื่องมือทําความสะอาดอาคาร)









สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองเทสิ่งคัดหลั่ง



สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองทํางาน-ประชุม





สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองพักรับประทานอาหารสําหรับเจาหนาท่ี



บริเวณตั้งตูเก็บของสวนตัวสําหรับเจาหนาท่ี(ท่ีโถงดานหนาหอผูปวย)



สภาพการใชพ้ืนที่ภายในหองน้ํา-สวมสําหรับเจาหนาท่ี


	01  แปลนพื้นและภาพถ่าย รพ.อุตรติดถ์
	02  แปลนพื้นและภาพถ่าย รพ.พุทธชินราช
	03  แปลนพื้นและภาพถ่าย รพ.สวรรค์ประชารักษ์
	04  แปลนพื้นและภาพถ่าย รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
	05  แปลนพื้นและภาพถ่าย รพ.สรรพสิทธิประสงค์
	06  แปลนพื้นและภาพถ่าย รพ.สุรินทร์
	07  แปลนพื้นและภาพถ่าย รพ.สระบุรี
	08  แปลนพื้นและภาพถ่าย รพ.นครปฐม
	09  แปลนพื้นและภาพถ่าย รพ.เจ้าพระยายมราช
	10  แปลนพื้นและภาพถ่าย รพ.ชลบุรี (หอผู้ป่วยชลาทิศ 1)
	11  แปลนพื้นและภาพถ่าย รพ.ชลบุรี (หอผู้ป่วยชลาธาร 1)
	12  แปลนพื้นและภาพถ่าย รพ.พระปกเกล้า
	13  แปลนพื้นและภาพถ่าย รพ.ระยอง
	14  แปลนพื้นและภาพถ่าย รพ.อุดรธานี
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