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      ค ำน ำ 
 

  มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี 2562 พิมพ์ครั้งท่ี 1 ฉบับนี้เป็นข้อก าหนด 
ท่ีเกี่ยวกับระบบคุณภาพบริการ ท่ีเกิดจากการบูรณาการกันระหว่าง ระบบการจัดการระบบคุณภาพ ด้านอาคาร
และสภาพแวดล้อม ด้านส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านเครื่องมือแพทย์ ด้านการส่ือสาร และด้านสุขศึกษา 
ในโรงพยาบาลภาครัฐเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์และข้อก าหนดในการ ส่งเสริม สนับสนุน  
และพัฒนาเพื่อส่งผลต่อการคุ้มครองผู้บริโภคในระบบบริการสุขภาพ โดยใช้กระบวนการส่งเสริม ก ากับติดตาม  
และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพของสถานบริการภาครัฐ (โรงพยาบาล) เน้นการเช่ือมโยงกลไกการประสานงาน
ในระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

  มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ฉบับนี้ส าเร็จได้จากความร่วมมือเป็นอย่างดี
ยิ่งจากการตกลงความร่วมมือกัน ระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(องค์การมหาชน) อีกท้ังหน่วยงานต่างๆ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท าแนวทางฉบับนี้  

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  
ปี 2562 พิมพ์ครั ้งที ่ 1 ฉบับนี้ สามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลทุกระดับของ
ประเทศไทย ในการเป็นแนวทางหลัก ส าหรับการพัฒนาระบบงานต่างๆ ของโรงพยาบาล เพื่อส่งเสริมให้งานบริการ 
มีคุณภาพได้มาตรฐาน ท าให้โรงพยาบาลสามารถส่งมอบบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ เป็นท่ีไว้วางใจของประชาชน
และสังคม อันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพท่ีเอื้อให้เกิดความปลอดภัยและผาสุกของผู้รับบริการ 
ผู้ให้บริการ ผู้มาเยือน ชุมชน และส่ิงแวดล้อมต่อไป 
 
 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 26 พฤศจิกายน 2561 
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     สำรบญั 
                    หน้ำ 
 ค ำน ำ ก 
 สำรบัญ ข 
กรอบมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 1 

o มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  
o สถานพยาบาลภาครัฐ 
o องค์ประกอบของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
o ระบบการจัดการคุณภาพในโรงพยาบาล 
o ระบบงานอาคาร สภาพแวดล้อม และวิศวกรรมการแพทย์  
o ระบบงานสุขศึกษา 

ด้ำนที่ 1 ระบบกำรจัดกำรมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพในโรงพยำบำล 3 
o การก าหนดนโยบายการจัดการคุณภาพ 
o การแต่งต้ังคณะท างานการจัดการคุณภาพ 
o การประเมินตนเองตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  
o การรวบรวม วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลการจัดการคุณภาพ 
o ความสอดคล้องการวางแผน การจัดการ ประเด็นปัญหาหรือความเส่ียง 
o การด าเนินการและการปฏิบัติ ในระบบงานต่างๆท่ีเกี่ยวข้องท้ัง 6 ระบบ 
o การติดตามและประเมินผลการจัดการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
o การทบทวนและปรับปรุงระบบการจัดการอย่างต่อเนื่อง   

ด้ำนที่ 2 ระบบอำคำรและสภำพแวดล้อมในโรงพยำบำล 5 
o งานสถาปัตยกรรม 
o งานมัณฑนศิลป ์
o งานภูมิทัศน์ 
o งานโครงสร้าง  
o งานระบบไฟฟ้า 
o งานระบบประปาและสุขาภิบาล 
o งานระบบเครื่องกล 

ด้ำนที่ 3 ระบบควำมปลอดภัยในโรงพยำบำล 10 
o ผู้รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย 
o คู่มือปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย 
o การฝึกอบรมบุคลากร 
o ระบบการซ่อมบ ารุง  
o ป้ายแสดงเพื่อความปลอดภัยในการท างาน 
o การตรวจสอบและทดสอบช้ินส่วน และอุปกรณ์ของเครื่องจักร 
o แผนผังวงจรไฟฟ้าท่ีติดต้ังภายในโรงพยาบาลท้ังหมด 
o ตรวจสอบ และบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า 
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           หน้ำ 

o ระบบป้องกันฟ้าผ่าไว้ที่อาคาร และบริเวณท่ีมีถังเก็บของเหลวไวไฟหรือก๊าซไวไฟ  
o การตรวจวัด บันทึกผล และการประเมินสถานท่ีอับอากาศ      
o ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 
o ระบบก๊าซทางการแพทย์ 
o พื้นท่ีก าเนิดรังสี          

ด้ำนที่ 4 ระบบสิ่งแวดล้อมในโรงพยำบำล 13 
o การจัดการมูลฝอยท่ัวไป/มูลฝอยอันตราย  
o การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ   
o เอกสารคู่มือและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในการจัดการมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
o ระบบบ าบัดน้ าเสีย   
o เอกสารคู่มือและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย  
o การจัดการคุณภาพน้ าบริโภคให้เป็นไปตามมาตรฐาน  

ด้ำนที่ 5 ระบบสื่อสำรในโรงพยำบำล 15 
o แผนงานและโครงการระบบงานส่ือสาร 
o การใช้และบ ารุงรักษาระบบงานส่ือสาร 
o การติดต่อส่ือสารภายนอกและภายใน 
o การส่ือสารท่ีให้ผู้รับบริการและบุคลากร 
o มาตรการเกี่ยวกับระบบส่ือสาร การยกเลิกการใช้ 

ด้ำนที่ 6 ระบบเคร่ืองมือแพทย์ในโรงพยำบำล 17 
o เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล 
o การใช้งานและบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 
o การตรวจสอบ ทดสอบเครื่องมือแพทย์  
o การซ่อมบ ารุงเครื่องมือแพทย์ 
o การยกเลิกการใช้งานเครื่องมือแพทย์ 

ด้ำนที่ 7 ระบบสุขศึกษำ 18 
o หมวดท่ี 1 การบริหารจัดการ 
o หมวดท่ี 2 กระบวนงานสุขศึกษา  
o หมวดท่ี 3 ผลลัพธ์การด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

อธิบำยเกณฑ์กำรเยี่ยมประเมินมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 22 

o ด้านท่ี 1 ระบบการจัดการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาล 
o ด้านท่ี 2 ระบบอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล 
o ด้านท่ี 3 ระบบความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
o ด้านท่ี 4 ระบบส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล 
o ด้านท่ี 5 ระบบส่ือสารในโรงพยาบาล 
o ด้านท่ี 6 ระบบเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล 
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อธิบำยเกณฑ์กำรเยี่ยมประเมินมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ (ต่อ) 
o ด้านท่ี 7 ระบบสุขศึกษา  

 ควำมเป็นมำของกำรพัฒนำมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพในโรงพยำบำล 242 

กำรประเมินระดับกำรพัฒนำมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 244 

กรอบกำรเยี่ยมประเมินมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 245 

 คณะพัฒนำมำตรฐำนฯ (ปรับปรุง จัดพิมพ์คร้ังที่ 2) 246 
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กรอบมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
 

1.1 มาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ  
 มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ หมายถึง เกณฑ์ที่กําหนดขึ้นเป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานและ 
วัดความสําเร็จของโรงพยาบาลภาครัฐ ในการจัดการคุณภาพ รวมทั้งพฤติกรรมสุขภาพ ประกอบด้วย ด้านอาคาร
สิ่งแวดล้อมและเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล และด้านการดําเนินงานสุขศึกษาที่เก่ียวกับพฤติกรรมสุขภาพ  
ซึ่งเป็นระบบบริการสุขภาพที่รัฐพึงจัดให้แก่ประชาชน และส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน
และสังคม เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพเอื้อให้เกิดความปลอดภัย สวัสดิภาพของผู้รับบริการ  
ผู้ให้บริการ ผู้มาเยือนชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

๑.๒ สถานพยาบาลภาครัฐ 
 หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล 

1.3 องค์ประกอบของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประกอบด้วย 7 ด้าน คือ 
  ด้านที่ 1 ระบบการจัดการคุณภาพในโรงพยาบาล 
  ด้านที่ 2. ระบบอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล 
  ด้านที่ 3 ระบบความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
  ด้านที่ 4 ระบบสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 
  ด้านที่ 5 ระบบสื่อสารในโรงพยาบาล   

ด้านที่ 6 ระบบเคร่ืองมือแพทย์ในโรงพยาบาล   
ด้านที่ 7 ระบบสุขศึกษาในโรงพยาบาล  

1.4 ระบบการจัดการคุณภาพในโรงพยาบาล (ด้านที่ 1) 
ระบบการจัดการคุณภาพในโรงพยาบาล หมายถึง แนวทางในการบริหารของโรงพยาบาลท่ีเน้นเรื่อง

คุณภาพ โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและมุ่งหมายผลในระยะยาวที่ส่งผลถึงความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ 
รวมทั้งเกิดประโยชน์แก่บุคลากร โรงพยาบาล และสังคมด้วย 

1.5 ระบบอาคาร สภาพแวดล้อม และวิศวกรรมการแพทย์ (ด้านที่ 2-6) 
งานอาคาร สภาพแวดล้อม และวิศวกรรมการแพทย์หมายถึงมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อมกับ

มาตรฐานการจัดการวิศวกรรมการแพทย์ในสถานพยาบาล ที่มีความมุ่งหวังเพ่ือส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง
โรงพยาบาลให้มีการดําเนินการที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน โดยประกอบด้วย  
  ด้านที่ 2 ระบบงานอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล 
  ด้านที่ 3 ระบบงานความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
  ด้านที่ 4 ระบบงานสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 
  ด้านที่ 5 ระบบงานสื่อสารในโรงพยาบาล 
  ด้านที่ 6 ระบบงานเคร่ืองมือแพทย์ในโรงพยาบาล 

1.6 ระบบสุขศึกษา (ด้านที่ 7) 
สุขศึกษา หมายถึง กระบวนการจัดโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านสุขภาพ สร้างเสริม

ความสามารถของบุคคล รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ เก่ียวกับสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ อันจะนําไปสู่การปรับเปลี่ยนสุขภาพ และธํารงพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของบุคคล ครอบครัวและชุมชน  
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เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา หมายถึง ข้อกําหนดระบบคุณภาพท่ีจําเป็น (Essential 
Requirements) สําหรับการทํางานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เพ่ือให้การดําเนินงานสุขศึกษา 
ในโรงพยาบาลมีการบริหารจัดการที่ดี มีการจัดกระบวนงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพอย่างเป็นระบบ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการและเช่ือถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานที่เก่ียวข้องทุกมาตรฐาน เป็นแนวทางการพัฒนา
คุณภาพมุ่ ง เน้นการสร้างเสริมสุขภาพทั้ งในโรงพยาบาลและต่อเ น่ืองไปไปถึงชุมชนด้วย มาตรฐานน้ี 
ใช้สําหรับการพัฒนาและการประเมินงานด้านสุขศึกษาของโรงพยาบาลท่ีเช่ือมโยงไปถึงชุมชน เน้ือหาในมาตรฐาน
ครอบคลุ ม ใน เ รื่ อ ง ปัจจั ย นํ า เข้ า  ทรัพยากรและสิ่ ง ส นับส นุน  กระบวนการ  ผลผลิ ตและผลลัพ ธ์  
โดยในปีงบประมาณ 2562 ได้ปรับปรุงเกณฑ์ ข้อกําหนดในมาตรฐาน ฯ ให้ เหมาะสมกับแผนพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ (Service Plan) และระดับการให้บริการ จึงแบ่งเกณฑ์เป็น 2 ระดับ ดังน้ี 

1. โรงพยาบาลศูนย์ และ โรงพยาบาลท่ัวไป (ระดับ A S และ M1)  
2. โรงพยาบาลชุมชน (ระดับ M2 F1 F2 และ F3) 

ด้านเน้ือหา กระบวนการ จะมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพใน 2 กลุ่มหลัก คือ 
1 กระบวนงานสุขศึกษาในกลุม่ไม่ป่วยเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 
2 กระบวนงานสุขศึกษาในกลุม่ป่วยเพ่ือส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยและครอบครัว 

โครงสร้างมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้นสุขศกึษา ปี 2562 แบ่งเป็น 3 หมวด ดังน้ี 
หมวดที่ 1 การบริหารจัดการ 

1 การทบทวนคุณภาพงานโดยการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 
2 นโยบายด้านสุขศึกษา หรือสง่เสริมสุขภาพของ โรงพยาบาลท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 
3 บุคลากรดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

หมวดที่ 2 กระบวนงานสุขศึกษา 
1. กระบวนงานสุขศึกษาในกลุม่ไม่ป่วยเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 
2. กระบวนงานสุขศึกษาในกลุม่ป่วยเพ่ือส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยและครอบครัว 

หมวดที่ 3 ผลลัพธ์การดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
1. พฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรือ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HL) หรือ พฤติกรรมการจัดการสุขภาพตนเอง 
2. ภาวะสุขภาพ 
3. นวัตกรรม หรือ ต้นแบบ หรือผลงานเด่นที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา

พฤติกรรมสุขภาพ 
4. ความพึงพอใจต่อกระบวนการสุขศึกษา 
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มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ด้านที่ 1 ระบบการจัดการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

ในโรงพยาบาล 
 

โรงพยาบาลกําหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ ระบบการจัดการและกําหนดขั้นตอนในการนําไปปฏิบัติ 
พร้อมทั้งช้ีให้เห็นความสําเร็จตามเกณฑ์ที่กําหนด เพ่ือให้เกิดวงจรการปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ
อย่างต่อเน่ือง 

การกําหนดนโยบายการจัดการคุณภาพ 
1. กําหนดนโยบายโดยผู้บริหารสูงสุด เป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร 
2. เน้ือหาของนโยบายมีสาระสําคัญสอดคล้องมาตรฐานระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 
3. มีการถ่ายทอด เผยแพร่นโยบายฯ ด้วยวิธีการใดวิธีการหน่ึงหรือหลายวิธีการที่มีความเหมาะสม 

และปฏิบัติตามนโยบายได้อย่างทั่วถึง  
4. มีการทบทวนนโยบายฯ 

การแต่งตั้งคณะทํางานการจัดการคุณภาพ หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
1. ผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาล มีคําสั่งแต่งต้ังผู้แทนหรือคณะทํางาน 
2. แผนผัง โครงสร้างบุคลากรของโรงพยาบาลท่ีเก่ียวข้องกับระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 
3. มีการกําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะทํางานอย่างชัดเจน 
4. มีการเผยแพร่คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานฯด้วยวิธีการใดวิธีการหน่ึงหรือหลายวิธีการ 

การประเมินตนเองตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
1. มีการใช้แบบประเมินตนเอง 
2. มีเอกสาร/หลักฐานและการวิเคราะห์ผลแบบประเมินตนเอง 

การรวบรวม วิเคราะห์และจัดทําข้อมูลการจัดการคุณภาพ 
1. ระบบงานอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล 
2. ระบบงานความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
3. ระบบงานสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 
4. ระบบงานสื่อสารในโรงพยาบาล 
5. ระบบงานเคร่ืองมือแพทย์ในโรงพยาบาล 
6. ระบบงานสุขศึกษา 

ความสอดคล้องการวางแผน การจัดการ ประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยง 
1. การวางแผนที่สอดคล้องกับการเตรียมระบบหรือพัฒนาระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 
2. ประเด็นการจัดทําโครงการ/แผนงานการควบคุมความเสี่ยง และการเตรียมความพร้อมสําหรับภาวะ

ฉุกเฉิน 
2.1 การวางแผนที่สอดคล้องกับการควบคุมความเสี่ยง การเตรียมความพร้อมสําหรับภาวะฉุกเฉิน 
2.2 รวบรวม วิเคราะห์ กฎหมายและข้อกําหนดอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

การดําเนินการและการปฏิบัติ ในระบบงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้ง 6 ระบบ 
1. กําหนดผู้รับผิดชอบ มอบหมายอํานาจและทรัพยากร เวลาตามความจําเป็น 
2. จัดทําระเบียบ วิธีการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทุกด้านของระบบงานต่างๆ 
3. มีการถ่ายทอดระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติภายในและภายนอกองค์กร และมีการปฏิบัติตาม 
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4. จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและให้คําปรึกษา 
5. จัดทําระเบียบ วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดข้อร้องเรียน 

การติดตามและประเมินผลการจัดการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
1. จัดทําระเบียบปฏิบัติและบันทึกของหน่วยงานในเร่ืองการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
2. มีประเมินผลบันทึกการตรวจติดตาม ตามมาตรฐานระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 
3. จัดทํากิจกรรมตรวจติดคุณภาพภายใน 
4. การตรวจตามแผน และการแก้ไขปรับปรุงหลังการตรวจติดคุณภาพภายใน 

การทบทวนและปรับปรุงระบบการจัดการอย่างต่อเนื่อง 
1. มีแผนการประชุมทบทวนระบบการจัดการ 
2. มีการประชุมตามแผนให้ครบตามวาระการประชุมทบทวนระบบการจัดการ 
3. มีการแจ้งเวียนผลการประชุมให้หน่วยงานต่างๆ 
4. มีการวิเคราะห์และนําผลสู่การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
5. มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรฝึกอบรม และประเมินบุคลากรระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพและ

ระบบงานต่างๆ และจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 
6. จัดทําระเบียบปฏิบัติการควบคุมเอกสารระบบการจัดการ 
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ด้านที่ 2 
ระบบอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล 

 
เป็นการกําหนดข้อแนะนําและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดทําหรือจัดสร้างโครงสร้างทางกายภาพของ

อาคารและสภาพแวดล้อมให้มีองค์ประกอบที่เหมาะสมครบถ้วนต่อการใช้งาน ทั้งส่วนตัวอาคารและระบบ
ประกอบอาคาร เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่บุคลากรและผู้ป่วย ให้ใช้ได้กับโรงพยาบาลทุกประเภทและทุกขนาด 
ประกอบด้วย 7 งาน 

งานสถาปตัยกรรม 
1. แผนพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาล 

1.1  มีแผนแม่บท (แผนพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาลด้านอาคารและสภาพแวดล้อม) 
1.2  มีผังบริเวณของโรงพยาบาลท่ีเป็นปัจจุบัน  

2. ทางเข้า-ออก โรงพยาบาล 
2.1 ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล มีการแบ่งช่องทางสัญจรสําหรับยานพาหนะและผู้สัญจรทางเท้า

อย่างชัดเจน 
2.1 ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล สําหรับช่องทางเดินรถทางเดียว มีความกว้างไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร  
2.2 ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล สําหรับช่องทางเดินรถสองทาง/เดินรถสวนทาง มีความกว้าง 

                 ไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร 
3. การเข้าถึงแผนก/ส่วนบริการของโรงพยาบาล 

3.1 เข้าถึงแผนกฉกุเฉินได้สะดวกรวดเร็ว 
4. ป้ายนําทาง ป้ายจราจร ป้ายช่ือโรงพยาบาล ป้ายช่ืออาคาร 

6.1 มีป้ายนําทางบอกทิศทางและระยะทางสู่โรงพยาบาล ติดต้ังอยู่บนถนนสาธารณะสายหลัก สายรอง 
และบริเวณทางร่วม ทางแยกในระยะที่เหมาะสม 

6.2 มีป้ายจราจรภายในโรงพยาบาล ติดต้ังในตําแหน่งที่เหมาะสม สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
6.3 มีป้ายบอกทางไปยังอาคาร/แผนกต่างๆมองเห็นได้ชัดเจน พร้อมระบบไฟส่องสว่างที่เหมาะสม 
6.4 มีป้ายช่ือโรงพยาบาล ป้ายช่ืออาคารท่ีเป็นหน่วยบริการสําคัญ ได้แก่ แผนกฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยนอก  

เป็นต้น ติดต้ังอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสม สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางวันและมีไฟส่อง
สว่างในเวลากลางคืน 

5. ถนนภายในโรงพยาบาล 
5.1 พ้ืนผิวเรียบ ไม่มีหลุมไม่มีนํ้าขังในภาวะปกติ 
5.2 บริเวณจุดตัดถนนมีป้ายบอกทางชัดเจนและปราศจากสิ่งบดบังสายตา  

6. ทางเดินเท้า 
6.1 แบ่งขอบเขตของทางเดินเท้าออกจากเส้นทางจราจรของยานพาหนะอย่างชัดเจน  
6.2 มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ตลอดเส้นทาง 
6.3 ในจุดที่เป็นทางข้ามถนนและมีความต่างระดับ จะต้องทําทางลาดเอียง ให้สามารถนําเก้าอ้ีมีล้อ 

(Wheelchair) ผ่านได้โดยสะดวก รวมท้ังต้องจัดให้มีป้ายเตือนผู้ขับขี่ยานพาหนะว่าเป็นทางข้าม
สําหรับผู้เดินเท้า 

7. มีทางเดินเช่ือมระหว่างอาคารสําหรับผู้ป่วย  
7.1 มีทางเดินเช่ือมระหว่างอาคารสําหรับผู้รับบริการในทุกหน่วยบริการของโรงพยาบาล 
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7.2 มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๕o ม. เพ่ือสะดวกต่อการเข็นเปลนอนผู้ป่วยสวนกันได้และไม่มีสิ่งกีดขวาง 
ที่เป็นอุปสรรคต่อการสัญจร 

7.3 ติดต้ังราวกันตก สูงไม่น้อยกว่า ๑.๑o ม. 
7.4 ติดต้ังราวจับ สูง 0.80 ม. 
7.5 มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่ป้องกันแดดและฝนตลอดแนว 

8. ทางลาด สําหรับผู้ป่วย 
8.1 กรณีที่ระดับพ้ืนอาคารมีความต่างระดับมากกว่า ๒ ซม. จะต้องทําทางลาดเพื่ออํานวยความสะดวก

ให้กับผู้รับบริการ 
8.2 มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๕o ม. ความลาดชันไม่น้อยกว่า ๑ : ๑๒ สามารถเข็นเก้าอ้ีมีล้อหรือเปลนอน

ผู้ป่วยได้สะดวกและปลอดภัย 
8.3 ติดต้ังราวกันตก สูงไม่น้อยกว่า ๑.๑o ม. 
8.4 ติดต้ังราวจับ สูง 0.80 ม. 
8.5 ทางลาดภายนอกต้องมีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่ป้องกันแดดและฝนตลอดแนว 
8.6 ห้อง/แผนกที่ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยต้ังแต่ที่ช้ัน 2 ขึ้นไป ต้องจัดให้มีทางลาดหรือลิฟต์ (BED LIFT) 

9. ที่จอดรถยนต์และจักรยานยนต์ทางลาด 
9.1 แยกพ้ืนที่จอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ออกจากแนวทางว่ิงของรถ รวมท้ังแสดงเคร่ืองหมาย

ทิศทางอย่างชัดเจน 
9.2 มีที่จอดรถสําหรับผู้พิการ อยู่ใกล้ทางเข้าอาคารผู้ป่วยนอก และมีป้ายหรือเคร่ืองหมายแสดง 

อย่างชัดเจน  
10. บริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยหน้าอาคาร 

10.1 มคีวามกว้างของถนนพอที่รถยนต์คันอ่ืนสามารถขับผ่านไปได้ขณะที่มีรถยนต์จอดรับ-ส่งผู้ป่วย  
10.2 ระดับพ้ืนของบริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยต้องอยู่ในระดับเดียวกับพ้ืนถนน ถ้าเป็นพ้ืนต่างระดับต้องมีทางลาด 

          ที่เหมาะสม 
10.3 มหีลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่สามารถป้องกันแดดและฝน 

11. มีห้องนํ้า-ส้วม สําหรับผู้รับบริการ  
11.1 มหี้องนํ้า-ส้วม สําหรับผู้พิการ – ผู้สูงอายุ 
11.2 มรีาวพยุงตัวติดต้ังในตําแหน่งที่เหมาะสม  

12. มีบันไดหนีไฟ  
12.1 มคีวามกว้างของบันไดและชานพักที่สะดวกต่อการใช้งานและไมม่ีสิ่งกีดขวาง 
12.2 มีตัวเลขระบุช้ันอยู่ภายในตัวบันไดที่มองเห็นได้ชัดเจน 
12.3 ประตูกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 ม. ทําด้วยวัสดุทนไฟ มือจับแบบผลัก ติดต้ังลักษณะเปิดเข้าสู่ 

ตัวบันได สําหรับช้ันที่ 1 และช้ันดาดฟ้าบนสุดให้ติดต้ังลักษณะเปิดออกจากตัวบันได  
งานมัณฑนศลิป ์

1. อ่างล้างมือสําหรับแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ ไม่ควรใช้ปะปนกับอ่างเทสิ่งสกปรกหรือล้างวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  
 และก๊อกนํ้าควรใช้ก๊อกนํ้าชนิดไม่ใช้มือสัมผัส (ก๊อกนํ้าชนิดก้านปัดด้วยข้อศอก หรือเป็นแบบเซนเซอร์)  

2. เคาน์เตอร์สําหรับพยาบาลเฝ้าระวังสังเกตการณ์ TOP เคาน์เตอร์ระดับบนไม่ควรสูงเกินกว่า 90   
 เซนติเมตรจากระดับพ้ืนห้อง เพ่ือไม่ให้บังสายตาในขณะเฝ้าดูผู้ป่วย 

3. ห้องตรวจของแพทย์ มีอ่างล้างมือสําหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 2 ห้องตรวจ ต่อ 1 อ่าง 
4. ที่เตียงผู้ป่วยควรมีม่านก้ันระหว่างเตียงผู้ป่วยเพ่ือบังสายตาระหว่างการรักษา และเพ่ือความเป็นส่วนตัว 

 ของผู้ป่วย 
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5. มีป้ายติดหน้าห้องหรือหน้าแผนกบริการในตําแหน่งที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
6. แผนกผู้ป่วยใน บริเวณต้ังเตียงผู้ป่วย ควรมีระยะระหว่างเตียง ไม่น้อยกว่า 1 เมตร และสามารถนําเปลเข็น  

 เข้าเทียบเตียงผู้ป่วยได้โดยสะดวก 
7. ห้องผ่าตัด ควรมีอ่างฟอกมือติดกับห้องผ่าตัดอย่างน้อย 2 อ่างต่อ 1 ห้องผ่าตัด และก๊อกนํ้าควรใช้ก๊อกนํ้า  

 ชนิดไม่ใช้มือสัมผัส เช่น ก๊อกนํ้าแบบใช้เข่าดันเปิด-ปิดนํ้า หรือ เป็นแบบเซนเซอร์ 
8. แผนกเภสัชกรรม มีตู้หรือช้ันเก็บยา เวชภัณฑ์ ที่เป็นสัดส่วน และมีตู้แยกเก็บยาเสพติดให้โทษและวัตถุ 

 ออกฤทธ์ิต่อจิตประสาทท่ีมีกุญแจปิดอย่างมีประสิทธิภาพ 
9. แผนกเภสัชกรรม มีสถานที่ และโต๊ะสําหรับเตรียมยา – ผสมยา แยกเป็นสัดส่วนจากที่จัดยา 
10. แผนกรังสีวินิจฉัย มีป้ายคําเตือน “ผู้ป่วยมีครรภ์โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ” 
11. แผนกรังสีวินิจฉัย มีป้ายสัญลักษณ์แสดงเขตรังสีในระดับสายตา 
12. แผนกผู้ป่วยหนัก บริเวณต้ังเตียงผู้ป่วย ควรมีระยะห่างระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า 2 เมตร เพ่ือให้สามารถ 

 วางอุปกรณ์ช่วยชีวิต และสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
13. แผนกไตเทียม มีสถานที่และเฟอร์นิเจอร์สําหรับพักคอยของญาติผู้ป่วย โดยแยกเป็นสัดส่วนต่างหากจาก 

 บริเวณส่วนของผู้ป่วย 
14. แผนกไตเทียม บริเวณต้ังเตียงผู้ป่วยมีระยะห่างระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า 1.10 เมตรและความกว้าง 

 ของทางเดินระหว่างปลายเตียง ของสองฝากเตียงไม่น้อยกว่า 2 เมตร 
งานภูมิทัศน์ 

1. บริเวณพักผ่อน มีพ้ืนที่รองรับเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ มีความร่มรื่น สวยงาม สงบ มีอากาศถ่ายเทที่ดี  
และเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละวัย รวมทั้งเด็กและผู้สูงอายุ  

2. พ้ืนที่ระหว่างอาคาร มีการจัดภูมิทัศน์ ใช้พรรณไม้ที่ดูแลรักษาง่าย หรือใช้วัสดุตกแต่ง พ้ืนผิวซึมนํ้า 
(Porous Pavement) 

3. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ เช่น แผนการดูแลรักษาพืชพรรณไม้ แผนการแก้ไขนํ้าท่วมขังบริเวณถนน-
ทางเดินเท้า แผนการดูแลรักษาความสะอาด ไม่ให้มีเศษขยะ แผนการจัดให้มีถังขยะเพียงพอ เป็นต้น 

งานโครงสร้าง  
1. มีแผนงานในการเฝ้าระวังให้อาคารมีสภาพพร้อมใช้งาน และมีความมั่นคงแข็งแรง 
2. มีการตรวจสอบสภาพอาคารและบันทึกการตรวจสภาพอาคารพร้อมมีรายงานผล ต่อหัวหน้าหน่วยงาน

หรือผู้บริหารโรงพยาบาล 
3. มีการตรวจสอบอาคารตามท่ีกฎหมายกําหนด    

งานระบบไฟฟ้า 
1. ระบบไฟฟ้ากําลัง 

1.1 มีแผนผังระบบไฟฟ้ากําลัง 
1.2 แนวการปักเสาพาดสายไฟฟ้าเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 
1.3 บริเวณท่ีติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าแบบต้ังพ้ืนและนั่งร้านต้องมีที่ว่างเพ่ือปฏิบัติงาน และมีการป้องกัน

อันตรายจากไฟฟ้า มีพ้ืนที่เพียงพอต่อการซ่อมบํารุงรถซ่อมบํารุงสามารถเข้าถึงได้ มีป้ายแจ้งเตือน
ระวังอันตรายไฟฟ้าแรงสูง  

1.4 สายไฟฟ้ามีระยะห่างจากตัวอาคารที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายและมีความสูงจากผิวจราจรหรือทางเดิน
ที่เหมาะสมโดยไม่กีดขวางและไม่เป็นอันตรายต่อบุคคลทั่วไป 

1.5 มีกระแสไฟฟ้าจ่ายให้กับอุปกรณ์ที่ใช้กับผู้รับบริการอย่างเพียงพอ ตลอด 24 ช่ัวโมง 
1.6 มีการติดต้ังแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (ตู้ MDB) อยู่ในห้องที่ทําด้วยวัสดุมั่นคงแข็งแรง มีที่ว่างเพ่ือปฏิบัติงาน 

สามารถเข้าตรวจสอบและซ่อมบํารุงได้สะดวก มีป้ายแจ้งเตือนระวังอันตรายจากไฟฟ้า  
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1.7 ตู้สวิทช์ตัดตอน (PANEL BOARD) มีที่ว่างเพ่ือปฏิบัติงาน สามารถเข้าตรวจสอบได้ง่ายและอยู่ใน
สภาพที่ยึดติดแน่นมั่นคงแข็งแรง 

1.8 มีระบบการต่อลงดินของหม้อแปลงไฟฟ้า และแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (ตู้MDB) 
1.9 ระบบการต่อลงดินของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแยกต่างหาก เช่น เครื่องกําเนิดไฟฟ้า สํารองฉุกเฉิน  

 การติดต้ังต้องให้สอดคล้องกับ ATS 3P หรือ ATS 4P 
1.10 การต่อลงดินในพ้ืนที่ที่ไม่มีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้า (กลุ่ม 0) และพ้ืนที่ที่มีการใช้เครื่องมือ

อุปกรณ์ไฟฟ้า (กลุ่ม 1) สายดินต้องติดต้ังเป็นแบบแยก (TN–S) 
1.11 การต่อลงดินในพ้ืนที่ที่มีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้า (กลุ่ม 2) (ยกเว้นกลุ่ม 1) เช่น บริเวณห้อง

ผ่าตัด, ห้อง ICU ฯลฯ ซึ่งการจ่ายไฟฟ้าที่ไม่ต่อเน่ืองสามารถก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ สายดิน
ต้องติดต้ังเป็นแบบแยกออกจากระบบ (IT) 

2. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
 2.1 ภายนอกอาคารมีการติดต้ังเสาไฟฟ้าแสงสว่างหรือดวงโคมท่ีให้ความสว่างในเวลากลางคืนได้อย่าง   

      พอเพียงสภาพของเสาไฟฟ้าและดวงโคมมีการติดต้ังอย่างมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย 
 2.2 ภายในอาคารมีค่าความเข้มของแสงสว่างพอเพียงและเหมาะสมต่อพ้ืนที่ใช้งาน 
 2.3 ภายนอกอาคารมีอุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินและป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่ว  

 3. ระบบไฟฟ้าสํารองฉุกเฉิน 
3.1 มีระบบไฟฟ้าสํารองฉุกเฉินในการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ต้องสามารถจ่ายไฟใช้งานภายใน  
     10 วินาที ภายหลังระบบไฟฟ้ากําลังหลักหยุดทํางาน 
3.2 เครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารองต้องอยู่ในที่มิดชิด โดยอาจอยู่ภายในอาคารหลักหรืออยู่เป็นอาคารแยก

ต่างหาก  มีการป้องกันแรงสั่นสะเทือนและเสียง  มีประตูทางเข้าออกสะดวกและกว้างเพียงพอ 
ต่อการเคลื่อนย้ายหรือซ่อมบํารุงโดยมีระยะห่างโดยรอบจากเคร่ืองกับผนังไม่น้อยกว่า 1 เมตร 

3.3 มีเครื่องสํารองไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) จ่ายให้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สําคัญ สําหรับวงจรช่วยชีวิต 
ซึ่งไม่สามารถหยุดได้ มีการใช้อย่างต่อเน่ืองเพียงพอ และเหมาะสม โดยอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 

 4. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
4.1 มีการติดต้ังระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในทุกช้ันของอาคาร ประกอบด้วย อุปกรณ์ส่งสัญญาณที่สามารถ 

ส่งเสียง หรือสัญญาณให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึง โดยการควบคุมด้วยมือ 
หรือด้วยระบบอัตโนมัติ ในตําแหน่งที่เหมาะสม เช่น โถงพักรอห้องพักผู้ป่วย ห้องทํางาน เป็นต้น 

 5. ระบบป้องกันการเข้าออก 
  5.1 มีการติดต้ังระบบป้องกันการเข้าออก เพ่ือป้องกันการเข้าถึงในสถานที่เฉพาะที่ต้องการความปลอดภัย 
 6. ระบบป้องกันแรงดัน และกระแสเกิน 

6.1 มีการติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันแรงดัน และกระแสเกินที่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (ตู้ MDB) เพ่ือป้องกันแรงดัน 
และกระแสไฟเกินที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ฟ้าผ่า, สวิทซ์ช่ิง, การลัดวงจร เป็นต้น 

งานระบบประปาและสุขาภิบาล 
1. ระบบประปา 

1.1 มีแผนผังประปา 
1.2 มีการสํารองนํ้าประปา 
1.3 ถังเก็บนํ้าสํารองต้องมีฝาถังปิดมิดชิด 

2. ระบบระบายนํ้าและระบบสุขาภิบาล 
2.1 มีผังระบบระบายนํ้า และระบบสุขาภิบาล 
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2.2 มีระบบระบายนํ้าฝนจากอาคารสู่แหล่งระบายนํ้าสาธารณะ 
2.3 มีการแยกประเภทท่อต่างๆ 
2.4 มีระบบสุขาภิบาลห้องปฏิบัติการ 

งานระบบเครื่องกล 
1. ลิฟต์  

1.1 มีการแยกประเภทของลิฟต์ตามการใช้งาน ได้แก่ ลิฟต์โดยสาร, ลิฟต์ขนของ, ลิฟต์สําหรับพนักงาน   
      ดับเพลิง 
1.2 มีขนาดและจํานวนเพียงพอต่อการใช้งาน 
1.3 บริเวณโถงหน้าลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้ ต้องมีพ้ืนที่สามารถเข็นเปลนอนสวนกันได้ 
1.4 กําหนดให้มีลิฟต์สําหรับผู้พิการและทุพพลภาพสามารถใช้งานได้ 
1.5 บริเวณโถงหน้าลิฟต์และภายในห้องโดยสาร ต้องสะอาด มีระบบระบายอากาศและแสงสว่างภายใน 

ห้องโดยสารที่เหมาะสม 
1.6 กรณีไฟฟ้าดับ จัดให้มีระบบ ARD (Automatic Rescue Device) เพ่ือให้ลิฟต์สามารถเคลื่อน 
      ไปเทียบยังช้ันที่ใกล้ที่สุดและประตูลิฟต์จะต้องเปิดออกทันที 

2. ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ  
2.1 พ้ืนที่ให้บริการและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ต้องมีอากาศท่ีสะอาดจากภายนอกเติมเข้าสู่พ้ืนที่บริการ/   
      ปฏิบัติงาน ให้ได้อัตราการถ่ายเทอากาศที่เหมาะสม โดยวิธีธรรมชาติหรือวิธีกล 
2.2 มีการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศในบริเวณห้องตรวจ 
2.3 ห้องตรวจผู้ป่วยที่แสดงอาการโรคติดเช้ือทางอากาศ ต้องมีการควบคุมแรงดันอากาศ 

3. ระบบแก๊สทางการแพทย์ 
3.1 ห้องเก็บท่อแก๊ส (Cylinder Room) ต้องแยกเป็นสัดส่วนกับห้องป๊ัมสุญญากาศและอากาศอัด 
3.2 ห้องเก็บท่อแก๊ส ต้องอยู่ในพ้ืนที่ที่สามารถขนย้ายขนส่งได้สะดวกปลอดภัย 
3.3 ท่อแก๊สสําหรับงานระบบแก๊สทางการแพทย์  ต้องผ่านการผลิตและทดสอบ มีเครื่องหมายและโค๊ดสี 

ตามมาตรฐานที่ มอก. กําหนด 
3.4 มีจํานวนของท่อแก๊สอย่างเพียงพอต่อการใช้งานประจําและสํารอง 
3.5 อุปกรณ์ประกอบระบบแก็สทางการแพทย์ ประกอบด้วย ท่อนําแก๊ส วาล์ว โซนวาล์ว หัวจ่ายแก๊ส   
      ระบบสัญญาณเตือน (alarm)  ศูนย์จ่ายแก๊ส เป็นต้น ต้องมีการติดต้ังอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน 
3.6 ถังแก็สออกซิเจนเหลว (LIQUID OXYGEN) จุดติดต้ังจะต้องห่างออกจากอาคารต่างๆ ในระยะ 

                ที่ปลอดภัย มีรั้วโปร่งก้ันโดยรอบ มีป้ายเตือนอันตรายและมีระบบดูแลบํารุงรักษาอย่างสมํ่าเสมอ 
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ด้านที่ 3 
ระบบความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

 
เป็นการกําหนดข้อแนะนําและแนวทางการปฏิบัติ ในการกระทําหรือสภาพการทํางานซึ่งปราศจากเหตุอัน

จะทําให้เกิดการประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือความเดือดร้อนรําคาญอันเน่ืองจากการทํางานหรือเก่ียวกับการ
ทํางานในโรงพยาบาลให้มีความปลอดภัยในโรงพยาบาลและให้เกิดความปลอดภัยแก่บุคลากรและผู้เก่ียวข้อง 
สามารถใช้ได้กับโรงพยาบาลทุกประเภททุกขนาด 

ผู้รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย 
1. มีผู้รับผิดชอบหรือคณะทํางานที่ทําหน้าที่รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยในการทํางาน 
2. จัดให้มีการประชุมผู้รับผิดชอบหรือคณะทํางานการความปลอดภัยเป็นประจําอย่างต่อเน่ือง 
3. ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่รายช่ือและหน้าที่ผู้รับผิดชอบของคณะทํางานให้ทราบอย่างทั่วถึง 

คู่มือปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย 
1. คู่มือปฏิบัติประกอบด้วยขั้นตอนปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและกฎข้อบังคับด้านความปลอดภัย 
2. จัดทําคู่มือที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยตามกฎหมายของรัฐ และมาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
3. มีการทบทวนคู่มือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงงานเพ่ือให้ขั้นตอนการทํางานมีความทันสมัยอยู่เสมอ 

การอบรมบุคลากร 
1. มีการอบรมบุคลากรให้มีความรู้เก่ียวกับข้อบังคับ และการปฏิบัติตามขั้นตอนที่จัดทําไว้ในคู่มือปฏิบัติงาน  

 เพ่ือความปลอดภัย 
2. มีการอบรมบุคลากรให้มคีวามรู้ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง, ปลอดภัย โดยจําแนกตามลักษณะงาน 
3. มีการประเมินผลในการฝกึอบรม จากผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือใหท้ราบถึงผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนา 
4. มีการฝึกอบรม มีเอกสาร มีการประเมินผล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับ 

ระบบการซ่อมบํารุง 
1. มีการซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภาพปลอดภัยตลอดระยะเวลาท่ีใช้งาน ตามมาตรฐาน  

         และหลักวิชาการด้านวิศวกรรม 
2. มีแผนการดูแล ซ่อมบํารุงเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่กําหนด 
3. มีเอกสารบันทึกผลการดูแล การซ่อมบํารุงเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 

ป้ายแสดงเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน 
1. มีป้ายแสดงเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์ในกรณีที่มีการซ่อมบํารุงเคร่ืองจักร 
2. มีระบบ วิธีการ หรืออุปกรณ์ป้องกัน ในกรณีที่มีการซ่อมบํารุงเคร่ืองจักร 

การตรวจสอบและการทดสอบช้ินส่วน และอุปกรณ์ของเคร่ืองจักร 
1. มีการตรวจสอบ ทดสอบช้ินส่วน และอุปกรณ์ของเคร่ืองจักร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2. มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบ ทดสอบช้ินส่วน และอุปกรณ์ของเคร่ืองจักร 

แผนผังวงจรไฟฟ้าที่ติดตั้งภายในโรงพยาบาลทั้งหมดซ่ึงได้รับการรับรองจากวิศวกรหรือการไฟฟ้าประจําท้องถ่ิน 
1. มีการทบทวนแผนผังวงจรไฟฟ้า เมื่อมีการปรับเปลี่ยน ติดต้ัง หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าใหม่ 
2. แบบแผนผังไฟฟ้าต้องจัดเก็บระบบและตรวจติดตามได้ 
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ตรวจสอบ และบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า  
1. มีการตรวจสอบ และบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
2. มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบ และบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า 

ระบบป้องกันฟ้าผ่าไว้ที่อาคาร และบริเวณที่มีถังเก็บของเหลวไวไฟหรือก๊าซไวไฟ  
1. มีการติดต้ังระบบป้องกันฟ้าผ่า เพ่ือป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่าทุกอาคารตามมาตรฐานของสมาคม  

 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2. มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่าตามระยะเวลาที่กําหนด 

การตรวจวัด บันทึกผล และการประเมินสถานที่อับอากาศ 
1. มีการตรวจวัดและประเมินสภาพอากาศสําหรับการทํางานในสถานที่อับอากาศ 
2. มีเอกสารบันทึกผลการตรวจวัดปริมาณออกซิเจน สารเคมีและสิ่งปนเป้ือนในสถานที่อับอากาศ 
3. มีเอกสารใบอนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ โดยมีลายลักษณ์อักษรของผู้มีอํานาจ 

 ในการอนุมัติ 

ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 
1. มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล 
2. มีอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานอาทิ เช่น อุปกรณ์ถังดับเพลิงเคมี (A, B & C Type) ถังดับเพลิงชนิดสารสะอาด  

 (Clean Agent Type) ระบบดับเพลิงแบบสายฉีดนํ้าดับเพลิง 
3. มีการตรวจสอบ ดูแลรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ พร้อมเอกสาร  

 บันทึกผลการตรวจสอบ และการซ่อมบํารุง ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 
4. มีป้ายข้อปฏิบัติแสดงขั้นตอนในการดับเพลิง และอพยพหนีไฟ 
5. มีการติดป้ายข้อปฏิบัติให้เห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึงทุกอาคาร 
6. ต้องจัดเตรียมเส้นทางหนีไฟ มองเห็นได้ชัดเจน มีป้ายบอกเส้นทางจากทุกพ้ืนที่ในอาคาร 
7. ประตูหนีไฟ มีความกว้างที่เหมาะสม หรือตามมาตรฐาน ทําด้วยวัสดุทนไฟ มือจับ-ลูกบิดเป็นแบบผลัก  

 สําหรับช้ันทั่วไปติดต้ังลักษณะเปิดเข้าสู่ตัวบันได สําหรับช้ันที่ 1 ติดต้ังลักษณะเปิดออกจากตัวบันไดหนีไฟ 
8. เส้นทางหนีไฟต้องมีแสงสว่างบนเส้นทางตลอดเวลาทั้งในสภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉินกรณีไฟฟ้าดับ 
9. จัดเตรียมพ้ืนที่จุดรวมพล ขณะเกิดอัคคีภัย 
10. มีการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล 

ระบบก๊าซทางการแพทย์ 
1. ถังแก็สออกซิเจนเหลว (LIQUID OXYGEN) จุดติดต้ังจะต้องห่างออกจากอาคารต่างๆ ในระยะที่ปลอดภัย  

  มีรั้วโปร่งก้ันโดยรอบ มีป้ายเตือนอันตราย และมีระบบดูแลบํารุงรักษาอย่างสมํ่าเสมอ 
2. สถานที่ติดต้ังแยกเป็นสัดส่วนกับห้องอ่ืนๆ ขนย้ายขนส่งได้สะดวก และปลอดภัย เป็นตามมาตรฐานการติดต้ัง  
3. ห้องเก็บท่อแก๊ส (Cylinder Room) ต้องแยกเป็นสัดส่วนกับห้องป๊ัมสุญญากาศและอากาศอัด 
4. ท่อแก๊สสําหรับงานระบบแก๊สทางการแพทย์ ต้องผ่านการผลิตและทดสอบ มีเครื่องหมายและโค๊ดสี 

ตามมาตรฐานที่ มอก. กําหนด 
5. มีจํานวนของท่อแก๊สอย่างเพียงพอต่อการใช้งานประจําและสํารอง 
6. อุปกรณ์ประกอบระบบแก็สทางการแพทย์ ประกอบด้วยท่อนําแก๊ส วาล์ว โซนวาล์ว หัวจ่ายแก๊ส  

ระบบสัญญาณเตือน (alarm) ศูนย์จ่ายแก๊ส เป็นต้น ต้องมีการติดต้ังอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน 
7. มีการดูแลรักษา ซ่อมบํารุงระบบก๊าซทางการแพทย์และอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภาพใช้งาน 

และปลอดภัย 
8. มีการติดป้ายคําเตือนที่เก่ียวกับความปลอดภัย บริเวณห้องหรือสถานที่ที่ใช้จัดเก็บระบบก๊าซทางการแพทย์ 
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9. มีเอกสารบันทึกผลการดูแลรักษา ซ่อมบํารุงระบบก๊าซทางการแพทย์และอุปกรณ์ประกอบ 
10. มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับระบบก๊าซทางการแพทย์ 
11. มีเอกสารบันทึกการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับระบบก๊าซทางการแพทย์ 
12. มีการประเมินผลในการฝึกอบรม จากผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือให้ทราบถึงผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนา 
13. มีการติดต้ังอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภาพปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่ใช้งาน ตามมาตรฐานและหลักวิชาการ

ด้านวิศวกรรม 

พื้นที่กําเนิดรังสี 
1. กําหนดหรือบ่งช้ีบริเวณพ้ืนที่ที่มีรังสี มีป้ายเตือนอันตรายจากรังสี /เครื่องหมายเตือนภัยแสดงให้เห็นโดยชัดเจน 
2. แผนกรังสีวินิจฉัย มีป้ายสัญลักษณ์ตามแบบมาตรฐาน แสดงเขตรังสีในระดับสายตา 
3. มีเอกสารแสดงผลการตรวจสอบความปลอดภัยของรังสี  
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ด้านที่ 4 
ระบบสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 

 
 เป็นการกําหนดข้อแนะนําและแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล การประยุกต์ใช้หลักการทาง
วิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือการออกแบบ พัฒนา ป้องกัน และปรับปรุงแก้ไข สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล  
ให้เกิดความปลอดภัยแก่บุคลากรและผู้เก่ียวข้อง สามารถใช้ได้กับโรงพยาบาลทุกประเภททุกขนาด  

การจัดการมูลฝอยทั่วไป/มูลฝอยอันตราย 
1. มีระบบการคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิด  
2. มีการเก็บและรวบรวมมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ 
3. มีสถานที่พักมูลฝอยถูกสุขลักษณะ 
4. มีกระบวนการการกําจัดที่ถูกสุขลักษณะ 

การจัดการมูลฝอยตดิเชื้อ 
1. มีการแยกมูลฝอยติดเช้ือออกจากมูลฝอยอ่ืนๆ ณ แหล่งกําเนิด 
2. มีการแยกมูลฝอยติดเช้ือระหว่างวัสดุมีคมและวัสดุไม่มีคม 
3. ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือมีคม ต้องเป็นภาชนะที่สามารถป้องกันการแทงทะลุและการกัดกร่อนของสารเคมีได้  

           และมีฝาปิดมิดชิด 
4. ภาชนะบรรจุมลูฝอยติดเช้ือไม่มคีม ต้องเป็นแบบถุงที่มคีวามเหนียวไม่ฉกีขาดง่าย กันนํ้าไม่รั่วซึมและไม่ดูดซบันํ้า 
5. การเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเช้ือถูกสุขลักษณะ 
6. มีสถานที่พักมูลฝอยติดเช้ือที่ถูกสุขลักษณะ 
7. ในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไว้เกิน 7 วัน ทีพั่กรวมมูลฝอยติดเช้ือต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิ

ให้อยู่ที่ 10 องศาเซลเซียส หรือตํ่ากว่าน้ันได้ 
8. มีกระบวนการการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือที่ถูกสุขลักษณะ 

เอกสารคู่มือและการปฏบิตังิานของเจ้าหนา้ที่ในการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล 
1. จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลการจัดการมูลฝอย 
2. มีคู่มือกําหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 
3. ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน และมีการปฏิบัติตามคู่มือที่กําหนด พร้อมจดบันทึกผล

การปฏิบัติงาน 
4. ผู้ปฏิบัติงานท่ีทําหน้าที่ในการเก็บขน และการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ ได้รับการอบรมตามหลักสูตรและ

ระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

ระบบบาํบดัน้าํเสีย 
1. มีการบริหารจัดการปริมาณนํ้าทิ้งของโรงพยาบาลให้เกิดความสมดุลกับความสามารถในการรองรับของ

ระบบบําบัดนํ้าเสีย 
2. มีแผนผังแสดงกระบวนการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียที่เป็นปัจจุบัน 
3. มีอุปกรณ์เบ้ืองต้นที่จําเป็นในการดูแล/ควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย  
4. มีการจัดทําเอกสารกํากับเครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบระบบบําบัดทุกเคร่ือง (ขนาด ชนิด อายุการใช้

งานวิธีการใช้งาน ประวัติการซ่อม) 
5. มีการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้งทุกๆ 3 เดือน 
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6. มีการรายงานแบบ ทส.2 ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ทุกเดือน 

7. มีแผนงานการซ่อมบํารุงเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่กําหนดเป็นลายลักษณ์อักษร 

เอกสารคู่มือและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย 
1. มีคู่มือกําหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 
2. จัดให้มีผู้ควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย เพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดนํ้าเสีย 

และหาแนวทางปรับปรุง/แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการเดินระบบบําบัดนํ้าเสีย 
3. จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบบําบัดนํ้าเสีย 
4. ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน และมีการปฏิบัติตามคู่มือที่กําหนด พร้อมจดบันทึกผล

การปฏิบัติงาน 

การจัดการคุณภาพน้ําบริโภคให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
1. จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบน้ําบริโภค  
2. มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้า ทางกายภาพ ทางเคมี และทางแบคทีเรีย ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ

นํ้าบริโภคของกรมอนามัยปี 2553 
3. จดบันทึกสถิติและข้อมูลการใช้นํ้าประจําวันหรือประจําเดือน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบรายงาน แบบ ทส.1   

           และแบบ ทส.2 ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
          และใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ กรณีเกิดเหตุไม่ปกติ 
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ด้านที่ 5 
ระบบสื่อสารในโรงพยาบาล 

 
เป็นการกําหนดข้อแนะนํา และแนวทางปฏิบัติด้านระบบสื่อสารที่ใช้ในโรงพยาบาล ได้แก่ การสื่อสารด้าน

การใช้ระบบเรียกพยาบาล เคร่ืองวิทยุคมนาคมโทรศัพท์เสียงตามสาย เคเบ้ิลทีวี กล้องวงจรปิด ระบบเครือข่าย
สื่อสารข้อมูลเพ่ือความพร้อมในการใช้งานอย่างถูกต้อง ตามกฎระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องสามารถใช้ได้กับ
โรงพยาบาลทุกประเภททุกขนาด 

แผนงานและโครงการระบบงานสื่อสาร 
1. มีผู้รับผิดชอบ ด้านระบบสื่อสารเพ่ือรองรับการดําเนินงานที่ชัดเจน 
2. มีกลไก กํากับดูแล ติดตามและประเมินผลระบบสื่อสารตามมาตรฐานที่กําหนดมีแผนงานและโครงการ 

 เพ่ือเตรียมความพร้อมและรองรับสภาวะฉุกเฉิน 

การใช้และบํารุงรักษาระบบงานสื่อสาร 
1. มีข้อมูลของระบบสื่อสารในโรงพยาบาล 
2. มีการบํารุงรักษาระบบสื่อสาร ตามคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตกําหนดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเก็บผล 

 การดําเนินการไว้เพ่ือการตรวจติดตาม 
3. ผู้ปฏิบัติงานบํารุงรักษาระบบสื่อสารที่มีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด 
4. มีรายละเอียดข้อมูล คู่มือการใช้อุปกรณ์สื่อสารของหน่วยงาน 
5. ผู้ปฏิบัติงาน ระบบสื่อสารได้รับการอบรมพัฒนาการปฏิบัติงาน 
6. มีเครื่องวิทยุคมนาคมและผู้ใช้งานท่ีถูกต้องตามกฎหมายและได้มาตรฐานสากลที่เก่ียวข้องหรือมาตรฐาน  

 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
7. มีเครื่องวิทยุคมนาคมครบทุกระบบ พร้อมใช้งานตลอดเวลา 

การติดต่อสื่อสารภายนอกและภายใน 
1. มีระบบโทรศัพท์ที่ติดต่อภายในและภายนอกเพียงพอต่อการใช้งาน 
2. มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ทั้งระบบ Intranet & Internet ครอบคลุมในพ้ืนที่โรงพยาบาล 
3. แนวการปักเสาพาดสายโทรศัพท์เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 
4. สายโทรศัพท์ มีระยะห่างจากตัวอาคารที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายและมีความสูงจากผิวจราจรหรือทางเดิน 

 ที่เหมาะสม ไม่กีดขวางหรือเป็นอันตรายต่อบุคคลทั่วไป 
5. มีการติดต้ังระบบสื่อสารด้วยความเร็วสูง เพ่ือการติดต่อสื่อสารและเช่ือมต่อด้วยระบบเครือข่าย 

การสื่อสารที่ให้ผู้รับบริการและบุคลากร 
1. มีระบบเรียกพยาบาล  
2. มีระบบเสียงตามสาย  
3. มีระบบกล้องวงจรปิด  
4. มีระบบเคเบ้ิลทีวี  

มาตรการเกี่ยวกับระบบสื่อสาร การยกเลิกการใช้ 
1. มีมาตรการความปลอดภัยเก่ียวกับการใช้ระบบสื่อสาร ทั้งการติดต้ังและการใช้งาน 
2. ระบบสื่อสารที่กฎหมายกําหนดให้ต้องแจ้งยกเลิกการใช้งาน หรือเคลื่อนย้ายสถานที่ติดต้ัง โรงพยาบาล     

 ต้องปฏิบัติตามกฎหมายกําหนด 
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3. วิทยุสื่อสารที่ใช้งานในโรงพยาบาลต้องเป็นเคร่ืองที่ได้รับอนุญาตนําเข้าถูกต้องตามกฎหมายและได้
มาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
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ด้านที่ 6 
ระบบเคร่ืองมือแพทย์ในโรงพยาบาล 

 
เป็นการกําหนดข้อแนะนํา และแนวทางปฏิบัติ ด้านเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลน้ีเป็นกําหนด

ข้อแนะนําและวิธีการเลือก การใช้ การดูแลช้ินส่วนหรือกลไกตามระยะเวลาใช้งาน ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 
พร้อมใช้งาน และความปลอดภัย ตามที่กําหนดและการบํารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาลเพ่ือสร้าง
ความมั่นใจว่าโรงพยาบาลมีเครื่องมือแพทย์ พร้อมใช้งาน ปลอดภัยและเช่ือถือได้สามารถใช้ได้กับโรงพยาบาล 
ทุกประเภททุกขนาด 

เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล 
1. เครื่องมือแพทย์ที่นํามาใช้งานในโรงพยาลเป็นเคร่ืองมือแพทย์ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานหรือเป็นไปตาม 

ข้อกฎหมายที่กําหนด 
2. การติดต้ังเคร่ืองมือแพทย์ต้องเป็นไปตามหลักวิศวกรรม หรือมาตรฐานที่เก่ียวข้องหรือจากผู้ผลิต  
3. มีการขออนุญาตติดต้ังและใช้งานเคร่ืองมือน้ันหากมีข้อกฎหมายกําหนดไว้ เช่น เครื่องเอกซเรย์เป็นต้น 

การใช้งานและบํารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 
1. การจัดทํารายการ ทะเบียนประวัติ หรือฐานข้อมูลประวัติเครื่องมือแพทย์ 
2. จัดให้มีการบํารุงรักษาเคร่ืองมือแพทย์ 
3. มีผู้ปฏิบัติงานบํารุงรักษาเคร่ืองมือแพทย์ 

การตรวจสอบ ทดสอบเครื่องมือแพทย์ 
1. จัดให้มีการตรวจสอบ ทดสอบเคร่ืองมือแพทย์ 
2. มีการบันทึกผลการตรวจและหรือทดสอบเครื่องมือแพทย์ 
3. มีการรับรองผลการตรวจสอบ ทดสอบเคร่ืองมือแพทย์ 
4. มีการบันทึกข้อมูลทดสอบเครื่องมือแพทย์ 
5. วิธีการทดสอบ ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด 
6. เครื่องมือมาตรฐานทดสอบ ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ 
7. ผู้ให้บริการในการทดสอบมีคุณสมบัติตามท่ีมาตรฐานกําหนด 

การซ่อมบํารุงเครื่องมือแพทย์ 
1. มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการซ่อมบํารุงที่ชัดเจน 
2. ผู้ปฏิบัติงานซ่อมบํารงุ มีคุณสมบัติตามท่ีมาตรฐานกําหนด 
3. มีการทดสอบเครื่องมือแพทย์ที่ต้องการความเที่ยงตรงแม่นยําหลังการซ่อม 
4. มีการจัดเก็บผลการซ่อม 

การยกเลิกการใช้งานเครื่องมือแพทย์ 
1. มีการบันทึกการยกเลิกการใช้งานเคร่ืองมือแพทย์ลงในทะเบียนประวัติหรือฐานข้อมูล 
2. มีปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนดในกรณีที่ทําการยกเลิกการใช้งานหรือโยกย้ายไปติดต้ัง ณ ที่ใหม่ 
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ด้านที่ 7 
ระบบสุขศึกษา 

 
ข้อกําหนดมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดา้นสุขศึกษา 

สุขศึกษา หมายถึง กระบวนการจัดโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านสุขภาพ สร้างเสริม
ความสามารถของบุคคล รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ เก่ียวกับสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่มีผลกระทบ 
ต่อสุขภาพ อันจะนําไปสู่การปรับเปลี่ยนสุขภาพ และธํารงพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของบุคคล ครอบครัวและชุมชน  

เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา หมายถึง ข้อกําหนดระบบคุณภาพท่ีจําเป็น (Essential 
Requirements) สําหรับการทํางานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เพ่ือให้การดําเนินงาน 
สุขศึกษาในโรงพยาบาลมีการบริหารจัดการที่ดี มีการจัดกระบวนงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพอย่าง
เป็นระบบ ถูกต้องตามหลักวิชาการและเช่ือถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานที่เก่ียวข้องทุกมาตรฐาน เป็นแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพทั้งในโรงพยาบาลและต่อเน่ืองไปไปถึงชุมชนด้วย 

  มาตรฐานน้ีใช้สําหรับการพัฒนาและการประเมินงานด้านสุขศึกษาของโรงพยาบาลท่ีเช่ือมโยงไปถึงชุมชน 
เน้ือหาในมาตรฐานครอบคลุมในเรื่องปัจจัยนําเข้า ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์ 
โดยในปีงบประมาณ 2562 ได้ปรับปรุงเกณฑ์ ข้อกําหนดในมาตรฐาน ฯ ให้ เหมาะสมกับแผนพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ (Service Plan) และระดับการให้บริการ จึงแบ่งเกณฑ์เป็น 2 ระดับ ดังน้ี 

1. โรงพยาบาลศูนย์ และ โรงพยาบาลท่ัวไป (ระดับ A S และ M1)  
2. โรงพยาบาลชุมชน (ระดับ M2 F1 F2 และ F3) 

ด้านเน้ือหา กระบวนการ จะมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพใน 2 กลุ่มหลัก คือ 
1. กระบวนงานสุขศึกษาในกลุม่ไม่ป่วยเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 
2. กระบวนงานสุขศึกษาในกลุม่ป่วยเพ่ือส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยและครอบครัว 

โครงสร้างมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา ปี 2562 แบ่งเป็น 3 หมวด ดังน้ี 

หมวดที่ 1 การบริหารจัดการ 
 การทบทวนคุณภาพงานโดยการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 
 นโยบายด้านสุขศึกษา หรือส่งเสริมสุขภาพของ โรงพยาบาลท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 
 บุคลากรดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

หมวดที่ 2 กระบวนงานสุขศึกษา 
 กระบวนงานสุขศึกษาในกลุม่ไม่ป่วยเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 
 กระบวนงานสุขศึกษาในกลุม่ป่วยเพ่ือส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยและครอบครัว 

หมวดที่ 3 ผลลัพธ์การดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
 พฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรือ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HL) หรือ พฤติกรรมการจัดการสุขภาพตนเอง 
 ภาวะสุขภาพ 
 นวัตกรรม หรือ ต้นแบบ หรือผลงานเด่นที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา

พฤติกรรมสุขภาพ 
 ความพึงพอใจต่อกระบวนการสุขศึกษา 
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แนวทางการดําเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา 

หมวดที่ 1 การบริหารจัดการ 

เกณฑ์ที่บูรณาการในมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านที่ 1 การจัดการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

 การทบทวนคุณภาพงานโดยการประเมินตนเองตามมาตรฐาน ฯ  
โรงพยาบาลต้องมีการประเมินตนเอง เพ่ือหาโอกาสพัฒนา /ส่วนขาด (Gap) ในการทํางาน วิเคราะห์ 

ประเมินผลและจัดทําแนวทางหรือแผนการพัฒนา ปรับปรุงโดยใช้วงจร PDCA  
 นโยบายด้านสุขศึกษาหรือสรา้งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล 

นโยบายต้องสอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล และเกิดจากการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

เกณฑ์ 
1. บุคลากรดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  

         บุคลากรมีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม เพียงพอ และมีแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 

หมวดที่ 2 กระบวนงานสุขศึกษา 

I. กระบวนงานสุขศึกษาในกลุ่มไม่ป่วยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 

เกณฑ์ 
2. มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ (HB) และหรือ ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HL) ที่สอดคล้องกับปัญหา

สาธารณสุขที่สําคัญ เพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการดําเนินงานสุขศึกษา (การกําหนดวัตถุประสงค์ 
เชิงพฤติกรรม) 

3. มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญ มีการนําข้อมูล
ไปใช้ในการวางแผนการดําเนินงานสุขศึกษา (การออกแบบกิจกรรม) 

4. มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาที่มีวัตถุประสงค์
หรือตัวช้ีวัดพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล 

5. มีการออกแบบกิจกรรมและใช้สื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมสุขภาพและปัญหา ความต้องการและวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย  

6. แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดทําโดยการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเครือข่ายตัวแทนภาคประชาชน 

7. มีแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ระบุตัวช้ีวัดพฤติกรรม
สุขภาพ เครื่องมือ ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมาย 

8. มีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุข
ศึกษาครบตามแผนที่กําหนด และการดําเนินกิจกรรมใช้การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสุขศึกษาหรือทีมสหวิชาชีพ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และตัวแทนภาคประชาชน 

9. มีการ สนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคี เครือข่าย แกนนําสุขภาพภาคประชาชน ในการดําเนินงานสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

10. มีการประเมินผลและรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร การประเมินกิจกรรม/กระบวนการระหว่างดําเนิน
โครงการ หรือ ประเมินตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ต้ังไว้เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

11. มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพและนํา ผลการเฝ้าระวังไปใช้ในการปรับกิจกรรมในแผนงาน/โครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
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II. กระบวนงานสขุศกึษาในกลุม่ป่วยเพื่อส่งเสริมการจัดการตนเองในผูป้ว่ยและครอบครัว 

เกณฑ์ 
12. มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB) และหรือ ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ( HL) ที่สอดคล้องกับปัญหา

สาธารณสุขที่สําคัญ เพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการดําเนินงานสุขศึกษา (กําหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม) 
13. มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญ มีการนําข้อมูล

ไปใช้ในการวางแผนการดําเนินงานสุขศึกษา (ออกแบบกิจกรรม) 
14. มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาที่มีวัตถุประสงค์

หรือตัวช้ีวัดพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล 
15. มีการออกแบบกิจกรรมและใช้สื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับปัจจัยสาเหตุ

พฤติกรรมสุขภาพและปัญหา ความต้องการและวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย  
16. แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดทําโดยการมีส่วนร่วม

ของคณะกรรมการสุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเครือข่ายตัวแทนภาคประชาชน 
17. มีแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ระบุตัวช้ีวัดพฤติกรรม

สุขภาพ เครื่องมือ ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมาย 
18. มีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุข

ศึกษาครบตามแผนที่กําหนด และการดําเนินกิจกรรมใช้การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสุขศึกษาหรือทีมสหวิชาชีพ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และตัวแทนภาคประชาชน 

19. มีการ สนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคี เครือข่าย แกนนําสุขภาพภาคประชาชน ในการดําเนินงานสุข
ศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

20. มีการประเมินผลและรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร การประเมินกิจกรรม/กระบวนการระหว่าง
ดําเนินโครงการ หรือ ประเมินตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ต้ังไว้เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

21. มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพและนํา ผลการเฝ้าระวังไปใช้ในการปรับกิจกรรมในแผนงาน/โครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

22. มีการวิจัยด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของโรงพยาบาล  
และเก่ียวกับกระบวนการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  

ข้อกําหนดของงานวิจัย  
 1) เป็นวิจัยที่มีวัตถุประสงค์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุข 

ในพ้ืนที่ 1 ใน 5 ปัญหา  
 2) พ้ืนที่/กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยอยู่ในความรับผิดชอบของ CUP หรือเครือข่ายโรงพยาบาล  
 3) ผู้ทํางานวิจัยเป็นบุคลากรในโรงพยาบาลหรือในเครือข่ายโรงพยาบาล  
 4) อายุงานวิจัย 3ปี  
 5) รูปแบบวิจัยเป็น งานวิจัย R2R /Case study /ถอดบทเรียน เป็นต้น 

หมวดที่ 3 ผลลัพธ์การดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

เกณฑ์ 
23. กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านกระบวนการสุขศึกษามีพฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรือความรอบรู้ทางสุขภาพ (HL) 

ในปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกต้องเพ่ิมขึ้น  
24. กลุ่มเป้าหมาย ที่ผ่านกระบวนการสุขศึกษามีภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น 

 กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง : รอบเอว BMI ,FBS, BP เป็นต้น 
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 กลุ่มป่วย :ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถดูแลจัดการตนเองได้ ภาวะแทรกซ้อนลดลง อัตรา Re-
admission ในโรคเรื้อรังลดลง ฯลฯ 

25. มีนวัตกรรม หรือ ต้นแบบ หรือผลงานเด่นที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อกระบวนการสุขศึกษาตามแผนงานโครงการ 
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คําอธิบายเกณฑก์ารเยี่ยมประเมิน 
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อธิบายเกณฑ์การเยีย่มประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

ด้านที่ 1 ระบบการจดัการมาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพในโรงพยาบาล 

ผู้ทําการตรวจสอบจะต้องพิจารณาจากเกณฑ์ประเมินผลการตรวจสอบด้านระบบการจัดการคุณภาพ 
ในโรงพยาบาล แล้วให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ โดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่พบเห็น หลักฐาน การดําเนินการ การสัมภาษณ์ 
ดังน้ี 

1.1 การกําหนดนโยบาย การจัดการคณุภาพ 5 เปอรเ์ซ็นต ์

นโยบายการจัดการระบบบริการสุขภาพ เป็นการแสดงเจตจํานงความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงของ
โรงพยาบาลท่ีมีต่อการจัดการระบบบริการสุขภาพ โดยผู้บริหารเป็นผู้กําหนดนโยบาย ซึ่งนโยบายควรมีข้อความที่
ชัดเจนมีการแสดงถึงวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการนําระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพไปใช้ โดยนโยบาย
ควรสื่อสารไปยังบุคลากร และบุคลากรมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นต่อนโยบาย โรงพยาบาลควรมีการทบทวน
นโยบายอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับสถานภาพของโรงพยาบาลในขณะน้ัน และมีการนําไปปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.1.1 กําหนดนโยบายโดยผู้บริหารสูงสุด เป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร 

วิธีการประเมิน 

โรงพยาบาลมีนโยบายที่แสดงเจตจํานงความรับผิดชอบต่อระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ลงนามโดยผู้บริหารระดับสูงท่านปัจจุบัน หากเป็นนโยบายของผู้บริหารท่านก่อนก็จะต้องไม่เกินหน่ึงปี  

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีนโยบายที่เป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร 

0.5 คะแนน มีนโยบายที่เป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร ผู้บริหารระดับสูงลงนาม 

1 คะแนน มีนโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ลงนามโดยผู้บริหารระดับสูงท่านปัจจุบัน 

1.1.2 เนื้อหาของนโยบายมีสาระสําคัญสอดคล้องกับมาตรฐานระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 

วิธีการประเมิน 
  เน้ือหาสาระสําคัญในนโยบายมีความสอดคล้องกับมาตรฐานระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 

มีข้อความท่ีชัดเจนมีการแสดงถึงวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการนําไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล ประกอบด้วย 

 ความมุ่งหวังของผู้บริหารต่อระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 

 ความมุ่งหวังในการดําเนินการให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกําหนดอ่ืนๆ 

 การจัดสรรทรัพยากร 

 การมีส่วนร่วมของบุคลกรทุกระดับ 

 การปรับปรุงพัฒนา 
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วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน มีนโยบายแต่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 

0.5 คะแนน มีเน้ือหาบางส่วนของนโยบายกับมาตรฐานระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 

1 คะแนน 
เน้ือหาของนโยบายมีสาระสําคัญสอดคล้องและครอบคลุม แสดงถึงวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นใน
การนําไปปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 
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1.1.3 มีการถ่ายทอด เผยแพร่นโยบายฯ ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีการที่มีความเหมาะสมและ
ปฏิบัติตามนโยบายฯ ได้อย่างทั่วถึง 

วิธีการประเมิน 

  มีการสื่อสารนโยบายไปยังบุคลากร และบุคลากรมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นต่อนโยบายเพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการทบทวนนโยบายอย่างสม่ําเสมอให้มีความเหมาะสมกับสถานภาพของโรงพยาบาลและสามารถปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การประชุม การติดประกาศ การสื่อสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ Facebook Line ฯลฯ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการสื่อสารนโยบายไปยังบุคลากร 

0.5 คะแนน มีการสื่อสารนโยบายไปยังบุคลากร ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่มีส่วนเก่ียวข้อง  

1 คะแนน 
มีการสื่อสารนโยบายไปยังบุคลากร ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่มีส่วนเก่ียวข้อง บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการให้ข้อคดิเห็นต่อนโยบาย 

1.1.4 มีการทบทวนนโยบายฯ 

วิธีการประเมิน 

  มีการทบทวนนโยบายให้มีความเหมาะสมกับสถานะภาพขององค์กรในขณะนั้น ตามความจําเป็นของ
โรงพยาบาล ในระบบงานต่างๆ และมีการนําไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการทบทวนนโยบาย 

0.5 คะแนน 
มีการทบทวนนโยบาย แต่ไม่มีความเหมาะสมกับสถานะภาพขององค์กรและความจําเป็น
ขณะนั้น 

1 คะแนน 
มีการทบทวนนโยบายมีความเหมาะสมกับสถานะภาพขององค์กร ระบบการจัดระบบบริการ
สุขภาพมีการพัฒนายิ่งขึ้น 

 

1.2 การแต่งตั้งคณะทาํงานการจัดการคณุภาพ หรือเปน็ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมาย 5 เปอรเ์ซ็นต ์

ความมุ่งหวังในการนําระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพไปปฏิบัติควรเริ่มที่ผู้บริหารระดับสูงของ
โรงพยาบาลโดยผู้บริหารควรแต่งต้ังผู้แทนมีอํานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลระบบการจัดการระบบ
บริการสุขภาพ ให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองและรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บริหารระดับสูง เพ่ือนําไปทบทวนและ
ปรับปรุงระบบการจัดการต่อไป และบุคลากรทุกระดับของโรงพยาบาลควรตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของตนต่อประสิทธิผลของระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 
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1.2.1 ผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลมีคําสั่งแต่งตั้งผู้แทนหรือคณะทํางาน  

วิธีการประเมิน 

มีคําสั่งแต่งต้ังผู้แทนมีอํานาจและหน้าที่ความรับชอบในการดูแลระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพให้มี
การปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองและรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บริหารระดับสูง 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
ไม่มีคําสั่งแต่งต้ังผู้แทนหรือคณะทํางานรับผิดชอบในการดูแลระบบการจดัการระบบบริการ
สุขภาพ 

0.5 คะแนน 
ไม่มีคําสั่งแต่งต้ังผู้แทนหรือคณะทํางานแต่มีผู้ทําหน้าที่รบัผิดชอบในการดูแลระบบการจัดการ
ระบบบริการสุขภาพ  

1 คะแนน มีคําสั่งแต่งต้ังผู้แทนหรือคณะทํางานรับผิดชอบในการดูแลระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 

1.2.2 แผนผัง โครงสร้างบุคลากรของโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 

วิธีการประเมิน 

มีโครงสร้างบุคลากรของโรงพยาบาลท่ีรับผิดชอบในการดูแลระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ  

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
ไม่มีโครงสร้างบุคลากรของโรงพยาบาล และไม่รับผิดชอบในการดูแลระบบการจัดการระบบ
บริการสุขภาพ  

0.5 คะแนน 
ไม่มีโครงสร้างบุคลากรของโรงพยาบาล แต่ผู้ที่รับผิดชอบในการดูแลระบบการจัดการระบบ
บริการสุขภาพ  

1 คะแนน มีโครงสร้างบุคลากรของโรงพยาบาลและมีผูท้ี่รับผิดชอบระบบการจัดการ  

1.2.3 มีการกําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะทํางานอย่างชัดเจน 

วิธีการประเมิน 

กําหนดหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรท่ีเก่ียวข้องในระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ โดยอาจระบุไว้
ในคําบรรยายลักษณะงาน  

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการกําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผดิชอบของบุคลากร 

0.5 คะแนน มีการกําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรไม่ครอบคลุม 

1 คะแนน 
มีการกําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรครอบคลุมชัดเจนและช้ีแจงให้
บุคลากรทราบ 
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1.2.4 มีการเผยแพร่คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานฯด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีการอย่างทั่วถึง 

วิธีการประเมิน  

การสื่อสารคําสั่งแต่งต้ังบุคคล คณะทํางานให้บุคลากรในโรงพยาบาลรับทราบ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
หน้าที่รับผิดชอบ เช่น การประชุม การติดประกาศ การสื่อสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ Facebook Line ฯลฯ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการถ่ายทอด เผยแพร่คําสั่งแต่งต้ัง 

0.5 คะแนน มีการถ่ายทอด เผยแพร่คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานแต่ไม่ทั่วถึง 

1 คะแนน 
 มีการถ่ายทอด เผยแพร่คําสัง่แต่งต้ังคณะทํางานฯ ด้วยวิธีการใดวิธีการหน่ึงหรือหลายวิธีการ 
อย่าง ทั่วถึง 

 

1.3 การประเมินตนเองตามมาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ 5 เปอรเ์ซ็นต ์

1.3.1 มีการใช้แบบประเมินตนเอง 

วิธีการประเมิน 

การนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพไปปฏิบัติ โรงพยาบาลควรประเมินตนเองว่ามีการดําเนินงานระบบ
การจัดการระบบบริการสุขภาพเป็นอย่างไรบ้าง จะทําให้โรงพยาบาลสามารถดําเนินงานตามมาตรฐานระบบการ
จัดการระบบบริการสุขภาพได้อย่างถูกต้อง ข้อมูลที่ได้จากการประเมินตนเองจะใช้เพ่ือการพิจารณากําหนด
นโยบาย ขบวนการพัฒนาระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาล 

วิธีการให้คะแนน 
0 คะแนน ไม่มีการใช้แบบประเมินตนเอง 

0.5 คะแนน มีการใช้แบบประเมินตนเองแต่ครบถ้วน 

1 คะแนน มีการใช้แบบประเมินตนเองครบถ้วนและนําข้อมูลที่ได้ตอบกลับเข้าระบบข้อมูล SH4 

1.3.2 มีเอกสาร/หลักฐานและการวิเคราะห์ผลแบบประเมินตนเอง 

วิธีการประเมิน 

  โรงพยาบาลนําผลวิเคราะห์จากการประเมินต้นเองไปกําหนดนโยบายหรือทบทวนนโยบายของโรงพยาบาล 
กําหนดแนวทางการดําเนินงานการจัดการระบบบริการสุขภาพ และการดําเนินงานในระบบงานอาคารและ
สภาพแวดล้อม ระบบงานความปลอดภัย ระบบงานสิ่งแวดล้อม ระบบงานสื่อสาร ระบบงานเครื่องมือแพทย์  
และระบบงานสุขศึกษา 
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วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีเอกสาร/หลักฐานการวิเคราะห์ผลแบบประเมินตนเอง 

0.5 คะแนน มีเอกสาร/หลกัฐานการวิเคราะห์ผลครบถ้วน 

1 คะแนน 
นําผลวิเคราะห์ที่ได้มาจัดลําดับความสําคัญ เพ่ือประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายหรือ
ทบทวนนโยบาย และกําหนดแนวทางการดําเนินงานระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพและ
การดําเนินงานในระบบงานต่างๆท่ีเก่ียวข้อง 

 

1.4 การรวบรวม วิเคราะห ์และจดัทาํข้อมูล 10 เปอร์เซ็นต ์

  ประเด็นปัญหา ความเส่ียงในระบบงานอาคารและสภาพแวดล้อม ระบบงานความปลอดภัย ระบบงาน
สิ่งแวดล้อม ระบบงานสื่อสาร ระบบงานเคร่ืองมือแพทย์ และระบบงานสุขศึกษาท้ังหมดควรถูกช้ีบ่งและได้รับการ
ประเมินเพ่ือตัดสินระดับปัญหา ความเส่ียง ว่าต้องควบคุม ป้องกัน หรือปรับปรุงอย่างไรถึงเหมาะสม ซึ่งขั้นตอนน้ี
ควรทําซ้ําเมื่อมีการปรับปรุงหรือมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางาน สถานที่ทํางาน วิธีการควบคุม ข้อกําหนด
ทางวิชาการและกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง  

1.4.1 ระบบงานอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล 

วิธีการประเมิน 

  มีผลการวิเคราะห์ระบบงานอาคารและสภาพแวดล้อม และนําผลวิเคราะห์ไปจัดลําดับความสําคัญของ
ประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยงเพ่ือนําไปจัดทําแผนงานการควบคุม ป้องกัน หรือแผนงานการปรับปรุงแก้ไข 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน มีผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยงจากการประเมินตนเอง 

0.5 คะแนน 
มีผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยงจากการประเมินตนเองมาจัดลําดับความสําคัญ
ของประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยง 

1 คะแนน 
นําผลวิเคราะห์ที่จัดลําดับความสําคัญของประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยงมาจัดทําแผนงานการ
ควบคุม ป้องกัน หรือแผนงานการปรับปรุงแก้ไข 

1.4.2 ระบบงานความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

วิธีการประเมิน 

 มีผลการวิเคราะห์ระบบงานความปลอดภัย และนําผลวิเคราะห์ไปจัดลําดับความสําคัญของประเด็นปัญหา
หรือความเสี่ยงเพ่ือนําไปจัดทําแผนงานการควบคุม ป้องกัน หรือแผนงานการปรับปรุงแก้ไข 
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วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน มีผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยงจากการประเมินตนเอง 

0.5 คะแนน 
มีผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยงจากการประเมินตนเองมาจัดลําดับความสําคัญ
ของประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยง 

1 คะแนน 
นําผลวิเคราะห์ที่จัดลําดับความสําคัญของประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยงมาจัดทําแผนงานการ
ควบคุม ป้องกัน หรือแผนงานการปรับปรุงแก้ไข 

1.4.3 ระบบงานสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 

วิธีการประเมิน 

 มีผลการวิเคราะห์ระบบงานสิ่งแวดล้อม และนําผลวิเคราะห์ไปจัดลําดับความสําคัญของประเด็นปัญหา
หรือความเสี่ยงเพ่ือนําไปจัดทําแผนงานการควบคุม ป้องกัน หรือแผนงานการปรับปรุงแก้ไข 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน มีผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยงจากการประเมินตนเอง 

0.5 คะแนน 
มีผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยงจากการประเมินตนเองมาจัดลําดับความสําคัญ
ของประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยง 

1 คะแนน 
นําผลวิเคราะห์ที่จัดลําดับความสําคัญของประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยงมาจัดทําแผนงานการ
ควบคุม ป้องกัน หรือแผนงานการปรับปรุงแก้ไข 

1.4.4 ระบบงานสื่อสารในโรงพยาบาล 

วิธีการประเมิน 

 มีผลการวิเคราะห์ระบบงานสื่อสาร และนําผลวิเคราะห์ไปจัดลําดับความสําคัญของประเด็นปัญหาหรือ
ความเสี่ยงเพ่ือนําไปจัดทําแผนงานการควบคุม ป้องกัน หรือแผนงานการปรับปรุงแก้ไข 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน มีผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยงจากการประเมินตนเอง 

0.5 คะแนน 
มีผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยงจากการประเมินตนเองมาจัดลําดับความสําคัญ
ของประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยง 

1 คะแนน 
นําผลวิเคราะห์ที่จัดลําดับความสําคัญของประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยงมาจัดทําแผนงานการ
ควบคุม ป้องกัน หรือแผนงานการปรับปรุงแก้ไข 
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1.4.5 ระบบงานเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล 

วิธีการประเมิน 

 มีผลการวิเคราะห์ระบบงานเครื่องมือแพทย์ และนําผลวิเคราะห์ไปจัดลําดับความสําคัญของประเด็น
ปัญหาหรือความเสี่ยงเพ่ือนําไปจัดทําแผนงานการควบคุม ป้องกัน หรือแผนงานการปรับปรุงแก้ไข 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน มีผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยงจากการประเมินตนเอง 

0.5 คะแนน 
มีผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยงจากการประเมินตนเองมาจัดลําดับความสําคัญ
ของประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยง 

1 คะแนน 
นําผลวิเคราะห์ที่จัดลําดับความสําคัญของประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยงมาจัดทําแผนงานการ
ควบคุม ป้องกัน หรือแผนงานการปรับปรุงแก้ไข 

1.4.6 ด้านสุขศึกษา 

วิธีการประเมิน 

 มีผลการวิเคราะห์ระบบงานเครื่องมือแพทย์ และนําผลวิเคราะห์ไปจัดลําดับความสําคัญของประเด็น
ปัญหาหรือความเสี่ยงเพ่ือนําไปจัดทําแผนงานการควบคุม ป้องกัน หรือแผนงานการปรับปรุงแก้ไข 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน มีผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยงจากการประเมินตนเอง 

0.5 คะแนน 
มีผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยงจากการประเมินตนเองมาจัดลําดับความสําคัญ
ของประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยง 

1 คะแนน 
นําผลวิเคราะห์ที่จัดลําดับความสําคัญของประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยงมาจัดทําแผนงานการ
ควบคุม ป้องกัน หรือแผนงานการปรับปรุงแก้ไข 

 

1.5 ความสอดคล้องการวางแผน การจัดการ ประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยง 20 เปอร์เซ็นต ์

กระบวนการในการวางแผนเป็นขั้นตอนที่สําคัญในระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ โดยทั่วไปขั้นตอน
วางแผนจะครอบคลุมต้ังแต่การนําผลประเมินตนเอง นโยบาย ข้อกําหนดกฎหมายที่เก่ียวข้องมาพิจารณาชี้บ่งอันตราย 
การประเมินความเสี่ยง และการเตรียมระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ โดยครอบคลุมการกําหนดแผนงาน
และวัตถุประสงค์การจัดการระบบบริการสุขภาพ การวางแผนปฏิบัติในระบบงานงานที่เก่ียวข้อง แผนปฏิบัติการ
สําหรับการควบคุมการปฏิบัติ แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบและวัดผลการปฏิบัติ การตรวจประเมินและการ
ทบทวนการจัดการ 
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1.5.1 การวางแผนที่สอดคล้องกับการเตรียมระบบหรือพัฒนาระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ  

วิธีการประเมิน  

มีการกําหนดแผนงานและวัตถุประสงค์การจัดการระบบบริการสุขภาพ ซึ่งจะต้องประกอบด้วยแผนปฏิบัติ
ในระบบงานงานที่เก่ียวข้อง แผนปฏิบัติการสําหรับการควบคุมการปฏิบัติ แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบและ
วัดผลการปฏิบัติ การตรวจประเมินและการทบทวนการจัดการ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการกําหนดแผนงานการเตรียมระบบหรือพัฒนาระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 

0.5 คะแนน 
มีการกําหนดแผนงานและวัตถุประสงค์ที่ไมส่อดคล้องกับการเตรียมระบบหรือพัฒนาระบบการ
จัดการระบบบริการสุขภาพ 

1 คะแนน 

มีการกําหนดแผนงานและวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับการเตรียมระบบหรือพัฒนาระบบการ
จัดการระบบบริการสุขภาพ ที่ประกอบด้วยแผนปฏิบัติในระบบงานงานที่เก่ียวข้อง แผนปฏิบัติ
การสําหรับการควบคุมการปฏิบัติ แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบและวัดผลการปฏิบัติ การ
ตรวจประเมินและการทบทวนการจัดการ 

1.5.2 ประเด็นการจัดทําโครงการ/แผนงานการควบคุมความเสี่ยง และการเตรียมความพร้อมสําหรับภาวะฉุกเฉิน 

 ความเสี่ยงทั้งหมดควรถูกช้ีบ่งและได้รับการประเมินเพ่ือตัดสินระดับความเสี่ยง และความเสี่ยงน้ันควรถูก
ควบคุมอย่างเหมาะสม การประเมินความเสี่ยงเพ่ือตัดสินใจว่าแผนงานหรืการควบคุมที่มีอยู่เพียงพอหรือไม่  
การประเมินความเสี่ยงมีพ้ืนฐานอยู่มี่การเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติตกลงร่วมกันถึงขั้นตอนการดําเนินงาน 
ในหลักการ 

 มีพ้ืนฐานในการรับรู้ความเสี่ยงของโรงพยาบาลร่วมกัน 

 มีความจําเป็นและสามารถนําไปปฏิบัติได้ 

 จะเกิดผลสําเรจ็ในการป้องกัน 

1.5.2.1 การวางแผนที่สอดคล้องกับการควบคุมความเสี่ยง การเตรียมความพร้อมสําหรับภาวะฉุกเฉิน 

วิธีการประเมิน 

มีการกําหนดแผนงานและวัตถุประสงค์การควบคุมความเสี่ยงโดยการควบคุมที่แหล่งกําเนิด แต่หาก 
ไม่สามารถปฏิบัติได้หรือยังมีความเส่ียงอยู่ควรพิจารณากําหนดมาตรการควบคุม การเตรียมความพร้อมสําหรับ
ภาวะฉุกเฉินเพ่ือการลดความรุนแรงและความเสียหายที่เกิดขึ้น การวางแผนฉุกเฉินและเทคนิควิธีการต่างๆ 
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วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการกําหนดแผนงานการควบคุมความเสี่ยง การเตรียมความพร้อมสาํหรับภาวะฉุกเฉิน 

0.5 คะแนน มีการกําหนดแผนงานและวัตถุประสงค์ที่ไมส่อดคล้องกับการควบคุมความเสี่ยง การเตรียมความ
พร้อมสําหรับภาวะฉุกเฉิน 

1 คะแนน 
มีการกําหนดแผนงานและวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับการควบคุมความเสี่ยงโดยการควบคุมที่
แหล่งกําเนิดหรือหากยังมีความเสี่ยงอยู่ได้มีการกําหนดมาตรการควบคุมและมีการวางแผนและ
เทคนิควิธีการต่างๆ เตรียมความพร้อมสําหรับภาวะฉุกเฉิน 

1.5.2.2 รวบรวม วิเคราะห์ กฎหมายและข้อกําหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

วิธีการประเมิน  

 มีหน่วยงานหรือบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดในการรวบรวมและติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อกําหนด
อ่ืนๆให้ทันสมัย เพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่หน่วยงานต่างๆภายในโรงพยาบาล 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการรวบรวม วิเคราะห์ กฎหมายและขอ้กําหนดอ่ืนๆทีเ่กีย่วข้อง 

0.5 คะแนน 
มีการรวบรวม วิเคราะห์ กฎหมายและข้อกําหนดอ่ืนๆทีเ่กีย่วข้อง แต่ขาดการติดตามแก้ไข
เพ่ิมเติมที่กําหนดขึ้นใหม่และการยกเลิก  

1 คะแนน 
กฎหมายและขอ้กําหนดอ่ืนๆที่เก่ียวข้องมีการติดตามแก้ไขเพ่ิมเติมและมีการยกเลิกพร้อมกับ
ประสานงานกับหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่ีเก่ียวข้องในการนํากฎหมายและข้อกําหนดไป
ดําเนินการ 

  

1.6 การดาํเนินการและการปฏบิตัิ ในระบบงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้ง  6 ระบบ  30 เปอร์เซ็นต ์

 ผู้บริหารระดับสูงแสดงความมุ่งมั่นเพ่ือให้มั่นใจว่ามีทรัพยากรที่จําเป็นอย่างเพียงพอในการจัดทําระบบ
การจัดการระบบบริการสุขภาพ มีการนําไปปฏิบัติ รักษาไว้ และมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง รายงานผลการ
ดําเนินการระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ ระบบงานที่เก่ียวข้องได้แก่ระบบงานอาคารและสภาพแวดล้อม 
ระบบงานความปลอดภัย ระบบงานสิ่งแวดล้อม ระบบงานสื่อสาร ระบบงานเครื่องมือแพทย์ และระบบงานสุข
ศึกษา ต่อผู้บริหาร เพ่ือนําไปใช้ในการทบทวนระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 

 1.6.1 กําหนดผู้รับผิดชอบ มอบหมายอํานาจและทรัพยากร เวลาตามความจําเป็น  

วิธีการประเมิน  

มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบแก่บุคคลที่เก่ียวข้องในระบบงานไว้ชัดเจน โดยอาจระบุไว้ในคําบรรยายลักษณะ
งาน มอบหมายอํานาจและทรัพยากร รวมทั้งเวลา ตามความจําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บุคลากรทุกคนตามความ
รับผิดชอบ 
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วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการกาํหนดผู้รบัผดิชอบ 

0.5 คะแนน 
มีการกําหนดผู้รบัผดิชอบ มอบหมายอํานาจ ที่ไมส่อดคล้องหรือไม่เหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

1 คะแนน 
มีการกําหนดผู้รบัผดิชอบ มอบหมายอํานาจและทรัพยากร รวมท้ังเวลาตามความจําเป็นในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

1.6.2 จัดทําระเบียบ วิธีการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทุกด้านของระบบงานต่างๆ 

วิธีการประเมิน 

มีการกําหนดขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ การรายงานผล ในกิจกรรมที่มีผลกับความปลอดภัย หรือส่งผล 
กับคุณภาพการให้บริการเพ่ือให้แน่ใจว่ากิจกรรมที่ปฏิบัติถูกต้องตามหลักวิชาการหรือข้อกําหนดกฎหมายที่
เก่ียวข้อง  

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการจัดทําระเบยีบ วิธกีารปฏบิตัิงาน 

0.5 คะแนน 
มีการจัดทาํระเบียบ วิธีการปฏบิตังิานไมค่รอบคลุมในกจิกรรมทีส่่งผลกับความปลอดภัย หรือ
ส่งผลกับคุณภาพการให้บริการ 

1 คะแนน 
มีการจัดทําระเบียบ วิธีการปฏิบัติงานครอบคลุมในกิจกรรมท่ีส่งผลกับความปลอดภัย หรือส่งผล
กับคุณภาพการให้บริการ  

1.6.3 มีการถ่ายทอดระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติภายในและภายนอกองค์กร และมีการปฏิบัติตาม 

วิธีการประเมิน 
บุคลากรผู้ปฎิบัติหน้าที่ในระบบงานท่ีเก่ียวข้องได้รับการถ่ายช้ีแจ้ง และเข้าใจในระเบียบและวิธีการปฏิบัติงาน 

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการถ่ายทอด ระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติ 

0.5 คะแนน 
มีการถ่ายทอด ระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติภายในและภายนอกองค์กรแต่มี
ความคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติ 

1 คะแนน 
มีการถ่ายทอดระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติภายในและภายนอกองค์กรและมีการ
ดําเนินงานได้ถูกต้อง ครบถ้วน 
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1.6.4 จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและให้คําปรึกษา  

วิธีการประเมิน  

มีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนจากภายในและภายนอก และจัดให้มีวิธีการปฏิบัติงานเมื่อมีข้อร้องเรียนเกิดขึ้น
ร่วมถึงการช้ีแจงแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนดังกล่าว 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและให้คําปรึกษา  

0.5 คะแนน มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและให้คําปรึกษา พร้อมระเบียบและวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดข้อร้องเรียน 

1 คะแนน 
มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและให้คําปรึกษา พร้อมระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานและมีการ
เผยแพร่ข้อช้ีแจงแนวทางการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนดังกล่าว 

1.6.5 จัดทําระเบียบ วิธีปฏิบัติเม่ือเกิดข้อร้องเรียน  

วิธีการประเมิน  

วิธีปฏิบัติต้องประกอบด้วยประเด็นหลักดังน้ี 1) การจัดการข้อร้องเรียน 2) การแก้ไข 3) การป้องกันสิ่งที่ 
ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดมาตรฐานระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
มีการจัดทําระเบียบ วิธีปฏิบัติแต่ไม่มีประเด็นที่เก่ียวกับ 1)การจัดการข้อร้องเรียน 2)การแก้ไข 
3)การป้องกันสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดมาตรฐานระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 

0.5 คะแนน มีการจัดทําระเบียบ วิธีปฏิบัติแต่มีเพียงบางประเด็นหลักที่กําหนด 

1 คะแนน 
มีการจัดทําระเบียบ วิธีปฏิบัติครบทุกประเด็นที่กําหนดและแสดงผลการปฏิบัติกรณีที่มีข้อ
ร้องเรียน 

 

1.7 การตดิตามและประเมินผลการจัดการมาตรฐานระบบบริการสขุภาพ 20 เปอร์เซ็นต ์

๑.7.1 จัดทําระเบียบปฏิบัติและบันทึกของหน่วยงานในเรื่องการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 

วิธีการประเมิน 

 จัดทําระเบียบปฏิบัติการดําเนินงานสําหรับการติดตามตรวจสอบและวัดผลการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ 
โดยครอบคลุมถึง 1) การวัดเชิงคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสม 2) ระดับความสําเร็จ 3) วัดผลการดําเนินการ
ตามแผนงานระบบการจัดการ 4) การบันทึกข้อมูลและผลการติดตามตรวจสอบและการวัดผลการดําเนินการ 
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วิธีการให้คะแนน  

0 คะแนน 
ไม่มีการจัดทําระเบียบปฏิบัติและบันทึกของหน่วยงานในเร่ืองการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล 

0.5 คะแนน 
มีการจัดทําระเบียบปฏิบัติและบันทึกของหน่วยงานในเร่ืองการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล 

1 คะแนน 
มีการจัดทําระเบียบปฏิบัติและบันทึกของหน่วยงานในเร่ืองการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล ครอบคลุมทั้ง 4 ประเด็น 

1.7.2 มีประเมินผลบันทึกการตรวจติดตาม ตามมาตรฐานระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ  

วิธีการประเมิน 

มีขั้นตอนการดําเนินงานสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติ ตามมาตรฐานระบบการจัดการระบบบริการ
สุขภาพ ข้อกําหนดของระบบงานต่างๆ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ตามช่วงเวลาที่กําหนด เพ่ือแสดงความมุ่งมั่น 
ในการปฏิบัติตาม 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการประเมนิผลบันทึก การตรวจติดตาม  

0.5 คะแนน 
มีการประเมินผลบันทึก การตรวจติดตาม ตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ แต่ยังไม่ครอบคลุม
ทั้งหมด 

1 คะแนน มีการประเมินผลบันทึก การตรวจติดตาม ตามมาตรฐานระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 
ข้อกําหนดของระบบงานต่างๆ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ตามช่วงเวลาที่กําหนด 

1.7.3 จัดทํากิจกรรมตรวจติดคุณภาพภายใน  

วิธีการประเมิน 

มีกิจกรรมตรวจติดตามคุณภายในโรงพยาบาล ในระบบการจัดการ ระบบงานอาคารและสภาพแวดล้อม 
ระบบงานความปลอดภัย ระบบงานสิ่งแวดล้อม ระบบงานสื่อสาร ระบบงานเครื่องมือแพทย์ และระบบงานสุขศึกษา 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีกิจกรรมตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  

0.5 คะแนน มีมีกิจกรรมตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพแต่ไม่ครบ 

1 คะแนน 
มีมีกิจกรรมตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพแต่ไม่ครบและ
ต่อเน่ืองทุกปี 
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1.7.4 การตรวจตามแผน และการแก้ไขปรับปรุงหลังการตรวจติดคุณภาพภายใน 

วิธีการประเมิน 

 มีการตรวจประเมินภายในของโรงพยาบาล ตามมาตรฐานระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ  
ตามช่วงเวลาตามแผนที่กําหนด และจัดเตรียมข้อมูลผลการตรวจประเมินรายงานแก่ฝ่ายบริหารเพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไข 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการตรวจติดคุณภาพภายใน 

0.5 คะแนน มีการตรวจติดคุณภาพภายในตามแผน  

1 คะแนน มีการตรวจตามแผน และการแก้ไขปรับปรุงหลังการตรวจติดคุณภาพภายใน 

 

1.8 การทบทวนและปรบัปรุงระบบการจัดการอยา่งต่อเนื่อง 5 เปอรเ์ซ็นต ์

 ผู้บริหารระดับสูงต้องทบทวนระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพตามช่วงเวลาที่วางแผนไว้ เพ่ือให้มั่นใจ
ว่าระบบยังมีความเหมาะสมพอเพียง และมีประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง รวมถึงประเมินโอกาสเพ่ือการปรับปรุงและ
ความจําเป็นในการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์  

1.8.1 มีแผนการประชุมทบทวนระบบการจัดการ 

วิธีการประเมิน 

 ประชุมทบทวนระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพตามช่วงเวลาที่วางแผนไว้ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีแผนการประชุมทบทวนระบบการจัดการ 

0.5 คะแนน มีแผนการประชุมทบทวนระบบการจัดการ และระบบงานอย่างน้อย 4 ระบบงาน  

1 คะแนน มีแผนการประชุมทบทวนระบบการจัดการ และระบบงานทั้งหมด 

1.8.๒ มีการประชุมตามแผนให้ครบตามวาระการประชุมทบทวนระบบการจัดการ 

วิธีการประเมิน 

 ข้อมูลสําหรับการประชุมทบทวนการจัดการระบบบริการสุขภาพต้องรวมถึง 

 ผลการดําเนินงานระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 
 ระดับความสําเร็จการบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการของระบบการจัดการ และระบบงาน 
   ทั้ง 6 ระบบงาน 
 ผลการประเมินและผลการปฏิบัติตามกฎหมาย 
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 การสื่อสารจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและข้อร้องเรียน 
 ผลการมีส่วนร่วมและการปรึกษา 
 สถานการณ์การสอบสวนอุบัติการณ์ การปฏิบัติการแก้ไข การปฏิบัติการป้องกัน 
 การติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ รวมท้ังการพัฒนาของกฎหมายและข้อกําหนดอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับ

ระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการประชุมตามแผน 

0.5 คะแนน มีการประชุมตามแผนแต่มีข้อมูลในการประชุมไม่ครอบคลมุ 

1 คะแนน มีการประชุมตามแผน และมขี้อมูลในการประชุมครอบคลมุครบถ้วน 

1.8.3 มีการแจ้งเวียนผลการประชุมให้หน่วยงานต่างๆ 

วิธีการประเมิน 

 โรงพยาบาลแจ้งเวียนผลการประชุมให้หน่วยงานหรือบุคลากรที่เก่ียวข้องรับทราบและปฏิบัติตามมติที่ประชุม  

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการแจ้งเวียนผลการประชุม 

0.5 คะแนน มีการแจ้งเวียนผลการประชุม 

1 คะแนน มีการแจ้งเวียนผลการประชุมให้หน่วยงานต่างๆรับทราบอย่างทั่วถึง 

1.8.4 มีการวิเคราะห์และนําผลสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

วิธีการประเมิน 
 การทบทวนการจัดการระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ ต้องแสดงความมุ่งมั่นให้มีการปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ืองและต้อรวมถึงการตัดสินใจและการดําเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในสิ่ง ต่อไปน้ี 

 ผลการดําเนินการระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 
 นโยบายและวัตถุประสงค์ระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 
 ทรัพยากรต่างๆท่ีจําเป็น 
 ประเด็นอ่ืนๆของระบบงานทั้ง 6 ระบบ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการวิเคราะห์ 

0.5 คะแนน มีการวิเคราะห์ 

1 คะแนน มีการวิเคราะห์และนําผลสู่การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
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1.8.5 มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรฝึกอบรม และประเมินบุคลากรระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ
และระบบงานต่างๆ และจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

วิธีการประเมิน 

ต้องแน่ใจว่าบุคลากรทุกระดับมีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามท่ี
ได้รับมอบหมายโดยพิจารณาจากการศึกษา การฝึกอบรม ทักษะและประสบการณ์และได้รับการฝึกอบรมเพ่ิมเติม
ตามความจําเป็น เพ่ือให้มีความสามารถและบรรลุนโยบายและวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรฝึกอบรม และประเมินบุคลากรระบบการจัดการ 

0.5 คะแนน 
มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรฝึกอบรม แต่ไม่มีประเมินบุคลากรระบบการจัดการและไม่มีการ
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 

1 คะแนน 
มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรฝึกอบรม และประเมินบุคลากรระบบการจัดการและมกีารจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 

1.8.6 จัดทําระเบียบปฏิบัติการควบคุมเอกสารระบบการจัดการ 

วิธีการประเมิน 

 เอกสารในระบบควรสนับสนุนระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ และระบบงานทั้ง 6 ระบบ จึงควร
จัดทําข้นตามความจําเป็นของโรงพยาบาลโดยพิจารณาจากขนาด และความซับซ้อนของโรงพยาบาล กระบวนการ
ในการทํางาน ความเส่ียงที่เก่ียวข้อง ควรกําหนดประเภทเอกสารอย่างชัดเจนเช่น คู่มือการจัดระบบการจัดการ 
ขั้นตอนการดําเนินงาน วิธีปฏิบัติงาน เอกสารสนับสนุน และจัดทําขั้นตอนการควบคุมเอกสารข้างต้น การนําไป
ปฏิบัติ การแจกจ่ายให้ผู้เก่ียวข้อง และการเรียกคืนเอกสารที่มีการยกเลิกเป็นต้น 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการจัดทําระเบียบปฏิบัติการควบคุมเอกสารระบบการจัดการ 

0.5 คะแนน มีการจัดทําระเบียบปฏิบัติการควบคุมเอกสารระบบการจัดการ 

1 คะแนน มีการจัดทําระเบียบปฏิบัติการควบคุมเอกสารระบบการจัดการที่เป็นปัจจุบัน 
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แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานสําหรับคณะกรรมการเยี่ยมประเมิน 

ด้านที ่1 ระบบการจัดการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาล 

รหัสสถานบริการ : …………………………………………………………………….…………………………………..…………….. 

สถานบริการสุขภาพ ระดับ : รพศ. / รพท. / รพช. 

ชื่อสถานบริการสุขภาพ : ……………………………………..………………………………………………….…………………… 

จังหวัด : ……………………………………….. อําเภอ : …………………………………. ตําบล : ……………………………. 

ปีงบประมาณ : 2561 

 
 หลักที่ใช้ประเมินในการตรวจสอบด้านระบบการจัดการคุณภาพในโรงพยาบาล คิดรวมทั้งหมด 100 
เปอร์เซ็นต์ โดยให้นํ้าหนักความสําคัญ ดังน้ี 

                  1.1 การกําหนดนโยบายการจัดการคุณภาพ                                   5 เปอร์เซ็นต์  

1.2 การแต่งต้ังคณะทํางานการจัดการคุณภาพหรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมาย    5 เปอร์เซ็นต์  

1.3 การประเมินตนเอง การประเมินสถานภาพการจัดการคุณภาพ   5 เปอร์เซ็นต์  

1.4 การรวบรวม วิเคราะห์ และจัดทําข้อมูล  10 เปอร์เซ็นต์ 

1.5 ความสอดคล้องการวางแผนการจัดการประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยง  15 เปอร์เซ็นต์  

1.6 การดําเนินการและการปฏิบัติ ในระบบงานต่างๆท่ีเก่ียวข้องทั้ง 6 ระบบ  25 เปอร์เซ็นต์  

1.7 การติดตามและประเมินผลการจัดการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  20 เปอร์เซ็นต์ 

1.8 การทบทวนและปรับปรุงระบบการจัดการอย่างต่อเน่ือง   15 เปอร์เซ็นต์ 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

คู่มือ การส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจําปี พ.ศ. 2562                                                                                             หน้า 40/246 

วิธีการให้คะแนน 

ผู้ทําการตรวจสอบจะต้องพิจารณาจากเกณฑ์ประเมินผลการตรวจสอบด้านระบบการจัดการคุณภาพ 
ในโรงพยาบาล แล้วให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ โดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่พบเห็น หลักฐาน การดําเนินการ การสัมภาษณ์ 
โดยใส่ผลการพิจารณาในแต่ละข้อได้หน่ึงช่องคะแนน ซึ่งรายละเอียดแต่ละช่องคะแนนดังน้ี 

ไม่มี (0 คะแนน) ช่องน้ีเป็นช่องคะแนนที่แสดงถึง การไม่พบการดําเนินการ ไม่พบ
หลักฐานทีแ่สดงถึงการดําเนินการในรายละเอียดตามข้อดังกล่าว 
(โดยให้คะแนนที่ 0 คะแนน) 

มีบางส่วน (0.5 คะแนน) ช่องน้ีเป็นช่องคะแนนที่แสดงถึง มีการดําเนินการ มีหลักฐานแสดง
ถึงการดําเนินการในรายละเอียดตามข้อดังกล่าว แต่ยังไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ (โดยให้คะแนนที่ 0.5 คะแนน)  

มีครบถ้วน ( 1 คะแนน)  ช่องน้ีเป็นช่องคะแนนที่แสดงถึง มีการดําเนินการมีหลักฐานแสดงถึง
การดําเนินการในรายละเอียดตามข้อดังกล่าว ครบถ้วน สมบูรณ์ 
(โดยให้คะแนนที่ 1 คะแนน) 
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แบบและเกณฑ์การประเมิน  

ด้านที่ 1 ระบบการจัดการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาล 

ไม่มี 

(0) 

มี 

บางส่วน 

(0.5) 

มี 

ครบถ้วน 

(1) 

1.1 การกําหนดนโยบาย การจัดการคณุภาพ 5 เปอรเ์ซ็นต ์

  1.1.1 กําหนดนโยบายโดยผู้บริหารสูงสุด เป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร 

1.1.2 เนื้อหาสาระสําคัญในนโยบายมีความสอดคล้องกับมาตรฐานระบบการจัดการ 
ระบบบริการสุขภาพ 

  1.1.3 มีการถ่ายทอด เผยแพร่นโยบายฯ ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีการท่ีมีความ  
            เหมาะสมและปฏิบัติตามนโยบายฯ ได้อย่างท่ัวถึง 

1.1.4 มีการทบทวนนโยบายฯ 

   

คะแนนรวมข้อ 1.1  

เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 1.1 = [ คะแนนรวมข้อ 1.1 x 5 (เปอร์เซ็นต์) / 4 (ข้อ) ]  

1.2 การแต่งตั้งคณะทํางานการจัดการคุณภาพ หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมาย  5 เปอรเ์ซ็นต ์

1.2.1 ผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลมีคําสั่งแต่งต้ังผู้แทนหรือคณะทํางาน 

1.2.2 แผนผัง โครงสร้างบคุลากรของโรงพยาบาลท่ีเกี่ยวข้องกับระบบการจัดการระบบบริการ
สุขภาพ 

1.2.3 มีการกําหนดอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะทํางานอย่างชัดเจน 

1.2.4 มีการเผยแพร่คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานฯด้วยวิธีการใดวิธีการหน่ึงหรือหลายวิธีการอย่าง
ท่ัวถึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนรวมข้อ 1.2  

เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 1.2 = [ คะแนนรวมข้อ 1.2 x 5 (เปอร์เซ็นต์) / 4 (ข้อ) ]  

1.3 การประเมินตนเองตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 5 เปอรเ์ซ็นต ์

1.3.1 มีการใช้แบบประเมินตนเอง 

1.3.2 มีเอกสาร/หลักฐานและการวิเคราะห์ผลแบบประเมินตนเอง 

   

คะแนนรวมข้อ 1.3  

เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 1.3 = [ คะแนนรวมข้อ 1.3 x 5 (เปอร์เซ็นต์) / 2 (ข้อ) ]  
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แบบและเกณฑ์การประเมิน  

ด้านที่ 1 ระบบการจัดการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาล 

ไม่มี 

(0) 

มี 

บางส่วน 

(0.5) 

มี 

ครบถ้วน 

(1) 

1.4 การรวบรวม วิเคราะห ์และจดัทาํข้อมูล 10 เปอร์เซ็นต ์

1.4.1 ระบบงานอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล 

1.4.2 ระบบงานความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

1.4.3 ระบบงานสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 

1.4.4 ระบบงานสื่อสารในโรงพยาบาล 

1.4.5 ระบบงานเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล 

1.4.6 ระบบงานสุขศึกษา 

   

คะแนนรวมข้อ 1.4  

เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 1.4 = [ คะแนนรวมข้อ 1.4 x 10 (เปอร์เซ็นต์) / 6 (ข้อ) ]  

1.5 ความสอดคล้องการวางแผน การจัดการ ประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยง 15 เปอร์เซ็นต ์

1.5.1 การวางแผนท่ีสอดคล้องกับการเตรียมระบบหรือพัฒนาระบบการจัดการระบบบริการ
สุขภาพ 

5 เปอร์เซ็นต์ 

   

คะแนนรวมข้อ 1.5.1  

เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 1.5.1 = [ คะแนนรวมข้อ 1.5.1 x 5 (เปอร์เซ็นต์) / 1 (ข้อ) ]  

1.5.2 ประเด็นการจัดทําโครงการ/แผนงานการควบคุมความเสี่ยง และการเตรียมความพร้อม
สําหรับภาวะฉุกเฉิน 

10 เปอร์เซ็นต์ 

1.5.2.1 การวางแผนท่ีสอดคล้องกับการควบคุมความเสี่ยง การเตรียมความพร้อมสําหรับ
ภาวะฉุกเฉิน 

1.5.2.2 รวบรวม วิเคราะห์ กฎหมายและข้อกําหนดอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้อง 

   

คะแนนรวมข้อ 1.5.2  

เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 1.5.2 = [ คะแนนรวมข้อ 1.5.2 x 10 (เปอร์เซ็นต์) / 2 (ข้อ) ]  

 

 

 

 



   

 

คู่มือ การส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจําปี พ.ศ. 2562                                                                                             หน้า 43/246 

แบบและเกณฑ์การประเมิน  

ด้านที่ 1 ระบบการจัดการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาล 

ไม่มี 

(0) 

มี 

บางส่วน 

(0.5) 

มี 

ครบถ้วน 

(1) 

1.6 การดาํเนนิการและการปฏบิตัิ ในระบบงานตา่งๆที่เกี่ยวข้องทัง้ 6 ระบบ 25 เปอร์เซ็นต ์

1.6.1 กําหนดผู้รับผิดชอบ มอบหมายอํานาจและทรัพยากร เวลาตามความจําเป็น 

1.6.2 จัดทําระเบียบ วิธีการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทุกด้านของระบบงานต่างๆ 

1.6.3 มีการถ่ายทอดระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติภายในและภายนอกองค์กร 
และมีการปฏิบัติตาม 

1.6.4 จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและให้คําปรึกษา 

1.6.5 จัดทําระเบียบ วิธีปฏิบัติเม่ือเกิดข้อร้องเรียน 

   

คะแนนรวมข้อ 1.6  

เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 1.6 = [ คะแนนรวมข้อ 1.6 x 25 (เปอร์เซ็นต์) / 5 (ข้อ) ]  

1.7 การติดตามและประเมินผลการจัดการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 20 เปอร์เซ็นต ์

๑.7.1 จัดทําระเบียบปฏิบัติและบันทึกของหน่วยงานในเร่ืองการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล 

1.7.2 มีประเมินผลบันทึกการตรวจติดตาม ตามมาตรฐานระบบการจัดการระบบบริการ
สุขภาพ 

1.7.3 จัดทํากิจกรรมตรวจติดคุณภาพภายใน 

1.7.4 การตรวจตามแผน และการแก้ไขปรับปรุงหลังการตรวจติดคุณภาพภายใน 

   

คะแนนรวมข้อ 1.7  

เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 1.7 = [ คะแนนรวมข้อ 1.7 x 20 (เปอร์เซ็นต์) / 4 (ข้อ) ]  

1.8 การทบทวนและปรับปรุงระบบการจัดการอย่างต่อเนื่อง 15 เปอร์เซ็นต ์

1.8.1 มีแผนการประชุมทบทวนระบบการจัดการ 

1.8.๒ มีการประชุมตามแผนให้ครบตามวาระการประชุมทบทวนระบบการจัดการ 

1.8.3 มีการแจ้งเวียนผลการประชุมให้หน่วยงานต่างๆ 

1.8.4 มีการวิเคราะห์และนําผลสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

  1.8.5 มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรฝึกอบรม และประเมินบุคลากรระบบการจัดการระบบ
บริการสุขภาพและระบบงานต่างๆ และจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

   



   

 

คู่มือ การส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจําปี พ.ศ. 2562                                                                                             หน้า 44/246 

แบบและเกณฑ์การประเมิน  

ด้านที่ 1 ระบบการจัดการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาล 

ไม่มี 

(0) 

มี 

บางส่วน 

(0.5) 

มี 

ครบถ้วน 

(1) 

1.8.6 จัดทําระเบียบปฏิบัติการควบคุมเอกสารระบบการจัดการ 

คะแนนรวมข้อ 1.8  

เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 1.8 = [ คะแนนรวมข้อ 1.8 x 15 (เปอร์เซ็นต์) / 6 (ข้อ) ]  
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สรุป ด้านที่ 1 ระบบการจัดการคุณภาพในโรงพยาบาล 

1.1 การกําหนดนโยบายการจัดการคุณภาพ ( 5% ) ………………………………… 

1.2 การแต่งต้ังคณะทํางานการจัดการคุณภาพหรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมาย ( 5% ) ………………………… 

1.3 การประเมินตนเอง การประเมินสถานภาพการจัดการคุณภาพ ( 5% ) ………………………………… 

1.4 การรวบรวม วิเคราะห์ และจัดทําข้อมูล ( 10% ) ……………………………..… 

1.5 ความสอดคล้องการวางแผนการจัดการประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยง( 15% ) ………………………… 

1.6 การดําเนินการและการปฏิบัติ ในระบบงานต่างๆท่ีเก่ียวข้องทั้ง 6 ระบบ ( 25% ) …………………… 

1.7 การติดตามและประเมินผลการจัดการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ( 20% ) …………………………  

1.8 การทบทวนและปรับปรุงระบบการจัดการอย่างต่อเน่ือง ( 15% ) ……………………………..… 

 

เปอร์เซ็นต์รวม ด้านที่ 1 ระบบการจัดการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาล (100%) ……………..  

ผ่าน             ไม่ผ่าน 

 

ผู้ตรวจประเมิน 

1.    ……..………………..………………………………  

 (..................................................................) 

ตําแหน่ง………………………..………………………… 

2.    ……..………………..………………………………  

 (..................................................................) 

ตําแหน่ง………………………..………………………… 
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อธิบายเกณฑ์การเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

เกณฑ์การประเมินด้านอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล 

วิธีการใหค้ะแนน 
ผู้ทําการตรวจสอบจะต้องพิจารณาจากเกณฑ์ประเมินด้านอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล 

แล้วให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ โดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่พบเห็น หลักฐานการดําเนินการ การสัมภาษณ์ 
โดยใส่ผลการพิจารณาในแต่ละข้อได้หน่ึงช่องคะแนน ซึ่งรายละเอียดแต่ละช่องคะแนนมีดังน้ี 

 

 ไม่มี (0 คะแนน) ช่องน้ีเป็นช่องคะแนนที่แสดงถึง การไม่พบการดําเนินการ 
ไม่พบหลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินการในรายละเอียด 
ตามข้อดังกล่าว (โดยให้คะแนนที่ 0 คะแนน) 

 

มีบางส่วน (0.5 คะแนน) ช่องน้ีเป็นช่องคะแนนที่แสดงถึง มีการดําเนินการมีหลักฐานที่แสดงถึง
การดําเนินการในรายละเอียดตามข้อดังกล่าว แต่ยังไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ (โดยให้คะแนนที่ 0.5 คะแนน) 

 

มีครบถ้วน (1 คะแนน) ช่องน้ีเป็นช่องคะแนนที่แสดงถึง มีการดําเนินการ มีหลักฐานที่แสดงถึง
การดําเนินการในรายละเอียดตามข้อดังกล่าวครบถ้วนสมบูรณ์ (โดยให้
คะแนนที่ 1 คะแนน) 
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แบบประเมินมาตรฐานฯด้านอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล 

 ช่ือโรงพยาบาล........................................... / จํานวนเตียง..............เตียง / ระดับตาม SERVICE PLAN : ……..… 
การประเมินตามข้อกําหนดด้านอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลน้ี ใช้เพ่ือเป็นข้อมูลในการ

ปรับปรุงคุณภาพและส่งเสริมให้เกิดการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย 

ลําดบั หัวข้อการประเมิน 
  มี 
 (1) 

มีบางส่วน 
(0.5) 

ไม่มี 
(0) 

หมายเหต ุ

AR หมวดงานสถาปัตยกรรม 

1 แผนพฒันาและการวางผังโรงพยาบาล 

1.1 มีแผนแม่บท (แผนพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาลด้านอาคาร
และสภาพแวดล้อม) 

    

1.2 มีผังบริเวณของโรงพยาบาลท่ีเป็นปัจจุบัน     

2 ทางเข้า-ออกของโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลของทา่นมีทางเข้า-ออกหลกั    เข้า-ออกทางเดียวกนั      เข้า-ออกคนละทาง 

2.1 ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล มีการแบ่งช่องทางสัญจร
สําหรับยานพาหนะและผู้สัญจรทางเท้าอย่างชัดเจน 

    

2.2 ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล สําหรับช่องทางเดินรถทาง
เดียว  มีความกว้างไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร  หรือ 

    
 

2.3 ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล สําหรับช่องทางเดินรถสอง
ทาง/เดินรถสวนทาง  มีความกว้างไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร 

    

3 การเขา้ถึงแผนก / ส่วนบริการของโรงพยาบาล 

3.1 เข้าถึงแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินได้สะดวกรวดเร็ว     

4 ปา้ยนาํทาง ปา้ยจราจร ปา้ยชื่อโรงพยาบาล ป้ายชื่ออาคาร 

4.1 มีป้ายนําทางบอกทิศทางและระยะทางสู่โรงพยาบาล  ติดต้ังอยู่ 
บนถนนสาธารณะสายหลัก สายรอง และทางแยกในระยะที่
เหมาะสม 

   
 
 

 

4.2 มีป้ายจราจรภายในโรงพยาบาล ติดต้ังในตําแหน่งท่ีเหมาะสม 
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

    

4.3 มีป้ายบอกทางไปยังอาคาร/แผนกต่างๆ มองเห็นได้ชัดเจน 
พร้อมระบบไฟส่องสว่างท่ีเหมาะสม 

    

4.4 มีป้ายชื่อโรงพยาบาล ป้ายชื่ออาคารท่ีเป็นหน่วยบริการสําคัญ 
ได้แก่ แผนกฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยนอก เป็นต้น ติดต้ังอยู่ใน 
ตําแหน่งท่ีเหมาะสม สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางวัน 
และมีไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน 
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ลําดบั หัวข้อการประเมิน 
มี 
(1) 

 มีบางส่วน 
(0.5) 

ไม่มี 
(0) 

   หมายเหต ุ

5 ถนนภายในโรงพยาบาล 

5.1 พ้ืนผิวเรียบและไม่มีน้ําขัง     

5.2 บริเวณจุดตัดถนนมีป้ายบอกทางชัดเจนและปราศจากส่ิงบดบังสายตา     

6 ทางเดนิเทา้ 

6.1 แบ่งขอบเขตของทางเดินเท้าออกจากเส้นทางจราจรของ
ยานพาหนะอย่างชัดเจน  

    
 

6.2 มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ตลอดเส้นทาง     

6.3 ในจุดท่ีเป็นทางข้ามถนนและมีความต่างระดับ จะต้องทําทาง
ลาดเอียงให้สามารถนําเก้าอ้ีมีล้อ (Wheelchair) ผ่านได้
โดยสะดวก รวมท้ังต้องจัดให้มีป้ายเตือนผู้ขับข่ียานพาหนะว่า
เป็นทางข้ามสําหรับผู้เดินเท้า 

    

7 ทางเดนิเชื่อมระหว่างอาคารสําหรบัผูป้่วย 

7.1 มีทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารสําหรับผู้รับบริการในทุกหน่วย
บริการของโรงพยาบาล 

    

7.2 มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๕o ม. เพ่ือสะดวกต่อการเข็นเปลนอน
ผู้ป่วยสวนกันได้  และไม่มีสิ่งกีดขวางท่ีเป็นอุปสรรคต่อการสัญจร 

    

7.3 ติดต้ังราวกันตก  สูงไม่น้อยกว่า ๑.๑o ม.     

7.4 ติดต้ังราวจับ  สูง 0.80 ม.     

7.5 มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมท่ีป้องกันแดดและฝนตลอดแนว     

8 ทางลาด สาํหรบัผูป้่วย 

8.1 กรณีท่ีระดับพ้ืนอาคารมีความต่างระดับกันมากกว่า ๒ ซม. 
จะต้องทําทางลาดเพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ 

    

8.2 มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๕o ม. ความลาดชัน ๑ : ๑๒ 
สามารถเข็นเก้าอ้ีมีล้อหรือเปลนอนผู้ป่วยได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

    

8.3 ติดต้ังราวกันตก  สูงไม่น้อยกว่า ๑.๑o ม.     

8.4 ติดต้ังราวจับ  สูง 0.80 ม.     

8.5 ทางลาดภายนอกต้องมีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมท่ีป้องกันแดด 
และฝนตลอดแนว 

    

8.6 ห้อง / แผนกท่ีให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยต้ังแต่ท่ีชั้น 2 ข้ึนไป  
ต้องจัดให้มีทางลาดหรือลิฟท์ (BED LIFT)   
*** (รพ.ระดับ F ไม่ต้องประเมินข้อ 8.6) 
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ลําดบั หัวข้อการประเมิน 
มี 
(1) 

 มีบางส่วน 
(0.5) 

ไม่มี 
(0) 

หมายเหต ุ
 

9 ที่จอดรถยนตแ์ละจักรยานยนต ์

9.1 แยกพ้ืนท่ีจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ออกจากแนวทางว่ิง
ของรถ รวมท้ังแสดงเคร่ืองหมายทิศทางอย่างชัดเจน 

    
 

9.2 มีท่ีจอดรถสําหรับผู้พิการอยู่ใกล้ทางเข้าอาคารผู้ป่วยนอก   
และมีป้ายหรือเคร่ืองหมายแสดงอย่างชัดเจน  

    

10 บริเวณรบั-ส่งผูป้่วยหน้าอาคาร 

10.1 มีความกว้างของถนนพอที่รถยนต์คันอ่ืนสามารถขับผ่านไปได้
ขณะท่ีมีรถยนต์จอดรับ-ส่งผู้ป่วย    

    

10.2 ระดับพ้ืนของบริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยต้องอยู่ในระดับเดียวกับพ้ืน
ถนน  ถ้าเป็นพ้ืนต่างระดับต้องมีทางลาดท่ีเหมาะสม 

 
 

   

10.3 มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมท่ีสามารถป้องกันแดดและฝน     

11 ห้องน้ํา-ส้วม สําหรบัผูร้บับริการ 

11.1 มีห้องน้ํา-ส้วม  สําหรับผู้พิการ - ผู้สูงอายุ     

11.2 มีราวพยุงตัวติดต้ังในตําแหน่งท่ีเหมาะสม       

12 บนัไดหนีไฟ   *** (รพ.ระดับ F ไม่ต้องประเมินข้อ 12.1-12.3) 

12.1 มีความกว้างของบันไดและชานพักท่ีสะดวกต่อการใช้งานและไม่
มีสิ่งกีดขวาง 

    

12.2 มีตัวเลขระบุชั้นอยู่ภายในตัวบันไดท่ีมองเห็นได้ชัดเจน     

12.3 ประตูกว้างไม่น้อยกว่า 0.90  ม. ทําด้วยวัสดุทนไฟ  มือจับแบบ
ผลัก  ติดต้ังลักษณะเปิดเข้าสู่ตัวบันได  สําหรับชั้นท่ี 1 และชั้น
ดาดฟ้าบนสุดให้ติดต้ังลักษณะเปิดออกจากตัวบันได   

    

รวม 
 

    

ผลคะแนนหมวดงานสถาปัตยกรรม (AR) 
             …………………….  คะแนน 
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  ลําดบั หัวข้อการประเมิน 
มี 

(1) 
 มีบางส่วน 

 (0.5) 
  ไม่มี 

(0) 
หมายเหต ุ

IN หมวดงานมัณฑนศิลป ์

13 งานตกแต่งภายในและเฟอรน์ิเจอรภ์ายในอาคาร 

13.1 อ่างล้างมือสําหรับแพทย์ หรือเจ้าหน้าท่ี ไม่ควรใช้ปะปนกับอ่างเท
สิ่งสกปรกหรือล้างวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และก๊อกน้ําควรใช้ก๊อกน้ํา
ชนิดไม่ใช้มือสัมผัส (ก๊อกน้ําชนิดก้านปัดด้วยข้อศอก หรือเป็น
แบบเซนเซอร์) 

    

13.2 เคาน์เตอร์สําหรับพยาบาลเฝ้าระวังสังเกตการณ์ TOP เคาน์เตอร์
ระดับบนไม่ควรสูงเกินกว่า 90 เซนติเมตร จากระดับพ้ืนห้อง 
เพ่ือไม่ให้บังสายตาในขณะเฝ้าดูผู้ป่วย 

    

13.3 ห้องตรวจของแพทย์ มีอ่างล้างมือสําหรับแพทย์และเจ้าหน้าท่ี
อย่างน้อย 2 ห้องตรวจ ต่อ 1 อ่าง 

    

13.4 ท่ีเตียงผู้ป่วยควรมีม่านกั้นระหว่างเตียงผู้ป่วยเพ่ือบังสายตา
ระหว่างการรักษา และเพ่ือความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย 

    

13.5 มีป้ายติดหน้าห้องหรือหน้าแผนกบริการ ในตําแหน่งท่ีสามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน 

    

13.6 แผนกผู้ป่วยใน บริเวณต้ังเตียงผู้ป่วย ควรมีระยะระหว่างเตียง   
ไม่น้อยกว่า 1 เมตร  และสามารถนําเปลเข็นเข้าเทียบเตียงผู้ป่วย
ได้โดยสะดวก 

    

13.7 ห้องผ่าตัด ควรมีอ่างฟอกมือติดกับห้องผ่าตัดอย่างน้อย 2 อ่างต่อ 
1 ห้องผ่าตัด  และก๊อกน้ําควรใช้ก๊อกน้ําชนิดไม่ใช้มือสัมผัส เช่น 
ก๊อกน้ําแบบใช้เข่าดันเปิด-ปิดน้ํา หรือแบบเซนเซอร์ 

    

13.8 แผนกเภสัชกรรม มีตู้หรือชั้นเก็บยา เวชภัณฑ์ ท่ีเป็นสัดส่วน และ
มีตู้แยกเก็บยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ท่ีมี
กุญแจปิดอย่างมีประสิทธิภาพ 

    

13.9 แผนกเภสัชกรรม มีสถานท่ี และโต๊ะสําหรับเตรียมยา – ผสมยา 
แยกเป็นสัดส่วนจากท่ีจัดยา 

    

13.10 แผนกรังสีวินิจฉยั มีป้ายคําเตือน “ผู้ป่วยมีครรภ์โปรดแจ้ง
เจ้าหน้าท่ีทราบ” 

    

13.11 แผนกรังสีวินิจฉัย มีป้ายสัญลักษณ์แสดงเขตรังสีในระดับสายตา     
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ลําดบั หัวข้อการประเมิน 
 มี 
(1) 

 มีบางส่วน 
 (0.5) 

ไม่มี 
 (0) 

หมายเหต ุ

13.12 แผนกผู้ป่วยหนัก  บริเวณตั้งเตียงผู้ป่วย  ควรมีระยะห่างระหว่าง
เตียงไม่น้อยกว่า 2 เมตร  เพ่ือให้สามารถวางอุปกรณ์ช่วยชีวิต 
และสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี  
*** (รพ.ระดับ F ไม่ต้องประเมินข้อ 13.12) 

    

13.13 แผนกไตเทียม  มีสถานท่ีและเฟอร์นิเจอร์สําหรับพักคอยของญาติ
ผู้ป่วย โดยแยกเป็นสัดส่วนต่างหากจากบริเวณส่วนของผู้ป่วย 
*** (รพ.ระดับ F ไม่ต้องประเมินข้อ 13.13) 

    

13.14 แผนกไตเทียม  บริเวณต้ังเตียงผู้ป่วยมีระยะห่างระหว่างเตียงไม่
น้อยกว่า 1.10 เมตรและความกว้างของทางเดินระหว่างปลาย
เตียงของสองฝากเตียงไม่น้อยกว่า 2 เมตร 
*** (รพ.ระดับ F ไม่ต้องประเมินข้อ 13.14) 

    

                                                                            รวม  

  

                                            

     

 
   ผลคะแนนหมวดงานมัณฑนศิลป์ (IN) 
            …………………….  คะแนน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

คู่มือ การส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจําปี พ.ศ. 2562                                                                                             หน้า 52/246 

ลําดบั หัวข้อการประเมิน 
 มี 
(1) 

 มีบางส่วน 
  (0.5) 

ไม่มี 
 (0) 

หมายเหต ุ

LS หมวดงานภูมิทศัน ์

14 ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม  

14.1 บริเวณพักผ่อน มีพ้ืนท่ีรองรับเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ มีความร่มร่ืน  
สวยงาม สงบ มีอากาศถ่ายเทท่ีดี และเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละวัย  
ท้ังเด็กและผู้สูงอายุ 

    

14.2 พ้ืนท่ีระหว่างอาคาร มีการจัดภูมิทัศน์ ใช้พรรณไม้ท่ีดูแลรักษา 
ง่าย หรือใช้วัสดุตกแต่งพ้ืนผิวซึมน้ํา (Porous Pavement) 

    

14.3 มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ  เช่น  แผนการดูแลรักษาพืชพรรณไม้   
แผนการแก้ไขน้ําท่วมขังบริเวณถนน-ทางเดินเท้า แผนการดูแล
รักษาความสะอาดไม่ให้มีเศษขยะ แผนการจัดให้มีถังขยะ
เพียงพอ   เป็นต้น 

    
 

                                                                               รวม 
 
 

  

    

        
     ผลคะแนนหมวดงานภูมิทัศน์ (LS)  
           …………………….  คะแนน 
 

 

ลําดบั หัวข้อการประเมิน 
 มี 
(1) 

 มีบางส่วน 
  (0.5) 

ไม่มี 
 (0) 

หมายเหต ุ

ST หมวดงานโครงสร้าง  

15 โครงสร้างอาคาร (ความม่ันคงแข็งแรงของอาคาร) 

15.1 มีแผนงานในการเฝ้าระวังให้อาคารมีสภาพพร้อมใช้งาน และ
ม่ันคงแข็งแรง 

    

15.2 มีการตรวจสอบสภาพอาคารและบันทึกการตรวจสภาพอาคาร
พร้อมมีรายงานผลต่อหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บริหารโรงพยาบาล  

    

15.3 มีการตรวจสอบอาคารตามท่ีกฎหมายกําหนด     

                                                  รวม 
 
 

  

    

        
   ผลคะแนนหมวดงานโครงสร้าง (ST)  
           …………………….  คะแนน 
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ลําดบั หัวข้อการประเมิน 
 มี 
(1) 

 มีบางส่วน 
  (0.5) 

ไม่มี 
 (0) 

หมายเหต ุ

EE หมวดงานระบบไฟฟา้ 

16 ระบบไฟฟา้กาํลัง 

16.1 มีแผนผังระบบไฟฟ้ากําลัง     

16.2 แนวการปักเสาพาดสายไฟฟ้าเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย       

16.3 บริเวณท่ีติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าแบบต้ังพ้ืนและนั่งร้านต้องมีท่ี 
ว่างเพื่อปฏิบัติงาน และมีการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า  
มีพ้ืนท่ีเพียงพอต่อการซ่อมบํารุงและรถซ่อมบํารุงสามารถเข้าถึงได้ มี
ป้ายแจ้งเตือนระวังอันตรายไฟฟ้าแรงสูง   

    

16.4 สายไฟฟ้ามีระยะห่างจากตัวอาคารท่ีจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายและมี
ความสูงจากผิวจราจรหรือทางเดินท่ีเหมาะสมโดยไม่กีดขวาง 
และไม่เป็นอันตรายต่อบุคคลท่ัวไป   

    

16.5 มีกระแสไฟฟ้าจ่ายให้กับอุปกรณ์ท่ีใช้กับผู้รับบริการอย่างเพียงพอ
ตลอด 24 ชั่วโมง    

    

16.6 มีการติดต้ังแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (ตู้ MDB) อยู่ในห้องท่ีทําด้วยวัสดุ  
ม่ันคงแข็งแรง มีท่ีว่างเพื่อปฏิบัติงาน  สามารถเข้าตรวจสอบและ 
ซ่อมบํารุงได้สะดวก  มีป้ายแจ้งเตือนระวังอันตรายจากไฟฟ้า   

    

16.7 ตู้สวิทช์ตัดตอน (PANEL BOARD) มีท่ีว่างเพื่อปฏิบัติงาน  
สามารถเข้าตรวจสอบได้ง่ายและอยู่ในสภาพท่ียึดติดแน่นม่ันคง
แข็งแรง 

    

16.8 มีระบบการต่อลงดินของหม้อแปลงไฟฟ้า และแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 
(ตู้ MDB)      

    

16.9 มีระบบการต่อลงดินของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแยกต่างหาก เช่น เคร่ือง 
กําเนิดไฟฟ้าสํารองฉุกเฉิน การติดต้ังต้องให้สอดคล้องกับ ATS  
3P หรือ ATS 4P     

    

16.10 การต่อลงดินในพ้ืนท่ีท่ีไม่มีการใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ไฟฟ้า (กลุ่ม 0)  
และพื้นท่ีท่ีมีการใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ไฟฟ้า (กลุ่ม 1) 
สายดินติดต้ังต้องเป็นแบบแยก (TN–S)   

    

16.11 การต่อลงดินในพ้ืนท่ีท่ีมีการใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ไฟฟ้า (กลุ่ม 2) 
(ยกเว้นกลุ่ม 1) เช่น บริเวณห้องผ่าตัด,ห้อง ICU ฯลฯ ซ่ึงการ 
จ่ายไฟฟ้าท่ีไม่ต่อเนื่องสามารถก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้   
สายดินติดติดต้ังเป็นแบบแยกออกจากระบบ (IT)   
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ลําดบั หัวข้อการประเมิน 
 มี 
(1) 

มีบางส่วน 
  (0.5) 

ไม่มี 
 (0) 

หมายเหตุ 

17 ระบบไฟฟา้แสงสว่าง 
17.1 ภายนอกอาคารมีการติดต้ังเสาไฟฟ้าแสงสว่างหรือดวงโคมที่ให้ 

ความสว่างในเวลากลางคืนได้อย่างพอเพียง  สภาพของเสาไฟฟ้า 
และดวงโคมมีการติดต้ังอย่างม่ันคงแข็งแรงและปลอดภัย   

    

17.2 ภายในอาคารมีค่าความเข้มของแสงสว่างพอเพียงและเหมาะสม 
ต่อพ้ืนท่ีใช้งาน   

    

17.3 ภายนอกอาคารมีอุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินและ 
ป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าร่ัว 

    

18 ระบบไฟฟา้สาํรองฉุกเฉิน 
18.1 มีระบบไฟฟ้าสํารองฉุกเฉินในการทํางานของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า 

ต้องสามารถจ่ายไฟใช้งานภายใน 10 วินาที ภายหลังระบบไฟฟ้า
กําลังหลักหยุดทํางาน   

    

18.2 เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าสํารองต้องอยู่ในท่ีมิดชิด  โดยอาจอยู่ภายใน 
อาคารหลักหรืออยู่เป็นอาคารแยกต่างหาก  มีการป้องกัน
แรงสั่นสะเทือนและเสียงจากเคร่ือง  มีประตูทางเข้าออกสะดวก 
และกว้างเพียงพอต่อการเคลื่อนย้ายหรือซ่อมบํารุง  โดยมีระยะ 
ห่างโดยรอบจากเคร่ืองกับผนังไม่น้อยกว่า 1 เมตร   

    

18.3 มีเคร่ืองสํารองไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS)  จ่ายให้กับอุปกรณ์ทางการ 
แพทย์ท่ีสําคัญสําหรับวงจรช่วยชีวิตซ่ึงไม่สามารถหยุดได้  มีการใช้
อย่างต่อเนื่องเพียงพอและเหมาะสม โดยอยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน 

    

19 ระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้     

19.1 มีการติดต้ังระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในทุกชั้นของอาคาร  ประกอบ 
ด้วยอุปกรณ์ส่งสัญญาณท่ีสามารถส่งเสียงหรือสัญญาณ  ให้ผู้ท่ีอยู่
ภายในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างท่ัวถึง  โดยการควบคุมด้วยมือ 
หรือด้วยระบบอัตโนมัติในตําแหน่งท่ีเหมาะสม  เช่น  โถงพักรอ  
ห้องพักผู้ป่วย  ห้องทํางาน  เป็นต้น      

    

20 ระบบปอ้งกันการเข้า-ออก     

20.1 มีการติดต้ังระบบป้องกันการเข้าออก เพ่ือป้องกันการเข้าถึงใน 
สถานท่ีเฉพาะท่ีต้องการความปลอดภัย 

    

21 ระบบปอ้งกันแรงดนัและกระแสเกิน     

21.1 มีการติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันแรงดัน  และกระแสเกินท่ี 
แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก  (ตู้ MDB)   เพ่ือป้องกันแรงดันและ 
กระแสไฟเกินท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ฟ้าผ่า , สวิทซ์ชิ่ง , 
การลัดวงจร  เป็นต้น  

    

                                                                            รวม 
                                             
  
 

    
               
         ผลคะแนนหมวดไฟฟ้า (EE) 
 
               ………………  คะแนน 



   

 

คู่มือ การส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจําปี พ.ศ. 2562                                                                                             หน้า 55/246 

ลําดบั หัวข้อการประเมิน  มี 
(1) 

  มีบางส่วน 
  (0.5) 

ไม่มี 
 (0) 

    หมายเหต ุ
 

SN หมวดงานระบบประปาและสุขาภบิาล 

22 ระบบประปา 

22.1 มีแผนผังประปา     

22.2 มีการสํารองน้ําประปา     

22.3 ถังเก็บน้ําสํารองต้องมีฝาถังปิดมิดชิด     

23 ระบบระบายน้าํและระบบสขุาภบิาล 

23.1 มีผังระบบระบายน้ํา และระบบสุขาภิบาล     

23.2 มีระบบระบายน้ําฝนจากอาคารสู่แหล่งระบายน้ําสาธารณะ     

23.3 มีการแยกประเภทท่อต่างๆ     

23.4 มีระบบสุขาภิบาลสําหรับห้องปฏิบัติการ     

                                                                              รวม 
 
                                             

    

             
            ผลคะแนนหมวดงาน 
     ระบบประปาและสุขาภิบาล (SN)  
            …………………….  คะแนน 
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ลําดบั หัวข้อการประเมิน 
 มี 
(1) 

 มีบางส่วน 
  (0.5) 

ไม่มี 
 (0) 

หมายเหต ุ

ME หมวดงานระบบเคร่ืองกล 

24 ลฟิท ์  *** (รพ.ระดบั F ไม่ต้องประเมินขอ้ 24.1-24.6) 

24.1 มีการแยกประเภทของลิฟต์ตามการใช้งาน ได้แก่ ลิฟต์โดยสาร ,  
ลิฟต์ขนของ , ลิฟต์สําหรับพนักงานดับเพลิง  

    

24.2 มีขนาดและจํานวนเพียงพอต่อการใช้งาน     

24.3 บริเวณโถงหน้าลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้ ต้องมีพ้ืนท่ีสามารถเข็น
เปลนอนสวนกันได้ 

    

24.4 กําหนดให้มีลิฟต์สําหรับผู้พิการและทุพพลภาพสามารถใช้งานได้     

24.5 บริเวณโถงหน้าลิฟต์และภายในห้องโดยสาร ต้องสะอาด  
มีระบบระบายอากาศและแสงสว่างภายในห้องโดยสารท่ี
เหมาะสม 

    

24.6 กรณีไฟฟ้าดับ  จัดให้มีระบบ ARD (Automatic Rescue 
Device) เพ่ือให้ลิฟต์สามารถเคลื่อนไปเทียบยังชั้นท่ีใกล้ท่ีสุด
และประตูลิฟต์จะต้องเปิดออกทันที  

    

25 ระบบระบายอากาศ / ปรบัอากาศ 

25.1 พ้ืนท่ีให้บริการและพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน ต้องมีอากาศท่ีสะอาดจาก
ภายนอกเติมเข้าสู่ พ้ืนท่ีบริการ/ปฏิบัติงาน  ให้ได้อัตราการ
ถ่ายเทอากาศท่ีเหมาะสม ท้ังโดยวิธีธรรมชาติหรือวิธีกล 

    

25.2 มีการควบคุมทิศทางการเคล่ือนท่ีของอากาศในบริเวณห้องตรวจ     

25.3 ห้องตรวจผู้ป่วยท่ีแสดงอาการโรคติดเชื้อทางอากาศ  ต้องมีการ
ควบคุมแรงดันอากาศ 

    

26 ระบบแก๊สทางการแพทย์ 

26.1 ห้องเก็บท่อแก๊ส (Cylinder Room) ต้องแยกเป็นสัดส่วนกับ
ห้องปั๊มสุญญากาศและอากาศอัด 

    

26.2 ห้องเก็บท่อแก๊ส ต้องอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีสามารถขนย้ายขนส่งได้
สะดวกปลอดภัย 

    

26.3 ท่อแก๊สสําหรับงานระบบแก๊สทางการแพทย์  ต้องผ่านการผลิต
และทดสอบ  มีเคร่ืองหมายและโค๊ดสีตามมาตรฐานท่ี มอก. 
กําหนด 
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ลําดบั หัวข้อการประเมิน 
 มี 
(1) 

 มีบางส่วน 
  (0.5) 

ไม่มี 
 (0) 

หมายเหต ุ

26.4 มีจํานวนของท่อแก๊สอย่างเพียงพอต่อการใช้งานประจําและ
สํารอง 

    

26.5 อุปกรณ์ประกอบระบบแก็สทางการแพทย์ ประกอบด้วย 
ท่อนําแก๊ส  วาล์ว  โซนวาล์ว  หัวจ่ายแก๊ส  ระบบสัญญาณเตือน 
(alarm) ศูนย์จ่ายแก๊ส เป็นต้น ต้องมีการติดต้ังอุปกรณ์ 
ท่ีได้มาตรฐาน 

    

26.6 ถังแก็สออกซิเจนเหลว (LIQUID OXYGEN) จุดติดต้ังจะต้องห่าง
ออกจากอาคารต่างๆ ในระยะท่ีปลอดภัย  มีร้ัวโปร่งกั้นโดยรอบ  
มีป้ายเตือนอันตราย  และมีระบบดูแลบํา รุง รักษาอย่าง
สมํ่าเสมอ 
*** (รพ.ระดับ F ไม่ต้องประเมินข้อ 26.6) 

    

                                                                                  รวม 
 

  

    

              
             ผลคะแนนหมวดงาน 
             ระบบเคร่ืองกล (ME)  
             …………………….  คะแนน 
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ตารางสรปุผลการเยี่ยมประเมิน  
ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล 

สรุปผลการเยีย่มประเมิน 
ผลคะแนนตาม

หมวด 
คิดเป็นร้อยละ 

AR  หมวดงานสถาปัตยกรรม                 (35 เกณฑ์) 
IN   หมวดงานมัณฑนศิลป์                    (14 เกณฑ์) 
LS  หมวดงานภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม   (3 เกณฑ์) 
ST  หมวดงานโครงสร้าง                       (3 เกณฑ์)  
EE  หมวดงานระบบไฟฟ้า                     (20 เกณฑ์) 
SN  หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล  (7 เกณฑ์) 
ME  หมวดงานระบบเคร่ืองกล               (15 เกณฑ์) 
                                               รวม  97 เกณฑ์          
                                              คะแนนรวม 100%

                             
 
               

โรงพยาบาล.................................................... 
จังหวัด    ...................................................... 
วันที่ประเมิน.................................................. 

 

ผู้เย่ียมประเมนิ 

    ลงช่ือ ……………………………….………..ตําแหน่ง ………………………………….    
(..................................................................) 
 

ผู้รับการเย่ียมประเมิน 
    ลงช่ือ ……………………………….………..ตําแหน่ง …………………………..........

(..................................................................) 
 
 
 

 

…………… 
.............. 
..............  
.............. 
.............. 
.............. 
.............. 

 
   

 

…………… 
.............. 
..............  
.............. 
.............. 
.............. 
.............. 

 
……………   

 
 
 
    ผ่าน              ไม่ผ่าน 
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คําอธิบายเกณฑ์การเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ด้านที ่2 ระบบงานอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล 

1. งานสถาปัตยกรรม 

1.1 แผนพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาลด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 

 แผนพัฒนาและการวางผังด้านอาคารและสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล เป็นเครื่องมือกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาโครงสร้างกายภาพของโรงพยาบาล โดยสอดคล้องกับแผนการพัฒนาหลักของโรงพยาบาล  
ทั้งน้ี แผนนี้จะแสดงถึงลําดับการพัฒนาอาคารและสภาพแวดล้อม ได้แก่ การร้ือถอน การสร้างทดแทน การสร้าง
เพ่ิมเติม และการปรับปรุง/ดัดแปลง ซึ่งเช่ือมโยงกับแผนงบประมาณของโรงพยาบาล 

1.1.1 มีแผนพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาลด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้โรงพยาบาลมีทิศทางการพัฒนาด้านอาคารและสภาพแวดล้อมย่างเป็นระบบ 

วิธีการประเมิน 

 ตรวจเอกสารแผนพัฒนาและการวางผังด้านอาคารและสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีแผนพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาลด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 

0.5 คะแนน 
มีแผนพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาลด้านอาคารและสภาพแวดล้อม โดยเป็นแผนที่จัดทําขึ้น
มากกว่า 5 ปีที่ผ่านมา (นับถึงปีปัจจุบัน) 

1 คะแนน 
มีแผนพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาลด้านอาคารและสภาพแวดล้อมโดยเป็นแผนที่จัดทําขึ้น
ไม่เกิน 5 ปีที่ผ่านมา (นับถึงปีปัจจุบัน) 

เอกสารอ้างอิง 

 (ร่าง) มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการการจัดทําผังหลัก (Master Plan) กองแบบแผน กระทรวง
สาธารณสุข ปีงบประมาณ 2553 

นิยามศัพท์ 
 แผนพัฒนาและการวางผังด้านอาคารและสภาพแวดล้อม หมายถึง แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินของ

หน่วยงานเต็มรูปแบบ และทิศทางการขยายตัวตามนโยบายของหน่วยงาน รวมถึงการกําหนดตําแหน่ง
อาคาร ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (ได้แก่ ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร  
ร้านสวัสดิการ เป็นต้น) ระบบโครงข่ายคมนาคมและการสัญจร (ได้แก่ ถนน ทางเดิน ทางเดินเช่ือม เป็น
ต้น) ทรัพยากร(แหล่งนํ้า) และการจัดลําดับการพัฒนา โดยการวางผัง การจัดสภาพแวดล้อม  
ภูมิประเทศ (สภาพที่ต้ัง) การจัดกลุ่มอาคาร (Zoning) การจัดความหนาแน่นอาคาร (Density) และการ
หันทิศทางอาคาร (Orientation) ให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคารที่เก่ียวข้อง และเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์และประสิทธิภาพการใช้สอยเชิงพ้ืนที่สูงสุด 
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1.1.2 มีการจัดทําผังบริเวณของโรงพยาบาลที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน (ปีปัจจุบัน)  

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้โรงพยาบาลมีผังบริเวณที่แสดงรูปแบบและข้อมูลด้านอาคารและสภาพแวดล้อมที่ตรงกับสภาพที่
เป็นจริงในปัจจุบัน ได้แก่ จํานวนอาคาร ตําแหน่งอาคาร ระยะระหว่างอาคาร รูปร่างและขนาดอาคาร รูปร่างและ
ขนาดที่ดินโรงพยาบาล ตําแหน่งทางเข้า-ออกโรงพยาบาล ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เป็นต้น 

วิธีการประเมิน 
1. ตรวจเอกสาร/ผังบริเวณ 

2. สํารวจตรวจสอบความถูกต้องของผังบริเวณ โดยเทียบกับสภาพพ้ืนที่จริง 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีผังบริเวณ 

0.5 คะแนน มีผังบริเวณที่ไม่ตรงกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 

1 คะแนน มีผังบริเวณที่ตรงกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 

เอกสารอ้างอิง 

 (ร่าง) มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการการจัดทําผังหลัก(Master Plan) กองแบบแผน กระทรวง
สาธารณสุข ปีงบประมาณ 2553 

นิยามศัพท์ 
 ผังบริเวณ หมายถึง ผังที่แสดงข้อมูลกายภาพในปัจจุบัน ได้แก่ ตําแหน่งอาคาร ระบบสาธารณูปโภค

และสาธารณูปการ (ได้แก่ ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ร้านสวัสดิการ เป็นต้น) ระบบ
โครงข่ายคมนาคมและการสัญจร (ได้แก่ ถนน ทางเดิน ทางเดินเช่ือม เป็นต้น) ทรัพยากร (แหล่งนํ้า) 
เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและวางแผนด้านอาคารและสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน 

1.1.3 มีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาและการวางผังของโรงพยาบาล 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือให้โรงพยาบาลนําแผนพัฒนาและการวางผังด้านอาคารและสภาพแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
ระบบ โดยการนําเสนอแผนเพ่ือของบประมาณลงทุนสร้างอาคารทดแทน สร้างอาคารเพ่ิมเติม ปรับปรุง/ดัดแปลง
อาคารเดิม รวมทั้งสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลด้วย 

วิธีประเมิน 

 ตรวจเอกสารหลักฐานความสําเร็จการดําเนินงานตามแผน 
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วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการนําแผนไปปฏิบัติ 

0.5 คะแนน มีการนําแผนไปปฏิบัติไม่ครบทุกขั้นตอนตามแผน (ร้อยละ 80) 

1 คะแนน มีการนําแผนไปปฏิบัติครบทุกขั้นตอนตามแผน (ร้อยละ 100) 

1.2 ทางเข้า-ออกโรงพยาบาล 

  ทางเข้า-ออกของโรงพยาบาลอาจมีมากกว่า 1 จุด ได้แก่ ทางเข้า-ออกหลัก สําหรับผู้รับบริการและ
เจ้าหน้าที่ ทางเข้า-ออกรองสําหรับผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ ทางเข้า-ออกสําหรับเจ้าหน้าที่ และทางเข้า -ออก 
สําหรับส่งของ/บริการโรงพยาบาล เป็นต้น โดยทางเข้า-ออกหลักต้องคํานึงความปลอดภัยเป็นสําคัญ 

 1.2.1 ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ืออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ 

วิธีการประเมิน 

 ตรวจสํารวจบริเวณทางเข้า-ออกของโรงพยาบาล มีข้อกําหนดจํานวน 3 ข้อดังน้ี 

 1) มีป้ายแสดงสัญลักษณ์ทางเข้า-ออก  

 2) มีโคมไฟส่องสว่าง  

 3) ไม่มีสิ่งบดบังการมองเห็นทางเข้า-ออก 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ตรงตามข้อกําหนดเพียง 1 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1) หรือข้อ 2) หรือข้อ 3) 

0.5 คะแนน ตรงตามข้อกําหนด 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1) และข้อ 2) หรือข้อ 1) และข้อ 3) หรือข้อ 2) และข้อ 3)  

1 คะแนน ตรงตามข้อกําหนดทั้ง 3 ข้อ  

1.2.2 ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล มีการแบ่งช่องทางสัญจรสําหรับยานพาหนะและผู้สัญจรทางเท้า   
อย่างชัดเจน  

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ืออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ 

วิธีการประเมิน 

 ตรวจสํารวจบริเวณทางเข้า-ออกของโรงพยาบาล 
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วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการแบ่งช่องทางสัญจรอย่างชัดเจน 

0.5 คะแนน มีการแบ่งช่องทางสัญจรอย่างชัดเจน 

1 คะแนน มีการแบ่งช่องทางสัญจรอย่างชัดเจน โดยจัดทําระดับพ้ืนทางเดินเท้าให้สูงกว่าระดับพ้ืนถนน 

1.2.3 ทางเขา้-ออกหลักของโรงพยาบาล สําหรบัช่องทางเดนิรถทางเดียว มีความกว้างไม่น้อยกว่า 3.50 ม. 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ืออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ 

วิธีการประเมิน 

 ตรวจสํารวจความกว้างช่องทางเดินรถทางเดียวบริเวณทางเข้า-ออกของโรงพยาบาล 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ช่องทางเดินรถทางเดียว มีความกว้างไม่ถึง 3.00 เมตร 

0.5 คะแนน ช่องทางเดินรถทางเดียว มีความกว้างต้ังแต่ 3.00 เมตร แต่น้อยกว่า 3.50 เมตร 

1 คะแนน ช่องทางเดินรถทางเดียว มีความกว้างต้ังแต่ 3.50 เมตรขึ้นไป 

หรือ 

1.2.4 ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล สําหรับช่องทางเดินรถสองทาง/เดินรถสวนทาง มีความกว้างไม่น้อย
ว่า 6.00 เมตร 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ืออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ 

วิธีการประเมิน 

 ตรวจสํารวจความกว้างช่องทางเดินรถสองทาง/เดินรถสวนทางบริเวณทางเข้า-ออกของโรงพยาบาล 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ช่องทางเดินรถสองทาง/เดินรถสวนทาง มีความกว้างไม่ถึง 5.00 เมตร 

0.5 คะแนน ช่องทางเดินรถสองทาง/เดินรถสวนทาง มีความกว้างต้ังแต่ 5.00 เมตร แต่น้อยกว่า 6.00 เมตร 

1 คะแนน ช่องทางเดินรถสองทาง/เดินรถสวนทาง มีความกว้างต้ังแต่ 6.00 เมตรขึ้นไป 
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1.3 การเข้าถึงแผนก/ส่วนบริการของโรงพยาบาล 
  แผนก/ส่วนบริการต่างๆของโรงพยาบาลมีความจําเป็นเร่งด่วนต่อการเข้าถึงที่แตกต่างกัน สําหรับส่วน

รักษาพยาบาล ได้แก่ อาคาร/แผนกผู้ป่วยฉุกเฉินควรเข้าถึงได้รวดเร็วกว่าอาคาร/แผนกผู้ป่วยนอก อาคาร/แผนก
ผู้ป่วยนอกควรเข้าถึงได้ก่อนอาคาร/แผนกบําบัดรักษา อาคาร/แผนกผู้ป่วยนอกควรเข้าถึงได้ก่อนอาคาร/แผนก
ผู้ป่วยใน เป็นต้น โดยเป็นการเข้าถึงจากทางเข้าหลักของโรงพยาบาล 
1.3.1 มีการเข้าถึงแผนกฉุกเฉินได้รวดเร็วและสะดวกกว่าแผนกผู้ป่วยนอก 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

วิธีการประเมิน 

1) ตรวจจับเวลาการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยยานพาหนะขนย้ายจากทางเข้าหลักของโรงพยาบาลถึงบริเวณ
จอดรถรับ-ส่งผู้ป่วยของอาคาร/แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงในภาคเช้า 

2) ตรวจจับเวลาการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยยานพาหนะขนย้ายจากทางเข้าหลักของโรงพยาบาลถึงบริเวณ
จอดรถรับ-ส่งผู้ป่วยของอาคาร/แผนกผู้ป่วยนอก ณ ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงในภาคเช้า 

3) เปรียบเทียบเวลาตามข้อ 1) กับข้อ 2) 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน เวลาตามข้อ 1) มากกว่าข้อ 2) 

0.5 คะแนน เวลาตามข้อ 1) เท่ากับข้อ 2) 

1 คะแนน เวลาตามข้อ 1) น้อยกว่าข้อ 2) 

นิยามศัพท์ 

 บริเวณจอดรถรับ-ส่งผู้ป่วย หมายถึง พ้ืนที่สําหรับให้รถยนต์ส่วนบุคคล รถพยาบาล สามารถจอดรับ-ส่ง
ผู้ป่วยได้ 

1.3.2 มีการเข้าถึงแผนกผู้ป่วยนอกได้สะดวก 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ืออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ 

วิธีการประเมิน 

 ตรวจจับเวลาการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยยานพาหนะขนย้ายจากทางเข้าหลักของโรงพยาบาลถึงบริเวณจอด
รถรับ-ส่งผู้ป่วยของอาคาร/แผนกผู้ป่วยนอก ณ ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงในภาคเช้า 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 5 นาที 

0.5 คะแนน ใช้เวลามากกว่า 3 นาทีและน้อยกว่า 5 นาที 

1 คะแนน ใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที 
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1.๔ ป้ายนําทาง ป้ายจราจร ป้ายชื่อโรงพยาบาล ป้ายชื่ออาคาร 

  การกําหนดรูปแบบป้ายชนิดต่างๆ โดยทั่วไปแล้วจะเป็นไปตามมาตรฐานความเข้าใจในระดับสากล  
ซึ่งจําแนกไปตามลักษณะการสื่อสารเพ่ือให้เกิดความเข้าใจแก่ผู้พบเห็น ตามหลัก ดังน้ี 

ก. ป้ายชนิดแนะนําหรือบอกประเภทการใช้งานใช้สําหรับบอกประเภทพ้ืนที่หรือนําทางไปสู่
จุดหมายของผู้ใช้โครงการโดยทั่วไปจะใช้ป้ายพ้ืนสีฟ้าและสีเขียว 

ข. ป้ายชนิดเตือนหรือขอความร่วมมือใช้สําหรับแจ้งเตือนเพ่ือป้องกันอันตรายในรูปแบบต่างๆ 
ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยทั่วไปแล้วจะใช้ป้ายพ้ืนสีเหลือง 

ค. ป้ายชนิดบังคับหรือห้าม ใช้สําหรับบังคับให้กระทําหรือมิให้กระทําการใดๆที่อาจก่อให้เกิด
อันตรายและกีดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยทั่วไปแล้วจะใช้ป้ายพ้ืนสีแดงตัดขาว 

1.๔.๑ มีป้ายนําทางบอกทิศทางและระยะทางสู่โรงพยาบาล ติดตั้งอยู่บนถนนสาธารณะสายหลัก สายรอง 
และบริเวณทางร่วมทางแยกในระยะที่เหมาะสม 

วัตถุประสงค์  

 เพ่ืออํานวยความสะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงแก่ผู้ที่ต้องการมาติดต่อหรือใช้บริการโรงพยาบาล  

วิธีการประเมิน  

 ความชัดเจนในการมองเห็นสําหรับผู้ใช้รถใช้ถนน โดยระดับและระยะการติดต้ังให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ของกรมขนส่งทางบก โดยให้มีป้ายนําทางในรัศมีไม่น้อยกว่า 5 กิโลเมตรและมีอย่างต่อเน่ืองและชัดเจนจากประตู
ทางเข้าหลักของโรงพยาบาล 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีป้ายบอกทางและระยะทาง ในรัศมี 5 กิโลเมตร  

0.5 คะแนน มีป้ายบอกทางและระยะทาง ในรัศม ี5 กิโลเมตร แต่ขาดความต่อเน่ืองหรือไม่ชัดเจน 

1 คะแนน มีป้ายบอกทางและระยะทาง ในรัศม ี5 กิโลเมตร ที่ต่อเน่ืองและชัดเจน  

นิยามศัพท์  

 ป้ายนําทางบอกทิศทาง หมายถึง ป้ายที่แสดงสัญลักษณ์เพ่ือนําทางให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนนสามารถมาถึง
จุดหมายได้ 

 ระยะทางสู่โรงพยาบาล หมายถึง ระยะทางที่ใช้บอกระยะจากจุดที่รถว่ิงถึงจุดหมาย (โรงพยาบาล) 
 ถนนสาธารณะ หมายถึง ถนนที่ประชาชนทั่วไปสามารถใช้งานได้  
 สายหลัก หมายถึง ถนนสายหลักมุ่งสู่โรงพยาบาล 
 สายรอง หมายถึง ถนนสายรองหรอืถนนซอยที่สามารถเข้าสู่โรงพยาบาลได้ 
 บริเวณทางร่วม ทางแยก หมายถึง เส้นทางทั้งสองทางมาตัดผ่านกันหรือทางที่แยก ไปเส้นทางอ่ืนจาก

เส้นทางเดียวกัน 
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1.๔.๒ มีป้ายจราจรภายในโรงพยาบาล ติดตั้งในตําแหน่งที่เหมาะสม สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยในการบริหารจัดการเส้นทางเดินรถของโรงพยาบาล  

วิธีการประเมิน  

 รูปแบบและขนาดที่เป็นไปตามมาตรฐานของกรมขนส่งทางบก โดยติดต้ังในระดับที่สามารถมองเห็นได้
ชัดเจน (สูงจากพ้ืนประมาณ 1.50 เมตร) 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีป้ายจราจร  

o.๕ คะแนน มีป้ายจราจรที่ครบถ้วนครอบคลุมแต่มองเห็นได้ไม่ชัดเจนหรือป้ายชํารุดเสียหาย 

๑ คะแนน มีป้ายจราจรที่ครบถ้วนครอบคลุมและมองเห็นได้ชัดเจน 

เอกสารอ้างอิง 

 คู่มือการจราจร กรมขนส่งทางบก 

นิยามศพัท ์ 

 ป้ายจราจร หมายถึง ป้ายที่ใช้ควบคุมวินัยจราจรตามมาตรฐานกรมขนสง่ทางบก 
 ตําแหน่งที่เหมาะสม หมายถงึ ตําแหน่งที่ติดต้ังป้ายจราจรในตําแหน่งทีส่ามารถมองเห็นได้ชัดเจนและไม่ที่

กีดขวางต่อการสัญจรทั้งทางรถและทางคน 

1.๔.๓ มีปา้ยบอกทางไปยังอาคาร/แผนกต่างๆ มองเหน็ไดช้ดัเจน พร้อมระบบไฟสอ่งสว่างทีเ่หมาะสม 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ืออํานวยความสะดวกในการนําทางผู้ใช้อาคารไปยังพ้ืนที่ต่างๆได้โดยไม่สับสน 

วิธีการประเมิน  

 รูปแบบและขนาดที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยติดต้ังในระดับที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน  
และไม่เกิดความสับสนในการรับรู้ของผู้ใช้อาคารในทุกกลุ่ม 

วิธีการใหค้ะแนน 

o คะแนน ไม่มีป้ายบอกทางไปยังอาคาร/แผนกต่างๆ  

o.๕ คะแนน 
มีป้ายบอกทางไปยังอาคาร/แผนกต่างๆ ที่ครบถ้วนครอบคลุม แต่มองเห็นได้ไม่ชัดเจน หรือป้าย
ชํารุดเสียหาย ซึ่งอาจทําให้เกิดความสับสนในการรับรู้ 

๑ คะแนน มีป้ายบอกทางไปยังอาคาร/แผนกต่างๆ ที่ครบถ้วนครอบคลุมและมองเห็นได้ชัดเจน 

นิยามศัพท์  

 ป้ายบอกทาง หมายถึง ป้ายแสดงสัญลักษณ์หรือข้อความเพ่ือบอกทิศทางหรือนําทางไปสู่จุดหมาย  
 ระบบไฟส่องสว่าง หมายถึง ไฟส่องสว่างเพ่ือให้สามารถมองเห็นป้ายได้ชัดเจน 
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1.๔.๔ มีป้ายชื่อโรงพยาบาล ป้ายชื่ออาคารที่เป็นหน่วยบริการสําคัญ ได้แก่ แผนกฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยนอก 
เป็นต้น ติดตั้งอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสม สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางวันและมีไฟส่องสว่างใน
เวลากลางคืน 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือบ่งบอกช่ือหรือประเภทอาคาร ที่ให้บริการตามประเภทต่างๆได้อย่างชัดเจน 

วิธีการประเมิน  

 การใช้ลักษณะตัวอักษร/สี สามารถเข้าใจได้ง่าย และมีขนาดที่เหมาะสมมองเห็นได้ชัดเจน โดยติดต้ังใน
ตําแหน่งที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนแม้จะเป็นช่วงเวลากลางคืน 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน 
ไม่มีป้ายช่ืออาคาร/หน่วยบริการ หรือมี แต่อาจสื่อสารไม่ชัดเจน ชํารุดเสียหาย และไม่มีหรือมีไฟ
ส่องสว่าง แต่ชํารุดเสียหาย 

o.๕ คะแนน 
มีป้ายช่ืออาคาร/หน่วยบริการ ที่สื่อสารได้ชัดเจน ป้ายอยู่ในลักษณะที่สมบูรณ์ มีไฟส่องสว่างใน
เวลากลางคืน แต่สังเกตเห็นได้ไม่ชัดเจน มีขนาดเล็ก หรือรูปแบบที่อาจทําให้เกิดความสับสน 

๑ คะแนน 
มีป้าย ช่ืออาคาร/หน่วยบริการ ที่สื่อสารได้ชัดเจน ครบถ้วนสมบูรณ์ มีไฟส่องสว่างในเวลา
กลางคืนและได้ขนาดสัดส่วน ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

นิยามศพัท ์ 

 ป้ายช่ือโรงพยาบาล หมายถงึ ป้ายที่แสดงสัญลักษณ์หรือข้อความเพ่ือบอกช่ือของโครงการ 
 ป้ายช่ืออาคารหมายถึง ป้ายที่แสดงข้อความเพ่ือบอกประเภทการใช้งานภายในอาคารน้ันๆ  

1.5 ถนนภายในโรงพยาบาล  

 ถนนภายในโรงพยาบาล จัดเตรียมไว้เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเข้าถึง (Accessibility) ทั้งสําหรับผู้มา
รับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ใหบ้ริการในการเดินทางด้วยยานพาหนะจากท่ีพักอาศัยหรือสถานที่อ่ืนๆ ไปยังหน่วย
บริการหรืออาคารต่างๆ ซึ่งต้ังอยู่ภายในโรงพยาบาล นอกจากน้ีถนนภายในโรงพยาบาลควรมีความปลอดภัยต่อ
การใช้งานของทั้งผู้ขับขี่ยานพาหนะและผูส้ัญจรด้วยการเดินเท้า  
  1.5.1 ความกว้างของเขตทางทีเ่หมาะสมกบัการสญัจร/ การจัดการจราจรภายใน 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ืออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ยานพาหนะและผู้สัญจรด้วยเท้าซึ่งใช้เส้นทางถนน
ภายในโรงพยาบาลเพ่ือการสัญจร/ ติดต่อระหว่างหน่วยบริการหรืออาคารต่างๆ ซึ่งต้ังอยู่ภายในโรงพยาบาล ด้วย
การจัดเตรียมความกว้างของเขตทางของถนนภายในโรงพยาบาลให้มีขนาดที่เหมาะสมกับการสัญจร/ การจัด
การจราจรภายในโรงพยาบาล 

วิธีการประเมิน 

 ผู้ประเมินทําการวัดความกว้างของเขตทางด้วยสายวัดระยะ โดยกําหนดตําแหน่งที่จะทําการวัดอย่างน้อย 
3 จุดหลัก ได้แก่ จุดที่ 1 ถนน ณ ประตูทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล  
  จุดที่ 2 ถนนหน้าอาคารผู้ป่วยนอก ณ จุดจอดรถรับ-ส่งผูป่้วย และ 
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  จุดที่ 3 ถนนหน้าอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ณ จุดจอดรถรับ-ส่งผู้ป่วย 

  นอกจากน้ี ให้ทําการวัดระยะความกว้างของเขตทางอีก 2 จุด ณ บริเวณก่ึงกลางเส้นทางถนนภายใน
ระหว่างประตูทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาลกับถนนหน้าอาคารผู้ป่วยนอก 1 จุด และ ณ บริเวณก่ึงกลางของ
เส้นทางถนนภายในระหว่างถนนหน้าอาคารผู้ป่วยนอกกับถนนหน้าอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 1 จุด รวมจุดที่ต้อง
ทําการวัดทั้งสิ้น 5 จุด  

 ภายหลังจากทําการวัดแต่ละจุดเสร็จเรียบร้อย ให้ผู้ประเมินบันทึกผลการวัดลงในช่องหมายเหตุของแบบ
ประเมิน จากน้ันนําผลการวัดระยะมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนดดังน้ี 
 1. กรณีเดินรถทางเดียว ต้องมีความกว้างของเขตทาง กว้างไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร 
 2. กรณีเดินรถสวนทางกัน ต้องมีความกว้างของเขตทาง กว้างไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร 

วิธีการให้คะแนน  

กรณีเดินรถทางเดียว 

0 คะแนน ความกว้างของเขตทางทั้ง 5 จุด มีค่าน้อยกว่า 3.50 เมตร และมีค่าเฉล่ียของผลรวมทัง้ 5 จุด 
น้อยกว่า 3.30 เมตร 

0.5 คะแนน ความกว้างของเขตทางทั้ง 5 จุด มีค่าน้อยกว่า 3.50 เมตร แต่มีค่าเฉลี่ยของผลรวมทั้ง 5 จุด 
ไม่น้อยกว่า 3.30 เมตร 

1 คะแนน ความกว้างของเขตทางทั้ง 5 จุด มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 3.50 เมตร 

กรณีเดินรถสวนทางกัน 

0 คะแนน 
ความกว้างของเขตทางทั้ง 5 จุด มีค่าน้อยกว่า 6.00 เมตร และมีค่าเฉล่ียของผลรวมทั้ง 5 จุด 
น้อยกว่า 5.70 เมตร 

0.5 คะแนน 
ความกว้างของเขตทางทั้ง 5 จุด มีค่าน้อยกว่า 6.00 เมตร แต่มีค่าเฉล่ียของผลรวมทั้ง 5 จุด 
ไม่น้อยกว่า 5.70 เมตร 

1 คะแนน ความกว้างของเขตทางทั้ง 5 จุด มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 6.00 เมตร 

กรณีที่มีการเดินรถทั้งทางเดียวและสวนทางกัน 

 ให้แยกพิจารณาตามเกณฑ์ของแต่ละกรณี โดยคํานวณจากค่าเฉลี่ยของผลรวมของระยะความกว้างของ
เขตทางจากจํานวนตําแหน่งที่วัดในแต่ละกรณี เช่น ณ ประตูทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล และ ณ บริเวณ
ก่ึงกลางเส้นทางถนนภายในระหว่างประตูทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาลกับถนนหน้าอาคารผู้ป่วยนอกมีการ
เดินรถสวนทางกัน ให้วัด ระยะความกว้างของเขตทางทั้ง 2 ตําแหน่งแล้วนํามาพิจารณาในเง่ือนไขของกรณีเดินรถ
สวนทางกันและหาค่าเฉล่ียเพียง 2 ตําแหน่งน้ีเท่าน้ัน จากน้ันจึงพิจารณาผลการคํานวณค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่
กําหนดในกรณีเดินรถสวนทางกัน เป็นต้น 

นิยามศัพท์  

 ความกว้างของเขตทาง หมายถึง ความกว้างของพ้ืนผิวสําหรับการสัญจรโดยยานพาหนะ เช่น รถยนต์ 
และรถจักรยานยนต์ เป็นหลัก โดยวัดจากขอบทางด้านหน่ึงไปยังขอบทางด้านตรงข้ามในแนวต้ังฉาก และไม่รวม
ความกว้างของรางระบายนํ้าหรือทางเดินเท้า (ถ้ามี) 
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1.5.2 พื้นผิวมีความคงทนถาวร เรียบร้อยสมํ่าเสมอ ไม่มีหลุมบ่อ มีความลาดเอียงที่เหมาะสม สามารถระบาย
น้ําฝนได้ดี ไม่มีน้ําขังในภาวะปกติ 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ืออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ยานพาหนะและผู้สัญจรด้วยเท้าซึ่งใช้เส้นทางถนน
ภายในโรงพยาบาลเพ่ือการสัญจร/ ติดต่อระหว่างหน่วยบริการหรืออาคารต่างๆ ซึ่งต้ังอยู่ภายในโรงพยาบาล ด้วย
การจัดเตรียมพ้ืนผิวของถนนภายในโรงพยาบาลให้มีพ้ืนผิวที่มีความคงทนถาวร มีความเรียบร้อย สม่ําเสมอ ไม่มี
หลุมบ่อซึ่งอาจทําให้เกิดความไม่สะดวกและอาจเกิดอันตรายได้ รวมท้ังมีความลาดเอียงที่เหมาะสม สามารถ
ระบายนํ้าได้ดี ไม่มีนํ้าขังในภาวะปกติ 

วิธีการประเมิน 

 ผู้ประเมินทําการประเมินด้วยสายตาโดยการเดินสํารวจและตรวจสอบสภาพของพ้ืนผิวถนนภายใน
โรงพยาบาล โดยเริ่มต้นจากบริเวณประตูทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาลไปตามแนวถนนภายในซึ่งนําไปสู่
ทางเข้าหลักของอาคารผู้ป่วยนอก และทางเข้าหลักของอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน พร้อมทั้งทําการตรวจสอบดูว่า
สภาพพ้ืนผิวของถนนจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด ดังต่อไปน้ี 
 - พ้ืนผิวมีความคงทนถาวร โดยพิจารณาจากวัสดุซึ่งใช้ในการก่อสร้างและวัสดุพ้ืนผิว เช่น คอนกรีตผิวขัด
หยาบ/ ขัดเรียบ คอนกรีตปูแผ่นกระเบ้ืองเคลือบ และหินคลุกบดอัดผิวลาดยาง เป็นต้น 
 - พ้ืนผิวถนนมีความเรียบร้อย สม่ําเสมอ ไม่มีหลุมบ่อหรือการแตกร้าวขนาดใหญ่ซึ่งอาจทําให้เกิดความไม่
สะดวกและอาจเกิดอันตรายข้ึนกับผู้ขับขี่ยานพาหนะได้ 
 - พ้ืนผิวถนนมีความลาดเอียงที่เหมาะสม สามารถระบายนํ้าได้ดี ไม่มีนํ้าท่วมขังในภาวะปกติ (ไม่มีฝนตก) 
 ระหว่างการเดินสํารวจ หากผู้ประเมินพบเห็นสภาพพ้ืนผิวถนนซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด ให้ทําการ
บันทึกสิ่งที่สังเกตพบว่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดข้อใดลงในช่องหมายเหตุของแบบประเมิน จากน้ันจึงทําการ
พิจารณาให้คะแนนเกณฑ์ที่ประเมิน  

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน พ้ืนผิวถนนมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กําหนดทุกข้อ หรือตรงตามเกณฑ์ที่กําหนดเพียงข้อใด
ข้อหน่ึงในสามข้อ 

0.5 คะแนน พ้ืนผิวถนนมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กําหนดสองในสามข้อ 

1 คะแนน พ้ืนผิวถนนมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กําหนดครบทุกข้อ 

1.5.3 บริเวณจุดตัดถนนมีป้ายบอกทางชัดเจนและปราศจากสิ่งบดบังสายตา หากมีสิ่งบดบังสายตาต้องมี
มาตรการเสริมความปลอดภัย  

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ืออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ยานพาหนะและผู้สัญจรด้วยเท้าซึ่งใช้เส้นทางถนน
ภายในโรงพยาบาลเพ่ือการสัญจร/ ติดต่อระหว่างหน่วยบริการหรืออาคารต่างๆ ซึ่งต้ังอยู่ภายในโรงพยาบาล  
โดยการจัดเตรียมป้ายซึ่งมีช่ืออาคารและลูกศรช้ีทิศทางไปยังอาคารน้ันๆ ด้วยขนาดของตัวอักษรและเครื่องหมาย
ลูกศรที่สามารถอ่านและมองเห็นได้ชัดเจนจากตําแหน่งผู้ขับขี่ยานพาหนะทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืน 
รวมท้ังต้องมีมาตรการเสริมความปลอดภัยที่เหมาะสมหากมีสิ่งบดบังสายตา เช่น การติดต้ังกระจกโค้ง การติดต้ัง
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ป้ายเตือนให้ลดความเร็วของยานพาหนะหรือการทําลูกระนาดบนถนนเพ่ือบังคับให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะลดความเร็ว
ก่อนถึงจุดตัดของถนน เป็นต้น 

วิธีการประเมิน 

 ผู้ประเมินทําการสํารวจถนนภายโรงพยาบาลซึ่งมีจุดตัดหรือทางแยก จํานวนไม่น้อยกว่า 3 แห่ง โดยดําเนินการ
สํารวจจากหน้าโรงพยาบาลไปยังอาคารผู้ป่วยนอก อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กลุ่มอาคารวินิจฉัยและรักษา  
กลุ่มอาคารผู้ป่วยใน และกลุ่มอาคารสนับสนุน ตามลําดับ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ที่กําหนดดังต่อไปน้ี 
 - มีป้ายบอกทางไปยังอาคารสถานที่ต่างๆ ภายในโรงพยาบาล 
 - ป้ายบอกทางมีขนาดของตัวอักษรและเครื่องหมายลูกศรท่ีสามารถอ่านและมองเห็นได้ชัดเจนจาก
ตําแหน่งผู้ขับขี่ยานพาหนะทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืน 
 - ป้ายบอกทาง รวมท้ังครุภัณฑ์ประกอบถนน(ถ้ามี) เช่น เก้าอ้ีสนาม ถังขยะ ติดต้ังโดยไม่บดบังสายตา
กรณีมีสิ่งบดบังสายตาต้องมีมาตรการเสริมความปลอดภัยที่เหมาะสม เช่น การติดต้ังกระจกโค้ง การติดต้ังป้าย
เตือนให้ลดความเร็วของยานพาหนะหรือการทําลูกระนาดบนถนนเพ่ือบังคับให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะลดความเร็วก่อน
ถงึจุดตัดของถนน เป็นต้น 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการดําเนินการใดๆ ตามเกณฑ์ที่กําหนด หรือดําเนินการตามเกณฑ์ที่กําหนดได้เพียงข้อใด
ข้อหน่ึง 

0.5 คะแนน ดําเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด 2 ข้อ 

1 คะแนน ดําเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด 3 ข้อขึ้นไป 

1.5.4 รัศมีวงเลี้ยวมีขนาดเหมาะสม สะดวกและปลอดภัยต่อการบังคับเลี้ยวยานพาหนะ 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ืออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ยานพาหนะซึ่งใช้เส้นทางถนนภายในโรงพยาบาล
เพ่ือการสัญจร/ติดต่อระหว่างหน่วยบริการหรืออาคารต่างๆ ซึ่งต้ังอยู่ภายในโรงพยาบาล โดยการจัดเตรียมรัศมีวง
เลี้ยวของถนนภายในโรงพยาบาลให้มีขนาดเหมาะสมกับยานพาหนะ โดยเฉพาะรถพยาบาลและรถยนต์น่ังส่วน
บุคคลขนาดกลาง ซึ่งผู้ขับขี่ควรสามารถบังคับเลี้ยวได้อย่างสะดวกและปลอดภัย  
วิธีการประเมิน 

 ผู้ประเมินทําการวัดรัศมีวงเลี้ยวของถนนภายในโรงพยาบาลบริเวณอาคารผู้ป่วยนอก อาคารอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน และอาคารผู้ป่วยใน อย่างน้อย 3 จุด โดยเกณฑ์ที่ใช้ประกอบการพิจารณาคือ รัศมีวงเลี้ยวของถนนภายใน
โรงพยาบาลควรมีขนาดไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร  

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน รัศมีวงเล้ียวของทั้ง 3 จุด มีขนาดน้อยกว่า 5.50 เมตร และมีค่าเฉล่ียของผลรวมทั้ง 3 จุด 
น้อยกว่า 5.25 เมตร 

0.5 คะแนน รัศมีวงเลี้ยวของทั้ง 3 จุด มีขนาดน้อยกว่า 5.00 เมตร แต่มีค่าเฉลี่ยของผลรวมทั้ง 3 จุด 
มากกว่า 5.25 เมตร 

1 คะแนน รัศมีวงเลี้ยวของทั้ง 3 จุด มีขนาดเท่ากับหรือมากกว่า 5.50 เมตร 



   

 

คู่มือ การส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจําปี พ.ศ. 2562                                                                                             หน้า 70/246 

นิยามศัพท์  

 รัศมีวงเล้ียวของถนน หมายถึง ระยะต้ังฉากจากจุดก่ึงกลางความกว้างของถนน ณ จุดเริ่มต้นส่วนโค้งทั้ง
สองด้านของถนน ซึ่งมาตัดกัน ณ จุดศูนย์กลางของวงกลมซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของส่วนโค้งน้ัน 

1.6. ทางเดินเท้า 

 ทางเดินเท้า จัดเตรียมไว้เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเข้าถึง (Accessibility) ทั้งสําหรับผู้มารับบริการ
และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในการเดินทางด้วยเท้าจากทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาลซ่ึงเช่ือมต่อกับทางเท้า
สาธารณะภายนอกโรงพยาบาล ไปยังหน่วยบริการหรืออาคารต่างๆ ซึ่งต้ังอยู่ภายในโรงพยาบาล โดยทางเดินเท้า
ภายในโรงพยาบาล นอกจากมีไว้เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเข้าถึงส่วนต่างๆ ของโรงพยาบาลแล้ว ควรมีความ
ปลอดภัยต่อการใช้งานของผู้เดินเท้าด้วยเช่นกัน  

1.6.1 มีการแบ่งขอบเขตของทางเดินเท้าออกจากเส้นทางจราจรของยานพาหนะอย่างชัดเจนด้วยวิธีการที่
เหมาะสม 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้ผู้ใช้ทางเดินเท้าได้รับความปลอดภัยในระหว่างการเดินทางด้วยเท้าจากทางเข้า-ออกหลักของ
โรงพยาบาลไปยังหน่วยบริการและอาคารต่างๆ ซึ่งต้ังอยู่ภายในโรงพยาบาล ทางเดินเท้าอาจทอดตัวขนานติดกับ
ถนนภายในหรือไม่ก็ได้ กรณีที่ทางเท้ามีการทอดตัวขนานติดกับถนนภายใน ทางเท้าน้ันจะต้องมีการแบ่งขอบเขต
แยกออกจากถนนอย่างชัดเจน ซึ่งสามารถดําเนินการได้ด้วยการยกระดับพ้ืนผิวทางเท้าให้สูงกว่าระดับพ้ืนผิวถนน 
10-15 เซนติเมตร เป็นอย่างน้อย หรือหากทางเท้าน้ันมีระดับพ้ืนผิวใกล้เคียงหรือเท่ากับระดับพ้ืนผิวถนน ควรมี
มาตรการเสริมความปลอดภัยด้วยการนําอุปกรณ์สําหรับแบ่งขอบเขต เช่น แผงกั้นเหล็ก หรือแผงก้ัน/ เสากั้น
พลาสติก มาวางก้ันระหว่างขอบของถนนต่อกับขอบของทางเดินเท้าเป็นระยะตลอดแนวเส้นทางเดินเท้า หรือใช้
วิธีการทาสี / ตีเส้น เพ่ือแบ่งขอบเขตระหว่างขอบของถนนกับขอบของทางเดินเท้าให้เกิดความชัดเจนก็ได้ 

วิธีการประเมิน 

 ผู้ประเมินทําการสํารวจเส้นทางเดินเท้าจากทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาลไปยังอาคารผู้ป่วยนอกและ
อาคารอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน โดยกําหนดจุดที่จะทําการวัดรวม 5 จุด ประกอบด้วย 3 จุดหลัก คือ 1) บริเวณประตู
ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล 2) บริเวณหน้าอาคารผู้ป่วยนอก 3) บริเวณหน้าอาคารอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน และ
อีก 2 จุดรอง คือ 1) บริเวณก่ึงกลางระหว่างประตูทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาลกับอาคารผู้ป่วยนอก และ 2) บริเวณ
ก่ึงกลางระหว่างอาคารผู้ป่วยนอกกับอาคารอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน จากนั้นพิจารณาว่าทางเท้า มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ 
ที่กําหนดหรือไม่ 

 สําหรับเกณฑ์ที่ใช้ประกอบการพิจารณาการแบ่งขอบเขตของทางเดินเท้าออกจากเส้นทางจราจรของ
ยานพาหนะ ประกอบด้วย 
 - การทาสี/ ตีเส้น เพ่ือแบ่งขอบเขตระหว่างขอบของถนนกับขอบของทางเดินเท้า 
 - การนําอุปกรณ์สําหรับแบ่งขอบเขต เช่น แผงกั้นเหล็ก หรือแผงก้ัน/เสากั้น/กรวบพลาสติก มาวางก้ัน
ระหว่างขอบของถนนต่อกับขอบของทางเดินเท้าเป็นระยะตลอดแนวเส้นทางเดินเท้า 
 - การยกระดับพ้ืนผิวทางเท้าให้สูงกว่าระดับพ้ืนผิวถนน 10-15 เซนติเมตร เป็นอย่างน้อย 
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วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการดําเนินการใดๆ ตามเกณฑ์ที่กําหนดทั้ง 5 จุด หรือมีการดําเนินการเพียงข้อ 1 หรือข้อ 
2 ได้น้อยกว่า 2 จุด (1-2 จุด) และไม่มีการดําเนินการตามเกณฑ์ข้อ 3 

0.5 คะแนน 
ดําเนินการตามเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ 1 หรือข้อ 2 ได้มากกว่า 3 จุด หรือ 

ดําเนินการตามเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ 3 ได้น้อยกว่า 3 จุด (1-3 จุด) 

1 คะแนน ดําเนินการตามเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ 3 ได้มากกว่า 4 จุด (4-5 จุด) 

1.6.2 ก่อสร้างด้วยวัสดุที่คงทนถาวร มีความม่ันคง แข็งแรง มีพื้นผิวที่เรียบร้อย ได้ระดับ มีการระบายน้ําฝน
ได้ดี และมีความราบเรียบแต่ไม่ลื่น 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้ผู้ใช้ทางเดินเท้าได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในระหว่างการเดินทางด้วยเท้า จากทางเข้า-
ออกหลักของโรงพยาบาลไปยังหน่วยบริการและอาคารต่างๆ ซึ่งต้ังอยู่ภายในโรงพยาบาล โดยการก่อสร้างทางเดิน
เท้าด้วยวัสดุซึ่งมีความคงทนถาวร มีความมั่นคง แข็งแรง เช่น คอนกรีตหล่อกับที่ แผ่นคอนกรีตสําเร็จรูปหรือ
คอนกรีตบล็อกปูบนพ้ืนทรายปรับระดับบดอัดแน่น หรือหินคลุกบดอัดแน่นราดยางแอสฟัลต์ เป็นต้น นอกจากน้ี
พ้ืนผิวทางเดินเท้าควรมีความเรียบร้อย ได้ระดับ มีการระบายนํ้าฝนได้ดี ไม่เป็นหลุมบ่อหรือมีนํ้าท่วมขังในภาวะ
ปกติ และมีความราบเรียบ ไม่ลื่น 

วิธีการประเมิน/ แนวทางการประเมิน 

 ผู้ประเมินทําการสํารวจเส้นทางเดินเท้าจากทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาลไปยังอาคารผู้ป่วยนอก และ
อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยกําหนดจุดที่จะทําการวัดรวม 5 จุด ประกอบด้วย 3 จุดหลัก คือ 1) บริเวณประตู
ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล 2) บริเวณหน้าอาคารผู้ป่วยนอก 3) บริเวณหน้าอาคารอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน และ
อีก 2 จุดรอง คือ 1) บริเวณก่ึงกลางระหว่างประตูทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาลกับอาคารผู้ป่วยนอก และ 2) 
บริเวณก่ึงกลางระหว่างอาคารผู้ป่วยนอกกับอาคารอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน จากน้ันพิจารณาว่าทางเท้ามีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ที่กําหนดหรือไม่ 
 สําหรับเกณฑ์ที่ใช้ประกอบการพิจารณา ประกอบด้วย 
 - ก่อสร้างด้วยวัสดุซึ่งมีความคงทนถาวร มีความมั่นคง แข็งแรง 
 - พ้ืนผิวมีความเรียบร้อย ได้ระดับ (ไม่แตกร้าวจนอาจทําให้เกิดอันตรายจากการสะดุด / หกล้ม) 
 - พ้ืนผิวมีการระบายนํ้าฝนได้ดี (ไม่เป็นหลุมบ่อหรือมีนํ้าท่วมขังในภาวะปกติ) 
 - พ้ืนผิวมีความราบเรียบแต่ไม่ลื่น 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
ไม่มีการดําเนินการใดๆ ตามเกณฑ์ที่กําหนด ทั้ง 5 จุด หรือ  

ดําเนินการตามเกณฑ์ที่กําหนด 1-2 ข้อ ได้น้อยกว่า 3 จุด (1-3 จุด) 

0.5 คะแนน 
ดําเนินการตามเกณฑ์ที่กําหนดได้ 2-3 ข้อ ทั้ง 5 จุด หรือ 

ดําเนินการตามเกณฑ์ที่กําหนดได้ครบ 4 ข้อ ได้น้อยกว่า 3 จุด (1-3 จุด) 

1 คะแนน ดําเนินการตามเกณฑ์ที่กําหนดได้ครบ 4 ข้อ ทั้ง 5 จุด  
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1.6.3 มีความกว้างของทางเดินเท้าไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ตลอดเส้นทาง 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้ผู้ใช้ทางเดินเท้าได้รับความสะดวกและความปลอดภัย ในระหว่างการเดินทางด้วยเท้าจากทางเข้า-
ออกหลักของโรงพยาบาลไปยังหน่วยบริการและอาคารต่างๆ ซึ่งต้ังอยู่ภายในโรงพยาบาล โดยการจัดเตรียมพ้ืนผิว
ทางเดินเท้าให้มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎกระทรวงฯ ที่เก่ียวข้องกับ
พระราชบัญญัติผู้พิการ ผู้ทุพลภาพ และผู้ชรา 
วิธีการประเมิน 

 ผู้ประเมินทําการสํารวจและวัดระยะความกว้างของเขตทางเดินเท้า จากทางเข้า-ออกหลักของ
โรงพยาบาล ไปยังอาคารผู้ป่วยนอกและอาคารอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน โดยกําหนดจุดที่จะทําการวัดรวม 5 จุด 
ประกอบด้วย 3 จุดหลัก คือ 1) บริเวณประตูทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล 2) บริเวณหน้าอาคารผู้ป่วยนอก 
3) บริเวณหน้าอาคารอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน และอีก 2 จุดรอง คือ 1) บริเวณก่ึงกลางระหว่างประตูทางเข้า-ออกหลัก
ของโรงพยาบาลกับอาคารผู้ป่วยนอก และ 2) บริเวณก่ึงกลางระหว่างอาคารผู้ป่วยนอกกับอาคารอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน 
จากน้ันพิจารณาว่าทางเดินเท้ามีความกว้างเท่ากับ 1.50 เมตร ตามเกณฑ์ที่กําหนดหรือไม่  

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ความกว้างของเขตทางเดินเท้าทั้ง 5 จุด มีค่าน้อยกว่า 1.00 เมตร และมีค่าเฉล่ียของผลรวมทั้ง 
5 จุด น้อยกว่า 1.00 เมตร 

0.5 คะแนน ความกว้างของเขตทางทั้ง 5 จุด มีค่าน้อยกว่า 1.50 เมตร และมีค่าเฉลี่ยของผลรวมทั้ง 5 จุด 
อยู่ระหว่าง 1.00-1.20 เมตร 

1 คะแนน ความกว้างของเขตทางทั้ง 5 จุด มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 1.50 เมตร 

1.6.4 ไม่มีสิ่งกีดขวางอยู่ในพื้นที่ซ่ึงเป็นแนวเส้นทางเดินเท้า 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้ผู้ใช้ทางเดินเท้าได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในระหว่างการเดินทางด้วยเท้า จากทางเข้า-
ออกหลักของโรงพยาบาลไปยังหน่วยบริการและอาคารต่างๆ ซึ่งต้ังอยู่ภายในโรงพยาบาล โดยการจัดเตรียมพ้ืนผิว
ทางเดินเท้าให้ปราศจากส่ิงกีดขวางและมีสภาพเหมาะสมต่อการใช้งานต่อผู้ใช้ทางเดินเท้าทุกเพศ ทุกวัย และทุก
ข้อจํากัดทางสภาพร่างกาย กรณีจําเป็นต้องติดต้ังสิ่งอํานวยความสะดวกประกอบทางเดินเท้า เช่น ม้าน่ัง โคมไฟ 
ฯลฯ จะต้องเตรียมพ้ืนที่สําหรับติดต้ังสิ่งอํานวยความสะดวกเหล่าน้ันไว้ให้พ้นจากแนวเส้นทางเดินเท้า 
วิธีการประเมิน 

 ผู้ประเมินทําการสํารวจสภาพทางเดินเท้าจากทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล ไปยังอาคารผู้ป่วยนอก
และอาคารอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน โดยกําหนดจุดที่จะทําการสํารวจรวม 5 จุด ประกอบด้วย 3 จุดหลัก คือ 1) บริเวณ
ประตูทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล 2) บริเวณหน้าอาคารผู้ป่วยนอก 3) บริเวณหน้าอาคารอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน 
และอีก 2 จุดรอง คือ 1) บริเวณก่ึงกลางระหว่างประตูทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาลกับอาคารผู้ป่วยนอก 
และ 2)บริเวณก่ึงกลางระหว่างอาคารผู้ป่วยนอกกับอาคารอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน จากน้ันพิจารณาว่าทางเดินเท้าไม่มีสิ่ง
กีดขวางอยู่ในพ้ืนที่ซึ่งเป็นแนวเส้นทางเดินเท้า ตามเกณฑ์ที่กําหนดดังต่อไปน้ีหรือไม่  
 - ไม่มีสิ่งกีดขวางตลอดความกว้างสุทธิของแนวทางเดิน 
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 - มีการจัดเตรียมพ้ืนที่สําหรับติดต้ังสิ่งอํานวยความสะดวกประกอบทางเดินเท้า เช่น ม้าน่ัง โคมไฟ/ เสาไฟ 
ถังขยะ ฯลฯ ไว้พ้นจากแนวเส้นทางเดินเท้าอย่างเหมาะสม ไม่กีดขวางหรือเป็นอุปสรรคและอาจทําให้เกิดอันตราย
ต่อการเดินเท้าได้ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
ทางเดินเท้าทั้ง 5 จุด ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดทั้ง 2 ข้อ หรือ 

มีน้อยกว่า 2 จุด ที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดเพียงข้อใดข้อหน่ึง 

0.5 คะแนน 
ทางเดินเท้าทั้ง 5 จุด เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดเพียงข้อใดข้อหน่ึง หรือ 

มีเพียง 3 จุด ที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดทั้ง 2 ข้อ 

1 คะแนน ทางเดินเท้า 4-5 จุด เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดทั้ง 2 ข้อ 

1.6.5 ในจุดที่เป็นทางข้ามถนนและมีความต่างระดับ จะต้องทําทางลาดเอียงหรือปรับปรุงสภาพบริเวณที่เป็น
ทางข้ามถนนให้สามารถนําเก้าอ้ีล้อ (Wheelchair) ผ่านได้โดยสะดวก รวมทั้งต้องจัดให้มีป้ายเตือนผู้
ขับขี่ยานพาหนะว่าเป็นทางข้ามสําหรับผู้เดินเท้า 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้ผู้ใช้ทางเดินเท้าได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในระหว่างการเดินทางด้วยเท้า จากทางเข้า-
ออกหลักของโรงพยาบาลไปยังหน่วยบริการและอาคารต่างๆ ซึ่งต้ังอยู่ภายในโรงพยาบาล โดยการจัดเตรียมทาง
ลาดเอียงหรือปรับปรุงสภาพบริเวณที่เป็นทางข้ามถนนให้มีสภาพเหมาะสมและปลอดภัยต่อการใช้งานของผู้ใช้ทาง
เท้าทุกเพศ ทุกวัย และทุกข้อจํากัดทางสภาพร่างกาย เช่น มีพ้ืนผิวต่างสัมผัสเพ่ือเตือนผู้เดินเท้าซึ่งมีปัญหาด้านการ
มองเห็นซึ่งต้องใช้ไม้เท้านําทาง และมีทางลาดหรือทางข้ามที่สามารถนําเก้าอ้ีล้อ (Wheelchair) ผ่านได้โดยสะดวก 
รวมท้ังต้องจัดให้มีป้ายเตือนผู้ขับขี่ยานพาหนะว่าเป็นทางข้ามสําหรับผู้เดินเท้าซึ่งติดต้ังในตําแหน่งที่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน 

วิธีการประเมิน 

 ผู้ประเมินทําการสํารวจสภาพทางข้ามถนนจากทางเดินเท้า นับแต่ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล ไป
ยังอาคารผู้ป่วยนอกและอาคารอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน โดยกําหนดจุดที่จะทําการสํารวจรวม 5 จุด ประกอบด้วย 3 จุด
หลัก คือ 1) ทางข้ามบริเวณใกล้ประตูทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล 2) ทางข้ามบริเวณหน้าอาคารผู้ป่วยนอก 
3) ทางข้ามบริเวณหน้าอาคารอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน และอีก 2 จุดรอง คือ 1) ทางข้ามบริเวณก่ึงกลางระหว่างประตู
ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาลกับอาคารผู้ป่วยนอก และ 2) ทางข้ามบริเวณกึ่งกลางระหว่างอาคารผู้ป่วยนอก
กับอาคารอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน จากน้ันพิจารณาว่าทางทางข้ามถนนจากทางเดินเท้ามีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนด
ดังต่อไปน้ีหรือไม่  
 - มีทางลาดหรือทางข้ามที่สามารถนําเก้าอ้ีล้อ (Wheelchair) ผ่านได้โดยสะดวก 
 - มีพ้ืนผิวต่างสัมผัสเพ่ือเตือนผู้เดินเท้าซึ่งมีปัญหาด้านการมองเห็นซึ่งต้องใช้ไม้เท้านําทาง ณ จุดซึ่งเป็น
ทางข้ามถนน  
 - มีป้ายเตือนผู้ขับขี่ยานพาหนะว่าเป็นทางข้ามสําหรับผู้เดินเท้าซึ่งติดต้ังในตําแหน่งที่สามารถมองเห็นได้
ชัดเจน 
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วิธีการใหค้ะแนน 

0 คะแนน 
ทางเดินเท้าทั้ง 5 จุด ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดทั้ง 3 ข้อ หรือ 

มีน้อยกว่า 2 จุด ที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดเพียงข้อใดข้อหน่ึง 

0.5 คะแนน 
ทางเดินเท้าทั้ง 5 จุด เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดเพียงข้อใดข้อหน่ึง หรือ 

มีเพียง 3 จุด ที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 2 ข้อ 

1 คะแนน ทางเดินเท้า 3 จุดหลัก หรือมากกว่า (4-5 จุด) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดทั้ง 3 ข้อ 

1.๗ ทางเดนิเชื่อมระหว่างอาคารสาํหรบัผูป้่วย 

 มาตรฐานทางเดินเช่ือมระหว่างอาคารภายในโรงพยาบาล จําเป็นต้องมีความกว้างของทางเพียงพอเพ่ือ
สวนทางกันได้อย่างสะดวก โดยพ้ืนผิวทางเดินจะต้องเป็นวัสดุที่คงทนถาวร มีความเรียบ ไม่ลื่น ทําความสะอาด
ง่าย และระบายนํ้าได้ดี ไม่ท่วมขัง ซึ่งตลอดทางเดินน้ันจะต้องมีหลังคาคลุม ราวข้างกันตกและระบบไฟส่องสว่าง 
ไปจนถึงประตูทางเข้าของอาคาร กรณีทางเดินเช่ือมที่บรรจบกันหรือทางเข้าสู่อาคารมีระดับที่ต่างกัน ต้องเช่ือมกัน
โดยใช้ทางลาด (RAMP) ที่ความลาดชันไม่น้อยกว่า 1:12 เท่าน้ัน (ห้ามใช้บันได)  

1.๗.๑ มีทางเดนิเชื่อมระหว่างอาคารเพื่ออํานวยความสะดวกสําหรบัผู้รบับรกิารในทุกหน่วยบริการของ
โรงพยาบาล 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ืออํานวยความสะดวกสําหรับผู้รับบริการในการเข้าถึงแต่ละหน่วยบริการของ โรงพยาบาล  

วิธีการประเมิน  

 มีทางเดินเช่ือมระหว่างอาคารที่สามารถเช่ือมต่อกันครบทกุหน่วยบริการของโรงพยาบาล 

วิธีการใหค้ะแนน 

o คะแนน ไม่มีทางเดินเช่ือมเลย  

o.๕ คะแนน มีทางเดินเช่ือมแต่ไม่ครบทุกหน่วยบริการ 

๑ คะแนน มีทางเดินเช่ือมครบทุกหน่วยบริการ 

นิยามศพัท ์ 

 ทางเดินเช่ือมระหว่างอาคาร หมายถึง ทางเดินที่เช่ือมจากอาคารหน่ึงไปสู่อีกอาคารหน่ึง เพ่ือให้ผู้ใช้
สามารถเข้าถึงอาคารต่างๆได้อย่างสะดวก 

 ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ป่วย ผู้มาติดต่อกับทางโรงพยาบาล และญาติของผู้ป่วย 

1.๗.๒ ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๕o ม. เพื่อสะดวกต่อการเข็นเปลนอนผู้ป่วยสวนกันได้และไม่มีสิ่งกีด
ขวางที่เป็นอุปสรรคต่อการสัญจร 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือสะดวกต่อการเข็นเปลนอนผู้ป่วยสวนกันได้และไม่มีสิ่งกีดขวางที่เป็นอุปสรรคต่อการสัญจร 
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วิธีการประเมิน  

 ระยะความกว้างทางเดินต้องไม่น้อยกว่า ๒.๕o ม. โดยวัดระยะจากขอบด้านในสุดของทางเดินทั้งสองด้าน 
(ดูภาพประกอบ) 

 
วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ความกว้างน้อยกว่า ๒.0o ม.วัดระยะจากขอบด้านในสุดของทางเดินทั้งสองด้าน 

o.๕ คะแนน 
ความกว้างอยู่ระหว่าง 2.00- ๒.๕o ม. วัดระยะจากขอบด้านในสุดของทางเดินทั้งสองด้าน แต่
มีสิ่งกีดขวางที่อาจก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการใช้ทาง 

๑ คะแนน 
ความกว้างมากกว่าหรือเท่ากับ ๒.๕o ม. วัดระยะจากขอบด้านในสุดของทางเดินทั้งสองด้าน 
และไม่มีสิ่งกีดขวางที่อาจก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการใช้ทาง 

นิยามศัพท์  

 สิ่งกีดขวาง หมายถึง สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้งานทางเดิน ทั้งที่เป็นโครงสร้างอาคาร หรือวัสดุประกอบ 
เช่น ราวกันตก ราวจับ ร่องรางน้ําฝน ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

1.๗.๓ ผิวทางเดินจะต้องคงทน เรียบ ไม่ลื่น ไม่มีน้ําขัง สามารถระบายน้ําได้เป็นอย่างดี 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือป้องกันการเกิดสิ่งที่อาจไม่คาดฝัน หรืออันตรายต่อผู้ใช้ทาง  

วิธีการประเมิน  

 พิจารณาจากการเลือกใช้วัสดุประกอบต่างๆ และการติดต้ังหรือก่อสร้างที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1.๗.๓ 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน วัสดุอุปกรณ์และมาตรฐานการติดต้ังไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน 

o.๕ คะแนน 
วัสดุอุปกรณ์และการติดต้ัง เหมาะสมต่อการใช้งาน แต่ชํารุดเสียหาย หรือมีสภาพไม่พร้อมใช้
งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

๑ คะแนน วัสดุอุปกรณ์และการติดต้ัง เหมาะสมและพร้อมต่อการใช้งาน  

 
 

งเดินเช่ือม

สดงภาพมุมสูง) 

๕o ม. 

กีดขวาง (เสาหรือโครงสรางอื่น) วกันตก
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นิยามศัพท์  

 ผิวทางเดิน หมายถึง พ้ืนผิวบนสุดของทางเดิน ที่สัมผัสกับการใช้งาน 
 เรียบ หมายถึง พ้ืนผิวบนสุดของทางเดินที่มีความเสมอกันตลอดทางเดิน ไม่มีผิวสัมผัสที่ทําให้เกิดการ

สะดุดหรืออันตรายอ่ืนๆต่อต่อผู้ใช้ทาง  

1.๗.๔ มีการติดตั้งราวกันตก มีความสูงไม่น้อยกว่า ๑.๑o เมตร 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือป้องกันการพลัดตกจากทางเดิน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ และยังบ่งบอกเขตแดนไม่ให้ผู้ใช้รุกล้ํา
เข้าไปในพ้ืนที่สงวน เช่น สวนหรือพ้ืนที่หวงห้ามอ่ืนๆ เป็นต้น 

วิธีการประเมิน  

 ราวกันตกจะต้องติดต้ังที่ความสูงไม่น้อยกว่า ๑.๑o ม. และเป็นวัสดุที่คงทนแข็งแรง ซึ่งการติดต้ังต้องได้
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรมโครงสร้าง โดยการออกแบบราวกันตกน้ันต้องเป็นไปตามหลักสถาปัตยกรรมสถาน 
เพ่ือหลีกเลี่ยงรูปแบบที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อผู้ใช้ เช่น รูปแบบที่เด็กสามารถปีนป่ายหรือมีช่องว่างลอด
ผ่านได้โดยง่าย เป็นต้น (ดูภาพประกอบ) 
 
 
 
 
 
 

  

 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ทางเดินเช่ือมไม่มีราวกันตก หรือมีแต่ไม่ครบถ้วนตลอดทางเดินเช่ือมทั้งหมดของโรงพยาบาล  

o.๕ คะแนน 
มีราวกันตกครบถ้วนตลอดทางเดินเช่ือมทั้งหมดและมีความสูงอยู่ระหว่าง 0.90-๑.๑o ม.แต่
ราวกันตกมีรูปแบบซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ (เป็นแนวนอนซึ่งปีนได้ง่าย)  

๑ คะแนน ราวกันตกถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานของวิธีการประเมินตามหัวข้อ 1.๗.๔ 

 

ระดับพื้นทางเดิน 

ระดับสูงสุดราวกันตก 

๑o ม. 

สดงภาพรูปดาน) 
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1.๗.๕ มีการติดต้ังราวจับ-ราวกันกระแทกอย่างมั่นคงแข็งแรง 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ืออํานวยความสะดวกและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการใช้ทางเดิน 

วิธีการประเมิน  

 ราวจับจะต้องติดต้ังที่ความสูงระหว่าง 0.๘o – o.๙o ม. และเป็นวัสดุที่คงทนแข็งแรง ส่วนราวกัน
กระแทกจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือตามชนิดที่ผู้ออกแบบกําหนดไว้ในแบบและเป็นวัสดุที่คงทนแข็งแรง 
เช่นกัน 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
ไม่มีราวจับ-ราวกันกระแทกตลอดทางเช่ือม หรือมีแต่ไม่ครบถ้วนตลอดทางเดินเช่ือมทั้งหมด
ของโรงพยาบาล 

o.๕ คะแนน 
มีราวจับ-ราวกันกระแทกครบถ้วนตลอดทางเดินเช่ือมทั้งหมด และมีความสูงราวจับระหว่าง o.
๘o – o.๙o ม. แต่ติดต้ังราวจับ-ราวกันตกไม่ได้มาตรฐานหรือใช้วัสดุที่ไม่คงทนแข็งแรง 

๑ คะแนน 
ราวจับ-ราวกันกระแทกครบถ้วนตลอดทางเดินเช่ือมทั้งหมดและถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของ วิธีการประเมินตามหัวข้อ 1.๗.๕ 

นิยามศัพท์  

 ราวจับ หมายถึง ราวที่ใช้ยึดหรือทรงตัวสําหรับผู้ป่วยหรือคนชราที่มีปัญหาการด้านการทรงตัว 
 ราวกันกระแทก หมายถึง ราวที่ใช้ป้องกันเปลนอนหรือรถเข็นกระแทกกับผนังหรือวัตถุอ่ืนๆ ที่อาจ

ก่อให้เกิดอันตรายได้ ซึ่งยังสามารถใช้เป็นราวจับในตัวได้ โดยมีทั้งแบบ สําเร็จรูปและแบบที่ออกแบบ
ขึ้นมาเอง ขึ้นอยู่กับสถาปนิกจะเป็นผู้กําหนดรูปแบบตาม ความเหมาะสมและโอกาสในการใช้งาน  

1.๗.6 มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่สามารถป้องกันแดดและฝน 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือสามารถเดินเช่ือมต่อกันระหว่างอาคารได้ตลอดเวลา 

วิธีการประเมิน  

 มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่สามารถป้องกันแดดและฝนสาดได้เป็นอย่างดี ซึ่งความสูงจากระดับพ้ืนทางเดิน
เช่ือมถึงระดับหลังเสาที่ใช้รับโครงสร้างหลังคา(หรือระดับท้องคาน / ระดับฝ้า) ไม่น้อยกว่า ๒.๖o ม. (ดู
ภาพประกอบ) 
 

 

 
 
 
 
 

ดับพ้ืนทางเดิน  

ดับเสารับโครงหลังคา +๒.๖o ม. 

4o ม. 

สดงภาพรูปด้าน) 
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วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่ครบถ้วนตลอดทางเดินเช่ือมทั้งหมดของโรงพยาบาล 

o.๕ คะแนน 
มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่ครบถ้วนตลอดทางเดินเช่ือมทั้งหมดของโรงพยาบาล แต่การป้องกัน
แดดและฝนไม่มีประสิทธิภาพ หรือระดับความสูงตํ่ากว่าที่กล่าวในหัวข้อวิธีการประเมิน ตามข้อ 
๗.6 อย่างใดอย่างหน่ึงหรือทั้งสองอย่าง 

๑ คะแนน 
มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่ครบถ้วนตลอดทางเดินเช่ือมทั้งหมดของโรงพยาบาล และได้มาตรฐาน
ตามท่ีกล่าวในหัวข้อวิธีการประเมิน ตามข้อ 1.๗.6 

นิยามศัพท์  

 สิ่งปกคลุม หมายถึง สิ่งปลูกสร้างที่ใช้สําหรับปกป้องพ้ืนที่การใช้งานภายใน ซึ่งในที่น้ีหมายถึงทางเดินเช่ือม 
ที่อาจจะมีพ้ืนที่การใช้งานอ่ืนหรือการใช้งานรูปแบบเดียวกันซ่อนกันอยู่ข้างบน เช่นทางเดินเช่ือมช้ันล่างที่
มีทางเดินเช่ือมช้ันบนปกคลุมอยู่ เป็นต้น 

1.๘ ทางลาด สําหรับผู้ป่วย 

 มาตรฐานทางลาดสําหรับผู้ป่วย กําหนดให้ต้องมีทางลาดที่พ้ืนที่มีความต่างระดับมากกว่า ๒ ซม. โดยมี
ความลาดชันไม่น้อยกว่า ๑ : ๑๒ และระดับพ้ืนที่ต่างกันต้ังแต่ ๑.oo ม.จะต้องมีชานพักที่มีความยาวไม่น้อยกว่า
ความกว้างของทางลาด ทั้งน้ีการใช้วัสดุต่างๆท่ีเก่ียวกับทางลาด ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งาน  

1.๘.๑ กรณีที่ระดับพื้นอาคารมีความต่างระดับมากกว่า ๒ ซม. จะต้องทําทางลาดเพื่ออํานวยความสะดวก
ให้กับผู้รับบริการ 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือความปลอดภัยและความคล่องตัวสําหรับการใช้งาน 

วิธีการประเมิน  

 ความลาดชันของทางลาดชันที่เอ้ือต่อการใช้งานได้อย่างคล่องตัวและปลอดภัย 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีทางลาดในพ้ืนที่ที่ระดับต่างกันเลย 

o.๕ คะแนน 
มีทางลาดครบถ้วนหรือไม่ครบทุกพ้ืนที่ในโรงพยาบาลท่ีระดับต่างกัน แต่ไม่เอ้ืออํานวยต่อการใช้
งาน (ชันเกินไป) 

๑ คะแนน มีทางลาดครบถ้วนทุกพ้ืนที่ในโรงพยาบาลท่ีระดับต่างกันและเอ้ืออํานวยต่อการใช้งาน 

1.๘.๒ ทางลาดต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๕0 ม. ความลาดชัน ๑ : ๑๒ สามารถเข็นรถนั่งหรือเปลนอน
ผู้ป่วยได้สะดวกและปลอดภัย 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือความปลอดภัยและความคล่องตัวสําหรับการใช้งาน 
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วิธีการประเมิน  

 ทางลาดมีความกว้างระยะใช้งานไม่น้อยกว่า ๑.๕0 ม. โดยมีความลาดชัน ๑:๑๒ และระดับพ้ืนที่ต่างกัน
เกิน ๑.00 ม. ต้องมีชานพักที่มีความยาวไม่น้อยกว่า ๑.๕0 ม. 

วิธีการใหค้ะแนน 

o คะแนน ทางลาดมีความกว้างน้อยกว่า 1.00 ม.และมีความลาดชันมากกว่า 1 : 10  

o.๕ คะแนน ทางลาดมีความกว้างอยู่ระหว่าง 1.00-1.50 ม.และมีความลาดชันมากกว่า 1 : 10  

๑ คะแนน ทางลาดมีความกว้างต้ังแต่ 1.50 ม.ขึ้นไปและมีความลาดชันเท่ากับ 1 : 12  

นิยามศัพท์  

 ระยะใช้งานหมายถึง ระยะที่ไม่มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวางในการใช้งานจริง 

1.๘.๓ ผิวทางลาดจะต้องคงทน เรียบไม่ลื่น  

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 

วิธีการประเมิน  

 วัสดุที่เลือกใช้ในงานผิวพ้ืนมี 1.ความคงทน 2.เรียบและไม่ลื่น ที่สําคัญต้อง 3.สามารถระบายนํ้าได้เป็น
อย่างดี ห้ามมีนํ้าท่วมขัง 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ผิวทางลาดมีมาตรฐานตํ่ากว่าที่กล่าวไว้ในหัวข้อวิธีการประเมิน ตามข้อ 1.๘.๓  

o.๕ คะแนน ผิวทางลาดได้มาตรฐานบางประการตามท่ีกล่าวไว้ในหัวข้อวิธีการประเมิน ตามข้อ 1.๘.๓  

๑ คะแนน ผิวทางลาดได้มาตรฐานครบทุกประการตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อวิธีการประเมิน ตามข้อ 1.๘.๓ 

1.๘.๔ มีการติดตั้งราวกันตก มีความสูงไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือป้องกันการหลุดล่วงของรถเข็ญและเปลนอน 

วิธีการประเมิน  

 วัสดุและการติดต้ัง 1.ได้มาตรฐาน และ 2.มีความสูงไม่น้อยกว่า ๑.๑0 ม. 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ราวกันตกมีมาตรฐานตํ่ากว่าที่กล่าวไว้ในหัวข้อวิธีการประเมิน ตามข้อ 1.๘.๔  

o.๕ คะแนน ราวกันตกได้มาตรฐานบางประการตามท่ีกล่าวไว้ในหัวข้อวิธีการประเมิน ตามข้อ 1.๘.๔  

๑ คะแนน ราวกันตกได้มาตรฐานครบทุกประการตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อวิธีการประเมิน ตามข้อ 1.๘.๔ 
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1.๘.๕ มีการติดตั้งราวจับ-ราวกันกระแทกอย่างม่ันคงแข็งแรง 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ืออํานวยความสะดวกและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการใช้ทางลาด 

วิธีการประเมิน  

 ราวจับจะต้องติดต้ังที่ความสูงระหว่าง o.๘o – o.๙o ม. และเป็นวัสดุที่คงทนแข็งแรง ซึ่งการติดต้ังต้องได้
มาตรฐาน ส่วนราวกันกระแทกจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือตามชนิดที่ผู้ออกแบบกําหนดไว้ในแบบและเป็น
วัสดุที่คงทนแข็งแรง เช่นกัน 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีราวจับ-ราวกันกระแทก  

o.๕ คะแนน 
มีราวจับ-ราวกันกระแทกครบถ้วนหรือมีบางส่วน ความสูงราวจับอยู่ระหว่าง o.๘o – o.๙o ม. 
แต่ติดต้ังราวจับ-ราวกันตกไม่ได้มาตรฐาน หรือใช้วัสดุที่ไม่คงทนแข็งแรง 

๑ คะแนน 
ราวจับ-ราวกันกระแทกครบถ้วนทั้งหมดและถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานของวิธีการประเมิน
ตามหัวข้อ 1.๘.๕ 

1.๘.6 ทางลาดภายนอกต้องมีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมป้องกันแดดฝน 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ในทุกสถานการณ์ 

วิธีการประเมิน  

 หลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่สามารถป้องกันแดดและฝนสาดได้เป็นอย่างดีและมีความแข็งแรงคงทน 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่ครบถ้วนในจํานวนทางลาดทั้งหมดของโรงพยาบาล 

o.๕ คะแนน 
มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่ครบถ้วนหรือมีบางส่วน ในจํานวนทางลาดทั้งหมดของโรงพยาบาล 
แต่การป้องกันแดดและฝนไม่มีประสิทธิภาพ  

๑ คะแนน 
มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่ครบถ้วนในจํานวนทางลาดทั้งหมดของโรงพยาบาล และได้มาตรฐาน
ตามท่ีกล่าวในหัวข้อวิธีการประเมิน ตามข้อ 1.๘.๗ 

1.9 ที่จอดรถยนต์และที่จอดจักรยานยนต์ 

  สําหรับโรงพยาบาลทุกแห่งมีผู้มารับบริการจํานวนมาก โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้รถยนต์และจักรยานยนต์
เป็นพาหนะในการเดินทางมารับบริการ ทั้งน้ีโรงพยาบาลทุกแหล่งได้จัดเตรียมที่จอดรถไว้สําหรับอํานวยความ
สะดวกแก่ผู้มารับบริการ ดังน้ันการจัดเตรียมที่จอดรถอย่างเหมาะสมและปลอดภัย จึงไม่อาจละเลยได้ 

  เกณฑ์การประเมินที่จอดรถยนต์และจักรยานยนต์น้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร 
และเกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
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1.9.1 มีการแบ่งแยกบริเวณจอดรถยนต์ และจอดรถจักรยานยนต์ ออกจากแนวทางว่ิงของรถรวมทั้งแสดง
เครื่องหมายแสดงทิศทางอย่างชัดเจน  

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้เกิดความสะดวก และปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้มารับบริการ ในการใช้งานที่จอดรถ ทั้งน้ี 
ผู้มารับบริการจะต้องไม่เกิดความสับสนหรือเข้าใจไม่ชัดเจน และไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้โดยง่าย 

วิธีการประเมิน 

 ใช้การประเมินสภาพที่จอดรถด้วยสายตา โดยเลือกประเมิน บริเวณที่จอดรถหลักของโรงพยาบาล อย่าง
น้อย 1 แห่ง เช่น ที่จอดรถด้านหน้าอาคารผู้ป่วยนอกหรือแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน หรือที่จอดรถท่ีมีผู้ใช้บริการ
จํานวนมากที่สุดในแต่ละวัน โดยจะต้องพิจารณารายละเอียดดังน้ี 

 ที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทั้งที่เป็นลานจอดรถ และโรงจอดรถจะต้องมีการแบ่งแยกบริเวณ
สําหรับจอดรถ ออกจากแนวทางว่ิงของรถอย่างชัดเจน เช่น การตีเส้น การใช้วัสดุพ้ืนต่างชนิดกัน หรือการทําให้
ต่างระดับกัน ซึ่งสามารถรับรู้ได้ว่าแบ่งแยกบริเวณกันอย่างชัดเจน พร้อมทั้งจะต้องแสดงเครื่องหมายบอกทิศทาง
การจราจร ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น การทําเครื่องหมายที่พ้ืน หรือการติดต้ังป้ายจราจร เป็นต้น  
(ดูภาพประกอบ) 

 

ภาพตัวอย่าง : การแบ่งบริเวณสําหรับจอดรถ กับแนวทางว่ิงของรถ และการแสดงเครื่องหมายบอกทิศทาง 

  

 

 

 

 

แนวทางว่ิงของรถ 

บริเวณจอดรถ

บริเวณจอดรถ

   ป้ายจราจร 

  เคร่ืองหมายบอก
ทิศทางการจราจร 
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วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีที่จอดรถ หรือไม่มีการแบ่งบริเวณ และเคร่ืองหมายบอกทิศทาง ภายในที่จอดรถเลย 

o.๕ คะแนน 

กรณีที่ 1 มีการแบ่งบริเวณและแสดงเคร่ืองหมายบอกทิศทางการจราจรบางส่วน ซึ่งไม่ได้
ครอบคลุมที่จอดรถบริเวณน้ันทั้งหมด 

กรณีที่ 2 มีการแบ่งบริเวณและแสดงเคร่ืองหมายบอกทิศทางการจราจร แต่อยู่ในสภาพ 
ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน  

กรณีที่ 3 มีการแบ่งบริเวณ หรือแสดงเคร่ืองหมายบอกทิศทางการจราจรอย่างใดอย่างหน่ึง  

๑ คะแนน 
ที่จอดรถมีการแบ่งบริเวณ และแสดงเคร่ืองหมายบอกทิศทางการจราจร ตามเกณฑ์ที่กําหนด
อย่างครบถ้วน 

1.9.2 มีที่จอดรถสําหรับผู้พิการอยู่ใกล้ทางเข้าอาคารผู้ป่วยนอกและมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงอย่างชัดเจน 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้พิการ ตามกฎกระทรวง “กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผู้
พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548” อาศัยอํานาจตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

วิธีการประเมิน 

 ใช้การประเมินสภาพที่จอดรถสําหรับผู้พิการด้วยสายตา โดยที่โรงพยาบาลจะต้องจัดให้มี “ที่จอดรถ
สําหรับผู้พิการ”อย่างน้อย 1 ช่อง อยู่ใกล้ทางเข้าอาคารผู้ป่วยนอก ซึ่งผู้พิการหรือผู้ใช้เก้าอ้ีเข็น (Wheel chair) 
สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก พร้อมทั้งมีป้ายและเคร่ืองหมายที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน  

 

 

ภาพตัวอย่าง : ลักษณะทีจ่อดรถสําหรับผู้พิการ และป้ายสัญลักษณ์ (หน่วยเป็นมิลลิเมตร) 

ยสัญลักษณ์    ทางเข้าสู่อาคารผู้ป่วยนอก 
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วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีที่จอดรถสําหรับผู้พิการ  

o.๕ คะแนน 

กรณีที่ 1 มีที่จอดรถสําหรับผู้พิการ แต่มีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงไม่ครบถ้วน ตามเกณฑ์ 
ที่กําหนด  

กรณีที่ 2 มีที่จอดรถสําหรับผู้พิการ แต่อยู่ในระยะไกลจากทางเข้าอาคารผู้ป่วยนอก 

๑ คะแนน มีที่จอดรถสําหรับผู้พิการ และมีลักษณะตามเกณฑ์ที่กําหนดอย่างครบถ้วน 

หมายเหตุ : กรณีระยะใกล้ไกล ให้อยู่ที่ดุลยพินิจของผู้ประเมิน ว่าอยู่ในระยะที่สามารถเข้าถึงอาคารได้สะดวกหรือไม่ 

เอกสารอ้างอิง 

กฎกระทรวง “กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 
1.10 บริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยหน้าอาคาร 

  ต้องมีที่จอดรถรับ-ส่งผู้ป่วย รถยนต์สามารถขับผ่านได้ขณะที่มีรถยนต์จอดรับ-ส่งผู้ป่วยอยู่วัสดุคงทนถาวร 
ผิวเรียบ ไม่ลื่น ทําความสะอาดง่าย ระดับพ้ืนบริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยต้องอยู่ในระดับเดียวกับพ้ืนถนน ถ้าเป็นพ้ืนต่าง
ระดับต้องมีทางลาดที่มีความลาดเอียงที่เหมาะสม มีพ้ืนที่เพียงพอ มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่สามารถป้องกันแดด
และฝนได้ดี มีดวงโคมส่องสว่างเพียงพอ  
1.10.1 มีที่จอดรถยนต์ชั่วคราว สําหรับรับ-ส่งผู้ป่วยบริเวณทางเข้าหลักของอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า 6 ม. 

มีระยะพอที่รถยนต์คันอ่ืนสามารถขึ้นไปได้ขณะที่มีรถยนต์จอดรับ-ส่งผู้ป่วยรวมทั้งต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง 
ที่เป็นอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและจะต้องมีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่สามารถป้องกันแดดและ
ฝนได้ 

วัตถุประสงค์  

 เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการในการรับ-ส่งผู้ป่วย มีพ้ืนที่เพียงพอต่อการจราจรและป้องกัน
แดด-ฝนได้ดี 

วิธีการประเมิน  

 จัดให้มีพ้ืนที่จอดรถยนต์ช่ัวคราวสําหรับรับ-ส่งผู้ป่วยที่มีความกว้างเพียงพอ รถยนต์สามารถขับผ่านรถที่
จอดอยู่ได้ ไม่มีสิ่งกีดขวางในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและมีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมกันแดด-ฝนได้ 
 ให้ผู้ประเมิน  - วัดระยะช่องจอด  
   - สังเกตการจอดรถ เมื่อจอดแล้วไม่กีดขวางการสัญจร รถว่ิงผ่านได้สะดวก  
   - มองเห็นหลังคาหรือมีส่วนของอาคารปกคลุมกันแดด-ฝนครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  
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วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีที่จอดรถช่ัวคราวสําหรับรับ-ส่งผู้ป่วยเลย คือใช้ถนนทั่วไปรับ-ส่งผู้ป่วยโดยตรง 

o.๕ คะแนน 

มีที่จอดรถช่ัวคราวสําหรับรับ-ส่งผู้ป่วยที่มีความกว้างระหว่าง 5.00-6.00 ม. และมีเพียงอย่าง
หน่ึงอย่างใดระหว่าง 

-หลังคาคลุมกันแดดและฝน  

-มีระยะพอที่รถยนต์คันอ่ืนจะขับผ่านไปได้ขณะที่มีรถยนต์จอดรับ-ส่งผู้ป่วยอยู่ 

๑ คะแนน 
มีที่จอดรถช่ัวคราวสําหรับรับ-ส่งผู้ป่วยที่มีความกว้างต้ังแต่ 6.00 ม. มีหลังคาคลุมกันแดดและ
ฝนได้ และมีระยะพอท่ีรถยนต์คันอ่ืนจะขับผ่านไปได้ขณะที่มีรถยนต์จอดรับ-ส่งผู้ป่วยอยู่ 
ครบถ้วน 

นิยามศัพท์  

 ที่จอดรถรับ-ส่งผู้ป่วย หมายถึง พ้ืนที่สําหรับให้รถยนต์ส่วนบุคคล รถพยาบาล สามารถจอดรับ-ส่งผู้ป่วยได้ 
 ทางเข้าหลักของอาคาร หมายถึง บริเวณหน้าอาคารและเป็นเส้นทางสําคัญในการเข้าถึงอาคาร (ในที่น้ีคือ

อาคารผู้ป่วยนอก) 

1.10.2  ระดับพื้นบริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยต้องอยู่ในระดับเดียวกับพื้นถนน ถ้าเป็นพื้นต่างระดับต้องมีทางลาดที่มี
ความลาดเอียงที่เหมาะสม 

วัตถุประสงค์  

 เพ่ือสะดวกปลอดภัยในการรับ-ส่งผู้ป่วย  

วิธีการประเมิน  

 จัดให้มีทางลาดหากพ้ืนบริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยต่างระดับกับพ้ืนถนน มีความลาดเอียงที่สะดวกและปลอดภัย
ในการใช้งาน  
 ให้ผู้ประเมิน - สังเกตความต่างระดับด้วยสายตา หากมีทางลาดให้ดูว่ามีความลาดชันที่เหมาะสมหรือไม่  
                     บางครั้งมีทางลาดแต่มีความชันมากก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์  
        - กรณมีีพ้ืนต่างระดับกัน ให้สังเกตว่ามีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือผู้ป่วยหรือไม่ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน พ้ืนบริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยต่างระดับกับพ้ืนถนน ไม่มีทางลาดและไม่มีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ  

0.5 คะแนน 
พ้ืนบริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยต่างระดับกับพ้ืนถนน ไม่มีทางลาดแต่มีวิธีลดความเสี่ยงเช่น 

มีป้าย/สัญลักษณ์เตือนพ้ืนต่างระดับ หรือมีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือภายในบริเวณ 

1 คะแนน 
ระดับพ้ืนบริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยอยู่ในระดับเดียวกับพ้ืนถนน กรณีพ้ืนมีความต่างระดับกัน  
จะมีทางลาดที่มีความลาดเอียงเช่ือมการใช้งานได้อย่างสะดวกปลอดภัย 

นิยามศัพท์ 

 ทางลาด หมายถึง ทางสัญจรที่เช่ือมพ้ืนต่างระดับกันโดยต้องมีความลาดชันที่สะดวกปลอดภัยต่อการใช้งาน 
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10.3 บริเวณทางเข้าหลักของอาคารและบริเวณจอดรถนั่งหรือเปลนอน ต้องมีพื้นที่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ
หรือมีการบริหารจัดการที่ดี มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่สามารถป้องกันแดดและฝนได้ดี 

วัตถุประสงค์  

 เพ่ือรองรับการสัญจรของผู้ใช้บริการและจัดพ้ืนที่จอดรถน่ังหรือเปลนอนอย่างเพียงพอ  

วิธีการประเมิน  

 จัดพ้ืนที่บริเวณทางเข้าหลักของอาคารรองรับการสัญจรของผู้ใช้บริการและจัดพ้ืนที่จอดรถน่ัง หรือเปล
นอนอย่างเพียงพอต่อการให้บริการ โดยมีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมเพ่ือกันแดดและฝน 

  ให้ผู้ประเมิน – สังเกตความหนาแน่นของจํานวนคนที่อยู่ในบริเวณเบาบางหรือมีมากกรณีแออัดมาก
สามารถระบายคนได้อย่างรวดเร็วหรือไม่ 
       – สังเกตพ้ืนที่จอดรถน่ัง,เปลนอนว่าเพียงพอกับจํานวนหรือไม่ สอบถามเวรเปลถึงจํานวน
ของรถน่ัง,เปลนอนในปัจจุบันที่ควรจะมีแล้วเทียบกับพ้ืนที่ 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน 
บริเวณทางเข้าหลักของอาคารและบริเวณจอดรถน่ังหรือเปลนอนมีพ้ืนที่คับแคบไม่มีการจัดการ
ภายในพ้ืนที่ทําให้เกิดภาวะแออัด 

o.๕ คะแนน 
บริเวณทางเข้าหลักของอาคารและบริเวณจอดรถน่ังหรือเปลนอนมีพ้ืนที่คับแคบแต่มีเจ้าหน้าที่
คอยให้ความช่วยเหลือภายในพ้ืนที่ ไม่ทําให้เกิดภาวะแออัด 

๑ คะแนน 
บริเวณทางเข้าหลักของอาคารและบริเวณจอดรถน่ังหรือเปลนอนมีพ้ืนที่เพียงพอมีหลังคาหรือ
สิ่งปกคลุมที่สามารถป้องกันแดดและฝนได้ดี 

1.11. ห้องน้ํา-ส้วม สําหรับผู้รับบริการ 

 มีห้องนํ้า-ส้วมสําหรับผู้รับบริการที่มีจํานวนเพียงพอ โดยเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ.2551) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติ พ.ศ.2522 และจัดให้มีห้องนํ้าสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราโดย
เป็นไปตามกฎกระทรวงเร่ืองกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา 
พ.ศ.2548 หมวด 7 ห้องส้วม  

1.11.1  ห้องน้ํา-ส้วมสําหรับผู้ป่วยต้องมีราวพยุงตัวติดตั้งในตําแหน่งที่เหมาะสม  

วัตถุประสงค์  

 เพ่ือให้ผู้รับบริการใช้ห้องนํ้าได้อย่างสะดวกและปลอดภัย  

วิธีการประเมิน  

 มีราวพยุงที่ทําด้วยวัสดุที่แข็งแรง เช่น สแตนเลสหรือท่อนเหล็ก ติดต้ังในตําแหน่งที่อํานวยความสะดวก 
แก่ผู้รับบริการ ให้ผู้ประเมิน  
 – กรณีห้องนํ้ารวมขนาดใหญ่ ให้สังเกตว่ามีการติดต้ังราวพยุงตัวเร่ิมต้ังแต่ประตูทางเข้ามาถึงบริเวณอ่าง
ล้างมือและติดต้ังราวพยุงตัวภายในห้องส้วมทุกห้อง  
 – กรณีห้องนํ้ารวมขนาดเล็ก สังเกตเฉพาะภายในห้องส้วมให้มีราวพยุงตัว 
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วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีราวพยุงตัวติดต้ังภายในห้องนํ้าเลย 

o.๕ คะแนน มีราวพยุงตัวติดต้ังภายในห้องนํ้าเป็นบางตําแหน่งแต่ไม่ทั่วถึง โดยยังมีจุดเสี่ยงต่อการลื่นหกล้มอยู่  

๑ คะแนน 
มีราวพยุงตัวติดต้ังภายในห้องนํ้าอย่างทั่วถึงทั้งที่บริเวณอ่างล้างมือและในห้องส้วม ไม่มีจุดเสี่ยง
ต่อการลื่นหกล้ม  

เอกสารอ้างอิง   

 กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

นิยามศัพท์ 

 ราวพยุงตัว หมายถึง ราวสําหรับใช้มือจับช่วยพยุงตัวเวลาเดิน ยืน หรือพยุงตัวเพ่ือไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ 

1.11.2 มีห้องน้ํา-ส้วม สําหรบัผูพ้กิาร 

วัตถุประสงค ์  

 เพ่ืออํานวยความสะดวกในการใช้ห้องนํ้า-ส้วมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา  

วิธีการประเมิน  

 จัดให้มีห้องนํ้า-ส้วมสําหรับผูพิ้การหรือทุพพลภาพและคนชรา เป็นห้องนํ้าที่แยกออกจากห้องนํ้าทั่วไป 
โดยมีป้าย/สัญลักษณ์แสดงการเป็นห้องนํ้า-ส้วมสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา  

 ให้ผู้ประเมิน  
 – สังเกตว่ามีการแยกห้องนํ้าผู้พิการออกจากห้องนํ้ารวมหรือไม่ 
  – สังเกตขนาดห้องนํ้าต้องกว้างพอให้เก้าอ้ีเข็นคนพิการสามารถหมุนตัวได้ (เส้นผ่านศูนย์กลาง 

   ประมาณ 1.50 ม.) 
 – สังเกตว่ามีอุปกรณ์ราวจับ ราวพยุงตัว  

วิธีการใหค้ะแนน 

o คะแนน ไม่มีห้องนํ้า-ส้วมสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราเลย 

o.๕ คะแนน 
ไม่มีห้องนํ้า-ส้วมสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราแยกออกมาโดยเฉพาะ แต่ใช้วิธี
ปรับปรุงห้องนํ้าเดิม ยกตัวอย่างเช่นปรับปรุงห้องส้วม 2 ห้องยุบเป็นห้องใหญ่ 1 ห้องแล้วทํา
เป็นห้องนํ้า-ส้วมสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราเป็นต้น ขนาดห้องพอใช้งานได้ 

๑ คะแนน 
มีห้องนํ้า-ส้วมสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราแยกออกมาโดยเฉพาะ และติดต้ังราว
จับ ราวพยุงตัว เก้าอ้ีเข็นคนพิการสามารถหมุนตัวภายในห้องได้ (หากขาดอุปกรณ์ไปบ้างเช่นมี
ราวไม่ครอบคลุม ไม่มีป้ายหน้าห้องนํ้า ให้แจ้ง รพ.เพ่ือติดต้ังให้ครบถ้วน) 

เอกสารอ้างอิง   

 กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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นิยามศัพท์  

 ห้องนํ้า-ส้วมสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา เก้าอ้ีเข็นคนพิการสามารถหมุนตัวได้ ควรมีพ้ืนที่ว่าง
ภายในซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.50 ม. หรือ ควรมีขนาดพ้ืนที่อย่างน้อย 2.75 x 1.65 ม. ประตู
เปิดออกสู่ภายนอก ช่องประตูกว้างอย่างน้อย 90 ซม. พ้ืนมีระดับเสมอกับพ้ืนภายนอก วัสดุปูพ้ืนต้องไม่ลื่น 
ควรมีระบบสัญญาณแสง-เสียงเพ่ือแจ้งเหตุฉุกเฉิน และมีป้ายสัญลักษณ์ห้องนํ้าผู้พิการติดหน้าห้อง  

1.11.3 มีการระบายอากาศที่เหมาะสมและไม่อับชื้น  

วัตถุประสงค์  

 เพ่ือทําให้ห้องนํ้าปราศจากกลิ่นเหม็นและไม่ให้ห้องนํ้าอับช้ืนอันจะเป็นบ่อเกิดของการเจริญเติบโตของเช้ือโรค 

วิธีการประเมิน  

 มีช่องเปิดหรือพัดลมดูดอากาศเพ่ือการระบายอากาศที่ดี มีช่องทางให้แสงแดดส่องผ่านเข้ามาในห้องนํ้าได้
ในปริมาณที่เหมาะสม ช่วยไม่ให้ห้องนํ้าเปียกช้ืนอยู่ตลอดเวลาได้ 

 ให้ผู้ประเมิน  
 – สังเกตว่าที่ผนังมีช่องหน้าต่าง,บานเกล็ด,บานซ้อน,อิฐบล็อกระบายอากาศหรือพัดลมดูดอากาศหรือไม่  
  – รับรู้กลิ่นเหม็น กลิ่นอับช้ืนหรือไม่     
 – สังเกตและสอบถามถึงความถ่ีในการทําความสะอาดห้องนํ้า  

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ห้องนํ้าไม่มีช่องเปิด , ไม่มีพัดลมดูดอากาศ , มีกลิ่นเหม็น-อับช้ืน  

o.๕ คะแนน 
ห้องนํ้ามีช่องเปิดหรือมีพัดลมดูดอากาศแต่ยังมีกลิ่นเหม็น-อับช้ืน การทําความสะอาดไม่
เพียงพอ 

๑ คะแนน 
ห้องนํ้ามีช่องเปิดหรือมีพัดลมดูดอากาศเพ่ือระบายอากาศได้ดี ทําให้มีกลิ่นในปริมาณน้อย-ไม่
อับช้ืน และมีการทําความสะอาดเพียงพอ 

นิยามศัพท์  

 ช่องเปิด หมายถึง ช่องหน้าต่าง,บานเกล็ด,บานซ้อน,อิฐบล็อกระบายอากาศ  

2. งานมัณฑนศิลป์ 

2.1 งานตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์ภายในอาคาร 

2.1.1 อ่างล้างมือสําหรับแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ ไม่ควรใช้ปะปนกับอ่างเทสิ่งสกปรกหรือล้างวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ และก๊อกน้ําควรใช้ก๊อกน้ําชนิดไม่ใช้มือสัมผัส (ก๊อกน้ําชนิดก้านปัดด้วยข้อศอก หรือเป็นแบบ
เซนเซอร์) 

วัตถุประสงค์  

เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงาน มีอ่างล้างมือที่สะอาดไม่ปนเป้ือน ลดการติดเช้ือ และมีก๊อกนํ้าล้าง
มือที่อํานวยความสะดวกเพ่ือลดการติดเช้ือในแผนกต่างๆของโรงพยาบาล  
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วิธีการประเมิน 

ผู้ประเมินเดินสํารวจด้วยสายตา และสอบถามถึงการใช้งาน จากหัวหน้าแผนกหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ในแผนกดังกล่าว ถึงการใช้งานอ่างล้างมือของแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานว่ามีการใช้ร่วมกันกับอ่างเทสิ่งสกปรก
หรือล้างวัสดุอุปกรณ์หรือไม่ และบันทึกไว้ที่ช่องหมายเหตุ พร้อมทั้งทําการตรวจสอบดูว่าบริเวณแผนกดังกล่าว
จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดดังต่อไปน้ี 

1. อ่างล้างมือสําหรับแพทย์หรือเจ้าหน้าที่แผนกต่างๆไม่ใช้ปะปนกับอ่างเทสารหรือสิ่งสกปรก 
2. ก๊อกนํ้าอ่างล้างมือและอ่างสกปรกภายในแผนกต่างๆ เป็นก๊อกนํ้าชนิดไม่ใช้มือสัมผัส เช่น ก๊อกนํ้าก้าน

ปัดด้วยข้อศอก หรือ เป็นแบบเซ็นเซอร์ 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน กรณีผลการสํารวจพบว่าไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ 1  

o.๕ คะแนน 
กรณีผลการสํารวจพบว่ามีคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้อ 1 แต่ไม่ครบตามเกณฑ์ข้อ 2 และมีแผนที่จะ
ปรับปรุง 

๑ คะแนน กรณีที่ผลการสํารวจมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ทั้งสองข้อ 

2.1.2 เคาน์เตอร์สําหรับพยาบาลเฝ้าระวังสังเกตการณ์ TOP เคาน์เตอร์ระดับบนไม่ควรสูงเกินกว่า 90 
เซนติเมตร จากระดับพื้นห้อง เพื่อไม่ให้บังสายตาในขณะเฝ้าดูผู้ป่วย 

วัตถุประสงค์  

  เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีเคาน์เตอร์สําหรับน่ังเฝ้าระวังสังเกตการณ์ผู้ป่วยได้
สะดวก ไม่บังสายตาขณะเฝ้าดูผู้ป่วย ในแผนกที่มีเตียงผู้ป่วยพักรักษาตัวของโรงพยาบาล ในเบ้ืองต้นจะทําการ
สํารวจเฉพาะแผนกอุบัติเหตุ เป็นต้น  

วิธีการประเมิน 

 ผู้ประเมินเดินสํารวจด้วยสายตา โดยผู้สํารวจวัดความสูงของเคาน์เตอร์พยาบาล (NURSE STATION) 
จากพ้ืนถึงระดับ TOP เคาน์เตอร์ระดับบนว่าความสูงเกิน 90 เซนติเมตร หรือไม่ 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน 
กรณีผลการสํารวจพบว่าเคาน์เตอร์พยาบาล (NURSE STATION) มีความสูงเกิน 90 
เซนติเมตร (ในภาพรวมเกินร้อยละ 90 ของทั้งหมด) 

o.๕ คะแนน 
กรณีผลการสํารวจพบว่าเคาน์เตอร์พยาบาล (NURSE STATION) มีความสูงไม่เกิน 90 
เซนติเมตร (ในภาพรวมเกินร้อยละ 90 ของทั้งหมด) แต่ยังไม่ครบทั้งหมด และมีแผนที่จะ
ปรับปรุง 

๑ คะแนน 
กรณีผลการสํารวจพบว่าเคาน์เตอร์พยาบาล (NURSE STATION) มีความสูงไม่เกิน 90 
เซนติเมตร ทุกเคาน์เตอร์ 
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2.1.3 ห้องตรวจของแพทย์ มีอ่างล้างมือสําหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 2 ห้องตรวจต่อ 1 อ่าง 

วัตถุประสงค์  

เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับแพทย์และเจ้าหน้าที่ ให้เข้าถึงอ่างล้างมือได้สะดวกในบริเวณที่ใกล้กับห้อง
ตรวจภายในแผนกต่างๆ  

วิธีการประเมิน 

 ผู้ประเมินเดินสํารวจด้วยสายตา พร้อมทั้งนับจํานวน อ่างล้างมือบริเวณห้องตรวจโรค เปรียบเทียบกับ
จํานวนห้องตรวจโรค 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน 
กรณีผลการสํารวจพบว่า มีอ่างล้างมือสําหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่มากกว่า 2 ห้องตรวจต่อ 1 อ่าง 
(ในภาพรวมเกินร้อยละ 10) 

o.๕ คะแนน 
กรณีผลการสํารวจพบว่า มีอ่างล้างมือสําหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่มากกว่า 2 ห้องตรวจต่อ 1 อ่าง 
(ในภาพรวมไม่เกินร้อยละ 10) 

๑ คะแนน 
กรณีผลการสํารวจพบว่า มีอ่างล้างมือสําหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ 2 ห้องตรวจต่อ 1 อ่างหรือ
มากกว่า 1 อ่าง ทั้งหมดทุกห้องตรวจ) 

2.1.4 ที่เตียงผู้ป่วยควรมีม่านกั้นระหว่างเตียงผู้ป่วยเพื่อบังสายตาระหว่างทําการรักษา และเพื่อความเป็น
ส่วนตัวของผู้ป่วย 

วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้ผู้ป่วยได้มีความเป็นส่วนตัว ลดความเครียดขณะมาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และเพ่ือบังสายตา  

วิธีการประเมิน 

ผู้ประเมินเดินสํารวจด้วยสายตา โดยดูว่าที่เตียงผู้ป่วยมีม่านก้ันเตียงผู้ป่วยหรือไม่  

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน กรณีผลการสํารวจพบว่า มีม่านก้ันเตียงผู้ป่วย ไม่ถึงร้อยละ 90 ของทั้งหมด  

o.๕ คะแนน 
กรณีผลการสํารวจพบว่า มีม่านก้ันเตียงผู้ป่วย เกินร้อยละ 90 ของทั้งหมด แต่ยังไม่ครบ
ทั้งหมด และมีแผนที่จะติดต้ังเพ่ิมเติม 

๑ คะแนน กรณีผลการสํารวจพบว่า มีม่านก้ันเตียงผู้ป่วย ครบทุกเตียง  

2.1.5 มีป้ายติดหน้าห้องหรือหน้าแผนกบริการ ในตําแหน่งที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

วัตถุประสงค์  

เพ่ืออํานวยความสะดวกให้ผู้ป่วยไปถึงจุดรับบริการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
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วิธีการประเมิน 

ผู้ประเมินเดินสํารวจด้วยสายตา โดยดูว่ามีป้ายติดหน้าห้องหรือหน้าแผนกบริการหรือไม่  

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน กรณีผลการสํารวจพบว่า มีป้ายติดหน้าห้องหรือหน้าแผนกไม่ถึงร้อยละ 90 ของทั้งหมด  

o.๕ คะแนน 
กรณีผลการสํารวจพบว่า มีป้ายติดหน้าห้องหรือหน้าแผนกเกินร้อยละ 90 ของทั้งหมด 

 แต่ยังไม่ครบทั้งหมด และมีแผนที่จะติดต้ังเพ่ิมเติม 

๑ คะแนน กรณีผลการสํารวจพบว่า มีป้ายติดหน้าห้องหรือหน้าแผนกครบถ้วน  

2.1.6 แผนกผู้ป่วยหนัก บริเวณตั้ งเตียงผู้ป่วย ควรมีระยะห่างระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า 2 เมตร  
เพื่อให้สามารถวางอุปกรณ์ช่วยชีวิต และสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้สามารถวางอุปกรณ์ช่วยชีวิต และสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

วิธีการประเมิน 

ผู้ประเมินวัดระยะจากสถานที่จริง  

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน 
ระยะห่างระหว่างเตียงน้อยกว่า 2.00 ม. การวางอุปกรณ์ช่วยชีวิตไม่เรียบร้อยและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 

o.๕ คะแนน 
ระยะห่างระหว่างเตียงน้อยกว่า 2.00 ม. อุปกรณ์ช่วยชีวิตจัดวางได้เรียบร้อยและไม่เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 

๑ คะแนน ระยะห่างระหว่างเตียงต้ังแต่ 2.00 ม. ขึ้นไป 

2.1.7 แผนกผู้ป่วยในบริเวณตั้งเตียงผู้ป่วยควรมีระยะระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า 1 เมตร และสามารถนําเปลเข็น
เข้าเทียบเตียงผู้ป่วยได้โดยสะดวก 

วัตถุประสงค์  

 สามารถนําเปลเข็นเข้าเทียบเตียงผู้ป่วยได้โดยสะดวก 

วิธีการประเมิน 

 ผู้ประเมินวัดระยะจากสถานที่จริง  
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วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ระยะห่างระหว่างเตียงน้อยกว่า 0.80 ม.  

0.5 คะแนน ระยะห่างระหว่างเตียงมากกว่า 0.80 ม. แต่น้อยกว่า 1.00 ม.  

1 คะแนน ระยะห่างระหว่างเตียงต้ังแต่ 1.00 ม. ขึ้นไป 

2.1.8 ห้องผ่าตัดควรมีอ่างฟอกมือติดกับห้องผ่าตัดอย่างน้อย 2 อ่างต่อ 1 ห้องผ่าตัด และก๊อกน้ําควรใช้ก๊อกน้ํา
ชนิดไม่ใช้มือสัมผัส เช่น ก๊อกน้ําแบบใช้เข่าดันเปิด-ปิดน้ํา หรือ เป็นแบบเซนเซอร์ 

วัตถุประสงค์  

เพ่ือสะดวกรวดเร็วและลดความเสี่ยงของการติดเช้ือ 

วิธีการประเมิน 

ผู้ประเมินเดินสํารวจชนิดของอุปกรณ์อ่างด้วยสายตาและนับจํานวนอ่างฟอกมือ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีอ่างฟอกมือที่ติดต้ังสําหรับห้องผ่าตัดเลย  

0.5 คะแนน มีอ่างฟอกมือเพียง 1 อ่างต่อ 1 ห้องผ่าตัดและใช้ก๊อกชนิดไม่ใช้มือสัมผัส  

1 คะแนน มีอ่างฟอกมือ 2 อ่างต่อ 1 ห้องผ่าตัดและใช้ก๊อกชนิดไม่ใช้มือสัมผัสครบทุกอ่าง  

2.1.9 แผนกเภสัชกรรมมีตู้หรือชั้นเก็บยา เวชภัณฑ์ ที่เป็นสัดส่วน และมีตู้แยกเก็บยาเสพติดให้โทษ  
และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ที่มีกุญแจปิดอย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์  

เพ่ือการเก็บยาอย่างเป็นระเบียบและปลอดภัย 

วิธีการประเมิน 

ผู้ประเมินเดินสํารวจและสอบถามเจ้าหน้าที่ภายในสถานที่ปฏิบัติงาน 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน 
การจัดวางตู้หรือช้ันเก็บยาไม่เป็นสัดส่วน กระจายทั่วพ้ืนที่ และไม่มีตู้แยกเก็บยาเสพติดให้โทษ
และวัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตประสาทท่ีมีกุญแจปิด  

o.๕ คะแนน 
การจัดวางตู้หรือช้ันเก็บยาเป็นสัดส่วน หรือมีตู้แยกเก็บยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธ์ิต่อจิต
ประสาทที่มีกุญแจปิด 

๑ คะแนน 
การจัดวางตู้หรือช้ันเก็บยาเป็นสัดส่วน และมีตู้แยกเก็บยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธ์ิต่อจิต
ประสาทที่มีกุญแจปิด 
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2.1.10 แผนกเภสัชกรรม มีสถานที่และโต๊ะสําหรับเตรียมยา – ผสมยา แยกเป็นสัดส่วนจากที่จัดยา 

วัตถุประสงค์  

เพ่ือการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบ  

วิธีการประเมิน 

ผู้ประเมินเดินสํารวจและสอบถามเจ้าหน้าที่ภายในสถานที่ปฏิบัติงาน 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีพ้ืนที่เตรียมยา-ผสมยาและพ้ืนที่จัดยาโดยเฉพาะ แต่ใช้พ้ืนที่ร่วมกับพ้ืนที่ใช้งานอ่ืนๆ  

o.๕ คะแนน 
พ้ืนที่เตรียมยา-ผสมยาและพื้นที่จัดยา มีพ้ืนที่โดยเฉพาะและใช้พ้ืนที่ร่วมกันโดยไม่ได้แยกเป็น
สัดส่วน  

๑ คะแนน พ้ืนที่เตรียมยา-ผสมยาและพ้ืนที่จัดยา มีพ้ืนที่แยกกันเป็นสัดส่วน  

2.1.11 ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก และห้องปฏิบัติการของธนาคารเลือด มีสถานที่และเฟอร์นิเจอร์ห้อง 
PANTRY แยกเป็นสัดส่วนออกจากห้องปฏิบัติการ 

วัตถุประสงค์  

เพ่ือคุณภาพของงานและเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย  

วิธีการประเมิน 

ผู้ประเมินเดินสํารวจสถานที่ปฏิบัติงาน 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ห้อง PANTRY อยู่ในพ้ืนที่ร่วมกับห้องปฏิบัติการฯ  

0.5 คะแนน ห้อง PANTRY อยู่ในพ้ืนที่ร่วมกับห้องปฏิบัติการ  

1 คะแนน ห้อง PANTRY แยกพ้ืนที่เป็นสัดส่วนไม่อยู่ร่วมกับพ้ืนที่ห้องปฏิบัติการฯ  

2.1.12 (ถ้ามี) แผนกไตเทียม มีสถานที่และเฟอร์นิเจอร์สําหรับพักคอยของญาติผู้ป่วย โดยแยกเป็นสัดส่วน
ต่างหากจากบริเวณส่วนของผู้ป่วย 

วัตถุประสงค์  

เพ่ือคุณภาพของงานและเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย  

วิธีการประเมิน 

ผู้ประเมินเดินสํารวจสถานที่ปฏิบัติงาน 
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วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีพ้ืนที่พักคอยของญาติเลย  

0.5 คะแนน พ้ืนที่พักคอยของญาติอยู่ร่วมกับพ้ืนที่ให้การรักษา ไม่แยกเป็นสัดส่วน  

1 คะแนน พ้ืนที่พักคอยของญาติแยกจากพ้ืนที่ให้การรักษาอย่างเป็นสัดส่วน  

2.1.13 (ถ้ามี) แผนกไตเทียม บริเวณตั้งเตียงผู้ป่วยมีระยะห่างระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร 
และความกว้างของทางเดินระหว่างปลายเตียง ของสองฟากเตียงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร 

วัตถุประสงค์  

เพ่ือคุณภาพของงานและเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย  

วิธีการประเมิน 

ผู้ประเมินเดินสํารวจและวัดระยะภายในสถานที่ปฏิบัติงาน 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน 
ระยะห่างระหว่างเตียงน้อยกว่า 1.10 ม.และความกว้างของทางเดินระหว่างปลายเตียงของ
สองฟากเตียงแคบกว่า 2.00 เมตร  

o.๕ คะแนน 
ระยะห่างระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า 1.10 ม. หรือ ความกว้างของทางเดินระหว่างปลายเตียง
ของสองฟากเตียงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร (ได้อย่างใดอย่างหน่ึงเท่าน้ัน) 

๑ คะแนน 
ระยะห่างระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า 1.10 ม. และ ความกว้างของทางเดินระหว่างปลายเตียง
ของสองฟากเตียงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร  

3. งานภูมิทัศน์ 

3.1 ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 

 ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม โดยมีการนําหลักวิชาการด้านการออกแบบภูมิทัศน์ และแนวคิดที่คํานึงถึง
สิ่งแวดล้อมมาใช้ มีความเหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพ  

วัตถุประสงค์  

  1. เพ่ือให้ใช้เป็นกรอบในการประเมินองค์กรด้วยตนเอง รวมทั้งการรับการประเมินภายนอก การมุ่งเน้น
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีประโยชน์ใช้สอยอย่างครบถ้วน 
 2. เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่เป็นแนวทางในการปรับปรุงการบิหารจัดการให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงานอย่างสมํ่าเสมอ 
วิธีการตรวจประเมิน 

การพัฒนาด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม คํานึงถึงองค์ประกอบหลัก 3 ด้านคือ 
   1. องค์ประกอบโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นการประเมินโครงสร้างทางกายภาพแลสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ

ดูแลรักษาผู้ป่วย รวมทั้งการให้บริการแก่บุคลากรภายใน ผู้เก่ียวข้องที่เข้ามาใช้กิจกรรมต่างๆ  
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2. องค์ประกอบด้านภูมิทัศน์ เลือกใช้พืชพรรณรูปลักษณ์ของต้นไม้ ทุกต้นทุกกลุ่ม ให้มีความเหมาะสม
ตามประโยชน์ใช้สอยของแต่ละพ้ืนที่ และงานภูมทัศน์ที่เก่ียวข้องกับการก่อสร้าง การใช้วัสดุที่ไม่ใช่พืชพรรณ ได้แก่ 
วัสดุปูพ้ืน street furniture และองค์ประกอบสวน เช่น นํ้าพุ นํ้าตก ไฟประดับ ม้าน่ัง ศาลา ฯลฯ  

3. องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ การจัดการพืชพรรณ การดูแลรักษาสวน ควรมีการจัดการเป็น
แผนงบประมาณระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว มีกลไก การดูแล กํากับ และติดตามประเมินผลเพ่ือการ
ปรับปรุงที่สอดคล้องกับการดําเนินงานด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 
3.3.1 บริเวณพักผ่อน มีพื้นที่รองรับเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ มีความร่มรื่น สวยงาม สงบ มีอากาศถ่ายเทที่ดี 

และเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละวัย รวมทั้งเด็กและผู้สูงอายุ 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน 
ไม่สามารถแสดงผลการดําเนินงานที่เป็นกระบวนการทํางานชัดเจน หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นน้อย
กว่าร้อยละ 50  

o.๕ คะแนน มีบางส่วนและการดําเนินการให้ใช้การพิจารณาตามความเหมาะสม 

๑ คะแนน 
มีการดําเนินงานที่เป็นกระบวนการอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจนหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเท่ากับหรือ
เกินร้อยละ 50 

 3.3.2 พื้นที่ระหว่างอาคาร มีการจัดภูมิทัศน์ ใช้พรรณไม้ที่ดูแลรักษาง่าย หรือใช้วัสดุตกแต่ง พื้นผิวซึมน้ํา 
(Porous Pavement) 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน 
ไม่สามารถแสดงผลการดําเนินงานที่เป็นกระบวนการทํางานชัดเจน หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นน้อย
กว่าร้อยละ 50  

o.๕ คะแนน มีบางส่วนและการดําเนินการให้ใช้การพิจารณาตามความเหมาะสม 

๑ คะแนน 
มีการดําเนินงานที่เป็นกระบวนการอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจนหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเท่ากับหรือ
เกินร้อยละ 50 

3.3.3 การดูแลรักษา มีการจัดทําแผนงาน/แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับการดําเนินด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ เช่น การบํารุงดูแลรักษาพืชพรรณ น้ําท่วมขังบริเวณถนน ทางเดินเท้า และบริเวณอ่ืน ๆ การดูแล
รักษาความสะอาดเป็นอย่างดี ไม่มีเศษขยะ และมีถังขยะเพียงพอ และตําแหน่งที่เหมาะสม 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน 
ไม่สามารถแสดงผลการดําเนินงานที่เป็นกระบวนการทํางานชัดเจน หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นน้อย
กว่าร้อยละ 50  

o.๕ คะแนน มีบางส่วนและการดําเนินการให้ใช้การพิจารณาตามความเหมาะสม 

๑ คะแนน 
มีการดําเนินงานที่เป็นกระบวนการอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจนหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเท่ากับหรือ
เกินร้อยละ 50 
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เอกสารอ้างอิง  

 1. การจัดทําเกณฑ์คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
 2. คู่มือสําหรับเกณฑ์การประเมินความย่ังยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย 

นิยามศัพท์ 

  ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม ความหมาย องค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรม ได้แก่ องค์ประกอบ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านกายภาพ เช่น ทางเท้า (การใช้วัสดุปูพ้ืนผิวซึมนํ้า) ถนน ศาลา ม้าน่ัง ไฟส่องสว่าง ถังขยะ 
กระถางต้นไม้ สามารถสังเกต ตรวจจับหรือมองเห็นได้ง่ายและเป็นระเบียบเรียบร้อย 

การใช้พืชพรรณ ประโยชน์ใช้สอยของรูปแบบสวน งานตกแต่งและการออกแบบปลูกชนิดของต้นไม้ 
รูปลักษณ์ของต้นไม้ ทุกต้นทุกกลุ่ม ลงในพ้ืนที่สวนมีความเหมาะสมตามประโยชน์ใช้สอยของแต่ละพ้ืนที่ภายใน
โรงพยาบาล 

   การจัดการพืชพรรณไม้ในสวน แผนการดูแลรักษา มีการพัฒนาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน การประหยัด
พลังงาน เช่น Green Design ตามหลักสากล ประหยัดทั้งพลังงานและงบประมาณ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
การใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างรู้คุณค่าวัสดุเหลือใช้นํากลับมาใช้ ได้แก่ เศษใบไม้นํามาทําปุ๋ย และ/หรือออกแบบ
ให้ชุมชนสามารถร่วมใช้ประโยชน์ได้ 

4. งานโครงสร้าง 
4.1 โครงสร้างอาคาร 

4.1.1 มีแผนงานในการเฝ้าระวังให้อาคารมีสภาพพร้อมใช้งาน และมีความม่ันคงแข็งแรง  

วัตถุประสงค์  

 เพ่ือจัดทําแผนในการเฝ้าระวังให้อาคารมีสภาพพร้อมใช้งานและมีความมั่นคงแข็งแรง  

วิธีการประเมิน  

 ตรวจสอบแผนงานและการมอบหมายหน้าที่บุคลาการในการทําหน้าที่ 

วิธีการให้คะแนน  

o คะแนน 
ไม่มีแผนงานในการเฝ้าระวังให้อาคารมีสภาพพร้อมใช้งาน และไม่มีการแต่งต้ังบุคลากรเพ่ือ
ตรวจสอบสภาพอาคารโดยตรง 

o.๕ คะแนน 
มีแผนงานในการเฝ้าระวังให้อาคารมีสภาพพร้อมใช้งาน หรือ มีการแต่งต้ังบุคลากรเพ่ือ
ตรวจสอบสภาพอาคารโดยตรง  

๑ คะแนน 
มีแผนงานในการเฝ้าระวังให้อาคารมีสภาพพร้อมใช้งาน และมีการแต่งต้ังบุคลากรเพ่ือ
ตรวจสอบสภาพอาคารโดยตรง 
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4.1.2 มีการตรวจสอบสภาพอาคารและบันทึกการตรวจสภาพอาคาร พร้อมมีรายงานผลต่อหัวหน้า
 หน่วยงานหรือผู้บริหารโรงพยาบาล  

วัตถุประสงค์  

 เพ่ือจัดทําประวัติการบํารุงรักษาอาคารแลtแจ้งหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บริหารโรงพยาบาลเพื่อพิจารณาแก้ไข
วิธีการประเมิน  

 ตรวจสอบเอกสารประวัติอาคาร การจดบันทึกแสดงรายละเอียดการเข้าตรวจสอบ เช่น เพ่ือดูการชํารุดสึก
หรอของอาคาร การแตกร้าวของโครงสร้างอาคาร การทรุดเอียงของอาคาร เป็นต้น โดยการตรวจสอบเบ้ืองต้น
ด้วยสายตา หรืออุปกรณ์พ้ืนฐานทั่วไป เช่น เทปวัด ระดับนํ้า และมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้า
หน่วยงานหรือผู้บริหารโรงพยาบาล 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน 
ไม่มีที่การจัดทําประวัติอาคาร และไม่มีการรายงานผลการตรวจสภาพอาคารเสนอต่อหัวหน้า
งานหรือผู้บริหารโรงพยาบาล 

o.๕ คะแนน 
มีการจัดทําประวัติอาคาร หรือ มีการรายงานผลการตรวจสภาพอาคารต่อหัวหน้าหน่วยงาน
หรือผู้บริหารโรงพยาบาล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

๑ คะแนน 
มีการจัดทําประวัติอาคาร และมีการรายงานผลการตรวจสภาพอาคารต่อหัวหน้าหน่วยงานหรือ
ผู้บริหารโรงพยาบาล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

นิยามศัพท์  
 ประวัติอาคาร ควรประกอบด้วย 1) ช่ืออาคารตามแบบก่อสร้าง 2) เลขที่แบบ (กรณีเป็นแบบกองแบบ

แผน) 3) ปีที่ก่อสร้าง และแล้วเสร็จ และปีที่เริ่มใช้งานอาคาร 4) ประวัติการตรวจสอบอาคาร 5) ประวัติ
การต่อเติม/ปรับปรุงอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้งานอาคาร พร้อมแบบแสดงรายละเอียด (โดยสังเขป) 

4.1.3 มีผลการแก้ไขปัญหาหลังจากที่ได้รับรายงานจากผู้ปฏิบัติ  

วัตถุประสงค์  

 เพ่ือให้อาคารมีสภาพพร้อมใช้งานและมีความมั่นคงแข็งแรง  

วิธีการประเมิน  

 ตรวจสอบเอกสาร การประสานงานและการดําเนินการโดยผู้เช่ียวชาญด้านโครงสร้างอาคาร เพ่ือวิเคราะห์
และแก้ไขปัญหา 
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วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีผลการดําเนินการ หรือ ไม่มีการสั่งการเพ่ิมเติมเมื่อได้รับรายงาน 

o.๕ คะแนน 

กรณีผลการรายงานสภาพการตรวจสอบอาคารพบสิ่งบอกเหตุที่อาจจะเป็นผลให้อาคารไม่พร้อม
ใช้งานหรือไม่มีความมั่นคงแข็งแรง มีการเชิญผู้เช่ียวชาญฯ เข้ามาตรวจสอบและให้คําแนะนําใน
การปรับปรุงแก้ไข 

๑ คะแนน 

- กรณีผลการรายงานสภาพการตรวจสอบอาคารพบสิ่งบอกเหตุที่อาจจะเป็นผลให้อาคารไม่
พร้อมใช้งานหรือไม่มีความมั่นคงแข็งแรง มีการตรวจสอบและให้คําแนะนําแก้ไขโดยผู้เช่ียวชาญฯ 

- กรณีผลการรายงานสภาพการตรวจสอบอาคารไม่พบสิ่งบอกเหตุที่อาจจะเป็นผลให้อาคารไม่
พร้อมใช้งานหรือไม่มีความมั่นคงแข็งแรง มีการตรวจสอบอาคารและให้คําแนะนําในการดูแล
รักษาอาคารให้มีสภาพพร้อมใช้งานโดยผู้เช่ียวชาญฯ อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี/ครั้ง 

4.4.4 มีการตรวจสอบอาคารตามที่กฎหมายกําหนด 

วัตถุประสงค์  

  เพ่ือให้อาคารมีสภาพพร้อมใช้งานและมีความมั่นคงแข็งแรง 

วิธีการประเมิน  

 ตรวจสอบเอกสารการตรวจสอบอาคาร โดยผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบตามกฏกระทรวง 
กําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ พ.ศ.2548 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีผลการดําเนินการ (ยังไม่มีแผนดําเนินการ)  

0.5 คะแนน อยู่ในขั้นตอนการเตรียมการ (มีแผนดําเนินการและผู้บริหารรับทราบแล้ว) 

1 คะแนน มีผลการดําเนินการ (มีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบอาคารแล้ว)  

5. งานวิศวกรรมไฟฟ้า 

5.1 ระบบไฟฟ้ากําลัง 

ระบบไฟฟ้ากําลัง เป็นระบบหน่ึงที่มีความสําคัญ ใช้ในการส่งจ่ายกําลังให้กับอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ และ
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป เพ่ือใช้ประกอบในการให้บริการรักษา ระบบไฟฟ้ากําลังที่ดีควรคํานึงถึงความ
ปลอดภัย ประสิทธิภาพของระบบ การใช้งานได้สะดวกและรวมถึงการบํารุงดูแลรักษา เป็นต้น ดังน้ัน แบบแปลน
รายละเอียดการติดต้ัง คู่มือการใช้งาน และรวมถึงการติดต้ังระบบไฟฟ้ากําลังที่ถูกต้องตามมาตรฐาน และหลัก
วิศวกรรมเป็นไปตามมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย จึงเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างย่ิง 

ระบบไฟฟ้ากําลัง ในที่น้ีเป็นการรับกําลังไฟฟ้าจากระบบจําหน่ายแรงดันสูงของการไฟฟ้าส่วนท้องถิ่น 
ขนาด 22KV, 24KV และ 33KV เป็นต้น และลดแรงดันลงเป็นแรงดันตํ่าขนาด 230/400V สําหรับไฟฟ้า 
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ส่วนภูมิภาค และ 240/416V สําหรับการไฟฟ้านครหลวง โดยผ่านทางหม้อแปลงไฟฟ้า แล้วส่งจ่ายกําลังไฟฟ้า
ให้กับบริภัณฑ์ไฟฟ้า แผงควบคุมไฟฟ้า ต่อไป 

5.1.1 มีแผนผังระบบไฟฟ้ากําลัง 

วัตถุประสงค์ 

  เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับวิศวกร นายช่าง ผู้ดูแลระบบใช้สําหรับเป็นแนวทางในการตรวจสอบดูแล 
และซ่อมบํารุงรักษา 

วิธีการประเมิน 

  ผู้ประเมินทําการตรวจสอบแผนผังระบบไฟฟ้ากําลัง แบบก่อสร้างจริง (AS-BUILT DRAWING) และหรือ
ไดอะแกรม ของผังระบบไฟฟ้าภายนอก และผังระบบไฟฟ้ากําลังภายในอาคาร รายละเอียดของแบบแปลนต้องมี
วิศวกรไฟฟ้าลงนามรับรอง 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีแผนผังระบบไฟฟ้ากําลัง 

o.๕ คะแนน มีแผนผังระบบไฟฟ้ากําลังภายนอก และผังระบบไฟฟ้ากําลังภายในอาคาร 

๑ คะแนน 
มีแผนผังระบบไฟฟ้ากําลังภายนอก และผังระบบไฟฟ้ากําลังภายในอาคาร พร้อมแบบขยาย
รายละเอียดการติดต้ัง และมีวิศวกรไฟฟ้าเซ็นต์รับรองแบบ 

5.1.2 แนวการปักเสาพาดสายไฟฟ้าเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือความปลอดภัยเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 

วิธีการประเมิน 

  ผู้ประเมินทําการตรวจสอบงานปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงสูง/แรงตํ่า หรือแนวเมนไฟฟ้าแรงสูง/แรงตํ่า ของ
โรงพยาบาล 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน แนวไฟฟ้าแรงสูง/แรงตํ่า ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย กีดขวางทางจราจร 

0.5 คะแนน แนวไฟฟ้าแรงสูง/แรงตํ่า ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ไม่กีดขวางทางจราจร 

1 คะแนน แนวไฟฟ้าแรงสูง/แรงตํ่า เป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่กีดขวางทางจราจร 
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5.1.3 บริเวณที่ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแบบตั้งพื้น และนั่งร้าน ต้องมีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน และมีการป้องกัน 
อันตรายจากไฟฟ้า เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทยฉบับปีล่าสุด สถานที่
ติดตั้งรถซ่อมบํารุงสามารถเข้าถึงได้และมีป้ายแจ้งเตือนระวังอันตรายไฟฟ้าแรงสูง 

วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือความปลอดภัยสะดวกในการดูแลรักษาและซ่อมบํารุง เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และถูกต้องตาม
หลักวิศวกรรม 

วิธีการประเมิน 

  ผู้ประเมินทําการตรวจสอบสถานที่ต้ังของหม้อแปลงไฟฟ้าตรวจสอบที่ว่างเพ่ือปฏิบัติงานการป้องกัน
อันตรายจากไฟฟ้า และการเข้าถึง เป็นไปตามมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทยฉบับปีล่าสุดหรือไม่ 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีที่ว่างเพ่ือปฏิบัติงาน และหรือไม่มีการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า 

o.๕ คะแนน 
มีที่ว่างเพ่ือปฏิบัติงานและมีการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานการติดต้ังทาง
ไฟฟ้าสําหรับประเทศไทยฉบับปีล่าสุด  

๑ คะแนน 

มีที่ว่างเพ่ือปฏิบัติงาน และมีการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า เป็นไปตามมาตรฐานการติดต้ังทาง
ไฟฟ้าสําหรับประเทศไทยฉบับปีล่าสุด สถานที่ติดต้ังรถซ่อมบํารุงสามารถเข้าถึงได้และมีป้าย
แจ้งเตือนระวังอันตรายไฟฟ้าแรงสูง 

5.1.4 สายไฟฟ้ามีระยะห่างจากตัวอาคารที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตราย และมีความสูงจากผิวจราจรหรือทางเดิน
ที่เหมาะสม โดยไม่กีดขวางและไม่เป็นอันตรายต่อบุคคลทั่วไป 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือความปลอดภัยเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 

วิธีการประเมิน 

 ผู้ประเมินทําการตรวจสอบระยะความห่างของแนวสายไฟฟ้าแรงสูง/แรงตํ่า กับตัวอาคารและผิวจราจร 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน 
ระยะห่างตํ่าสุดตามแนวนอนระหว่างสายไฟฟ้ากับสิ่งก่อสร้างเมื่อสายไฟฟ้าไม่ได้ยึดติดกับ
สิ่งก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้า 

o.๕ คะแนน 
ระยะห่างตํ่าสุดตามแนวนอนระหว่างสายไฟฟ้ากับสิ่งก่อสร้างเมื่อสายไฟฟ้าไม่ได้ยึดติดกับ
สิ่งก่อสร้าง พ้ืนที่บางส่วนไม่เป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้า 

๑ คะแนน 
ระยะห่างตํ่าสุดตามแนวนอนระหว่างสายไฟฟ้ากับสิ่งก่อสร้างเม่ือสายไฟฟ้าไม่ได้ยึดติดกับ
สิ่งก่อสร้าง เป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้า 
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5.1.5 มีกระแสไฟฟ้าจ่ายให้กับอุปกรณ์ที่ใช้กับผู้รับบริการอย่างเพียงพอตลอด 24 ชั่วโมง (ตามมาตรฐาน
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย) 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้ระบบไฟฟ้ามีความน่าเช่ือถือ ปลอดภัยสามารถจ่ายโหลดได้เพียงพอ และอย่างต่อเน่ืองสําหรับ
โหลดที่มีความสําคัญ ถ้าหากขาดการจ่ายกระแสไฟฟ้าอาจทําให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ 

วิธีการประเมิน 

 ผู้ประเมินทําการตรวจสอบระบบการจ่ายไฟฟ้ากําลังในอาคาร เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ การจ่าย
กระแสไฟฟ้าถ้าหากระบบไฟฟ้าปกติล้มเหลว จะต้องมีระบบไฟฟ้าสํารอง เช่น เครื่องกําเนิดไฟฟ้า UPS จ่าย
กระแสไฟฟ้าทดแทนให้กับโหลดที่มีความสําคัญอย่างเพียงพอและต่อเน่ือง 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน 
ระบบไฟฟ้ามีกําลังไม่เพียงพอกับความต้องการ และหรือไม่มีระบบไฟฟ้าสํารองจ่ายทดแทนให้กับ
โหลดที่มีความสําคัญ ถ้าหากขาดการจ่ายกระแสไฟฟ้าอาจทําให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ 

o.๕ คะแนน 
ระบบไฟฟ้ามีกําลังเพียงพอกับความต้องการ และมีระบบไฟฟ้าสํารองจ่ายทดแทนให้กับโหลดที่มี
ความสําคัญ ถ้าหากขาดการจ่ายกระแสไฟฟ้าอาจทําให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ 

๑ คะแนน 
ระบบไฟฟ้ามีกําลังเพียงพอกับความต้องการ และมีระบบไฟฟ้าสํารองจ่ายทดแทนให้กับโหลดที่มี
ความสําคัญได้อย่างต่อเน่ือง นํ้ามันสํารองของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าต้องทํางานไม่น้อยกว่า 8 ชม. 

5.1.6 มีการติดตั้งแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (ตู้ MDB) อยู่ในห้องที่ทําด้วยวัสดุ ม่ันคงแข็งแรง มีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน
เป็นไปตามมาตรฐานสามารถเข้าตรวจสอบและซ่อมบํารุงได้สะดวก มีป้ายแจ้งเตือนระวังอันตรายจากไฟฟ้า 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือความปลอดภัยติดต้ังในสถานที่เหมาะสม แข็งแรง สะดวกในการดูแลรักษาและซ่อมบํารุง เป็น
ระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 

วิธีการประเมิน 

 ผู้ประเมินทําการตรวจสอบ สถานที่ติดต้ังเหมาะสมแข็งแรงหรือไม่ ตรวจสอบการติดต้ังตู้ MDBที่ว่างเพ่ือ
การปฏิบัติงาน และระยะห่างระหว่างตู้กับผนังกรณีที่จําเป็นต้องเปิดฝาตู้เพ่ือการซ่อมแซม ทั้งน้ีต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทยฉบับปีล่าสุด 
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วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน 
ติดตั้งในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม ไม่มีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน และหรือไม่มีการป้องกันอันตราย
จากไฟฟ้า 

o.๕ คะแนน 
ติดตั้งในสถานที่ที ่เหมาะสม มีที ่ว่างเพื่อปฏิบัติงานและมีการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
เป็นไปตามมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทยฉบับปีล่าสุด  

๑ คะแนน 

ติดตั้งในสถานที่ที่เหมาะสม มีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน และมีการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า 
เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทยฉบับปีล่าสุด สถานที่ติดตั้ง
สามารถเข้าถึงได้สะดวกและมีป้ายแจ้งเตือนระวังอันตรายจากไฟฟ้า 

5.1.7 ตู้สวิทช์ตัดตอน (PANEL BOARD) มีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน สามารถเข้าตรวจสอบ
ได้ง่ายและอยู่ในสภาพที่ยึดติดแน่นม่ันคง 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือความปลอดภัยติดต้ังในสถานที่เหมาะสม แข็งแรง สะดวกในการดูแลรักษาและซ่อมบํารุง เป็นระเบียบ
เรียบร้อยสวยงาม และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 

วิธีการประเมิน 

ผู้ประเมินทําการตรวจสอบ สถานที่ติดต้ังเหมาะสมแข็งแรงหรือไม่ ตรวจสอบการติดต้ังตู้สวิทช์ตัดตอน
(PANEL BOARD) ที่ว่างเพ่ือการปฏิบัติงาน ทั้งน้ีต้องเป็นไปตามมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย
ฉบับปีล่าสุด 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ติดต้ังในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม ไม่มีที่ว่างเพ่ือปฏิบัติงาน  

o.๕ คะแนน 
ติดตั้งในสถานที่ที่เหมาะสม มีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานกว้างไม่น้อยกว่า 75 ซม. ฝาตู้เปิดได้ 
90 องศา เป็นไปตามมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทยฉบับปีล่าสุด  

๑ คะแนน 

ติดตั้งในสถานที่ที่เหมาะสม มีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานกว้างไม่น้อยกว่า 75 ซม. ฝาตู้เปิดได้ 
90 องศา เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทยฉบับปีล่าสุด 
สถานที่ติดต้ังสามารถเข้าถึงได้สะดวก 
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5.1.8 ระบบการต่อลงดินของหม้อแปลงไฟฟ้า และแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (ตู้ MDB) เป็นไปตามมาตรฐาน การ
ติดตั้งทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทยฉบับปีล่าสุด 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือความปลอดภัยและความน่าเช่ือถือของระบบ 

วิธีการประเมิน 

ผู้ประเมินทําการตรวจสอบ สถานที่ติดต้ังจุดต่อลงดินของหม้อแลงไฟฟ้า และตู้ MDB ตรวจสอบความ
แข็งแรง และความต่อเน่ืองทางไฟฟ้า ค่าความต้านทานต้องไม่เกิน 5 โอห์ม ทั้งน้ีการติดต้ังต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทยฉบับปีล่าสุด 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน 
จุดต่อลงดินของหม้อแปลง และตู้ MDB ไม่มีความต่อเน่ืองทางไฟฟ้า และหรือค่าความต้านทาน
มากกว่า 25 โอห์ม 

o.๕ คะแนน 
จุดต่อลงดินของหม้อแปลง และตู้ MDB มีความต่อเน่ืองทางไฟฟ้าค่าความต้านทานมากกว่า  
5 โอห์ม แต่ไม่เกิน 25 โอห์ม 

๑ คะแนน 
จุดต่อลงดินของหม้อแปลง และตู้ MDB มีความต่อเน่ืองทางไฟฟ้า ค่าความต้านทานไม่เกิน 5 โอห์ม 
และการติดต้ังระบบสายดินถูกต้องตามมาตรฐานและหลักวิศวกรรม 

5.1.9 ระบบการต่อลงดินของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแยกต่างหาก เช่น เครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารองฉุกเฉิน การติดตั้ง
ต้องให้สอดคล้องกับ ATS 3P หรือ ATS 4P เป็นไปตามมาตรฐาน การติดตั้งทางไฟฟ้าสําหรับประเทศ
ไทยฉบับปีล่าสุด 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือความปลอดภัยและความน่าเช่ือถือของระบบ 

วิธีการประเมิน 

ผู้ประเมินทําการตรวจสอบ การต่อลงดินของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ให้สอดคล้องกับ ATS 3P หรือ ATS 4P 
สําหรับเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าที่ใช้ ATS 4P ให้ทําการต่อจุดนิวตรอนลงดิน ส่วนเครื่องกําเนิดไฟฟ้าที่ใช้ ATS 3P ห้าม
ต่อจุดนิวตรอนลงดิน ทั้งน้ีการติดต้ังต้องเป็นไปตามมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทยฉบับปีล่าสุด 
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วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน การต่อลงดินของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าไม่ถูกต้อง 

o.๕ คะแนน 
การต่อลงดินของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าถูกต้อง มีความต่อเน่ืองทางไฟฟ้า ค่าความต้านทาน
มากกว่า 5 โอห์ม แต่ไม่เกิน 25 โอห์ม 

๑ คะแนน 
การต่อลงดินของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าถูกต้อง มีความต่อเน่ืองทางไฟฟ้า ค่าความต้านทานไม่เกิน 
5 โอห์ม 

5.1.10 การต่อลงดินในพื้นที่ที่ไม่มีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้า(โซน 0) และพื้นที่ที่มีการใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ไฟฟ้า (โซน 1) สายดินติดตั้งเป็นแบบแยก (TN–S) เป็นไปตามมาตรฐาน การติดตั้งทาง
ไฟฟ้าในสถานที่เฉพาะ : บริเวณสถานพยาบาล ของ วสท. 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือความปลอดภัยและความน่าเช่ือถือของระบบ 

วิธกีารประเมิน 

ผู้ประเมินทําการตรวจสอบ การต่อลงดินบริเวณโซน 0 ของอุปกรณ์ไฟฟ้าตรวจสอบรูปแบบการติดต้ัง
ระบบสายดินของอุปกรณ์เป็นแบบ TN-S สายดินของอุปกรณ์ติดต้ังเป็นแบบแยก และที่ตู้ MDB แผงเมนประธาน
ของอาคารเพียงจุดเดียวเท่าน้ัน ให้ต่อเช่ือมสายดินและสายนิวตรอนถึงกัน ทั้งน้ีการติดต้ังต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
การติดต้ังทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทยฉบับปีล่าสุด 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน การต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่เป็นแบบ TN-S 

o.๕ คะแนน จุดการต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นแบบ TN-S 

๑ คะแนน 
การต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นแบบ TN-S และมีการต่อเช่ือมสายดินและสายนิวตรอนถึง
กันที่ตู้ MDB เท่าน้ัน 

5.1.11 การต่อลงดินในพ้ืนที่ที่มีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้า(โซน 2) (ยกเว้นกลุ่มโซน 1) เช่น บริเวณ ห้องผ่าตัด, 
ห้อง ICU ฯลฯ ซึ่งการจ่ายไฟฟ้าที่ไม่ต่อเน่ืองสามารถก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ สายดินติดต้ังเป็นแบบ
แยกออกจากระบบ (IT) เป็นไปตามมาตรฐาน การติดต้ังทางไฟฟ้าใน สถานที่เฉพาะ : บริเวณสถานพยาบาล 
ของ วสท. 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือความปลอดภัยและความน่าเช่ือถือของระบบ 
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วิธีการประเมิน 

ผู้ประเมินทําการตรวจสอบ การต่อลงดินบริเวณโซน 2 ของอุปกรณ์ไฟฟ้าตรวจสอบรูปแบบการติดต้ัง
ระบบสายดินของอุปกรณ์เป็นแบบ IT สายดินติดต้ังเป็นแบบแยกออกจากระบบ (IT) เป็นไปตามมาตรฐาน การ
ติดต้ังทางไฟฟ้าใน สถานที่เฉพาะ : บริเวณสถานพยาบาล ของ วสท. 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน การต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่เป็นแบบ IT 

o.๕ คะแนน การต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นแบบ IT 

๑ คะแนน 
การต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นแบบ IT และมีสัญลักษณ์แสดงบ่งบอกแยกจากระบบอ่ืน
อย่างชัดเจน 

5.2 ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 

เพ่ือให้มีแสงส่องสว่างบริเวณภายนอก และภายในอาคาร ให้มีความสว่างเพียงพอเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
ใช้งาน รวมถึงสําหรับใช้ในการหนีไฟ เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และสมาคมไฟฟ้าแสงสว่าง 
แห่งประเทศไทย การส่องสว่างภายในโรงพยาบาล มีพ้ืนที่ต้องการให้แสงหลายแบบ แต่ละพ้ืนที่มีการให้แสง 
ที่แตกต่างกัน หลอดที่เหมาะสมท่ีใช้ในโรงพยาบาล คือหลอดที่มีอุณหภูมิสี 4000-4500 องศาเคลวิน เพราะให้
แสงสีแดงออกมาด้วย ซึ่งเหมาะสําหรับการตรวจรักษาทั่วไป ยกเว้นโรคดีซ่านซึ่งหลอดที่เหมาะคือ หลอดที่มี 
สีนํ้าเงิน คือ หลอดเดย์ไลท์ เน่ืองจากการเปลี่ยนสีผิวที่เหลือง เห็นได้ชัดในหลอดประเภทน้ี แต่อย่างไรก็ตามหลอด
คูลไวท์ (อุณหภูมิสี 4000-4500 องศาเคลวิน) ก็เหมาะสําหรับการรักษาส่วนใหญ่อยู่ ดังน้ันจึงสรุปได้ว่าหลอดท่ี
เหมาะสมท่ีสุดสําหรับงานโรงพยาบาล คือหลอดคูลไวท์  

5.2.1 ภายนอกอาคารมีการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างหรือดวงโคมที่ให้ความสว่างในเวลากลางคืนได้อย่าง
พอเพียงสภาพของเสาไฟฟ้าและดวงโคมมีการติดตั้งอย่างม่ันคงแข็งแรงและปลอดภัย 

วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือให้ความสว่างในเวลากลางคืนกับพ้ืนที่ภายนอกอาคารบริเวณผิวจราจร บริเวณที่จอดรถ และบริเวณ
พ้ืนที่ทั่วไป  

วิธีการประเมิน 

  ผู้ประเมินทําการตรวจสอบวัดระดับความส่องสว่างบริเวณผิวจราจร บริเวณที่จอดรถ และบริเวณพ้ืนที่
ทั่วไป ค่าความสว่างที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ให้ดูจากตารางความส่องสว่างภายในอาคาร ของสมาคมไฟฟ้าแสง
สว่างแห่งประเทศไทยการวัดควรวัดที่ระดับพ้ืนไม่น้อยกว่า 3 จุด แล้วนํามาหาค่าเฉล่ีย และนําไปเปรียบเทียบกับ
ค่าในตาราง 
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วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน แสงสว่างไม่พียงพอกับความต้องการตํ่ากว่าข้อกําหนด 

0.5 คะแนน 
แสงสว่างพียงพอกับความต้องการ ค่าความสว่างบริเวณทางเดินไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์  
เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย 

1 คะแนน 
แสงสว่างพียงพอกับความต้องการ ค่าความสว่างบริเวณทางเดินไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์  
เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย การติดต้ังมั่นคงแข็งแรง และ
มีการป้องกันตามมาตรฐานและหลักวิศวกรรม 

5.2.2 ภายในอาคารมีค่าความเข้มของแสงสว่างพอเพียงและเหมาะสมต่อพื้นที่ใช้งาน ตามมาตรฐานสมาคม
ไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้ความสว่างในเวลากลางคืนกับพ้ืนที่ภายในอาคารบริเวณทั่วไปให้มีความเหมาะสมต่อพ้ืนที่ใช้งานมี
ค่าความสว่างพอเพียงและเป็นไปตามมาตรฐานสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย 

วิธีการประเมิน/แนวทางการประเมินและเกณฑ์ที่กําหนด 

  ผู้ประเมินทําการตรวจสอบวัดระดับความส่องสว่างบริเวณพ้ืนที่ภายในอาคารบริเวณทั่วไปค่าความสว่างที่
เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ให้ดูจากตารางความส่องสว่างภายในอาคาร ของสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย
การวัดควรวัดที่ระดับพ้ืนทํางานไม่น้อยกว่า 3 จุด แล้วนํามาหาค่าเฉล่ียนําไปเปรียบเทียบกับค่าในตาราง และควร
พิจารณารูปแบบดวงโคมว่าเหมาะสมหรือไม่ เช่น สีของหลอด รูปแบบของดวงโคม บริเวณสะอาด และที่พักคนไข้
ควรเป็นโคมแบบปิด ส่วนที่ทํางานทั่วไปเป็นโคมแบบมีแผ่นสะท้อนแสง เป็นต้น 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน แสงสว่างไม่เพียงพอกับความต้องการโดยตํ่ากว่าข้อกําหนด 

0.5 คะแนน 
แสงสว่างเพียงพอกับความต้องการ เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่ง
ประเทศไทย 

1 คะแนน 
แสงสว่างเพียงพอกับความต้องการ เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่ง
ประเทศไทย แสงที่ใช้เป็นแบบขาวนวล (COOL WHITE) รูปแบบเหมาะสมและการติดต้ังมั่นคง
แข็งแรง  
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5.2.3 ภายนอกอาคาร วงจรไฟฟ้าแสงสว่างต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกิน  
และป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่ว 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือความปลอดภัยป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกิน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดเพลิงไหม้ได้ และป้องกัน
อันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เสียชีวิตได้ ติดต้ังในสถานที่เหมาะสม แข็งแรง สะดวกในการดูแล
รักษาและซ่อมบํารุง เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 

วิธีการประเมิน 

 ผู้ประเมินทําการตรวจสอบว่ามีการติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกิน และป้องกันอันตรายจาก
กระแสไฟฟ้ารั่วหรือไม่ สถานที่ติดต้ังเหมาะสมแข็งแรงหรือไม่ สะดวกในการดูแลรักษาและซ่อมบํารุง เป็นระเบียบ
เรียบร้อยสวยงาม และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกิน และหรือไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจาก
กระแสไฟฟ้ารั่ว 

0.5 คะแนน มีอุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกิน และป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่ว 

1 คะแนน 
มีอุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกิน และป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วติดต้ังใน
สถานที่ที่เหมาะสม สะดวกในการดูแลรักษาและซ่อมบํารุง เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และ
ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 

5.3 ระบบไฟฟ้าสํารองฉุกเฉิน 

ระบบไฟฟ้าสํารอง มีไว้สําหรับทดแทนการจ่ายกําลังไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉิน หรือแหล่งจ่ายกําลังไฟฟ้าจาก
การไฟฟ้าขัดข้อง ล้มเหลว โดยจะต้องจ่ายกําลังไฟฟ้าให้กับพ้ืนที่ที่ ใ ช้สําหรับการบริการ และใช้ในการ
รักษาพยาบาลอย่างต่อเน่ืองเป็นอย่างน้อยในสัดส่วนที่เหมาะสม 
 

5.3.1 มีระบบไฟฟ้าสํารองฉุกเฉินในการทํางานของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าซ่ึงต้องสามารถจ่ายไฟใช้งานภายใน 
10 วินาที ภายหลังระบบไฟฟ้ากําลังหลักหยุดทํางาน 

วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือสําหรับทดแทนการจ่ายกําลังไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉิน หรือแหล่งจ่ายกําลังไฟฟ้าจากการไฟฟ้าขัดข้อง 
ล้มเหลว โดยจะต้องจ่ายกําลังไฟฟ้าให้กับพ้ืนที่ที่ใช้สําหรับการบริการ และใช้ในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเน่ือง ใน
เวลาที่รวดเร็ว และเหมาะสมการจ่ายไฟอัตโนมัติขณะแหล่งจ่ายไฟปกติล้มเหลว แบ่งเป็น 5 ประเภท 

1. ประเภท 0   (ไม่มีการขาดตอน) 
2. ประเภท 0.15  (ขาดตอนสั้นมาก) 
3. ประเภท 0.5  (ขาดตอนสั้น) ใช้กับโคมไฟ บริภัณฑ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ เพ่ือช่วยชีวิต 
4. ประเภท 15  (ขาดตอนปานกลาง) 
5. ประเภท >15  (ขาดตอนนาน) 
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วิธีการประเมิน 

  ผู้ประเมินทําการตรวจสอบว่ามีการติดต้ังระบบไฟฟ้าสํารองหรือไม่ สามารถใช้การได้ดีหรือไม่ และใช้ใน
การรักษาพยาบาลอย่างต่อเน่ือง ในเวลาที่รวดเร็ว และเหมาะสม 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการติดต้ังระบบไฟฟ้าสํารอง ใช้ในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเน่ือง 

0.5 คะแนน 
มีการติดต้ังระบบไฟฟ้าสํารอง ใช้ในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเน่ือง การทํางานจ่ายไฟอัตโนมัติ
ขณะแหล่งจ่ายไฟปกติล้มเหลวเป็นแบบขาดตอนนาน >15 วินาที 

1 คะแนน 
มีการติดต้ังระบบไฟฟ้าสํารอง ใช้ในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเน่ือง การทํางานจ่ายไฟอัตโนมัติ
ขณะแหล่งจ่ายไฟปกติล้มเหลวเป็นแบบขาดตอนปานกลาง 10-15 วินาที 

5.3.2 เครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารองต้องอยู่ในที่มิดชิด โดยอาจอยู่ภายในอาคารหลักหรืออยู่เป็นอาคารแยก 
ต่างหาก มีการป้องกันแรงสั่นสะเทือนและเสียงจากเครื่อง มีประตูทางเข้าออกสะดวก และกว้าง
เพียงพอต่อการเคลื่อนย้ายหรือซ่อมบํารุง โดยมีระยะห่างโดยรอบจากเครื่องกับผนังไม่น้อยกว่า 1 เมตร 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือความปลอดภัยติดต้ังในสถานท่ีเหมาะสม แข็งแรง สะดวกในการดูแลรักษาและซ่อมบํารุง  
เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 

วิธีการประเมิน 

 ผู้ประเมินทําการตรวจสอบ สถานที่ติดต้ังเหมาะสมแข็งแรงหรือไม่ ตรวจสอบการติดต้ังเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า
สํารอง ที่ว่างเพ่ือการปฏิบัติงาน ทั้งน้ีต้องเป็นไปตามมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทยฉบับปีล่าสุด 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ติดต้ังในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม ไม่มีที่ว่างเพ่ือปฏิบัติงาน  

0.5 คะแนน 
ติดต้ังในสถานที่ที่เหมาะสม มีที่ว่างเพ่ือปฏิบัติงานและมีการป้องกันแรงสั่นสะเทือนและเสียง
จากเคร่ืองเป็นไปตามมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทยฉบับปีล่าสุด  

1 คะแนน 

ติดต้ังในสถานที่ที่เหมาะสม มีที่ว่างเพ่ือปฏิบัติงานโดยมีระยะห่างโดยรอบจากเคร่ืองกับผนังไม่ 
น้อยกว่า 1 เมตร และมีการป้องกันแรงสั่นสะเทือนและเสียงจากเคร่ือง สถานที่ติดต้ังสามารถ
เข้าถึงได้สะดวกมีการระบายอากาศที่ดี และมีป้ายแจ้งเตือนระวังอันตรายจากไฟฟ้าเป็นไปตาม
มาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทยฉบับปีล่าสุด  
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5.3.3 มีเครื่องสํารองไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) จ่ายให้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สําคัญ สําหรับวงจรช่วยชีวิตซ่ึง
ไม่สามารถหยุดได้ มีการใช้อย่างต่อเนื่องเพียงพอ และเหมาะสม โดยอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือสําหรับทดแทนการจ่ายกําลังไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉิน หรือแหล่งจ่ายกําลังไฟฟ้าจากการไฟฟ้าขัดข้อง 
ล้มเหลว โดยจะต้องจ่ายกําลังไฟฟ้าให้กับพ้ืนที่ที่ใช้สําหรับการบริการ และใช้ในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเน่ือง 
ซึ่งการจ่ายไฟฟ้าที่ไม่ต่อเน่ือง สามารถก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ การจ่ายไฟอัตโนมัติขณะแหล่งจ่ายไฟปกติ
ล้มเหลว แบ่งเป็น 5 ประเภท 

1. ประเภท 0  (ไม่มีการขาดตอน) 
2. ประเภท 0.15  (ขาดตอนสั้นมาก) 
3. ประเภท 0.5  (ขาดตอนสั้น) ใช้กับโคมไฟ บริภัณฑ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ เพ่ือช่วยชีวิต 
4. ประเภท 15  (ขาดตอนปานกลาง) 
5. ประเภท >15  (ขาดตอนนาน) 

วิธีการประเมิน 

ผู้ประเมินทําการตรวจสอบว่ามีการติดต้ังเคร่ืองสํารองไฟฟ้าฉุกเฉินUPS(Uninterruptible Power 
Supply)สําหรับอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้รักษาผู้ป่วยวิกฤตหรือไม่ สามารถใช้การได้ดีและมีประสิทธิภาพหรือไม่  

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน 
ไม่มีการติดต้ังระบบไฟฟ้าสํารองUPSใช้ในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเน่ืองกับอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ที่สําคัญ สําหรับวงจรช่วยชีวิตซึ่งไม่สามารถหยุดได้ 

o.๕ คะแนน 
มีการติดต้ังระบบไฟฟ้าสํารอง UPS ประเภทไม่มีการขาดตอน ใช้ในการรักษาพยาบาลอย่าง
ต่อเน่ืองกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สําคัญ สําหรับวงจรช่วยชีวิตซึ่งไม่สามารถหยุดได้ 

๑ คะแนน 

มีการติดต้ังระบบไฟฟ้าสํารอง UPSประเภทไม่มีการขาดตอน เป็นแบบ True Online Double 
Conversion Design ,Pure Sine Wave และมีแบตเตอร่ีสํารองจ่ายกระแสไฟฟ้า 
ไม่น้อยกว่า 10 นาทีใช้ในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเน่ืองกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สําคัญ 
สําหรับวงจรช่วยชีวิตซึ่งไม่สามารถหยุดได้ 

5.4 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แจ้งเหตุในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ใช้กับอาคารเพ่ือเตือนภัยในเรื่อง
ไฟไหม้ ป้องกันชีวิต และทรัพย์สิน อุปกรณ์ประกอบด้วย เช่น  

- แผงควบคุม 
- อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณควัน และความร้อน 
- อุปกรณ์แจ้งเหตุ เป็นต้น  
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5.4.1 มีการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในทุกชั้นของอาคารประกอบด้วย อุปกรณ์ส่งสัญญาณทีส่ามารถสง่
เสียงหรือสัญญาณให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึง โดยการควบคุมด้วยมือหรือด้วย
ระบบอัตโนมัติ ในตําแหน่งที่เหมาะสมเช่น โถงพักรอ ห้องพักผู้ป่วย ห้องทํางาน เป็นต้น โดยการ
ติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของวสท. 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือแจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึง การแจ้งเหตุสามารถกระทําได้โดย
การควบคุมด้วยมือหรือด้วยระบบอัตโนมัติ 

วิธีการประเมิน 

 ผู้ประเมินทําการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ว่ามีการติดต้ังอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณโดยอัตโนมัติ 
และอุปกรณ์แจ้งเหตุ ครอบคลุมตามพ้ืนที่หรือไม่ การติดต้ังเป็นระเบียบเรยีบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานหรือไม่ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการติดต้ังอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

0.5 คะแนน 
มีการติดต้ังอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณโดยอัตโนมัติ และอุปกรณ์
แจ้งเหตุ ครอบคลุมตามพ้ืนที่ 

1 คะแนน 
มีการติดต้ังอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณโดยอัตโนมัติ และอุปกรณ์
แจ้งเหตุ ครอบคลุมตามพ้ืนที่ และมีการติดต้ังเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ถูกต้องตาม
มาตรฐานและหลักวิศวกรรม 

5.5 ระบบป้องกันการเข้าออก 

ระบบป้องกันการเข้าออก (Access Control) เป็นระบบที่ควบคุมการเข้า หรือ ออก อัตโนมัติ โดย
จําเป็นต้องใช้รหัสข้อมูล เพ่ือป้องก้นและควบคุมการเข้าถึงในสถานที่เฉพาะที่ต้องการความปลอดภัย  

เกณฑ์ประเมินในหมวดนี้ ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมินย่อย 1 เกณฑ์ โดยแต่ละเกณฑ์การประเมินย่อย
มีคะแนนเต็ม 1 คะแนน รวมคะแนนเต็มเท่ากับ 1 คะแนน  

5.5.1 มีการติดตั้งระบบป้องกันการเข้าออก เพื่อป้องกันการเข้าถึงในสถานที่เฉพาะที่ต้องการความปลอดภัย 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือความม่ันคงรักษาความปลอดภัยและป้องกันทรัพย์สินสูญหาย 

วิธีการประเมิน 

 ผู้ประเมินทําการตรวจสอบระบบป้องกันการเข้าออก ว่ามีการติดต้ังตามจุดที่มีความเสี่ยง โถงทางเข้า 
หน้าประตู บริเวณที่มีความเสี่ยง เช่น ห้องทารกแรกเกิด ห้องการเงิน ห้องยา เป็นต้น และการติดต้ังเป็นระเบียบ
เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานหรือไม่ 
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วิธีการให้คะแนน 
0 คะแนน ไม่มีการติดต้ังอุปกรณ์ระบบระบบป้องกันการเข้าออก 

0.5 คะแนน 
มีการติดต้ังอุปกรณ์ระบบป้องกันการเข้าออกตามจุดที่มีความเสี่ยงเช่น โถงทางเข้า หน้าประตู 
บริเวณที่มีความเสี่ยง เช่น ห้องทารกแรกเกิด ห้องการเงิน ห้องยา เป็นต้น แต่ยังไม่ครบถ้วน 

1 คะแนน 
มีการติดต้ังอุปกรณ์ระบบป้องกันการเข้าออกตามจุดที่มีความเสี่ยงเช่น โถงทางเข้า หน้าประตู 
บริเวณที่มีความเสี่ยง เช่น ห้องทารกแรกเกิด ห้องการเงิน ห้องยา เป็นต้นอย่างครบถ้วนและมีการ
ติดต้ังเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ถูกต้องตามมาตรฐานและหลักวิศวกรรม 

5.6 ระบบป้องกันแรงดัน และกระแสเกิน 

เป็นการติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันแรงดันและกระแสเกินภายในอาคาร ที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ฟ้าผ่า, 
สวิทช์ช่ิง, การลัดวงจร เป็นต้น 

เกณฑ์ประเมินในหมวดนี้ ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมินย่อย 1 เกณฑ์ โดยแต่ละเกณฑ์การประเมินย่อย
มีคะแนนเต็ม 1 คะแนน รวมคะแนนเต็มเท่ากับ 1 คะแนน  

5.6.1 มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดัน และกระแสเกินที่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (ตู้ MDB) เพื่อป้องกันแรงดัน
และกระแสไฟเกินที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ฟ้าผ่า , สวิทช์ชิ่ง , การลัดวงจร เป็นต้น 

วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือป้องกันอันตรายลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งจะทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหาย จากปัจจัย
ภายนอก เช่น ฟ้าผ่า, สวิทช์ช่ิง, การลัดวงจร เป็นต้น 

วิธีการประเมิน 

  ผู้ประเมินทําการตรวจสอบว่ามีการติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันแรงดัน และกระแสเกินที่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 
(ตู้ MDB) หรือไม่ และลักษณะการติดต้ังถูกต้องตามหลักวิศวกรรมหรือไม่ 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีการติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันแรงดัน และกระแสเกินภายในอาคารที่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (ตู้ MDB) 

o.๕ คะแนน มีการติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันแรงดัน และกระแสเกินภายในอาคารท่ีแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (ตู้ MDB) 

๑ คะแนน 
มีการติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันแรงดัน และกระแสเกินภายในอาคารท่ีแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก(ตู้ MDB)และ
ลักษณะการติดต้ังถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 
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6. งานระบบประปาและสุขาภิบาล 

 6.1 ระบบประปา 

ระบบประปา ในหมวดระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หมายถึง นํ้าสําหรับอุปโภค-บริโภค ภายใน
โรงพยาบาลต้องมีคุณภาพนํ้าได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย มีแรงดันเพียงพอต่อการใช้งาน และมีการสํารองนํ้าไว้
ใช้ในกรณีนํ้าประปาไม่ไหล หรือกรณีซ่อมแซม และมีแผนผังระบบประปาเพ่ือการซ่อมบํารุงรักษาระบบประปาใน
อนาคต 

การประเมินในระบบประปา ประกอบด้วยเกณฑ์ประเมินย่อย 3 เกณฑ์ โดยแต่ละเกณฑ์มีคะแนน 1 
คะแนน รวมคะแนนเต็มเท่ากับ 3 คะแนน 

6.1.1 มีการสํารองน้ําประปา 

วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือให้มีการสํารองนํ้าประปาที่สามารถให้บริการได้ตลอดเวลา โดยปรกติในระบบประปาควรจะต้อง
สํารองนํ้าไว้ใช้ได้ 2 วัน 

วิธีการประเมิน 

 มีปริมาณนํ้าประปาสํารองได้เพียงพอสําหรับใช้ได้ 2 วัน 

วิธกีารให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการสํารองนํ้าประปา 

0.5 คะแนน มีการสํารองนํ้าประปาไว้ใช้ แต่น้อยกว่า 2 วัน 

1 คะแนน มีการสํารองนํ้าประปาไว้ใช้ได้ 2 วัน 

 6.1.2 ถังเก็บน้ําสํารองต้องมีฝาถังปิดมิดชิด  

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือสําหรับการตรวจสอบ บํารุงรักษา และป้องกันสัตว์ แมลง หรือคนตกลงไปในถัง 

วิธีการประเมิน 

 ตรวจสอบว่ามีฝาถังที่แข็งแรง ปิดมิดชิด มีกุญแจล็อค 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีฝาปิด 

0.5 คะแนน มีฝาปิด ไม่มิดชิด และไม่มีกุญแจล็อค 

1 คะแนน มีฝาปิด มิดชิด มีกุญแจล็อค 
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6.2 ระบบระบายน้ําและระบบสุขาภิบาล 

 ระบบระบายน้ําและระบบสุขาภิบาล ในหมวดวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหมายถึง การระบายนํ้าทิ้ง นํ้าเสีย 
รวมถึงนํ้าฝน ออกจากโรงพยาบาล สู่แหล่งระบบระบายนํ้าสาธารณะโดยไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม 

 การประเมินในระบบระบายนํ้าและระบบสุขาภิบาล ประกอบด้วยเกณฑ์ประเมินย่อย 4 เกณฑ์ โดยแต่ละ
เกณฑ์มีคะแนน 1 คะแนน รวมคะแนนเต็มเท่ากับ 4 คะแนน  

6.2.1 มีระบบระบายน้ําฝนจากอาคารสู่แหล่งระบายน้ําสาธารณะ 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้มีระบบระบายน้ําฝนจากอาคารสู่แหล่งระบายน้ําสาธารณะ ได้ตามมาตรฐานของงานระบบ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

วิธีประเมิน 

ตรวจสอบความลาดเอียดของรางระบายน้ําว่าเพียงพอ ไม่ก่อให้เกิดการตกตะกอนในท่อ หรือราง  
โดยมีตะแกรงดักขยะในระบบระบายนํ้า ก่อนออกสู่ระบบระบายนํ้าสาธารณะ และไม่มีบริเวณนํ้าขังที่ก่อให้เกิด
แหล่งเพาะพันธ์ยุง 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน มีความลาดเอียงไม่เพียงพอ มีนํ้าขังในรางหรือท่อระบายนํ้า 

o.๕ คะแนน ไม่มีนํ้าขังในรางหรือท่อระบายนํ้า หรือไม่มีตะแกรงดักขยะ 

๑ คะแนน 
ไม่มี นํ้าขังในรางหรือท่อระบายนํ้า  ไม่มีบริ เวณนํ้าขังที่ ก่อให้ เ กิดแหล่งเพาะพันธ์ยุง  
และมีตะแกรงดักขยะ 

6.2.2 การแยกประเภทท่อต่างๆ 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ใช้งานตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตามประเภทการใช้งานอย่างชัดเจน เช่นท่อนํ้าทิ้ง ท่อส้วม  
ท่อระบายนํ้าฝน ท่อระบายนํ้าจากเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น โดยไม่มีการร่ัวซึม 

วิธีการประเมิน 

ตรวจสอบการแยกประเภทท่อต่างๆ ใช้งานตามประเภทการใช้งานอย่างชัดเจน โดยไม่มีการใช้งาน 
ผิดประเภท หรือใช้งานร่วมกัน และไม่รั่วซึม 
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วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน มีการใช้งานร่วมกัน เช่นท่อส้วมใช้ร่วมกับท่อนํ้าทิ้ง เป็นต้น 

0.5 คะแนน มีการใช้ท่อโดยแยกประเภทตามการใช้งาน แต่ยังมีการร่ัวซึม 

1 คะแนน มีการใช้ท่อโดยแยกประเภทตามการใช้งาน โดยไม่การร่ัวซึม 

6.2.3 ระบบสุขาภิบาลห้องปฏิบัติการ 

วัตถุประสงค์ 

ห้องปฏิบัติการ เช่น ห้อง Lab , ห้องทันตกรรม , ห้องล้างไต , ห้องล้างเคร่ืองมือ , ห้องรังสี , ห้องหน่วย
จ่ายกลางปราศจากเช้ือ เป็นต้น เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานของห้องต่างๆดังกล่าว ต้องใช้ท่อ
และอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบด้วย ท่อประปา (ท่อชนิดพิเศษไม่ก่อเกิดเป็นสนิม หรือตระกรัน) ท่อนํ้าทิ้ง (ท่อชนิด
พิเศษ ทนกรด-ด่าง) และเคร่ืองมือและอุปกรณ์ชนิดพิเศษเฉพาะ เช่น ชุดกรอหินปูน เป็นต้น 

วิธีการประเมิน 

ตรวจสอบการใช้ท่อ อุปกรณ์ และเครื่องมือชนิดพิเศษน้ันว่าตรง ตามประเภทการใช้งานหรือไม่ 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่ใช้ท่อ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือชนิดพิเศษ ตามประเภทการใช้งาน 

o.๕ คะแนน ใช้ท่อ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือชนิดพิเศษ ตามประเภทการใช้งาน บางส่วน ที่จําเป็น 

๑ คะแนน ใช้ท่อ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือชนิดพิเศษ ตามประเภทการใช้งาน ทั้งหมด 

7. งานระบบเครื่องกล 

7.1 ลิฟต์ (ถ้ามี) 

  ระบบลิฟต์สําหรับอาคารสถานบริการสุขภาพภายในโรงพยาบาล ประกอบด้วย ระบบลิฟต์บรรทุกเตียง
คนไข้ ระบบลิฟต์โดยสาร ระบบลิฟต์ดับเพลิง ระบบลิฟต์ขนของ และระบบลิฟต์สําหรับผู้พิการ ระบบลิฟต์จึงเป็น
ส่วนหน่ึงของอาคารสูงและอาคารสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข ผู้ดูแลอาคารจะต้องมีส่วนเก่ียวข้องใน
การตรวจสอบและซ่อมบํารุงรักษา แต่เน่ืองจากลิฟต์จะติดต้ังอยู่ในปล่องลิฟต์ทําให้ไม่สามารถมองเห็นอุปกรณ์
ส่วนประกอบต่างๆ ในบ่อลิฟต์ (LIFT PIT) และที่ติดต้ังอยู่เหนือหลังคาลิฟต์ได้ จริงอยู่การตรวจสอบระบบลิฟต์ของ
ผู้ดูแลอาคารส่วนใหญ่จะตรวจดูจากรายงานการซ่อมบํารุง การชํารุดจากการใช้งาน และการทดสอบว่ามีการซ่อม
บํารุงและทดสอบตามระยะเวลาหรือไม่ แต่ผู้ดูแลอาคารควรมีความเข้าใจกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวกับระบบ
ลิฟต์ให้มากขึ้น เพ่ือเป็นการใช้ลิฟต์อย่างถูกวิธี ปลอดภัย และการดูแลรักษาให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เพ่ือเป็น
สิ่งอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยกับผู้ป่วย ญาติและผู้รับบริการของโรงพยาบาล ให้สามารถขึ้น-ลง 
ในแนวดิ่งได้รวดเร็ว ทั้งสามารถให้ผู้ป่วยที่ไม่สามรถช่วยเหลือได้และผู้พิการ เข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ทั่วถึง 
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วิธีการประเมิน 

  มีการแยกประเภทของลิฟต์ตามการใช้งาน มีขนาดและจํานวนเพียงพอต่อการใช้งาน โถงหน้าลิฟต์ ต้องมี
พ้ืนที่เพียงพอต่อการใช้งาน 

7.1.1 มีการแยกประเภทของลิฟต์ตามการใช้งาน ได้แก่ ลิฟต์โดยสาร, ลิฟต์ขนของ, ลิฟต์สําหรับพนักงาน
ดับเพลิง  

วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือเป็นสิ่งอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยกับผู้ป่วย ญาติและผู้รับบริการของโรงพยาบาล ให้
สามารถขึ้น-ลง ในแนวด่ิงได้รวดเร็ว ทั้งสามารถให้ผู้ป่วยที่ไม่สามรถช่วยเหลือตนเองได้และผู้พิการ เข้าถึงการ
รักษาพยาบาลได้ทั่วถึง 

วิธีการประเมิน 

  ตรวจสอบลิฟต์ของอาคารมีการแยกประเภทของลิฟต์อย่างชัดเจน เช่น มีการแยกลิฟต์โดยสารออกจาก
ลิฟต์ขนของ 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีระบบลิฟต์สําหรับบริการผู้ป่วย ญาติและผู้รับบริการ สําหรับอาคารต้ังแต่ 2 ช้ันขึ้นไป 

o.๕ คะแนน 
1. มีการใช้ลิฟต์ที่ปะปนกัน เช่น ลิฟต์สําหรับบรรทุกเตียงผู้ป่วยกับลิฟต์โดยสารสําหรับ
เจ้าหน้าที่ ลิฟต์ขนของ และลิฟต์สําหรับผู้พิการ (สําหรับอาคารที่มีลิฟต์มากกว่า 1 ชุด) หรือ2. 
อาคารขนาดใหญ่และอาคารสูง ตามกฎหมายควบคุมอาคาร ไม่มีลิฟต์สําหรับพนักงานดับเพลิง 

๑ คะแนน 
มีการแยกประเภทของลิฟต์โดยสารกับลิฟต์ขนของอย่างชัดเจน เช่น ลิฟต์โดยสารสําหรับ
เจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์สําหรับผู้พิการและเป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร 

7.1.2 มีขนาดและจํานวนเพียงพอต่อการใช้งาน 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้ลิฟต์มีขนาดและจํานวนสามารถรองรับการใช้งานสําหรับบริการผู้ป่วย ญาติและผู้รับบริการของ
อาคารน้ันได้อย่างเพียงพอ 

วิธีการประเมิน 

  ตรวจสอบการรอใช้บริการลิฟต์ของผู้ป่วย ญาติ ผู้รับบริการและเจ้าหน้าของโรงพยาบาลที่ของแต่ละ
อาคาร มีปริมาณมากและคอยลิฟต์นานหรือไม่ 

วิธีการใหค้ะแนน 

o คะแนน ไม่มีระบบลิฟต์สําหรับบริการผู้ป่วย ญาติและผู้รับบริการ 

o.๕ คะแนน ใช้ลิฟต์โดยสารแทนลิฟต์สําหรับบรรทุกเตียงผู้ป่วย และมีการรอใช้ลิฟต์นานผิดปกติเกิน 5 นาท ี

๑ คะแนน 
มีขนาดและจํานวนของลิฟต์สามารถรองรับการใช้งานสําหรับบริการผู้ป่วย ญาติและผู้รับบริการ
ของอาคารน้ันได้อย่างดีไม่มีการรอนาน 
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7.1.3 บริเวณโถงหน้าลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้ ต้องมีพื้นที่สามารถเข็นเปลนอนสวนกันได้ 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้บริเวณโถงหน้าลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้มีพ้ืนที่สําหรับให้บริการผู้ป่วยได้สะดวกรวดเร็วสามารถเข็น
เปลผู้ป่วยสวนกันได้ ไม่มีสิ่งกีดขว้างทั้งในกรณีใช้งานตามปกติและกรณีมีเหตุฉุกเฉิน 

วิธีการประเมิน 

 ประเมินด้วยสายตาว่าบริเวณโถงหน้าลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้มีพ้ืนที่สําหรับให้บริการผู้ป่วยได้สะดวก
รวดเร็ว ไม่มีสิ่งกีดขว้าง สามารถเข็นเปลนอนสวนกันได้สะดวกและปลอดภัย พ้ืนที่ด้านโถงหน้าลิฟต์กว้างประมาณ 
3 เมตร 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน 
บริเวณโถงระบบลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้สําหรับบริการผู้ป่วย ญาติและผู้รับบริการ มีลักษณะคับ
แคบ ไม่สามารถเข็นเปลนอนสวนกันได้ ไม่ปลอดภัย 

o.๕ คะแนน 
บริเวณโถงหน้าลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้สามารถเข็นเปลนอนสวนกันได้ แต่อาจมีสิ่งกีดขว้างทาง
สัญจรไม่สะดวก 

๑ คะแนน 
บริเวณโถงหน้าลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้ มีพ้ืนที่เพียงพอต่อการใช้งาน สามารถเข็นเปลนอนสวนกัน
ได้สะดวก ปลอดภัย 

7.1.4 กําหนดให้มีลิฟต์สําหรับผู้พิการและทุพพลภาพสามารถใช้งานได้ 

วัตถุประสงค์ 

  มีการติดต้ังอุปกรณ์สําหรับผู้พิการและทุพพลภาพสามารถใช้งานได้สะดวกตามกฎกระทรวง 

วิธีการประเมิน 

 ตรวจสอบปุ่มกดบริเวณโถงหน้าลิฟต์และภายในตัวลิฟต์ว่ามีการติดต้ังอุปกรณ์อํานวยความสะดวกสําหรับ
ผู้พิการและทุพพลภาพให้สามารถใช้งานได้สะดวกและเป็นไปตามกฎกระทรวงกําหนด 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีการติดต้ังอุปกรณ์สําหรับผู้พิการและทุพพลภาพ 

o.๕ คะแนน 
มีการติดต้ังอุปกรณ์สําหรับผู้พิการและทุพพลภาพ แต่อาจมีสิ่งกีดขว้างหรือการใช้งานไม่สะดวก / 
มีไม่ครบตามกฎกระทรวงกําหนด 

๑ คะแนน 
มีการติดต้ังอุปกรณ์สําหรับผู้พิการและทุพพลภาพสามารถใช้งานได้สะดวกครบตามกฎกระทรวง
กําหนด 

เอกสารอ้างอิง 
 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา 
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7.1.5 บริเวณโถงหน้าลิฟต์และภายในห้องโดยสารต้องสะอาด มีระบบระบายอากาศและแสงสว่างภายในห้อง
โดยสารที่เหมาะสม 

วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือให้บริเวณโถงหน้าลิฟต์และภายในห้องโดยสาร มีการรักษาความสะอาด มีการตรวจสอบการทํางาน
ของพัดลมระบายอากาศ  

วิธีการประเมิน 

  ตรวจเช็คความสะอาดภายในห้องโดยสารของลิฟต์และบริเวณโถงหน้าลิฟต์และการทํางานของพัดลม
ระบายอากาศและแสงสว่างภายในตัวลิฟต์ 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน โถงหน้าลิฟต์และภายในห้องโดยสาร ไม่สะอาด ไม่สว่างและไม่มีการระบายอากาศ 

o.๕ คะแนน 
ความสะอาดโถงหน้าลิฟต์และภายในห้องโดยสาร มีระบบระบายอากาศ แสงสว่างที่เหมาะสม 
โดยมีไม่ครบตามข้อกําหนด 

๑ คะแนน 
โถงหน้าลิฟต์และภายในห้องโดยสาร ต้องมีการทําความสะอาดอย่างสม่ําเสมอ พร้อมมีการ
ตรวจสอบการทํางาระบบระบายอากาศและแสงสว่างที่ห้องโดยสารของลิฟต์ 

7.2 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ 

  ระบบปรับอากาศ เป็นระบบที่มีทําให้เกิดความสบายต่อร่างกายและรักษายืดอายุวัสดุ-อุปกรณ์ ระบบที่ดี
จะต้องคํานึงถึงการเลือกใช้วัสดุ-อุปกรณ์และควบคุมสภาพอากาศสําหรับปฏิบัติงานที่มีประสิทธ์ิภาพสูงแต่ไม่
จําเป็นจะต้องใช้วัสดุ-อุปกรณ์ที่มีราคาแพงเสมอไป รวมทั้งคํานึงการประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องพลังงาน และไม่
ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมในภายหลังด้วย ระบบที่ดีจึงต้องเร่ิมต้นต้ังแต่การออกแบบทางวิศวกรรม การใช้วัสดุ
การติดต้ัง การตรวจสอบการทํางานของระบบที่ถูกต้องและมีการดูแลบํารุงรักษาเป็นระยะเวลาต่อเน่ือง 

คุณภาพอากาศ ในที่น้ีจะกล่าวถึง สภาวะอากาศภายในแผนกที่ปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมทั้งอุณหภูมิ
และความช้ืนสัมพัทธ์ และมีคุณภาพอากาศท่ีดี องค์ประกอบของคุณภาพอากาศท่ีดี ประกอบด้วย 

- ภาวะน่าสบาย ของผู้อยู่บริเวณน้ันๆ น่ันคืออุณหภูมิของอากาศ ความช้ืนสัมพัทธ์ และความเร็วของลม
ของอากาศบริเวณน้ันๆ ที่ยอมรับได้  

- การหายใจ เป็นไปได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณความเข้มข้นของออกซิเจนและ
คาร์บอนไดออกไซด์ ที่ ณ บริเวณผู้อยู่บริเวณน้ันๆ  

- ความเข้มข้นของก๊าซ, ไอ, อนุภาคของสิ่งสกปรกและสารเคมีในอากาศ สิ่งเหล่าน้ีมีปริมาณไม่มาก ไม่
ก่อให้เกิดผลร้ายต่อสุขภาพและร่างกายของคน 

ซึ่งจะก่อให้เกิดภาวะสบายต่อผู้เข้าใช้บริเวณพ้ืนที่น้ันๆ ไม่เกิดปัญหาคุณภาพอากาศข้ึนได้ โดยทั้งน้ีจะแยกพิจารณา
พ้ืนที่เป็น 2 ส่วน คือ 

1) พ้ืนที่ส่วนที่ไม่มีการติดต้ังระบบปรับอากาศ ใช้การถ่ายเทอากาศจากภายนอกและการไหลเวียน
อากาศภายในที่เหมาะสม ทําให้ระดับอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ภายในพ้ืนที่เหมาะสม ก่อให้เกิด
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ภาวะสบายไม่รู้สึกร้อนอบอ้าวหรืออึดอัด ไม่สบายกาย รวมท้ังไม่เกิดการสะสมกล่ินและมลพิษต่างๆ 
ขึ้นภายในแผนก 

2) พ้ืนที่ส่วนที่มีการติดต้ังระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศต้องเหมาะสมหรือบํารุงรักษาได้ง่ายและ
สะดวก สามารถควบคุมระดับอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ได้ดี มีการเติมอากาศสะอาด(Fresh Air) 
จากภายนอกไหลเวียนเข้าสู่ภายในอย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดการหมุนเวียนอากาศภายในส่วนที่มีการ
ใช้ระบบปรับอากาศ ถ้าอากาศสะอาดจากภายนอกไหลเวียนเข้ามาสู่ภายในอาคารไม่เพียงพอ จะทํา
ให้อากาศภายในอาคารน่ิง และเกิดการสะสมกลิ่นและมลพิษต่างๆ ได้ 

7.2.1 พื้นที่ให้บริการและพื้นที่ปฏิบัติงาน ต้องมีอากาศที่สะอาดจากภายนอกเติมเข้าสู่พื้นที่บริการ/ 
ปฏิบัติงาน ให้ได้อัตราการถ่ายเทอากาศที่เหมาะสม โดยวิธีธรรมชาติหรือวิธีกล 

วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือการหมุนเวียนของอากาศในพ้ืนที่ให้บริการและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ไม่เป็นบริเวณที่อับอากาศ อาจ
กลายเป็นแหล่งสะสมของเช้ือโรคได้ เป็นการเจือจางเช้ือโรคด้วยวิธีธรรมชาติ 

วิธีการประเมิน 

  ประเมินด้วยสายตา ความรู้สึกที่เกิดความสบาย และสอบถามผู้ใช้งาน ว่าพ้ืนที่ให้บริการและพ้ืนที่
ปฏิบัติงาน โปร่งสบาย มีอากาศหมุนเวียนดี โดยวิธีธรรมชาติหรือวิธีกล 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน พ้ืนที่ให้บริการและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน เป็นที่อับอากาศ ไม่มีการถ่ายเทของอากาศ 

o.๕ คะแนน พ้ืนที่ให้บริการและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน มีการระบายอากาศได้บางส่วน  

๑ คะแนน 
พ้ืนที่ให้บริการและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน โปร่งสบาย ทําให้มีอากาศใหม่ที่บริสุทธ์ิหมุนเวียนได้ โดยวิธี
ธรรมชาติ หรือวิธีกล 

นิยามศัพท์   

 การถ่ายเทอากาศด้วยวิธีกล หมายถึง การติดต้ังอุปกรณ์ เช่น พัดลม ท่อส่งลม เพ่ือช่วยในการระบายอากาศ 
 การถ่ายเทอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ หมายถึง การนําอากาศธรรมชาติเข้ามาในพ้ืนที่ เช่น การเจาะช่องให้

อากาศเข้าและออกได้โดยสะดวก 

7.2.2 มีการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศในบริเวณห้องตรวจ  

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเช้ือโรคทางอากาศให้ผู้ใช้อาคารไม่ติดเช้ือ โดยควบคุมการเคลื่อนที่ของ
อากาศ จากบริเวณที่ผู้ปฏิบัติงานไปยังผู้รับบริการ 

วิธีการประเมิน 

 ใช้วิธีการตรวจสอบการไหลวนของอากาศ จากบริเวณสะอาดมากไปยังบริเวณสะอาดน้อย 
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วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน พ้ืนที่ให้บริการและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ไม่มีการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศ 

o.๕ คะแนน พ้ืนที่ให้บริการและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน มีการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศ แต่ไม่ครบทุกห้องตรวจ 

๑ คะแนน พ้ืนที่ให้บริการและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน มีการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศ ครบทุกห้องตรวจ 

7.2.3 ห้องตรวจผู้ป่วยที่แสดงอาการโรคติดเชื้อทางอากาศ ต้องมีการควบคุมแรงดันอากาศ 

วัตถุประสงค์ 

 ให้ห้องตรวจผู้ป่วยที่แสดงอาการโรคติดเช้ือทางอากาศ มีความดันเป็นลบ เพ่ือป้องกันการแพร่กระจาย
เช้ือโรคออกสู่ภายนอก 

วิธีการประเมิน 

 มีการติดต้ังอุปกรณ์เพ่ือควบคุมแรงดันภายในห้องให้เป็นลบ พร้อมมีรายงานการตรวจสอบ 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน 
ห้องตรวจผู้ป่วยที่แสดงอาคารโรคติดเช้ือทางอากาศ ไม่มีการติดต้ังอุปกรณ์ควบคุมแรงดันในห้อง
ให้เป็นลบ 

o.๕ คะแนน 
ห้องตรวจผู้ป่วยที่แสดงอาคารโรคติดเช้ือทางอากาศ มีการติดต้ังอุปกรณ์ควบคุมแรงดันในห้องให้
เป็นลบ แต่ไม่มีรายงานการตรวจสอบ 

๑ คะแนน 
ห้องตรวจผู้ป่วยที่แสดงอาคารโรคติดเช้ือทางอากาศ มีการติดต้ังอุปกรณ์ควบคุมแรงดันในห้องให้
เป็นลบอย่างถูกต้อง พร้อมมีรายงานการตรวจสอบ 

นิยามศัพท์   

 อุปกรณ์เพ่ือควบคุมแรงดัน ประกอบด้วย พัดลมดูดอากาศ, แผ่นกรองอากาศชนิด HEPA, Pressure 
Gage 
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คําอธิบายเกณฑ์การเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

ด้านที ่3 ระบบงานความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

 

ผู้ทําการตรวจสอบจะต้องพิจารณาจากเกณฑ์ประเมินผลการตรวจสอบด้านความปลอดภัย 
ในโรงพยาบาล แล้วให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ โดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่พบเห็น หลักฐาน การดําเนินการ 
การสัมภาษณ์ โดยใส่ผลการพิจารณาในแต่ละข้อได้หน่ึงช่องคะแนน ซึ่งรายละเอียดแต่ละช่องคะแนนดังน้ี 

 

3.1 ผู้รบัผดิชอบงานดา้นความปลอดภัย 10 เปอร์เซ็นต ์

มีผู้รับผิดชอบหรือคณะทํางานที่ทําหน้าที่รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยในการทํางาน ส่งเสริม  
และสนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัย เพ่ือป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย
หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญอันเน่ืองจากการทํางาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทํางาน 
3.1.1 มีผู้รับผิดชอบหรือคณะทํางานที่ทําหน้าที่รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยในการทํางาน 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีผู้รับผิดชอบหรือคณะทํางาน ที่เป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร 

0.5 คะแนน 
มีผู้รับผิดชอบหรือคณะทํางาน ที่เป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร แต่ไม่ได้ลงนามโดยผู้บริหาร
ปัจจุบัน หรือไม่มีการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 

1 คะแนน 
มีผู้รับผิดชอบหรือคณะทํางาน ที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ลงนามโดยผู้บริหารปัจจุบัน และมีการ
กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 

3.1.2 จัดให้มีการประชุมผู้รับผิดชอบหรือคณะทํางานด้านความปลอดภัยเป็นประจําอย่างต่อเนื่อง 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการประชุมของผู้รับผิดชอบหรือคณะทํางานด้านความปลอดภัย 

0.5 คะแนน 
มีการประชุมของผู้รับผิดชอบหรือคณะทํางานด้านความปลอดภัย แต่เน้ือหาในการประชุมไม่
สอดคล้องกับระบบงานการตรวจสอบด้านความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

1 คะแนน 
มีการประชุมของผู้รับผิดชอบหรือคณะทํางานด้านความปลอดภัย เน้ือหาของการประชุมมี
สาระสําคัญสอดคล้อง ครอบคลุมกับระบบงานการตรวจสอบด้านความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
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3.1.3 ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่รายชื่อและหน้าที่ผู้รับผิดชอบของคณะทํางานให้ทราบอย่างทั่วถึง 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการถ่ายทอด เผยแพร่รายช่ือและหน้าที่ผู้รับผิดชอบของคณะทํางาน 

0.5 คะแนน มีการถ่ายทอด เผยแพร่รายช่ือและหน้าที่ผู้รับผิดชอบของคณะทํางาน ไม่ทั่วถึงทุกหน่วยงาน 

1 คะแนน 

มีการถ่ายทอด เผยแพร่รายชื่อและหน้าที่ผู้รับผิดชอบของคณะทํางาน ครอบคลุมทุกหน่วยงาน
ด้วยหลายวิธีการที่มีความเหมาะสม เช่น สื่อที่ใช้ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การติดประกาศ ป้าย 
บอร์ด โปสเตอร์ เอกสารเผยแพร่ แผ่นพับ วารสารจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การประชุมบุคลากร 
บันทึกการแจกจ่าย เอกสารเวียนรับทราบ เป็นต้น 

 

3.2 คู่มือปฏบิตังิานดา้นความปลอดภัย 5 เปอรเ์ซ็นต ์

จัดทําคู่มือความปลอดภัยในการทํางานให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร และ
จัดการด้านความปลอดภัย 

3.2.1 คู่มือปฏิบัติประกอบด้วยขั้นตอนปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและกฎข้อบังคับด้านความปลอดภัย 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีคู่มือปฏิบัติ 

0.5 คะแนน มีคู่มือปฏิบัติ แต่ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย หรือไม่มีกฎข้อบังคับด้านความปลอดภัย  

1 คะแนน 
มีคู่มือปฏิบัติ ประกอบด้วยขั้นตอนปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย และกฎข้อบังคับด้านความ
ปลอดภัย  

3.2.2 จัดทําคู่มือที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยตามกฎหมายของรัฐ และมาตรฐานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

 วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
คู่มือไม่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยตามกฎหมายของรัฐ และมาตรฐาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

0.5 คะแนน 
คู่มือ มีความสอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยตามกฎหมายของรัฐ และมาตรฐานต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องไม่ครบทุกด้านของมาตรฐานด้านความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

1 คะแนน 
คู่มือ มีความสอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยตามกฎหมายของรัฐ และมาตรฐานต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องครบทุกด้านของมาตรฐานด้านความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
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3.2.3 มีการทบทวนคู่มือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงงานเพื่อให้ขั้นตอนการทํางานมีความทันสมัยอยู่เสมอ 

 วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการทบทวนคู่มือ 

0.5 คะแนน มีการทบทวนคู่มือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงงาน แต่ไม่ครอบคลุมทุกงาน 

1 คะแนน มีการทบทวนคู่มือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงงาน ครอบคลุมทุกงาน 

 

3.3 การอบรมบคุลากร 5 เปอรเ์ซ็นต ์

  อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับและคู่มือด้านความปลอดภัย มีการอบรมบุคลากรให้มี
ความรู้ตามลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย หรือมีความชํานาญเฉพาะด้าน เช่น การอบรมด้วยวิธี on the job training 

3.3.1 มีการอบรมบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับ และการปฏิบัติตามขั้นตอนที่จัดทําไว้ในคู่มือ
ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย   

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการอบรมบุคลากร 

0.5 คะแนน 
มีการอบรมบุคลากร แต่เน้ือหาไม่ครอบคลุมเกี่ยวกับข้อบังคับ และการปฏิบัติตามข้ันตอนที่จัดทํา
ไว้ในคู่มือปฏิบัติงานเพ่ือความปลอดภัย 

1 คะแนน 
มีการอบรมบุคลากร เน้ือหาครอบคลุมเก่ียวกับข้อบังคับ และการปฏิบัติตามขั้นตอนที่จัดทําไว้ใน
คู่มือปฏิบัติงานเพ่ือความปลอดภัย 

3.3.2 มีการอบรมบุคลากรให้มีความรู้ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ,ปลอดภัย โดยจําแนกตาม
ลักษณะงาน 

 วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการอบรมบุคลากร 

0.5 คะแนน มีการอบรมบุคลากร แต่ไม่ตรงตามลักษณะงานที่ทํา 

1 คะแนน มีการอบรมบุคลากร ตรงตามลักษณะงานที่ทํา 
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3.3.3 มีการประเมินผลในการฝึกอบรม จากผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของการ
พัฒนา  

 วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการประเมินผลในการฝึกอบรม 

0.5 คะแนน มีการประเมินผลในการฝึกอบรม แต่ไม่ครบทุกหลักสูตรการฝึกอบรม 

1 คะแนน มีการประเมินผลในการฝึกอบรม ครบทุกหลักสูตรการฝึกอบรม 

3.3.4 มีการฝึกอบรม มีเอกสาร มีการประเมินผล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับ 

 วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับ 

0.5 คะแนน มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน แต่ไม่ครบทุกระดับ 

1 คะแนน มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับ 

 

3.4 ระบบการซ่อมบาํรุง 10 เปอร์เซ็นต ์

 การดูแลรักษา ซ่อมบํารุง เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆท่ีใช้ในการผลิต หรืองานบริการ เพ่ือให้สามารถ
ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้มาใช้บริการ 

3.4.1 มีการซ่อมแซมเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภาพปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่ใช้งาน  
ตามมาตรฐานและหลักวิชาการด้านวิศวกรรม  

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
ไม่มีการซ่อมแซมเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภาพปลอดภัยตลอดระยะเวลา 
ที่ใช้งาน 

0.5 คะแนน 
มีการซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภาพปลอดภัยตลอดระยะเวลาท่ีใช้งาน 
แต่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและหลักวิชาการด้านวิศวกรรม 

1 คะแนน 
มีการซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภาพปลอดภัยตลอดระยะเวลาท่ีใช้งาน 
ตามมาตรฐานและหลักวิชาการด้านวิศวกรรม 
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3.4.2 มีแผนการดูแล ซ่อมบํารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่กําหนด 

 วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีแผนการดูแล ซ่อมบํารุงเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 

0.5 คะแนน 
มีแผนการดูแล ซ่อมบํารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ และเข้าดําเนินการ แต่ไม่เป็นไปตามระยะเวลา
ที่กําหนด 

1 คะแนน มีแผนการดูแล ซ่อมบํารุงเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ และเข้าดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนด 

3.4.3 มีเอกสารบันทึกผลการดูแล การซ่อมบํารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

 วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีเอกสารบันทึกผลการดูแล การซ่อมบํารุงเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 

0.5 คะแนน 
มีเอกสารบันทึกผลการดูแล การซ่อมบํารุงเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ แต่ไม่ครบทั้ง 7 ระบบ ของ
งานตรวจสอบด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

1 คะแนน 
มีเอกสารบันทึกผลการดูแล การซ่อมบํารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ ครบทั้ง 7 ระบบ ของงาน
ตรวจสอบด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

 

3.5 ป้ายแสดงเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน 5 เปอรเ์ซ็นต ์

  ในขณะที่มีการซ่อมบํารุงเคร่ืองจักร ควรจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันมิให้เครื่องจักรน้ันทํางาน และให้แขวนป้าย
แสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ห้ามเปิดสวิตช์ไว้ที่สวิตช์ของเคร่ืองจักรด้วย 

3.5.1 มีป้ายแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ในกรณีที่มีการซ่อมบํารุงเครื่องจักร 

 วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีป้ายแสดงเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์ในกรณีที่มีการซ่อมบํารุงเคร่ืองจักร 

0.5 คะแนน มีป้ายแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ในกรณีที่มีการซ่อมบํารุงเคร่ืองจักร แต่ไม่ครบทุกลักษณะงาน 

1 คะแนน มีป้ายแสดงเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์ในกรณีที่มีการซ่อมบํารุงเคร่ืองจักร ครบทุกลักษณะงาน 
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3.5.2 มีระบบ วิธีการ หรืออุปกรณ์ป้องกัน ในกรณีที่มีการซ่อมบํารุงเครื่องจักร 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีระบบ วิธีการ หรืออุปกรณ์ป้องกัน ในกรณีที่มีการซ่อมบํารุงเคร่ืองจักร 

0.5 คะแนน มีระบบ วิธีการ หรืออุปกรณ์ป้องกัน ในกรณีที่มีการซ่อมบํารุงเคร่ืองจกัร แต่ไม่ครบทุกลักษณะงาน  

1 คะแนน มีระบบ วิธีการ หรืออุปกรณ์ป้องกัน ในกรณีที่มีการซ่อมบํารุงเคร่ืองจักร ครบทุกลักษณะงาน 

 

3.6 การตรวจสอบและการทดสอบช้ินส่วน และอุปกรณ์ของเคร่ืองจักร 5 เปอรเ์ซ็นต ์

 ต้องจัดให้มีการตรวจสอบและการทดสอบช้ินส่วนและอุปกรณ์ของเครื่องจักร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เช่น 
หม้อไอนํ้า, ระบบลิฟต์ เป็นต้น พร้อมจัดให้มีการตรวจสอบระบบความปลอดภัยและระบบการทํางานเป็นประจํา
ทุกเดือน และเก็บผลการดําเนินการไว้เพ่ือการตรวจติดตาม 
3.6.1 มีการตรวจสอบ ทดสอบช้ินส่วน และอุปกรณ์ของเคร่ืองจักร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการตรวจสอบ ทดสอบช้ินส่วน และอุปกรณ์ของเคร่ืองจักร 

0.5 คะแนน มีการตรวจสอบ ทดสอบช้ินส่วน และอุปกรณ์ของเคร่ืองจักร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แต่ไม่ครบทั้ง 
7 ระบบ ของงานตรวจสอบด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

1 คะแนน มีการตรวจสอบ ทดสอบช้ินส่วน และอุปกรณ์ของเครื่องจักร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ครบทั้ง 7 ระบบ 
ของงานตรวจสอบด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

3.6.2 มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบ ทดสอบช้ินส่วน และอุปกรณ์ของเคร่ืองจักร 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบ ทดสอบช้ินส่วน และอุปกรณ์ของเคร่ืองจักร 

0.5 คะแนน 
มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบ ทดสอบช้ินส่วน และอุปกรณ์ของเคร่ืองจักร แต่ไม่ครบทั้ง 7 
ระบบ ของงานตรวจสอบด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

1 คะแนน 
มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบ ทดสอบช้ินส่วน และอุปกรณ์ของเคร่ืองจักร ครบทั้ง 7 ระบบ 
ของงานตรวจสอบด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

 
 
 

3.7 แผนผังวงจรไฟฟา้ทีต่ดิตั้งภายในโรงพยาบาลทัง้หมดซ่ึงได้รบัการรบัรองจากวิศวกร   5 เปอรเ์ซ็นต ์
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     หรือการไฟฟา้ประจําทอ้งถ่ิน 

  แผนผังวงจรไฟฟ้าที่ติดต้ังภายในโรงพยาบาล เพ่ือใช้ในการวางแผนซ่อมบํารุงรวมถึงการใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย 

3.7.1 มีการทบทวนแผนผังวงจรไฟฟ้า เม่ือมีการปรับเปลี่ยน ติดตั้ง หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าใหม่ 
วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการทบทวนแผนผังวงจรไฟฟ้า เมื่อมีการปรับเปลี่ยน ติดต้ัง หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าใหม่ 

0.5 คะแนน 
มีการทบทวนแผนผังวงจรไฟฟ้า เมื่อมีการปรับเปลี่ยน ติดต้ัง หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าใหม่  
แต่ไม่มีการบันทึกเป็นเอกสาร 

1 คะแนน 
มีการทบทวนแผนผังวงจรไฟฟ้า เมื่อมีการปรับเปลี่ยน ติดต้ัง หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าใหม่  
มีการบันทึกเป็นเอกสาร 

3.7.2 แบบแผนผังไฟฟ้าต้องจัดเก็บระบบและตรวจติดตามได้ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการจัดเก็บระบบและตรวจติดตามได้ของแบบแผนผังไฟฟ้า 

0.5 คะแนน มีการจัดเก็บระบบและตรวจติดตามได้ของแบบแผนผังไฟฟ้า แต่ไม่ครบถ้วนทุกหน่วยงาน 

1 คะแนน มีการจัดเก็บระบบและตรวจติดตามได้ของแบบแผนผังไฟฟ้า ครบถ้วนทุกหน่วยงาน 

 

3.8 ตรวจสอบ และบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า 10 เปอร์เซ็นต ์

  ต้องจัดให้มีการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง พร้อมจัด
ให้มีการตรวจสอบระบบความปลอดภัยและระบบการทํางานเป็นประจําทุกเดือน และเก็บผลการดําเนินการไว้เพ่ือ
การตรวจติดตาม 
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3.8.1 มีการตรวจสอบ และบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการตรวจสอบ และบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า 

0.5 คะแนน 
มีการตรวจสอบ และบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แต่ไม่ครบ
ทั้ง 7 ระบบ ของงานตรวจสอบด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

1 คะแนน 
มีการตรวจสอบ และบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ครบทั้ง 7 
ระบบ ของงานตรวจสอบด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

3.8.๒ มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบ และบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบ และบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า 

0.5 คะแนน 
มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบ และบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า แต่ไม่ครบทั้ง 7 
ระบบ ของงานตรวจสอบด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

1 คะแนน 
มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบ และบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ครบท้ัง 7 
ระบบ ของงานตรวจสอบด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

 

3.9 ระบบป้องกันฟา้ผ่าไว้ทีอ่าคารและบริเวณที่มีถังเกบ็ของเหลวไวไฟหรือก๊าซไวไฟ  5 เปอรเ์ซ็นต ์

  ติดต้ังระบบป้องกันฟ้าผ่า เพ่ือป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่าโดยตรงต่อ ชีวิต ทรัพย์สิน และอาคาร
สถานที่ โดยออกแบบติดต้ังตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ฉบับล่าสุด 
3.9.1 มีการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า เพื่อป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่าทุกอาคารตามมาตรฐานของสมาคม

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการติดต้ังระบบป้องกันฟ้าผ่า 

0.5 คะแนน มีการติดต้ังระบบป้องกันฟ้าผ่า แต่ไม่ครบทุกอาคาร 

1 คะแนน มีการติดต้ังระบบป้องกันฟ้าผ่า ครบทุกอาคาร 
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3.9.๒ มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่าตามระยะเวลาที่กําหนด 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่าตามระยะเวลาที่กําหนด 

0.5 คะแนน มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่า แต่ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กําหนด 

1 คะแนน มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่า ตามระยะเวลาที่กําหนด 

 

3.10 การตรวจวัด บันทึกผล และการประเมินสถานที่อับอากาศ 5 เปอร์เซ็นต์ 

  ความปลอดภัยสําหรับการทํางานในสถานที่อับอากาศ ก่อนอนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ 
ต้องมีการตรวจสอบปริมาณออกซิเจน สารเคมีและสิ่งปนเป้ือนในสถานที่อับอากาศว่าจะทําให้เกิดการขาดออกซิเจน 
การระเบิดและการเป็นพิษหรือไม่ และเก็บบันทึกผลการตรวจไว้ให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้ 
3.10.1 มีการตรวจวัดและประเมินสภาพอากาศสําหรับการทํางานในสถานที่อับอากาศ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการตรวจวัดและประเมินสภาพอากาศสําหรับการทํางานในสถานที่อับอากาศ 

0.5 คะแนน 
มีการตรวจวัดและประเมินสภาพอากาศสําหรับการทํางานในสถานที่อับอากาศ โดยใช้วิธีการใด 
วิธีการหน่ึงที่ไม่ได้มาตรฐานในการตรวจวัด 

1 คะแนน 
มีการตรวจวัดและประเมินสภาพอากาศสําหรับการทํางานในสถานที่อับอากาศ โดยใช้เครื่องมือที่
ได้มาตรฐานในการตรวจวัด 

3.10.๒ มีเอกสารบันทึกผลการตรวจวัดปริมาณออกซิเจน สารเคมีและสิ่งปนเปื้อนในสถานที่อับอากาศ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีเอกสารบันทึกผลการตรวจวัดปริมาณออกซิเจน สารเคมีและสิ่งปนเป้ือนในสถานที่อับอากาศ 

0.5 คะแนน 
มีเอกสารบันทึกผลการตรวจวัดปริมาณออกซิเจน สารเคมีและสิ่งปนเป้ือนในสถานที่อับอากาศ 
โดยไม่มีลายลักษณ์อักษรของผู้รับผิดชอบในการตรวจวัด 

1 คะแนน 
มีเอกสารบันทึกผลการตรวจวัดปริมาณออกซิเจน สารเคมีและสิ่งปนเป้ือนในสถานที่อับอากาศ 
โดยมีลายลักษณ์อักษรของผู้รับผิดชอบในการตรวจวัด 
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3.10.3 มีเอกสารใบอนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ โดยมีลายลักษณ์อักษรของผู้มีอํานาจ
ในการอนุมัติ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีเอกสารใบอนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ 

0.5 คะแนน 
มีเอกสารใบอนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ โดยไม่มีลายลักษณ์อักษรของผู้มี
อํานาจในการอนุมัติ 

1 คะแนน 
มีเอกสารใบอนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ โดยมีลายลักษณ์อักษรของผู้มี
อํานาจในการอนุมัติ 

 

3.11 ระบบปอ้งกันและระงบัอัคคภีัยตาม พ.ร.บ.ควบคมุอาคาร 15 เปอร์เซ็นต ์

 มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ซึ่งประกอบด้วย 
1) ระบบอุปกรณ์ดับเพลิง 
2) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
3) เส้นทางหนีไฟ 
4) แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 

3.11.1 มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล 

0.5 คะแนน มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล มีการเผยแพร่ไม่ทั่วถึงทุกหน่วยงาน 

1 คะแนน มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล มีการเผยแพร่อย่างทั่วถึงทุกหน่วยงาน 

3.11.๒ มีอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานอาทิ เช่น อุปกรณ์ถังดับเพลิงเคมี (A, B & C Type) ถังดับเพลิงชนิดสาร
สะอาด (Clean Agent Type) ระบบดับเพลิงแบบสายฉีดน้ําดับเพลิง 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน 

0.5 คะแนน มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน แต่ขาดการตรวจเช็คตามแผนและระยะเวลาการใช้งาน 

1 คะแนน มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน มีการตรวจเช็คตามแผนและระยะเวลาการใช้งาน 
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3.11.3 มีการตรวจสอบ ดูแลรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ พร้อม
เอกสารบันทึกผลการตรวจสอบ และการซ่อมบํารุง ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
ไม่มีการตรวจสอบ ดูแลรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ 

0.5 คะแนน 
มีการตรวจสอบ ดูแลรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
แต่ไม่มีการบันทึก ผลการตรวจสอบ และการซ่อมบํารุง ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 

1 คะแนน 
มีการตรวจสอบ ดูแลรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
มีการบันทึก ผลการตรวจสอบ และการซ่อมบํารุง ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 

3.11.4 มีป้ายข้อปฏิบัติแสดงขั้นตอนในการดับเพลิง และอพยพหนีไฟ 

วิธีการให้คะแนน 
0 คะแนน ไม่มีป้ายข้อปฏิบัติแสดงขั้นตอนในการดับเพลิง และอพยพหนีไฟ 

0.5 คะแนน มีป้ายข้อปฏิบัติแสดงขั้นตอนในการดับเพลิง และอพยพหนีไฟ แต่ไม่ครบทุกช้ัน ทุกอาคาร 

1 คะแนน มีป้ายข้อปฏิบัติแสดงขั้นตอนในการดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ครบทุกช้ัน ทุกอาคาร 

3.11.5 มีการติดป้ายข้อปฏิบัติให้เห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึงทุกอาคาร 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการติดป้ายข้อปฏิบัติให้เห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึงทุกอาคาร 

0.5 คะแนน มีการติดป้ายข้อปฏิบัติให้เห็นได้อย่างชัดเจน แต่ไม่ครบทุกช้ัน ทุกอาคาร 

1 คะแนน มีการติดป้ายข้อปฏิบัติให้เห็นได้อย่างชัดเจน ครบทุกช้ัน ทุกอาคาร 

3.11.6 ต้องจัดเตรียมเส้นทางหนีไฟ มองเห็นได้ชัดเจน มีป้ายบอกเส้นทางจากทุกพื้นที่ในอาคาร 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการจัดเตรียมเส้นทางหนีไฟ 

0.5 คะแนน 
มีการจัดเตรียมเส้นทางหนีไฟ มองเห็นได้ชัดเจน มีป้ายบอกเส้นทาง แต่ไม่ครบทุกช้ัน  
ทุกอาคาร  

1 คะแนน มีการจัดเตรียมเส้นทางหนีไฟ มองเห็นได้ชัดเจน มีป้ายบอกเส้นทาง ครบทุกช้ัน ทุกอาคาร 
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3.11.7 ประตูของบนัไดหนไีฟกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 ม. ทําด้วยวัสดทุนไฟ มือจับ-ลกูบดิเปน็แบบผลกัสําหรบั 
ชั้นทั่วไปตดิตัง้ลกัษณะเปดิเข้าสูต่ัวบนัได สําหรบัชัน้ที่ 1 ตดิตั้งลกัษณะเปดิออกจากตัวบนัไดหนีไฟ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีบันไดหนีไฟ (แต่ตาม พรบ.กําหนดให้มี) หรือมีบันไดหนีไฟแต่ติดต้ังประตูที่ไม่มีคุณสมบัติ
ของประตูหนีไฟ เช่น เป็นประตูบานเปิดไม้หรืออลูมิเนียม  

0.5 คะแนน มีประตูหนีไฟตามมาตรฐาน แต่อุปกรณ์มือจับ-ลูกบิดแบบผลักมีสภาพชํารุด หรือทิศทางการ
เปิดปิดไม่ถูกต้องหรือประตูเปิดใช้เพ่ือสัญจรระหว่างช้ันได้ตามปกติ (กรณีน้ีหมายถึงใช้บันไดหนี
ไฟเป็นบันไดขึ้น-ลงอีกหน่ึงแห่งนอกจากบันไดหลักซึ่งเป็นการใช้งานที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์) 

1 คะแนน มีประตูหนีไฟตามมาตรฐาน อุปกรณ์มือจับ-ลูกบิดแบบผลักมีสภาพใช้งานได้ดี ทิศทางการเปิด
ปิดประตูถูกต้อง  

3.11.8 เส้นทางหนีไฟต้องมีแสงสว่างบนเส้นทางตลอดเวลาทั้งในสภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉินกรณีไฟฟ้าดับ 
วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีแสงสว่างบนเส้นทางหนีไฟ 

0.5 คะแนน 
มีแสงสว่างบนเส้นทางหนีไฟตลอดเวลาทั้งในสภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉินกรณีไฟฟ้าดับ แต่ไม่
ครบทุกช้ัน ทุกอาคาร 

1 คะแนน 
มีแสงสว่างบนเส้นทางหนีไฟตลอดเวลาทั้งในสภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉินกรณีไฟฟ้าดับ ครบ
ทุกช้ัน ทุกอาคาร 

3.11.9 จัดเตรียมพื้นที่ (จุดรวมพล) ขณะเกิดอัคคีภัย 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการจัดเตรียมพ้ืนที่ (จุดรวมพล) ขณะเกิดอัคคีภัย 

0.5 คะแนน มีการจัดเตรียมพ้ืนที่ (จุดรวมพล) ขณะเกิดอัคคีภัย แต่ป้ายแสดงและพ้ืนที่ไม่ตรงตามมาตรฐาน 

1 คะแนน มีการจัดเตรียมพ้ืนที่ (จุดรวมพล) ขณะเกิดอัคคีภัย ป้ายแสดงและพ้ืนที่ตรงตามมาตรฐาน 

3.11.10 มีการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล 

0.5 คะแนน มีการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล แต่ขาดความต่อเน่ือง ทุกปี 

1 คะแนน มีการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล อย่างต่อเน่ืองทุกปี 
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 3.12 ระบบก๊าซทางการแพทย์ 15 เปอร์เซ็นต ์

ในโรงพยาบาลมีการใช้ก๊าซและสารเคมีมากมายหลายชนิด ซึ่งถ้าผู้ปฏิบัติเก็บรักษาและมีวิธีการใช้ที่ไม่
ถูกต้องก๊าซและสารเคมีน้ันก็อาจจะกลายเป็นเช้ือเพลิง ที่จะทําให้เกิดเหตุการณ์ภัยแรง ดังน้ัน ทางโรงพยาบาล จึง
ต้องให้ผู้ปฏิบัติงานมีการติดต้ัง ซ่อมบํารุงหรือการซ่อมแซมระบบและอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภาพปลอดภัย
ตลอดระยะเวลาที่ใช้งาน ตามมาตรฐานและหลักวิชาการด้านวิศวกรรม 

องค์ประกอบหลักของระบบจ่ายแก๊สทางการแพทย์ 
 1. แหล่งจ่ายแก๊ส (Source of Supply) 
 2. ระบบท่อจ่ายแก๊ส (Pipeline Distribution System) 
 3. จุดใช้งาน (Point of Use Delivery Connection) 
 4. ระบบตรวจสอบและควบคุม (Monitoring and Control Equipment) 

นิยามศัพท์ 

 อากาศทางการแพทย์ (Medical Air) หมายถึง อากาศท่ีจ่ายจากท่อบรรจุ ถังบรรจุขนาดใหญ่ เครื่อง
ผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ (medical air compressor) หรือเกิดจากการผสมออกซิเจนและไนโตรเจนที่มี
คุณสมบัติตามข้อกําหนด 

 ออกซิเจน (Oxygen) หมายถึง ธาตุที่มีสัญลักษณ์ทางเคมี “ ” คุณสมบัติให้เป็นไปตามข้อกําหนด

มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก. 540-2527 ออกซิเจนที่ใช้ในการแพทย์ (ถ้ามีการแก้ไข
ให้ใช้ฉบับล่าสุด) 

 ไนตรัสออกไซค์ (Nitrous Oxide) หมายถึง สารประกอบที่มีสัญลักษณ์ทางเคมี “ ” คุณสมบัติให้

เป็นไปตามข้อกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก. 30-2542 ไนตรัสออกไซค์ที่ใช้ใน
การแพทย์ (ถ้ามีการแก้ไขให้ใช้ฉบับล่าสุด) 

  ท่อบรรจุหรือภาชนะบรรจุที่เป็นท่อ (Cylinder) หมายถึง ภาชนะสําหรับบรรจุก๊าซความดันสูง ซึ่งอาจ
เกิน 13,700 กิโลปาสคาล (2,000 ปอนด์ต่อตารางน้ิว หรือ 140 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) ได้ 
 
3.12.1 ถังแก็สออกซิเจนเหลว (LIQUID OXYGEN) จุดติดตั้งจะต้องห่างออกจากอาคารต่างๆ ในระยะที่

ปลอดภัย มีรั้วโปร่งกั้นโดยรอบ มีป้ายเตือนอันตราย และมีระบบดูแลบํารุงรักษาอย่างสมํ่าเสมอ 

เพ่ือให้มีการเติมออกซิเจนเหลวเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัย จัดหาบริเวณที่รถ
ขนส่งออกซิเจนเหลวสามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่กีดขวางทางสัญจรของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ มีรั้วแบบโปร่งก้ันโดยรอบ
ขอบชิดพร้อมป้ายเตือนอันตราย ห้ามผู้ไม่เก่ียวข้องเข้ามาบริเวณที่ถังเก็บออกซิเจนเหลว และจัดเจ้าหน้าที่ดูแล
ด้านความปลอดภัยและมีการบํารุงรักษาตามระยะเวลาที่กําหนด 
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วิธีการประเมิน  

 ตรวจสอบว่ามีการกั้นรั้วแบบโปร่งรอบขอบชิดพร้อมป้ายเตือนอันตราย ห้ามผู้ไม่เก่ียวข้องเข้ามาบริเวณท่ี
ถังเก็บออกซิเจนเหลว และเส้นทางสําหรับรถที่จะเข้าเติมออกซิเจนเหลวมีความสะดวก เข้าถึงได้ง่าย พร้อมมี
รายช่ือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน 
ตําแหน่งที่วางของถังออกซิเจนเหลวไม่เกิดความปลอดภัย ไม่สะดวก และกีดขวางทางสัญจรของ
ผู้ป่วย ไม่มีการก้ันรั้วแบบโปร่งรอบขอบชิดพร้อมป้ายเตือนอันตราย 

o.๕ คะแนน 
ตําแหน่งที่วางของถังออกซิเจนเหลว มีความปลอดภัย สะดวก และไม่กีดขวางทางสัญจรของ
ผู้ป่วย มีการกั้นรั้วแบบโปร่งรอบขอบชิดพร้อมป้ายเตือนอันตราย แต่ไม่มีการบํารุงรักษาตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 

๑ คะแนน 
ตําแหน่งที่วางของถังออกซิเจนเหลว มีความปลอดภัย สะดวก และไม่กีดขวางทางสัญจรของ
ผู้ป่วย มีการกั้นรั้วแบบโปร่งรอบขอบชิดพร้อมป้ายเตือนอันตราย และมีการบํารุงรักษา 
ตามระยะเวลาที่กําหนด พร้อมมีรายช่ือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 

3.12.2 สถานที่ติดตั้งแยกเป็นสัดส่วนกับห้องอ่ืนๆ ขนย้ายขนส่งได้สะดวก และปลอดภัย เป็นตามมาตรฐาน
การติดตั้ง  

เพ่ือจัดให้มีห้องเก็บท่อบรรจุแก๊ส ที่สามารถขนย้าย ขนส่งได้สะดวกปลอดภัย ใกล้กับถนนของ
โรงพยาบาล รถบรรทุกสามารถเข้าถึงได้สะดวก 

วิธีการประเมิน 

  ตรวจสอบห้องเก็บท่อบรรจุแก๊ส สามารถขนย้าย ขนส่งได้สะดวกปลอดภัย ใกล้กับถนนของโรงพยาบาล 
รถบรรทุกสามารถเข้าถึงได้สะดวก 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน สถานที่ติดต้ังไม่แยกเป็นสัดส่วน 

0.5 คะแนน สถานที่ติดต้ังแยกเป็นสัดส่วนกับห้องอ่ืนๆ ขนย้ายขนส่งได้สะดวก แต่ไม่เป็นตามมาตรฐานการติดต้ัง 

1 คะแนน สถานที่ติดต้ังแยกเป็นสัดส่วนกับห้องอ่ืนๆ ขนย้ายขนส่งได้สะดวก เป็นตามมาตรฐานการติดต้ัง 

3.12.3 ห้องเก็บท่อแก๊ส (Cylinder Room) ต้องแยกเป็นสัดส่วนกับห้องปั๊มสุญญากาศและอากาศอัด 

เพ่ือจัดให้มีห้องเก็บท่อแก๊ส (Cylinder Room) แยกเป็นสัดส่วนกับห้องป๊ัมสุญญากาศและอากาศอัด  
มีการจัดทําป้ายเตือนอันตราย มีการควบคุมเข้า-ออก ห้องเก็บ โดยอนุญาตเฉพาะผู้ที่เก่ียวข้องเท่าน้ัน 

 

วิธีการประเมิน 
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 ตรวจสอบว่ามีห้องเก็บท่อแก๊ส (Cylinder Room) แยกเป็นสัดส่วนกับห้องป๊ัมสุญญากาศและ 
อากาศอัด มีการจัดทําป้ายเตือนอันตราย มีการควบคุมเข้า-ออก ห้องเก็บ 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีห้องเก็บท่อแก๊ส (Cylinder Room)  

o.๕ คะแนน 
มีห้องเก็บท่อแก๊สแยกเป็นสัดส่วนกับห้องป๊ัมสุญญากาศและอากาศอัด แต่ไม่มีการจัดทําป้าย
เตือนอันตราย  

๑ คะแนน 
ห้องเก็บท่อแก๊ส (Cylinder Room) ต้องแยกเป็นสัดส่วนกับห้องป๊ัมสุญญากาศและอากาศอัด มี
การจัดทําป้ายเตือนอันตราย มีการควบคุมเข้า-ออก ห้องเก็บ โดยอนุญาตเฉพาะผู้ที่เก่ียวข้อง
เท่าน้ัน 

3.12.4 ท่อแก๊สสําหรับงานระบบแก๊สทางการแพทย์ ต้องผ่านการผลิตและทดสอบ มีเครื่องหมายและโค๊ดสี
ตามมาตรฐานที่ มอก. กําหนด 

เพ่ือให้มีการตรวจสอบท่อแก๊สที่นํามาใช้ในโรงพยาบาลเป็นท่อแก๊สสําหรับงานระบบแก๊สทางการแพทย์ 
เช่น มีการผลิตและทดสอบพร้อมมีเครื่องหมายและโค๊ดสีตามมาตรฐานที่ มอก. กําหนด 

วิธีการประเมิน 

  ตรวจสอบท่อแก๊สที่นํามาใช้เป็นไปตามมาตรฐานที่ มอก. กําหนด มีเครื่องหมายและโค๊ดสีที่ชัดเจนและท่อ
ที่มีการทดสอบแรงดันใหม่ตามกําหนดเวลา 

วิธีการใหค้ะแนน 

o คะแนน มีการใช้ท่อแก๊สที่ไม่มีเครื่องหมายและโค๊ดสีตามมาตรฐานที่ มอก. กําหนด 

o.๕ คะแนน 
มีการใช้ท่อแก๊สที่ตามมาตรฐานที่ มอก. กําหนด แต่เครื่องหมายและโค๊ดสีเลอะเลือนไม่ชัดเจน 
หรือท่อเก่าที่ไม่มีการทดสอบแรงดันใหม่ตามกําหนดเวลา 

๑ คะแนน 
มีการใช้ท่อแก๊สที่ตามมาตรฐานที่ มอก. กําหนด มีเคร่ืองหมายและโค๊ดสีที่ชัดเจน หรือท่อที่มี
การทดสอบแรงดันใหม่ตามกําหนดเวลา เช่น ท่อบรรจุแก๊สออกซิเจนใช้โค๊ดสีเขียวที่ด้านบนของ
ถังหรือสีเขียวทั้งถังเพ่ือแสดงว่าเป็นออกซิเจนทางการแพทย์ 

3.12.5 มีจํานวนของท่อแก๊สอย่างเพียงพอต่อการใช้งานประจําและสํารอง 

เพ่ือจัดให้มีจํานวนท่อแก๊ส เพียงพอต่อการใช้งานในแต่ละวัน พร้อมทั้งมีท่อแก๊สสํารอง 

วิธีการประเมิน 

  ตรวจสอบจํานวน ท่อแก๊ส โดยที่ต้องมีแก๊สใช้งาน ได้ตลอดในแต่ละวัน และในส่วนที่จะต้องสํารอง 
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วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน มีจํานวนท่อแก๊ส ไม่เพียงพอต่อการใช้งานประจําวันและไม่มีการสํารองท่อแก๊สไว้ใช้งาน 

o.๕ คะแนน มีจํานวนท่อแก๊ส เพียงพอต่อการใช้งานประจําวัน แต่ไม่มีแผนการสํารองท่อแก๊สไว้ใช้งาน 

๑ คะแนน มีจํานวนท่อแก๊ส เพียงพอต่อการใช้งานประจําวัน และมีแผนการสํารองท่อแก๊สไว้ใช้งาน 

3.12.6 อุปกรณ์ประกอบระบบแก็สทางการแพทย์ ประกอบด้วยท่อนําแก๊ส วาล์ว โซนวาล์ว หัวจ่ายแก๊ส 
ระบบสัญญาณเตือน (alarm) ศูนย์จ่ายแก๊ส เป็นต้น ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน 

เพ่ือให้มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ได้มาตรฐาน สามารถใช้งานได้ดี มีความแข็งแรง ทนทาน ตรวจสอบได้ 

วิธีการประเมิน 

 ตรวจสอบ จากรายงานการตรวจสอบอุปกรณ์ และผู้ใช้งาน ประกอบด้วย ท่อนําแก๊ส วาล์ว โซนวาล์ว  
หัวจ่ายแก๊ส ระบบสัญญาณเตือน (alarm) ศูนย์จ่ายแก๊ส เป็นต้น 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน วัสดุอุปกรณ์ไม่มีการตรวจสอบ 

o.๕ คะแนน วัสดุอุปกรณ์มีการตรวจสอบ แต่ไม่ครบถ้วนทุกอุปกรณ์ 

๑ คะแนน วัสดุอุปกรณ์มีการตรวจสอบ ครบถ้วนทุกอุปกรณ์ 

3.12.7 มีการดูแลรักษา ซ่อมบํารุงระบบก๊าซทางการแพทย์และอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภาพใช้งานและ
ปลอดภัย 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการดูแลรักษา ซ่อมบํารุงระบบก๊าซทางการแพทย์ 

0.5 คะแนน 
มีการดูแลรักษา ซ่อมบํารุงระบบก๊าซทางการแพทย์ แต่ไม่มีแผนการดูแลรักษาและซ่อมบํารุง
ระบบอย่างต่อเน่ืองทุกปี 

1 คะแนน 
มีการดูแลรักษา ซ่อมบํารุงระบบก๊าซทางการแพทย์ มีแผนการดูแลรักษาและซ่อมบํารุงระบบ
อย่างต่อเน่ืองทุกปี 
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3.12.8 มีการติดป้ายคําเตือนที่เกี่ยวกับความปลอดภัย บริเวณห้องหรือสถานที่ที่ใช้จัดเก็บระบบก๊าซ 
ทางการแพทย์ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการติดป้ายคําเตือนที่เก่ียวกับความปลอดภัย 

0.5 คะแนน 
มีการติดป้ายคําเตือนที่เก่ียวกับความปลอดภัย บริเวณห้องหรือสถานที่ที่ใช้จัดเก็บระบบก๊าซ
ทางการแพทย์ แต่ป้ายคําเตือนมีการชํารุด ตัวหนังสือไม่ชัดเจน 

1 คะแนน 
มีการติดป้ายคําเตือนที่เก่ียวกับความปลอดภัย บริเวณห้องหรือสถานที่ที่ใช้จัดเก็บระบบก๊าซ
ทางการแพทย์ ป้ายคําเตือนมีตัวหนังสือชัดเจน 

3.12.9 มีเอกสารบันทึกผลการดูแลรักษา ซ่อมบํารุงระบบก๊าซทางการแพทย์และอุปกรณ์ประกอบ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีเอกสารบันทึกผลการดูแลรักษา ซ่อมบํารุงระบบก๊าซทางการแพทย์และอุปกรณ์ประกอบ 

0.5 คะแนน 
มีเอกสารบันทึกผลการดูแลรักษา ซ่อมบํารุงระบบก๊าซทางการแพทย์และอุปกรณ์ประกอบ แต่
ขาดการบันทึกอย่างต่อเน่ืองทุกปี 

1 คะแนน 
มีเอกสารบันทึกผลการดูแลรักษา ซ่อมบํารุงระบบก๊าซทางการแพทย์และอุปกรณ์ประกอบ 
อย่างต่อเน่ืองทุกปี 

3.12.10 มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับระบบก๊าซทางการแพทย์ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับระบบก๊าซทางการแพทย์ 

0.5 คะแนน 
มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับระบบก๊าซทางการแพทย์ แต่ไม่ครบตาม
จํานวนของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบก๊าซทางการแพทย์ 

1 คะแนน 
มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับระบบก๊าซทางการแพทย์ ครบตามจํานวน
ของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบก๊าซทางการแพทย์ 

3.12.11 มีเอกสารบันทึกการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับระบบก๊าซทางการแพทย์ 
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วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีเอกสารบันทึกการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับระบบก๊าซทางการแพทย์ 

0.5 คะแนน 
มีเอกสารบันทึกการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับระบบก๊าซทางการแพทย์ แต่
ไม่ครบตามจํานวนของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบก๊าซทางการแพทย์ 

1 คะแนน 
มีเอกสารบันทึกการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับระบบก๊าซทางการแพทย์ 
ครบตามจํานวนของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบก๊าซทางการแพทย์ 

3.12.12 มีการประเมินผลในการฝึกอบรม จากผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของ
การพัฒนา 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการประเมินผลในการฝึกอบรม จากผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

0.5 คะแนน 
มีการประเมินผลในการฝึกอบรม จากผลการปฏิบัติงานของบุคลากร แต่ไม่ครบตามจํานวนของ
บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม  

1 คะแนน 
มีการประเมินผลในการฝึกอบรม จากผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ครบตามจํานวนของ
บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม 

3.12.13 มีการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภาพปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่ใช้งาน ตามมาตรฐานและ
หลักวิชาการด้านวิศวกรรม 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการติดต้ังอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภาพปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่ใช้งาน 

0.5 คะแนน 
มีการติดต้ังอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภาพปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่ใช้งาน ตามมาตรฐาน
และหลักวิชาการด้านวิศวกรรม แต่ขาดการตรวจเช็คอุปกรณ์ประกอบอย่างต่อเน่ืองทุกปี 

1 คะแนน 
มีการติดต้ังอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภาพปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่ใช้งาน ตามมาตรฐาน
และหลักวิชาการด้านวิศวกรรม การตรวจเช็คอุปกรณ์ประกอบอย่างต่อเน่ืองทุกปี 

 

3.13 พื้นที่กําเนิดรังสี 5 เปอรเ์ซ็นต ์

 ต้องมีเครื่องหมายทางรังสีพร้อมแสดงข้อมูลเพ่ิมเติมบนฉลากและเครื่องหมายระบุระดับรังสีติดไว้ให้เห็น
อย่างเด่นชัด หรือตําแหน่งที่ใกล้กับเคร่ืองหมายรังสี เพ่ือให้ผู้ที่พบเห็นมีความระมัดระวัง และได้รับรังสีน้อยที่สุด 
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3.13.1 กําหนดหรือบ่งชี้บริเวณพื้นที่ที่มีรังสี มีป้ายเตือนอันตรายจากรังสี /เครื่องหมายเตือนภัยแสดงให้เห็น
โดยชัดเจน 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการกําหนดหรือบ่งช้ีบริเวณพ้ืนที่ที่มีรังสี 

0.5 คะแนน มีการกําหนดหรือบ่งช้ีบริเวณพ้ืนที่ที่มีรังสี แต่ไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ที่มีรังสี 

1 คะแนน มีการกําหนดหรือบ่งช้ีบริเวณพ้ืนที่ที่มีรังสี ครอบคลุมพ้ืนที่ที่มีรังสีทั้งหมด 

3.13.2 แผนกรังสีวินิจฉัย มีป้ายสัญลักษณ์ตามแบบมาตรฐาน แสดงเขตรังสีในระดับสายตา 
วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีป้าย/เครื่องหมายเตือนภัยแสดงให้เห็นโดยชัดเจน 

0.5 คะแนน มีป้าย/เครื่องหมายเตือนภัยแสดงให้เห็นโดยชัดเจน แต่ไม่ได้ระบุระดับรังสีติดไว้ให้เห็น 

1 คะแนน มีป้าย/เครื่องหมายเตือนภัยแสดงให้เห็นโดยชัดเจน พร้อมระบุระดับรังสีติดไว้ให้เห็นอย่างเด่นชัด 

3.13.3 มีเอกสารแสดงผลการตรวจสอบความปลอดภัยของรังสีจากหน่วยงานรับผิดชอบ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีเอกสารแสดงผลการตรวจสอบความปลอดภัยของรังสีจากหน่วยงานรับผิดชอบ 

0.5 คะแนน 
มี เอกสารแสดงผลการตรวจสอบความปลอดภัยของรั งสี จากหน่วยงานรับผิดชอบ  
แต่ขาดความต่อเน่ือง ไม่ได้ตรวจสอบทุกปี 

1 คะแนน 
มี เอกสารแสดงผลการตรวจสอบความปลอดภัยของรั งสี จากหน่วยงานรับผิดชอบ  
อย่างต่อเน่ืองทุกปี 
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แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานสําหรับคณะกรรมการเยี่ยมประเมิน 

ด้านที ่3 ระบบงานความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

รหัสสถานบริการ : ……………………………………………………………………….…………………………………….………….. 

สถานบริการสุขภาพ ระดับ : รพศ. / รพท. / รพช. 

ชื่อสถานบริการสุขภาพ :  ……………………………………………….………………………………………………….…………… 

จังหวัด :  ……………………………………….. อําเภอ : ………………………………….  ตําบล : ……………………………… 

ปีงบประมาณ :  2562 

หลักที่ใช้ประเมินในการตรวจสอบด้านระบบงานความปลอดภัยในโรงพยาบาลคิดรวมทั้งหมด 100 
เปอร์เซ็นต์ โดยให้นํ้าหนักความสําคัญ ดังน้ี 

3.1 ผู้รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย                                   10 เปอร์เซ็นต์ 

3.2 คู่มือปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย     5 เปอร์เซ็นต์ 

3.3 การอบรมบุคลากร       5 เปอร์เซ็นต์ 

3.4 ระบบการซ่อมบํารุง                            10 เปอร์เซ็นต์ 

3.5 ป้ายแสดงเพ่ือความปลอดภัยในการทํางาน     5 เปอร์เซ็นต์ 

3.6 การตรวจสอบและทดสอบช้ินส่วน และอุปกรณ์ของเคร่ืองจักร     5 เปอร์เซ็นต์ 

3.7 แผนผังวงจรไฟฟ้าที่ติดต้ังภายในโรงพยาบาลท้ังหมดซึ่งได้รับการรับรอง   5 เปอร์เซ็นต์ 

      จากวิศวกรหรือการไฟฟ้าประจําท้องถิ่น 

3.8 ตรวจสอบ และบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า     10 เปอร์เซ็นต์  

3.9 ระบบป้องกันฟ้าผ่าไว้ที่อาคาร และบริเวณที่มีถังเก็บ   5 เปอร์เซ็นต์ 

      ของเหลวไวไฟหรือก๊าซไวไฟ    

 3.10 การตรวจวัด บันทึกผล และการประเมินสถานที่อับอากาศ        5 เปอร์เซ็นต์ 

3.11 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร  15 เปอร์เซ็นต์ 

3.12 ระบบก๊าซทางการแพทย์                      15 เปอร์เซ็นต์ 

3.13 พ้ืนที่กําเนิดรังส ี       5 เปอร์เซ็นต์ 
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วิธีการใหค้ะแนน 

ผู้ทําการตรวจสอบจะต้องพิจารณาจากเกณฑ์ประเมินผลการตรวจสอบด้านความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
แล้วให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ โดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่พบเห็น หลักฐาน การดําเนินการ การสัมภาษณ์ โดยใส่ผล
การพิจารณาในแต่ละข้อได้หน่ึงช่องคะแนน ซึ่งรายละเอียดแต่ละช่องคะแนนดังน้ี 

ไม่มี (0 คะแนน) ช่องน้ีเป็นช่องคะแนนที่แสดงถึง การไม่พบการดําเนินการ ไม่พบ
หลักฐานทีแ่สดงถึงการดําเนินการในรายละเอียดตามข้อดังกล่าว 
(โดยให้คะแนนที่ 0 คะแนน) 

มีบางส่วน (0.5 คะแนน) ช่องน้ีเป็นช่องคะแนนที่แสดงถึง มีการดําเนินการ มีหลักฐานแสดง
ถึงการดําเนินการในรายละเอียดตามข้อดังกล่าว แต่ยังไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ (โดยให้คะแนนที่ 0.5 คะแนน)  

มีครบถ้วน ( 1 คะแนน)  ช่องน้ีเป็นช่องคะแนนที่แสดงถึง มีการดําเนินการมีหลักฐานแสดงถึง
การดําเนินการในรายละเอียดตามข้อดังกล่าว ครบถ้วน สมบูรณ์ 
(โดยให้คะแนนที่ 1 คะแนน) 
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แบบและเกณฑ์การประเมิน 

ด้านที่ 3 ระบบงานความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

ไม่มี 

(0) 

มี 

บางส่วน 

(0.5) 

มี 

ครบถ้วน 

(1) 

3.1 ผูร้บัผดิชอบงานดา้นความปลอดภัย 10 เปอร์เซ็นต ์

3.1.1 มีผู้รับผิดชอบหรือคณะทํางานท่ีทําหน้าท่ีรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยในการ
ทํางาน 

3.1.2 จัดให้มีการประชุมผู้รับผิดชอบหรือคณะทํางานการความปลอดภัยเป็นประจํา
อย่างต่อเนื่อง 

3.1.3 ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่รายชื่อและหน้าท่ีผู้รับผิดชอบของคณะทํางานให้ทราบ
อย่างท่ัวถึง 

   

คะแนนรวมข้อ 3.1  

เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 3.1 [ คะแนนรวมข้อ 3.1 x 10 (เปอร์เซ็นต์) / 3 (ข้อ) ]  

3.2 คู่มือปฏบิตังิานดา้นความปลอดภัย 5 เปอรเ์ซ็นต ์

3.2.1 คู่มือปฏิบัติประกอบด้วยข้ันตอนปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและกฎข้อบังคับด้าน
ความปลอดภัย 

3.2.2 จัดทําคู่มือท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยตามกฎหมายของรัฐ และ
มาตรฐานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

3.2.3 มีการทบทวนคู่มือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงงานเพ่ือให้ข้ันตอนการทํางานมีความ
ทันสมัยอยู่เสมอ 

   

คะแนนรวมข้อ 3.2  

เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 3.2 [ คะแนนรวมข้อ 3.2 x 5 (เปอร์เซ็นต์) / 3 (ข้อ) ]  

3.3 การอบรมบคุลากร 5 เปอรเ์ซ็นต ์

3.3.1 มีการอบรมบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับ และการปฏิบัติตามขั้นตอนท่ี
จัดทําไว้ในคู่มือปฏิบัติงานเพ่ือความปลอดภัย 

3.3.2 มีการอบรมบุคลากรให้มีความรู้  และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
ปลอดภัย โดยจําแนกตามลักษณะงาน 

3.3.3 มีการประเมินผลในการฝึกอบรม จากผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือให้ทราบ
ถึงผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนา 
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แบบและเกณฑ์การประเมิน 

ด้านที่ 3 ระบบงานความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

ไม่มี 

(0) 

มี 

บางส่วน 

(0.5) 

มี 

ครบถ้วน 

(1) 

3.3.4 มีการฝึกอบรม มีเอกสาร มีการประเมินผล เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการ
ทํางานทุกระดับ 

คะแนนรวมข้อ 3.3  

เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 3.3 [ คะแนนรวมข้อ 3.3 x 5 (เปอร์เซ็นต์) / 4 (ข้อ) ]  

3.4  ระบบการซ่อมบาํรุง 10 เปอร์เซ็นต ์

3.4.1 มีการซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภาพปลอดภัยตลอด
ระยะเวลาท่ีใช้งาน ตามมาตรฐานและหลักวิชาการด้านวิศวกรรม 

3.4.2 มีแผนการดูแล ซ่อมบํารุงเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

3.4.3 มีเอกสารบันทึกผลการดูแล การซ่อมบํารุงเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 

   

คะแนนรวมข้อ 3.4  

เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 3.4 [ คะแนนรวมข้อ 3.4 x 10 (เปอร์เซ็นต์) / 3 (ข้อ) ]  

3.5  ป้ายแสดงเพื่อความปลอดภัยในการทาํงาน 5 เปอรเ์ซ็นต ์

3.5.1 มีป้ายแสดงเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์ในกรณีท่ีมีการซ่อมบํารุงเคร่ืองจักร 

3.5.2 มีระบบ วิธีการ หรืออุปกรณ์ป้องกัน ในกรณีท่ีมีการซ่อมบํารุงเคร่ืองจักร 

   

คะแนนรวมข้อ 3.5  

เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 3.5 [ คะแนนรวมข้อ 3.5 x 5 (เปอร์เซ็นต์) / 2 (ข้อ) ]  

3.6 การตรวจสอบและการทดสอบช้ินส่วน และอุปกรณข์องเคร่ืองจักร 5 เปอรเ์ซ็นต ์

3.6.1 มีการตรวจสอบ ทดสอบชิ้นส่วน และอุปกรณ์ของเคร่ืองจักร  
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

3.6.2 มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบ ทดสอบชิ้นส่วน และอุปกรณ์ของเคร่ืองจักร 

   

คะแนนรวมข้อ 3.6  

เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 3.6 [ คะแนนรวมข้อ 3.6 x 5 (เปอร์เซ็นต์) / 2 (ข้อ) ]  
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แบบและเกณฑ์การประเมิน 

ด้านที่ 3 ระบบงานความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

ไม่มี 

(0) 

มี 

บางส่วน 

(0.5) 

มี 

ครบถ้วน 

(1) 

3.7 แผนผังวงจรไฟฟา้ทีต่ดิตั้งภายในโรงพยาบาลทัง้หมดซ่ึงได้รบัการ  
      รับรองจากวิศวกรหรือการไฟฟา้ประจําท้องถ่ิน 

5 เปอรเ์ซ็นต ์

3.7.1 มีการทบทวนแผนผังวงจรไฟฟ้า เม่ือมีการปรับเปลี่ยน ติดต้ัง หรือซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้าใหม่ 

3.7.2 แบบแผนผังไฟฟ้าต้องจัดเก็บระบบและตรวจติดตามได้ 

   

คะแนนรวมข้อ 3.7  

เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 3.7 [ คะแนนรวมข้อ 3.7 x 5 (เปอร์เซ็นต์) / 2 (ข้อ) ]  

3.8 ตรวจสอบ และบํารุงรกัษาระบบไฟฟา้และบริภณัฑ์ไฟฟา้ 10 เปอร์เซ็นต ์

3.8.1 มีการตรวจสอบ และบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ไม่น้อยกว่าปีละ 1 
คร้ัง  

3.8.2 มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบ และบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า 

   

คะแนนรวมข้อ 3.8  

เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 3.8 [ คะแนนรวมข้อ 3.8 x 10 (เปอร์เซ็นต์) / 2 (ข้อ) ]  

3.9 ระบบปอ้งกันฟา้ผ่าไว้ทีอ่าคาร และบริเวณที่มีถังเกบ็ของเหลวไวไฟ
หรือกา๊ซไวไฟ 

5 เปอรเ์ซ็นต ์

3.9.1 มีการติดต้ังระบบป้องกันฟ้าผ่า เพ่ือป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่าทุกอาคารตาม
มาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

3.9.2 มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่าตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

   

คะแนนรวมข้อ 3.9  

เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 3.9 [ คะแนนรวมข้อ 3.9 x 5 (เปอร์เซ็นต์) / 2 (ข้อ) ]  

3.10 การตรวจวัด บันทกึผล และการประเมินสถานทีอั่บอากาศ 5 เปอรเ์ซ็นต ์

3.10.1 มีการตรวจวัดและประเมินสภาพอากาศสําหรับการทํางานในสถานท่ีอับอากาศ 

3.10.2 มีเอกสารบันทึกผลการตรวจวัดปริมาณออกซิเจน สารเคมีและสิ่งปนเปื้อนใน
สถานท่ีอับอากาศ 

   



   

 

คู่มือ การส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจําปี พ.ศ. 2562                                                                                             หน้า 143/246 

แบบและเกณฑ์การประเมิน 

ด้านที่ 3 ระบบงานความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

ไม่มี 

(0) 

มี 

บางส่วน 

(0.5) 

มี 

ครบถ้วน 

(1) 

3.10.3 มีเอกสารใบอนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ โดยมีลายลักษณ์
อักษรของผู้มีอํานาจในการอนุมัติ 

คะแนนรวมข้อ 3.10  

เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 3.10 [ คะแนนรวมข้อ 3.10 x 5 (เปอร์เซ็นต์) / 3 (ข้อ) ]  

3.11 ระบบปอ้งกันและระงบัอัคคภีัยตาม พ.ร.บ.ควบคมุอาคาร 15 เปอร์เซ็นต ์

3.11.1 มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล 

3.11.2 มีอุปกรณ์ท่ีได้มาตรฐานอาทิ เช่น อุปกรณ์ถังดับเพลิงเคมี (A, B & C Type) ถัง
ดับเพลิงชนิดสารสะอาด (Clean Agent Type) ระบบดับเพลิงแบบสายฉีดน้ํา
ดับเพลิง 

3.11.3 มีการตรวจสอบ ดูแลรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งานอยู่เสมอ พร้อมเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบ และการซ่อมบํารุง ระบบ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 

3.11.4 มีป้ายข้อปฏิบัติแสดงข้ันตอนในการดับเพลิง และอพยพหนีไฟ 

3.11.5 มีการติดป้ายข้อปฏิบัติให้เห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึงทุกอาคาร 

3.11.6 ต้องจัดเตรียมเส้นทางหนีไฟ มองเห็นได้ชัดเจน มีป้ายบอกเส้นทางจากทุกพ้ืนท่ี
ในอาคาร 

3.11.7 ประตูของบันไดหนีไฟกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 ม. ทําด้วยวัสดุทนไฟ มือจับ-ลูกบิด
เป็นแบบผลัก สําหรับชั้นท่ัวไปติดต้ังลักษณะเปิดเข้าสู่ตัวบันได สําหรับชั้นท่ี 1 
ติดต้ังลักษณะเปิดออกจากตัวบันไดหนีไฟ 

3.11.8 เส้นทางหนีไฟต้องมีแสงสว่างบนเส้นทางตลอดเวลาท้ังในสภาวะปกติและสภาวะ
ฉุกเฉินกรณีไฟฟ้าดับ 

3.11.9 จัดเตรียมพ้ืนท่ี(จุดรวมพล) ขณะเกิดอัคคภัีย 

3.11.10 มีการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล 

   

คะแนนรวมข้อ 3.11  

เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 3.11 [ คะแนนรวมข้อ 3.11 x 15 (เปอร์เซ็นต์) / 10 (ข้อ) ]  
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แบบและเกณฑ์การประเมิน 

ด้านที่ 3 ระบบงานความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

ไม่มี 

(0) 

มี 

บางส่วน 

(0.5) 

มี 

ครบถ้วน 

(1) 

3.12 ระบบกา๊ซทางการแพทย์ 15 เปอร์เซ็นต ์

โรงพยาบาลมีถังแก็สออกซิเจนเหลว  ( LIQUID OXYGEN )      มี         ไม่มี   

3.12.1 ถังแก็สออกซิเจนเหลว (LIQUID OXYGEN) จุดติดต้ังจะต้องห่างออกจากอาคาร
ต่างๆ ในระยะท่ีปลอดภัย  มีร้ัวโปร่งกั้นโดยรอบ  มีป้ายเตือนอันตราย  และมี
ระบบดูแลบํารุงรักษาอย่างสมํ่าเสมอ  

โรงพยาบาลมีระบบไปป์ไลน์ ( PIPE LINE )                        มี         ไม่มี   

3.12.2 สถานท่ีติดต้ังแยกเป็นสัดส่วนกับห้องอ่ืนๆ ขนย้ายขนส่งได้สะดวก และปลอดภัย 
เป็นตามมาตรฐานการติดต้ัง  

3.12.3 ห้องเก็บท่อแก๊ส (Cylinder Room) ต้องแยกเป็นสัดส่วนกับห้องปั๊มสุญญากาศ
และอากาศอัด 

3.12.4 ท่อแก๊สสําหรับงานระบบแก๊สทางการแพทย์  ต้องผ่านการผลิตและทดสอบ  
 มีเคร่ืองหมายและโค๊ดสีตามมาตรฐานท่ี มอก. กําหนด 

3.12.5 มีจํานวนของท่อแก๊สอย่างเพียงพอต่อการใช้งานประจําและสํารอง 

3.12.6 อุปกรณ์ประกอบระบบแก็สทางการแพทย์ ประกอบด้วยท่อนําแก๊ส วาล์ว โซน
วาล์ว  หัวจ่ายแก๊ส  ระบบสัญญาณเตือน (alarm) ศูนย์จ่ายแก๊ส เป็นต้น ต้องมี
การติดต้ังอุปกรณ์ท่ีได้มาตรฐาน 

3.12.7 มีการดูแลรักษา ซ่อมบํารุงระบบก๊าซทางการแพทย์และอุปกรณ์ประกอบให้อยู่
ในสภาพใช้งานและปลอดภัย 

3.12.8 มีการติดป้ายคําเตือนท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัย บริเวณห้องหรือสถานท่ีท่ีใช้
จัดเก็บระบบก๊าซทางการแพทย์ 

3.12.9   มีเอกสารบันทึกผลการดูแลรักษา ซ่อมบํารุงระบบก๊าซทางการแพทย์และ
อุปกรณ์ประกอบ 

3.12.10 มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับระบบก๊าซทางการแพทย์ 

3.12.11 มีเอกสารบันทึกการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับระบบก๊าซ
ทางการแพทย์ 

3.12.12 มีการประเมินผลในการฝึกอบรม จากผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือให้
ทราบถึงผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนา 
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แบบและเกณฑ์การประเมิน 

ด้านที่ 3 ระบบงานความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

ไม่มี 

(0) 

มี 

บางส่วน 

(0.5) 

มี 

ครบถ้วน 

(1) 

3.12.13 มีการติดต้ังอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภาพปลอดภัยตลอดระยะเวลาท่ีใช้งาน 
ตามมาตรฐานและหลักวิชาการด้านวิศวกรรม 

คะแนนรวมข้อ 3.12  

เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 3.12 [ คะแนนรวมข้อ 3.12 x 15 (เปอร์เซ็นต์) / 13 (ข้อ) ]  

3.13 พืน้ทีก่าํเนดิรังส ี 5 เปอรเ์ซ็นต ์

3.13.1 กําหนดหรือบ่งชี้บริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีรังสี มีป้ายเตือนอันตรายจากรังสี /เคร่ืองหมาย
เตือนภัยแสดงให้เห็นโดยชัดเจน 

3.13.2  แผนกรังสีวินิจฉัย มีป้ายสัญลักษณ์ตามแบบมาตรฐาน แสดงเขตรังสีในระดับ
สายตา 

3.13.3 มีเอกสารแสดงผลการตรวจสอบความปลอดภัยของรังสีจากหน่วยงานรับผิดชอบ 

   

คะแนนรวมข้อ 3.13  

เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 3.13 [ คะแนนรวมข้อ 3.13 x 5 (เปอร์เซ็นต์) / 3 (ข้อ) ]  
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สรุป ด้านที่ 3 ระบบงานความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

3.1 ผู้รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย                                     ( 10% )   …………………………… 

3.2 จัดทําคู่มือปฏิบัติ หรือมีคู่มือปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย            ( 5% )     …………………………… 

3.3 การอบรมบุคลากร              ( 5% )     ……………………………. 

3.4 ระบบการซ่อมบํารุง                                    ( 10% )   ……………………………. 

3.5 ติดป้ายแสดงเพ่ือความปลอดภัยในการทํางาน                     ( 5% )    ……………………………. 

3.6 การตรวจสอบและทดสอบช้ินส่วน และอุปกรณ์ของเคร่ืองจักร        ( 5% )    ……………………………. 

3.7 แผนผังวงจรไฟฟ้าที่ติดต้ังภายในโรงพยาบาลท้ังหมด                    ( 5% )    ……………………………. 

     ซึ่งได้รับการรับรองจากวิศวกรหรือการไฟฟ้าประจําท้องถิ่น 

3.8 ตรวจสอบ และบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า               ( 10% )  ……………………………. 

3.9 มีระบบป้องกันฟ้าผ่าไว้ที่อาคาร และบริเวณที่มีถังเก็บของเหลว         ( 5% )   ……………………………. 

 ไวไฟหรือก๊าซไวไฟ                                  

3.10 การตรวจวัด บันทึกผล และการประเมินสถานที่อับอากาศ            ( 5% )  …………………………….. 

3.11 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร           (15% )  ……………………………. 

3.12 ระบบก๊าซทางการแพทย์                                        (15% ) …………………………… 

3.13 พ้ืนที่กําเนิดรังสี                         ( 5% )  …………………………… 

เปอร์เซ็นต์รวม ด้านท่ี 3 ระบบงานความปลอดภัยในโรงพยาบาล   (100%)   ……………………       
ผ่าน             ไม่ผ่าน 

 
ผู้ตรวจประเมิน 

1          ……..………………..………………………………  

    (..................................................................) 

ตําแหน่ง………………………..………………………… 

2         ……..………………..………………………………  

    (..................................................................) 

ตําแหน่ง………………………..………………………… 
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คําอธิบายเกณฑ์การเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

ด้านที ่4 ระบบงานสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 
 

ผู้ทําการตรวจสอบจะต้องพิจารณาจากเกณฑ์ประเมินผลการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 
แล้วให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ โดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่พบเห็น หลักฐาน การดําเนินการ การสัมภาษณ์ โดยใส่ผล
การพิจารณาในแต่ละข้อได้หน่ึงช่องคะแนน ซึ่งรายละเอียดแต่ละช่องคะแนนดังน้ี 

4.1 การจัดการมูลฝอยทั่วไป/มูลฝอยอันตราย 10 เปอร์เซ็นต ์

4.1.1 มีระบบการคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิด  

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีระบบการคัดแยกมูลฝอยทั่วไป/มูลฝอยอันตราย ณ แหล่งกําเนิด 

0.5 คะแนน 
มีระบบการคัดแยกมูลฝอยทั่วไป/มูลฝอยอันตราย ณ แหล่งกําเนิด แต่ไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ใน
สถานพยาบาล ภาชนะบรรจุมูลฝอยมีการแบ่งแยกไม่ชัดเจน 

1 คะแนน 
มีระบบการคัดแยกมูลฝอยทั่วไป/มูลฝอยอันตราย ณ แหล่งกําเนิด ครบถ้วนทุกประเภทของมูลฝอย มี
การจัดภาชนะบรรจุมูลฝอยแต่ละประเภทชัดเจน เช่น สี รูปภาพ ข้อความ (มูลฝอยทั่วไป  
มูลฝอยย่อยสลาย มูลฝอยที่ยังใช้ได้ มูลฝอยอันตราย มูลฝอยเคมี) 

4.1.2 มีการเก็บและรวบรวมมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
ภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับไม่เหมาะสมและไม่เพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย 
รวมทั้ง ไม่มีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับ และบริเวณที่เก็บภาชนะ 

0.5 คะแนน 
มีภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและไม่เพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย 
รวมทั้ง ไม่มีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับ และบริเวณที่เก็บภาชนะ 

1 คะแนน 
มีภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย 
รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับ และบริเวณท่ีเก็บภาชนะน้ันอยู่
เสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

 

 

 



   

 

คู่มือ การส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจําปี พ.ศ. 2562                                                                                             หน้า 148/246 

4.1.3 มีสถานที่พักมูลฝอยถูกสุขลักษณะ 

 สถานพยาบาลต้องจัดให้มีสถานที่พักมูลฝอยที่มีลักษณะดังน้ี 
1) ต้องมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 เท่าของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน 
2) ผนังต้องทําด้วยวัสดุทนไฟ 
3) พ้ืนผิวต้องเรียบและกันนํ้าซมึ 
4) ต้องมีการป้องกันกลิ่นและนํ้าฝน 
5) ต้องมีการระบายน้ําเสียจากมูลฝอยเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสีย 
6) ต้องมีการระบายอากาศและป้องกันนํ้าเข้า 
7) พักรวมมูลฝอยต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานท่ีเก็บอาหารไม่น้อยกว่า 

4.00 เมตร แต่ถ้าที่พักรวมมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน 3 ลูกบาศก์เมตร ต้องมีระยะห่างจาก
สถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีสถานที่พักมูลฝอย 

0.5 คะแนน มีสถานที่พักมูลฝอย แต่ไม่ถูกสุขลักษณะ 

1 คะแนน มีสถานที่พักมูลฝอย ถูกสุขลักษณะ 

4.1.4 มีกระบวนการการกําจัดที่ถูกสุขลักษณะ 

 วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีกระบวนการการกําจัดที่ถูกสุขลักษณะ  

0.5 คะแนน 

มีกระบวนการการกําจัดที่ไม่ถูกสุขลักษณะ  

กรณีที่มีการกําจัดเอง ไม่มีเอกสารยืนยันว่าได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้อง
ดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อกําหนดของท้องถิ่นน้ัน 

กรณีใช้บริการหน่วยงานภายนอก ไม่มีการติดตามข้อมูลการกําจัดของของหน่วยงานน้ันให้เป็นไป
ตามกฎหมาย 

1 คะแนน 

มีกระบวนการการกําจัดที่ถูกสุขลักษณะ  

กรณีที่มีการกําจัดเอง มีเอกสารยืนยันว่าได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้อง
ดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อกําหนดของท้องถิ่นน้ัน 

กรณีใช้บริการหน่วยงานภายนอก มีการติดตามข้อมูลการกําจัดของของหน่วยงานนั้นให้เป็นไป
ตามกฎหมาย 
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4.2 การจัดการมูลฝอยตดิเชื้อ 20 เปอร์เซ็นต ์

4.2.1 มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยอ่ืนๆ ณ แหล่งกําเนิด 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีระบบการคัดแยกมูลฝอยติดเช้ือออกจากมูลฝอยอ่ืนๆ ณ แหล่งกําเนิด 

0.5 คะแนน 
มีระบบการคัดแยกมูลฝอยติดเช้ือออกจากมูลฝอยอ่ืนๆ ณ แหล่งกําเนิดแต่ไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่
ในสถานพยาบาล ภาชนะบรรจุมูลฝอยมีการแบ่งแยกไม่ชัดเจน 

1 คะแนน 
มีระบบการคัดแยกมูลฝอยติดเช้ือออกจากมูลฝอยอ่ืนๆ ณ แหล่งกําเนิดครบถ้วนทุกประเภทของ
มูลฝอย มีการจัดภาชนะบรรจุมูลฝอยแต่ละประเภทชัดเจน เช่น สี รูปภาพ ข้อความ 

4.2.2 มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อระหว่างวัสดุมีคมและวัสดุไม่มีคม 
1) กรณีมูลฝอยติดเช้ือเป็นของมีคม ต้องเป็นภาชนะบรรจุแบบกล่องหรือถัง ที่สามารถป้องกันการ

แทงทะลุและการกัดกร่อนของสารเคมี เป็นพลาสติกแข็งหรือโลหะ มีฝาปิดมิดชิด 
2) กรณีที่ไมใ่ช่ของมีคม ต้องเป็นแบบถุง ที่มีความเหนียวไม่ฉกีขาดง่าย กันนํ้า ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซับ

นํ้า 

  ทั้งน้ี ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือน้ันให้ใช้ได้เพียงครั้งเดียวและต้องมีสีแดงทึบ มีข้อความสีดําขนาดที่
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ได้แก่ คําว่า “มูลฝอยติดเช้ือ” อยู่ภายใต้รูปหัวกะโหลกไขว้ คู่กับตราหรือสัญลักษณ์ที่ใช้
ระหว่างประเทศตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด และต้องมีข้อความว่า“ห้ามเปิด” “ห้ามนํากลับมาใช้อีก”และ
กําหนด พิมพ์ไว้บนภาชนะบรรจุดังกล่าว 

 กรณีที่สถานบริการการสาธารณสุขมิได้ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือด้วยตนเอง สถานบริการการสาธารณสุข
ดังกล่าวจะต้องระบุช่ือของไว้ที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ และในกรณีที่ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือน้ันใช้
สําหรับเก็บมูลฝอยติดเช้ือไว้เพ่ือรอการขนไปกําจัดเกินกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่เกิดมูลฝอยติดเช้ือน้ัน ให้ระบุวันที่ ที่
เกิด มูลฝอยติดเช้ือดังกล่าวไว้ที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือด้วย 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีระบบการคัดแยกมูลฝอยติดเช้ือระหว่างวัสดุมีคมและวัสดุไม่มีคม 

0.5 คะแนน 
มีระบบการคัดแยกมูลฝอยติดเช้ือระหว่างวัสดุมีคมและวัสดุไม่มีคม แต่ภาชนะที่บรรจุไม ่ 
เหมาะสม  

1 คะแนน มีการแยกมูลฝอยติดเช้ือระหว่างวัสดุมีคมและวัสดุไม่มีคม ภาชนะมีความคงทน และเหมาสม 
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4.2.3 ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อมีคม ต้องเป็นภาชนะที่สามารถป้องกันการแทงทะลุและการกัดกร่อนของ
สารเคมีได้ และมีฝาปิดมิดชิด 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีระบบการคัดแยกมูลฝอยติดเช้ือระหว่างวัสดุมีคมและวัสดุไม่มีคม 

0.5 คะแนน ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือมีคม แต่ภาชนะที่บรรจุไม่เหมาะสม 

1 คะแนน 
ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือมีคม ต้องเป็นภาชนะที่สามารถป้องกันการแทงทะลุและการกัดกร่อน
ของสารเคมีได้ และมีฝาปิดมิดชิด 

4.2.4 ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไม่มีคม ต้องเป็นแบบถุงที่มีความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย กันน้ํา ไม่รั่วซึมและ
ไม่ดูดซับน้ํา 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีระบบการคัดแยกมูลฝอยติดเช้ือระหว่างวัสดุมีคมและวัสดุไม่มีคม 

0.5 คะแนน มีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไม่มีคม แต่ภาชนะที่บรรจุไม่เหมาะสม 

1 คะแนน 
มีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไม่มีคม ต้องเป็นแบบถุงที่มีความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย กันนํ้า  
ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซับนํ้า 

4.2.5 การเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อถูกสุขลักษณะ 
1) ผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีความรู้เก่ียวกับมูลฝอยติดเช้ือ โดยบุคคลดังกล่าวต้องผ่านการฝึกอบรมการ

ป้องกันและระงับการแพร่เช้ือหรืออันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเช้ือ ตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวง
สาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

2) ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยางหนา ผ้ากันเป้ือน ผ้าปิด
ปาก ปิดจมูก และรองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถ้าในการปฏิบัติงาน ร่างกายหรือส่วนใดส่วน
หน่ึงไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเช้ือ ให้ผู้ปฏิบัติงานต้องทําความสะอาดร่างกายหรือส่วนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเช้ือโดย
ทันท ี

3) ต้องกระทําทุกวันตามตารางเวลาที่กําหนด เว้นแต่มีเหตุจําเป็นต้องเคลื่อนย้ายโดยใช้รถเข็น
สําหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือที่มีลักษณะตามท่ีกําหนด เว้นแต่มูลฝอยติดเช้ือที่เกิดขึ้นมีปริมาณ
น้อยที่ไม่จําเป็นต้องใช้รถเข็นจะเคลื่อนย้ายโดยผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตามกําหนดก็ได้ 

4) ต้องมีเส้นทางเคลื่อนย้ายที่แน่นอน และในระหว่างการเคลื่อนย้ายไปที่พักรวมมูลฝอยติดเช้ือ 
ห้ามแวะหรือหยุดพัก ณ ที่ใด 

5) ต้องกระทําโดยระมัดระวัง ห้ามโยน หรือลากภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ 
6) กรณีที่มีมลูฝอยติดเช้ือตกหล่นหรือภาชนะบรรจุมลูฝอยติดเช้ือแตกระหว่างทางห้ามหยิบด้วยมือ

เปล่า ต้องใช้คีมคีบหรือหยิบด้วยถุงมือยางหนา หากเป็นของเหลวให้ซบัด้วยกระดาษแล้วเก็บมูลฝอยติดเช้ือหรือ
กระดาษน้ันในภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือใบใหม่ แล้วทําความสะอาดด้วยนํ้ายาฆ่าเช้ือที่บริเวณพ้ืนน้ันก่อน
เช็ดถูตามปกติ 
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7) ต้องทําความสะอาดและฆ่าเช้ือรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละครั้ง และห้าม
นํารถเข็นมูลฝอยติดเช้ือไปใช้ในกิจการอย่างอ่ืน 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
ไม่มีแผนการปฏิบัติงานในการเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไปเก็บกักในที่พักรวมมูล
ฝอยติดเช้ือ 

0.5 คะแนน 
มีแผนการปฏิบัติงานในการเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอย
ติดเช้ือ แต่ปฏิบัติไม่ครบถ้วนและถูกต้อง 

1 คะแนน 
มีแผนการปฏิบัติงานในการเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอย
ติดเช้ือ ปฏิบัติครบถ้วนและถูกต้อง 

4.2.6 มีสถานที่พักมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกสุขลักษณะ 
สถานพยาบาลต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเช้ือที่เป็นห้องหรือเป็นอาคารเฉพาะแยกจาก

อาคารอ่ืนโดยมีลักษณะดังต่อไปน้ี สําหรับใช้เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือเพ่ือรอการขนไปกําจัด 
1) มีลักษณะไมแ่พร่เช้ือ และอยู่ในที่ทีส่ะดวกต่อการขนมูลฝอยติดเช้ือไปกําจัด 
2) มีขนาดกว้างเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือได้อย่างน้อยสองวัน 
3) พ้ืนและผนังต้องเรียบ ทําความสะอาดได้ง่าย 
4) มีรางหรือท่อระบายนํ้าทิ้งเช่ือมต่อกับระบบบําบัดนํ้าเสีย 
5) มีลักษณะโปร่ง ไม่อับช้ืน 
6) มีการป้องกันสัตว์แมลงเข้าไป มีประตูกว้างพอสมควรตามขนาดของห้อง หรืออาคารเพ่ือสะดวก

ต่อการปฏิบัติงาน และปิดด้วยกุญแจหรือปิดด้วยวิธีอ่ืนที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ 
7) มีข้อความเป็นคําเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยติดเช้ือ” ไว้ที่หน้า

ห้องหรือหน้าอาคาร 
8) มีลานสําหรับลา้งรถเข็นอยู่ใกล้ที่พักรวมมลูฝอยติดเช้ือ และลานน้ันต้องมีรางหรือท่อรวบรวมนํ้า

เสียจากการล้างรถเข็นเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสีย 

ในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไว้เกิน ๗ วัน ที่พักรวมมูลฝอยติดเช้ือต้องสามารถ
ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ ๑๐ องศาเซลเซียส หรือตํ่ากว่าน้ันได้ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีมีสถานที่พักมูลฝอยติดเช้ือที่ถูกสุขลักษณะ 

0.5 คะแนน มีสถานที่พักมูลฝอยติดเช้ือแต่ไม่ถูกสุขลักษณะ 

1 คะแนน มีสถานที่พักมูลฝอยติดเช้ือแต่ถูกสุขลักษณะ ครบถ้วนตามข้อกําหนด 
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4.2.7 ในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เกิน 7 วัน ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อต้องสามารถควบคุม
อุณหภูมิให้ อยู่ที่ 10 องศาเซลเซียส หรือต่ํากว่านั้นได้ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
มีการเก็บกักมูลฝอยติดเช้ือไว้เกิน 7 วัน แต่ไม่มีที่พักรวมมูลฝอยติดเช้ือที่สามารถควบคุมอุณหภูมิ
ให้อยู่ที่ 10 องศาเซลเซียส หรือตํ่ากว่าน้ันได้ 

0.5 คะแนน 
มีการเก็บกักมูลฝอยติดเช้ือไว้เกิน 7 วัน แต่ไม่มีที่พักรวมมูลฝอยติดเช้ือที่สามารถควบคุมอุณหภูมิ
ให้อยู่ที่ 10 องศาเซลเซียส หรือตํ่ากว่าน้ันได้ แต่มีแผนในการพัฒนาเป็นลายลักษณ์อักษร 

1 คะแนน 
มีการเก็บกักมูลฝอยติดเช้ือไว้เกิน 7 วัน มีที่พักรวมมูลฝอยติดเช้ือที่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ 
10 องศาเซลเซียส หรือตํ่ากว่าน้ันได้  

4.2.8 มีกระบวนการการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกสุขลักษณะ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีกระบวนการการกําจัดที่ถูกสุขลักษณะ เช่น ทิ้งในบ่อ หรือหลุมขยะในพ้ืนที่โรงพยาบาล  

0.5 คะแนน 

มีกระบวนการกําจัดที่ไม่ถูกสุขลักษณะ  

กรณีที่มีการกําจัดเอง ไม่มีเอกสารยืนยันว่าได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้อง
ดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อกําหนดของท้องถิ่นน้ัน 

กรณีใช้บริการหน่วยงานภายนอก ไม่มีการติดตามข้อมูลการกําจัดของของหน่วยงานน้ันให้เป็นไป
ตามกฎหมาย 

1 คะแนน 

มีกระบวนการการกําจัดที่ถูกสุขลักษณะ  

กรณีที่มีการกําจัดเอง มีเอกสารยืนยันว่าได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้อง
ดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อกําหนดของท้องถิ่นน้ัน 

กรณีใช้บริการหน่วยงานภายนอก มีการติดตามข้อมูลการกําจัดของของหน่วยงานน้ันให้เป็นไป
ตามกฎหมาย 
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4.3 เอกสารคูมื่อและการปฏบิตัิงานของเจ้าหนา้ที่ในการจัดการมูลฝอยและสิง่ปฏิกลู 10 เปอร์เซ็นต ์

4.3.1 จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลการจัดการมูลฝอย 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีผู้รับผิดชอบที่เป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร 

0.5 คะแนน 
มีผู้รับผิดชอบที่เป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร แต่ไม่ได้ลงนามโดยผู้บริหารปัจจุบัน หรือไม่มีการ
กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 

1 คะแนน 
มีผู้รับผิดชอบหรือคณะทํางาน ที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ลงนามโดยผู้บริหารปัจจุบัน และมีการ
กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 

4.3.2 มีคู่มือกําหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีคู่มือปฏิบัติ 

0.5 คะแนน มีคู่มือปฏิบัติ แต่ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานอย่างถูก หรือไม่มีสอดคล้องกับกฎข้อบังคับ  

1 คะแนน มีคู่มือปฏิบัติ ประกอบด้วยขั้นตอนปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง หรือไม่มีสอดคล้องกับกฎข้อบังคับ 

4.3.3 ผู้ปฏิบัติงานทราบข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน และมีการปฏิบัติตามคู่มือที่กําหนด พร้อมจดบันทึกผล  
 การปฏิบัติงาน 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ไม่มีการจดบันทึกผลการปฏิบัติงาน 

0.5 คะแนน 
มีผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน และแต่ไม่มีการปฏิบัติตามคู่มือที่กําหนด และ
ไม่จดบันทึกผลการปฏิบัติงาน  

1 คะแนน 
ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน และมีการปฏิบัติตามคู่มือที่กําหนด พร้อมจด
บันทึกผลการปฏิบัติงาน 
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4.3.4 ผู้ปฏิบัติงานที่ทําหน้าที่ในการเก็บขน และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ได้รับการอบรมตามหลักสูตรและ
ระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการอบรมบุคลากร 

0.5 คะแนน 
มีการอบรมบุคลากร แต่เน้ือหาไม่ครอบคลุมเก่ียวกับข้อบังคับ อบรมตามหลักสูตรและ
ระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

1 คะแนน 
มีการอบรมบุคลากร เน้ือหาครอบคลุมเก่ียวกับข้อบังคับ อบรมตามหลักสูตรและระยะเวลาท่ี
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

 

4.4 ระบบบาํบดัน้ําเสยี 20 เปอร์เซ็นต ์

4.4.1 มีการบริหารจัดการปริมาณน้ําเสียของโรงพยาบาลให้เกิดความสมดุลกับความสามารถในการรองรับ
ของระบบบําบัดน้ําเสีย 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน มีระบบบําบัดนํ้าเสียแต่ไม่สามารถรองรับปริมาณนํ้าเสียที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ (Over Load) 
หรือ ชํารุด 

0.5 คะแนน 

มีระบบบําบัดนํ้าเสียแต่ไม่สามารถรองรับปริมาณนํ้าเสียที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ (Over Load) 
หรือชํารุด 

แต่ - มีมาตรการในการดําเนินการแก้ไขปรับปรุงและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 - มีแผนการพัฒนาในการปรับปรุงหรือก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียใหม่ให้เพียงพอ 

1 คะแนน มีระบบบําบัดนํ้าเสียที่สามารถรองรับปริมาณนํ้าเสียที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ ไม่ชํารุด  

4.4.2 มีแผนผังแสดงกระบวนการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียที่เป็นปัจจุบัน 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีแผนผังแสดงกระบวนการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย 

0.5 คะแนน มีแผนผังแสดงกระบวนการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย แต่ไม่เป็นปัจจุบัน 

1 คะแนน มีแผนผังแสดงกระบวนการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียที่เป็นปัจจุบัน 
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4.4.3 มีอุปกรณ์เบื้องต้นที่จําเป็นในการดูแล/ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีอุปกรณ์เบ้ืองต้นที่จําเป็นในการดูแลระบบบําบัดนํ้าเสีย 

0.5 คะแนน 
มีอุปกรณ์เบ้ืองต้นที่จําเป็นในการดูแลระบบบําบัดนํ้าเสีย แต่ไม่ครบ หรือหมดอายุการใช้งาน 
หรือชํารุด 

1 คะแนน 

มีอุปกรณ์เบ้ืองต้นที่จําเป็นในการดูแลระบบบําบัดนํ้าเสีย 

- ระบบตะกอนเร่ง (AS)/คลองวนเวียน/SBR/ถังบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูปแบบถังกรองเติมอากาศ 
(Fixed Film Aeration) 

 เครื่องมือวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

 เครื่องมือวัดค่าคลอรีนอิสระ (Free Chlorine) 

 เครื่องมือวัดค่าออกซิเจนละลายนํ้า (DO) 

  กรวยอิมฮอฟฟ์ (imhoff cone) 

- สระเติมอากาศ 

 เครื่องมือวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

 เครื่องมือวัดค่าคลอรีนอิสระ (Free Chlorine) 

 เครื่องมือวัดค่าออกซิเจนละลายนํ้า (DO) 

- ระบบบ่อผึ่ง/บึงประดิษฐ์ 

 เครื่องมือวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

 เครื่องมือวัดค่าคลอรีนอิสระ (Free Chlorine) 

4.4.4 มีการจัดทําเอกสารกํากับเครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบระบบบําบัดทุกเคร่ือง (ขนาด ชนิด อายุการ  
 ใช้งาน วิธีการใช้งาน ประวัติการซ่อม) 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการจัดทําเอกสารกํากับเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ประกอบระบบบําบัดทุกเคร่ือง 

0.5 คะแนน มีการจัดทําเอกสารกํากับเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ประกอบระบบบําบัดทุกเคร่ือง แต่ไม่ครบถ้วน 

1 คะแนน มีการจัดทําเอกสารกํากับเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ประกอบระบบบําบัดทุกเคร่ือง ครบถ้วน 
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4.4.5 มีการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งทุกๆ 3 เดือน 

ตาม -  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย
นํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548  

- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภทของอาคารเป็น
แหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยนํ้าเสียลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะหรือออกสู่
สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 
125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 

- โรงพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่มีเตียง
สําหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือกลุ่มอาคาร 

• ต้ังแต่ 30 เตียงขึ้นไป จัดเป็นอาคารประเภท ก 
• ต้ังแต่ 10 เตียงแต่ไม่ถึง 30 เตียง จัดเป็นอาคารประเภท ข 
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ตารางที่ 1 เกณฑ์กําหนดสูงสุดตามประเภทมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้ง 

ดัชนีคุณภาพนํ้า หน่วย 

เกณฑ์กําหนดสูงสุดตามประเภท 

มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้ง 

ก 

(ขนาด 30เตียง ขึ้นไป) 

ข 

(ขนาด 10 ไมถ่ึง 30 เตียง ) 

1. ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) - 5-9 5-9 

2. บีโอดี (BOD) มก./ล. ≤ 20 ≤30 

3. ค่าสารแขวนลอย (Suspended 
Soilds) 

มก./ล. ≤ 30 ≤ 40 

4. ค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids) มล./ล. ≤ 0.5 ≤ 0.5 

5. ค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมด  

 (Total Dissolved Solid) 
มก./ล. ≤ 500 ≤ 500 

6. ค่าซัลไฟต์ (Sulfide) มก./ล. ≤ 1.0 ≤ 1.0 

7. ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรปู ท ีเค เอ็น 
(TKN) 

มก./ล. ≤ 35 ≤ 35 

8. นํ้ามันและไขมัน (Fat , Oil and 
Grease) 

มก./ล. ≤ 20 ≤ 20 

9. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย  

 (Total Coliform Bacteria) 

mpm 

/100 ml 
≤ 5,000 ≤ 5,000 

10. ฟีคัลโคลฟิอร์มแบคทีเรยี  

 (Faecal Colifrom Bacteria) 

mpm/ 

100 ml 
≤ 1,000 ≤ 1,000 
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วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้ง หรือมีการตรวจแต่ระยะเวลาเกิน6 เดือน/ครั้ง 

0.5 คะแนน 

กรณีที่ 1 มีการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้งในระยะเวลาเกิน 3 เดือน แต่ทั้งไม่เกิน 6 เดือน/ครั้ง  

แต่เมื่อคุณภาพนํ้าทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มีแก้ไขปรับปรุง และตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้งซ้ํา
หลังการปรับปรุง จนนํ้าทิ้งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

หรือ 

กรณีที่ 2 มีการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้งทุกๆ 3 เดือน 

แต่เมื่อคุณภาพนํ้าทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่มีการปรับปรุง แก้ไขระบบ และตรวจวัด
คุณภาพนํ้าทิ้งซ้ําหลังการปรับปรุง 

1 คะแนน 
มีการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้งทุกๆ 3 เดือน 

เมื่อคุณภาพนํ้าทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มีแก้ไขปรับปรุง และตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้งซ้ํา
หลังการปรับปรุง จนนํ้าทิ้งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

หมายเหตุ : ต้องมีการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้งครบทุกพารามิเตอร์ดังตารางที่ 1 
4.4.6 มีการรายงานแบบ ทส.2 ต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ทุกเดือน 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
ไม่มีการรายงานแบบ ทส.2 ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ทุกเดือน 

0.5 คะแนน 
มีการรายงานแบบ ทส.2 ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แต่ไม่ครบถ้วนทุกเดือน 

1 คะแนน 

มีการรายงานแบบ ทส.2 ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ครบถ้วนทุกเดือน มีหลักฐานการรายงาน
ต่อท้องถิ่นหรือกรมควบคุมมลพิษ และมีการจัดเก็บข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี ณ สถาน
ที่ต้ัง 
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4.4.7 มีแผนงานการซ่อมบํารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่กําหนดเป็นลายลักษณ์อักษร 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีแผนการดูแล ซ่อมบํารุงเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 

0.5 คะแนน 
มีแผนการดูแล ซ่อมบํารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ และเข้าดําเนินการ แต่ไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 

1 คะแนน มีแผนการดูแล ซ่อมบํารุงเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ และเข้าดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนด 

 

4.5 เอกสารคู่มือและการปฏบิตัิงานของเจ้าหนา้ที่ในการดแูลระบบบาํบดัน้าํเสีย 20 เปอร์เซ็นต ์

4.5.1 มีคู่มือกําหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีคู่มือปฏิบัติ 

0.5 คะแนน มีคู่มือปฏิบัติ แต่ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานอย่างถูก หรือไม่มีสอดคล้องกับกฎข้อบังคับ  

1 คะแนน มีคู่มือปฏิบัติ ประกอบด้วยขั้นตอนปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกฎข้อบังคับ 

4.5.2 จัดให้มีผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดน้ําเสีย 
และหาแนวทางปรับปรุง/แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 

 ไม่มีผู้ควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย  

 มีผู้ควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย แต่ไม่มีเอกสารแสดงการมอบหมายหน้าที่เป็น 

 ลายลักษณ์อักษร 

0.5 คะแนน 

 มีผู้ควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย  

 มีเอกสารแสดงการมอบหมายหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

 ไม่มีเอกสารแสดงการผ่านการอบรมท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย 

1 คะแนน 

 มีผู้ควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย 

 มีเอกสารแสดงการมอบหมายหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

 มีเอกสารแสดงการผ่านการอบรมท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย 
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4.5.3 จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
 ไม่มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบบําบัดนํ้าเสียประจําระบบ หรือ 

 มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบบําบัดนํ้าเสีย แต่ไม่มีเอกสารแสดงการมอบหมายหน้าที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร หรือหลักฐานแสดงการดูแลระบบบําบัดนํ้าเสีย 

0.5 คะแนน 

มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบบําบัดนํ้าเสีย มีเอกสารแสดงการมอบหมายหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

 แต่ไม่ได้ดูแลระบบบําบัดนํ้าเสียตลอด 24 ชม. ในกรณีที่เป็นระบบชนิด ระบบตะกอนเร่ง 
(AS)/คลองวนเวียน/SBR 

 แต่ไม่ได้ดูแลระบบบําบัดนํ้าเสียทุกวัน ในกรณีที่เป็นระบบชนิด ถังบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูป
แบบถังกรองเติมอากาศ (Fixed Film Aeration)/ระบบบ่อผึ่ง/สระเติมอากาศ/บึงประดิษฐ์ 

1 คะแนน 

มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบบําบัดนํ้าเสีย มีเอกสารแสดงการมอบหมายหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

 มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบบําบัดนํ้าเสียตลอด 24 ชม. ในกรณีที่เป็นระบบชนิด ระบบตะกอน
เร่ง (AS)/คลองวนเวียน/SBR 

 มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบบําบัดนํ้าเสียทุกวัน แต่ไม่ต้อง 24 ชม. ในกรณีที่เป็นระบบชนิด ถัง
บําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูปแบบถังกรองเติมอากาศ (Fixed Film Aeration)/ระบบบ่อผึ่ง/สระเติม
อากาศ/บึงประดิษฐ์ 

4.5.4 ผู้ปฏิบัติงานทราบข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน และมีการปฏิบัติตามคู่มือที่กําหนด พร้อมจดบันทึกผล
การปฏิบัติงาน 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ไม่มีการจดบันทึกผลการปฏิบัติงาน 

0.5 คะแนน 
มีผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน แต่ไม่มีการปฏิบัติตามคู่มือที่กําหนด และไม่
จดบันทึกผลการปฏิบัติงาน  

1 คะแนน 
ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน และมีการปฏิบัติตามคู่มือที่กําหนด พร้อมจด
บันทึกผลการปฏิบัติงาน 
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4.6 การจัดการคณุภาพน้ําบริโภคใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐาน 20 เปอร์เซ็นต ์

4.6.1 จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบนํ้าบริโภค 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบน้ําบริโภค 

0.5 คะแนน 
มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบน้ําบริโภค แต่ไม่มีเอกสารแสดงการมอบหมายหน้าที่เป็นลายลักษณ์
อักษร 

1 คะแนน มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบน้ําบริโภค มีเอกสารแสดงการมอบหมายหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

4.6.2 มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํา ทางกายภาพ ทางเคมี และทางแบคทีเรีย ตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้ําบริโภคของกรมอนามัยปี 2553 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
ไม่มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้า ทางกายภาพ ทางเคมี และทางแบคทีเรีย ตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพนํ้า บริโภคของกรมอนามัยปี 2553 

0.5 คะแนน 
มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้า ทางกายภาพ ทางเคมี และทางแบคทีเรีย แต่ไม่ผ่านตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพนํ้า บริโภคของกรมอนามัยปี 2553 (ทุก 6 เดือน) 

1 คะแนน 
มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้า ทางกายภาพ ทางเคมี และทางแบคทีเรีย ผ่านตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพนํ้า บริโภคของกรมอนามัยปี 2553 (ทุก 6 เดือน) 

4.6.3 จดบันทึกสถิติและข้อมูลการใช้น้ําประจําวันหรือประจําเดือน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบรายงาน แบบ 
ทส.1 และแบบ ทส.2 ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 และใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ กรณีเกิดเหตุไม่ปกติ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการจดบันทึกสถิติและข้อมูลการใช้นํ้าประจําวันหรือประจําเดือน  

0.5 คะแนน มีการจดบันทึกสถิติและข้อมูลการใช้นํ้าประจําวันหรือประจําเดือน แต่ไม่ต่อเน่ือง 

1 คะแนน 
มีการจดบันทึกสถิติและข้อมูลการใช้นํ้าประจําวันหรือประจําเดือนอย่างต่อเน่ือง และมีหลักฐาน/
เอกสารแสดง 
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แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานสําหรับคณะกรรมการเยี่ยมประเมิน 

ด้านที ่4 ระบบงานสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 

รหัสสถานบริการ : ……………………………………………………………………….……………………………………………….. 

สถานบริการสุขภาพ ระดับ : รพศ. / รพท. / รพช. 

ชื่อสถานบริการสุขภาพ : …………………………………..………………………………………………………………..………… 

จังหวัด : ……………………………………….. อําเภอ : …………………………………. ตําบล : ……………………………. 

ปีงบประมาณ : 2562 

หลักที่ใช้ประเมินในการตรวจสอบด้านระบบงานสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลคิดรวมทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์ 
โดยให้นํ้าหนักความสําคัญ ดังน้ี 

4.1 การจัดการมูลฝอยทั่วไป/มูลฝอยอันตราย   10 เปอร์เซ็นต์  

4.2 การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ   20 เปอร์เซ็นต์  

  4.3 เอกสารคู่มือและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดการมูลฝอย  10 เปอร์เซ็นต์ 

                  และสิ่งปฏิกูล 

4.4 ระบบบําบัดนํ้าเสีย  20 เปอร์เซ็นต์ 

4.5 เอกสารคู่มือและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดูแลระบบบําบัดนํ้าเสีย 20 เปอร์เซ็นต์ 

4.6 การจัดการคุณภาพนํ้าบริโภคให้เป็นไปตามมาตรฐาน  20 เปอร์เซ็นต์ 

วิธีการให้คะแนน 

ผู้ทําการตรวจสอบจะต้องพิจารณาจากเกณฑ์ประเมินผลการตรวจสอบด้านระบบงานสิ่งแวดล้อมใน
โรงพยาบาล แล้วให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ โดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่พบเห็น หลักฐาน การดําเนินการ การ
สัมภาษณ์ โดยใส่ผลการพิจารณาในแต่ละข้อได้หน่ึงช่องคะแนน ซึ่งรายละเอียดแต่ละช่องคะแนนดังน้ี 

ไม่มี (0 คะแนน) ช่องน้ีเป็นช่องคะแนนที่แสดงถึง การไม่พบการดําเนินการ ไม่พบ
หลักฐานทีแ่สดงถึงการดําเนินการในรายละเอียดตามข้อดังกล่าว 
(โดยให้คะแนนที่ 0 คะแนน) 

มีบางส่วน (0.5 คะแนน) ช่องน้ีเป็นช่องคะแนนที่แสดงถึง มีการดําเนินการ มีหลักฐานแสดง
ถึงการดําเนินการในรายละเอียดตามข้อดังกล่าว แต่ยังไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ (โดยให้คะแนนที่ 0.5 คะแนน)  

มีครบถ้วน ( 1 คะแนน)  ช่องน้ีเป็นช่องคะแนนที่แสดงถึง มีการดําเนินการมีหลักฐานแสดงถึง
การดําเนินการในรายละเอียดตามข้อดังกล่าว ครบถ้วน สมบูรณ์ 
(โดยให้คะแนนที่ 1 คะแนน) 
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แบบและเกณฑ์การประเมิน 

ด้านที่ 4 ระบบงานสิ่งแวดลอ้มในโรงพยาบาล 

ไม่มี 

(0) 

มี 

บางส่วน 

(0.5) 

มี 

ครบถ้วน 

(1) 

4.1 การจัดการมูลฝอยทั่วไป/มูลฝอยอันตราย 10 เปอร์เซ็นต ์

4.1.1 มีระบบการคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิด  

4.1.2 มีการเก็บและรวบรวมมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ 

4.1.3 มีสถานท่ีพักมูลฝอยถูกสุขลักษณะ 

4.1.4 มีกระบวนการการกําจัดท่ีถูกสุขลักษณะ 

   

คะแนนรวมข้อ 4.1  

เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 4.1 [ คะแนนรวมข้อ 4.1 x 10 (เปอร์เซ็นต์) / 4 (ข้อ) ]  

4.2 การจัดการมูลฝอยตดิเชื้อ 20 เปอร์เซ็นต ์

4.2.1 มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยอื่นๆ ณ แหล่งกําเนิด 

4.2.2 มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อระหว่างวัสดุมีคมและวัสดุไม่มีคม 

4.2.3 ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อมีคม ต้องเป็นภาชนะท่ีสามารถป้องกันการแทง
ทะลุและการกัดกร่อนของสารเคมีได้ และมีฝาปิดมิดชิด 

4.2.4 ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไม่มีคม ต้องเป็นแบบถุงท่ีมีความเหนียวไม่ฉีก
ขาดงา่ย กันน้ํา ไม่ร่ัวซึมและไม่ดูดซับน้ํา 

4.2.5 การเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในท่ีพักรวมมูลฝอยติด
เชื้อถูกสุขลักษณะ 

4.2.6 มีสถานท่ีพักมูลฝอยติดเชื้อท่ีถูกสุขลักษณะ 

4.2.7 ในกรณีท่ีเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เกิน 7 วัน ท่ีพักรวมมูลฝอย
ติดเชื้อต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ท่ี 10 องศาเซลเซียส หรือตํ่ากว่า
นั้นได้ 

4.2.8 มีกระบวนการการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อท่ีถูกสุขลักษณะ 

   

คะแนนรวมข้อ 4.2  

เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 4.2 [ คะแนนรวมข้อ 4.2x 20 (เปอร์เซ็นต์) / 8 (ข้อ) ]  
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4.3 เอกสารคู่มือและการปฏบิตัิงานของเจ้าหนา้ที่ในการจัดการมูลฝอย   
      และสิ่งปฏิกลู 

10 เปอร์เซ็นต ์

4.3.1 จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลการจัดการมูลฝอย 

4.3.2 มีคู่มือกําหนดข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 

4.3.3 ผู้ปฏิบัติงานทราบข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน และมีการปฏิบัติตามคู่มือท่ี
กําหนด พร้อมจดบันทึกผลการปฏิบัติงาน 

4.3.4 ผู้ปฏิบัติงานท่ีทําหน้าท่ีในการเก็บขน และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ได้รับการ
อบรมตามหลักสูตรและระยะเวลาท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

   

คะแนนรวมข้อ 4.3  

เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 4.3 = [ คะแนนรวมข้อ 4.3 x 10 (เปอร์เซ็นต์) / 4 (ข้อ) ]  

4.4 ระบบบาํบดัน้ําเสยี 20 เปอร์เซ็นต ์

4.4.1 มีการบริหารจัดการปริมาณนํ้าเสียของโรงพยาบาลให้เกิดความสมดุลกับ
ความสามารถในการรองรับของระบบบําบัดน้ําเสีย 

4.4.2 มีแผนผังแสดงกระบวนการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียท่ีเป็นปัจจุบัน 

4.4.3 อุปกรณ์เบื้องต้นท่ีจําเป็นในการดูแล/ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย 

4.4.4 มีการจัดทําเอกสารกํากับเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ประกอบระบบบําบัดทุก
เคร่ือง (ขนาด ชนิด อายุการใช้งาน วิธีการใช้งาน ประวัติการซ่อม) 

4.4.5 มีการตรวจวัดคุณภาพน้ําท้ิงทุกๆ 3 เดือน  

4.4.6 มีการรายงานแบบ ทส.2 ต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ตามมาตรา 80 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
ทุกเดือน 

4.4.7 มีแผนงานการซ่อมบํารุงเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ตามระยะเวลาท่ีกําหนดเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

   

คะแนนรวมข้อ 4.4  

เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 4.4 = [ คะแนนรวมข้อ 4.4 x 20 (เปอร์เซ็นต์) / 7 (ข้อ) ]  
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4.5 เอกสารคู่มือและการปฏบิตัิงานของเจ้าหนา้ที่ในการดแูลระบบบาํบดั 
      น้ําเสีย 

20 เปอร์เซ็นต ์

4.5.1 มีคู่มือกําหนดข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 

4.5.2 จัดให้มีผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย เพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดน้ําเสีย และหาแนวทางปรับปรุง/แก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย 

4.5.3 จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย 

4.5.4 ผู้ปฏิบัติงานทราบข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน และมีการปฏิบัติตามคู่มือท่ี
กําหนด พร้อมจดบันทึกผลการปฏิบัติงาน 

   

คะแนนรวมข้อ 4.5  

เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 4.5 = [ คะแนนรวมข้อ 4.5 x 10 (เปอร์เซ็นต์) / 4 (ข้อ) ]  

4.6 การจัดการคุณภาพน้ําบริโภคให้เป็นไปตามมาตรฐาน 20 เปอร์เซ็นต ์

4.6.1 จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบน้ําบริโภค  

4.6.2 มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํา ทางกายภาพ ทางเคมี และทางแบคทีเรีย 
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําบริโภคของกรมอนามัยปี 2553 

4.6.3 จดบันทึกสถิติและข้อมูลการใช้น้ําประจําวันหรือประจําเดือน เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลประกอบรายงาน แบบ ทส.1 และแบบ ทส.2 ตามมาตรา 80 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
และใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ กรณีเกิดเหตุไม่ปกติ 

   

คะแนนรวมข้อ 4.6  

เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 4.6 = [ คะแนนรวมข้อ 4.6 x 20 (เปอร์เซ็นต์) / 3 (ข้อ) ]  
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ข้อมูลระบบบาํบดัน้าํเสีย 

ช่ือโรงพยาบาล.................................................................... จังหวัด......................................................... 

โรงพยาบาลขนาด.....................เตียง วันที่ตรวจสบ.........../………………./…………. 

1. ชนิดของระบบบําบัดนํ้าเสีย………………………………………………………………….…………………….. 
        คลองวนเวียน 
        เอเอสแบบกวนสมบูรณ์ 
        เอเอส แบบ SBR 
        บ่อผึ่ง 
        สระเติมอากาศ 
        ถังกรองเติมอากาศ  จํานวน..........จุด 
           จุดที่ 1 ขนาด.............ลูกบาศก์เมตร/วัน                    จุดที่ 4 ขนาด.............ลูกบาศก์เมตร/วัน       
           จุดที่ 2 ขนาด.............ลูกบาศก์เมตร/วัน                    จุดที่ 5 ขนาด.............ลูกบาศก์เมตร/วัน       
           จุดที่ 3 ขนาด.............ลูกบาศก์เมตร/วัน                    จุดที่ 6 ขนาด.............ลูกบาศก์เมตร/วัน       
        บ่อประดิษฐ์ 
        อ่ืนๆ.................................................................................................................................. 
          ............................................................................................................................................           

2. ขนาดการรองรับนํ้าเสีย...................................................ลูกบาศก์เมตร/วัน       

3. ปริมาณนํ้าเสียที่เข้าระบบ.............................ลูกบาศก์เมตร/วัน             เพียงพอ           Over Load 

4. อายุการใช้งาน...................................ปี / ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. .................................. 

5. โครงสร้างของระบบบําบัดนํ้าเสีย                       มีสภาพสมบรูณ์              มีสภาพไม่สมบรูณ์    

6. ปริมาณนํ้าใช้ทุกกิจกรรม.............................ลูกบาศก์เมตร/วัน                    

7. แหล่งนํ้าใช้.............................................................................................................................. 

8. หน่วยไตเทียม       ไม่มี      ถ้ามี           มี  จํานวน.........เตียง                                                  
                                                          นํ้าเสียเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของโรงพยาบาล 
                                                          มีระบบบําบัดนํ้าเสียแยกเฉพาะ 

9. นํ้าเสียจากบ้านพักบุคลากร   
              นํ้าเสียเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของโรงพยาบาล 
              มีระบบบําบัดนํ้าเสียแยกเฉพาะ 

10. มีเจ้าหน้าทีปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดนํ้าเสีย                มี  จํานวน...........คน         ไม่มี   

11. มีนักวิชาการทําหน้าที่เป็นผู้ควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย         มี  จํานวน...........คน         ไม่มี   

12. คุณภาพนํ้าทิ้งครั้งล่าสุดผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ      ผ่าน     ไม่ผ่าน....................................................... 
............................................................. 
.............................................................. 
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สรุป ด้านที่ 4 ระบบงานสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 

4.1 การจัดการมูลฝอยทั่วไป/มูลฝอยอันตราย ( 10% ) .…………………………… 

4.2 การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ ( 20% ) ..…………………………… 

4.3 เอกสารคูม่ือและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดการ ( 10% ) ..……………..……………. 

      มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

4.4 ระบบบําบัดนํ้าเสีย ( 20% ) ……………………………… 

4.5 เอกสารคู่มือและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดูแล ( 20% ) ……………………………… 

 ระบบบําบัดนํ้าเสีย 

4.6 การจัดการคุณภาพนํ้าบริโภคให้เป็นไปตามมาตรฐาน ( 20% ) ……………………………… 

เปอร์เซ็นต์รวม ด้านท่ี 4 ระบบงานส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล (100%) ……………………  

ผ่าน             ไม่ผ่าน 

  

ผู้ตรวจประเมิน 

1        ……..………………..………………………………  

 (..................................................................) 

ตําแหน่ง………………………..………………………… 

2        ……..………………..………………………………  

 (..................................................................) 

ตําแหน่ง………………………..………………………… 
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คําอธิบายเกณฑ์การเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

ด้านที ่5 ระบบงานสื่อสารในโรงพยาบาล 

 ผู้ทําการตรวจประเมินจะต้องพิจารณาจากเกณฑ์ประเมินผลการตรวจสอบด้านระบบงานสื่อสารใน
โรงพยาบาลแล้วให้คะแนน ในแต่ละหัวข้อ โดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่พบเห็น หลักฐานการดําเนินการ การ
สัมภาษณ์ ดังน้ี 

5.1 แผนงานและโครงการระบบงานสื่อสาร 10 เปอรเ์ซ็นต ์

5.1.1 มีผู้รับผิดชอบ ด้านระบบส่ือสารเพื่อรองรับการดําเนินงานที่ชัดเจน 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีผู้รับผิดชอบ ด้านระบบสื่อสาร 

0.5 คะแนน มีผู้รับผิดชอบ ด้านระบบสื่อสารด้านใดด้านหน่ึง เช่น ระบบโทรศัพท์อย่างเดียว 

1 คะแนน มีผู้รับผิดชอบ ด้านระบบสื่อสารมีหลักฐานคําสั่งและมีการปฏิบัติงานประจํา 

5.1.2 มีกลไก กํากับดูแล ติดตามและประเมินผลระบบสื่อสารตามมาตรฐานที่กําหนด 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีกลไก กํากับดูแล ติดตามและประเมินผลระบบสื่อสาร 

0.5 คะแนน มีกลไก กํากับดูแล ติดตามและประเมินผลระบบสื่อสาร เฉพาะแบบใดแบบหน่ึง 

1 คะแนน มีกลไก กํากับดูแล ติดตามและประเมินผลระบบสื่อสาร ทุกรูปแบบ 

5.1.3 มีแผนงานและโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับสภาวะฉุกเฉิน 

วิธีการให้คะแนน 
0 คะแนน ไม่มีแผนงานและโครงการเพ่ือเตรียมความพร้อมและรองรับสภาวะฉุกเฉิน 

0.5 คะแนน 
มีแผนงานและโครงการเพ่ือเตรียมความพร้อมและรองรับสภาวะฉุกเฉิน แต่ไม่มีของ
ระบบสื่อสารชัดเจน 

1 คะแนน 
มีแผนงานและโครงการเพ่ือเตรียมความพร้อมและรองรับสภาวะฉุกเฉิน มีระบบสื่อสาร
ชัดเจน  
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5.2 การใช้และบาํรุงรกัษาระบบงานสื่อสาร  40 เปอร์เซ็นต ์

5.2.1 มีข้อมูลระบบสื่อสารในโรงพยาบาล ตามมาตรฐานกําหนด 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่ข้อมูลระบบสื่อสารในโรงพยาบาล ตามมาตรฐานกําหนด 

0.5 คะแนน มีข้อมูลระบบสื่อสารในโรงพยาบาล ไม่ครบเช่น มีเฉพาะแบบใดแบบหนึ่ง 

1 คะแนน มีข้อมูลระบบสื่อสารในโรงพยาบาล ทั้งหมดตามท่ีมาตรฐานกําหนด  

5.2.2 มีการบํารุงรักษาระบบสื่อสาร ตามคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตกําหนดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเก็บ
ผลการดําเนินการไว้เพื่อการตรวจติดตาม 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการบํารุงรักษาระบบสื่อสาร 

0.5 คะแนน 
มีการบํารุงรักษาระบบสื่อสาร ตามคู่มือการใช้งานท่ีผู้ผลิตกําหนดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
และเก็บผลการดําเนินการไว้เพ่ือการตรวจติดตาม บางประเภทเท่าน้ัน 

1 คะแนน 
มีการบํารุงรักษาระบบสื่อสาร ตามคู่มือการใช้งานท่ีผู้ผลิตกําหนดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
และเก็บผลการดําเนินการไว้เพ่ือการตรวจติดตาม ทุกแบบตามมาตรฐาน  

5.2.3 ผู้ปฏิบัติงานบํารุงรักษาระบบส่ือสารที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกําหนด 
วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่ผู้ปฏิบัติงานบํารุงรักษาระบบสื่อสาร 

0.5 คะแนน 
ผู้ปฏิบัติงานบํารุงรักษาระบบสื่อสารที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกําหนด เฉพาะบางรายการ 
เช่น วิทยุคมนาคม อย่างเดียว 

1 คะแนน ผู้ปฏิบัติงานบํารุงรักษาระบบสื่อสารที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกําหนด ครบทุกแบบ  
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5.2.4 มีรายละเอียดข้อมูล คู่มือการใช้อุปกรณ์สื่อสารของหน่วยงาน 
วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีรายละเอียดข้อมูล คู่มือการใช้อุปกรณ์สื่อสารของหน่วยงาน 

0.5 คะแนน มีรายละเอียดข้อมูล คู่มือการใช้อุปกรณ์สื่อสารของหน่วยงาน เฉพาะบางรายการ 

1 คะแนน มีรายละเอียดข้อมูล คู่มือการใช้อุปกรณ์สื่อสารของหน่วยงาน ครบทุกรายการ  

5.2.5 ผู้ปฏิบัติงาน ระบบสื่อสารได้รับการอบรมพัฒนาการปฏิบัติงาน 
วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีผู้ปฏิบัติงาน ระบบสื่อสารได้รับการอบรมพัฒนาการปฏิบัติงาน 

0.5 คะแนน มีผู้ปฏิบัติงาน ระบบสื่อสารได้รับการอบรมพัฒนาการปฏิบัติงาน เฉพาะบางรายการ 

1 คะแนน มีผู้ปฏิบัติงาน ระบบสื่อสารได้รับการอบรมพัฒนาการปฏิบัติงาน ครบทุกรายการ  

5.2.6 มีเครื่องวิทยุคมนาคมและผู้ใช้งานที่ถูกต้องตามกฎหมายและได้มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องหรือ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีเครื่องวิทยุคมนาคมและผู้ใช้งานที่ถูกต้องตามกฎหมายและได้มาตรฐานสากลท่ี
เก่ียวข้องหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

0.5 คะแนน มีเคร่ืองวิทยุคมนาคมและผู้ใช้งานที่ถูกต้องตามกฎหมายและได้มาตรฐานสากลที่เก่ียวข้อง
หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บางส่วน 

1 คะแนน มีเคร่ืองวิทยุคมนาคมและผู้ใช้งานที่ถูกต้องตามกฎหมายและได้มาตรฐานสากลที่เก่ียวข้อง
หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ครบถ้วน  

5.2.7 มีเครื่องวิทยุคมนาคมครบทุกระบบ พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีเครื่องวิทยุคมนาคมครบทุกระบบ 

0.5 คะแนน มีเครื่องวิทยุคมนาคม แต่ไม่พร้อมใช้งานตลอดเวลา  

1 คะแนน มีเครื่องวิทยุคมนาคมครบทุกระบบ คือ ระบบ VHF และหรือ HF พร้อมใช้งานตลอดเวลา  
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5.3 การติดต่อสื่อสารภายนอกและภายใน 20 เปอร์เซ็นต ์

 5.3.1 มีระบบโทรศัพท์ที่ติดต่อภายในและภายนอกเพียงพอต่อการใช้งาน 
วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีระบบโทรศัพท์ที่ติดต่อภายในและภายนอก 

0.5 คะแนน มีระบบโทรศัพท์ที่ติดต่อภายใน 

1 คะแนน มีระบบโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งภายในและภายนอก  

 5.3.2 มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ทั้งระบบ Intranet & Internet ครอบคลุมในพืน้ที่โรงพยาบาล 
วิธีการใหค้ะแนน 

0 คะแนน ไม่มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล  

0.5 คะแนน มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเฉพาะภายในโรงพยาบาลหรือบางหน่วยงานเท่าน้ัน 

1 คะแนน 
มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ทั้งระบบ Intranet & Internet ทุกหน่วยงานของ
โรงพยาบาล  

5.3.3 แนวการปักเสาพาดสายโทรศัพท์เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 
วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการปักเสาพาดสายโทรศัพท์เป็นระเบียบเรียบร้อย  

0.5 คะแนน 
มีแนวการปักเสาพาดสายโทรศัพท์แต่การจัดระเบียบสายไม่เรียบร้อยก่อให้เกิดความไม่
ปลอดภัย 

1 คะแนน 
มีแนวการปักเสาพาดสายโทรศัพท์ มีการจัดสายเป็นระเบียบเรียบร้อยและแนวการเดินสาย
ปลอดภัย  
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5.3.4 สายโทรศัพท์ มีระยะห่างจากตัวอาคารที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายและมีความสูงจากผิวจราจร
หรือทางเดินที่เหมาะสม ไม่กีดขวางหรือเป็นอันตรายต่อบุคคลทั่วไป 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน สายโทรศัพท์ กีดขวางทางเดิน และมีความสูงจากผิวจราจร น้อยกว่า 5 เมตร  

0.5 คะแนน 
สายโทรศัพท์ มีระยะห่างจากตัวอาคารที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายและมีความสูงจากผิว
จราจร 5 เมตร การจัดระเบียบสายไม่เรียบร้อยก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย 

1 คะแนน 
สายโทรศัพท์ มีระยะห่างจากตัวอาคารที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายและมีความสูงจากผิว
จราจร 5 เมตร การจัดระเบียบสายเรียบร้อยก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย  

5.3.5 มีการติดตั้งระบบส่ือสารด้วยความเร็วสูง เพื่อการติดต่อสื่อสารและเชื่อมต่อด้วยระบบเครือข่าย 
วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
ไม่มีการติดต้ังระบบสื่อสารด้วยความเร็วสูง เพ่ือการติดต่อสื่อสารและเช่ือมต่อด้วยระบบ
เครือข่าย  

0.5 คะแนน มีการติดต้ังระบบสื่อสารด้วยความเร็วสูง เพ่ือการติดต่อสื่อสารเฉพาะจุด 

1 คะแนน 
มีการติดต้ังระบบสื่อสารด้วยความเร็วสูง เพ่ือการติดต่อสื่อสารและเช่ือมต่อด้วยระบบ
เครือข่ายทั้งระบบของโรงพยาบาล 

 

5.4.1 มีระบบเรียกพยาบาล ตามขนาดจํานวนเตียงผูป้ว่ยที่ใหบ้รกิาร 
วิธีการใหค้ะแนน 

0 คะแนน ไม่มีระบบเรียกพยาบาล ตามขนาดจํานวนเตียงผู้ป่วยที่ให้บริการ 

0.5 คะแนน 
มีระบบเรียกพยาบาล แต่ไม่ครบตามขนาดจํานวนเตียงผู้ป่วยที่ให้บริการ ตามขนาดของ
โรงพยาบาล 

1 คะแนน มีระบบเรียกพยาบาล ตามขนาดจํานวนเตียงผู้ป่วยที่ให้บริการ ตามขนาดของโรงพยาบาล  

 

 

 

5.4 การสื่อสารที่ใหผู้้รบับรกิารและบคุลากร 20 เปอร์เซ็นต ์
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5.4.2 มีระบบเสียงตามสาย ครอบคลุ่มในพื้นที่ โรงพยาบาล 
วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีระบบเสียงตามสาย  

0.5 คะแนน มีระบบเสียงตามสาย แต่ไม่ครอบคลุ่มทุกหน่วยงานที่ให้บริการ ของโรงพยาบาล 

1 คะแนน มีระบบเสียงตามสาย ครอบคลุ่มในทุกหน่วยงานที่ให้บริการ ของโรงพยาบาล  

5.4.3 มีระบบกล้องวงจรปิด ครอบคลุมในพื้นที่ โรงพยาบาล 
วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีกล้องวงจรปิด  

0.5 คะแนน มีกล้องวงจรปิด เฉพาะบางหน่วยงานเท่าน้ัน 

1 คะแนน มีกล้องวงจรปิด ครอบคลุ่มในทุกหน่วยงานที่ให้บริการ ของโรงพยาบาล  

5.4.4 มีระบบเคเบิ้ลทีวี ครอบคลุมในพื้นที่ โรงพยาบาลวิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีระบบเคเบ้ิลทีวี  

0.5 คะแนน มีระบบเคเบ้ิลทีวี เฉพาะบางหน่วยงานเท่าน้ัน 

1 คะแนน มีมีระบบเคเบ้ิลทีวี ครอบคลุ่มในทุกหน่วยงานที่ให้บริการ ของโรงพยาบาล  

 

5.5 มาตรการเกี่ยวกับระบบสื่อสาร การยกเลิกการใช้ 10 เปอร์เซ็นต ์

5.5.1 มีมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ระบบสื่อสาร ทั้งการติดตั้งและการใช้งาน 
วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีมาตรการความปลอดภัยเก่ียวกับการใช้ระบบสื่อสาร ทั้งการติดต้ังและการใช้งาน 

0.5 คะแนน 
มีมาตรการความปลอดภัยเก่ียวกับการใช้ระบบสื่อสาร เช่น การไม่ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
หรือระบบสื่อสารไร้สายในห้อง ICU 

1 คะแนน 
มีมาตรการความปลอดภัยเก่ียวกับการใช้ระบบสื่อสาร ทั้งการติดต้ังและการใช้งาน เช่น 
การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมหรือระบบสื่อสารไร้สาย ให้ห่างจากเคร่ืองมือทางการแพทย์ การ
ติดต้ังระบบต้องห่างจากเคร่ืองมือทางการแพทย์ไม่น้อยกว่า 2 เมตร  
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5.5.2 ระบบสื่อสารทีก่ฎหมายกําหนดใหต้้องแจ้งยกเลิกการใชง้าน หรือเคลื่อนย้ายสถานทีต่ดิตั้ง 
โรงพยาบาลตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายกําหนด 

วิธีการใหค้ะแนน 

0 คะแนน ไม่มีแจ้งยกเลิกการใช้งาน หรือเคลื่อนย้ายสถานที่ติดต้ัง เช่น เครื่องวิทยุคมนาคม 

0.5 คะแนน มีแจ้งยกเลิกการใช้งาน หรือเคลื่อนย้ายสถานที่ติดต้ัง บางรายการ  

1 คะแนน มีแจ้งยกเลิกการใช้งาน หรือเคลื่อนย้ายสถานที่ติดต้ัง โดยเฉพาะเครื่องวิทยุคมนาคม  

5.5.3 ระบบสื่อสารที่ใช้งานในโรงพยาบาล เป็นเครื่องที่ได้รับอนุญาตนําเข้าถูกต้องตามกฎหมาย และได้
มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
ไม่เป็นเคร่ืองที่ได้รับอนุญาตนําเข้าถูกต้องตามกฎหมาย และได้มาตรฐานสากลท่ีเก่ียวข้อง
หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

0.5 คะแนน 
เป็นเคร่ืองที่ได้รับอนุญาตนําเข้าถูกต้องตามกฎหมาย และได้มาตรฐานสากลท่ีเก่ียวข้องหรือ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บางส่วน  

1 คะแนน 
เป็นเคร่ืองที่ได้รับอนุญาตนําเข้าถูกต้องตามกฎหมาย และได้มาตรฐานสากลท่ีเก่ียวข้องหรือ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
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สถานพยาบาลควรมีเครื่องวิทยุคมนาคม ดังน้ี 

1. โรงพยาบาล กําหนดให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมขั้นตํ่า ดังน้ี 
๑.๑ เครื่องวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM กําลังส่งไม่เกิน ๖0 วัตต์ ชนิดประจําที่ สําหรับติดต่อใน

ข่ายกระทรวงสาธารณสุข ติดต่อความถ่ีกลาง ความถี่ประชาชน ย่าน 245 MHz 
๑.๒ เครื่องวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM กําลังส่งไม่เกิน 30วัตต์ ชนิดเคลื่อนที่ ในรถ Ambulance 

สําหรับติดต่อในข่ายกระทรวงสาธารณสุข 
๑.๓ เครื่องวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM กําลังส่งไม่เกิน 5 วัตต์ ชนิดมือถือ ตามความจําเป็นและ

ความเหมาะสมสําหรับติดต่อในข่ายกระทรวงสาธารณสุข 
๑.๔ เครื่องวิทยุคมนาคมระบบ HF/SSB กําลังส่งไม่เกิน 100 วัตต์ สําหรับติดต่อในข่ายกระทรวง

สาธารณสุข ติดต่อความถ่ีกลาง   
๑.๕ จัดให้มีระบบสื่อสารสํารองสําหรับใช้งานในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินเช่น ระบบ e-RADIO 

เพ่ือใช้ในการเฝ้าฟัง ติดตาม ในเครือข่ายการติดต่อทางวิทยุ 

๒. โรงพยาบาลชุมชน กําหนดให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมขั้นตํ่า ดังน้ี 
๒.๑ เครื่องวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM กําลังส่งไม่เกิน 50 วัตต์ ชนิดประจําที่ อย่างน้อย 2 

เครื่อง พร้อมสายอากาศ (มีความถี่ของกระทรวงสาธารณสุขและความถี่กลางราชการ) 
๒.๒ เครื่องวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM กําลังส่งไม่เกิน 30วัตต์ ชนิดเคล่ือนที่ พร้อมสายอากาศ 

ในรถ Ambulance ทุกคัน 
๒.๓ เครื่องวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM กําลังส่งไม่เกิน 5 วัตต์ ชนิดมือถือ ตามความจําเป็นและ

ความเหมาะสม 
๒.๔ จัดให้มีระบบสื่อสารสํารองสําหรับใช้งานในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินเช่น ระบบ e-RADIO 

เพ่ือใช้ในการเฝ้าฟัง ติดตาม ในเครือข่ายการติดต่อทางวิทยุ 

๓. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล กําหนดให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมขั้นตํ่า ดังน้ี    
๓.๑ เครื่องวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM กําลังส่งไม่เกิน 50 วัตต์ ชนิดประจําที่ อย่างน้อย 1 

เครื่อง พร้อมสายอากาศ   
๓.๒ เครื่องวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM กําลังส่งไม่เกิน 5 วัตต์ ตามความจําเป็นและความ

เหมาะสม 
๓.๓ จัดให้มีระบบสื่อสารสํารองสําหรับใช้งานในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินเช่น ระบบ e-RADIO 

เพ่ือใช้ในการเฝ้าฟัง ติดตาม ในเครือข่ายการติดต่อทางวิทยุหน่วยงานสนับสนุน  

๔. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด กําหนดให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมขั้นตํ่า ดังน้ี   
๔.๑ เครื่องวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM กําลังส่งไม่เกิน 50 วัตต์ ชนิดประจําที่ อย่างน้อย 3 

เครื่อง พร้อมสายอากาศ(ข่ายกระทรวงสาธารณสุข ความถี่กลางข่ายราชการ และ ความถี่ประชาชน ) 
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แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานสําหรับคณะกรรมการเยี่ยมประเมิน 

ด้านที ่5  ระบบงานสื่อสารในโรงพยาบาล 

รหัสสถานบริการ : ……………………………………………………………………….……………………………………………….. 

สถานบริการสุขภาพ ระดับ : รพศ. / รพท. / รพช. 

ชื่อสถานบริการสุขภาพ :  ………………………………………………..…………………………………………….……………… 

จังหวัด :  ……………………………………….. อําเภอ : ………………………………….  ตําบล : ……………………………. 

ปีงบประมาณ :  2562 

  หลักที่ใช้ประเมินในการตรวจสอบด้านระบบงานสื่อสารในโรงพยาบาล คิดรวมทั้งหมด 100 
เปอร์เซ็นต์ โดยให้นํ้าหนักความสําคัญ ดังน้ี 

5.1 แผนงานและโครงการระบบงานสื่อสาร     10 เปอร์เซ็นต์ 

5.2 การใช้และบํารุงรักษาระบบงานสื่อสาร    40 เปอร์เซ็นต์ 

5.3 การติดต่อสื่อสารภายนอกและภายใน    20 เปอร์เซ็นต์ 

5.4 การสื่อสารที่ให้ผู้รับบริการและบุคลากร    20 เปอร์เซ็นต์ 

5.5 มาตรการเกี่ยวกับระบบสื่อสาร การยกเลิกการใช้  10 เปอร์เซ็นต์ 
 

วิธีการใหค้ะแนน 

ผู้ทําการตรวจประเมินจะต้องพิจารณาจากเกณฑ์ประเมินผลการตรวจสอบด้านระบบงานสื่อสารใน
โรงพยาบาลแล้วให้คะแนน ในแต่ละหัวข้อ โดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่พบเห็น หลักฐานการดําเนินการ การ
สัมภาษณ์ โดยใส่ผลการพิจารณาในแต่ละขอ้ได้หน่ึงช่องคะแนน ซึ่งรายละเอียดแต่ละช่องคะแนนดังน้ี 

ไม่มี (0 คะแนน) ช่องน้ีเป็นช่องคะแนนที่แสดงถึง การไม่พบการดําเนินการ ไม่พบ
หลักฐานทีแ่สดงถึงการดําเนินการในรายละเอียดตามข้อดังกล่าว 
(โดยให้คะแนนที่ 0 คะแนน) 

มีบางส่วน (0.5 คะแนน) ช่องน้ีเป็นช่องคะแนนที่แสดงถึง มีการดําเนินการ มีหลักฐานแสดง
ถึงการดําเนินการในรายละเอียดตามข้อดังกล่าว แต่ยังไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ (โดยให้คะแนนที่ 0.5 คะแนน)  

มีครบถ้วน ( 1 คะแนน)  ช่องน้ีเป็นช่องคะแนนที่แสดงถึง มีการดําเนินการ มีหลักฐานแสดง
ถึงการดําเนินการในรายละเอียดตามข้อดังกล่าว ครบถ้วน 
สมบูรณ์ (โดยให้คะแนนที่ 1 คะแนน) 
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แบบและเกณฑ์การประเมิน 

ด้านที่ 5 ระบบงานสื่อสารในโรงพยาบาล 

ไม่มี 

(0) 

มี 

บางส่วน
(0.5) 

มี 

ครบถ้วน
(1) 

5.1 แผนงานและโครงการระบบงานสื่อสาร 10 เปอรเ์ซ็นต ์

5.1.1 มีผู้รับผิดชอบ ด้านระบบสื่อสารเพื่อรองรับการดําเนินงานท่ีชัดเจน 

5.1.2 มีกลไก กํากับดูแล ติดตามและประเมินผลระบบส่ือสารตามมาตรฐานที่
กําหนด 

5.1.3 มีแผนงานและโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับสภาวะฉุกเฉิน 

 

 

 

คะแนนรวมข้อ 5.1  

เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 5.1 = [คะแนนรวมข้อ 5.1 × 10 (เปอร์เซ็นต์) / 3 (ข้อ)]  

5.2 การใช้และบํารุงรักษาระบบงานสื่อสาร  40 เปอร์เซ็นต ์

5.2.1 มีข้อมูลระบบสื่อสารในโรงพยาบาล ตามมาตรฐานกําหนด 

5.2.2 มีการบํารุงรักษาระบบส่ือสาร ตามคู่มือการใช้งานท่ีผู้ผลิตกําหนดอย่างน้อยปี
ละ 1 คร้ัง และเก็บผลการดําเนินการไว้เพ่ือการตรวจติดตาม 

5.2.3 ผู้ปฏิบัติงานบํารุงรักษาระบบส่ือสารท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรฐานกําหนด 

5.2.4 มีรายละเอียดข้อมูล คู่มือการใช้อุปกรณ์สื่อสารของหน่วยงาน 

5.2.5 ผู้ปฏิบัติงาน ระบบสื่อสารได้รับการอบรมพัฒนาการปฏิบัติงาน 

5 .2 .6 มี เค ร่ือง วิทยุคมนาคมและผู้ ใช้ งาน ท่ี ถูก ต้องตามกฎหมายและไ ด้
มาตรฐานสากลท่ีเกี่ยวข้องหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

5.2.7 มีเคร่ืองวิทยุคมนาคมครบทุกระบบ พร้อมใช้งานตลอดเวลา 

 

 

คะแนนรวมข้อ 5.2  

เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 5.2 = [คะแนนรวมข้อ 5.2 ×40 (เปอร์เซ็นต์) / 7 (ข้อ)]  

5.3 การติดต่อสื่อสารภายนอกและภายใน 20 เปอร์เซ็นต ์

5.3.1  มีระบบโทรศัพท์ท่ีติดต่อภายในและภายนอกเพียงพอต่อการใช้งาน 

5.3.2  มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล  ท้ังระบบ Intranet & Internet ครอบคลุม
ในพ้ืนท่ีโรงพยาบาล 
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5.3.3  แนวการปักเสาพาดสายโทรศัพท์เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

5.3.4  สายโทรศัพท์ มีระยะห่างจากตัวอาคารท่ีจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายและมีความ
สูงจากผิวจราจรหรือทางเดินท่ีเหมาะสม ไม่กีดขวางหรือเป็นอันตรายต่อ
บุคคลท่ัวไป 

5.3.5  มีการติดต้ังระบบสื่อสารด้วยความเร็วสูง เพ่ือการติดต่อสื่อสารและเชื่อมต่อ
ด้วยระบบเครือข่าย 

คะแนนรวมข้อ 5.3  

เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 5.3 = [คะแนนรวมข้อ 5.3 × 20 (เปอร์เซ็นต์) / 5(ข้อ)]  

5.4 การสื่อสารที่ให้ผู้รับบริการและบุคลากร 20 เปอร์เซ็นต ์

5.4.1 มีระบบเรียกพยาบาล ตามขนาดจํานวนเตียงผู้ป่วยท่ีให้บริการ 

5.4.2 มีระบบเสียงตามสาย  ครอบคลุ่มในพ้ืนท่ี โรงพยาบาล 

5.4.3 มีระบบกล้องวงจรปิด ครอบคลุมในพ้ืนท่ี โรงพยาบาล 

5.4.4 มีระบบเคเบิ้ลทีวี ครอบคลุมในพ้ืนท่ี โรงพยาบาล 

 

 

คะแนนรวมข้อ 5.4  

เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 5.4 = [คะแนนรวมข้อ 5.4 × 20 (เปอร์เซ็นต์) / 4 (ข้อ)]  

5.5 มาตรการเกี่ยวกบัระบบสื่อสาร การยกเลกิการใช ้ 10  เปอรเ์ซ็นต ์

5.5.1 มีมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ระบบสื่อสาร ท้ังการติดต้ังและการ
ใช้งาน 

5.5.2 ระบบสื่อสารท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องแจ้งยกเลิกการใช้งาน หรือเคล่ือนย้าย
สถานท่ีติดต้ัง โรงพยาบาลต้องปฏิบัติตามกฎหมายกําหนด 

5.5.3 ระบบสื่อสารท่ีใช้งานในโรงพยาบาล เป็นเคร่ืองท่ีได้รับอนุญาตนําเข้าถูกต้อง
ตามกฎหมาย และได้มาตรฐานสากลท่ีเกี่ยวข้องหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม 

คะแนนรวมข้อ 5.5 

เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 5.5 = [คะแนนรวมข้อ 5.5 × 10 (เปอร์เซ็นต์) / 3 (ข้อ)] 
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สรุป ด้านที่ 5 ระบบงานสื่อสารในโรงพยาบาล 

5.1 แผนงานและโครงการระบบงานสื่อสาร                             ( 10% )    …………………………… 

5.2 การใช้และบํารุงรักษาระบบงานสื่อสาร                             ( 40% )    …………………………… 

5.3 การติดต่อสื่อสารภายนอกและภายใน                               ( 20% )    …………………………… 

5.4 การสื่อสารที่ให้ผูร้ับบริการและบุคลากร                          ( 20% )   ...…………..………..…. 

5.5  มาตรการเก่ียวกับระบบสื่อสาร การยกเลิกการใช้               ( 10% )    …………………………… 

เปอร์เซ็นต์รวม ด้านท่ี 5 ระบบงานส่ือสารในโรงพยาบาล  (100%)   ……………………… 

ผ่าน                ไม่ผ่าน 

     

ผู้ตรวจประเมิน 

1          ……..………………..………………………………  

    (..................................................................) 

ตําแหน่ง………………………..………………………… 

2         ……..………………..………………………………  

    (..................................................................) 

ตําแหน่ง………………………..………………………… 
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คําอธิบายเกณฑ์การเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

ด้านที ่๖ ระบบงานเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล 

ผู้ทําการตรวจสอบจะต้องพิจารณาจากเกณฑ์ประเมินผลการตรวจสอบด้านเคร่ืองมือแพทย์ 
ในโรงพยาบาล แล้วให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ โดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่พบเห็น หลักฐาน การดําเนินการ  
การสัมภาษณ์ ดังน้ี 

6.1 การได้มาของเคร่ืองมือแพทย์ 10 เปอร์เซ็นต ์

6.1.1 เครื่องมือแพทย์ที่นํามาใช้งานในโรงพยาลเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับอนุญาตนําเข้าถูกต้องตาม
กฎหมายและได้รับมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
เครื่องมือแพทย์ที่นํามาใช้งานในโรงพยาลเป็นเคร่ืองมือแพทย์ไม่ได้รับอนุญาตนําเข้าถูกต้อง
ตามกฎหมายและได้รับมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

0.5 คะแนน 
เครื่องมือแพทย์ที่นํามาใช้งานในโรงพยาลบางชนิดเป็นเคร่ืองมือแพทย์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
นําเข้าถูกต้องตามกฎหมายและได้รับมาตรฐานสากลที่เก่ียวข้อง หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม 

1 คะแนน 
เครื่องมือแพทย์ที่นํามาใช้งานในโรงพยาลทุกชนิดเป็นเคร่ืองมือแพทย์ที่ได้รับอนุญาตนําเข้า
ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับมาตรฐานสากลที่เ ก่ียวข้อง หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม 

6.1.2 การตดิตั้งเครื่องมือแพทย์ต้องเปน็ไปตามหลักวิศวกรรมหรือมาตรฐานทีเ่กี่ยวข้องหรือตาม
คําแนะนําของผู้ผลติ 

วิธีการใหค้ะแนน 

0 คะแนน การติดต้ังเคร่ืองมือแพทย์ตามความพอใจของผู้ใช้งาน 

0.5 คะแนน การติดต้ังเคร่ืองมือแพทย์ต้องเป็นไปตามข้อจํากัดของพ้ืนที่ใช้งาน 

1 คะแนน 
การติดต้ังเครื่องมือแพทย์เป็นไปตามหลักวิศวกรรมหรือมาตรฐานที่เก่ียวข้องหรือตาม
คําแนะนําของผู้ผลิต 

 

 



 

คู่มือ การส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจําปี พ.ศ. 2562                                                                                             หน้า 181/246 

6.1.3 ต้องมีการขออนุญาตติดตั้งและใช้งานเครื่องมือนั้นหากมีข้อกฎหมายกําหนดไว้ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการขออนุญาตติดต้ังและใช้งานเคร่ืองมือน้ัน 

0.5 คะแนน มีการขออนุญาตติดต้ังและใช้งานเคร่ืองมือน้ันในกรณีมีข้อกฎหมายกําหนดในบางชนิด 

1 คะแนน มีการขออนุญาตติดต้ังและใช้งานเคร่ืองมือน้ันหากมีข้อกฎหมายกําหนดไว้ในทุกชนิด
เครื่องมือ 

 

6.2 การใช้งานและบํารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 20 เปอร์เซ็นต ์

6.2.1 โรงพยาบาลมีการจัดทําทะเบียนประวัติ หรือฐานข้อมูลประวัติเครื่องมือแพทย์ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการจัดทําทะเบียนประวัติ หรือฐานข้อมูลประวัติเครื่องมือแพทย์ 

0.5 คะแนน มีการจัดทําทะเบียนประวัติ หรือฐานข้อมูลประวัติเครื่องมือแพทย์ในบางชนิดเคร่ืองมือ 

1 คะแนน โรงพยาบาลมีการจัดทําทะเบียนประวัติ หรือฐานข้อมูลประวัติเครื่องมือแพทย์ 

6.2.2 จัดให้มีการบํารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการบํารุงรักษาเคร่ืองมือแพทย์ 

0.5 คะแนน มีการบํารุงรักษาเคร่ืองมือแพทย์ในบางชนิดเคร่ืองมือ 

1 คะแนน มีการบํารุงรักษาเคร่ืองมือแพทย์ครอบคลุมชนิดเคร่ืองมือ 

6.2.3 มีผู้ปฏิบัติงานบํารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีผู้ปฏิบัติงานบํารุงรักษาเคร่ืองมือแพทย์ 

0.5 คะแนน มีผู้ปฏิบัติงานบํารุงรักษาเคร่ืองมือแพทย์แบบเฉพาะกิจ มอบหมายเป็นครั้งๆไป 

1 คะแนน มีหน่วยงานทีมงานหรือผู้ปฏิบัติงานบํารุงรักษาเคร่ืองมือแพทย์ 
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6.3 การตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 30 เปอร์เซ็นต ์

6.3.1 จัดให้มีการตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 

0.5 คะแนน จัดให้มีการตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือแพทย์บางชนิดเคร่ืองมือแพทย์ 

1 คะแนน จัดให้มีการตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ทุกชนิดเคร่ืองมือแพทย์ทุกปี 

6.3.2 มีการบันทึกผลการตรวจและหรือทดสอบเครื่องมือแพทย์ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการบันทึกผลการตรวจและหรือทดสอบเครื่องมือแพทย์ 

0.5 คะแนน มีการบันทึกผลการตรวจและหรือทดสอบเครื่องมือแพทย์บางชนิด 

1 คะแนน มีการบันทึกผลการตรวจและหรือทดสอบเครื่องมือแพทย์ทุกชนิด 

6.3.3 มีการรับรองผลการตรวจสอบ ทดสอบ หรือสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีผลการตรวจสอบ ทดสอบ หรือสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 

0.5 คะแนน มีการรับรองผลการตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือแพทย์บางชนิด 

1 คะแนน มีการรับรองผลการตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ทุกชนิด 

6.3.4 มีการบันทึกข้อมูลทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการบันทึกข้อมูลทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 

0.5 คะแนน มีการบันทึกข้อมูลทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์บางชนิด 

1 คะแนน มีการบันทึกข้อมูลทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ทุกชนิด 
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6.3.5 วิธีการทดสอบ สอบเทียบ ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีวิธีการทดสอบ สอบเทียบ 

0.5 คะแนน มีวิธีการทดสอบ สอบเทียบ 

1 คะแนน มีวิธีการทดสอบ สอบเทียบที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด 

6.3.6 เครื่องมือมาตรฐานสอบเทียบ ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการใช้เครื่องมือมาตรฐานสอบเทียบ 

0.5 คะแนน มีการใช้เครื่องมือมาตรฐานสอบเทียบบางชนิดเคร่ืองมือแพทย์ 

1 คะแนน มีการใช้เครื่องมือมาตรฐานสอบเทียบที่ได้รับการรับรองครอบคลุมทุกชนิด 

6.3.7 ผู้ให้บริการในการทดสอบ สอบเทียบ มีคุณสมบัติตามที่มาตรฐานกําหนด 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ผู้ให้บริการทดสอบ สอบเทียบ ไม่มีคุณสมบัติตามท่ีมาตรฐานกําหนด 

0.5 คะแนน ผู้ให้บริการทดสอบ สอบเทียบ มีคุณสมบัติไม่ครบทุกคน 

1 คะแนน ผู้ให้บริการทดสอบ สอบเทียบ มีคุณสมบัติตามท่ีมาตรฐานกําหนด 

 

6.4 การซ่อมแซมเคร่ืองมือแพทย์ 30 เปอร์เซ็นต ์

6.4.1 มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการซ่อมบํารุงที่ชัดเจน 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีหน่วยงานหรือทีมงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบการซ่อมบํารุง 

0.5 คะแนน มีหน่วยงานหรือทีมงานหรือบุคคลที่ได้รับการมอบหมายเป็นครั้งคราว 

1 คะแนน มีหน่วยงานหรือทีมงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบการซ่อมบํารุงที่ชัดเจน 
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6.4.2 ผู้ปฏิบัติงานซ่อมมีคุณสมบัติตามที่มาตรฐานกําหนด 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ผู้ปฏิบัติงานซ่อมไม่มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด 

0.5 คะแนน ผู้ปฏิบัติงานซ่อมมีความรู้ความชํานาญในเครื่องมือแพทย์ 

1 คะแนน ผู้ปฏิบัติงานซ่อมมีคุณสมบัติตามท่ีมาตรฐานกําหนด 

6.4.3 มีการทดสอบ สอบเทียบ เครื่องมือแพทย์ที่ต้องการความเที่ยงตรงแม่นยําหลังการซ่อม 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์หลังการซ่อม 

0.5 คะแนน มีการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์หลังการซ่อมบางชนิด 

1 คะแนน มีการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ที่ต้องการความเที่ยงตรงแม่นยําหลังการซ่อมทุกชนิด 

6.44 มีการจัดเก็บผลการซ่อม 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลผลการซ่อมเครื่องมือแพทย์ 

0.5 คะแนน มีการจัดเก็บข้อมูลผลการซ่อมเครื่องมือแพทย์บางชนิด 

1 คะแนน มีการจัดเก็บข้อมูลผลการซ่อมเครื่องมือแพทย์ทุกชนิด 

 

6.5 การยกเลิกการใช้งานเครื่องมือแพทย์ 10 เปอร์เซ็นต ์

6.5.1 โรงพยาบาลมีการบันทึกการยกเลิกการใช้งานเครื่องมือแพทย์ลงในทะเบียนประวัติหรือฐานข้อมูล 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการบันทึกการยกเลิกการใช้งานเคร่ืองมือลงในทะเบียนประวัติหรือฐานข้อมูล 

0.5 คะแนน 
มีการบันทึกการยกเลิกการใช้งานเครื่องมือแพทย์ลงในทะเบียนประวัติหรือฐานข้อมูล
เฉพาะเคร่ืองมือตามที่กฎหมายกําหนด 

1 คะแนน 
มีการบันทึกการยกเลิกการใช้งานเคร่ืองมือแพทย์ลงในทะเบียนประวัติหรือฐานข้อมูล
เครื่องมือแพทย์ทุกชนิด 
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6.5.2 โรงพยาบาลปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดในกรณีที่ทําการยกเลิกการใช้งานหรือโยกย้ายไปติดตั้ง  
ณ ที่ใหม่ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
ไม่มีการปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนดในกรณีที่ทําการยกเลิกการใช้งานหรือโยกย้ายไป
ติดต้ัง ณ ที่ใหม่ 

0.5 คะแนน มีการปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนดในกรณียกเลิกการใช้งานหรือโยกย้ายไปติดต้ัง ณ ที่ใหม่ 

1 คะแนน 
มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อกําหนด วิธีการตามหลักวิชาการและตามท่ีกฎหมายกําหนด
ในกรณียกเลิกการใช้งานหรือโยกย้ายไปติดต้ัง ณ ที่ใหม่ 
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แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานสําหรับคณะกรรมการเยี่ยมประเมิน 

ด้านที ่6  ระบบงานเครือ่งมือแพทยใ์นโรงพยาบาล 

รหัสสถานบริการ : ……………………………………………………………………….………………………………….…………….. 

สถานบริการสุขภาพ ระดับ : รพศ. / รพท. / รพช. 

ช่ือสถานบริการสุขภาพ :  ……………………………………..………………………………………………………………………… 

จังหวัด :  ……………………………………….. อําเภอ : ………………………………….  ตําบล : ……………………………… 

ปีงบประมาณ :  2562 

  หลักที่ใช้ประเมินในการตรวจสอบด้านระบบงานเคร่ืองมือแพทย์ในโรงพยาบาลคิดรวมทั้งหมด 100 
เปอร์เซ็นต์โดยให้นํ้าหนักความสําคัญ ดังน้ี 

6.1 การได้มาของเคร่ืองมือแพทย์     10 เปอร์เซ็นต์  

6.2 การใช้งานและบํารุงรักษาเคร่ืองมือแพทย์    20 เปอร์เซ็นต์ 

6.3 การตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือแพทย์   30 เปอร์เซ็นต์ 

6.4 การซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์      30 เปอร์เซ็นต์ 

6.5 การยกเลิกการใช้งานเคร่ืองมือแพทย์     10 เปอร์เซ็นต์ 

วิธีการให้คะแนน 

ผู้ทําการตรวจประเมินจะต้องพิจารณาจากเกณฑ์ประเมินผลการตรวจสอบด้านระบบงานเครื่องมือ
แพทย์ในโรงพยาบาล แล้วให้คะแนน ในแต่ละหัวข้อ โดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่พบเห็น หลักฐานการดําเนินการ 
การสัมภาษณ์ โดยใส่ผลการพิจารณาในแต่ละข้อได้หน่ึงช่องคะแนน ซึ่งรายละเอียดแต่ละช่องคะแนนดังน้ี 

ไม่มี (0 คะแนน) ช่องน้ีเป็นช่องคะแนนที่แสดงถึง การไม่พบการดําเนินการ ไม่พบ
หลักฐานทีแ่สดงถึงการดําเนินการในรายละเอียดตามข้อดังกล่าว 
(โดยให้คะแนนที่ 0 คะแนน) 

มีบางส่วน (0.5 คะแนน) ช่องน้ีเป็นช่องคะแนนที่แสดงถึง มีการดําเนินการ มีหลักฐานแสดง
ถึงการดําเนินการในรายละเอียดตามข้อดังกล่าว แต่ยังไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ (โดยให้คะแนนที่ 0.5 คะแนน)  

มีครบถ้วน ( 1 คะแนน)  ช่องน้ีเป็นช่องคะแนนที่แสดงถึง มีการดําเนินการมีหลักฐานแสดง
ถึงการดําเนินการในรายละเอียดตามข้อดังกล่าว ครบถ้วน 
สมบูรณ์ (โดยให้คะแนนที่ 1 คะแนน) 
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แบบและเกณฑ์การประเมิน 

ด้านที่ 6 ระบบงานเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล 

ไม่มี 

(0) 

มี 

บางส่ว
น 

(0.5) 

มี 

ครบถ้วน 

(1) 

6.1 การได้มาของเคร่ืองมือแพทย์ 10 เปอร์เซ็นต ์

6.1.1 เคร่ืองมือแพทย์ท่ีนํามาใช้งานในโรงพยาลเป็นเคร่ืองมือแพทย์ท่ีมีคุณภาพ มี
มาตรฐานหรือเป็นไปตามข้อกฎหมายที่กําหนด 

6.1.2 การติดต้ังเคร่ืองมือแพทย์ต้องเป็นไปตามหลักวิศวกรรมหรือมาตรฐานท่ี
เกี่ยวข้องหรือตามคําแนะนําของผู้ผลิต 

6.1.3 ต้องมีการขออนุญาตติดต้ังและใช้งานเคร่ืองมือนั้นหากมีข้อกฎหมายกําหนด
ไว้ 

คะแนนรวมข้อ 6.1 

เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 6.1 = [คะแนนรวมข้อ 6.1 × 10 (เปอร์เซ็นต์) / 3 (ข้อ)] 

6.2 การใช้งานและบํารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 20 เปอร์เซ็นต ์

6.2.1 โรงพยาบาลมีการจัดทําทะเบียนประวัติ หรือฐานข้อมูลประวัติเคร่ืองมือ
แพทย์ 

6.2.2 จัดให้มีการบํารุงรักษาเคร่ืองมือแพทย์ 

6.2.3 มีผู้ปฏิบัติงานบํารุงรักษาเคร่ืองมือแพทย์ 

คะแนนรวมข้อ 6.2 

เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 6.2 = [คะแนนรวมข้อ 6.2 × 20 (เปอร์เซ็นต์) / 3 (ข้อ)] 

6.3 การตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 30 เปอร์เซ็นต ์

6.3.1 จัดให้มีการตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 

6.3.2 มีการบันทึกผลการตรวจและหรือทดสอบเคร่ืองมือแพทย์ 

6.3.3 มีการรับรองผลการตรวจสอบ ทดสอบ หรือสอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์ 

6.3.4 มีการบันทึกข้อมูลทดสอบ สอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์ 

6.3.5 วิธีการทดสอบ สอบเทียบ ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
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6.3.6 เคร่ืองมือมาตรฐานสอบเทียบ ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

6.3.7 ผู้ให้บริการในการทดสอบ สอบเทียบ มีคุณสมบัติตามที่มาตรฐานกําหนด 

คะแนนรวมข้อ 6.3 

เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 6.3 = [คะแนนรวมข้อ 6.3 × 30 (เปอร์เซ็นต์) / 7 (ข้อ)] 

6.4 การซ่อมบาํรุงเครื่องมือแพทย์ 30 เปอร์เซ็นต ์

6.4.1 มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการซ่อมบํารุงท่ีชัดเจน 

6.4.2 ผู้ปฏิบัติงานซ่อมมีคุณสมบัติตามที่มาตรฐานกําหนด 

6.4.3 มีการทดสอบ สอบเทียบ เคร่ืองมือแพทย์ท่ีต้องการความเท่ียงตรงแม่นยํา
หลังการซ่อม 

6.44 มีการจัดเก็บผลการซ่อม 

คะแนนรวมข้อ 4  

เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 4 = [คะแนนรวมข้อ4 × 30 (เปอร์เซ็นต์) / 4 (ข้อ)]  

6.5 การยกเลิกการใช้งานเครื่องมือแพทย์ 10 เปอร์เซ็นต ์

6.5.1 โรงพยาบาลมีการบันทึกการยกเลิกการใช้งานเคร่ืองมือแพทย์ลงในทะเบียน
ประวัติหรือฐานข้อมูล 

6.5.2 โรงพยาบาลปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดในกรณีท่ีทําการยกเลิกการใช้งาน
หรือโยกย้ายไปติดต้ัง ณ ท่ีใหม่ 

คะแนนรวมข้อ 6.5 

เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 6.5 = [คะแนนรวมข้อ 6.5 × 10 (เปอร์เซ็นต์)/2(ข้อ)] 
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สรุป ด้านที่ 6  ระบบงานเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล 

    6.1 การได้มาของเคร่ืองมือแพทย์                                       (10%) …………………………………………. 

    6.2 การใช้งานและบํารุงรักษาเคร่ืองมือแพทย์                         (20%) …………………………………………. 

    6.3 การตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือแพทย์           (30%) …………………………………………. 

    6.4 การซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์                                       (30%) …………………………………………. 

    6.5 การยกเลิกการใช้งานเคร่ืองมือแพทย์                              (10%) …………………………………………. 

 

เปอร์เซ็นต์รวม ด้านท่ี 6  ระบบงานเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล (100%)   ………………………    

ผ่าน             ไม่ผ่าน 

     

ผู้ตรวจประเมิน 

1          ……..………………..………………………………  

    (..................................................................) 

ตําแหน่ง………………………..………………………… 

2         ……..………………..………………………………  

    (..................................................................) 

ตําแหน่ง………………………..………………………… 
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หมวดท่ี 7  

ด้านสุขศึกษา 
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ข้อกําหนดมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดา้นสุขศึกษา 

สุขศึกษา หมายถึง กระบวนการจัดโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านสุขภาพ สร้างเสริม
ความสามารถของบุคคล รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ เก่ียวกับสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ อันจะนําไปสู่การปรับเปลี่ยนสุขภาพ และธํารงพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของบุคคล ครอบครัวและชุมชน  

เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา หมายถึง ข้อกําหนดระบบคุณภาพที่จําเป็น 
(Essential Requirements) สําหรับการทํางานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เพ่ือให้การดําเนินงาน 
สุขศึกษาในโรงพยาบาลมีการบริหารจัดการที่ดี มีการจัดกระบวนงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
อย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามหลักวิชาการและเช่ือถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานที่เก่ียวข้องทุกมาตรฐาน เป็น
แนวทางการพัฒนาคุณภาพมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพทั้งในโรงพยาบาลและต่อเน่ืองไปไปถึงชุมชนด้วย 

 มาตรฐานน้ีใช้สําหรับการพัฒนาและการประเมินงานด้านสุขศึกษาของโรงพยาบาลท่ีเช่ือมโยงไปถึงชุมชน 
เน้ือหาในมาตรฐานครอบคลุมในเร่ืองปัจจัยนําเข้า ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน กระบวนการ ผลผลิตและ
ผลลัพธ์ โดยในปีงบประมาณ 2562 ได้ปรับปรุงเกณฑ์ ข้อกําหนดในมาตรฐาน ฯ ให้ เหมาะสมกับแผนพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) และระดับการให้บริการ จึงแบ่งเกณฑ์เป็น 2 ระดับ ดังน้ี 

3. โรงพยาบาลศูนย์ และ โรงพยาบาลท่ัวไป (ระดับ A S และ M1)  
4. โรงพยาบาลชุมชน (ระดับ M2 F1 F2 และ F3) 

ด้านเน้ือหา กระบวนการ จะมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพใน 2 กลุ่มหลัก คือ 
3. กระบวนงานสุขศึกษาในกลุ่มไม่ป่วยเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 
4. กระบวนงานสุขศึกษาในกลุ่มป่วยเพ่ือส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยและครอบครัว 
 

โครงสร้างมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา ปี 2562 แบ่งเป็น 3 หมวด ดังน้ี 

หมวดที่ 1 การบริหารจัดการ 
 การทบทวนคุณภาพงานโดยการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 
 นโยบายด้านสุขศึกษา หรือสง่เสริมสุขภาพของ โรงพยาบาลท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 
 บุคลากรดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

หมวดที่ 2 กระบวนงานสุขศึกษา 
 กระบวนงานสุขศึกษาในกลุม่ไม่ป่วยเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 
 กระบวนงานสุขศึกษาในกลุม่ป่วยเพ่ือส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยและครอบครัว 

หมวดที่ 3 ผลลัพธ์การดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
 พฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรือ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HL) หรือ พฤติกรรมการจัดการสขุภาพ

ตนเอง 
 ภาวะสุขภาพ 
 นวัตกรรม หรอื ต้นแบบ หรอืผลงานเด่นที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานสุขศึกษาและ

พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
 ความพึงพอใจต่อกระบวนการสุขศึกษา 
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แนวทางการดําเนินงานมาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพดา้นสุขศกึษา 

หมวดที่ 1 การบริหารจัดการ 

เกณฑ์ที่บูรณาการในมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านที่ 1 การจัดการมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ 

 การทบทวนคุณภาพงานโดยการประเมินตนเองตามมาตรฐาน ฯ  
โรงพยาบาลต้องมีการประเมินตนเอง เพ่ือหาโอกาสพัฒนา /ส่วนขาด (Gap) ในการทํางาน วิเคราะห์ ประเมินผล
และจัดทําแนวทางหรือแผนการพัฒนา ปรับปรุงโดยใช้วงจร PDCA  

 นโยบายด้านสุขศึกษาหรือสร้างเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล 
นโยบายต้องสอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล และเกิดจากการมีส่วนร่วมของเครือข่ายที่
เก่ียวข้อง 

เกณฑ์ 
26. บุคลากรดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  

บุคลากรมีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม เพียงพอ และมีแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 

หมวดที่ 2 กระบวนงานสุขศึกษา 

III. กระบวนงานสุขศึกษาในกลุ่มไม่ป่วยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 

เกณฑ์ 
27. มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB) และหรือ ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ( HL) ที่สอดคล้องกับ

ปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญ เพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการดําเนินงานสุขศึกษา (การกําหนด
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม) 

28. มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญ มีการ
นําข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการดําเนินงานสุขศึกษา (การออกแบบกิจกรรม) 

29. มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาที่มี
วัตถุประสงค์หรือตัวช้ีวัดพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล 

30. มีการออกแบบกิจกรรมและใช้สื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมสุขภาพและปัญหา ความต้องการและวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย  

31. แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดทําโดย
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และเครือข่ายตัวแทนภาค
ประชาชน 

32. มีแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ระบุตัวช้ีวัด
พฤติกรรมสุขภาพ เครื่องมือ ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมาย 

33. มีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรม
สุขศึกษาครบตามแผนที่กําหนด และการดําเนินกิจกรรมใช้การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสุขศึกษาหรือ 
ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และตัวแทนภาคประชาชน 

34. มีการ สนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคี เครือข่าย แกนนําสุขภาพภาคประชาชน ในการดําเนินงาน
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
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35. มีการประเมินผลและรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร การประเมินกิจกรรม/กระบวนการ 
ระหว่างดําเนินโครงการ หรือ ประเมินตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ต้ังไว้เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

36. มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพและนํา ผลการเฝ้าระวังไปใช้ในการปรับกิจกรรมในแผนงาน/
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

 

IV. กระบวนงานสขุศกึษาในกลุม่ป่วยเพื่อส่งเสริมการจัดการตนเองในผูป้ว่ยและครอบครัว 

เกณฑ์ 
37. มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB) และหรือ ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ( HL) ที่สอดคล้องกับ

ปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญ เพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการดําเนินงานสุขศึกษา (กําหนดวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม) 

38. มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญ มีการ
นําข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการดําเนินงานสุขศึกษา (ออกแบบกิจกรรม) 

39. มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาที่มี
วัตถุประสงค์หรือตัวช้ีวัดพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล 

40. มีการออกแบบกิจกรรมและใช้สื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมสุขภาพและปัญหา ความต้องการและวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย  

41. แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดทําโดย
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเครือข่ายตัวแทนภาคประชาชน 

42. มีแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ระบุตัวช้ีวัด
พฤติกรรมสุขภาพ เครื่องมือ ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมาย 

43. มีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรม
สุขศึกษาครบตามแผนที่กําหนด และการดําเนินกิจกรรมใช้การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสุขศึกษาหรือ 
ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และตัวแทนภาคประชาชน 

44. มีการ สนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคี เครือข่าย แกนนําสุขภาพภาคประชาชน ในการดําเนินงาน
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

45. มีการประเมินผลและรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร การประเมินกิจกรรม/กระบวนการ 
ระหว่างดําเนินโครงการ หรือ ประเมินตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ต้ังไว้เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

46. มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพและนํา ผลการเฝ้าระวังไปใช้ในการปรับกิจกรรมในแผนงาน/
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

47. มีการวิจัยด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของโรงพยาบาล 
และเก่ียวกับกระบวนการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  

ข้อกําหนดของงานวิจัย  
 1) เป็นวิจัยที่มีวัตถุประสงค์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุข 

ในพ้ืนที่ 1 ใน 5 ปัญหา  
 2) พ้ืนที่/กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยอยู่ในความรับผิดชอบของ CUP หรือเครือข่ายโรงพยาบาล  
 3) ผู้ทํางานวิจัยเป็นบุคลากรในโรงพยาบาลหรือในเครือข่ายโรงพยาบาล  
 4) อายุงานวิจัย 3ปี  
 5) รูปแบบวิจัยเป็น งานวิจัย R2R /Case study /ถอดบทเรียน เป็นต้น 
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หมวดที่ 3 ผลลัพธ์การดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

เกณฑ์ 
48. กลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านกระบวนการสุขศึกษามีพฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรือความรอบรู้ทางสุขภาพ

(HL) ในปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกต้องเพ่ิมขึ้น  
49. กลุ่มเป้าหมาย ที่ผ่านกระบวนการสุขศึกษามีภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น 

 กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง : รอบเอว BMI ,FBS, BP เป็นต้น 

 กลุ่มป่วย :ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถดูแลจัดการตนเองได้ ภาวะแทรกซ้อนลดลง อัตรา 
Re-admission ในโรคเรื้อรังลดลง ฯลฯ 

50. มีนวัตกรรม หรือ ต้นแบบ หรือผลงานเด่นที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

51. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อกระบวนการสุขศึกษาตามแผนงานโครงการ 

ทั้งน้ี ในรายละเอียดของเกณฑ์การประเมินในสถานบริการสาธารณสุขระดับโรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลท่ัวไป (A S M1) และ โรงพยาบาลชุมชน (M2 F1 F2 F3) จะมีความแตกต่างกันตามโครงสร้าง
ของกรอบอัตรากําลังและโครงสร้างบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลท่ัวไป (A 
S M1) จะมี 28 เกณฑ์ และ โรงพยาบาลชุมชน (M2 F1 F2 F3) มี 27 เกณฑ์ 
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ข้อกําหนด/เกณฑ์มาตรฐานทีเ่พิ่มขึน้หรือมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสาํคญั 

  มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา ฉบับปรับปรุง พ .ศ . 2562 ได้มีการเพ่ิมและ
เปลี่ยนแปลงเกณฑ์จาก 20 เกณฑ์เดิม เป็น 26 เกณฑ์ ในระดับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป  
และ 25 เกณฑ์ในโรงพยาบาลชุมชน เพ่ือให้เห็นความชัดเจนและเช่ือมโยงของกระบวนงานสุขศึกษา 
รายละเอียดดังตาราง 

1. มีการประเมินความเสี่ยง(ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ) 
และมีมาตรการ/แนวทาง/แผนการปรับปรุงคุณภาพ  

นําไปเป็นเกณฑ์ในการคิดคะแนนในภาพรวมของ
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านที่ 1 ระบบการ
จัดการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

2. มีนโยบายการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ เป็นลายลักษณ์อักษร 
 

3. มีบุคลากรดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ (บุคลากรต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ)  
 
(ผู้รับผิดชอบ หรือทีมงาน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 2 
คนขึ้นไป) 

 

รพศ./รพท. :  
1. มีผู้รับผิดชอบในกลุ่มงานสุขศกึษา และ
ผู้รับผิดชอบ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 2 คนในปีที่
ผ่านมาจนถึงปีปัจจุบัน (มีกรอบอัตรากําลัง) 
 
รพช. :  
1.มีผู้รบัผดิชอบงานสุขศกึษา หรือ ทมีงาน หรือ 
คณะกรรมการและไดร้บัการพฒันาศักยภาพ ในปีที่
ผ่านมาจนถึงปีปัจจุบัน 
 

4. ได้รับงบประมาณและ/หรอืทรัพยากรเพ่ือการ
ดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสขุภาพตาม
กิจกรรมที่กําหนดไว้ในแผน/โครงการ (จากโรงพยาบาล 
และ องค์กรนอกหน่วยงาน) 
 

ไม่ได้นํามาเป็นเกณฑ์ประเมิน เพราะต้องการเน้นที่
บุคลากร และจากการวิเคราะห์ผลการประเมินที่ผ่าน
มา ไม่พบปัญหาในด้านงบประมาณ 

5. มีฐานข้อมลูความรอบรู้ทางสุขภาพ(HL) พฤติกรรม
สุขภาพ(HB) ทีส่อดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขทีส่ําคัญ 
[ฐานข้อมูล HLหรือHB ครอบคลุม กลุ่มป่วยและ 
กลุ่มเสี่ยง/กลุม่ปกติในชุมชน (วัยทํางานและวัยเรียน) 
 
 
 
 

หมวดกระบวนการจะแบ่งเป็นกระบวนการสุขศึกษา
ในกลุ่มไม่ป่วย (ข้อ2-11) และกระบวนการสุขศึกษา
ในกลุ่มป่วย (ขอ้ 12-21) 
2./12. มีข้อมลูพฤติกรรมสุขภาพ(HB)และหรือ 
ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ( HL) และนําไปใช้ใน
การวางแผนการดําเนินงานสุขศึกษา (กําหนด
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา  

ปี 2561 (20 เกณฑ์) 

เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา  

ปี 2562 (26,25 เกณฑ์) 
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เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา  

ปี 2561 (20 เกณฑ์) 

เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา  

ปี 2562 (26,25 เกณฑ์) 

7. มีฐานข้อมลูเครือข่ายการดําเนินงานสุขศึกษา 
(เครือข่ายที่มีอยู่ในโรงพยาบาลและในชุมชน) 

 

ไม่ได้นํามาเป็นเกณฑ์ประเมิน : ไม่เน้นการมีฐานหรือ
ทะเบียนแต่จะใช้ผนวกในการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายในการดําเนินงานสุขศึกษา  

8.มีแผนงาน/ โครงการที่มีวัตถุประสงค์หรือตัวช้ีวัด
พฤติกรรมสุขภาพท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่
รับผิดชอบของโรงพยาบาล 

(แสดงวัตถุประสงค์ หรือตัวช้ีวัดพฤติกรรม กลุ่ม
กิจกรรมทีม่ีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน อย่างน้อย 1 
แผนงาน/โครงการใน 1 ปัญหาที่ดําเนินการเช่ือมโยง
และสอดคล้องทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน) 

 

4./14.มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุข
ศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศกึษา 

และมีวัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรมทีส่อดคลอ้งกับ 
ข้อมูลพฤติกรรมในข้อ 4 

5./15..มีการออกแบบกจิกรรมและใช้สื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่ใช้ข้อมลูปัจจัย
สาเหตุพฤติกรรม จากการวิเคราะห์ในข้อ 5  

6/16. แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุข
ศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศกึษา จัดทําโดย
การมีส่วนร่วมของคณะ กรรมการสุขศึกษา ทีมสห
วิชาชีพ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเครือข่ายตัวแทน
ภาคประชาชน 

7/17. มแีนวทางการประเมินผลการดําเนินงานสุข
ศึกษา ที่ระบุ ตัวช้ีวัดพฤติกรรม/ ระยะเวลา/
กลุ่มเป้าหมายและ เครื่องมือ 

9.มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพที่มุ่งใหเ้กิดการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะที่จําเป็น
และเกิดการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อ การพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาพฤติกรรม
ตามตัวช้ีวัด (ภายใต้ 5ปัญหาสาธารณสุข) 

(มีบริการสุขศกึษาหรือ กิจกรรมสุขศกึษาทีดํ่าเนินการ
ในโรงพยาบาล และ ในชุมชน ครอบคลุมการพัฒนา
ครบ 3 ด้าน ได้แก่ 1) พัฒนาการเรียนรู้ 2) พัฒนา
ทักษะ 3) พัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ) 

8/18. มีการจัดกิจกรรมครบตามแผนและการจัด
กิจกรรมใช้มีการส่วนร่วมของคณะ กรรมการสุข
ศึกษาหรือ ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และ
ตัวแทนภาคประชาชน 

10.มีการติดตามสนับสนุนให้การดําเนินงานสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้
ในแผนงาน/โครงการ 

9. /19 มีการ สนับสนุน เสรมิพลังให้กับภาคี 
เครือข่าย แกนนําสุขภาพภาคประชาชน ในการ
ดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสขุภาพ 
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เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา  
ปี 2561 (20 เกณฑ์) 

เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา  
ปี 2562 (26,25 เกณฑ์) 

11.มีแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ระบุตัวช้ีวัดพฤติกรรม
สุขภาพ เครื่องมือ ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมาย ตาม
แผนงานหรือโครงการที่กําหนด (ซึ่งสอดคลอ้งกับ 
องค์ประกอบที่ 4) 

นําไปผนวกไว้ในการวางแผน 

12. มีการประเมินผลและรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
(ทั้งในโรงพยาบาล(กลุ่มป่วย)และในชุมชน(กลุ่มเสี่ยง) 
(แนวทางการประเมินผลงานสุขศึกษาที่ระบุ ตัวช้ีวัด
พฤติกรรม/ เครื่องมือ/ระยะเวลา/กลุ่มเป้าหมาย ใน
แผนหรือโครงการทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน 

10/20. มีผลการประเมินพฤติกรรมสขุภาพตาม
วัตถุประสงค์เมื่อสิ้นสุดโครงการ 
: ประเมินตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ต้ังไว้ 
เราต้องการเห็นผลการประเมินและเห็นการนําผล
การประเมินไปใช้ประโยชน์ ถ้าไปเย่ียมตอนท่ียังไม่
ถึงช่วงเวลาประเมินสามารถให้ดู การประเมิน
กิจกรรม กระบวนการ ภายใน ประกอบได้ 

13.  มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่ระบุพฤติกรรม
สุขภาพเป้าหมายวิธีการและเคร่ืองมือ ระยะเวลา และ
กลุ่มเป้าหมาย(มี ผลการเฝ้าระวังและนําข้อมูลจากการ
เฝ้าระวังไปใช้ในการปรับกิจกรรมในแผนงาน/โครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ) 

11./21. มีการเฝ้าระวังและนํา ผลการเฝ้าระวังไป
ใช้ในการปรบักิจกรรมในแผนงาน/โครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
: จัดไว้ในหมวดกระบวนงาน เพ่ือให้เห็นความ
เช่ือมโยงของการเฝ้าระวังและการนําผลไปใช้ 

14. มีการวิจัยด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสขุภาพที่
สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของโรงพยาบาล และ
เก่ียวกับกระบวนการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ  อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 

รพศ./รพท. :  
22. มีการวิจัยด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสขุภาพ
ที่สอดคล้องกบัปญัหาสาธารณสขุของ
โรงพยาบาล และเก่ียวกับกระบวนการดําเนินงาน
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  อย่างน้อย 
1 เรื่อง (อายุงานวิจัย 3 ปี) รพศ./รพท.มี
โครงสร้างงานวิชาการในกลุ่มงานสุขศึกษา 

 รพช. : ไม่ได้นํามาเป็นเกณฑ์ประเมินหลัก เพราะ
ไม่มีโครงสร้างงานสุขศึกษา แต่สามารถเสนอ
งานวิจัยในส่วน นวัตกรรม ผลงานเด่น ได้ 

17. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ทางสุขภาพ
(HL)หรือพฤติกรรมสุขภาพ (HB)ในปัญหาสาธารณสุขที่
สําคัญเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกต้องเพ่ิมขึ้น 
(สอดคล้องกับ อป.ที่ 4) 

23.กลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านกระบวนการสุขศึกษามี
พฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรือความรอบรู้ทาง
สุขภาพ(HL) ในปัญหาสาธารณสุขทีส่ําคัญ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกต้องเพ่ิมขึ้น  
: สามารถแสดงผลเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ 
(HB) หรือความรอบรู้ทางสุขภาพ(HL) ของ
กลุ่มเป้าหมาย ได้ทั้ง2 กลุม่ (กลุ่มไมป่่วย และกลุ่ม
ป่วย) ใน รพช. จะเป็นเกณฑ์ข้อที่ 22 
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เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา  
ปี 2561 (20 เกณฑ์) 

เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา  
ปี 2562 (26,25 เกณฑ์) 

15. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ ต่อ
กระบวนการสุขศึกษาตามแผนงานโครงการ 
 

24. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ ต่อ
กระบวนการสุขศึกษาตามแผนงานโครงการ 
: มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อบริการ 
สุขศึกษา ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
ใน รพช. จะเป็นเกณฑ์ข้อที่ 23 

16. ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดกิจกรรม
สุขศึกษาเพ่ือการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  
 

ไม่ได้นํามาเป็นเกณฑ์หลัก แต่ผนวกใน นโยบาย 
การวางแผน การดําเนินกิจกรรม 

18. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านกระบวนการ 
สุขศึกษาส่งผลต่อภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น 
*กลุ่มปกติ กลุม่เสี่ยง : รอบเอว BMI ,FBS, BP  
*กลุ่มป่วย :ผู้ป่วยรายใหม่ ภาวะแทรกซ้อนลดลง อัตรา
Re-admission ในโรคเรื้อรังลดลง ฯลฯในปัญหา
สาธารณสุขที่สาํคัญ มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่
ถูกต้องเพ่ิมขึ้น 

25.กลุ่มเปา้หมาย ทีผ่่านกระบวนการสุขศึกษามี
ภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น 
: สามารถแสดงผลเปรียบเทียบภาวะสุขภาพที่
เปลี่ยนไปได้ของกลุ่มเป้าหมาย ได้ทั้ง 2 กลุ่ม (กลุ่ม
ไม่ป่วยและกลุม่ป่วย) 
ใน รพช. จะเป็นเกณฑ์ข้อที่ 24 

19. มีนวัตกรรม หรือ ต้นแบบ หรือผลงานเด่นที่
ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพปีละ 1เรื่อง ภายใต้ปัญหา
สาธารณสุขที่สาํคัญ 
 

รพศ./รพท. :  
26. มีนวัตกรรม หรือ ต้นแบบ หรือผลงานเด่นที่
ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพปีละ 1เรื่อง ภายใต้ปัญหา
สาธารณสุขที่สาํคัญ 5 ปัญหา : มี และ มีการ
เผยแพร่สูส่าธารณะ 

รพช. :  
25. มีงานวิจัย หรือ นวัตกรรม หรือ ต้นแบบ หรือ
ผลงานเด่นที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพปีละ 1เรื่อง 
ภายใต้ปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญ 5 ปัญหา 

20. มีการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพอย่างต่อเน่ือง (Continuous Quality 
Improvement : CQI: การพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเน่ือง) ปีละ 1 เรื่อง  
 

ไม่ได้นํามาเป็นเกณฑ์หลักแต่ผนวกในข้อ 1. มีการ
ประเมินความเสี่ยง(ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ) และมี
มาตรการ/แนวทาง/แผนการปรับปรุงคุณภาพ 
โดยเน้นการประเมิน ทบทวนตนเองและมีผลการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงรวมท้ังมีมาตรการหรือแนวทาง
หรือแผนการปรับปรุงคุณภาพ 
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เกณฑ์การให้คะแนน(Scoring Guideline) 

มาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพด้านสุขศกึษา ฉบับปรบัปรุง 2562 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน(Scoring Guideline) 
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสขุศกึษา สําหรบัโรงพยาบาลศนูย์/โรงพยาบาลทั่วไป 

(มีโครงสร้างกลุ่มงานสขุศกึษา) 
 

หมวดที่ 1 การบรหิารจัดการ  

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
(Scoring Guideline) 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ด้านสุขศกึษา 

คําอธบิาย เอกสารหรือหลกัฐานพจิารณาในการใหค้ะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

1. มีบุคลากรดําเนินงานสุขศึกษาและได้รับ
การพัฒนาศักยภาพด้านพฤติกรรมสุขภาพ
และความรอบรู้ด้านสุขภาพ(ในปีที่ผ่านมา
จนถึงปีปัจจุบัน) 

 

มีผู้รับผิดชอบใน
กลุ่มงานสุขศึกษา 
แต่ผู้รับผิดชอบ 
ไม่ได้รบัการ
พฒันาศกัยภาพ 
ในปีที่ผ่านมา
จนถึงปีปัจจุบัน 

มีผู้รับผิดชอบใน
กลุ่มงานสุขศึกษา
และผู้รับผิดชอบ 
ได้รบัการพฒันา
ศักยภาพ 1 คน  
ในปีที่ผ่านมาจนถึง
ปีปัจจุบัน 

มีผู้รับผิดชอบในกลุ่ม
งานสุขศึกษา และ
ผู้รับผิดชอบ ได้รบัการ
พฒันาศกัยภาพ 2 
คน ในปีทีผ่่านมาจนถึง
ปีปัจจุบัน 

 

หมวดที่ 2 กระบวนงานสุขศึกษา  

เกณฑ์การใหค้ะแนน  
(Scoring Guideline) 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ด้านสุขศกึษา 

คําอธบิาย เอกสารหรือหลกัฐานพจิารณาในการใหค้ะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

I. กระบวนการสขุศกึษาในกลุม่ไม่ป่วยเพือ่การสร้างเสริมสขุภาพในชุมชน 
2. มีข้อมลูพฤติกรรมสุขภาพ(HB) และหรือ 
ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ( HL) ที่
สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขทีส่ําคัญ 
 

ไม่มีข้อมูล
พฤติกรรมสุขภาพ
(HB) และหรือ 
ข้อมูลความรอบรู้
ด้านสุขภาพ( HL) 
ในกลุ่มไม่ป่วย 

มีข้อมูลพฤติกรรม
สุขภาพ(HB)และ
หรือ ข้อมูลความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ( 
HL) ในกลุ่มไมป่่วย 
 

มีข้อมูลพฤติกรรม
สุขภาพ(HB)และหรือ 
ข้อมูลความรอบรู้
ด้านสุขภาพ( HL) 
และนาํไปใชใ้นการ
วางแผนการ
ดําเนินงานสุขศึกษา 
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เกณฑ์การใหค้ะแนน  
(Scoring Guideline) 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ด้านสุขศกึษา 

คําอธบิาย เอกสารหรือหลกัฐานพจิารณาในการใหค้ะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

(กําหนดวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม) 

3. มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรม
สุขภาพ ที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขที่
สําคัญ 

ไม่มีการวิเคราะห์
ปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมสุขภาพ 

มีการวิเคราะห์
ปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมสุขภาพ 

มีการวิเคราะห์ปัจจัย
สาเหตุพฤติกรรม
สุขภาพ และนาํไปใช้
ในการวางแผนการ
ดําเนินงานสุขศึกษา 
(ออกแบบกิจกรรม) 

4. มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ 
โปรแกรมสุขศกึษา หรือ แผนการจัด
กิจกรรมสขุศึกษาที่มีวัตถุประสงค์หรือ
ตัวช้ีวัดพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับ
ปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนทีร่บัผิดชอบของ
โรงพยาบาล  

ไม่มีแผนงาน 
หรือ โครงการ 
หรือ โปรแกรม 
สุขศึกษา หรือ 
แผนการจัด
กิจกรรมสขุศึกษา 

มีแผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ 
โปรแกรมสุขศกึษา 
หรือ แผนการจัด
กิจกรรมสขุศึกษา 
แต่ไม่มี
วัตถุประสงค์เชิง
พฤตกิรรมที่
สอดคล้องกับข้อมูล
พฤติกรรมในขอ้ 2 

มีแผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ 
โปรแกรมสุขศกึษา 
หรือ แผนการจัด
กิจกรรมสขุศึกษา 
และมีวัตถุประสงค์
เชิงพฤตกิรรมที่
สอดคล้องกับ ข้อมูล
พฤติกรรมในขอ้ 2 

5. มีการออกแบบกิจกรรมและใช้สื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้อง
กับปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพและ
ปัญหา ความต้องการและวิถีชีวิตของ
กลุ่มเป้าหมาย  

ไม่มีการออกแบบ
กิจกรรมและใช้
สื่อ ที่ใช้ข้อมลู
ปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรม 

มีการออกแบบ
กิจกรรมการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ ที่
ใช้ข้อมูลปัจจัย
สาเหตุพฤติกรรม
จากการวิเคราะห์ 
ในข้อ 3  

มีการออกแบบ
กิจกรรมและใช้สื่อ
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ ที่
ใช้ข้อมูลปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรม จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 3  

6. แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรม
สุขศึกษา หรือแผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา
จัดทําโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง และเครือข่ายตัวแทนภาค
ประชาชน 

แผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ 
โปรแกรม 
สุขศึกษา หรือ 
แผนการจัด
กิจกรรมสขุศึกษา 
จัดทาํโดย
ผู้รบัผดิชอบงาน 

แผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ 
โปรแกรมสุขศกึษา 
หรือ แผนการจัด
กิจกรรมสขุศึกษา 
จัดทําโดยการมีส่วน
ร่วมของคณะ 
กรรมการสุขศกึษา

แผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ 
โปรแกรมสุขศกึษา 
หรือ แผนการจัด
กิจกรรมสขุศึกษา 
จัดทําโดยการมีส่วน
ร่วมของคณะ 
กรรมการสุขศกึษา 
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เกณฑ์การใหค้ะแนน  
(Scoring Guideline) 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ด้านสุขศกึษา 

คําอธบิาย เอกสารหรือหลกัฐานพจิารณาในการใหค้ะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

หรือทีมสหวิชาชพี
ทีเ่กีย่วข้อง 

ทีมสหวิชาชีพ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
และเครือขา่ย
ตัวแทนภาค
ประชาชน 
 

7. มีแนวทางการประเมินผลการดําเนินงาน
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ระบุ
ตัวช้ีวัดพฤติกรรมสุขภาพ เครือ่งมือ 
ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมาย  
 
 

ไม่มีแนวทางการ
ประเมินผลงาน 

มีแนวทางการ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานสุขศึกษา
ที่ระบุ ตัวช้ีวัด
พฤติกรรม/ 
ระยะเวลา/
กลุ่มเป้าหมาย  

มีแนวทางการ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานสุขศึกษา ที่
ระบุ ตัวช้ีวัด
พฤติกรรม/ 
ระยะเวลา/
กลุ่มเป้าหมายและ 
เครื่องมือ 

8. มีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศกึษา หรือ 
แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาครบตามแผน
ที่กําหนด และการดําเนินกิจกรรมใช้การมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสขุศึกษาหรือ 
ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และ
ตัวแทนภาคประชาชน 

มีการจัดกิจกรรม
ไม่ครบตามแผน 

มีการจัดกิจกรรม
ครบตามแผนและ
การจัดกิจกรรมใช้
การส่วนร่วมของ
คณะ กรรมการสุข
ศึกษาหรือ ทีมสห
วิชาชีพ หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

มีการจัดกิจกรรมครบ
ตามแผนและการจัด
กิจกรรมใช้มีการส่วน
ร่วมของคณะ 
กรรมการสุขศกึษา
หรือ ทีมสหวิชาชีพ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
และตัวแทนภาค
ประชาชน 

9. มีการ สนับสนุน เสรมิพลงัให้กับภาคี 
เครือข่าย แกนนําสุขภาพภาคประชาชน ใน
การดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ 
 

ไม่มีการสนับสนุน
เสริมพลังให้กับ
ภาคีเครือข่าย 

มีการสนับสนุน 
เสริมพลังให้กับภาคี
เครือข่ายสุขภาพที่
เป็นเจ้าหนา้ที่
สาธารณสขุ 

มีการสนับสนุน เสริม
พลังให้แก่ภาคี
เครือข่ายสุขภาพ 
แกนนาํสุขภาพภาค
ประชาชน 

10. มีการประเมินผลและรายงานผลเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
 

ไม่มีการ
ประเมินผล 

มีผลการประเมินใน
ระดบัปัจจัย 

มีผลการประเมิน
พฤตกิรรมสุขภาพ
ตามวัตถุประสงค์เมื่อ
สิ้นสุดโครงการ 

11. มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพและ
นํา ผลการเฝ้าระวังไปใช้ในการปรับกิจกรรม

ไม่มีการเฝ้าระวัง
พฤติกรรมสุขภาพ 

มีแผนหรือแนวทาง 
วิธีการเฝ้าระวัง

มีการเฝ้าระวังและนํา 
ผลการเฝ้าระวังไปใช้
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เกณฑ์การใหค้ะแนน  
(Scoring Guideline) 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ด้านสุขศกึษา 

คําอธบิาย เอกสารหรือหลกัฐานพจิารณาในการใหค้ะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

ในแผนงาน/โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ 

พฤติกรรมสุขภาพ 
ในพฤติกรรมทีเ่ป็น
ปัญหาสําคัญ
สอดคล้องตามแผน 

ในการปรบักิจกรรม
ในแผนงาน/โครงการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 
 

II. กระบวนการสขุศกึษาในกลุม่ป่วยเพื่อส่งเสริมการจัดการตนเองในผูป้ว่ยและครอบครัว 
12. มีข้อมลูพฤติกรรมสุขภาพ(HB) และ
หรือ ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ( HL) ที่
สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขทีส่ําคัญ 
 

ไม่มีข้อมูล
พฤติกรรมสุขภาพ
(HB) และหรือ 
ข้อมูลความรอบรู้
ด้านสุขภาพ( HL) 

มีข้อมูลพฤติกรรม
สุขภาพ(HB) และ
หรือ ข้อมูลความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ 
( HL) 

มีข้อมูลพฤติกรรม
สุขภาพ(HB)และหรือ 
ข้อมูลความรอบรู้
ด้านสุขภาพ(HL) 
และ นําไปใช้ในการ
วางแผนการดําเนิน 
งานสุขศึกษา 
(กําหนดวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม) 

13. มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรม
สุขภาพ ที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขที่
สําคัญ 

ไม่มีการวิเคราะห์
ปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมสุขภาพ 

มีการวิเคราะห์
ปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมสุขภาพ 

มีการวิเคราะห์ปัจจัย
สาเหตุพฤติกรรม
สุขภาพ และนาํไปใช้
ในการวางแผนการ
ดําเนินงานสุขศึกษา 
(ออกแบบกิจกรรม) 

14. มแีผนงาน หรือ โครงการ หรือ 
โปรแกรมสุขศกึษา หรือ แผนการจัด
กิจกรรมสขุศึกษาที่มีวัตถุประสงค์หรือ
ตัวช้ีวัดพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับ
ปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนทีร่บัผิดชอบของ
โรงพยาบาล  

ไม่มีแผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ 
โปรแกรมสุข
ศึกษา หรือ 
แผนการจัด
กิจกรรมสขุศึกษา 

มีแผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ 
โปรแกรมสุขศกึษา 
หรือ แผนการจัด
กิจกรรมสขุศึกษา 
แต่ไม่มีวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรมที่
สอดคล้องกับข้อมูล
พฤติกรรมในขอ้ 12 

มีแผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ 
โปรแกรมสุขศกึษา 
หรือ แผนการจัด
กิจกรรมสขุศึกษา 
และมีวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรมที่
สอดคล้องกับ ข้อมูล
พฤติกรรมในขอ้ 12 

15. มีการออกแบบกิจกรรมและใช้สื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้อง
กับปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพและ
ปัญหา ความต้องการและวิถีชีวิตของ

ไม่มีการออกแบบ
กิจกรรมและใช้
สื่อ ที่ใช้ข้อมลู
ปัจจัยสาเหตุ

มีการออกแบบ
กิจกรรมการปรับ 
เปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ ที่ใช้ขอ้มูล

มีการออกแบบ
กิจกรรมและใช้สื่อ
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ ที่



 

คู่มือ การส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจําปี พ.ศ. 2562                                                                                             หน้า 203/246 

เกณฑ์การใหค้ะแนน  
(Scoring Guideline) 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ด้านสุขศกึษา 

คําอธบิาย เอกสารหรือหลกัฐานพจิารณาในการใหค้ะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

กลุ่มเป้าหมาย  พฤติกรรม ปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมจากการ
วิเคราะห์ในข้อ 13  

ใช้ข้อมูลปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรม จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 13  

16. แผนงาน หรือ โครงการ หรือโปรแกรม 
สุขศึกษาหรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา 
จัดทําโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง และเครือข่ายตัวแทนภาค
ประชาชน 

แผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ 
โปรแกรมสุข
ศึกษา หรือ 
แผนการจัด
กิจกรรมสขุศึกษา 
จัดทาํโดย
ผู้รบัผดิชอบงาน 

แผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ 
โปรแกรมสุขศกึษา 
หรือ แผนการจัด
กิจกรรมสขุศึกษา 
จัดทําโดยการมีส่วน
ร่วมของคณะ 
กรรมการสุขศกึษา
หรือทีมสหวิชาชพี
ทีเ่กีย่วข้อง 

แผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ 
โปรแกรมสุขศกึษา 
หรือ แผนการจัด
กิจกรรมสขุศึกษา 
จัดทําโดยการมี 
ส่วนร่วมของคณะ 
กรรมการสุขศกึษา 
ทีมสหวิชาชีพ ผูป้่วย
และครอบครัว 

17. มแีนวทางการประเมินผลการ
ดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพที่ระบุตัวช้ีวัดพฤติกรรมสุขภาพ 
เครื่องมือ ระยะเวลา และกลุม่เป้าหมาย  
 
 

ไม่มีแนวทางการ
ประเมินผลงาน 

มีแนวทางการ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานสุขศึกษา
ที่ระบุ ตัวช้ีวัด
พฤติกรรม/ 
ระยะเวลา/
กลุ่มเป้าหมาย  

มีแนวทางการ
ประเมินผลงาน 
สุขศึกษาที่ระบุ 
ตัวช้ีวัดพฤติกรรม/
ระยะเวลา 
/กลุ่มเป้าหมาย และ 
เครื่องมือ 

18. มกีารจัดกิจกรรมตามแผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศกึษา หรือ 
แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาครบตามแผน
ที่กําหนด และการจัดกิจกรรมใชก้ารมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการสุขศกึษา หรือ 
ทีมสหวิชาชีพ ผู้ป่วยและครอบครัว 

มีการจัดกิจกรรม
สุขศึกษา ไม่ครบ
ตามแผน 

มีการจัดกิจกรรม
สุขศึกษา ครบตาม
แผนและการจดั
กิจกรรมสขุศึกษา 
ใช้การมีส่วนรว่ม
ของคณะกรรมการ
สุขศึกษาหรือ 
ทีมสหวิชาชพีที่
เก่ียวข้อง 

มีการจัดกิจกรรมสุข
ศึกษา ครบตามแผน
และการจัดกิจกรรม
สุขศึกษา ใช้การมี
ส่วนร่วมของคณะ 
กรรมการสุขศกึษา 
ทีมสหวิชาชพี และ
ผูป้่วยและครอบครัว 

19. มีการ สนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคี
เครือข่าย แกนนําสุขภาพภาคประชาชน ใน
การดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา

ไม่มีการสนับสนุน
เสริมพลังให้กับ
ภาคีเครือข่าย 

มีการสนับสนุน 
เสริมพลังให้กับภาคี
เครือข่ายที่เป็น

มีการสนับสนุน เสริม
พลังให้แก่ภาคี
เครือข่ายสุขภาพ 
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เกณฑ์การใหค้ะแนน  
(Scoring Guideline) 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ด้านสุขศกึษา 

คําอธบิาย เอกสารหรือหลกัฐานพจิารณาในการใหค้ะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

พฤติกรรมสุขภาพ 
 

เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข  

แกนนําสุขภาพภาค
ประชาชน 
 

20. มีการประเมินผลและรายงานผลเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
 

ไม่มีการ
ประเมินผล 

มีผลการประเมิน
ระดับปัจจัย 

มีผลการประเมิน
พฤติกรรมสุขภาพ
ตามวัตถุประสงค์เมื่อ
สิ้นสุดโครงการ 

21. มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่ระบุ
พฤติกรรมสุขภาพเป้าหมายวิธีการและ
เครื่องมือ ระยะเวลา  

 

ไม่มีการเฝ้าระวัง
พฤติกรรมสุขภาพ 

มีแผนหรือแนวทาง 
วิธีการเฝ้าระวัง
พฤติกรรมสุขภาพ 
ในพฤติกรรมทีเ่ป็น
ปัญหาสําคัญ
สอดคล้องตามแผน 

มีการเฝ้าระวังและนํา 
ผลการเฝ้าระวังไปใช้
ในการปรับกิจกรรม
ในแผนงาน/โครงการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 

22. มีการวิจัยด้านสุขศึกษาและพฤติกรรม
สุขภาพที่สอดคล้องกบัปญัหาสาธารณสุข
ของโรงพยาบาล และเกี่ยวกับกระบวนการ
ดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ อย่างน้อย 1 เรื่อง  

  

ไม่มีการวิจัยด้าน
สุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ 

 

มีโครงร่างงานวิจัย
ด้านสุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพท่ี
สอดคล้องกับ 1ใน
5ปัญหา
สาธารณสุขของ
หน่วยงานหรือพ้ืนที่
(บทที่ 1-3) 

มีรายงานการวิจัย
ด้านสุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพท่ี
สอดคล้องกับ 1ใน5
ปัญหาสาธารณสุข
ของหน่วยงานหรือ
พ้ืนที่ 
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หมวดที่ 3 ผลลพัธ์การดําเนนิงานสขุศกึษาและพฒันาพฤติกรรมสขุภาพ 

เกณฑ์การใหค้ะแนน  

(Scoring Guideline) 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

ด้านสุขศกึษา 

คําอธบิาย เอกสารหรือหลกัฐานพจิารณาในการใหค้ะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

23.กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านกระบวนการสุข
ศึกษามีพฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรือความ
รอบรู้ทางสุขภาพ(HL) ในปัญหาสาธารณสุข
ที่สําคัญเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกต้อง
เพ่ิมขึ้น  
 

ไม่สามารถ
แสดงผล
พฤติกรรมสุขภาพ 
(HB) หรือความ
รอบรู้ทางสุขภาพ
(HL) ที่เปลี่ยนไป
ได้ 

สามารถแสดง
ผลเปรียบเทียบ
สาเหตุพฤติกรรม
สุขภาพ (HB) ที่
เปลี่ยนไปของ
กลุ่มเป้าหมาย ได้ 
1 กลุ่ม (กลุ่มไม่
ป่วย หรือกลุ่มป่วย) 

สามารถแสดง
ผลเปรียบเทียบ
พฤติกรรมสุขภาพ 
(HB) หรือความรอบรู้
ทางสุขภาพ(HL) ของ
กลุ่มเป้าหมาย ได้ทั้ง
2 กลุ่ม (กลุ่มไม่ป่วย 
และกลุ่มป่วย) 

24.กลุ่มเปา้หมาย ทีผ่่านกระบวนการสุข
ศึกษามีภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น 
 

ไม่สามารถ
แสดงผลภาวะ
สุขภาพที่
เปลี่ยนไปได้ 

สามารถแสดง
ผลเปรียบเทียบ
ภาวะสุขภาพที่
เปลี่ยนไปได้ของ
กลุ่มเป้าหมาย ได้ 
1 กลุ่ม (กลุ่มไม่
ป่วย หรือกลุ่มป่วย) 

สามารถแสดง
ผลเปรียบเทียบภาวะ
สุขภาพที่เปลี่ยนไปได้
ของกลุ่มเป้าหมาย 
ได้ทั้ง 2 กลุม่ (กลุ่ม
ไม่ป่วยและกลุม่ป่วย) 

25. มีนวัตกรรม หรือ ต้นแบบ หรือผลงาน
เด่นที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพปีละ 
1เรื่อง ภายใต้ปัญหาสาธารณสุขทีส่ําคัญ 5 
ปัญหา 

ไม่ม ี มี มี และ มีการ
เผยแพร่สูส่าธารณะ 
 

26. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความพึง
พอใจ ต่อกระบวนการสุขศึกษาตาม
แผนงานโครงการ 
 

ไม่มีการสํารวจ
ความพึงพอใจ 

ผลการประเมนิ
ความพึงพอใจต่อ
บริการสุขศึกษา 
น้อยกว่าร้อยละ 
80  

มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจต่อ
บริการสุขศึกษา ร้อย
ละ 80 ขึ้นไป 

 
เกณฑ์ทั้งหมด 26 ข้อ คะแนนเต็ม 26 คะแนน 
สูตรคํานวณ ร้อยละ = (คะแนนที่ได้ x 26)/100 
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เกณฑ์การใหค้ะแนน(Scoring Guideline) 
เกณฑ์มาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพดา้นสุขศกึษา สําหรบัโรงพยาบาลชุมชน  

(ไม่มีโครงสร้างกลุ่มงานสุขศกึษา) 

หมวดที่ 1 การบริหารจัดการ  

เกณฑ์การใหค้ะแนน  
(Scoring Guideline) 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ด้านสุขศกึษา 

คําอธบิาย เอกสารหรือหลกัฐานพจิารณาในการใหค้ะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

1. มีบุคลากรดําเนินงานสุขศึกษาและได้รบั
การพัฒนาศักยภาพด้านพฤติกรรมสุขภาพ
และความรอบรู้ด้านสุขภาพ (ในปีที่ผ่านมา
จนถึงปีปัจจุบัน) 

 

ไม่มีผู้รบัผดิชอบ
งานสุขศึกษา 
หรือ ทีมงาน หรือ 
คณะกรรมการ ใน
ปีที่ผ่านมาจนถึงปี
ปัจจุบัน 

มีผู้รบัผดิชอบงาน
สุขศึกษา หรือ 
ทีมงาน หรือ คณะ 
กรรมการแต่ไม่ได้
รบัการพฒันา
ศักยภาพในปีที่ผ่าน
มาจนถึงปีปัจจุบัน 

มีผู้รบัผดิชอบงานสุข
ศึกษา หรือ ทมีงาน 
หรือ คณะกรรมการ
และไดร้บัการพฒันา
ศักยภาพ ในปีที่ผ่าน
มาจนถึงปีปัจจุบัน 

 

หมวดที่ 2 กระบวนงานสุขศึกษา  

เกณฑ์การใหค้ะแนน  

(Scoring Guideline) 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

ด้านสุขศกึษา 

คําอธบิาย เอกสารหรือหลกัฐานพจิารณาในการใหค้ะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

I. กระบวนการสขุศกึษาในกลุม่ไม่ป่วยเพือ่การสร้างเสริมสขุภาพในชุมชน 
2. มีข้อมลูพฤติกรรมสุขภาพ(HB) และหรือ 
ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ( HL) ที่
สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขทีส่ําคัญ 
 

ไม่มีข้อมูล
พฤติกรรมสุขภาพ
(HB) และหรือ 
ข้อมูลความรอบรู้
ด้านสุขภาพ( HL) 
ในกลุ่มไม่ป่วย 

มีข้อมูลพฤติกรรม
สุขภาพ(HB)และ
หรือ ข้อมูลความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ( 
HL) ในกลุ่มไมป่่วย 
 

มีข้อมูลพฤติกรรม
สุขภาพ(HB)และหรือ 
ข้อมูลความรอบรู้
ด้านสุขภาพ( HL) 
และนาํไปใชใ้นการ
วางแผนการ
ดําเนินงานสุขศึกษา 
(กําหนดวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม) 
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เกณฑ์การใหค้ะแนน  

(Scoring Guideline) 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

ด้านสุขศกึษา 

คําอธบิาย เอกสารหรือหลกัฐานพจิารณาในการใหค้ะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

3. มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรม
สุขภาพ ที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขที่
สําคัญ 

ไม่มีการวิเคราะห์
ปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมสุขภาพ 

มีการวิเคราะห์
ปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมสุขภาพ 

มีการวิเคราะห์ปัจจัย
สาเหตุพฤติกรรม
สุขภาพ และนาํไปใช้
ในการวางแผนการ
ดําเนินงานสุขศึกษา 
(ออกแบบกิจกรรม) 

4. มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ 
โปรแกรมสุขศกึษา หรือ แผนการจัด
กิจกรรมสขุศึกษาที่มีวัตถุประสงค์หรือ
ตัวช้ีวัดพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับ
ปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนทีร่บัผิดชอบของ
โรงพยาบาล  

ไม่มีแผนงาน 
หรือ โครงการ 
หรือ โปรแกรม 
สุขศึกษา หรือ 
แผนการจัด
กิจกรรมสขุศึกษา 

มีแผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ 
โปรแกรมสุขศกึษา 
หรือ แผนการจัด
กิจกรรมสขุศึกษา 
แต่ไม่มีวัตถุ 
ประสงคเ์ชิง
พฤตกิรรมที่
สอดคล้องกับข้อมูล
พฤติกรรมในขอ้ 2 

มีแผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ 
โปรแกรมสุขศกึษา 
หรือ แผนการจัด
กิจกรรมสขุศึกษา 
และมีวัตถุประสงค์
เชิงพฤตกิรรมที่
สอดคล้องกับ ข้อมูล
พฤติกรรมในขอ้ 2 

5. มีการออกแบบกิจกรรมและใช้สื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้อง
กับปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพและ
ปัญหา ความต้องการและวิถีชีวิตของ
กลุ่มเป้าหมาย  

ไม่มีการออกแบบ
กิจกรรมและใช้
สื่อ ที่ใช้ข้อมลู
ปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรม 

มีการออกแบบ
กิจกรรมการ  
ปรับ เปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 
ที่ใช้ข้อมูลปัจจยั
สาเหตุพฤติกรรมที่
สอดคล้องกับข้อมูล
การวิเคราะห์ในข้อ
3 

มีการออกแบบ
กิจกรรมและใช้สื่อ
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ ที่
ใช้ข้อมูลปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมที่
สอดคล้องกับข้อมูล
การวิเคราะห์ในข้อ 5 

6. แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรม
สุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุข
ศึกษา จัดทําโดยการมีส่วนรว่มของ
คณะกรรมการสุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเครือข่ายตัวแทน
ภาคประชาชน 

แผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ 
โปรแกรม 
สุขศึกษา หรือ 
แผนการจัด
กิจกรรมสขุศึกษา 

แผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ 
โปรแกรมสุขศกึษา 
หรือ แผนการจัด
กิจกรรมสขุศึกษา 
จัดทําโดยการมีส่วน

แผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ 
โปรแกรมสุขศกึษา 
หรือ แผนการจัด
กิจกรรมสขุศึกษา 
จัดทําโดยการมีส่วน



 

คู่มือ การส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจําปี พ.ศ. 2562                                                                                             หน้า 208/246 

เกณฑ์การใหค้ะแนน  

(Scoring Guideline) 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

ด้านสุขศกึษา 

คําอธบิาย เอกสารหรือหลกัฐานพจิารณาในการใหค้ะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

จัดทาํโดย
ผู้รบัผดิชอบงาน 

ร่วมของคณะ 
กรรมการสุขศกึษา
หรือทีมสหวิชาชพี
ทีเ่กีย่วข้อง 

ร่วมของคณะ 
กรรมการสุขศกึษา 
ทีมสหวิชาชีพ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
และเครือขา่ย
ตัวแทนภาค
ประชาชน 

7. มีแนวทางการประเมินผลการดําเนินงาน
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ระบุ
ตัวช้ีวัดพฤติกรรมสุขภาพ เครือ่งมือ 
ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมาย  

 

 

ไม่มีแนวทางการ
ประเมินผลงาน 

มีแนวทางการ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานสุขศึกษา
ที่ระบุ ตัวช้ีวัด
พฤติกรรม/ 
ระยะเวลา/
กลุ่มเป้าหมาย  

มีแนวทางการ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานสุขศึกษา  
ที่ระบุ ตัวช้ีวัด
พฤติกรรม/ 
ระยะเวลา/
กลุ่มเป้าหมายและ 
เครื่องมือ 

8. มีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศกึษา หรือ 
แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาครบตามแผน
ที่กําหนด และการดําเนินกิจกรรมใช้การมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสขุศึกษาหรือ 
ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และ
ตัวแทนภาคประชาชน 

มีการจัดกิจกรรม
ไม่ครบตามแผน 

มีการจัดกิจกรรม
ครบตามแผนและ
การจัดกิจกรรมใช้
การส่วนร่วมของ
คณะ กรรมการสุข
ศึกษาหรือ ทีมสห
วิชาชพี หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

มีการจัดกิจกรรมครบ
ตามแผนและการจัด
กิจกรรมใช้มีการส่วน
ร่วมของคณะ 
กรรมการสุขศกึษา
หรือ ทีมสหวิชาชีพ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
และตัวแทนภาค
ประชาชน 

9. มีการ สนับสนุน เสรมิพลงัให้กับภาคี 
เครือข่าย แกนนําสุขภาพภาคประชาชน ใน
การดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ 
 

ไม่มีการสนับสนุน
เสริมพลังให้กับ
ภาคีเครือข่าย 

มีการสนับสนุน 
เสริมพลังให้กับภาคี
เครือข่ายสุขภาพที่
เป็นเจ้าหนา้ที่
สาธารณสขุ 

มีการสนับสนุน เสริม
พลังให้แก่ภาคี
เครือข่ายสุขภาพ 
แกนนาํสุขภาพภาค
ประชาชน 
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เกณฑ์การใหค้ะแนน  

(Scoring Guideline) 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

ด้านสุขศกึษา 

คําอธบิาย เอกสารหรือหลกัฐานพจิารณาในการใหค้ะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

10. มีการประเมินผลและรายงานผลเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
 

ไม่มีการ
ประเมินผล 

มีผลการประเมินใน
ระดบัปัจจัย 

มีผลการประเมิน
พฤตกิรรมสุขภาพ
ตามวัตถุประสงค์เมื่อ
สิ้นสุดโครงการ 

11. มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพและ
นํา ผลการเฝ้าระวังไปใช้ในการปรับกิจกรรม
ในแผนงาน/โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ 

ไม่มีการเฝ้าระวัง
พฤติกรรมสุขภาพ 

มีแผนหรือแนวทาง 
วิธีการเฝ้าระวัง
พฤติกรรมสุขภาพ 
ในพฤติกรรมทีเ่ป็น
ปัญหาสอดคลอ้ง
ตามแผน 

มีการเฝ้าระวังและนํา 
ผลการเฝ้าระวังไปใช้
ในการปรบักิจกรรม
ในแผนงาน/โครงการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 
 

II. กระบวนการสขุศกึษาในกลุม่ป่วยเพื่อสร้างเสริมการจัดการตนเองในผูป้่วยและครอบครัว 

12. มีข้อมลูพฤติกรรมสุขภาพ(HB) และ
หรือ ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ( HL) ที่
สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขทีส่ําคัญ 
 

ไม่มีข้อมูล
พฤติกรรมสุขภาพ
(HB) และหรือ 
ข้อมูลความรอบรู้
ด้านสุขภาพ( HL) 

มีข้อมูลพฤติกรรม
สุขภาพ(HB) และ
หรือ ข้อมูลความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ 
( HL) 

มีข้อมูลพฤติกรรม
สุขภาพ(HB)และหรือ 
ข้อมูลความรอบรู้
ด้านสุขภาพ(HL) 
และ นําไปใช้ในการ
วางแผนการดําเนิน 
งานสุขศึกษา 
(กําหนดวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม) 

13. มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรม
สุขภาพ ที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขที่
สําคัญ 

ไม่มีการวิเคราะห์
ปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมสุขภาพ 

มีการวิเคราะห์
ปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมสุขภาพ 

มีการวิเคราะห์ปัจจัย
สาเหตุพฤติกรรม
สุขภาพ และนาํไปใช้
ในการวางแผนการ
ดําเนินงานสุขศึกษา 
(ออกแบบกิจกรรม) 

14. มแีผนงาน หรือ โครงการ หรือ 
โปรแกรมสุขศกึษา หรือ แผนการจัด
กิจกรรมสขุศึกษาที่มีวัตถุประสงค์หรือ

ไม่มีแผนงาน 
หรือ โครงการ 
หรือ โปรแกรมสุข

มีแผนงาน หรอื 
โครงการ หรือ 
โปรแกรมสุขศกึษา 

มีแผนงาน หรอื 
โครงการ หรือ 
โปรแกรมสุขศกึษา 
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เกณฑ์การใหค้ะแนน  

(Scoring Guideline) 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

ด้านสุขศกึษา 

คําอธบิาย เอกสารหรือหลกัฐานพจิารณาในการใหค้ะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

ตัวช้ีวัดพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับ
ปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนทีร่บัผิดชอบของ
โรงพยาบาล  

ศึกษา หรือ 
แผนการจัด
กิจกรรมสขุศึกษา 

หรือ แผนการจัด
กิจกรรมสขุศึกษา 
แต่ไม่มี
วัตถุประสงค์เชิง
พฤตกิรรมที่
สอดคล้องกับข้อมูล
พฤติกรรมในขอ้ 
12 

หรือ แผนการจัด
กิจกรรมสขุศึกษา 
และมีวัตถุประสงค์
เชิงพฤตกิรรมที่
สอดคล้องกับ ข้อมูล
พฤติกรรมในขอ้ 12 

15. มีการออกแบบกิจกรรมและใช้สื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้อง
กับปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพและ
ปัญหา ความต้องการและวิถีชีวิตของ
กลุ่มเป้าหมาย  

ไม่มีการออกแบบ
กิจกรรมและใช้
สื่อ ที่ใช้ข้อมลู
ปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรม 

มีการออกแบบ
กิจกรรมการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 
ที่ใช้มูลปัจจัย
สาเหตุพฤติกรรมที่
สอดคล้องกับข้อมูล
การวิเคราะห์ในข้อ 
13  

มีการออกแบบ
กิจกรรมและใช้สื่อ
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ ที่
ใช้มูลปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมที่
สอดคล้องกับข้อมูล
การวิเคราะห์ในข้อ 
13  

16. แผนงาน หรือ โครงการ หรือโปรแกรม 
สุขศึกษาหรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา 
จัดทําโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง และเครือข่ายตัวแทนภาค
ประชาชน 

แผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ 
โปรแกรมสุข
ศึกษา หรือ 
แผนการจัด
กิจกรรมสขุศึกษา 
จัดทําโดย
ผู้รบัผดิชอบงาน 

แผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ 
โปรแกรมสุขศกึษา 
หรือ แผนการจัด
กิจกรรมสขุศึกษา 
จัดทําโดยการมีส่วน
ร่วมของคณะ 
กรรมการสุขศกึษา
หรือ ทีมสห
วิชาชพีที่เก่ียวข้อง 

แผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ 
โปรแกรมสุขศกึษา 
หรือ แผนการจัด
กิจกรรมสขุศึกษา 
จัดทําโดยการมี 
ส่วนร่วมของคณะ 
กรรมการสุขศกึษา 
ทีมสหวิชาชีพ ผูป้่วย
และครอบครัว 

17. มแีนวทางการประเมินผลการ
ดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม

ไม่มีแนวทางการ
ประเมินผลงาน 

มีแนวทางการ
ประเมินผลการ

มีแนวทางการ
ประเมินผลงาน 
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เกณฑ์การใหค้ะแนน  

(Scoring Guideline) 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

ด้านสุขศกึษา 

คําอธบิาย เอกสารหรือหลกัฐานพจิารณาในการใหค้ะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

สุขภาพที่ระบุตัวช้ีวัดพฤติกรรมสุขภาพ 
เครื่องมือ ระยะเวลา และกลุม่เป้าหมาย  
 
 

ดําเนินงานสุขศึกษา
ที่ระบุ ตัวช้ีวัด
พฤติกรรม/ 
ระยะเวลา/
กลุ่มเป้าหมาย  

สุขศึกษาที่ระบุ 
ตัวช้ีวัดพฤติกรรม/
ระยะเวลา 
/กลุ่มเป้าหมาย และ 
เครื่องมือ 

18. มกีารจัดกิจกรรมตามแผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศกึษา หรือ 
แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาครบตามแผน
ที่กําหนด และการจัดกิจกรรมใชก้ารมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการสุขศกึษาหรือ  
ทีมสหวิชาชีพ ผู้ป่วยและครอบครัว 

มีการจัดกิจกรรม
สุขศึกษา ไม่ครบ
ตามแผน 

มีการจัดกิจกรรม
สุขศึกษา ครบตาม
แผนและการจดั
กิจกรรมสขุศึกษา 
ใช้การมีส่วนรว่ม
ของคณะกรรมการ
สุขศึกษาหรือ 
ทีมสหวิชาชพีที่
เก่ียวข้อง 

มีการจัดกิจกรรมสุข
ศึกษา ครบตามแผน
และการจัดกิจกรรม
สุขศึกษา ใช้การมี
ส่วนร่วมของคณะ 
กรรมการสุขศกึษา 
ทีมสหวิชาชพี และ
ผูป้่วยและครอบครัว 

19. มีการ สนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคี
เครือข่าย แกนนําสุขภาพภาคประชาชน ใน
การดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ 
 

ไม่มีการ
สนับสนุนเสริม
พลังให้กับภาคี
เครือข่าย 

มีการสนับสนุน 
เสริมพลังให้กับภาคี
เครือข่ายที่เป็น
เจ้าหน้าที่
สาธารณสขุ  

มีการสนับสนุน เสริม
พลังให้แก่ภาคี
เครือข่ายสุขภาพ 
แกนนาํสุขภาพภาค
ประชาชน 

20. มีการประเมินผลและรายงานผลเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
 

ไม่มีการ
ประเมินผล 

มีผลการประเมิน
ระดบัปัจจัย 

มีผลการประเมิน
พฤตกิรรมสุขภาพ
ตามวัตถุประสงค์เมื่อ
สิ้นสุดโครงการ 

21. มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่ระบุ
พฤติกรรมสุขภาพเป้าหมายวิธีการและ
เครื่องมือ ระยะเวลา  
 

ไม่มีการเฝ้าระวัง
พฤติกรรมสุขภาพ 

มีแผนหรือแนวทาง 
วิธีการเฝ้าระวัง
พฤติกรรมสุขภาพ 
ในพฤติกรรมทีเ่ป็น
ปัญหาสอดคลอ้ง
ตามแผน 

มีการเฝ้าระวังและ
นํา ผลการเฝา้ระวัง
ไปใช้ในการปรบั
กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 
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หมวดที่ 3 ผลลัพธ์การดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  

เกณฑ์การใหค้ะแนน  

(Scoring Guideline) 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

ด้านสุขศกึษา 

คําอธบิาย เอกสารหรือหลกัฐานพจิารณาในการใหค้ะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

22. กลุม่เป้าหมายที่ผ่านกระบวนการสุข
ศึกษามีพฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรือความ
รอบรู้ทางสุขภาพ(HL) ในปัญหาสาธารณสุข
ที่สําคัญเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกต้อง
เพ่ิมขึ้น  

 

ไม่สามารถแสดง 
ผลพฤติกรรม
สุขภาพ (HB) 
หรือความรอบรู้
ทางสุขภาพ(HL) 
ที่เปลี่ยนไปได้ 

สามารถแสดง
ผลเปรียบเทียบ
พฤติกรรมสุขภาพ 
(HB) หรือความ
รอบรู้ทางสุขภาพ
(HL) ที่เปลี่ยนไป
ของกลุ่มเป้าหมาย 
ได้ 1 กลุม่ (กลุ่มไม่
ป่วย หรือกลุ่มป่วย) 

สามารถแสดง
ผลเปรียบเทียบ
พฤติกรรมสุขภาพ 
(HB) หรือความรอบรู้
ทางสุขภาพ(HL) ของ
กลุ่มเป้าหมาย ได้ทั้ง
2 กลุ่ม (กลุ่มไม่ป่วย 
และกลุ่มป่วย) 

23.กลุ่มเปา้หมาย ทีผ่่านกระบวนการสุข
ศึกษามีภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น 

 

ไม่สามารถ
แสดงผลภาวะ
สุขภาพที่
เปลี่ยนไปได้ 

สามารถแสดง
ผลเปรียบเทียบ
ภาวะสุขภาพที่
เปลี่ยนไปได้ของ
กลุ่มเป้าหมาย ได้ 
1 กลุ่ม (กลุ่มไม่
ป่วย หรือกลุ่มป่วย) 

สามารถแสดง
ผลเปรียบเทียบภาวะ
สุขภาพที่เปลี่ยนไปได้
ของกลุ่มเป้าหมาย 
ได้ทั้ง 2 กลุม่ (กลุ่ม
ไม่ป่วยและกลุม่ป่วย) 

24. มีงานวิจัย หรือ นวัตกรรม หรือ 
ต้นแบบ หรือผลงานเด่นที่ประสบ
ความสําเร็จในการดําเนินงานสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพปีละ 1เรื่อง 
ภายใต้ปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญ 5 ปัญหา 

 

 

ไม่มี มี ต้นแบบ หรอื
ผลงานเด่น 

มีงานวิจัย หรือ 
นวัตกรรม 
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เกณฑ์การใหค้ะแนน  

(Scoring Guideline) 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

ด้านสุขศกึษา 

คําอธบิาย เอกสารหรือหลกัฐานพจิารณาในการใหค้ะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

25. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความพึง
พอใจ ต่อกระบวนการสุขศึกษาตาม
แผนงานโครงการ 
 

ไม่มีการสํารวจ
ความพึงพอใจ 

ผลการประเมนิ
ความพึงพอใจต่อ
บริการสุขศึกษา 
น้อยกว่าร้อยละ 
80  

มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจต่อ
บริการสุขศึกษา
มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 80  

เกณฑ์ทั้งหมด 26 ข้อ คะแนนเต็ม 26 คะแนน 
สูตรคํานวณ ร้อยละ = (คะแนนที่ได้ x 26)/100 
จัดระดับการพัฒนาตามช่วงคะแนน ดังน้ี 

• ระดับพ้ืนฐาน : ตํ่ากว่า ร้อยละ 60 

• ระดับพัฒนา : ร้อยละ 60 - น้อยกว่า ร้อยละ 85 
• ระดับคุณภาพ : ต้ังแต่ ร้อยละ 85 ขึ้นไป 
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แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ระบบบริการสุขภาพดา้นสุขศึกษา รพศ. / รพท. 

รหัสสถานบริการ : ………………………………………………………………..……….………………… สถานบริการสุขภาพ ระดับ : รพศ. / รพท. .…………………….………….................... 

ชื่อสถานบริการสุขภาพ : ……………………………………………………… จังหวัด : …………………….………….. อําเภอ : ………………………..……. ตําบล : ………………..……………. 

ปีงบประมาณ : 2562 

แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

1. มีบุคลากรดําเนินงานสุขศึกษาและได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านพฤติกรรมสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ(ในปีที่ผ่านมาจนถึงปีปัจจุบัน) 

0 คะแนน มีผู้รับผิดชอบในกลุ่มงานสุขศกึษา แต่ผู้รับผดิชอบ ไม่ได้รับการพฒันาศกัยภาพ ในปีทีผ่่านมา
จนถึงปีปัจจุบัน 

  
0.5 คะแนน มีผู้รับผิดชอบในกลุ่มงานสุขศกึษาและผู้รับผดิชอบ ได้รบัการพฒันาศักยภาพ 1 คนในปีที่

ผ่านมาจนถึงปีปัจจุบัน 

1 คะแนน มีผู้รับผิดชอบในกลุ่มงานสุขศกึษา และผู้รับผิดชอบ ได้รบัการพฒันาศกัยภาพ 2 คนในปีที่
ผ่านมาจนถึงปีปัจจุบัน 

I. กระบวนการสุขศึกษาในกลุ่มไม่ป่วยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 

2. มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB) และหรือ ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ( HL) ที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญ 

0 คะแนน ไม่มีข้อมูลพฤติกรรมสขุภาพ(HB) และหรือ ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ( HL) ในกลุ่มไม่ป่วย   
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ปีงบประมาณ : 2562 

แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

0.5 คะแนน มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB)และหรือ ข้อมูลความรอบรูด้้านสุขภาพ( HL) ในกลุ่มไมป่่วย 

1 คะแนน มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB)และหรือ ข้อมูลความรอบรูด้้านสุขภาพ( HL) และนาํไปใช้ใน
การวางแผนการดําเนินงานสุขศึกษา (กําหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม) 

3. มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญ 

0 คะแนน ไม่มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ 

  
0.5 คะแนน มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ 

1 คะแนน มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ และนาํไปใช้ในการวางแผนการดําเนินงานสุข
ศึกษา (ออกแบบกิจกรรม) 

4. มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาที่มีวัตถุประสงค์หรือตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุข 
ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล 

0 คะแนน ไม่มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา   
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แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

0.5 คะแนน มีแผนงาน หรือ โครงการ หรอื โปรแกรมสขุศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศกึษา 

แต่ไม่มีวัตถุ ประสงค์เชิงพฤตกิรรมทีส่อดคล้องกับข้อมูลพฤติกรรมในขอ้ 2 

1 คะแนน มีแผนงาน หรือ โครงการ หรอื โปรแกรมสขุศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศกึษา 

และมีวัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรมทีส่อดคลอ้งกับ ข้อมูลพฤติกรรมในข้อ 2 

5. มีการออกแบบกิจกรรมและใช้สื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพและปัญหา ความต้องการและวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย 

0 คะแนน ไม่มีการออกแบบกิจกรรมและใช้สื่อ ที่ใช้ข้อมูลปัจจัยสาเหตุพฤติกรรม 

  

0.5 คะแนน มีการออกแบบกิจกรรมการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่ใช้ข้อมูลปัจจัยสาเหตุพฤติกรรม
ที่สอดคล้องกับข้อมูลการวิเคราะห์ในข้อ 3 

1 คะแนน มีการออกแบบกิจกรรมและใช้สื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ทีใ่ช้ข้อมูลปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมที่สอดคล้องกับข้อมูลการวิเคราะห์ในข้อ 3 
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แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

6. แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดทําโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเครือข่ายตัวแทนภาคประชาชน 

0 คะแนน แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศกึษา จัดทาํ
โดยผูร้บัผดิชอบงาน 

  
0.5 คะแนน แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศกึษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดทํา

โดยการมีส่วนร่วมของคณะ กรรมการสุขศกึษาหรือทีมสหวิชาชพีทีเ่กีย่วข้อง 

1 คะแนน แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศกึษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดทํา
โดยการมีส่วนร่วมของคณะ กรรมการสุขศกึษา ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เครือข่ายตัวแทนภาค 

7. มีแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ระบุตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพ เครื่องมือ ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมาย 

0 คะแนน ไม่มีแนวทางการประเมินผลงาน   
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แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

0.5 คะแนน มีแนวทางการประเมนิผลการดําเนินงานสุขศึกษาที่ระบุ ตัวชี้วัดพฤติกรรม/ ระยะเวลา/
กลุ่มเป้าหมาย 

1 คะแนน มีแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานสุขศึกษา ที่ระบุ ตัวชี้วัดพฤติกรรม/ ระยะเวลา/
กลุ่มเป้าหมายและ เครื่องมือ 

8. มีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาครบตามแผนที่กําหนด และการดําเนินกิจกรรมใช้การมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสุขศึกษาหรือ ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนภาคประชาชน 

0 คะแนน มีการจัดกิจกรรมไม่ครบตามแผน 

  
0.5 คะแนน มีการจัดกิจกรรมครบตามแผนและการจัดกจิกรรมใช้การส่วนร่วมของคณะกรรมการสขุ

ศึกษาหรือ ทีมสหวิชาชพี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1 คะแนน มีการจัดกิจกรรมครบตามแผนและการจัดกจิกรรมใช้มีการส่วนร่วมของคณะ กรรมการสุข
ศึกษาหรือ ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนภาคประชาชน 
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แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

9. มีการ สนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคี เครือข่าย แกนนําสุขภาพภาคประชาชน ในการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

0 คะแนน ไม่มีการสนับสนุนเสริมพลังให้กับภาคีเครือข่าย 

  0.5 คะแนน มีการสนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคีเครือข่ายสุขภาพที่เป็นเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุ 

1 คะแนน มีการสนับสนุน เสริมพลังให้แก่ภาคีเครือข่ายสุขภาพ แกนนําสุขภาพภาคประชาชน 

10. มีการประเมินผลและรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร 

0 คะแนน ไม่มีการประเมินผล 

  0.5 คะแนน มีผลการประเมินในระดบัปจัจัย 

1 คะแนน มีผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพตามวัตถุประสงค์เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

11. มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพและนํา ผลการเฝ้าระวังไปใช้ในการปรับกิจกรรมในแผนงาน/โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
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แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

0 คะแนน ไม่มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ 

  
0.5 คะแนน มีแผนหรือแนวทาง วิธีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ในพฤติกรรมที่เป็นปัญหาสอดคล้อง

ตามแผน 

1 คะแนน มีการเฝ้าระวังและนํา ผลการเฝ้าระวังไปใช้ในการปรบักจิกรรมในแผนงาน/โครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

II. กระบวนการสุขศึกษาในกลุ่มป่วยเพือ่สร้างเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยและครอบครัว 

12. มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB) และหรือ ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ( HL) ที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญ 

0 คะแนน ไม่มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB) และหรือ ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ ( HL) 

  
0.5 คะแนน มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB) และหรือ ขอ้มูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ ( HL) 

1 คะแนน มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB)และหรือ ข้อมูลความรอบรูด้้านสุขภาพ(HL) และ นําไปใช้ใน
การวางแผนการดําเนิน งานสุขศึกษา (กําหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม) 
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แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

13. มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญ 

0 คะแนน ไม่มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ 

  
0.5 คะแนน มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ 

1 คะแนน มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ และนําไปใช้ในการวางแผนการดําเนินงาน 

สุขศึกษา (ออกแบบกิจกรรม) 

14. มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาที่มีวัตถุประสงค์หรือตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขใน
พื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล 

0 คะแนน ไม่มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา 

  
0.5 คะแนน 

มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา 

แต่ไม่มีวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับข้อมูลพฤติกรรมในข้อ 12 
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แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

1 คะแนน มีแผนงาน หรอื โครงการ หรอื โปรแกรมสขุศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศกึษา 

และมีวัตถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ ข้อมูลพฤติกรรมในข้อ 12 

15. มีการออกแบบกิจกรรมและใช้สื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพและปัญหา ความต้องการและวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย 

0 คะแนน ไม่มีการออกแบบกิจกรรมและใช้สื่อ ที่ใช้ข้อมูลปัจจัยสาเหตุพฤติกรรม 

  
0.5 คะแนน มีการออกแบบกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่ใช้มลูปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมที่

สอดคล้องกับข้อมูลการวิเคราะห์ในข้อ 13 

1 คะแนน มีการออกแบบกิจกรรมและใช้สื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ทีใ่ช้มูลปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมที่สอดคล้องกับข้อมูลการวิเคราะห์ในข้อ 13 

16. แผนงาน หรือ โครงการ หรือโปรแกรม สุขศึกษาหรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดทําโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเครือข่ายตัวแทนภาคประชาชน 

0 คะแนน แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศกึษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดทํา   
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แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

โดยผู้รบัผดิชอบงาน 

0.5 คะแนน แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศกึษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดทํา
โดยการมีส่วนร่วมของคณะ กรรมการสุขศกึษาหรือ ทีมสหวิชาชพีที่เกี่ยวข้อง 

1 คะแนน แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศกึษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดทํา
โดยการมีส่วนร่วมของคณะ กรรมการสุขศกึษา ทีมสหวิชาชีพ ผูป้่วยและครอบครัว 

17. มีแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ระบุตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพ เครื่องมือ ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมาย 

0 คะแนน ไม่มีแนวทางการประเมินผลงาน 

  
0.5 คะแนน มีแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานสุขศึกษาที่ระบุ ตัวชี้วัดพฤติกรรม/ ระยะเวลา/

กลุ่มเป้าหมาย 

1 คะแนน มีแนวทางการประเมินผลงาน 
สุขศึกษาที่ระบุ ตัวชี้วัดพฤติกรรม/ระยะเวลา/กลุ่มเป้าหมาย และ เครื่องมือ 
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แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

18. มีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาครบตามแผนที่กําหนด และการจัดกิจกรรมใช้การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสุขศึกษาหรือ ทีมสหวิชาชีพ ผู้ป่วยและครอบครัว 

0 คะแนน มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษา ไม่ครบตามแผน 

  
0.5 คะแนน มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษา ครบตามแผนและการจัดกิจกรรมสุขศกึษา ใช้การมีส่วนร่วมของ

คณะกรรมการสุขศึกษาหรือ ทีมสหวิชาชพีที่เกี่ยวข้อง 

1 คะแนน มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษา ครบตามแผนและการจัดกิจกรรมสุขศกึษา ใช้การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสุขศึกษา ทีมสหวิชาชพี และผูป้่วยและครอบครัว 

19. มีการ สนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคีเครือข่าย แกนนําสุขภาพภาคประชาชน ในการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

0 คะแนน ไม่มีการสนับสนุนเสริมพลังให้กับภาคีเครือข่าย 

  0.5 คะแนน มีการสนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคีเครือข่ายที่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

1 คะแนน มีการสนับสนุน เสริมพลังให้แก่ภาคีเครือข่ายสุขภาพ แกนนําสุขภาพภาคประชาชน 
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แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

20. มีการประเมินผลและรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร 

0 คะแนน ไม่มีการประเมินผล 

  0.5 คะแนน มีผลการประเมินระดบัปจัจัย 

1 คะแนน มีผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพตามวัตถุประสงค์เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

21. มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่ระบุพฤติกรรมสุขภาพเป้าหมายวิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา  

0 คะแนน ไม่มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ 

  
0.5 คะแนน มีแผนหรือแนวทาง วิธีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ในพฤติกรรมที่เป็นปัญหาสอดคล้องตามแผน 

1 คะแนน มีการเฝ้าระวังและนาํ ผลการเฝา้ระวังไปใช้ในการปรับกิจกรรมในแผนงาน/โครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
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แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

22. มีการวิจัยด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของโรงพยาบาล และเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ อย่างน้อย 1 เรื่อง  

0 คะแนน ไม่มีการวิจัยด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 

  
0.5 คะแนน มีโครงร่างงานวิจัยด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับ 1ใน 5 ปัญหา

สาธารณสุขของหน่วยงานหรือพื้นที่(บทที่ 1-3) 

1 คะแนน มีรายงานการวิจัยด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับ 1ใน 5 ปัญหา
สาธารณสุขของหน่วยงานหรือพื้นที่ 

23. กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านกระบวนการสุขศึกษามีพฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรือความรอบรู้ทางสุขภาพ(HL) ในปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น  

0 คะแนน ไม่สามารถแสดง ผลพฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรือความรอบรู้ทางสุขภาพ(HL) ที่เปลี่ยนไปได้ 

  
0.5 คะแนน สามารถแสดงผลเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรอืความรอบรู้ทางสุขภาพ(HL) ที่

เปลี่ยนไปของกลุ่มเป้าหมาย ได้ 1 กลุ่ม (กลุ่มไม่ป่วย หรอืกลุ่มป่วย) 
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ปีงบประมาณ : 2562 

แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

1 คะแนน 
สามารถแสดงผลเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรือความรอบรู้ทางสุขภาพ(HL) ของ
กลุ่มเป้าหมาย ได้ทั้ง2 กลุ่ม (กลุ่มไม่ป่วย และกลุ่มป่วย) 

24. กลุ่มเป้าหมาย ที่ผ่านกระบวนการสุขศึกษามีภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น 

0 คะแนน ไม่สามารถแสดงผลภาวะสุขภาพที่เปลี่ยนไปได้ 

  
0.5 คะแนน สามารถแสดงผลเปรียบเทียบภาวะสุขภาพที่เปลี่ยนไปได้ของกลุ่มเป้าหมาย ได้ 1 กลุม่ (กลุ่ม

ไม่ป่วย หรือกลุ่มป่วย) 

1 คะแนน สามารถแสดงผลเปรียบเทียบภาวะสุขภาพที่เปลี่ยนไปได้ของกลุ่มเป้าหมาย ได้ทั้ง 2 กลุ่ม 
(กลุ่มไม่ป่วยและกลุ่มป่วย) 

25. มีนวัตกรรม หรือ ต้นแบบ หรือผลงานเด่นที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพปีละ 1เรื่อง ภายใต้ปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญ 5 ปัญหา 

0 คะแนน ไม่มี 
  

0.5 คะแนน มี  
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ปีงบประมาณ : 2562 

แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

1 คะแนน มี และ มีการเผยแพร่สู่สาธารณะ 

26. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ ต่อกระบวนการสุขศึกษาตามแผนงานโครงการ 

0 คะแนน ไม่มีการสํารวจความพึงพอใจ 

  0.5 คะแนน ผลการประเมินความพึงพอใจต่อบริการสุขศึกษา น้อยกว่าร้อยละ 80 

1 คะแนน มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อบริการสุขศึกษามากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 

รวม   

เกณฑ์ทั้งหมด 26 ข้อ คะแนนเต็ม 26 คะแนน 

สูตรคํานวณ ร้อยละ = (คะแนนที่ได้ x 26)/100 

ช่วงคะแนน 

• ระดับพื้นฐาน : ต่ํากว่า ร้อยละ 60 
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ปีงบประมาณ : 2562 

แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

• ระดับพัฒนา : ร้อยละ 60 - น้อยกว่า ร้อยละ 85 

• ระดับคุณภาพ : ตั้งแต่ ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา  

  ระดับพื้นฐาน  ระดับพัฒนา  ระดับคุณภาพ  

ลงชื่อ................................................................. ผู้ประเมิน 

                                                                        (..............................................................................)  

                                                                   ตําแหน่ง........................................................................... 
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แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ระบบบรกิารสุขภาพด้านสุขศึกษา รพช. 
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ปีงบประมาณ : 2562 
 

แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

1. มีบุคลากรดําเนินงานสุขศึกษาและได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านพฤติกรรมสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ(ในปีที่ผ่านมาจนถึงปีปัจจุบัน) 

0 คะแนน ไม่มีผู้รบัผดิชอบงานสุขศกึษา หรือ ทมีงาน หรือ คณะกรรมการ ในปีทีผ่่านมาจนถึงปีปัจจุบัน 

  
0.5 คะแนน มีผู้รบัผดิชอบงานสุขศึกษา หรือ ทีมงาน หรือ คณะ กรรมการแต่ไม่ได้รบัการพฒันา

ศักยภาพในปีที่ผ่านมาจนถึงปีปัจจุบัน 

1 คะแนน มีผู้รบัผดิชอบงานสุขศึกษา หรือ ทีมงาน หรือ คณะกรรมการและได้รบัการพฒันาศกัยภาพ 
ในปีที่ผ่านมาจนถึงปีปัจจุบัน 

I. กระบวนการสุขศึกษาในกลุ่มไม่ป่วยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 

2. มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB) และหรือ ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ( HL) ที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญ 

0 คะแนน ไม่มีข้อมูลพฤติกรรมสขุภาพ(HB) และหรือ ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ( HL) ในกลุ่มไม่ป่วย   
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แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

0.5 คะแนน มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB)และหรือ ข้อมูลความรอบรูด้้านสุขภาพ( HL) ในกลุ่มไมป่่วย 

1 คะแนน มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB)และหรือ ข้อมูลความรอบรูด้้านสุขภาพ( HL) และนาํไปใช้ใน
การวางแผนการดําเนินงานสุขศึกษา (กําหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม) 

3. มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญ 

0 คะแนน ไม่มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ 

  
0.5 คะแนน มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ 

1 คะแนน มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ และนาํไปใช้ในการวางแผนการดําเนินงานสุข
ศึกษา (ออกแบบกิจกรรม) 

4. มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาที่มีวัตถุประสงค์หรือตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขใน
พื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล 

0 คะแนน ไม่มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา 

  
0.5 คะแนน มีแผนงาน หรือ โครงการ หรอื โปรแกรมสขุศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศกึษา 

แต่ไม่มีวัตถุ ประสงค์เชิงพฤตกิรรมทีส่อดคล้องกับข้อมูลพฤติกรรมในขอ้ 2 

1 คะแนน มีแผนงาน หรือ โครงการ หรอื โปรแกรมสขุศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศกึษา 
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แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

และมีวัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรมทีส่อดคลอ้งกับ ข้อมูลพฤติกรรมในข้อ 2 

5. มีการออกแบบกิจกรรมและใช้สื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพและปัญหา ความต้องการและวิถีชีวิตของ
กลุ่มเป้าหมาย 

0 คะแนน ไม่มีการออกแบบกิจกรรมและใช้สื่อ ที่ใช้ข้อมูลปัจจัยสาเหตุพฤติกรรม 

  
0.5 คะแนน มีการออกแบบกิจกรรมการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่ใช้ข้อมูลปัจจัยสาเหตุพฤติกรรม

ที่สอดคล้องกับข้อมูลการวิเคราะห์ในข้อ 3 

1 คะแนน มีการออกแบบกิจกรรมและใช้สื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ทีใ่ช้ข้อมูลปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมที่สอดคล้องกับข้อมูลการวิเคราะห์ในข้อ 3 

6. แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดทําโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเครือข่ายตัวแทนภาคประชาชน 

0 คะแนน แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศกึษา จัดทาํ
โดยผูร้บัผดิชอบงาน 

  0.5 คะแนน แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศกึษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดทํา
โดยการมีส่วนร่วมของคณะ กรรมการสุขศกึษาหรือทีมสหวิชาชพีทีเ่กีย่วข้อง 

1 คะแนน แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศกึษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดทํา
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แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

โดยการมีส่วนร่วมของคณะ กรรมการสุขศกึษา ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เครือข่ายตัวแทนภาค 

7. มีแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ระบุตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพ เครื่องมือ ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมาย 

0 คะแนน ไม่มีแนวทางการประเมินผลงาน 

  
0.5 คะแนน มีแนวทางการประเมนิผลการดําเนินงานสุขศึกษาที่ระบุ ตัวชี้วัดพฤติกรรม/ ระยะเวลา/

กลุ่มเป้าหมาย 

1 คะแนน มีแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานสุขศึกษา ที่ระบุ ตัวชี้วัดพฤติกรรม/ ระยะเวลา/
กลุ่มเป้าหมายและ เครื่องมือ 

8. มีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาครบตามแผนที่กําหนด และการดําเนินกิจกรรมใช้การมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสุขศึกษาหรือ ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนภาคประชาชน 

0 คะแนน มีการจัดกิจกรรมไม่ครบตามแผน 

  
0.5 คะแนน มีการจัดกิจกรรมครบตามแผนและการจัดกจิกรรมใช้การส่วนร่วมของคณะกรรมการสขุ

ศึกษาหรือ ทีมสหวิชาชพี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1 คะแนน มีการจัดกิจกรรมครบตามแผนและการจัดกจิกรรมใช้มีการส่วนร่วมของคณะ กรรมการสุข
ศึกษาหรือ ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนภาคประชาชน 
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แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

9. มีการ สนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคี เครือข่าย แกนนําสุขภาพภาคประชาชน ในการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

0 คะแนน ไม่มีการสนับสนุนเสริมพลังให้กับภาคีเครือข่าย 

  0.5 คะแนน มีการสนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคีเครือข่ายสุขภาพที่เป็นเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุ 

1 คะแนน มีการสนับสนุน เสริมพลังให้แก่ภาคีเครือข่ายสุขภาพ แกนนําสุขภาพภาคประชาชน 

10. มีการประเมินผลและรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร 

0 คะแนน ไม่มีการประเมินผล 

  0.5 คะแนน มีผลการประเมินในระดบัปจัจัย 

1 คะแนน มีผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพตามวัตถุประสงค์เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

11. มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพและนํา ผลการเฝ้าระวังไปใช้ในการปรับกิจกรรมในแผนงาน/โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

0 คะแนน ไม่มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ 

  
0.5 คะแนน มีแผนหรือแนวทาง วิธีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ในพฤติกรรมที่เป็นปัญหาสอดคล้องตามแผน 

1 คะแนน มีการเฝ้าระวังและนํา ผลการเฝ้าระวังไปใช้ในการปรบักจิกรรมในแผนงาน/โครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
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แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

II. กระบวนการสุขศึกษาในกลุ่มป่วยเพือ่สร้างเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยและครอบครัว 

12. มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB) และหรือ ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ( HL) ที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญ 

0 คะแนน ไม่มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB) และหรือ ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ ( HL) 

  
0.5 คะแนน มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB) และหรือ ขอ้มูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ ( HL) 

1 คะแนน มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB)และหรือ ข้อมูลความรอบรูด้้านสุขภาพ(HL) และ นําไปใช้ใน
การวางแผนการดําเนิน งานสุขศึกษา (กําหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม) 

13. มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญ 

0 คะแนน ไม่มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ 

  
0.5 คะแนน มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ 

1 คะแนน มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ และนําไปใช้ในการวางแผนการดําเนินงาน 

สุขศึกษา (ออกแบบกิจกรรม) 

14. มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาที่มีวัตถุประสงค์หรือตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขใน
พื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล 
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แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

0 คะแนน ไม่มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา 

  

0.5 คะแนน มีแผนงาน หรอื โครงการ หรอื โปรแกรมสขุศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศกึษา 

แต่ไม่มีวัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรมทีส่อดคลอ้งกับข้อมูลพฤติกรรมในข้อ 12 

1 คะแนน มีแผนงาน หรอื โครงการ หรอื โปรแกรมสขุศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศกึษา 

และมีวัตถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ ข้อมูลพฤติกรรมในข้อ 12 

15. มีการออกแบบกิจกรรมและใช้สื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพและปัญหา ความต้องการและวิถีชีวิตของ
กลุ่มเป้าหมาย 

0 คะแนน ไม่มีการออกแบบกิจกรรมและใช้สื่อ ที่ใช้ข้อมูลปัจจัยสาเหตุพฤติกรรม 

  
0.5 คะแนน มีการออกแบบกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่ใช้มลูปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมที่

สอดคล้องกับข้อมูลการวิเคราะห์ในข้อ 13 

1 คะแนน มีการออกแบบกิจกรรมและใช้สื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ทีใ่ช้มูลปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมที่สอดคล้องกับข้อมูลการวิเคราะห์ในข้อ 13 

16. แผนงาน หรือ โครงการ หรือโปรแกรม สุขศึกษาหรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดทําโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเครือข่ายตัวแทนภาคประชาชน 
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แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

0 คะแนน แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศกึษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดทํา
โดยผู้รบัผดิชอบงาน 

  
0.5 คะแนน แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศกึษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดทํา

โดยการมีส่วนร่วมของคณะ กรรมการสุขศกึษาหรือ ทีมสหวิชาชพีที่เกี่ยวข้อง 

1 คะแนน แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศกึษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดทํา
โดยการมีส่วนร่วมของคณะ กรรมการสุขศกึษา ทีมสหวิชาชีพ ผูป้่วยและครอบครัว 

17. มีแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ระบุตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพ เครื่องมือ ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมาย 

0 คะแนน ไม่มีแนวทางการประเมินผลงาน 

  

0.5 คะแนน มีแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานสุขศึกษาที่ระบุ ตัวชี้วัดพฤติกรรม/ ระยะเวลา/
กลุ่มเป้าหมาย 

1 คะแนน มีแนวทางการประเมินผลงาน 

สุขศึกษาที่ระบุ ตัวชี้วัดพฤติกรรม/ระยะเวลา/กลุ่มเป้าหมาย และ เครื่องมือ 

18. มีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาครบตามแผนที่กําหนด และการจัดกิจกรรมใช้การมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสุขศึกษาหรือ ทีมสหวิชาชีพ ผู้ป่วยและครอบครัว 
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แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

0 คะแนน มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษา ไม่ครบตามแผน 

  
0.5 คะแนน มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษา ครบตามแผนและการจัดกิจกรรมสุขศกึษา ใช้การมีส่วนร่วมของ

คณะกรรมการสุขศึกษาหรือ ทีมสหวิชาชพีที่เกี่ยวข้อง 

1 คะแนน มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษา ครบตามแผนและการจัดกิจกรรมสุขศกึษา ใช้การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสุขศึกษา ทีมสหวิชาชพี และผูป้่วยและครอบครัว 

19. มีการ สนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคีเครือข่าย แกนนําสุขภาพภาคประชาชน ในการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

0 คะแนน ไม่มีการสนับสนุนเสริมพลังให้กับภาคีเครือข่าย 

  0.5 คะแนน มีการสนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคีเครือข่ายที่เป็นเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข 

1 คะแนน มีการสนับสนุน เสริมพลังให้แก่ภาคีเครือข่ายสุขภาพ แกนนําสุขภาพภาคประชาชน 

20. มีการประเมินผลและรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร 

0 คะแนน ไม่มีการประเมินผล 

  0.5 คะแนน มีผลการประเมินระดบัปจัจัย 

1 คะแนน มีผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพตามวัตถุประสงค์เมื่อสิ้นสุดโครงการ 
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แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

21. มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่ระบุพฤติกรรมสุขภาพเป้าหมายวิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา  

0 คะแนน ไม่มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ 

  
0.5 คะแนน มีแผนหรือแนวทาง วิธีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ในพฤติกรรมที่เป็นปัญหาสอดคล้อง

ตามแผน 

1 คะแนน มีการเฝ้าระวังและนาํ ผลการเฝา้ระวังไปใช้ในการปรับกิจกรรมในแผนงาน/โครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

22. กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านกระบวนการสุขศึกษามีพฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรือความรอบรู้ทางสุขภาพ(HL) ในปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น  

0 คะแนน ไม่สามารถแสดง ผลพฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรือความรอบรู้ทางสุขภาพ(HL) ที่เปลี่ยนไปได้ 

  
0.5 คะแนน สามารถแสดงผลเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรอืความรอบรู้ทางสุขภาพ(HL) ที่

เปลี่ยนไปของกลุ่มเป้าหมาย ได้ 1 กลุ่ม (กลุ่มไม่ป่วย หรอืกลุ่มป่วย) 

1 คะแนน สามารถแสดงผลเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรอืความรอบรู้ทางสุขภาพ(HL) ของ
กลุ่มเป้าหมาย ได้ทั้ง2 กลุม่ (กลุ่มไม่ป่วย และกลุ่มป่วย) 

23. กลุ่มเป้าหมาย ที่ผ่านกระบวนการสุขศึกษามีภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น 

0 คะแนน ไม่สามารถแสดงผลภาวะสุขภาพที่เปลี่ยนไปได้   
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แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

0.5 คะแนน สามารถแสดงผลเปรียบเทียบภาวะสุขภาพที่เปลี่ยนไปได้ของกลุ่มเป้าหมาย ได้ 1 กลุม่ (กลุ่ม
ไม่ป่วย หรือกลุ่มป่วย) 

1 คะแนน สามารถแสดงผลเปรียบเทียบภาวะสุขภาพที่เปลี่ยนไปได้ของกลุ่มเป้าหมาย ได้ทั้ง 2 กลุ่ม 
(กลุ่มไม่ป่วยและกลุ่มป่วย) 

24. มีงานวิจัย หรือ นวัตกรรม หรือ ต้นแบบ หรือผลงานเด่นที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพปีละ 1เรื่อง ภายใต้ปัญหา
สาธารณสุขที่สําคัญ 5 ปัญหา 

0 คะแนน ไม่มี 

  0.5 คะแนน มี ต้นแบบ หรอืผลงานเด่น 

1 คะแนน มีงานวิจัย หรือ นวัตกรรม 

25. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ ต่อกระบวนการสุขศึกษาตามแผนงานโครงการ 

0 คะแนน ไม่มีการสํารวจความพึงพอใจ 

  0.5 คะแนน ผลการประเมนิความพึงพอใจต่อบริการสุขศึกษา น้อยกว่าร้อยละ 80 

1 คะแนน มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อบริการสุขศึกษามากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 

รวม   
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แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

     เกณฑ์ทั้งหมด 25 ข้อ คะแนนเต็ม 25 คะแนน 

สูตรคํานวณ ร้อยละ = (คะแนนที่ได้ x 25)/100 

ช่วงคะแนน  

• ระดับพื้นฐาน : ต่ํากว่า ร้อยละ 60 • ระดับพัฒนา : ร้อยละ 60 - น้อยกว่า ร้อยละ 85 • ระดับคุณภาพ : ตั้งแต่ ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา  

  ระดับพื้นฐาน  ระดับพัฒนา  ระดับคุณภาพ  

ลงชื่อ................................................................. ผู้ประเมิน 

 (..............................................................................)  

  ตําแหน่ง........................................................................... 
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ความเป็นมาของการพัฒนา 

มาตรฐานระบบบริการสขุภาพในโรงพยาบาล 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตราที่ 55 ได้กําหนดไว้ว่า รัฐต้องดําเนินการให้ประชาชน
ได้รับบริการสาธารณสุข ที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการส่งเสริม
สุขภาพและการป้องกันโรค และส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  

  บริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง ต้องครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม และป้องกันโรค  
การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสุขภาพด้วย  

  จากประเด็นน้ี รัฐต้องพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างบุคคลย่อมมี
สิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่ เหมาะสมและได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการ
รักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายบุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุข
จากรัฐซึ่งต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพบุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตราย
จากรัฐอย่างเหมาะสม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและทันต่อเหตุการณ์รัฐต้องดําเนินการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนา
ระบบสุขภาพที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพอันนําไปสู่สุขภาวะที่ ย่ังยืนของประชาชน รวมทั้งจัดและส่งเสริม 
ให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เอกชนและชุมชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข โดยผู้มีหน้าที่ให้บริการดังกล่าวซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นองค์กรหลักในการพิทักษ์ และคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ 
ได้จัดทํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพขึ้น เพ่ือประกาศให้หน่วยงานของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขใช้ใน
การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพบริการ ซึ่งได้บูรณาการมาตรฐานและสร้างความร่วมมือกับสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (สรพ.) (องค์การมหาชน) ควบคู่กับการพัฒนากลไกการกํากับคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นการคุ้มครองผู้บริโภคในระบบริการสุขภาพด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient 
Safety) รวมทั้งผู้รับบริการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง สามารถจัดการตนเอง/ดูแลสุขภาพตนเองได้  

 
ภาพแสดงความสอดคล้องของมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA) ฉบับที่ 4 
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ดังน้ันความปลอดภัยของผู้ป่วย นับเป็นปัญหาสําคัญและมีผลกระทบต่อวงการแพทย์และ
สาธารณสุขทั่วโลก รวมทั้งมีผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ สังคมของผู้ให้และผู้รับริการ เกิดปัญหาการ
ฟ้องร้อง และความสูญเสียทางเศรษฐกิจ จากรายงานพบว่าในแต่ละปีมีผู้ ป่วยกว่าล้านคนต้องเจ็บป่วย  
มีภาวะแทรกซ้อนหรือเสียชีวิตจากการเข้ารับบริการทางการแพทย์  

องค์การอนามัยโลกระบุว่า อุบัติการณ์ความเสี่ยงของผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาล ที่เกิดขึ้น มีถึงร้อยละ 
4 – 16 และพบว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วประมาณ 1 ใน 10 คน ที่เข้ารับการรักษาจะได้รับอันตรายท่ีอาจเกิด
จากความผิดพลาดหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่างๆ และอุบัติการณ์ในประเทศกําลังพัฒนาเกิดขึ้นสูงกว่าประเทศ
ที่พัฒนาแล้วหลายเท่า (อ้างในสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 

ที่สําคัญมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ฉบับปี 2560 น้ี ยังความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล (JCI) 
ในส่วนชองการจัดการอาคารสถานที่และความปลอดภัย Facility Management and Safety (FMS) อันได้แก่ 
ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย (safety and security) วัตถุอันตราย (hazardous materials) มีการ
ควบคุมการสัมผัส การจัดเก็บ และการใช้สารกัมมันตรังสีและวัตถุอันตรายอ่ืนๆ รวมทั้งการกําจัดของเสียอันตราย
อย่างปลอดภัยการจัดการภาวะฉุกเฉิน (emergency management) มีการวางแผนตอบสนองต่อโรคระบาด  
ภัยพิบัติ และภาวะฉุกเฉิน และมีการตอบสนองอย่างมีประสิทธิผลความปลอดภัยด้านอัคคีภัย (fire safety) มีการ
ปกป้องทรัพย์สินและ ผู้พํานักอาศัยจากอัคคีภัยและควันไฟเคร่ืองมืออุปกรณ์การแพทย์ (medical equipment) 
 มีการคัดเลือก การบํารุงรักษา และใช้งานเคร่ืองมืออุปกรณ์การแพทย์เพ่ือให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุดระบบ
สาธารณูปโภค (utility systems) มีการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปโภคอ่ืนๆ เพ่ือลดความเสี่ยง
ต่อการล่มของระบบสาธารณูปโภคให้เหลือน้อยที่สุด 

ด้วยความจําเป็นดังกล่าว กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงตระหนักถึงปัญหาด้านความปลอดภัยจากการ
รับบริการของประชาชน ที่มีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้น มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของ
ประเทศให้มีคุณภาพและความปลอดภัยอย่างมีมาตรฐานสากล จึงได้สร้างองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติเพ่ือ
ขับเคลื่อนในระดับประเทศ ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข นํามาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ ไปใช้ในทางปฏิบัติ ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมและความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง ในการกํากับ
ติดตามคุณภาพมาตรฐานผ่านกลไกการเย่ียมประเมินมาตรฐานระบบริการสุขภาพอย่างมีคุณค่า  
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การประเมินระดับการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังน้ี  
 

ระดับ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

1 ระดบัพืน้ฐาน หมายถึง โรงพยาบาลเน้นการมีเป้าหมายของงาน ทบทวนปัญหา /  
ความเสี่ยงการให้บริการและการดูแลสถานที่และสภาพแวดล้อม หามาตรการป้องกันและ
ดําเนินการต่อเน่ือง มีแผนการบริหารความเสี่ยงด้านโครงสร้าง กายภาพ และมีกําลังคน 
ที่ชัดเจน ซึ่งโรงพยาบาลเองต้องมีการประเมินองค์กรตนเองครบทุกด้าน (เกณฑ์ใน
ระดับพ้ืนฐาน คือ มีด้านใดด้านหน่ึงจาก 7 ด้าน มีคะแนนต่ํากว่า 60%) 

2 ระดบัพฒันา หมายถึง โรงพยาบาลมีการเช่ือมโยง การบริหารความเสี่ยง การประกันคุณภาพ 
และการพัฒนา คุณภาพอย่างต่อเน่ืองเข้าด้วยกันทุกหน่วยภายในองค์กร เน้นการนําข้อมูล
วิชาการ และมาตรฐานในแต่ละด้านมาสู่การปฏิบัติ มีการติดตาม บริการที่เน้นผู้รับบริการเป็น
ศูนย์กลาง อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งโรงพยาบาลมีการประเมนิองค์กรตนเองครบทุกด้าน  

3 ระดบัคณุภาพ หมายถึง โรงพยาบาล ได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดของมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพครบถ้วน มีรูปธรรมของการ พัฒนาท่ีชัดเจน จนเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในองค์กร  
ซึ่งโรงพยาบาลมีการประเมินองค์กรตนเองครบทุกด้าน (เกณฑ์ที่ได้ระดับคุณภาพ คือ คะแนน
ในแต่ละด้าน ทั้ง 7 ด้านไม่ตํ่ากว่า 85 %) 

 
ประเมินองค์กรตนเองครบทุกด้าน หมายถึงครบทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ 

  1. ด้านระบบการจัดการคุณภาพในโรงพยาบาล 
  2. ด้านระบบอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล 
  3. ด้านระบบความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
  4. ด้านระบบสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 
  5. ด้านระบบสื่อสารในโรงพยาบาล 
  6. ด้านระบบเคร่ืองมือแพทย์ในโรงพยาบาล 
  7. ด้านระบบสุขศึกษาในโรงพยาบาล 

 การเย่ียมประเมินโดยคณะกรรมการจาก สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1-12เป็นการเย่ียม
ประเมินพ้ืนที่ครอบคลุมอาคาร หน่วยงาน และสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลทั้งหมด ตลอดจนครอบคลุมปัญหา
สาธารณสุขในอันดับต้นๆ หากผลการเย่ียมประเมินของคณะกรรมการฯ ผ่านระดับ 2 ถือว่าโรงพยาบาลน้ัน 
ผ่านเกณฑ์คุณภาพของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

  ในกรณีที่โรงพยาบาลรับการเย่ียมประเมินทุกระบบทั้งโรงพยาบาล ครอบคลุมปัญหาสาธารณสุขในอันดับ
ต้นๆ และได้ระดับ 3 หรือ ระดับคุณภาพ สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต สามารถย่ืนเรื่องไปยังกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพเพ่ือขอการรับรองคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ที่มีคณะรับรองมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ ที่แต่งต้ังโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พิจารณารับรองให้ต่อไป 
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1.เคร่ืองมือ/เกณฑ ์
- ระบบการจัดการคุณภาพใน
โรงพยาบาล(ด้านที่ 1) 
- ระบบอาคาร ส่ิงแวดล้อมและ
วิศวกรรมการแพทย์ (ด้านที่2-6)  
- ระบบสุขศึกษา (ด้านที่ 7) 

2.ผู้เยีย่มประเมินฯ 
คณะกรรมการเย่ียมประเมิน
ระดับเขต ทีมละ 5-7 คน /ทีม 
(ต้องจัดทีมลงเยี่ยมประเมิน ณ 
โร งพยาบาล  เพื่ อลง เยี่ ยม
ประเมินพื้นที่จริง) 

3. ขั้นตอนการเยี่ยมประเมิน 
ระยะเวลา 
ไตรมาสท่ี 1 
- เขตประชุมชี้แจง มาตรฐาน แก่ผู้รับผิดชอบงาน 
- จัดทําแผนและแจ้งแผน/แนวทางการเย่ียมแก่สถาน
บริการ 
ไตรมาสท่ี 2 - 3 ดําเนินการเย่ียม      
ไตรมาสท่ี 4 รายงานผล 
ประเด็นการเยี่ยมกระบวนงานท่ีมีคุณภาพ / ผลการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
นวัตกรรม Best Practice/โอกาสพัฒนาของสถาน
บริการสุขภาพ 
กระบวนการเย่ียม 
1. ใช้ Concept KM. แบบกัลยาณมิตร  
Empowerment Survey 
2. สถานบริการสุขภาพมีการประเมินตนเอง      
3.คณะกรรมการลงเย่ียม 
ส่วนของผู้รับการเยี่ยมประเมิน 
1. ผู้บริหารสถานบริการสุขภาพ ทีมผู้รับผิดชอบ  
และ ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง           
2. รพ.สต.เครือข่าย 
3. ภาคี เครือข่ายสุขภาพ 
รายงานสรุปการตรวจเยี่ยม 
1. สรุปการตรวจเย่ียมเบื้องตนต่อผู้รับการเย่ียมในท่ี
ประชุมในวันเย่ียมประเมิน    
2. แจ้งผลผ่าน เขตตรวจราชการ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด สําเนาให้ผู้อํานวยการโรงพยาบาล หลังการ
คณะกรรมการรับรองระดับเขตประชุมรับรองผลแล้ว 

แนวคดิ/หลกัการ : กัลยาณมติร/สอนงาน ประยกุตจ์าก รูปแบบของ สรพ. 

กรอบการเย่ียมประเมินมาตรฐานระบบบริการ

4. ประเมินความพึงพอใจ 

 5. ปรับปรุงคุณภาพการ 

เย่ียมประเมิน 
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ที่ปรึกษา 
นพ.ณัฐวุฒิ  ประเวสริฐศิริพงษ์  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร  รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ   รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

 

คณะผู้พัฒนา 
นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร  รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
นายปริญญา  คุ้มตระกูล   กองวิศวกรรมการแพทย์  
นายสาธิต นฤภัย   กองวิศวกรรมการแพทย์ 
นายสละ กสิวัตร์   กองวิศวกรรมการแพทย์ 
นางเพชรชมพู  พันธ์ุเปรมเจริญ  กองวิศวกรรมการแพทย์ 
นางสาวกมลรัตน์  สุวรรณวัฒน์   กองวิศวกรรมการแพทย์   
นายประวิทย์ สัพพะเลข   กองวิศวกรรมการแพทย์ 
นางสาวเมขลิน  เมืองประทับ   กองวิศวกรรมการแพทย์ 
นางสาวศศิธร แก้วนพรัตน์   กองวิศวกรรมการแพทย์ 
นายชาญยุทธ  พรหมประพัฒน์   กองสุขศึกษา 
นางวิมลศรี  อุทัยพัฒนาชีพ   กองสุขศึกษา  
นางพิศมัย สุขอมรรัตน์   กองสุขศึกษา 
นางสาวมนทกานติ  ตระกูลดิษฐ์   กองสุขศึกษา  
นางรุ่งกาญจน์ รณหงษา   กองสุขศึกษา     
นางกรวิกา คตอินทร์   กองสุขศึกษา  
นายชาตรี ปัญญาพรวิทยา  กองแบบแผน 
นายวัฒนา สุถิรนาถ   กองแบบแผน 
นายสรพงษ์ ทัพภวิมล    กองแบบแผน 
นายบุญยืน  อยู่พิพัฒน์   กองแบบแผน 
นายธารินทร์  บุญย่ิงเหลือ   กองแบบแผน 
นางพนิดา  ตรีสมุทร์   กองแบบแผน     
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