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กรอบมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
 

1.1 มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  
 มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ หมายถึง เกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานและ 
วัดความส าเร็จของโรงพยาบาลภาครัฐ ในการจัดการคุณภาพ รวมทั้งพฤติกรรมสุขภาพ ประกอบด้วย ด้านอาคาร
สิ่งแวดล้อมและเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล และด้านการด าเนินงานสุขศึกษาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ  
ซึ่งเป็นระบบบริการสุขภาพที่รัฐพึงจัดให้แก่ประชาชน และส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน
และสังคม เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพเอ้ือให้เกิดความปลอดภัย สวัสดิภาพของผู้รับบริการ  
ผู้ให้บริการ ผู้มาเยือนชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

๑.๒ สถานพยาบาลภาครัฐ 
 หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน /โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 

1.3 องค์ประกอบของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประกอบด้วย 7 ดา้น คือ 
  1. ด้านการจัดการคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
  2. ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
  3. ด้านความปลอดภัย 
  4. ด้านสิ่งแวดล้อม 
  5. ด้านสื่อสาร   

6. ด้านเครื่องมือแพทย์   
7. ด้านสุขศึกษา  

1.4 ด้านการจัดการคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (ด้านที่ 1) 
การจัดการคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ หมายถึง แนวทางในการบริหารของโรงพยาบาลที่

เน้นเรื่องคุณภาพ โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและมุ่งหมายผลในระยะยาวที่ส่งผลถึงความพึงพอใจให้แก่
ผู้รับบริการ รวมทั้งเกิดประโยชน์แก่บุคลากร โรงพยาบาล และสังคมด้วย 

1.5 อาคาร สภาพแวดล้อม และวิศวกรรมการแพทย์ (ด้านที่ 2-6) 
งานอาคาร สภาพแวดล้อมและวิศวกรรมการแพทย์ หมายถึง มาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อมกับ

มาตรฐานการจัดการวิศวกรรมการแพทย์ในสถานพยาบาล ที่มีความมุ่งหวังเพ่ือส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง
โรงพยาบาลให้มีการด าเนินการที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน โดยประกอบด้วย  
  2. ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
  3. ด้านความปลอดภัย 
  4. ด้านสิ่งแวดล้อม 
  5. ด้านสื่อสาร   

6. ด้านเครื่องมือแพทย์ 
1.6 ด้านสุขศึกษา (ด้านที่ 7) 

สุขศึกษา หมายถึง กระบวนการจัดโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านสุขภาพ สร้างเสริม
ความสามารถของบุคคล รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ เกี่ยวกับสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ อันจะน าไปสู่การปรับเปลี่ยนสุขภาพ และธ ารงพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของบุคคล ครอบครัวและชุมชน  
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เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา หมายถึง ข้อก าหนดระบบคุณภาพที่จ าเป็น (Essential 
Requirements) ส าหรับการท างานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เพ่ือให้การด าเนินงานสุขศึกษา 
ในโรงพยาบาลมีการบริหารจัดการที่ดี มีการจัดกระบวนงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพอย่างเป็นระบบ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการและเชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทุกมาตรฐาน เป็นแนวทางการพัฒนา
คุณภาพมุ่ งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพทั้ งในโรงพยาบาลและต่อเนื่องไปไปถึงชุมชนด้วย  มาตรฐานนี้ 
ใช้ส าหรับการพัฒนาและการประเมินงานด้านสุขศึกษาของโรงพยาบาลที่เชื่อมโยงไปถึงชุมชน เนื้อหาในมาตรฐาน
ครอบ คลุ ม ใน เรื่ อ งปั จจั ยน า เข้ า  ท รัพ ยากรและสิ่ งสนั บ สนุ น  กระบวนการ  ผลผลิ ตและผลลั พ ธ์  
โดยในปีงบประมาณ 2562 ได้ปรับปรุงเกณฑ์ ข้อก าหนดในมาตรฐาน ฯ ให้ เหมาะสมกับแผนพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ (Service Plan) และระดับการให้บริการ จึงแบ่งเกณฑ์เป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

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

ด้านเนื้อหา กระบวนการ จะมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพใน 2 กลุ่มหลัก คือ 
1 กระบวนงานสุขศึกษาในกลุ่มไม่ป่วยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 
2 กระบวนงานสุขศึกษาในกลุ่มป่วยเพื่อส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยและครอบครัว 

โครงสร้างมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา ปี 2562 แบ่งเป็น 3 หมวด ดังนี้ 
หมวดที่ 1 การบริหารจัดการ 

1 การทบทวนคุณภาพงานโดยการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 
2 นโยบายด้านสุขศึกษา หรือส่งเสริมสุขภาพของ โรงพยาบาลที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 
3 บุคลากรด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

หมวดที่ 2 กระบวนงานสุขศึกษา 
1. กระบวนงานสุขศึกษาในกลุ่มไม่ป่วยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 
2. กระบวนงานสุขศึกษาในกลุ่มป่วยเพื่อส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยและครอบครัว 

หมวดที่ 3 ผลลัพธ์การด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
1. พฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรือ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HL) หรือ พฤติกรรมการจัดการสุขภาพตนเอง 
2. ภาวะสุขภาพ 
3. นวัตกรรม หรือ ต้นแบบ หรือผลงานเด่นที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา

พฤติกรรมสุขภาพ 
4. ความพึงพอใจต่อกระบวนการสุขศึกษา 
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ด้านที่ 1  
ด้านการจัดการคุณภาพ 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
 

โรงพยาบาลก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ ระบบการจัดการและก าหนดขั้นตอนในการน าไปปฏิบัติ 
พร้อมทั้งชี้ให้เห็นความส าเร็จตามเกณฑ์ที่ก าหนด เพ่ือให้เกิดวงจรการปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง 

การก าหนดนโยบายการจัดการคุณภาพ 
1. ก าหนดนโยบายโดยผู้บริหารสูงสุด เป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร 
2. เนื้อหาของนโยบายมีสาระส าคัญสอดคล้องมาตรฐานระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 
3. มีการถ่ายทอด เผยแพร่นโยบายฯ ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีการที่มีความเหมาะสม 

และปฏิบัติตามนโยบายได้อย่างทั่วถึง  
4. มีการทบทวนนโยบายฯ 

การแต่งตั้งคณะท างานการจัดการคุณภาพ หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
1. ผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาล มีค าสั่งแต่งตั้งผู้แทนหรือคณะท างาน 
2. แผนผัง โครงสร้างบุคลากรของโรงพยาบาลที่เก่ียวข้องกับระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 
3. มีการก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะท างานอย่างชัดเจน 
4. มีการเผยแพร่ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานฯด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีการ 

การประเมินตนเองตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
1. มีการใช้แบบประเมินตนเอง 
2. มีเอกสาร/หลักฐานและการวิเคราะห์ผลแบบประเมินตนเอง 

การรวบรวม วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลการจัดการคุณภาพ 
1. ระบบงานอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล 
2. ระบบงานความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
3. ระบบงานสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 
4. ระบบงานสื่อสารในโรงพยาบาล 
5. ระบบงานเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล 
6. ระบบงานสุขศึกษา 

ความสอดคล้องการวางแผน การจัดการ ประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยง 
1. การวางแผนที่สอดคล้องกับการเตรียมระบบหรือพัฒนาระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 
2. ประเด็นการจัดท าโครงการ/แผนงานการควบคุมความเสี่ยง และการเตรียมความพร้อมส าหรับภาวะ

ฉุกเฉิน 
2.1 การวางแผนที่สอดคล้องกับการควบคุมความเสี่ยง การเตรียมความพร้อมส าหรับภาวะฉุกเฉิน 
2.2 รวบรวม วิเคราะห์ กฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

การด าเนินการและการปฏิบัติ ในระบบงานต่างๆที่เกี่ยวข้องท้ัง 6 ระบบ 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบ มอบหมายอ านาจและทรัพยากร เวลาตามความจ าเป็น 
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2. จัดท าระเบียบ วิธีการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทุกด้านของระบบงานต่างๆ 
3. มีการถ่ายทอดระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติภายในและภายนอกโรงพยาบาล และมีการปฏิบัติ 
4. จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและให้ค าปรึกษา 
5. จัดท าระเบียบ วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดข้อร้องเรียน 

การติดตามและประเมินผลการจัดการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
1. จัดท าระเบียบปฏิบัติและบันทึกของหน่วยงานในเรื่องการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
2. มีประเมินผลบันทึกการตรวจติดตาม ตามมาตรฐานระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 
3. จัดท ากิจกรรมตรวจติดคุณภาพภายใน 
4. การตรวจตามแผน และการแก้ไขปรับปรุงหลังการตรวจติดคุณภาพภายใน 

การทบทวนและปรับปรุงระบบการจัดการอย่างต่อเนื่อง 
1. มีแผนการประชุมทบทวนระบบการจัดการ 
2. มีการประชุมตามแผนให้ครบตามวาระการประชุมทบทวนระบบการจัดการ 
3. มีการแจ้งเวียนผลการประชุมให้หน่วยงานต่างๆ 
4. มีการวิเคราะห์และน าผลสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
5. มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรฝึกอบรม และประเมินบุคลากรระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพและ

ระบบงานต่างๆ และจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
6. จัดท าระเบียบปฏิบัติการควบคุมเอกสารระบบการจัดการ 
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ด้านที ่2 
ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 

 
เป็นการก าหนดข้อแนะน าและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าหรือจัดสร้างโครงสร้างทางกายภาพของ

อาคารและสภาพแวดล้อมให้มีองค์ประกอบที่เหมาะสมครบถ้วนต่อการใช้งาน ทั้งส่วนตัวอาคารและระบบ
ประกอบอาคาร เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่บุคลากรและผู้ป่วย ให้ใช้ได้กับโรงพยาบาลทุกประเภทและทุกขนาด 
ประกอบด้วย 7 งาน 

งานสถาปัตยกรรม 
1. แผนพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาล 

1.1  มีแผนแม่บท (แผนพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาลด้านอาคารและสภาพแวดล้อม) 
1.2  มีผังบริเวณของโรงพยาบาลที่เป็นปัจจุบัน  

2. ทางเข้า-ออก โรงพยาบาล 
2.1 ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล มีการแบ่งช่องทางสัญจรส าหรับยานพาหนะและผู้สัญจรทางเท้า

อย่างชัดเจน 
2.1 ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล ส าหรับช่องทางเดินรถทางเดียว มีความกว้างไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร  
2.2 ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล ส าหรับช่องทางเดินรถสองทาง/เดินรถสวนทาง มีความกว้าง 

                 ไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร 
3. การเข้าถึงแผนก/ส่วนบริการของโรงพยาบาล 

3.1 เข้าถึงแผนกฉุกเฉินได้สะดวกรวดเร็ว 
4. ป้ายน าทาง ป้ายจราจร ป้ายชื่อโรงพยาบาล ป้ายชื่ออาคาร 

6.1 มีป้ายน าทางบอกทิศทางและระยะทางสู่โรงพยาบาล ติดตั้งอยู่บนถนนสาธารณะสายหลัก สายรอง 
และบริเวณทางร่วม ทางแยกในระยะที่เหมาะสม 

6.2 มีป้ายจราจรภายในโรงพยาบาล ติดตั้งในต าแหน่งที่เหมาะสม สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
6.3 มีป้ายบอกทางไปยังอาคาร/แผนกต่างๆมองเห็นได้ชัดเจน พร้อมระบบไฟส่องสว่างที่เหมาะสม 
6.4 มีป้ายชื่อโรงพยาบาล ป้ายชื่ออาคารที่เป็นหน่วยบริการส าคัญ ได้แก่ แผนกฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยนอก  

เป็นต้น ติดตั้งอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางวันและมีไฟส่อง
สว่างในเวลากลางคืน 

5. ถนนภายในโรงพยาบาล 
5.1 พ้ืนผิวเรียบ ไม่มีหลุมไม่มีน้ าขังในภาวะปกติ 
5.2 บริเวณจุดตัดถนนมีป้ายบอกทางชัดเจนและปราศจากสิ่งบดบังสายตา  

6. ทางเดินเท้า 
6.1 แบ่งขอบเขตของทางเดินเท้าออกจากเส้นทางจราจรของยานพาหนะอย่างชัดเจน  
6.2 มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ตลอดเส้นทาง 
6.3 ในจุดที่เป็นทางข้ามถนนและมีความต่างระดับ จะต้องท าทางลาดเอียง ให้สามารถน าเก้าอ้ีมีล้อ 

(Wheelchair) ผ่านได้โดยสะดวก รวมทั้งต้องจัดให้มีป้ายเตือนผู้ขับขี่ยานพาหนะว่าเป็นทางข้าม
ส าหรับผู้เดินเท้า 
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7. มีทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารส าหรับผู้ป่วย  
7.1 มีทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารส าหรับผู้รับบริการในทุกหน่วยบริการของโรงพยาบาล 
7.2 มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๕o ม. เพ่ือสะดวกต่อการเข็นเปลนอนผู้ป่วยสวนกันได้และไม่มีสิ่งกีดขวาง 

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

8. ทางลาด ส าหรับผู้ป่วย 
8.1 กรณีที่ระดับพ้ืนอาคารมีความต่างระดับมากกว่า ๒ ซม. จะต้องท าทางลาดเพ่ืออ านวยความสะดวก

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

ผู้ป่วยได้สะดวกและปลอดภัย 
8.3 ติดตั้งราวกันตก สูงไม่น้อยกว่า ๑.๑o ม. 
8.4 ติดตั้งราวจับ สูง 0.80 ม. 
8.5 ทางลาดภายนอกต้องมีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่ป้องกันแดดและฝนตลอดแนว 
8.6 ห้อง/แผนกที่ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยตั้งแต่ที่ชั้น 2 ขึ้นไป ต้องจัดให้มีทางลาดหรือลิฟต ์(BED LIFT) 

9. ที่จอดรถยนต์และจักรยานยนต์ทางลาด 
9.1 แยกพ้ืนที่จอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ออกจากแนวทางวิ่งของรถ รวมทั้งแสดงเครื่องหมาย

ทิศทางอย่างชัดเจน 
9.2 มีที่จอดรถส าหรับผู้พิการ อยู่ใกล้ทางเข้าอาคารผู้ป่วยนอก และมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดง 

อย่างชัดเจน  
10. บริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยหน้าอาคาร 

10.1 มีความกว้างของถนนพอที่รถยนต์คันอ่ืนสามารถขับผ่านไปได้ขณะที่มีรถยนต์จอดรับ-ส่งผู้ป่วย  
10.2 ระดับพ้ืนของบริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยต้องอยู่ในระดับเดียวกับพ้ืนถนน ถ้าเป็นพ้ืนต่างระดับต้องมีทางลาด 

          ที่เหมาะสม 
10.3 มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่สามารถป้องกันแดดและฝน 

11. มีห้องน้ า-ส้วม ส าหรับผู้รับบริการ  
11.1 มีห้องน้ า-ส้วม ส าหรับผู้พิการ – ผู้สูงอายุ 
11.2 มีราวพยุงตัวติดตั้งในต าแหน่งที่เหมาะสม  

12. มีบันไดหนีไฟ  
12.1 มีความกว้างของบันไดและชานพักท่ีสะดวกต่อการใช้งานและไม่มีสิ่งกีดขวาง 
12.2 มีตัวเลขระบุชั้นอยู่ภายในตัวบันไดท่ีมองเห็นได้ชัดเจน 
12.3 ประตูกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 ม. ท าด้วยวัสดุทนไฟ มือจับแบบผลัก  ติดตั้งลักษณะเปิดเข้าสู่ 

ตัวบันได ส าหรับชั้นที่ 1 และชั้นดาดฟ้าบนสุดให้ติดตั้งลักษณะเปิดออกจากตัวบันได  
งานมัณฑนศิลป์ 

1. อ่างล้างมือส าหรับแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ ไม่ควรใช้ปะปนกับอ่างเทสิ่งสกปรกหรือล้างวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  
 และก๊อกน้ าควรใช้ก๊อกน้ าชนิดไม่ใช้มือสัมผัส (ก๊อกน้ าชนิดก้านปัดด้วยข้อศอก หรือเป็นแบบเซนเซอร์)  
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2. เคาน์เตอร์ส าหรับพยาบาลเฝ้าระวังสังเกตการณ์ TOP เคาน์เตอร์ระดับบนไม่ควรสูงเกินกว่า 90   
 เซนติเมตรจากระดับพื้นห้อง เพ่ือไม่ให้บังสายตาในขณะเฝ้าดูผู้ป่วย 

3. ห้องตรวจของแพทย์ มีอ่างล้างมือส าหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 2 ห้องตรวจ ต่อ 1 อ่าง 
4. ที่เตียงผู้ป่วยควรมีม่านกั้นระหว่างเตียงผู้ป่วยเพ่ือบังสายตาระหว่างการรักษา และเพ่ือความเป็นส่วนตัว 

 ของผู้ป่วย 
5. มีป้ายติดหน้าห้องหรือหน้าแผนกบริการในต าแหน่งที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
6. แผนกผู้ป่วยใน บริเวณตั้งเตียงผู้ป่วย ควรมีระยะระหว่างเตียง ไม่น้อยกว่า 1 เมตร และสามารถน าเปลเข็น  

 เข้าเทียบเตียงผู้ป่วยได้โดยสะดวก 
7. ห้องผ่าตัด ควรมีอ่างฟอกมือติดกับห้องผ่าตัดอย่างน้อย 2 อ่างต่อ 1 ห้องผ่าตัด และก๊อกน้ าควรใช้ก๊อกน้ า  

 ชนิดไม่ใช้มือสัมผัส เช่น ก๊อกน้ าแบบใช้เข่าดันเปิด-ปิดน้ า หรือ เป็นแบบเซนเซอร์ 
8. แผนกเภสัชกรรม มีตู้หรือชั้นเก็บยา เวชภัณฑ์ ที่เป็นสัดส่วน และมีตู้แยกเก็บยาเสพติดให้โทษและวัตถุ 

 ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่มีกุญแจปิดอย่างมีประสิทธิภาพ 
9. แผนกเภสัชกรรม มีสถานที่ และโต๊ะส าหรับเตรียมยา – ผสมยา แยกเป็นสัดส่วนจากที่จัดยา 
10. แผนกรังสีวินิจฉัย มีป้ายค าเตือน “ผู้ป่วยมีครรภ์โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ” 
11. แผนกรังสีวินิจฉัย มีป้ายสัญลักษณ์แสดงเขตรังสีในระดับสายตา 
12. แผนกผู้ป่วยหนัก บริเวณตั้งเตียงผู้ป่วย ควรมีระยะห่างระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า 2 เมตร เพ่ือให้สามารถ 

 วางอุปกรณ์ช่วยชีวิต และสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
13. แผนกไตเทียม มีสถานที่และเฟอร์นิเจอร์ส าหรับพักคอยของญาติผู้ป่วย โดยแยกเป็นสัดส่วนต่างหากจาก 

 บริเวณส่วนของผู้ป่วย 
14. แผนกไตเทียม บริเวณตั้งเตียงผู้ป่วยมีระยะห่างระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า 1.10 เมตรและความกว้าง  

 ของทางเดินระหว่างปลายเตียง ของสองฝากเตียงไม่น้อยกว่า 2 เมตร 
งานภูมิทัศน์ 

1. บริเวณพักผ่อน มีพ้ืนที่รองรับเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ มีความร่มรื่น สวยงาม สงบ มีอากาศถ่ายเทที่ดี  
และเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละวัย รวมทั้งเด็กและผู้สูงอายุ  

2. พ้ืนที่ระหว่างอาคาร มีการจัดภูมิทัศน์ ใช้พรรณไม้ที่ดูแลรักษาง่าย หรือใช้วัสดุตกแต่ง พ้ืนผิวซึมน้ า 
(Porous Pavement) 

3. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ เช่น แผนการดูแลรักษาพืชพรรณไม้ แผนการแก้ไขน้ าท่วมขังบริเวณถนน -
ทางเดินเท้า แผนการดูแลรักษาความสะอาด ไม่ให้มีเศษขยะ แผนการจัดให้มีถังขยะเพียงพอ เป็นต้น 

งานโครงสร้าง  
1. มีแผนงานในการเฝ้าระวังให้อาคารมีสภาพพร้อมใช้งาน และมีความมั่นคงแข็งแรง 
2. มีการตรวจสอบสภาพอาคารและบันทึกการตรวจสภาพอาคารพร้อมมีรายงานผล ต่อหัวหน้าหน่วยงาน

หรือผู้บริหารโรงพยาบาล 
3. มีการตรวจสอบอาคารตามท่ีกฎหมายก าหนด    

งานระบบไฟฟ้า 
1. ระบบไฟฟ้าก าลัง 

1.1 มีแผนผังระบบไฟฟ้าก าลัง 
1.2 แนวการปักเสาพาดสายไฟฟ้าเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 
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1.3 บริเวณที่ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแบบตั้งพ้ืนและนั่งร้านต้องมีที่ว่างเพ่ือปฏิบัติงาน และมีการป้องกัน
อันตรายจากไฟฟ้า มีพ้ืนที่เพียงพอต่อการซ่อมบ ารุงรถซ่อมบ ารุงสามารถเข้าถึงได้ มีป้ายแจ้งเตือน
ระวังอันตรายไฟฟ้าแรงสูง  

1.4 สายไฟฟ้ามีระยะห่างจากตัวอาคารที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายและมีความสูงจากผิวจราจรหรือทางเดิน
ที่เหมาะสมโดยไม่กีดขวางและไม่เป็นอันตรายต่อบุคคลทั่วไป 

1.5 มีกระแสไฟฟ้าจ่ายให้กับอุปกรณ์ท่ีใช้กับผู้รับบริการอย่างเพียงพอ ตลอด 24 ชั่วโมง 
1.6 มีการติดตั้งแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (ตู้ MDB) อยู่ในห้องท่ีท าด้วยวัสดุมั่นคงแข็งแรง มีที่ว่างเพ่ือปฏิบัติงาน 

สามารถเข้าตรวจสอบและซ่อมบ ารุงได้สะดวก มีป้ายแจ้งเตือนระวังอันตรายจากไฟฟ้า  
1.7 ตู้สวิทช์ตัดตอน (PANEL BOARD) มีที่ว่างเพ่ือปฏิบัติงาน สามารถเข้าตรวจสอบได้ง่ายและอยู่ใน

สภาพที่ยึดติดแน่นมั่นคงแข็งแรง 
1.8 มีระบบการต่อลงดินของหม้อแปลงไฟฟ้า และแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (ตู้MDB) 
1.9 ระบบการต่อลงดินของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแยกต่างหาก เช่น เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ส ารองฉุกเฉิน  

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

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

ผ่าตัด, ห้อง ICU ฯลฯ ซึ่งการจ่ายไฟฟ้าที่ไม่ต่อเนื่องสามารถก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ สายดิน
ต้องติดตั้งเป็นแบบแยกออกจากระบบ (IT) 

2. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
 2.1 ภายนอกอาคารมีการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างหรือดวงโคมที่ให้ความสว่างในเวลากลางคืนได้อย่าง    

      พอเพียงสภาพของเสาไฟฟ้าและดวงโคมมีการติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย 
 2.2 ภายในอาคารมีค่าความเข้มของแสงสว่างพอเพียงและเหมาะสมต่อพ้ืนที่ใช้งาน 
 2.3 ภายนอกอาคารมีอุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินและป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่ว  

 3. ระบบไฟฟ้าส ารองฉุกเฉิน 
3.1 มีระบบไฟฟ้าส ารองฉุกเฉินในการท างานของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ต้องสามารถจ่ายไฟใช้งานภายใน  
     10 วินาที ภายหลังระบบไฟฟ้าก าลังหลักหยุดท างาน 
3.2 เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองต้องอยู่ในที่มิดชิด โดยอาจอยู่ภายในอาคารหลักหรืออยู่เป็นอาคารแยก

ต่างหาก  มีการป้องกันแรงสั่นสะเทือนและเสียง  มีประตูทางเข้าออกสะดวกและกว้างเพียงพอ  
ต่อการเคลื่อนย้ายหรือซ่อมบ ารุงโดยมีระยะห่างโดยรอบจากเครื่องกับผนังไม่น้อยกว่า 1 เมตร 

3.3 มีเครื่องส ารองไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) จ่ายให้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ส าคัญ ส าหรับวงจรช่วยชีวิต 
ซึ่งไม่สามารถหยุดได้ มีการใช้อย่างต่อเนื่องเพียงพอ และเหมาะสม โดยอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 

 4. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม ้
4.1 มีการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในทุกชั้นของอาคาร ประกอบด้วย อุปกรณ์ส่งสัญญาณที่สามารถ 

ส่งเสียง หรือสัญญาณให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึง โดยการควบคุมด้วยมือ  
หรือด้วยระบบอัตโนมัติ ในต าแหน่งที่เหมาะสม เช่น โถงพักรอห้องพักผู้ป่วย ห้องท างาน เป็นต้น 

 5. ระบบป้องกันการเข้าออก 
  5.1 มีการติดตั้งระบบป้องกันการเข้าออก เพ่ือป้องกันการเข้าถึงในสถานที่เฉพาะที่ต้องการความปลอดภัย 
 6. ระบบป้องกันแรงดัน และกระแสเกิน 
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6.1 มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดัน และกระแสเกินที่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (ตู้ MDB) เพ่ือป้องกันแรงดัน 
และกระแสไฟเกินที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ฟ้าผ่า, สวิทซช์ิ่ง, การลัดวงจร เป็นต้น 

งานระบบประปาและสุขาภิบาล 
1. ระบบประปา 

1.1 มีแผนผังประปา 
1.2 มีการส ารองน้ าประปา 
1.3 ถังเก็บน้ าส ารองต้องมีฝาถังปิดมิดชิด 

2. ระบบระบายน้ าและระบบสุขาภิบาล 
2.1 มีผังระบบระบายน้ า และระบบสุขาภิบาล 
2.2 มีระบบระบายน้ าฝนจากอาคารสู่แหล่งระบายน้ าสาธารณะ 
2.3 มีการแยกประเภทท่อต่างๆ 
2.4 มีระบบสุขาภิบาลห้องปฏิบัติการ 

งานระบบเครื่องกล 
1. ลิฟต์  

1.1 มีการแยกประเภทของลิฟต์ตามการใช้งาน ได้แก่ ลิฟต์โดยสาร , ลิฟต์ขนของ, ลิฟต์ส าหรับพนักงาน   
      ดับเพลิง 
1.2 มีขนาดและจ านวนเพียงพอต่อการใช้งาน 
1.3 บริเวณโถงหน้าลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้ ต้องมีพ้ืนที่สามารถเข็นเปลนอนสวนกันได้ 
1.4 ก าหนดให้มีลิฟต์ส าหรับผู้พิการและทุพพลภาพสามารถใช้งานได้ 
1.5 บริเวณโถงหน้าลิฟต์และภายในห้องโดยสาร ต้องสะอาด มีระบบระบายอากาศและแสงสว่างภายใน 

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

2. ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ  
2.1 พ้ืนที่ให้บริการและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ต้องมีอากาศที่สะอาดจากภายนอกเติมเข้าสู่พ้ืนที่บริการ/   
      ปฏิบัติงาน ให้ได้อัตราการถ่ายเทอากาศที่เหมาะสม โดยวิธีธรรมชาติหรือวิธีกล 
2.2 มีการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศในบริเวณห้องตรวจ 
2.3 ห้องตรวจผู้ป่วยที่แสดงอาการโรคติดเชื้อทางอากาศ ต้องมีการควบคุมแรงดันอากาศ 

3. ระบบแก๊สทางการแพทย์ 
3.1 ห้องเก็บท่อแก๊ส (Cylinder Room) ต้องแยกเป็นสัดส่วนกับห้องปั๊มสุญญากาศและอากาศอัด 
3.2 ห้องเก็บท่อแก๊ส ต้องอยู่ในพื้นท่ีที่สามารถขนย้ายขนส่งได้สะดวกปลอดภัย 
3.3 ท่อแก๊สส าหรับงานระบบแก๊สทางการแพทย์  ต้องผ่านการผลิตและทดสอบ มีเครื่องหมายและโค๊ดสี 

ตามมาตรฐานที่ มอก. ก าหนด 
3.4 มีจ านวนของท่อแก๊สอย่างเพียงพอต่อการใช้งานประจ าและส ารอง 
3.5 อุปกรณ์ประกอบระบบแก็สทางการแพทย์ ประกอบด้วย ท่อน าแก๊ส วาล์ว โซนวาล์ว หัวจ่ายแก๊ส   
      ระบบสัญญาณเตือน (alarm)  ศูนย์จ่ายแก๊ส เป็นต้น ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ท่ีได้มาตรฐาน 
3.6 ถังแก็สออกซิเจนเหลว (LIQUID OXYGEN) จุดติดตั้งจะต้องห่างออกจากอาคารต่างๆ ในระยะ 

                ที่ปลอดภัย มีรั้วโปร่งกั้นโดยรอบ มีป้ายเตือนอันตรายและมีระบบดูแลบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ 
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ด้านที่ 3 
ด้านความปลอดภัย 

 
เป็นการก าหนดข้อแนะน าและแนวทางการปฏิบัติ ในการกระท าหรือสภาพการท างานซึ่งปราศจากเหตุอัน

จะท าให้เกิดการประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือความเดือดร้อนร าคาญอันเนื่องจากการท างานหรือเกี่ยวกับการ
ท างานในโรงพยาบาลให้มีความปลอดภัยในโรงพยาบาลและให้เกิดความปลอดภัยแก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง 
สามารถใช้ได้กับโรงพยาบาลทุกประเภททุกขนาด 

ผู้รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย 
1. มีผู้รับผิดชอบหรือคณะท างานที่ท าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยในการท างาน 
2. จัดให้มีการประชุมผู้รับผิดชอบหรือคณะท างานการความปลอดภัยเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 
3. ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่รายชื่อและหน้าที่ผู้รับผิดชอบของคณะท างานให้ทราบอย่างทั่วถึง 

คู่มือปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย 
1. คู่มือปฏิบัติประกอบด้วยขั้นตอนปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและกฎข้อบังคับด้านความปลอดภัย 
2. จัดท าคู่มือที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยตามกฎหมายของรัฐ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3. มีการทบทวนคู่มือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงงานเพ่ือให้ขั้นตอนการท างานมีความทันสมัยอยู่เสมอ 

การอบรมบุคลากร 
1. มีการอบรมบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับ และการปฏิบัติตามขั้นตอนที่จัดท าไว้ในคู่มือปฏิบัติงาน  

 เพ่ือความปลอดภัย 
2. มีการอบรมบุคลากรให้มีความรู้ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง, ปลอดภัย โดยจ าแนกตามลักษณะงาน 
3. มีการประเมินผลในการฝึกอบรม จากผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา 
4. มีการฝึกอบรม มีเอกสาร มีการประเมินผล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานทุกระดับ 

ระบบการซ่อมบ ารุง 
1. มีการซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภาพปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่ใช้งาน ตามมาตรฐาน  

         และหลักวิชาการด้านวิศวกรรม 
2. มีแผนการดูแล ซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
3. มีเอกสารบันทึกผลการดูแล การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

ป้ายแสดงเพื่อความปลอดภัยในการท างาน 
1. มีป้ายแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ในกรณีที่มีการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร 
2. มีระบบ วิธีการ หรืออุปกรณ์ป้องกัน ในกรณีที่มีการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร 

การตรวจสอบและการทดสอบชิ้นส่วน และอุปกรณ์ของเครื่องจักร 
1. มีการตรวจสอบ ทดสอบชิ้นส่วน และอุปกรณ์ของเครื่องจักร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2. มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบ ทดสอบชิ้นส่วน และอุปกรณ์ของเครื่องจักร 

แผนผังวงจรไฟฟ้าที่ติดตั้งภายในโรงพยาบาลทั้งหมดซึ่งได้รับการรับรองจากวิศวกรหรือการไฟฟ้าประจ าท้องถิ่น 
1. มีการทบทวนแผนผังวงจรไฟฟ้า เมื่อมีการปรับเปลี่ยน ติดตั้ง หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าใหม่ 
2. แบบแผนผังไฟฟ้าต้องจัดเก็บระบบและตรวจติดตามได้ 
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ตรวจสอบ และบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า  
1. มีการตรวจสอบ และบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
2. มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบ และบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า 

ระบบป้องกันฟ้าผ่าไว้ที่อาคาร และบริเวณที่มีถังเก็บของเหลวไวไฟหรือก๊าซไวไฟ  
1. มีการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า เพ่ือป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่าทุกอาคารตามมาตรฐานของสมาคม  

 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2. มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่าตามระยะเวลาที่ก าหนด 

การตรวจวัด บันทึกผล และการประเมินสถานที่อับอากาศ 
1. มีการตรวจวัดและประเมินสภาพอากาศส าหรับการท างานในสถานที่อับอากาศ 
2. มีเอกสารบันทึกผลการตรวจวัดปริมาณออกซิเจน สารเคมีและสิ่งปนเปื้อนในสถานที่อับอากาศ 
3. มีเอกสารใบอนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ โดยมีลายลักษณ์อักษรของผู้มีอ านาจ  

 ในการอนุมติั 

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

 (Clean Agent Type) ระบบดับเพลิงแบบสายฉีดน้ าดับเพลิง 
3. มีการตรวจสอบ ดูแลรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ พร้อมเอกสาร  

 บันทึกผลการตรวจสอบ และการซ่อมบ ารุง ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 
4. มีป้ายข้อปฏิบัติแสดงขั้นตอนในการดับเพลิง และอพยพหนีไฟ 
5. มีการติดป้ายข้อปฏิบัติให้เห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึงทุกอาคาร 
6. ต้องจัดเตรียมเส้นทางหนีไฟ มองเห็นได้ชัดเจน มีป้ายบอกเส้นทางจากทุกพ้ืนที่ในอาคาร 
7. ประตูหนีไฟ มีความกว้างที่เหมาะสม หรือตามมาตรฐาน ท าด้วยวัสดุทนไฟ มือจับ-ลูกบิดเป็นแบบผลัก  

 ส าหรับชั้นทั่วไปติดตั้งลักษณะเปิดเข้าสู่ตัวบันได ส าหรับชั้นที่ 1 ติดตั้งลักษณะเปิดออกจากตัวบันไดหนีไฟ 
8. เส้นทางหนีไฟต้องมีแสงสว่างบนเส้นทางตลอดเวลาทั้งในสภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉินกรณีไฟฟ้าดับ 
9. จัดเตรียมพ้ืนที่จุดรวมพล ขณะเกิดอัคคีภัย 
10. มีการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล 

ระบบก๊าซทางการแพทย์ 
1. ถังแก็สออกซิเจนเหลว (LIQUID OXYGEN) จุดติดตั้งจะต้องห่างออกจากอาคารต่างๆ ในระยะที่ปลอดภัย  

  มีรั้วโปร่งกั้นโดยรอบ มีป้ายเตือนอันตราย และมีระบบดูแลบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ 
2. สถานที่ติดตั้งแยกเป็นสัดส่วนกับห้องอ่ืนๆ ขนย้ายขนส่งได้สะดวก และปลอดภัย เป็นตามมาตรฐานการติดตั้ง  
3. ห้องเก็บท่อแก๊ส (Cylinder Room) ต้องแยกเป็นสัดส่วนกับห้องปั๊มสุญญากาศและอากาศอัด 
4. ท่อแก๊สส าหรับงานระบบแก๊สทางการแพทย์ ต้องผ่านการผลิตและทดสอบ มีเครื่องหมายและโค๊ดสี 

ตามมาตรฐานที่ มอก. ก าหนด 
5. มีจ านวนของท่อแก๊สอย่างเพียงพอต่อการใช้งานประจ าและส ารอง 
6. อุปกรณ์ประกอบระบบแก็สทางการแพทย์ ประกอบด้วยท่อน าแก๊ส วาล์ว โซนวาล์ว หัวจ่ายแก๊ส  

ระบบสัญญาณเตือน (alarm) ศูนย์จ่ายแก๊ส เป็นต้น ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ท่ีได้มาตรฐาน 
7. มีการดูแลรักษา ซ่อมบ ารุงระบบก๊าซทางการแพทย์และอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภาพใช้งาน 

และปลอดภัย 
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8. มีการติดป้ายค าเตือนที่เกี่ยวกับความปลอดภัย บริเวณห้องหรือสถานที่ที่ใช้จัดเก็บระบบก๊าซทางการแพทย์ 
9. มีเอกสารบันทึกผลการดูแลรักษา ซ่อมบ ารุงระบบก๊าซทางการแพทย์และอุปกรณ์ประกอบ 
10. มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับระบบก๊าซทางการแพทย์ 
11. มีเอกสารบันทึกการฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับระบบก๊าซทางการแพทย์ 
12. มีการประเมินผลในการฝึกอบรม จากผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา 
13. มีการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภาพปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่ใช้งาน ตามมาตรฐานและหลักวิชาการ

ด้านวิศวกรรม 

พื้นที่ก าเนิดรังสี 
1. ก าหนดหรือบ่งชี้บริเวณพ้ืนที่ที่มีรังสี มีป้ายเตือนอันตรายจากรังสี /เครื่องหมายเตือนภัยแสดงให้เห็นโดยชัดเจน 
2. แผนกรังสีวินิจฉัย มีป้ายสัญลักษณ์ตามแบบมาตรฐาน แสดงเขตรังสีในระดับสายตา 
3. มีเอกสารแสดงผลการตรวจสอบความปลอดภัยของรังสี  
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ด้านที่ 4 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

 
 เป็นการก าหนดข้อแนะน าและแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล การประยุกต์ใช้หลักการทาง
วิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการออกแบบ พัฒนา ป้องกัน และปรับปรุงแก้ไข สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล  
ให้เกิดความปลอดภัยแก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง สามารถใช้ได้กับโรงพยาบาลทุกประเภททุกขนาด  

การจัดการมูลฝอยทั่วไป/มูลฝอยอันตราย 
1. มีระบบการคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด  
2. มีการเก็บและรวบรวมมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ 
3. มีสถานที่พักมูลฝอยถูกสุขลักษณะ 
4. มีกระบวนการการก าจัดท่ีถูกสุขลักษณะ 

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
1. มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยอ่ืนๆ ณ แหล่งก าเนิด 
2. มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อระหว่างวัสดุมีคมและวัสดุไม่มีคม 
3. ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อมีคม ต้องเป็นภาชนะที่สามารถป้องกันการแทงทะลุและการกัดกร่อนของสารเคมีได้  

           และมีฝาปิดมิดชิด 
4. ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไม่มีคม ต้องเป็นแบบถุงที่มีความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย กันน้ าไม่รั่วซึมและไม่ดูดซับน้ า 
5. การเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อถูกสุขลักษณะ 
6. มีสถานที่พักมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกสุขลักษณะ 
7. ในกรณีท่ีเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เกิน 7 วัน ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิ

ให้อยู่ที่ 10 องศาเซลเซียส หรือต่ ากว่านั้นได้ 
8. มีกระบวนการการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกสุขลักษณะ 

เอกสารคู่มือและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
1. จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลการจัดการมูลฝอย 
2. มีคู่มือก าหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 
3. ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน และมีการปฏิบัติตามคู่มือที่ก าหนด พร้อมจดบันทึกผล

การปฏิบัติงาน 
4. ผู้ปฏิบัติงานที่ท าหน้าที่ในการเก็บขน และการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ได้รับการอบรมตามหลักสูตรและ

ระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
1. มีการบริหารจัดการปริมาณน้ าทิ้งของโรงพยาบาลให้เกิดความสมดุลกับความสามารถในการรองรับของ

ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
2. มีแผนผังแสดงกระบวนการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียที่เป็นปัจจุบัน 
3. มีอุปกรณ์เบื้องต้นที่จ าเป็นในการดูแล/ควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย  
4. มีการจัดท าเอกสารก ากับเครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบระบบบ าบัดทุกเครื่อง (ขนาด ชนิด อายุการใช้

งานวิธีการใช้งาน ประวัติการซ่อม) 
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5. มีการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งทุกๆ 3 เดือน 
6. มีการรายงานแบบ ทส.2 ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ทุกเดือน 
7. มีแผนงานการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่ก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร 

เอกสารคู่มือและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย 
1. มีคู่มือก าหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 
2. จัดให้มีผู้ควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบบ าบัดน้ าเสีย 

และหาแนวทางปรับปรุง/แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการเดินระบบบ าบัดน้ าเสีย 
3. จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย 
4. ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน และมีการปฏิบัติตามคู่มือที่ก าหนด พร้อมจดบันทึกผล

การปฏิบัติงาน 

การจัดการคุณภาพน้ าบริโภคให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
1. จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบน้ าบริโภค  
2. มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า ทางกายภาพ ทางเคมี และทางแบคทีเรีย ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ

น้ าบริโภคของกรมอนามัยปี 2553 
3. จดบันทึกสถิติและข้อมูลการใช้น้ าประจ าวันหรือประจ าเดือน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบรายงาน แบบ ทส.1   

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

 
เป็นการก าหนดข้อแนะน า และแนวทางปฏิบัติด้านระบบสื่อสารที่ใช้ในโรงพยาบาล ได้แก่ การสื่อสารด้าน

การใช้ระบบเรียกพยาบาล เครื่องวิทยุคมนาคมโทรศัพท์เสียงตามสาย เคเบิ้ลทีวี  กล้องวงจรปิด ระบบเครือข่าย
สื่อสารข้อมูลเพ่ือความพร้อมในการใช้งานอย่างถูกต้อง ตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ได้กับ
โรงพยาบาลทุกประเภททุกขนาด 

แผนงานและโครงการระบบงานสื่อสาร 
1. มีผู้รับผิดชอบ ด้านระบบสื่อสารเพื่อรองรับการด าเนินงานที่ชัดเจน 
2. มีกลไก ก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลระบบสื่อสารตามมาตรฐานที่ก าหนดมีแผนงานและโครงการ  

 เพ่ือเตรียมความพร้อมและรองรับสภาวะฉุกเฉิน 

การใช้และบ ารุงรักษาระบบงานสื่อสาร 
1. มีข้อมูลของระบบสื่อสารในโรงพยาบาล 
2. มีการบ ารุงรักษาระบบสื่อสาร ตามคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตก าหนดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเก็บผล  

 การด าเนินการไว้เพ่ือการตรวจติดตาม 
3. ผู้ปฏิบัติงานบ ารุงรักษาระบบสื่อสารที่มีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายก าหนด 
4. มีรายละเอียดข้อมูล คู่มือการใช้อุปกรณ์สื่อสารของหน่วยงาน 
5. ผู้ปฏิบัติงาน ระบบสื่อสารได้รับการอบรมพัฒนาการปฏิบัติงาน 
6. มีเครื่องวิทยุคมนาคมและผู้ใช้งานที่ถูกต้องตามกฎหมายและได้มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องหรือมาตรฐาน  

 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
7. มีเครื่องวิทยุคมนาคมครบทุกระบบ พร้อมใช้งานตลอดเวลา 

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

 ที่เหมาะสม ไม่กีดขวางหรือเป็นอันตรายต่อบุคคลทั่วไป 
5. มีการติดตั้งระบบสื่อสารด้วยความเร็วสูง เพ่ือการติดต่อสื่อสารและเชื่อมต่อด้วยระบบเครือข่าย 

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

มาตรการเกี่ยวกับระบบสื่อสาร การยกเลิกการใช้ 
1. มีมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ระบบสื่อสาร ทั้งการติดตั้งและการใช้งาน 
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2. ระบบสื่อสารที่กฎหมายก าหนดให้ต้องแจ้งยกเลิกการใช้งาน หรือเคลื่อนย้ายสถานที่ติดตั้ง โรงพยาบาล     
 ต้องปฏิบัติตามกฎหมายก าหนด 

3. วิทยุสื่อสารที่ใช้งานในโรงพยาบาลต้องเป็นเครื่องที่ได้รับอนุญาตน าเข้าถูกต้องตามกฎหมายและได้
มาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
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ด้านที่ 6 
ด้านเคร่ืองมือแพทย์ 

 
เป็นการก าหนดข้อแนะน า และแนวทางปฏิบัติ ด้านเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลนี้เป็นก าหนด

ข้อแนะน าและวิธีการเลือก การใช้ การดูแลชิ้นส่วนหรือกลไกตามระยะเวลาใช้งาน ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์  
พร้อมใช้งาน และความปลอดภัย ตามที่ก าหนดและการบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาลเพ่ือสร้าง
ความมั่นใจว่าโรงพยาบาลมีเครื่องมือแพทย์ พร้อมใช้งาน ปลอดภัยและเชื่อถือได้สามารถใช้ได้กับโรงพยาบาล 
ทุกประเภททุกขนาด 

เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล 
1. เครื่องมือแพทย์ที่น ามาใช้งานในโรงพยาลเป็นเครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานหรือเป็นไปตาม  

ข้อกฎหมายที่ก าหนด 
2. การติดตั้งเครื่องมือแพทย์ต้องเป็นไปตามหลักวิศวกรรม หรือมาตรฐานที่เก่ียวข้องหรือจากผู้ผลิต  
3. มีการขออนุญาตติดตั้งและใช้งานเครื่องมือนั้นหากมีข้อกฎหมายก าหนดไว้ เช่น เครื่องเอกซเรย์เป็นต้น 

การใช้งานและบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 
1. การจัดท ารายการ ทะเบียนประวัติ หรือฐานข้อมูลประวัติเครื่องมือแพทย์ 
2. จัดให้มีการบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 
3. มีผู้ปฏิบัติงานบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 

การตรวจสอบ ทดสอบเครื่องมือแพทย์ 
1. จัดให้มีการตรวจสอบ ทดสอบเครื่องมือแพทย์ 
2. มีการบันทึกผลการตรวจและหรือทดสอบเครื่องมือแพทย์ 
3. มีการรับรองผลการตรวจสอบ ทดสอบเครื่องมือแพทย์ 
4. มีการบันทึกข้อมูลทดสอบเครื่องมือแพทย์ 
5. วิธีการทดสอบ ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
6. เครื่องมือมาตรฐานทดสอบ ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ 
7. ผู้ให้บริการในการทดสอบมีคุณสมบัติตามท่ีมาตรฐานก าหนด 

การซ่อมบ ารุงเครื่องมือแพทย์ 
1. มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการซ่อมบ ารุงที่ชัดเจน 
2. ผู้ปฏิบัติงานซ่อมบ ารุง มีคุณสมบัติตามท่ีมาตรฐานก าหนด 
3. มีการทดสอบเครื่องมือแพทย์ที่ต้องการความเที่ยงตรงแม่นย าหลังการซ่อม 
4. มีการจัดเก็บผลการซ่อม 

การยกเลิกการใช้งานเครื่องมือแพทย์ 
1. มีการบันทึกการยกเลิกการใช้งานเครื่องมือแพทย์ลงในทะเบียนประวัติหรือฐานข้อมูล 
2. มีปฏิบัติตามท่ีกฎหมายก าหนดในกรณีที่ท าการยกเลิกการใช้งานหรือโยกย้ายไปติดตั้ง ณ ที่ใหม่ 
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ด้านที่ 7 
ด้านสุขศึกษา 

 
ข้อก าหนดมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านสุขศึกษา 

สุขศึกษา หมายถึง กระบวนการจัดโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านสุขภาพ สร้างเสริม
ความสามารถของบุคคล รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ เกี่ยวกับสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่มีผลกระทบ 
ต่อสุขภาพ อันจะน าไปสู่การปรับเปลี่ยนสุขภาพ และธ ารงพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของบุคคล ครอบครัวและชุมชน  

เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา หมายถึง ข้อก าหนดระบบคุณภาพที่จ าเป็น (Essential 
Requirements) ส าหรับการท างานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เพ่ือให้การด าเนินงาน 
สุขศึกษาในโรงพยาบาลมีการบริหารจัดการที่ดี มีการจัดกระบวนงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพอย่าง
เป็นระบบ ถูกต้องตามหลักวิชาการและเชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทุกมาตรฐาน เป็นแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพทั้งในโรงพยาบาลและต่อเนื่องไปไปถึงชุมชนด้วย 

  มาตรฐานนี้ใช้ส าหรับการพัฒนาและการประเมินงานด้านสุขศึกษาของโรงพยาบาลที่เชื่อมโยงไปถึงชุมชน 
เนื้อหาในมาตรฐานครอบคลุมในเรื่องปัจจัยน าเข้า ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน กระบวนการ  ผลผลิตและผลลัพธ์ 
โดยในปีงบประมาณ 2562 ได้ปรับปรุงเกณฑ์ ข้อก าหนดในมาตรฐาน ฯ ให้ เหมาะสมกับแผนพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ (Service Plan) และระดับการให้บริการ จึงแบ่งเกณฑ์เป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

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

ด้านเนื้อหา กระบวนการ จะมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพใน 2 กลุ่มหลัก คือ 
1. กระบวนงานสุขศึกษาในกลุ่มไม่ป่วยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 
2. กระบวนงานสุขศึกษาในกลุ่มป่วยเพื่อส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยและครอบครัว 

โครงสร้างมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา ปี 2562 แบง่เป็น 3 หมวด ดังนี้ 

หมวดที่ 1 การบริหารจัดการ 
▪ การทบทวนคุณภาพงานโดยการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 
▪ นโยบายด้านสุขศึกษา หรือส่งเสริมสุขภาพของ โรงพยาบาลที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 
▪ บุคลากรด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

หมวดที่ 2 กระบวนงานสุขศึกษา 
▪ กระบวนงานสุขศึกษาในกลุ่มไม่ป่วยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 
▪ กระบวนงานสุขศึกษาในกลุ่มป่วยเพื่อส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยและครอบครัว 

หมวดที่ 3 ผลลัพธ์การด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
▪ พฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรือ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HL) หรือ พฤติกรรมการจัดการสุขภาพตนเอง 
▪ ภาวะสุขภาพ 
▪ นวัตกรรม หรือ ต้นแบบ หรือผลงานเด่นที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา

พฤติกรรมสุขภาพ 
▪ ความพึงพอใจต่อกระบวนการสุขศึกษา 
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แนวทางการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา 

หมวดที่ 1 การบริหารจัดการ 

เกณฑท์ีบู่รณาการในมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านที่ 1 การจัดการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

❖ การทบทวนคุณภาพงานโดยการประเมินตนเองตามมาตรฐาน ฯ  
โรงพยาบาลต้องมีการประเมินตนเอง เพื่อหาโอกาสพัฒนา /ส่วนขาด (Gap) ในการท างาน วิเคราะห์ 

ประเมินผลและจัดท าแนวทางหรือแผนการพัฒนา ปรับปรุงโดยใช้วงจร PDCA  
❖ นโยบายด้านสุขศึกษาหรือสร้างเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล 

นโยบายต้องสอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล และเกิดจากการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

เกณฑ์ 
1. บุคลากรด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  

         บุคลากรมีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม เพียงพอ และมีแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

หมวดที่ 2 กระบวนงานสุขศึกษา 

I. กระบวนงานสุขศึกษาในกลุ่มไม่ป่วยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 

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

สาธารณสุขที่ส าคัญ เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการด าเนินงานสุขศึกษา (การก าหนดวัตถุประสงค์  
เชิงพฤติกรรม) 

3. มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ มีการน าข้อมูล
ไปใช้ในการวางแผนการด าเนินงานสุขศึกษา (การออกแบบกิจกรรม) 

4. มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาที่มีวัตถุประสงค์
หรือตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพท่ีสอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล 

5. มีการออกแบบกิจกรรมและใช้สื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมสุขภาพและปัญหา ความต้องการและวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย  

6. แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดท าโดยการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายตัวแทนภาคประชาชน 

7. มีแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ระบุตัวชี้วัดพฤติกรรม
สุขภาพ เครื่องมือ ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมาย 

8. มีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุข
ศึกษาครบตามแผนที่ก าหนด และการด าเนินกิจกรรมใช้การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสุขศึกษาหรือทีมสหวิชาชีพ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนภาคประชาชน 

9. มีการ สนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคี เครือข่าย แกนน าสุขภาพภาคประชาชน ในการด าเนินงานสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

10. มีการประเมินผลและรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร การประเมินกิจกรรม/กระบวนการระหว่างด าเนิน
โครงการ หรือ ประเมินตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ตั้งไว้เมื่อสิ้นสุดโครงการ 
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11. มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพและน า ผลการเฝ้าระวังไปใช้ในการปรับกิจกรรมในแผนงาน/โครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

 

II. กระบวนงานสุขศึกษาในกลุ่มป่วยเพื่อส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยและครอบครัว 

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

สาธารณสุขที่ส าคัญ เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการด าเนินงานสุขศึกษา (ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม) 
13. มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ มีการน าข้อมูล

ไปใช้ในการวางแผนการด าเนินงานสุขศึกษา (ออกแบบกิจกรรม) 
14. มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาที่มีวัตถุประสงค์

หรือตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพท่ีสอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล 
15. มีการออกแบบกิจกรรมและใช้สื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับปัจจัยสาเหตุ

พฤติกรรมสุขภาพและปัญหา ความต้องการและวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย  
16. แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดท าโดยการมีส่วนร่วม

ของคณะกรรมการสุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายตัวแทนภาคประชาชน 
17. มีแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ระบุตัวชี้วัดพฤติกรรม

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

ศึกษาครบตามแผนที่ก าหนด และการด าเนินกิจกรรมใช้การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสุขศึกษาหรือทีมสหวิชาชีพ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนภาคประชาชน 

19. มีการ สนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคี เครือข่าย แกนน าสุขภาพภาคประชาชน ในการด าเนินงานสุข
ศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

20. มีการประเมินผลและรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร การประเมินกิจกรรม/กระบวนการระหว่าง
ด าเนินโครงการ หรือ ประเมินตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ตั้งไว้เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

21. มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพและน า ผลการเฝ้าระวังไปใช้ในการปรับกิจกรรมในแผนงาน/โครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

22. มีการวิจัยด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของโรงพยาบาล  
และเก่ียวกับกระบวนการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  

ข้อก าหนดของงานวิจัย  
 1) เป็นวิจัยที่มีวัตถุประสงค์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุข 

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

หมวดที่ 3 ผลลัพธ์การด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

เกณฑ์ 
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23. กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านกระบวนการสุขศึกษามีพฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรือความรอบรู้ทางสุขภาพ (HL) 
ในปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกต้องเพิ่มข้ึน  

24. กลุ่มเป้าหมาย ที่ผ่านกระบวนการสุขศึกษามีภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น 

• กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง : รอบเอว BMI ,FBS, BP เป็นต้น 

• กลุ่มป่วย :ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถดูแลจัดการตนเองได้ ภาวะแทรกซ้อนลดลง อัตรา Re-
admission ในโรคเรื้อรังลดลง ฯลฯ 

25. มีนวัตกรรม หรือ ต้นแบบ หรือผลงานเด่นที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อกระบวนการสุขศึกษาตามแผนงานโครงการ 
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ค าอธิบาย 

เกณฑ์การเยี่ยมประเมิน 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
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ค าอธิบาย ด้านที่ 1 ดา้นการจัดการคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

ผู้ท าการตรวจสอบจะต้องพิจารณาจากเกณฑ์ประเมินผลการตรวจสอบด้านระบบการจัดการคุณภาพ  
ในโรงพยาบาล แล้วให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ โดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่พบเห็น หลักฐาน การด าเนินการ การสัมภาษณ์ 
ดังนี้ 

1. 1.1 การก าหนดนโยบาย การจัดการคุณภาพ 5 เปอร์เซ็นต์ 

นโยบายการจัดการระบบบริการสุขภาพ เป็นการแสดงเจตจ านงความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงของ
โรงพยาบาลที่มีต่อการจัดการระบบบริการสุขภาพ โดยผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดนโยบาย ซึ่งนโยบายควรมีข้อความที่
ชัดเจนมีการแสดงถึงวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการน าระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพไปใช้ โดยนโยบาย
ควรสื่อสารไปยังบุคลากร และบุคลากรมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นต่อนโยบาย โรงพยาบาลควรมีการทบทวน
นโยบายอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับสถานภาพของโรงพยาบาลในขณะนั้น และมีการน า ไปปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.1.1 ก าหนดนโยบายโดยผู้บริหารสูงสุด เป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร 

วิธีการประเมิน 

โรงพยาบาลมีนโยบายที่แสดงเจตจ านงความรับผิดชอบต่อระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ลงนามโดยผู้บริหารระดับสูงท่านปัจจุบัน หากเป็นนโยบายของผู้บริหารท่านก่อนก็จะต้องไม่เกินหนึ่งปี  

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีนโยบายที่เป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร 

0.5 คะแนน มีนโยบายที่เป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร ผู้บริหารระดับสูงลงนาม 

1 คะแนน มีนโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ลงนามโดยผู้บริหารระดับสูงท่านปัจจุบัน 

1.1.2 เนื้อหาของนโยบายมีสาระส าคัญสอดคล้องกับมาตรฐานระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 

วิธีการประเมิน 
  เนื้อหาสาระส าคัญในนโยบายมีความสอดคล้องกับมาตรฐานระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ  

มีข้อความที่ชัดเจนมีการแสดงถึงวิสัยทัศน์และความมุ่งม่ันในการน าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล ประกอบด้วย 

• ความมุ่งหวังของผู้บริหารต่อระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 

• ความมุ่งหวังในการด าเนินการให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ 

• การจัดสรรทรัพยากร 

• การมีส่วนร่วมของบุคลกรทุกระดับ 

• การปรับปรุงพัฒนา 
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วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน มีนโยบายแต่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 

0.5 คะแนน มีเนื้อหาบางส่วนของนโยบายกับมาตรฐานระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 

1 คะแนน 
เนื้อหาของนโยบายมีสาระส าคัญสอดคล้องและครอบคลุม แสดงถึงวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นใน
การน าไปปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 
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1.1.3 มีการถ่ายทอด เผยแพร่นโยบายฯ ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีการที่มีความเหมาะสมและ
ปฏิบัติตามนโยบายฯ ได้อย่างทั่วถึง 

วิธีการประเมิน 

  มีการสื่อสารนโยบายไปยังบุคลากร และบุคลากรมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นต่อนโยบายเพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการทบทวนนโยบายอย่างสม่ าเสมอให้มีความเหมาะสมกับสถานภาพของโรงพยาบาลและสามารถปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การประชุม การติดประกาศ การสื่อสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ Facebook Line ฯลฯ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการสื่อสารนโยบายไปยังบุคลากร 

0.5 คะแนน มีการสื่อสารนโยบายไปยังบุคลากร ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  

1 คะแนน 
มีการสื่อสารนโยบายไปยังบุคลากร ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการให้ข้อคิดเห็นต่อนโยบาย 

1.1.4 มีการทบทวนนโยบายฯ 

วิธีการประเมิน 

  มีการทบทวนนโยบายให้มีความเหมาะสมกับสถานะภาพของโรงพยาบาลในขณะนั้น ตามความจ าเป็น
ของโรงพยาบาล ในระบบงานต่างๆ และมีการน าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการทบทวนนโยบาย 

0.5 คะแนน 
มีการทบทวนนโยบาย แต่ไม่มีความเหมาะสมกับสถานะภาพของโรงพยาบาลและความจ าเป็น
ขณะนั้น 

1 คะแนน 
มีการทบทวนนโยบายมีความเหมาะสมกับสถานะภาพของโรงพยาบาล ระบบการจัดระบบ
บริการสุขภาพมีการพัฒนายิ่งขึ้น 

 

1. 1.2 การแต่งตั้งคณะท างานการจัดการคุณภาพ หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมาย 5 เปอร์เซ็นต์ 

ความมุ่งหวังในการน าระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพไปปฏิบัติควรเริ่มที่ผู้บริหารระดับสูงของ
โรงพยาบาลโดยผู้บริหารควรแต่งตั้งผู้แทนมีอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลระบบการจัดการระบบ
บริการสุขภาพ ให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บริหารระดับสูง เพ่ือน าไปทบทวนและ
ปรับปรุงระบบการจัดการต่อไป และบุคลากรทุกระดับของโรงพยาบาลควรตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของตนต่อประสิทธิผลของระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 
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1.2.1 ผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลมีค าสั่งแต่งตั้งผู้แทนหรือคณะท างาน  

วิธีการประเมิน 

มีค าสั่งแต่งตั้งผู้แทนมีอ านาจและหน้าที่ความรับชอบในการดูแลระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพให้มี
การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บริหารระดับสูง 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
ไม่มีค าสั่งแต่งตั้งผู้แทนหรือคณะท างานรับผิดชอบในการดูแลระบบการจัดการระบบบริการ
สุขภาพ 

0.5 คะแนน 
ไม่มีค าสั่งแต่งตั้งผู้แทนหรือคณะท างานแต่มีผู้ท าหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลระบบการจัดการ
ระบบบริการสุขภาพ  

1 คะแนน มีค าสั่งแต่งตั้งผู้แทนหรือคณะท างานรับผิดชอบในการดูแลระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 

1.2.2 แผนผัง โครงสร้างบุคลากรของโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 

วิธีการประเมิน 

มีโครงสร้างบุคลากรของโรงพยาบาลที่รับผิดชอบในการดูแลระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ  

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
ไม่มีโครงสร้างบุคลากรของโรงพยาบาล และไม่รับผิดชอบในการดูแลระบบการจัดการระบบ
บริการสุขภาพ  

0.5 คะแนน 
ไม่มีโครงสร้างบุคลากรของโรงพยาบาล แต่ผู้ที่รับผิดชอบในการดูแลระบบการจัดการระบบ
บริการสุขภาพ  

1 คะแนน มีโครงสร้างบุคลากรของโรงพยาบาลและมีผู้ที่รับผิดชอบระบบการจัดการ  

1.2.3 มีการก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะท างานอย่างชัดเจน 

วิธีการประเมิน 

ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ โดยอาจระบุไว้
ในค าบรรยายลักษณะงาน  

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร 

0.5 คะแนน มีการก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรไม่ครอบคลุม 

1 คะแนน 
มีการก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรครอบคลุมชัดเจนและชี้แจงให้
บุคลากรทราบ 
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1.2.4 มีการเผยแพร่ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานฯด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีการอย่างท่ัวถึง 

วิธีการประเมิน  

การสื่อสารค าสั่งแต่งตั้งบุคคล คณะท างานให้บุคลากรในโรงพยาบาลรับทราบ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
หน้าที่รับผิดชอบ เช่น การประชุม การติดประกาศ การสื่อสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ Facebook Line ฯลฯ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการถ่ายทอด เผยแพร่ค าสั่งแต่งตั้ง 

0.5 คะแนน มีการถ่ายทอด เผยแพร่ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานแต่ไม่ทั่วถึง 

1 คะแนน 
 มีการถ่ายทอด เผยแพร่ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานฯ ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีการ 
อย่าง ทั่วถึง 

 

1.3 การประเมินตนเองตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 5 เปอร์เซ็นต์ 

1.3.1 มีการใช้แบบประเมินตนเอง 

วิธีการประเมิน 

การน ามาตรฐานระบบบริการสุขภาพไปปฏิบัติ โรงพยาบาลควรประเมินตนเองว่ามีการด าเนินงานระบบ
การจัดการระบบบริการสุขภาพเป็นอย่างไรบ้าง จะท าให้โรงพยาบาลสามารถด าเนินงานตามมาตรฐานระบบการ
จัดการระบบบริการสุขภาพได้อย่างถูกต้อง ข้อมูลที่ได้จากการประเมินตนเองจะใช้เพ่ือการพิจารณาก าหนด
นโยบาย ขบวนการพัฒนาระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาล 

วิธีการให้คะแนน 
0 คะแนน ไม่มีการใช้แบบประเมินตนเอง 

0.5 คะแนน มีการใช้แบบประเมินตนเองแต่ครบถ้วน 

1 คะแนน มีการใช้แบบประเมินตนเองครบถ้วนและน าข้อมูลที่ได้ตอบกลับเข้าระบบข้อมูล HS4 

1.3.2 มีเอกสาร/หลักฐานและการวิเคราะห์ผลแบบประเมินตนเอง 

วิธีการประเมิน 

  โรงพยาบาลน าผลวิเคราะห์จากการประเมินต้นเองไปก าหนดนโยบายหรือทบทวนนโยบายของโรงพยาบาล 
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานการจัดการระบบบริการสุขภาพ และการด าเนินงานในระบบงานอาคารและ
สภาพแวดล้อม ระบบงานความปลอดภัย ระบบงานสิ่งแวดล้อม ระบบงานสื่อสาร ระบบงานเครื่องมือแพทย์  
และระบบงานสุขศึกษา 
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วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีเอกสาร/หลักฐานการวิเคราะห์ผลแบบประเมินตนเอง 

0.5 คะแนน มีเอกสาร/หลักฐานการวิเคราะห์ผลครบถ้วน 

1 คะแนน 
น าผลวิเคราะห์ที่ได้มาจัดล าดับความส าคัญ เพ่ือประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายหรือ
ทบทวนนโยบาย และก าหนดแนวทางการด าเนินงานระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพและ
การด าเนินงานในระบบงานต่างๆที่เก่ียวข้อง 

 

1.4 การรวบรวม วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูล 10 เปอร์เซ็นต์ 

  ประเด็นปัญหา ความเสี่ยงในระบบงานอาคารและสภาพแวดล้อม ระบบงานความปลอดภัย ระบบงาน
สิ่งแวดล้อม ระบบงานสื่อสาร ระบบงานเครื่องมือแพทย์ และระบบงานสุขศึกษาทั้งหมดควรถูกชี้บ่งและได้รับการ
ประเมินเพ่ือตัดสินระดับปัญหา ความเสี่ยง ว่าต้องควบคุม ป้องกัน หรือปรับปรุงอย่างไรถึงเหมาะสม ซึ่งขั้นตอนนี้
ควรท าซ้ าเมื่อมีการปรับปรุงหรือมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการท างาน สถานที่ท างาน วิธีการควบคุม ข้อก าหนด
ทางวิชาการและกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง  

1.4.1 ระบบงานอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล 

วิธีการประเมิน 

  มีผลการวิเคราะห์ระบบงานอาคารและสภาพแวดล้อม และน าผลวิเคราะห์ไปจัดล าดับความส าคัญของ
ประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยงเพ่ือน าไปจัดท าแผนงานการควบคุม ป้องกัน หรือแผนงานการปรับปรุงแก้ไข 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน มีผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยงจากการประเมินตนเอง 

0.5 คะแนน 
มีผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยงจากการประเมินตนเองมาจัดล าดับความส าคัญ
ของประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยง 

1 คะแนน 
น าผลวิเคราะห์ที่จัดล าดับความส าคัญของประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยงมาจัดท าแผนงานการ
ควบคุม ป้องกัน หรือแผนงานการปรับปรุงแก้ไข 

1.4.2 ระบบงานความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

วิธีการประเมิน 

 มีผลการวิเคราะห์ระบบงานความปลอดภัย และน าผลวิเคราะห์ไปจัดล าดับความส าคัญของประเด็นปัญหา
หรือความเสี่ยงเพื่อน าไปจัดท าแผนงานการควบคุม ป้องกัน หรือแผนงานการปรับปรุงแก้ไข 
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วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน มีผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยงจากการประเมินตนเอง 

0.5 คะแนน 
มีผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยงจากการประเมินตนเองมาจัดล าดับความส าคัญ
ของประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยง 

1 คะแนน 
น าผลวิเคราะห์ที่จัดล าดับความส าคัญของประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยงมาจัดท าแผนงานการ
ควบคุม ป้องกัน หรือแผนงานการปรับปรุงแก้ไข 

1.4.3 ระบบงานสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 

วิธีการประเมิน 

 มีผลการวิเคราะห์ระบบงานสิ่งแวดล้อม และน าผลวิเคราะห์ไปจัดล าดับความส าคัญของประเด็นปัญหา
หรือความเสี่ยงเพือ่น าไปจัดท าแผนงานการควบคุม ป้องกัน หรือแผนงานการปรับปรุงแก้ไข 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน มีผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยงจากการประเมินตนเอง 

0.5 คะแนน 
มีผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยงจากการประเมินตนเองมาจัดล าดับความส าคัญ
ของประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยง 

1 คะแนน 
น าผลวิเคราะห์ที่จัดล าดับความส าคัญของประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยงมาจัดท าแผนงานการ
ควบคุม ป้องกัน หรือแผนงานการปรับปรุงแก้ไข 

1.4.4 ระบบงานสื่อสารในโรงพยาบาล 

วิธีการประเมิน 

 มีผลการวิเคราะห์ระบบงานสื่อสาร และน าผลวิเคราะห์ไปจัดล าดับความส าคัญของประเด็นปัญหาหรือ
ความเสี่ยงเพ่ือน าไปจัดท าแผนงานการควบคุม ป้องกัน หรือแผนงานการปรับปรุงแก้ไข 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน มีผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยงจากการประเมินตนเอง 

0.5 คะแนน 
มีผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยงจากการประเมินตนเองมาจัดล าดับความส าคัญ
ของประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยง 

1 คะแนน 
น าผลวิเคราะห์ที่จัดล าดับความส าคัญของประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยงมาจัดท าแผนงานการ
ควบคุม ป้องกัน หรือแผนงานการปรับปรุงแก้ไข 
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1.4.5 ระบบงานเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล 

วิธีการประเมิน 

 มีผลการวิเคราะห์ระบบงานเครื่องมือแพทย์ และน าผลวิเคราะห์ไปจัดล าดับความส าคัญของประเด็น
ปัญหาหรือความเสี่ยงเพื่อน าไปจัดท าแผนงานการควบคุม ป้องกัน หรือแผนงานการปรับปรุงแก้ไข 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน มีผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยงจากการประเมินตนเอง 

0.5 คะแนน 
มีผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยงจากการประเมินตนเองมาจัดล าดับความส าคัญ
ของประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยง 

1 คะแนน 
น าผลวิเคราะห์ที่จัดล าดับความส าคัญของประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยงมาจัดท าแผนงานการ
ควบคุม ป้องกัน หรือแผนงานการปรับปรุงแก้ไข 

1.4.6 ด้านสุขศึกษา 

วิธีการประเมิน 

 มีผลการวิเคราะห์ระบบงานสุขศึกษา และน าผลวิเคราะห์ไปจัดล าดับความส าคัญของประเด็นปัญหาหรือ
ความเสี่ยงเพ่ือน าไปจัดท าแผนงานการควบคุม ป้องกัน หรือแผนงานการปรับปรุงแก้ไข 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน มีผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยงจากการประเมินตนเอง 

0.5 คะแนน 
มีผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยงจากการประเมินตนเองมาจัดล าดับความส าคัญ
ของประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยง 

1 คะแนน 
น าผลวิเคราะห์ที่จัดล าดับความส าคัญของประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยงมาจัดท าแผนงานการ
ควบคุม ป้องกัน หรือแผนงานการปรับปรุงแก้ไข 

 

1.5 ความสอดคล้องการวางแผน การจัดการ ประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยง 20 เปอร์เซ็นต์ 

กระบวนการในการวางแผนเป็นขั้นตอนที่ส าคัญในระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ โดยทั่วไปขั้นตอน
วางแผนจะครอบคลุมตั้งแต่การน าผลประเมินตนเอง นโยบาย ข้อก าหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาชี้บ่งอันตราย 
การประเมินความเสี่ยง และการเตรียมระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ โดยครอบคลุมการก าหนดแผนงาน
และวัตถุประสงค์การจัดการระบบบริการสุขภาพ การวางแผนปฏิบัติในระบบงานงานที่เกี่ยวข้อง  แผนปฏิบัติการ
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ส าหรับการควบคุมการปฏิบัติ แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบและวัดผลการปฏิบัติ การตรวจประเมินและการ
ทบทวนการจัดการ 

1.5.1 การวางแผนที่สอดคล้องกับการเตรียมระบบหรือพัฒนาระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ  

วิธีการประเมิน  

มีการก าหนดแผนงานและวัตถุประสงค์การจัดการระบบบริการสุขภาพ ซึ่งจะต้องประกอบด้วยแผนปฏิบัติ
ในระบบงานงานที่เกี่ยวข้อง แผนปฏิบัติการส าหรับการควบคุมการปฏิบัติ แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบและ
วัดผลการปฏิบัติ การตรวจประเมินและการทบทวนการจัดการ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการก าหนดแผนงานการเตรียมระบบหรือพัฒนาระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 

0.5 คะแนน 
มีการก าหนดแผนงานและวัตถุประสงค์ที่ไม่สอดคล้องกับการเตรียมระบบหรือพัฒนาระบบการ
จัดการระบบบริการสุขภาพ 

1 คะแนน 

มีการก าหนดแผนงานและวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับการเตรียมระบบหรือพัฒนาระบบการ
จัดการระบบบริการสุขภาพ ที่ประกอบด้วยแผนปฏิบัติในระบบงานงานที่เก่ียวข้อง แผนปฏิบัติ
การส าหรับการควบคุมการปฏิบัติ แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบและวัดผลการปฏิบัติ การ
ตรวจประเมินและการทบทวนการจัดการ 

1.5.2 ประเด็นการจัดท าโครงการ/แผนงานการควบคุมความเสี่ยง และการเตรียมความพร้อมส าหรับภาวะฉุกเฉิน 

 ความเสี่ยงทั้งหมดควรถูกชี้บ่งและได้รับการประเมินเพ่ือตัดสินระดับความเสี่ยง และความเสี่ยงนั้นควรถูก
ควบคุมอย่างเหมาะสม การประเมินความเสี่ยงเพ่ือตัดสินใจว่าแผนงานหรืการควบคุมที่มีอยู่เพียงพอหรือไม่  
การประเมินความเสี่ยงมีพ้ืนฐานอยู่มี่การเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติตกลงร่วมกันถึงขั้นตอนการด าเนินงาน 
ในหลักการ 

• มีพ้ืนฐานในการรับรู้ความเสี่ยงของโรงพยาบาลร่วมกัน 

• มีความจ าเป็นและสามารถน าไปปฏิบัติได้ 

• จะเกิดผลส าเร็จในการป้องกัน 

1.5.2.1 การวางแผนที่สอดคล้องกับการควบคุมความเสี่ยง การเตรียมความพร้อมส าหรับภาวะฉุกเฉิน 

วิธีการประเมิน 

มีการก าหนดแผนงานและวัตถุประสงค์การควบคุมความเสี่ยงโดยการควบคุมที่แหล่งก าเนิด  แต่หาก 
ไม่สามารถปฏิบัติได้หรือยังมีความเสี่ยงอยู่ควรพิจารณาก าหนดมาตรการควบคุม การเตรียมความพร้อมส าหรับ
ภาวะฉุกเฉินเพ่ือการลดความรุนแรงและความเสียหายที่เกิดข้ึน การวางแผนฉุกเฉินและเทคนิควิธีการต่างๆ 
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วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการก าหนดแผนงานการควบคุมความเสี่ยง การเตรียมความพร้อมส าหรับภาวะฉุกเฉิน 

0.5 คะแนน มีการก าหนดแผนงานและวัตถุประสงค์ที่ไม่สอดคล้องกับการควบคุมความเสี่ยง การเตรียมความ
พร้อมส าหรับภาวะฉุกเฉิน 

1 คะแนน 
มีการก าหนดแผนงานและวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับการควบคุมความเสี่ยงโดยการควบคุมท่ี
แหล่งก าเนิดหรือหากยังมีความเสี่ยงอยู่ได้มีการก าหนดมาตรการควบคุมและมีการวางแผนและ
เทคนิควิธีการต่างๆ เตรียมความพร้อมส าหรับภาวะฉุกเฉิน 

1.5.2.2 รวบรวม วิเคราะห์ กฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

วิธีการประเมิน  

 มีหน่วยงานหรือบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดในการรวบรวมและติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อก าหนด
อ่ืนๆให้ทันสมัย เพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่หน่วยงานต่างๆภายในโรงพยาบาล 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการรวบรวม วิเคราะห์ กฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

0.5 คะแนน 
มีการรวบรวม วิเคราะห์ กฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง แต่ขาดการติดตามแก้ไข
เพ่ิมเติมที่ก าหนดขึ้นใหม่และการยกเลิก  

1 คะแนน 
กฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆที่เก่ียวข้องมีการติดตามแก้ไขเพ่ิมเติมและมีการยกเลิกพร้อมกับ
ประสานงานกับหน่วยงานภายในโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องในการน ากฎหมายและข้อก าหนดไป
ด าเนินการ 

  

1.6 การด าเนินการและการปฏิบัติ ในระบบงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้ง  6 ระบบ  25  เปอร์เซ็นต์ 

 ผู้บริหารระดับสูงแสดงความมุ่งมั่นเพ่ือให้มั่นใจว่ามีทรัพยากรที่จ าเป็นอย่างเพียงพอในการจัดท าระบบ
การจัดการระบบบริการสุขภาพ มีการน าไปปฏิบัติ รักษาไว้ และมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รายงานผลการ
ด าเนินการระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ ระบบงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ระบบงานอาคารและสภาพแวดล้อม  
ระบบงานความปลอดภัย ระบบงานสิ่งแวดล้อม ระบบงานสื่อสาร ระบบงานเครื่องมือแพทย์ และระบบงานสุข
ศึกษา ต่อผู้บริหาร เพ่ือน าไปใช้ในการทบทวนระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 

 1.6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบ มอบหมายอ านาจและทรัพยากร เวลาตามความจ าเป็น  

วิธีการประเมิน  
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มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบงานไว้ชัดเจน โดยอาจระบุไว้ในค าบรรยายลักษณะ
งาน มอบหมายอ านาจและทรัพยากร รวมทั้งเวลา ตามความจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บุคลากรทุกคนตามความ
รับผิดชอบ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ 

0.5 คะแนน 
มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ มอบหมายอ านาจ ที่ไม่สอดคล้องหรือไม่เหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

1 คะแนน 
มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ มอบหมายอ านาจและทรัพยากร รวมทั้งเวลาตามความจ าเป็นในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

1.6.2 จัดท าระเบียบ วิธีการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทุกด้านของระบบงานต่างๆ 

วิธีการประเมิน 

มีการก าหนดขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ การรายงานผล ในกิจกรรมที่มีผลกับความปลอดภัย หรือส่งผล  
กับคุณภาพการให้บริการเพ่ือให้แน่ใจว่ากิจกรรมที่ปฏิบัติถูกต้องตามหลักวิชาการหรือข้อก าหนดกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการจัดท าระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน 

0.5 คะแนน 
มีการจัดท าระเบียบ วิธีการปฏิบัติงานไม่ครอบคลุมในกิจกรรมที่ส่งผลกับความปลอดภัย หรือ
ส่งผลกับคุณภาพการให้บริการ 

1 คะแนน 
มีการจัดท าระเบียบ วิธีการปฏิบัติงานครอบคลุมในกิจกรรมที่ส่งผลกับความปลอดภัย หรือส่งผล
กับคุณภาพการให้บริการ  

1.6.3 มีการถ่ายทอดระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติภายในและภายนอกโรงพยาบาล และมีการปฏิบัติ
ตาม 

วิธีการประเมิน 
บุคลากรผู้ปฎิบัติหน้าที่ในระบบงานที่เกี่ยวข้องได้รับการถ่ายชี้แจ้ง และเข้าใจในระเบียบและวิธีการปฏิบัติงาน 

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

 

 



  

 

คู่มือ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2562 (พิมพ์ครั้งที่ 1)                                                            หน้า 35/246 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการถ่ายทอด ระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติ 

0.5 คะแนน 
มีการถ่ายทอด ระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติภายในและภายนอกโรงพยาบาลแต่
มีความคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติ 

1 คะแนน 
มีการถ่ายทอดระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติภายในและภายนอกโรงพยาบาลและ
มีการด าเนินงานได้ถูกต้อง ครบถ้วน 

1.6.4 จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและให้ค าปรึกษา  

วิธีการประเมิน  

มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากภายในและภายนอก และจัดให้มีวิธีการปฏิบัติงานเมื่อมีข้อร้องเรียนเกิดขึ้น
ร่วมถึงการชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนดังกล่าว 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและให้ค าปรึกษา  

0.5 คะแนน มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและให้ค าปรึกษา พร้อมระเบียบและวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดข้อร้องเรียน 

1 คะแนน 
มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและให้ค าปรึกษา พร้อมระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานและมีการ
เผยแพร่ข้อชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนดังกล่าว 

1.6.5 จัดท าระเบียบ วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดข้อร้องเรียน  

วิธีการประเมิน  

วิธีปฏิบัติต้องประกอบด้วยประเด็นหลักดังนี้ 1) การจัดการข้อร้องเรียน 2) การแก้ไข 3) การป้องกันสิ่งที่ 
ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐานระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
มีการจัดท าระเบียบ วิธีปฏิบัติแต่ไม่มีประเด็นที่เก่ียวกับ 1)การจัดการข้อร้องเรียน 2)การแก้ไข 
3)การป้องกันสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐานระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 

0.5 คะแนน มีการจัดท าระเบียบ วิธีปฏิบัติแต่มีเพียงบางประเด็นหลักท่ีก าหนด 

1 คะแนน 
มีการจัดท าระเบียบ วิธีปฏิบัติครบทุกประเด็นที่ก าหนดและแสดงผลการปฏิบัติกรณีที่มีข้อ
ร้องเรียน 
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1.7 การติดตามและประเมินผลการจัดการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 20 เปอร์เซ็นต์ 

๑.7.1 จัดท าระเบียบปฏิบัติและบันทึกของหน่วยงานในเรื่องการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 

วิธีการประเมิน 

 จัดท าระเบียบปฏิบัติการด าเนินงานส าหรับการติดตามตรวจสอบและวัดผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 
โดยครอบคลุมถึง 1) การวัดเชิงคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสม 2) ระดับความส าเร็จ 3) วัดผลการด าเนินการ
ตามแผนงานระบบการจัดการ 4) การบันทึกข้อมูลและผลการติดตามตรวจสอบและการวัดผลการด าเนินการ 

วิธีการให้คะแนน  

0 คะแนน 
ไม่มีการจัดท าระเบียบปฏิบัติและบันทึกของหน่วยงานในเรื่องการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล 

0.5 คะแนน 
มีการจัดท าระเบียบปฏิบัติและบันทึกของหน่วยงานในเรื่องการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล 

1 คะแนน 
มีการจัดท าระเบียบปฏิบัติและบันทึกของหน่วยงานในเรื่องการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล ครอบคลุมทั้ง 4 ประเด็น 

1.7.2 มีประเมินผลบันทึกการตรวจติดตาม ตามมาตรฐานระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ  

วิธีการประเมิน 

มีขั้นตอนการด าเนินงานส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติ ตามมาตรฐานระบบการจัดการระบบบริการ
สุขภาพ ข้อก าหนดของระบบงานต่างๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามช่วงเวลาที่ ก าหนด เพ่ือแสดงความมุ่งมั่น 
ในการปฏิบัติตาม 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการประเมินผลบันทึก การตรวจติดตาม  

0.5 คะแนน 
มีการประเมินผลบันทึก การตรวจติดตาม ตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ แต่ยังไม่ครอบคลุม
ทั้งหมด 

1 คะแนน มีการประเมินผลบันทึก การตรวจติดตาม ตามมาตรฐานระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 
ข้อก าหนดของระบบงานต่างๆ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ตามช่วงเวลาที่ก าหนด 
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1.7.3 จัดท ากิจกรรมตรวจติดคุณภาพภายใน  

วิธีการประเมิน 

มีกิจกรรมตรวจติดตามคุณภายในโรงพยาบาล ในระบบการจัดการ ระบบงานอาคารและสภาพแวดล้อม 
ระบบงานความปลอดภัย ระบบงานสิ่งแวดล้อม ระบบงานสื่อสาร ระบบงานเครื่องมือแพทย์ และระบบงานสุขศึกษา 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีกิจกรรมตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  

0.5 คะแนน มีมีกิจกรรมตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพแต่ไม่ครบ 

1 คะแนน 
มีมีกิจกรรมตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพแต่ไม่ครบและ
ต่อเนื่องทุกปี 

1.7.4 การตรวจตามแผน และการแก้ไขปรับปรุงหลังการตรวจติดคุณภาพภายใน 

วิธีการประเมิน 

 มีการตรวจประเมินภายในของโรงพยาบาล ตามมาตรฐานระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ  
ตามช่วงเวลาตามแผนที่ก าหนด และจัดเตรียมข้อมูลผลการตรวจประเมินรายงานแก่ฝ่ายบริหารเพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไข 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการตรวจติดคุณภาพภายใน 

0.5 คะแนน มีการตรวจติดคุณภาพภายในตามแผน  

1 คะแนน มีการตรวจตามแผน และการแก้ไขปรับปรุงหลังการตรวจติดคุณภาพภายใน 

 

1.8 การทบทวนและปรับปรุงระบบการจัดการอย่างต่อเนื่อง 5 เปอร์เซ็นต์ 

 ผู้บริหารระดับสูงต้องทบทวนระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพตามช่วงเวลาที่วางแผนไว้ เพื่อให้มั่นใจ
ว่าระบบยังมีความเหมาะสมพอเพียง และมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงประเมินโอกาสเพ่ือการปรับปรุงและ
ความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์  
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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 

 ข้อมูลส าหรับการประชุมทบทวนการจัดการระบบบริการสุขภาพต้องรวมถึง 

• ผลการด าเนินงานระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 
• ระดับความส าเร็จการบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการของระบบการจัดการ และระบบงาน  
   ทั้ง 6 ระบบงาน 
• ผลการประเมินและผลการปฏิบัติตามกฎหมาย 
• การสื่อสารจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและข้อร้องเรียน 
• ผลการมีส่วนร่วมและการปรึกษา 
• สถานการณ์การสอบสวนอุบัติการณ์ การปฏิบัติการแก้ไข การปฏิบัติการป้องกัน 
• การติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
• การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ รวมทั้งการพัฒนาของกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับ

ระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 
• ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการประชุมตามแผน 

0.5 คะแนน มีการประชุมตามแผนแต่มีข้อมูลในการประชุมไม่ครอบคลุม 

1 คะแนน มีการประชุมตามแผน และมีข้อมูลในการประชุมครอบคลุมครบถ้วน 

1.8.3 มีการแจ้งเวียนผลการประชุมให้หน่วยงานต่างๆ 

วิธีการประเมิน 

 โรงพยาบาลแจ้งเวียนผลการประชุมให้หน่วยงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบัติตามมติที่ประชุม  
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วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการแจ้งเวียนผลการประชุม 

0.5 คะแนน มีการแจ้งเวียนผลการประชุม 

1 คะแนน มีการแจ้งเวียนผลการประชุมให้หน่วยงานต่างๆรับทราบอย่างทั่วถึง 

1.8.4 มีการวิเคราะห์และน าผลสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

วิธีการประเมิน 
 การทบทวนการจัดการระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ ต้องแสดงความมุ่งมั่นให้มีการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องและต้อรวมถึงการตัดสินใจและการด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในสิ่ง ต่อไปนี้ 

• ผลการด าเนินการระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 
• นโยบายและวัตถุประสงค์ระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 
• ทรัพยากรต่างๆที่จ าเป็น 
• ประเด็นอ่ืนๆของระบบงานทั้ง 6 ระบบ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการวิเคราะห์ 

0.5 คะแนน มีการวิเคราะห์ 

1 คะแนน มีการวิเคราะห์และน าผลสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

1.8.5 มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรฝึกอบรม และประเมินบุคลากรระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ
และระบบงานต่างๆ และจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

วิธีการประเมิน 

ต้องแน่ใจว่าบุคลากรทุกระดับมีความรู้ความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่
ได้รับมอบหมายโดยพิจารณาจากการศึกษา การฝึกอบรม ทักษะและประสบการณ์และได้รับการฝึกอบรมเพ่ิมเติม
ตามความจ าเป็น เพ่ือให้มีความสามารถและบรรลุนโยบายและวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรฝึกอบรม และประเมินบุคลากรระบบการจัดการ 

0.5 คะแนน 
มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรฝึกอบรม แต่ไม่มีประเมินบุคลากรระบบการจัดการและไม่มีการ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

1 คะแนน 
มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรฝึกอบรม และประเมินบุคลากรระบบการจัดการและมีการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
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1.8.6 จัดท าระเบียบปฏิบัติการควบคุมเอกสารระบบการจัดการ 

วิธีการประเมิน 

 เอกสารในระบบควรสนับสนุนระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ และระบบงานทั้ง 6 ระบบ จึงควร
จัดท าข้นตามความจ าเป็นของโรงพยาบาลโดยพิจารณาจากขนาด และความซับซ้อนของโรงพยาบาล กระบวนการ
ในการท างาน ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ควรก าหนดประเภทเอกสารอย่างชัดเจนเช่น คู่มือการจัดระบบการจัดการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน วิธีปฏิบัติงาน เอกสารสนับสนุน และจัดท าขั้นตอนการควบคุมเอกสารข้างต้น การน าไป
ปฏิบัติ การแจกจ่ายให้ผู้เกี่ยวข้อง และการเรียกคืนเอกสารที่มีการยกเลิกเป็นต้น 

วิธีการใหค้ะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการจัดท าระเบียบปฏิบัติการควบคุมเอกสารระบบการจัดการ 

0.5 คะแนน มีการจัดท าระเบียบปฏิบัติการควบคุมเอกสารระบบการจัดการ 

1 คะแนน มีการจัดท าระเบียบปฏิบัติการควบคุมเอกสารระบบการจัดการที่เป็นปัจจุบัน 
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แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานส าหรับคณะกรรมการเยี่ยมประเมิน 

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

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

สถานบริการสุขภาพ ระดับ : รพศ. / รพท. / รพช. 

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

จังหวัด : ……………………………………….. อ าเภอ : …………………………………. ต าบล : ……………………………. 

ปีงบประมาณ : 2561 

 
 หลักที่ใช้ประเมินในการตรวจสอบด้านระบบการจัดการคุณภาพในโรงพยาบาล  คิดรวมทั้งหมด 100 

เปอร์เซ็นต ์โดยให้น้ าหนักความส าคัญ ดังนี้ 
                  1.1 การก าหนดนโยบายการจัดการคุณภาพ                                   5 เปอร์เซ็นต์  

1.2 การแต่งตั้งคณะท างานการจัดการคุณภาพหรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมาย    5 เปอร์เซ็นต์  

1.3 การประเมินตนเอง การประเมินสถานภาพการจัดการคุณภาพ   5 เปอร์เซ็นต์  

1.4 การรวบรวม วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูล  10 เปอร์เซ็นต ์

1.5 ความสอดคล้องการวางแผนการจัดการประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยง  15 เปอร์เซ็นต์  

1.6 การด าเนินการและการปฏิบัติ ในระบบงานต่างๆท่ีเกี่ยวข้องทั้ง 6 ระบบ  25 เปอร์เซ็นต์  

1.7 การติดตามและประเมินผลการจัดการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  20 เปอร์เซ็นต์ 

1.8 การทบทวนและปรับปรุงระบบการจัดการอย่างต่อเนื่อง   15 เปอร์เซ็นต ์
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วิธีการให้คะแนน 

ผู้ท าการตรวจสอบจะต้องพิจารณาจากเกณฑ์ประเมินผลการตรวจสอบด้านระบบการจัดการคุณภาพ  
ในโรงพยาบาล แล้วให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ โดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่พบเห็น หลักฐาน การด าเนินการ การสัมภาษณ ์
โดยใส่ผลการพิจารณาในแต่ละข้อได้หนึ่งช่องคะแนน ซึ่งรายละเอียดแต่ละช่องคะแนนดังนี้ 

ไม่มี (0 คะแนน) ช่องนี้เป็นช่องคะแนนที่แสดงถึง การไม่พบการด าเนินการ ไม่พบ
หลักฐานที่แสดงถึงการด าเนินการในรายละเอียดตามข้อดังกล่าว 
(โดยให้คะแนนที่ 0 คะแนน) 

มีบางส่วน (0.5 คะแนน) ช่องนี้เป็นช่องคะแนนที่แสดงถึง มีการด าเนินการ มีหลักฐานแสดง
ถึงการด าเนินการในรายละเอียดตามข้อดังกล่าว แต่ยังไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ (โดยให้คะแนนที่ 0.5 คะแนน)  

มีครบถ้วน ( 1 คะแนน)  ช่องนี้เป็นช่องคะแนนที่แสดงถึง มีการด าเนินการมีหลักฐานแสดงถึง
การด าเนินการในรายละเอียดตามข้อดังกล่าว ครบถ้วน สมบูรณ์ 
(โดยให้คะแนนที่ 1 คะแนน) 
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แบบและเกณฑ์การประเมิน  

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

ไม่มี 

(0) 

มี 

บางส่วน 

(0.5) 

มี 

ครบถ้วน 

(1) 

1.1 การก าหนดนโยบาย การจัดการคุณภาพ 5 เปอร์เซ็นต์ 

  1.1.1 ก าหนดนโยบายโดยผู้บรหิารสูงสุด เป็นเอกสารลายลักษณอ์ักษร 

1.1.2 เนื้อหาสาระส าคัญในนโยบายมีความสอดคล้องกับมาตรฐานระบบการจัดการ 
ระบบบริการสุขภาพ 

  1.1.3 มีการถ่ายทอด เผยแพร่นโยบายฯ ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีการที่มีความ  
            เหมาะสมและปฏิบตัิตามนโยบายฯ ได้อย่างท่ัวถึง 

1.1.4 มีการทบทวนนโยบายฯ 

   

คะแนนรวมข้อ 1.1  

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

1.2 การแต่งตั้งคณะท างานการจัดการคุณภาพ หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมาย  5 เปอร์เซ็นต์ 

1.2.1 ผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลมคี าสั่งแต่งตั้งผู้แทนหรือคณะท างาน 

1.2.2 แผนผัง โครงสร้างบุคลากรของโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการระบบบริการ
สุขภาพ 

1.2.3 มีการก าหนดอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะท างานอย่างชัดเจน 

1.2.4 มีการเผยแพร่ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานฯด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีการอย่าง
ทั่วถึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนรวมข้อ 1.2  

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

1.3 การประเมินตนเองตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 5 เปอร์เซ็นต์ 

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 ด้านการจัดการคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

ไม่มี 

(0) 

มี 

บางส่วน 

(0.5) 

มี 

ครบถ้วน 

(1) 

1.4 การรวบรวม วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูล 10 เปอร์เซ็นต์ 

1.4.1 ระบบงานอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล 

1.4.2 ระบบงานความปลอดภยัในโรงพยาบาล 

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 เปอร์เซ็นต์ 

1.5.1 การวางแผนที่สอดคล้องกับการเตรียมระบบหรือพัฒนาระบบการจดัการระบบบริการ
สุขภาพ 

5 เปอร์เซ็นต ์

   

คะแนนรวมข้อ 1.5.1  

เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 1.5.1 = [ คะแนนรวมข้อ 1.5.1 x 5 (เปอร์เซน็ต์) / 1 (ขอ้) ]  

1.5.2 ประเด็นการจัดท าโครงการ/แผนงานการควบคุมความเสี่ยง และการเตรียมความพร้อม
ส าหรับภาวะฉุกเฉิน 

10 เปอร์เซ็นต ์

1.5.2.1 การวางแผนทีส่อดคล้องกับการควบคุมความเสี่ยง การเตรยีมความพร้อมส าหรับ
ภาวะฉุกเฉิน 

1.5.2.2 รวบรวม วิเคราะห์ กฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆที่เกีย่วข้อง 

   

คะแนนรวมข้อ 1.5.2  

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

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

ไม่มี 

(0) 

มี 

บางส่วน 

(0.5) 

มี 

ครบถ้วน 

(1) 

  

1.6 การด าเนินการและการปฏิบัติ ในระบบงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้ง 6 ระบบ 25 เปอร์เซ็นต์ 

1.6.1 ก าหนดผู้รบัผิดชอบ มอบหมายอ านาจและทรัพยากร เวลาตามความจ าเป็น 

1.6.2 จัดท าระเบียบ วิธีการปฏบิตัิงานให้ครอบคลมุทุกด้านของระบบงานต่างๆ 

1.6.3 มีการถ่ายทอดระเบียบและวิธีการปฏิบตัิงานไปสู่การปฏิบัตภิายในและภายนอก
โรงพยาบาล และมีการปฏบิัติตาม 

1.6.4 จัดใหม้ีช่องทางรับข้อร้องเรียนและให้ค าปรึกษา 

1.6.5 จัดท าระเบียบ วิธีปฏิบัตเิมือ่เกิดข้อร้องเรียน 

   

คะแนนรวมข้อ 1.6  

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

1.7 การติดตามและประเมินผลการจัดการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 20 เปอร์เซ็นต์ 

๑.7.1 จัดท าระเบียบปฏิบตัิและบนัทึกของหน่วยงานในเรื่องการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล 

1.7.2 มีประเมินผลบันทึกการตรวจติดตาม ตามมาตรฐานระบบการจัดการระบบบริการ
สุขภาพ 

1.7.3 จัดท ากจิกรรมตรวจติดคณุภาพภายใน 

1.7.4 การตรวจตามแผน และการแก้ไขปรับปรุงหลังการตรวจติดคณุภาพภายใน 

   

คะแนนรวมข้อ 1.7  

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

1.8 การทบทวนและปรับปรุงระบบการจัดการอย่างต่อเนื่อง 15 เปอร์เซ็นต์ 

1.8.1 มีแผนการประชุมทบทวนระบบการจดัการ 

1.8.๒ มีการประชุมตามแผนให้ครบตามวาระการประชุมทบทวนระบบการจดัการ 

1.8.3 มีการแจ้งเวียนผลการประชุมให้หน่วยงานต่างๆ 
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แบบและเกณฑ์การประเมิน  

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

ไม่มี 

(0) 

มี 

บางส่วน 

(0.5) 

มี 

ครบถ้วน 

(1) 

1.8.4 มีการวิเคราะห์และน าผลสูก่ารปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

  1.8.5 มีการจดัท าแผนพัฒนาบคุลากรฝึกอบรม และประเมินบุคลากรระบบการจดัการระบบ
บริการสุขภาพและระบบงานต่างๆ และจดัท าแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

1.8.6 จัดท าระเบียบปฏิบตัิการควบคุมเอกสารระบบการจดัการ 

คะแนนรวมข้อ 1.8  

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

1.1 การก าหนดนโยบายการจัดการคุณภาพ ( 5% ) ………………………………… 

1.2 การแต่งตั้งคณะท างานการจัดการคุณภาพหรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมาย ( 5% ) ………………………… 

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

1.4 การรวบรวม วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูล ( 10% ) ……………………………..… 

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

1.6 การด าเนินการและการปฏิบัติ ในระบบงานต่างๆท่ีเกี่ยวข้องทั้ง 6 ระบบ ( 25% ) …………………… 

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

1.8 การทบทวนและปรับปรุงระบบการจัดการอย่างต่อเนื่อง ( 15% ) ……………………………..… 

 

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

ผ่าน             ไม่ผ่าน 

 

ผู้ตรวจประเมิน 

1.    ……..………………..………………………………  

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

ต าแหน่ง………………………..………………………… 

2.    ……..………………..………………………………  

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

ต าแหน่ง………………………..………………………… 

 



  

 

คู่มือ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2562 (พิมพ์ครั้งที่ 1)                                                            หน้า 48/246 

 

อธิบายเกณฑ์การเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

เกณฑ์การประเมินด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 

วิธีการให้คะแนน 
ผู้ท าการตรวจสอบจะต้องพิจารณาจากเกณฑ์ประเมินด้านอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล 

แล้วให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ โดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่พบเห็น หลักฐานการด าเนินการ การสัมภาษณ์  
โดยใส่ผลการพิจารณาในแต่ละข้อได้หนึ่งช่องคะแนน ซึ่งรายละเอียดแต่ละช่องคะแนนมีดังนี้ 

 

 ไม่มี (0 คะแนน) ช่องนี้เป็นช่องคะแนนที่แสดงถึง การไม่พบการด าเนินการ 
ไม่พบหลักฐานที่แสดงถึงการด าเนินการในรายละเอียด 
ตามข้อดังกล่าว (โดยให้คะแนนที่ 0 คะแนน) 

 

มีบางส่วน (0.5 คะแนน) ช่องนี้เป็นช่องคะแนนที่แสดงถึง มีการด าเนินการมีหลักฐานที่แสดงถึง
การด าเนินการในรายละเอียดตามข้อดังกล่าว แต่ยังไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ (โดยให้คะแนนที่ 0.5 คะแนน) 

 

มีครบถ้วน (1 คะแนน) ช่องนี้เป็นช่องคะแนนที่แสดงถึง มีการด าเนินการ มีหลักฐานที่แสดงถึง
การด าเนินการในรายละเอียดตามข้อดังกล่าวครบถ้วนสมบูรณ์ (โดยให้
คะแนนที่ 1 คะแนน) 
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แบบประเมินมาตรฐานฯด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 

 ชื่อโรงพยาบาล........................................... / จ านวนเตียง..............เตียง / ระดับตาม SERVICE PLAN : ……..… 
การประเมินตามข้อก าหนดด้านอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลนี้ ใช้เพ่ือเป็นข้อมูลในการ

ปรับปรุงคุณภาพและส่งเสริมให้เกิดการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย 

ล าดับ หัวข้อการประเมิน 
  มี 
 (1) 

มีบางส่วน 
(0.5) 

ไม่มี 
(0) 

หมายเหตุ 

AR หมวดงานสถาปัตยกรรม 

1 แผนพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาล 

1.1 มีแผนแม่บท (แผนพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาลด้านอาคาร
และสภาพแวดล้อม) 

    

1.2 มีผังบริเวณของโรงพยาบาลที่เป็นปัจจุบัน     

2 ทางเข้า-ออกของโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลของท่านมีทางเข้า-ออกหลัก    เข้า-ออกทางเดียวกัน      เข้า-ออกคนละทาง 

2.1 ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล มีการแบ่งช่องทางสัญจร
ส าหรับยานพาหนะและผู้สญัจรทางเท้าอย่างชัดเจน 

    

2.2 ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล ส าหรับช่องทางเดินรถทาง
เดียว  มีความกว้างไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร  หรือ 

    
 

2.3 ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล ส าหรับช่องทางเดินรถสอง
ทาง/เดินรถสวนทาง  มีความกว้างไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร 

    

3 การเข้าถึงแผนก / ส่วนบริการของโรงพยาบาล 

3.1 เข้าถึงแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินได้สะดวกรวดเร็ว     

4 ป้ายน าทาง ป้ายจราจร ป้ายชื่อโรงพยาบาล ป้ายชื่ออาคาร 

4.1 มีป้ายน าทางบอกทิศทางและระยะทางสู่โรงพยาบาล  ติดตั้งอยู ่
บนถนนสาธารณะสายหลัก สายรอง และทางแยกในระยะที่
เหมาะสม 

   
 
 

 

4.2 มีป้ายจราจรภายในโรงพยาบาล ตดิตั้งในต าแหน่งท่ีเหมาะสม 
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

    

4.3 มีป้ายบอกทางไปยังอาคาร/แผนกต่างๆ มองเห็นได้ชัดเจน 
พร้อมระบบไฟส่องสว่างที่เหมาะสม 

    

4.4 มีป้ายชื่อโรงพยาบาล ป้ายช่ืออาคารที่เป็นหน่วยบริการส าคัญ 
ได้แก่ แผนกฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยนอก เป็นต้น ติดตั้งอยู่ใน 
ต าแหน่งท่ีเหมาะสม สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางวัน 
และมไีฟส่องสว่างในเวลากลางคืน 
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ล าดับ หัวข้อการประเมิน 
มี 
(1) 

 มีบางส่วน 
(0.5) 

ไม่มี 
(0) 

   หมายเหตุ 

5 ถนนภายในโรงพยาบาล 

5.1 พื้นผิวเรียบและไม่มีน้ าขัง     

5.2 บริเวณจดุตดัถนนมีป้ายบอกทางชัดเจนและปราศจากสิ่งบดบังสายตา       

6 ทางเดินเท้า 

6.1 แบ่งขอบเขตของทางเดินเท้าออกจากเส้นทางจราจรของ
ยานพาหนะอย่างชัดเจน  

    
 

6.2 มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ตลอดเส้นทาง     

6.3 ในจุดที่เป็นทางข้ามถนนและมีความต่างระดับ จะต้องท าทาง
ลาดเอียงใหส้ามารถน าเก้าอี้มลี้อ (Wheelchair) ผ่านได้
โดยสะดวก รวมทั้งต้องจัดให้มีป้ายเตือนผู้ขับขี่ยานพาหนะว่า
เป็นทางข้ามส าหรับผูเ้ดินเท้า 

    

7 ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารส าหรับผู้ป่วย 

7.1 มีทางเดินเช่ือมระหว่างอาคารส าหรับผู้รบับริการในทุกหน่วย
บริการของโรงพยาบาล 

    

7.2 มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๕o ม. เพื่อสะดวกต่อการเข็นเปลนอน
ผู้ป่วยสวนกันได้  และไมม่ีสิ่งกีดขวางที่เป็นอุปสรรคต่อการสัญจร 

    

7.3 ติดตั้งราวกันตก  สูงไม่น้อยกว่า ๑.๑o ม.     

7.4 ติดตั้งราวจบั  สูง 0.80 ม.     

7.5 มีหลังคาหรือสิ่งปกคลมุที่ป้องกันแดดและฝนตลอดแนว     

8 ทางลาด ส าหรับผู้ป่วย 

8.1 กรณีที่ระดับพ้ืนอาคารมีความต่างระดับกันมากกว่า ๒ ซม. 
จะต้องท าทางลาดเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้รบับริการ 

    

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

    

8.3 ติดตั้งราวกันตก  สูงไม่น้อยกว่า ๑.๑o ม.     

8.4 ติดตั้งราวจบั  สูง 0.80 ม.     

8.5 ทางลาดภายนอกต้องมีหลังคาหรอืสิ่งปกคลุมที่ป้องกันแดด 
และฝนตลอดแนว 
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8.6 ห้อง / แผนกท่ีให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยตั้งแต่ที่ช้ัน 2 ข้ึนไป  
ต้องจัดให้มีทางลาดหรือลิฟท์ (BED LIFT)   
*** (รพ.ระดับ F ไม่ต้องประเมินขอ้ 8.6) 

    

ล าดับ หัวข้อการประเมิน 
มี 
(1) 

 มีบางส่วน 
(0.5) 

ไม่มี 
(0) 

หมายเหตุ 
 

9 ที่จอดรถยนต์และจักรยานยนต์ 

9.1 แยกพื้นที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ออกจากแนวทางวิ่ง
ของรถ รวมทั้งแสดงเครื่องหมายทิศทางอย่างชัดเจน 

    
 

9.2 มีทีจ่อดรถส าหรับผู้พิการอยู่ใกล้ทางเข้าอาคารผู้ป่วยนอก   
และมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงอย่างชัดเจน  

    

10 บริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยหน้าอาคาร 

10.1 มีความกว้างของถนนพอท่ีรถยนต์คันอ่ืนสามารถขับผ่านไปได้
ขณะที่มีรถยนต์จอดรับ-ส่งผูป้่วย    

    

10.2 ระดับพื้นของบริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยต้องอยู่ในระดับเดียวกับพ้ืน
ถนน  ถ้าเป็นพื้นต่างระดับต้องมีทางลาดที่เหมาะสม 

 
 

   

10.3 มีหลังคาหรือสิ่งปกคลมุที่สามารถป้องกันแดดและฝน     

11 ห้องน้ า-ส้วม ส าหรับผู้รับบริการ 

11.1 มีห้องน้ า-ส้วม  ส าหรับผู้พิการ - ผูสู้งอายุ     

11.2 มีราวพยุงตัวตดิตั้งในต าแหน่งท่ีเหมาะสม       

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

12.1 มีความกว้างของบันไดและชานพักท่ีสะดวกต่อการใช้งานและไม่
มีสิ่งกีดขวาง 

    

12.2 มีตัวเลขระบุช้ันอยู่ภายในตัวบันไดที่มองเห็นได้ชัดเจน     

12.3 ประตูกว้างไม่น้อยกว่า 0.90  ม. ท าด้วยวัสดุทนไฟ  มือจับแบบ
ผลัก  ติดตั้งลักษณะเปดิเข้าสู่ตัวบนัได  ส าหรับชั้นท่ี 1 และช้ัน
ดาดฟ้าบนสดุให้ตดิตั้งลักษณะเปดิออกจากตัวบันได   

    

รวม 
 

    

ผลคะแนนหมวดงานสถาปัตยกรรม (AR) 
             …………………….  คะแนน 
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  ล าดับ หัวข้อการประเมิน 
มี 

(1) 
 มีบางส่วน 

 (0.5) 
  ไม่มี 

(0) 
หมายเหตุ 

IN หมวดงานมัณฑนศิลป์ 

13 งานตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์ภายในอาคาร 

13.1 อ่างล้างมือส าหรับแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ ไม่ควรใช้ปะปนกับอ่างเท
สิ่งสกปรกหรือล้างวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และก๊อกน้ าควรใช้ก๊อกน้ า
ชนิดไม่ใช้มือสัมผัส (ก๊อกน้ าชนิดก้านปัดด้วยข้อศอก หรือเป็น
แบบเซนเซอร์) 

    

13.2 เคาน์เตอร์ส าหรับพยาบาลเฝ้าระวังสังเกตการณ์ TOP เคาน์เตอร์
ระดับบนไม่ควรสูงเกินกว่า 90 เซนติเมตร จากระดับพื้นห้อง 
เพื่อไม่ให้บังสายตาในขณะเฝ้าดูผู้ป่วย 

    

13.3 ห้องตรวจของแพทย์ มีอ่างล้างมือส าหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่
อย่างน้อย 2 ห้องตรวจ ต่อ 1 อ่าง 

    

13.4 ที่เตียงผู้ป่วยควรมีม่านกั้นระหว่างเตียงผู้ป่วยเพื่อบังสายตา
ระหว่างการรักษา และเพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย 

    

13.5 มีป้ายติดหน้าห้องหรือหน้าแผนกบริการ ในต าแหน่งที่สามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน 

    

13.6 แผนกผู้ป่วยใน บรเิวณตั้งเตียงผูป้ว่ย ควรมีระยะระหว่างเตียง   
ไม่น้อยกว่า 1 เมตร  และสามารถน าเปลเข็นเข้าเทียบเตียงผู้ป่วย
ได้โดยสะดวก 

    

13.7 ห้องผ่าตัด ควรมีอ่างฟอกมือติดกบัห้องผ่าตัดอย่างน้อย 2 อ่างต่อ 
1 ห้องผ่าตดั  และก๊อกน้ าควรใช้กอ๊กน้ าชนิดไม่ใช้มือสัมผัส เช่น 
ก๊อกน้ าแบบใช้เข่าดันเปิด-ปิดน้ า หรือแบบเซนเซอร ์

    

13.8 แผนกเภสัชกรรม มีตู้หรือช้ันเก็บยา เวชภัณฑ์ ท่ีเป็นสัดส่วน และ
มีตู้แยกเก็บยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ท่ีมี
กุญแจปิดอย่างมีประสิทธิภาพ 

    

13.9 แผนกเภสัชกรรม มีสถานที่ และโต๊ะส าหรับเตรียมยา – ผสมยา 
แยกเป็นสัดส่วนจากที่จัดยา 

    

13.10 แผนกรังสีวินิจฉัย มีป้ายค าเตือน “ผู้ป่วยมีครรภโ์ปรดแจ้ง
เจ้าหน้าท่ีทราบ” 

    

13.11 แผนกรังสีวินิจฉัย มีป้ายสัญลักษณ์แสดงเขตรังสีในระดับสายตา     
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ล าดับ หัวข้อการประเมิน 
 มี 
(1) 

 มีบางส่วน 
 (0.5) 

ไม่มี 
 (0) 

หมายเหตุ 

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

    

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

    

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

    

                                                                            รวม  

  

                                            

     

 
   ผลคะแนนหมวดงานมัณฑนศิลป์ (IN) 
            …………………….  คะแนน 
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ล าดับ หัวข้อการประเมิน 
 มี 
(1) 

 มีบางส่วน 
  (0.5) 

ไม่มี 
 (0) 

หมายเหตุ 

LS หมวดงานภูมิทัศน์ 

14 ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม  

14.1 บริเวณพักผ่อน มีพ้ืนท่ีรองรับเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ มีความร่มรื่น  
สวยงาม สงบ มีอากาศถ่ายเทท่ีดี และเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละวยั  
ทั้งเด็กและผู้สูงอาย ุ

    

14.2 พื้นที่ระหว่างอาคาร มีการจัดภูมิทศัน์ ใช้พรรณไม้ที่ดูแลรักษา 
ง่าย หรือใช้วัสดุตกแต่งพ้ืนผิวซึมน้ า (Porous Pavement) 

    

14.3 มีการจัดท าแผนปฏิบตัิการ  เช่น  แผนการดูแลรักษาพืชพรรณไม้   
แผนการแกไ้ขน้ าท่วมขังบริเวณถนน-ทางเดินเท้า แผนการดูแล
รักษาความสะอาดไม่ให้มเีศษขยะ แผนการจัดใหม้ีถังขยะ
เพียงพอ   เป็นต้น 

    
 

                                                                               รวม 
 
 

  

    

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

 

ล าดับ หัวข้อการประเมิน 
 มี 
(1) 

 มีบางส่วน 
  (0.5) 

ไม่มี 
 (0) 

หมายเหตุ 

ST หมวดงานโครงสร้าง  

15 โครงสร้างอาคาร (ความม่ันคงแข็งแรงของอาคาร) 

15.1 มีแผนงานในการเฝ้าระวังให้อาคารมีสภาพพร้อมใช้งาน และ
มั่นคงแข็งแรง 

    

15.2 มีการตรวจสอบสภาพอาคารและบันทึกการตรวจสภาพอาคาร
พร้อมมีรายงานผลต่อหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บริหารโรงพยาบาล  

    

15.3 มีการตรวจสอบอาคารตามที่กฎหมายก าหนด     

                                                  รวม 
 
 

  

    

        
   ผลคะแนนหมวดงานโครงสร้าง (ST)  
           …………………….  คะแนน 
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ล าดับ หัวข้อการประเมิน 
 มี 
(1) 

 มีบางส่วน 
  (0.5) 

ไม่มี 
 (0) 

หมายเหตุ 

EE หมวดงานระบบไฟฟ้า 

16 ระบบไฟฟ้าก าลัง 

16.1 มีแผนผังระบบไฟฟ้าก าลัง     

16.2 แนวการปักเสาพาดสายไฟฟ้าเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย       

16.3 บริเวณทีต่ิดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแบบตั้งพ้ืนและนั่งร้านต้องมีที่ 
ว่างเพื่อปฏิบัติงาน และมีการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า  
มีพื้นท่ีเพียงพอต่อการซ่อมบ ารุงและรถซ่อมบ ารุงสามารถเข้าถึงได้ มี
ป้ายแจ้งเตือนระวังอันตรายไฟฟ้าแรงสูง   

    

16.4 สายไฟฟ้ามีระยะห่างจากตัวอาคารที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายและมี
ความสูงจากผิวจราจรหรือทางเดนิท่ีเหมาะสมโดยไม่กีดขวาง 
และไม่เป็นอันตรายต่อบุคคลทั่วไป   

    

16.5 มีกระแสไฟฟ้าจ่ายให้กับอุปกรณ์ทีใ่ช้กับผู้รับบริการอย่างเพียงพอ
ตลอด 24 ช่ัวโมง    

    

16.6 มีการตดิตั้งแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (ตู้ MDB) อยู่ในห้องที่ท าด้วยวัสดุ  
มั่นคงแข็งแรง มีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน  สามารถเข้าตรวจสอบและ 
ซ่อมบ ารุงได้สะดวก  มีป้ายแจ้งเตอืนระวังอันตรายจากไฟฟ้า   

    

16.7 ตู้สวิทช์ตัดตอน (PANEL BOARD) มีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน  
สามารถเข้าตรวจสอบได้ง่ายและอยู่ในสภาพท่ียึดติดแน่นมั่นคง
แข็งแรง 

    

16.8 มีระบบการต่อลงดินของหม้อแปลงไฟฟ้า และแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 
(ตู้ MDB)      

    

16.9 มีระบบการต่อลงดินของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแยกต่างหาก เช่น เครื่อง 
ก าเนิดไฟฟ้าส ารองฉุกเฉิน การติดตั้งต้องให้สอดคล้องกับ ATS  
3P หรือ ATS 4P     

    

16.10 การต่อลงดินในพ้ืนท่ีที่ไม่มีการใช้เครื่องมืออุปกรณไ์ฟฟ้า (กลุ่ม 0)  
และพื้นที่ท่ีมีการใช้เครื่องมืออุปกรณไ์ฟฟ้า (กลุ่ม 1) 
สายดินติดตั้งต้องเป็นแบบแยก (TN–S)   

    

16.11 การต่อลงดินในพ้ืนท่ีที่มีการใช้เครือ่งมืออุปกรณ์ไฟฟ้า (กลุม่ 2) 
(ยกเว้นกลุ่ม 1) เช่น บริเวณห้องผา่ตัด,ห้อง ICU ฯลฯ ซึ่งการ 
จ่ายไฟฟ้าที่ไม่ต่อเนื่องสามารถก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้   
สายดินติดตดิตั้งเป็นแบบแยกออกจากระบบ (IT)   
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ล าดับ หัวข้อการประเมิน 
 มี 
(1) 

มีบางส่วน 
  (0.5) 

ไม่มี 
 (0) 

หมายเหตุ 

17 ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
17.1 ภายนอกอาคารมีการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างหรือดวงโคมที่ให้ 

ความสว่างในเวลากลางคืนได้อย่างพอเพียง  สภาพของเสาไฟฟ้า 
และดวงโคมมีการติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย   

    

17.2 ภายในอาคารมีค่าความเข้มของแสงสว่างพอเพียงและเหมาะสม 
ต่อพื้นที่ใช้งาน   

    

17.3 ภายนอกอาคารมีอุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินและ 
ป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่ว 

    

18 ระบบไฟฟ้าส ารองฉุกเฉิน 
18.1 มีระบบไฟฟ้าส ารองฉุกเฉินในการท างานของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

ต้องสามารถจ่ายไฟใช้งานภายใน 10 วินาที ภายหลังระบบไฟฟ้า
ก าลังหลักหยดุท างาน   

    

18.2 เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองต้องอยู่ในท่ีมิดชิด  โดยอาจอยูภ่ายใน 
อาคารหลักหรืออยู่เป็นอาคารแยกต่างหาก  มีการป้องกัน
แรงสั่นสะเทือนและเสยีงจากเครื่อง  มีประตูทางเข้าออกสะดวก 
และกว้างเพียงพอต่อการเคลื่อนยา้ยหรือซ่อมบ ารุง  โดยมรีะยะ 
ห่างโดยรอบจากเครื่องกับผนังไมน่้อยกว่า 1 เมตร   

    

18.3 มีเครื่องส ารองไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS)  จ่ายให้กับอุปกรณ์ทางการ 
แพทย์ท่ีส าคัญส าหรับวงจรช่วยชีวิตซึ่งไมส่ามารถหยุดได้  มีการใช้
อย่างต่อเนื่องเพียงพอและเหมาะสม โดยอยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน  

    

19 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้     

19.1 มีการตดิตั้งระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ในทุกช้ันของอาคาร  ประกอบ 
ด้วยอุปกรณส์่งสญัญาณที่สามารถส่งเสียงหรือสญัญาณ  ให้ผู้ที่อยู่
ภายในอาคารได้ยินหรือทราบอยา่งทั่วถึง  โดยการควบคุมด้วยมือ 
หรือด้วยระบบอัตโนมัติในต าแหนง่ที่เหมาะสม  เช่น  โถงพักรอ  
ห้องพักผู้ป่วย  ห้องท างาน  เป็นต้น      

    

20 ระบบป้องกันการเข้า-ออก     

20.1 มีการตดิตั้งระบบป้องกันการเข้าออก เพื่อป้องกันการเข้าถึงใน 
สถานท่ีเฉพาะที่ต้องการความปลอดภัย 

    

21 ระบบป้องกันแรงดันและกระแสเกิน     

21.1 มีการตดิตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดัน  และกระแสเกินท่ี 
แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก  (ตู้ MDB)   เพื่อป้องกันแรงดันและ 
กระแสไฟเกินที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ฟ้าผ่า , สวิทซ์ช่ิง , 
การลัดวงจร  เป็นต้น  

    

                                                                          รวม                       
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         ผลคะแนนหมวดไฟฟ้า (EE) 
               ………………  คะแนน 

ล าดับ หัวข้อการประเมิน  มี 
(1) 

  มีบางส่วน 
  (0.5) 

ไม่มี 
 (0) 

    หมายเหตุ 
 

SN หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล 

22 ระบบประปา 

22.1 มีแผนผังประปา     

22.2 มีการส ารองน้ าประปา     

22.3 ถังเก็บน้ าส ารองต้องมฝีาถังปิดมิดชิด     

23 ระบบระบายน้ าและระบบสุขาภิบาล 

23.1 มีผังระบบระบายน้ า และระบบสุขาภิบาล     

23.2 มีระบบระบายน้ าฝนจากอาคารสูแ่หล่งระบายน้ าสาธารณะ     

23.3 มีการแยกประเภทท่อต่างๆ     

23.4 มีระบบสุขาภิบาลส าหรับห้องปฏบิัติการ     

                                                                              รวม 
 
                                             

    

             
            ผลคะแนนหมวดงาน 
     ระบบประปาและสขุาภิบาล (SN)  
            …………………….  คะแนน 
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ล าดับ หัวข้อการประเมิน 
 มี 
(1) 

 มีบางส่วน 
  (0.5) 

ไม่มี 
 (0) 

หมายเหตุ 

ME หมวดงานระบบเครื่องกล 

24 ลิฟท์   *** (รพ.ระดับ F ไม่ต้องประเมินข้อ 24.1-24.6) 

24.1 มีการแยกประเภทของลิฟต์ตามการใช้งาน ได้แก่ ลิฟต์โดยสาร ,  
ลิฟต์ขนของ , ลิฟต์ส าหรับพนักงานดับเพลิง  

    

24.2 มีขนาดและจ านวนเพียงพอต่อการใช้งาน     

24.3 บริเวณโถงหน้าลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้ ต้องมีพื้นที่สามารถเข็น
เปลนอนสวนกันได้ 

    

24.4 ก าหนดให้มีลิฟต์ส าหรับผูพ้ิการและทุพพลภาพสามารถใช้งานได้     

24.5 บริเวณโถงหน้าลิฟต์และภายในห้องโดยสาร ต้องสะอาด         
มีระบบระบายอากาศและแสงสว่างภายในห้องโดยสารที่
เหมาะสม 

    

24.6 กรณี ไฟฟ้ าดับ   จั ด ให้ มี ระบบ  ARD (Automatic Rescue 
Device) เพื่อให้ลิฟต์สามารถเคลื่อนไปเทียบยังช้ันที่ใกล้ที่สุด
และประตูลิฟต์จะต้องเปิดออกทันที  

    

25 ระบบระบายอากาศ / ปรับอากาศ 

25.1 พื้นที่ให้บริการและพื้นที่ปฏิบัติงาน ต้องมีอากาศที่สะอาดจาก
ภายนอกเติมเข้าสู่พื้นที่บริการ/ปฏิบัติงาน  ให้ได้อัตราการ
ถ่ายเทอากาศท่ีเหมาะสม ท้ังโดยวิธีธรรมชาติหรือวิธีกล 

    

25.2 มีการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศในบริเวณห้องตรวจ     

25.3 ห้องตรวจผู้ป่วยที่แสดงอาการโรคติดเชื้อทางอากาศ  ต้องมีการ
ควบคุมแรงดันอากาศ 

    

26 ระบบแก๊สทางการแพทย์ 

26.1 ห้องเก็บท่อแก๊ส (Cylinder Room) ต้องแยกเป็นสัดส่วนกับ
ห้องปั๊มสุญญากาศและอากาศอัด 

    

26.2 ห้องเก็บท่อแก๊ส ต้องอยู่ในพื้นที่ที่สามารถขนย้ายขนส่งได้
สะดวกปลอดภัย 

    

26.3 ท่อแก๊สส าหรับงานระบบแก๊สทางการแพทย์  ต้องผ่านการผลิต
และทดสอบ  มีเครื่องหมายและโค๊ดสีตามมาตรฐานที่ มอก . 
ก าหนด 
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ล าดับ หัวข้อการประเมิน 
 มี 
(1) 

 มีบางส่วน 
  (0.5) 

ไม่มี 
 (0) 

หมายเหตุ 

26.4 มีจ านวนของท่อแก๊สอย่างเพียงพอต่อการใช้งานประจ าและ
ส ารอง 

    

26.5 อุปกรณ์ประกอบระบบแก็สทางการแพทย์ ประกอบด้วย 
ท่อน าแก๊ส  วาล์ว  โซนวาล์ว  หัวจ่ายแก๊ส  ระบบสัญญาณเตือน 
(alarm) ศูนย์จ่ายแก๊ส เป็นต้น ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ 
ที่ได้มาตรฐาน 

    

26.6 ถังแก็สออกซิเจนเหลว (LIQUID OXYGEN) จุดติดตั้งจะต้องห่าง
ออกจากอาคารต่างๆ ในระยะที่ปลอดภัย  มีรั้วโปร่งกั้นโดยรอบ  
มีป้ายเตือนอันตราย  และมีระบบดูแลบ ารุงรักษาอย่าง
สม่ าเสมอ 
*** (รพ.ระดับ F ไม่ต้องประเมินข้อ 26.6) 

    

                                                                                  รวม 
 

  

    

              
             ผลคะแนนหมวดงาน 
             ระบบเครื่องกล (ME)  
             …………………….  คะแนน 
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ตารางสรุปผลการเยี่ยมประเมิน  
ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 

สรุปผลการเยี่ยมประเมิน 
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  หมวดงานระบบเครื่องกล               (15 เกณฑ์) 
                                               รวม  97 เกณฑ์               
                                              คะแนนรวม 100%

                             
 
               

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

 

ผู้เยี่ยมประเมิน 

    ลงชื่อ ……………………………….………..ต าแหน่ง ………………………………….                    
(..................................................................) 
 

ผู้รับการเยี่ยมประเมิน 
    ลงชื่อ ……………………………….………..ต าแหน่ง …………………………..........

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

 

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

 
   

 

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

 
……………   

 
 
 
    ผ่าน              ไม่ผ่าน 
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ค าอธิบายเกณฑ์การเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ดา้นที่ 2 ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 

1. งานสถาปัตยกรรม 

1.1 แผนพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาลด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 

 แผนพัฒนาและการวางผังด้านอาคารและสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล เป็นเครื่องมือก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาโครงสร้างกายภาพของโรงพยาบาล โดยสอดคล้องกับแผนการพัฒนาหลักของโรงพยาบาล  
ทั้งนี้ แผนนี้จะแสดงถึงล าดับการพัฒนาอาคารและสภาพแวดล้อม ได้แก่ การรื้อถอน การสร้างทดแทน การสร้าง
เพ่ิมเติม และการปรับปรุง/ดัดแปลง ซึ่งเชื่อมโยงกับแผนงบประมาณของโรงพยาบาล 

1.1.1 มีแผนพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาลด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือให้โรงพยาบาลมีทิศทางการพัฒนาด้านอาคารและสภาพแวดล้อมย่างเป็นระบบ 

วิธีการประเมิน 

 ตรวจเอกสารแผนพัฒนาและการวางผังด้านอาคารและสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีแผนพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาลด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 

0.5 คะแนน 
มีแผนพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาลด้านอาคารและสภาพแวดล้อม โดยเป็นแผนที่จัดท าขึ้น
มากกว่า 5 ปีที่ผ่านมา (นับถึงปีปัจจุบัน) 

1 คะแนน 
มีแผนพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาลด้านอาคารและสภาพแวดล้อมโดยเป็นแผนที่จัดท าขึ้น
ไม่เกิน 5 ปีที่ผ่านมา (นับถึงปีปัจจุบัน) 

เอกสารอ้างอิง 

• (ร่าง) มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการการจัดท าผังหลัก (Master Plan) กองแบบแผน กระทรวง
สาธารณสุข ปีงบประมาณ 2553 

นิยามศัพท ์
• แผนพัฒนาและการวางผังด้านอาคารและสภาพแวดล้อม หมายถึง แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินของ

หน่วยงานเต็มรูปแบบ และทิศทางการขยายตัวตามนโยบายของหน่วยงาน รวมถึงการก าหนดต าแหน่ง
อาคาร ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (ได้แก่ ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร  
ร้านสวัสดิการ เป็นต้น) ระบบโครงข่ายคมนาคมและการสัญจร (ได้แก่ ถนน ทางเดิน ทางเดินเชื่อม เป็น
ต้น) ทรัพยากร(แหล่งน้ า) และการจัดล าดับการพัฒนา โดยการวางผัง การจัดสภาพแวดล้อม  
ภูมิประเทศ (สภาพที่ตั้ง) การจัดกลุ่มอาคาร (Zoning) การจัดความหนาแน่นอาคาร (Density) และการ
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หันทิศทางอาคาร (Orientation) ให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคารที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์และประสิทธิภาพการใช้สอยเชิงพ้ืนที่สูงสุด 

1.1.2 มีการจัดท าผังบริเวณของโรงพยาบาลที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน (ปีปัจจุบัน)  

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือให้โรงพยาบาลมีผังบริเวณที่แสดงรูปแบบและข้อมูลด้านอาคารและสภาพแวดล้อมที่ตรงกับสภาพที่
เป็นจริงในปัจจุบัน ได้แก่ จ านวนอาคาร ต าแหน่งอาคาร ระยะระหว่างอาคาร รูปร่างและขนาดอาคาร รูปร่างและ
ขนาดที่ดินโรงพยาบาล ต าแหน่งทางเข้า-ออกโรงพยาบาล ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เป็นต้น 

วิธีการประเมิน 
1. ตรวจเอกสาร/ผังบริเวณ 

2. ส ารวจตรวจสอบความถูกต้องของผังบริเวณ โดยเทียบกับสภาพพ้ืนที่จริง 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีผังบริเวณ 

0.5 คะแนน มีผังบริเวณท่ีไม่ตรงกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 

1 คะแนน มีผังบริเวณท่ีตรงกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 

เอกสารอ้างอิง 

• (ร่าง) มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการการจัดท าผังหลัก(Master Plan) กองแบบแผน กระทรวง
สาธารณสุข ปีงบประมาณ 2553 

นิยามศัพท ์
• ผังบริเวณ หมายถึง ผังที่แสดงข้อมูลกายภาพในปัจจุบัน ได้แก่ ต าแหน่งอาคาร ระบบสาธารณูปโภค

และสาธารณูปการ (ได้แก่ ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ร้านสวัสดิการ เป็นต้น) ระบบ
โครงข่ายคมนาคมและการสัญจร (ได้แก่ ถนน ทางเดิน ทางเดินเชื่อม เป็นต้น) ทรัพยากร (แหล่งน้ า) 
เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและวางแผนด้านอาคารและสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน 

1.1.3 มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาและการวางผังของโรงพยาบาล 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้โรงพยาบาลน าแผนพัฒนาและการวางผังด้านอาคารและสภาพแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
ระบบ โดยการน าเสนอแผนเพ่ือของบประมาณลงทุนสร้างอาคารทดแทน สร้างอาคารเพ่ิมเติม ปรับปรุง/ดัดแปลง
อาคารเดิม รวมทั้งสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลด้วย 

 

วิธีประเมิน 

 ตรวจเอกสารหลักฐานความส าเร็จการด าเนินงานตามแผน 
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วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการน าแผนไปปฏิบัติ 

0.5 คะแนน มีการน าแผนไปปฏิบัติไม่ครบทุกข้ันตอนตามแผน (ร้อยละ 80) 

1 คะแนน มีการน าแผนไปปฏิบัติครบทุกขั้นตอนตามแผน (ร้อยละ 100) 

1.2 ทางเข้า-ออกโรงพยาบาล 

  ทางเข้า-ออกของโรงพยาบาลอาจมีมากกว่า 1 จุด ได้แก่ ทางเข้า -ออกหลัก ส าหรับผู้รับบริการและ
เจ้าหน้าที่ ทางเข้า-ออกรองส าหรับผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ ทางเข้า-ออกส าหรับเจ้าหน้าที่ และทางเข้า -ออก 
ส าหรับส่งของ/บริการโรงพยาบาล เป็นต้น โดยทางเข้า-ออกหลักต้องค านึงความปลอดภัยเป็นส าคัญ 

 1.2.1 ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ืออ านวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ 

วิธีการประเมิน 

 ตรวจส ารวจบริเวณทางเข้า-ออกของโรงพยาบาล มีข้อก าหนดจ านวน 3 ข้อดังนี้ 

 1) มีป้ายแสดงสัญลักษณ์ทางเข้า-ออก  

 2) มีโคมไฟส่องสว่าง  

 3) ไม่มีสิ่งบดบังการมองเห็นทางเข้า-ออก 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ตรงตามข้อก าหนดเพียง 1 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1) หรือข้อ 2) หรือข้อ 3) 

0.5 คะแนน ตรงตามข้อก าหนด 2 ข้อ ได้แก ่ข้อ 1) และข้อ 2) หรือข้อ 1) และข้อ 3) หรือข้อ 2) และข้อ 3)  

1 คะแนน ตรงตามข้อก าหนดทั้ง 3 ข้อ  

1.2.2 ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล มีการแบ่งช่องทางสัญจรส าหรับยานพาหนะและผู้สัญจรทางเท้า   
อย่างชัดเจน  

วัตถุประสงค ์

 เพ่ืออ านวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ 

วิธีการประเมิน 

 ตรวจส ารวจบริเวณทางเข้า-ออกของโรงพยาบาล 
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วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการแบ่งช่องทางสัญจรอย่างชัดเจน 

0.5 คะแนน มีการแบ่งช่องทางสัญจรอย่างชัดเจน 

1 คะแนน มีการแบ่งช่องทางสัญจรอย่างชัดเจน โดยจัดท าระดับพ้ืนทางเดินเท้าให้สูงกว่าระดับพ้ืนถนน 

1.2.3 ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล ส าหรับช่องทางเดินรถทางเดียว มีความกว้างไม่น้อยกว่า 3.50 ม. 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ืออ านวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ 

วิธีการประเมิน 

 ตรวจส ารวจความกว้างช่องทางเดินรถทางเดียวบริเวณทางเข้า-ออกของโรงพยาบาล 

วิธีการใหค้ะแนน 

0 คะแนน ช่องทางเดินรถทางเดียว มีความกว้างไม่ถึง 3.00 เมตร 

0.5 คะแนน ช่องทางเดินรถทางเดียว มีความกว้างตั้งแต่ 3.00 เมตร แต่น้อยกว่า 3.50 เมตร 

1 คะแนน ช่องทางเดินรถทางเดียว มีความกว้างตั้งแต่ 3.50 เมตรขึ้นไป 

หรือ 

1.2.4 ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล ส าหรับช่องทางเดินรถสองทาง/เดินรถสวนทาง มีความกว้างไม่น้อย
ว่า 6.00 เมตร 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ืออ านวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ 

วิธีการประเมิน 

 ตรวจส ารวจความกว้างช่องทางเดินรถสองทาง/เดินรถสวนทางบริเวณทางเข้า-ออกของโรงพยาบาล 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ช่องทางเดินรถสองทาง/เดินรถสวนทาง มีความกว้างไม่ถึง 5.00 เมตร 

0.5 คะแนน ช่องทางเดินรถสองทาง/เดินรถสวนทาง มีความกว้างตั้งแต่ 5.00 เมตร แต่น้อยกว่า 6.00 เมตร 

1 คะแนน ช่องทางเดินรถสองทาง/เดินรถสวนทาง มีความกว้างตั้งแต่ 6.00 เมตรขึ้นไป 

 
1.3 การเข้าถึงแผนก/ส่วนบริการของโรงพยาบาล 
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  แผนก/ส่วนบริการต่างๆของโรงพยาบาลมีความจ าเป็นเร่งด่วนต่อการเข้าถึงที่แตกต่างกัน ส าหรับส่วน
รักษาพยาบาล ได้แก่ อาคาร/แผนกผู้ป่วยฉุกเฉินควรเข้าถึงได้รวดเร็วกว่าอาคาร/แผนกผู้ป่วยนอก อาคาร/แผนก
ผู้ป่วยนอกควรเข้าถึงได้ก่อนอาคาร/แผนกบ าบัดรักษา อาคาร/แผนกผู้ป่วยนอกควรเข้าถึงได้ก่อนอาคาร/แผนก
ผู้ป่วยใน เป็นต้น โดยเป็นการเข้าถึงจากทางเข้าหลักของโรงพยาบาล 
1.3.1 มีการเข้าถึงแผนกฉุกเฉินได้รวดเร็วและสะดวกกว่าแผนกผู้ป่วยนอก 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

วิธีการประเมิน 

1) ตรวจจับเวลาการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยยานพาหนะขนย้ายจากทางเข้าหลักของโรงพยาบาลถึงบริเวณ
จอดรถรับ-ส่งผู้ป่วยของอาคาร/แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในภาคเช้า 

2) ตรวจจับเวลาการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยยานพาหนะขนย้ายจากทางเข้าหลักของโรงพยาบาลถึงบริเวณ
จอดรถรับ-ส่งผู้ป่วยของอาคาร/แผนกผู้ป่วยนอก ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในภาคเช้า 

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) 

นิยามศัพท ์

• บริเวณจอดรถรับ-ส่งผู้ป่วย หมายถึง พ้ืนที่ส าหรับให้รถยนต์ส่วนบุคคล รถพยาบาล สามารถจอดรับ -ส่ง
ผู้ป่วยได ้

1.3.2 มีการเข้าถึงแผนกผู้ป่วยนอกได้สะดวก 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ืออ านวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ 

วิธีการประเมิน 

 ตรวจจับเวลาการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยยานพาหนะขนย้ายจากทางเข้าหลักของโรงพยาบาลถึงบริเวณจอด
รถรับ-ส่งผู้ป่วยของอาคาร/แผนกผู้ป่วยนอก ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในภาคเช้า 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 5 นาที 

0.5 คะแนน ใช้เวลามากกว่า 3 นาทีและน้อยกว่า 5 นาที 
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1 คะแนน ใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที 

1.๔ ป้ายน าทาง ป้ายจราจร ป้ายช่ือโรงพยาบาล ป้ายช่ืออาคาร 

  การก าหนดรูปแบบป้ายชนิดต่างๆ โดยทั่วไปแล้วจะเป็นไปตามมาตรฐานความเข้าใจในระดับสากล  
ซึ่งจ าแนกไปตามลักษณะการสื่อสารเพ่ือให้เกิดความเข้าใจแก่ผู้พบเห็น ตามหลัก ดังนี้ 

ก. ป้ายชนิดแนะน าหรือบอกประเภทการใช้งาน ใช้ส าหรับบอกประเภทพ้ืนที่หรือน าทางไปสู่
จุดหมายของผู้ใช้โครงการโดยทั่วไปจะใช้ป้ายพื้นสีฟ้าและสีเขียว 

ข. ป้ายชนิดเตือนหรือขอความร่วมมือใช้ส าหรับแจ้งเตือนเพ่ือป้องกันอันตรายในรูปแบบต่างๆ 
ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยทั่วไปแล้วจะใช้ป้ายพื้นสีเหลือง 

ค. ป้ายชนิดบังคับหรือห้าม ใช้ส าหรับบังคับให้กระท าหรือมิให้กระท าการใดๆที่อาจก่อให้เกิด
อันตรายและกีดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยทั่วไปแล้วจะใช้ป้ายพื้นสีแดงตัดขาว 

1.๔.๑ มีป้ายน าทางบอกทิศทางและระยะทางสู่โรงพยาบาล ติดตั้งอยู่บนถนนสาธารณะสายหลัก สายรอง 
และบริเวณทางร่วมทางแยกในระยะท่ีเหมาะสม 

วัตถุประสงค์  

 เพ่ืออ านวยความสะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงแก่ผู้ที่ต้องการมาติดต่อหรือใช้บริการโรงพยาบาล  

วิธีการประเมิน  

 ความชัดเจนในการมองเห็นส าหรับผู้ใช้รถใช้ถนน โดยระดับและระยะการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ของกรมขนส่งทางบก โดยให้มีป้ายน าทางในรัศมีไม่น้อยกว่า 5 กิโลเมตรและมีอย่างต่อเนื่องและชัดเจนจากประตู
ทางเข้าหลักของโรงพยาบาล 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีป้ายบอกทางและระยะทาง ในรัศมี 5 กิโลเมตร  

0.5 คะแนน มีป้ายบอกทางและระยะทาง ในรัศมี 5 กิโลเมตร แต่ขาดความต่อเนื่องหรือไม่ชัดเจน 

1 คะแนน มีป้ายบอกทางและระยะทาง ในรัศมี 5 กิโลเมตร ที่ต่อเนื่องและชัดเจน  

นิยามศัพท ์ 

• ป้ายน าทางบอกทิศทาง หมายถึง ป้ายที่แสดงสัญลักษณ์เพ่ือน าทางให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนนสามารถมาถึง
จุดหมายได ้

• ระยะทางสู่โรงพยาบาล หมายถึง ระยะทางท่ีใช้บอกระยะจากจุดที่รถวิ่งถึงจุดหมาย (โรงพยาบาล) 
• ถนนสาธารณะ หมายถึง ถนนที่ประชาชนทั่วไปสามารถใช้งานได้  
• สายหลัก หมายถึง ถนนสายหลักมุ่งสู่โรงพยาบาล 
• สายรอง หมายถึง ถนนสายรองหรือถนนซอยที่สามารถเข้าสู่โรงพยาบาลได้ 
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• บริเวณทางร่วม ทางแยก หมายถึง เส้นทางทั้งสองทางมาตัดผ่านกันหรือทางที่แยก ไปเส้นทางอ่ืนจาก
เส้นทางเดียวกัน 

1.๔.๒ มีป้ายจราจรภายในโรงพยาบาล ติดตั้งในต าแหน่งท่ีเหมาะสม สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยในการบริหารจัดการเส้นทางเดินรถของโรงพยาบาล  

วิธีการประเมิน  

 รูปแบบและขนาดที่เป็นไปตามมาตรฐานของกรมขนส่งทางบก โดยติดตั้งในระดับที่สามารถมองเห็นได้
ชัดเจน (สูงจากพ้ืนประมาณ 1.50 เมตร) 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีป้ายจราจร  

o.๕ คะแนน มีป้ายจราจรที่ครบถ้วนครอบคลุมแต่มองเห็นได้ไม่ชัดเจนหรือป้ายช ารุดเสียหาย 

๑ คะแนน มีป้ายจราจรที่ครบถ้วนครอบคลุมและมองเห็นได้ชัดเจน 

เอกสารอ้างอิง 

• คู่มือการจราจร กรมขนส่งทางบก 

นิยามศัพท ์ 

• ป้ายจราจร หมายถึง ป้ายที่ใช้ควบคุมวินัยจราจรตามมาตรฐานกรมขนส่งทางบก 
• ต าแหน่งที่เหมาะสม หมายถึง ต าแหน่งที่ติดตั้งป้ายจราจรในต าแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและไม่ที่

กีดขวางต่อการสัญจรทั้งทางรถและทางคน 

1.๔.๓ มีป้ายบอกทางไปยังอาคาร/แผนกต่างๆ มองเห็นได้ชัดเจน พร้อมระบบไฟส่องสว่างที่เหมาะสม 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ืออ านวยความสะดวกในการน าทางผู้ใช้อาคารไปยังพ้ืนที่ต่างๆได้โดยไม่สับสน 

วิธีการประเมิน  

 รูปแบบและขนาดที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยติดตั้งในระดับที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน  
และไม่เกิดความสับสนในการรับรู้ของผู้ใช้อาคารในทุกกลุ่ม 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีป้ายบอกทางไปยังอาคาร/แผนกต่างๆ  

o.๕ คะแนน 
มีป้ายบอกทางไปยังอาคาร/แผนกต่างๆ ที่ครบถ้วนครอบคลุม แต่มองเห็นได้ไม่ชัดเจน หรือป้าย
ช ารุดเสียหาย ซึ่งอาจท าให้เกิดความสับสนในการรับรู้ 

๑ คะแนน มีป้ายบอกทางไปยังอาคาร/แผนกต่างๆ ที่ครบถ้วนครอบคลุมและมองเห็นได้ชัดเจน 
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นิยามศัพท ์ 

• ป้ายบอกทาง หมายถึง ป้ายแสดงสัญลักษณ์หรือข้อความเพ่ือบอกทิศทางหรือน าทางไปสู่จุดหมาย  
• ระบบไฟส่องสว่าง หมายถึง ไฟส่องสว่างเพ่ือให้สามารถมองเห็นป้ายได้ชัดเจน 

1.๔.๔ มีป้ายชื่อโรงพยาบาล ป้ายชื่ออาคารที่เป็นหน่วยบริการส าคัญ ได้แก่ แผนกฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยนอก 
เป็นต้น ติดตั้งอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางวันและมีไฟส่องสว่างใน
เวลากลางคืน 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือบ่งบอกชื่อหรือประเภทอาคาร ที่ให้บริการตามประเภทต่างๆได้อย่างชัดเจน 

วิธีการประเมิน  

 การใช้ลักษณะตัวอักษร/สี สามารถเข้าใจได้ง่าย และมีขนาดที่เหมาะสมมองเห็นได้ชัดเจน  โดยติดตั้งใน
ต าแหน่งที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนแม้จะเป็นช่วงเวลากลางคืน 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน 
ไม่มีป้ายชื่ออาคาร/หน่วยบริการ หรือมี แต่อาจสื่อสารไม่ชัดเจน ช ารุดเสียหาย และไม่มีหรือมีไฟ
ส่องสว่าง แต่ช ารุดเสียหาย 

o.๕ คะแนน 
มีป้ายชื่ออาคาร/หน่วยบริการ ที่สื่อสารได้ชัดเจน ป้ายอยู่ในลักษณะที่สมบูรณ์ มีไฟส่องสว่างใน
เวลากลางคืน แต่สังเกตเห็นได้ไม่ชัดเจน มีขนาดเล็ก หรือรูปแบบที่อาจท าให้เกิดความสับสน 

๑ คะแนน 
มีป้าย ชื่ออาคาร/หน่วยบริการ ที่สื่อสารได้ชัดเจน ครบถ้วนสมบูรณ์ มีไฟส่องสว่างในเวลา
กลางคืนและได้ขนาดสัดส่วน ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

นิยามศัพท ์ 

• ป้ายชื่อโรงพยาบาล หมายถึง ป้ายที่แสดงสัญลักษณ์หรือข้อความเพ่ือบอกชื่อของโครงการ 
• ป้ายชื่ออาคารหมายถึง ป้ายที่แสดงข้อความเพ่ือบอกประเภทการใช้งานภายในอาคารนั้นๆ  

1.5 ถนนภายในโรงพยาบาล  

 ถนนภายในโรงพยาบาล จัดเตรียมไว้เพื่ออ านวยความสะดวกในการเข้าถึง (Accessibility) ทั้งส าหรับผู้มา
รับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในการเดินทางด้วยยานพาหนะจากท่ีพักอาศัยหรือสถานที่อ่ืนๆ ไปยังหน่วย
บริการหรืออาคารต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาล นอกจากนี้ถนนภายในโรงพยาบาลควรมีความปลอดภัยต่อ
การใช้งานของทั้งผู้ขับขี่ยานพาหนะและผู้สัญจรด้วยการเดินเท้า  
  1.5.1 ความกว้างของเขตทางท่ีเหมาะสมกับการสัญจร/ การจัดการจราจรภายใน 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ืออ านวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ยานพาหนะและผู้สัญจรด้วยเท้าซึ่งใช้เส้นทางถนน
ภายในโรงพยาบาลเพื่อการสัญจร/ ติดต่อระหว่างหน่วยบริการหรืออาคารต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาล ด้วย
การจัดเตรียมความกว้างของเขตทางของถนนภายในโรงพยาบาลให้มีขนาดที่เหมาะสมกับการสัญจร/ การจัด
การจราจรภายในโรงพยาบาล 
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วิธีการประเมิน 

 ผู้ประเมินท าการวัดความกว้างของเขตทางด้วยสายวัดระยะ โดยก าหนดต าแหน่งที่จะท าการวัดอย่างน้อย 
3 จุดหลัก ได้แก่ จุดที่ 1 ถนน ณ ประตูทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล  
  จุดที่ 2 ถนนหน้าอาคารผู้ป่วยนอก ณ จุดจอดรถรับ-ส่งผู้ป่วย และ 
  จุดที่ 3 ถนนหน้าอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ณ จุดจอดรถรับ-ส่งผู้ป่วย 

  นอกจากนี้ ให้ท าการวัดระยะความกว้างของเขตทางอีก 2 จุด ณ บริเวณกึ่งกลางเส้นทางถนนภายใน
ระหว่างประตูทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาลกับถนนหน้าอาคารผู้ป่วยนอก 1 จุด และ ณ บริเวณกึ่งกลางของ
เส้นทางถนนภายในระหว่างถนนหน้าอาคารผู้ป่วยนอกกับถนนหน้าอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 1 จุด รวมจุดที่ต้อง
ท าการวัดทั้งสิ้น 5 จุด  

 ภายหลังจากท าการวัดแต่ละจุดเสร็จเรียบร้อย ให้ผู้ประเมินบันทึกผลการวัดลงในช่องหมายเหตุของแบบ
ประเมิน จากนั้นน าผลการวัดระยะมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดดังนี้ 
 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 และมีค่าเฉลี่ยของผลรวมทั้ง 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 และมีค่าเฉลี่ยของผลรวมทั้ง 5 จุด 
น้อยกว่า 5.70 เมตร 

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

1 คะแนน ความกว้างของเขตทางทั้ง 5 จุด มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 6.00 เมตร 

กรณีที่มีการเดินรถทั้งทางเดียวและสวนทางกัน 

 ให้แยกพิจารณาตามเกณฑ์ของแต่ละกรณี โดยค านวณจากค่าเฉลี่ยของผลรวมของระยะความกว้างของ
เขตทางจากจ านวนต าแหน่งที่วัดในแต่ละกรณี เช่น ณ ประตูทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล และ ณ บริเวณ
กึ่งกลางเส้นทางถนนภายในระหว่างประตูทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาลกับถนนหน้าอาคารผู้ป่วยนอกมีการ
เดินรถสวนทางกัน ให้วัด ระยะความกว้างของเขตทางทั้ง 2 ต าแหน่งแล้วน ามาพิจารณาในเงื่อนไขของกรณีเดินรถ
สวนทางกันและหาค่าเฉลี่ยเพียง 2 ต าแหน่งนี้เท่านั้น จากนั้นจึงพิจารณาผลการค านวณค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่
ก าหนดในกรณีเดินรถสวนทางกัน เป็นต้น 
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นิยามศัพท์  

 ความกว้างของเขตทาง หมายถึง ความกว้างของพ้ืนผิวส าหรับการสัญจรโดยยานพาหนะ เช่น รถยนต์ 
และรถจักรยานยนต์ เป็นหลัก โดยวัดจากขอบทางด้านหนึ่งไปยังขอบทางด้านตรงข้ามในแนวตั้งฉาก และไม่รวม
ความกว้างของรางระบายน้ าหรือทางเดินเท้า (ถ้ามี) 
 

1.5.2 พื้นผิวมีความคงทนถาวร เรียบร้อยสม่ าเสมอ ไม่มีหลุมบ่อ มีความลาดเอียงที่เหมาะสม สามารถระบาย
น้ าฝนได้ดี ไม่มีน้ าขังในภาวะปกติ 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ืออ านวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ยานพาหนะและผู้สัญจรด้วยเท้าซึ่งใช้เส้นทางถนน
ภายในโรงพยาบาลเพ่ือการสัญจร/ ติดต่อระหว่างหน่วยบริการหรืออาคารต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาล ด้วย
การจัดเตรียมพ้ืนผิวของถนนภายในโรงพยาบาลให้มีพ้ืนผิวที่มีความคงทนถาวร มีความเรียบร้อย สม่ าเสมอ ไม่มี
หลุมบ่อซึ่งอาจท าให้เกิดความไม่สะดวกและอาจเกิดอันตรายได้ รวมทั้งมีความลาดเอียงที่เหมาะสม สามารถ
ระบายน้ าได้ดี ไม่มีน้ าขังในภาวะปกติ 

วิธีการประเมิน 

 ผู้ประเมินท าการประเมินด้วยสายตาโดยการเดินส ารวจและตรวจสอบสภาพของพ้ืนผิวถนนภายใน
โรงพยาบาล โดยเริ่มต้นจากบริเวณประตูทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาลไปตามแนวถนนภายในซึ่งน าไปสู่
ทางเข้าหลักของอาคารผู้ป่วยนอก และทางเข้าหลักของอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน พร้อมทั้งท าการตรวจสอบดูว่า
สภาพพ้ืนผิวของถนนจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 
 - พ้ืนผิวมีความคงทนถาวร โดยพิจารณาจากวัสดุซึ่งใช้ในการก่อสร้างและวัสดุพ้ืนผิว เช่น คอนกรีตผิวขัด
หยาบ/ ขัดเรียบ คอนกรีตปูแผ่นกระเบื้องเคลือบ และหินคลุกบดอัดผิวลาดยาง เป็นต้น 
 - พ้ืนผิวถนนมีความเรียบร้อย สม่ าเสมอ ไม่มีหลุมบ่อหรือการแตกร้าวขนาดใหญ่ซึ่งอาจท าให้เกิดความไม่
สะดวกและอาจเกิดอันตรายขึ้นกับผู้ขับข่ียานพาหนะได้ 
 - พ้ืนผิวถนนมีความลาดเอียงที่เหมาะสม สามารถระบายน้ าได้ดี ไม่มีน้ าท่วมขังในภาวะปกติ (ไม่มีฝนตก) 
 ระหว่างการเดินส ารวจ หากผู้ประเมินพบเห็นสภาพพ้ืนผิวถนนซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ให้ท าการ
บันทึกสิ่งที่สังเกตพบว่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดข้อใดลงในช่องหมายเหตุของแบบประเมิน จากนั้นจึงท าการ
พิจารณาให้คะแนนเกณฑ์ท่ีประเมิน  

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน พ้ืนผิวถนนมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดทุกข้อ หรือตรงตามเกณฑ์ท่ีก าหนดเพียงข้อใด
ข้อหนึ่งในสามข้อ 

0.5 คะแนน พ้ืนผิวถนนมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ท่ีก าหนดสองในสามข้อ 

1 คะแนน พ้ืนผิวถนนมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดครบทุกข้อ 

1.5.3 บริเวณจุดตัดถนนมีป้ายบอกทางชัดเจนและปราศจากสิ่งบดบังสายตา หากมีสิ่งบดบังสายตาต้องมี
มาตรการเสริมความปลอดภัย  

วัตถุประสงค ์
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 เพ่ืออ านวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ยานพาหนะและผู้สัญจรด้วยเท้าซึ่งใช้เส้นทางถนน
ภายในโรงพยาบาลเพ่ือการสัญจร/ ติดต่อระหว่างหน่วยบริการหรืออาคารต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาล  
โดยการจัดเตรียมป้ายซึ่งมีชื่ออาคารและลูกศรชี้ทิศทางไปยังอาคารนั้นๆ ด้วยขนาดของตัวอักษรและเครื่อ งหมาย
ลูกศรที่สามารถอ่านและมองเห็นได้ชัดเจนจากต าแหน่งผู้ขับขี่ยานพาหนะทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืน 
รวมทั้งต้องมีมาตรการเสริมความปลอดภัยที่เหมาะสมหากมีสิ่งบดบังสายตา เช่น การติดตั้งกระจกโค้ง การติดตั้ง
ป้ายเตือนให้ลดความเร็วของยานพาหนะหรือการท าลูกระนาดบนถนนเพ่ือบังคับให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะลดความเร็ว
ก่อนถึงจุดตัดของถนน เป็นต้น 

วิธีการประเมิน 

 ผู้ประเมินท าการส ารวจถนนภายโรงพยาบาลซึ่งมีจุดตัดหรือทางแยก จ านวนไม่น้อยกว่า 3 แห่ง โดยด าเนินการ
ส ารวจจากหน้าโรงพยาบาลไปยังอาคารผู้ป่วยนอก อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กลุ่มอาคารวินิจฉัยและรักษา  
กลุ่มอาคารผู้ป่วยใน และกลุ่มอาคารสนับสนุน ตามล าดับ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ท่ีก าหนดดังต่อไปนี้ 
 - มีป้ายบอกทางไปยังอาคารสถานที่ต่างๆ ภายในโรงพยาบาล 
 - ป้ายบอกทางมีขนาดของตัวอักษรและเครื่องหมายลูกศรที่สามารถอ่านและมองเห็นได้ชัดเจนจาก
ต าแหน่งผู้ขับข่ียานพาหนะท้ังในเวลากลางวันและเวลากลางคืน 
 - ป้ายบอกทาง รวมทั้งครุภัณฑ์ประกอบถนน(ถ้ามี) เช่น เก้าอ้ีสนาม ถังขยะ ติดตั้งโดยไม่บดบังสายตา
กรณีมีสิ่งบดบังสายตาต้องมีมาตรการเสริมความปลอดภัยที่เหมาะสม เช่น การติดตั้งกระจกโค้ง การติดตั้งป้าย
เตือนให้ลดความเร็วของยานพาหนะหรือการท าลูกระนาดบนถนนเพ่ือบังคับให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะลดความเร็วก่อน
ถึงจุดตัดของถนน เป็นต้น 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการด าเนินการใดๆ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด หรือด าเนินการตามเกณฑ์ที่ก าหนดได้เพียงข้อใด
ข้อหนึ่ง 

0.5 คะแนน ด าเนินการได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 2 ข้อ 

1 คะแนน ด าเนินการได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 3 ข้อขึ้นไป 

1.5.4 รัศมีวงเลี้ยวมีขนาดเหมาะสม สะดวกและปลอดภัยต่อการบังคับเลี้ยวยานพาหนะ 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ืออ านวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ยานพาหนะซึ่งใช้เส้นทางถนนภายในโรงพยาบาล
เพ่ือการสัญจร/ติดต่อระหว่างหน่วยบริการหรืออาคารต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาล โดยการจัดเตรียมรัศมีวง
เลี้ยวของถนนภายในโรงพยาบาลให้มีขนาดเหมาะสมกับยานพาหนะ โดยเฉพาะรถพยาบาลและรถยนต์นั่งส่วน
บุคคลขนาดกลาง ซึ่งผู้ขับขี่ควรสามารถบังคับเลี้ยวได้อย่างสะดวกและปลอดภัย  
วิธีการประเมิน 

 ผู้ประเมินท าการวัดรัศมีวงเลี้ยวของถนนภายในโรงพยาบาลบริเวณอาคารผู้ป่วยนอก อาคารอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน และอาคารผู้ป่วยใน อย่างน้อย 3 จุด โดยเกณฑ์ที่ใช้ประกอบการพิจารณาคือ รัศมีวงเลี้ยวของถนนภายใน
โรงพยาบาลควรมีขนาดไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร  

วิธีการให้คะแนน 
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0 คะแนน รัศมีวงเลี้ยวของทั้ง 3 จุด มีขนาดน้อยกว่า 5.50 เมตร และมีค่าเฉลี่ยของผลรวมทั้ง 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 

นิยามศัพท ์ 

• รัศมีวงเลี้ยวของถนน หมายถึง ระยะตั้งฉากจากจุดกึ่งกลางความกว้างของถนน ณ จุดเริ่มต้นส่วนโค้งทั้ง
สองด้านของถนน ซึ่งมาตัดกัน ณ จุดศูนย์กลางของวงกลมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส่วนโค้งนั้น 

1.6. ทางเดินเท้า 

 ทางเดินเท้า จัดเตรียมไว้เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเข้าถึง (Accessibility) ทั้งส าหรับผู้มารับบริการ
และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในการเดินทางด้วยเท้าจากทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาลซึ่งเชื่อมต่อกับทางเท้า
สาธารณะภายนอกโรงพยาบาล ไปยังหน่วยบริการหรืออาคารต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาล โดยทางเดินเท้า
ภายในโรงพยาบาล นอกจากมีไว้เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงส่วนต่างๆ ของโรงพยาบาลแล้ว ควรมีความ
ปลอดภัยต่อการใช้งานของผู้เดินเท้าด้วยเช่นกัน  

1.6.1 มีการแบ่งขอบเขตของทางเดินเท้าออกจากเส้นทางจราจรของยานพาหนะอย่างชัดเจนด้วยวิธีการที่
เหมาะสม 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้ผู้ใช้ทางเดินเท้าได้รับความปลอดภัยในระหว่างการเดินทางด้วยเท้าจากทางเข้า -ออกหลักของ
โรงพยาบาลไปยังหน่วยบริการและอาคารต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาล ทางเดินเท้าอาจทอดตัวขนานติดกับ
ถนนภายในหรือไม่ก็ได้ กรณีที่ทางเท้ามีการทอดตัวขนานติดกับถนนภายใน ทางเท้านั้นจะต้องมีการแบ่งขอบเขต
แยกออกจากถนนอย่างชัดเจน ซึ่งสามารถด าเนินการได้ด้วยการยกระดับพ้ืนผิวทางเท้าให้สูงกว่าระดับพ้ืนผิวถนน 
10-15 เซนติเมตร เป็นอย่างน้อย หรือหากทางเท้านั้นมีระดับพ้ืนผิวใกล้เคียงหรือเท่ากับระดับพ้ืนผิวถนน ควรมี
มาตรการเสริมความปลอดภัยด้วยการน าอุปกรณ์ส าหรับแบ่งขอบเขต เช่น แผงกั้นเหล็ก หรือแผงกั้น/ เสากั้น
พลาสติก มาวางกั้นระหว่างขอบของถนนต่อกับขอบของทางเดินเท้าเป็นระยะตลอดแนวเส้นทางเดินเท้า หรือใช้
วิธีการทาสี / ตีเส้น เพ่ือแบ่งขอบเขตระหว่างขอบของถนนกับขอบของทางเดินเท้าให้เกิดความชัดเจนก็ได้ 

วิธีการประเมิน 

 ผู้ประเมินท าการส ารวจเส้นทางเดินเท้าจากทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาลไปยังอาคารผู้ป่วยนอกและ
อาคารอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน โดยก าหนดจุดที่จะท าการวัดรวม 5 จุด ประกอบด้วย 3 จุดหลัก คือ 1) บริเวณประตู
ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล 2) บริเวณหน้าอาคารผู้ป่วยนอก 3) บริเวณหน้าอาคารอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน และ
อีก 2 จุดรอง คือ 1) บริเวณกึ่งกลางระหว่างประตูทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาลกับอาคารผู้ป่วยนอก และ 2) บริเวณ
กึ่งกลางระหว่างอาคารผู้ป่วยนอกกับอาคารอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน จากนั้นพิจารณาว่าทางเท้า  มีคุณสมบัติตามเกณฑ ์
ที่ก าหนดหรือไม ่

 ส าหรับเกณฑ์ที่ใช้ประกอบการพิจารณาการแบ่งขอบเขตของทางเดินเท้าออกจากเส้นทางจราจรของ
ยานพาหนะ ประกอบด้วย 
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 - การทาสี/ ตีเส้น เพ่ือแบ่งขอบเขตระหว่างขอบของถนนกับขอบของทางเดินเท้า 
 - การน าอุปกรณ์ส าหรับแบ่งขอบเขต เช่น แผงกั้นเหล็ก หรือแผงกั้น/เสากั้น/กรวบพลาสติก มาวางกั้น
ระหว่างขอบของถนนต่อกับขอบของทางเดินเท้าเป็นระยะตลอดแนวเส้นทางเดินเท้า 
 - การยกระดับพ้ืนผิวทางเท้าให้สูงกว่าระดับพื้นผิวถนน 10-15 เซนติเมตร เป็นอย่างน้อย 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการด าเนินการใดๆ ตามเกณฑ์ที่ก าหนดทั้ง 5 จุด หรือมีการด าเนินการเพียงข้อ 1 หรือข้อ 
2 ได้น้อยกว่า 2 จุด (1-2 จุด) และไม่มีการด าเนินการตามเกณฑ์ข้อ 3 

0.5 คะแนน 
ด าเนินการตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 1 หรือข้อ 2 ได้มากกว่า 3 จุด หรือ 

ด าเนินการตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 3 ได้น้อยกว่า 3 จุด (1-3 จุด) 

1 คะแนน ด าเนินการตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในข้อ 3 ได้มากกว่า 4 จุด (4-5 จุด) 

1.6.2 ก่อสร้างด้วยวัสดุที่คงทนถาวร มีความม่ันคง แข็งแรง มีพื้นผิวที่เรียบร้อย ได้ระดับ มีการระบายน้ าฝน
ได้ดี และมีความราบเรียบแต่ไม่ลื่น 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือให้ผู้ใช้ทางเดินเท้าได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในระหว่างการเดินทางด้วยเท้า จากทางเข้า-
ออกหลักของโรงพยาบาลไปยังหน่วยบริการและอาคารต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาล โดยการก่อสร้างทางเดิน
เท้าด้วยวัสดุซึ่งมีความคงทนถาวร มีความมั่นคง แข็งแรง เช่น คอนกรีตหล่อกับที่ แผ่นคอนกรีตส าเร็จรูปหรือ
คอนกรีตบล็อกปูบนพ้ืนทรายปรับระดับบดอัดแน่น หรือหินคลุกบดอัดแน่นราดยางแอสฟัลต์ เป็นต้น นอกจากนี้
พ้ืนผิวทางเดินเท้าควรมีความเรียบร้อย ได้ระดับ มีการระบายน้ าฝนได้ดี ไม่เป็นหลุมบ่อหรือมีน้ าท่วมขังในภาวะ
ปกติ และมีความราบเรียบ ไม่ลื่น 

วิธีการประเมิน/ แนวทางการประเมิน 

 ผู้ประเมินท าการส ารวจเส้นทางเดินเท้าจากทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาลไปยังอาคารผู้ป่วยนอก และ
อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยก าหนดจุดที่จะท าการวัดรวม 5 จุด ประกอบด้วย 3 จุดหลัก คือ 1) บริเวณประตู
ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล 2) บริเวณหน้าอาคารผู้ป่วยนอก 3) บริเวณหน้าอาคารอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน และ
อีก 2 จุดรอง คือ 1) บริเวณกึ่งกลางระหว่างประตูทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาลกับอาคารผู้ป่วยนอก และ 2) 
บริเวณกึ่งกลางระหว่างอาคารผู้ป่วยนอกกับอาคารอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน จากนั้นพิจารณาว่าทางเท้ามีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดหรือไม ่
 ส าหรับเกณฑ์ที่ใช้ประกอบการพิจารณา ประกอบด้วย 
 - ก่อสร้างด้วยวัสดุซึ่งมีความคงทนถาวร มีความม่ันคง แข็งแรง 
 - พ้ืนผิวมีความเรียบร้อย ได้ระดับ (ไม่แตกร้าวจนอาจท าให้เกิดอันตรายจากการสะดุด / หกล้ม) 
 - พ้ืนผิวมีการระบายน้ าฝนได้ดี (ไม่เป็นหลุมบ่อหรือมีน้ าท่วมขังในภาวะปกติ) 
 - พ้ืนผิวมีความราบเรียบแต่ไม่ลื่น 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการด าเนินการใดๆ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ทั้ง 5 จุด หรือ  
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ด าเนินการตามเกณฑ์ที่ก าหนด 1-2 ข้อ ได้น้อยกว่า 3 จุด (1-3 จุด) 

0.5 คะแนน 
ด าเนินการตามเกณฑ์ที่ก าหนดได้ 2-3 ข้อ ทั้ง 5 จุด หรือ 

ด าเนินการตามเกณฑ์ที่ก าหนดได้ครบ 4 ข้อ ได้น้อยกว่า 3 จุด (1-3 จุด) 

1 คะแนน ด าเนินการตามเกณฑ์ที่ก าหนดได้ครบ 4 ข้อ ทั้ง 5 จุด  

1.6.3 มีความกว้างของทางเดินเท้าไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ตลอดเส้นทาง 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือให้ผู้ใช้ทางเดินเท้าได้รับความสะดวกและความปลอดภัย ในระหว่างการเดินทางด้วยเท้าจากทางเข้า-
ออกหลักของโรงพยาบาลไปยังหน่วยบริการและอาคารต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาล โดยการจัดเตรียมพ้ืนผิว
ทางเดินเท้าให้มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎกระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้องกับ
พระราชบัญญัติผู้พิการ ผู้ทุพลภาพ และผู้ชรา 
วิธีการประเมิน 

 ผู้ประเมินท าการส ารวจและวัดระยะความกว้างของเขตทางเดินเท้า จากทางเข้า -ออกหลักของ
โรงพยาบาล ไปยังอาคารผู้ป่วยนอกและอาคารอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน โดยก าหนดจุดที่จะท าการวัดรวม 5 จุด 
ประกอบด้วย 3 จุดหลัก คือ 1) บริเวณประตูทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล 2) บริเวณหน้าอาคารผู้ป่วยนอก 
3) บริเวณหน้าอาคารอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน และอีก 2 จุดรอง คือ 1) บริเวณกึ่งกลางระหว่างประตูทางเข้า -ออกหลัก
ของโรงพยาบาลกับอาคารผู้ป่วยนอก และ 2) บริเวณกึ่งกลางระหว่างอาคารผู้ป่วยนอกกับอาคารอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน 
จากนั้นพิจารณาว่าทางเดินเท้ามีความกว้างเท่ากับ 1.50 เมตร ตามเกณฑ์ที่ก าหนดหรือไม่  

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ความกว้างของเขตทางเดินเท้าทั้ง 5 จุด มีค่าน้อยกว่า 1.00 เมตร และมีค่าเฉลี่ยของผลรวมทั้ง 
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 ไม่มีสิ่งกีดขวางอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นแนวเส้นทางเดินเท้า 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือให้ผู้ใช้ทางเดินเท้าได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในระหว่างการเดินทางด้วยเท้า จากทางเข้า-
ออกหลักของโรงพยาบาลไปยังหน่วยบริการและอาคารต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาล โดยการจัดเตรียมพ้ืนผิว
ทางเดินเท้าให้ปราศจากสิ่งกีดขวางและมีสภาพเหมาะสมต่อการใช้งานต่อผู้ใช้ทางเดินเท้าทุกเพศ ทุกวัย และทุก
ข้อจ ากัดทางสภาพร่างกาย กรณีจ าเป็นต้องติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกประกอบทางเดินเท้า เช่น ม้านั่ง โคมไฟ 
ฯลฯ จะต้องเตรียมพ้ืนที่ส าหรับติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกเหล่านั้นไว้ให้พ้นจากแนวเส้นทางเดินเท้า 
วิธีการประเมิน 
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 ผู้ประเมินท าการส ารวจสภาพทางเดินเท้าจากทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล ไปยังอาคารผู้ป่วยนอก
และอาคารอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน โดยก าหนดจุดที่จะท าการส ารวจรวม 5 จุด ประกอบด้วย 3 จุดหลัก คือ 1) บริเวณ
ประตูทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล 2) บริเวณหน้าอาคารผู้ป่วยนอก 3) บริเวณหน้าอาคารอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน 
และอีก 2 จุดรอง คือ 1) บริเวณกึ่งกลางระหว่างประตูทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาลกับอาคารผู้ป่วยนอก 
และ 2)บริเวณกึ่งกลางระหว่างอาคารผู้ป่วยนอกกับอาคารอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน จากนั้นพิจารณาว่าทางเดินเท้าไม่มีสิ่ง
กีดขวางอยู่ในพื้นท่ีซึ่งเป็นแนวเส้นทางเดินเท้า ตามเกณฑ์ที่ก าหนดดังต่อไปนี้หรือไม่  
 - ไมม่ีสิ่งกีดขวางตลอดความกว้างสุทธิของแนวทางเดิน 
 - มีการจัดเตรียมพ้ืนที่ส าหรับติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกประกอบทางเดินเท้า เช่น ม้านั่ง โคมไฟ/ เสาไฟ 
ถังขยะ ฯลฯ ไว้พ้นจากแนวเส้นทางเดินเท้าอย่างเหมาะสม ไม่กีดขวางหรือเป็นอุปสรรคและอาจท าให้เกิดอันตราย
ต่อการเดินเท้าได ้

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
ทางเดินเท้าทั้ง 5 จุด ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดทั้ง 2 ข้อ หรือ 

มีน้อยกว่า 2 จุด ที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดเพียงข้อใดข้อหนึ่ง 

0.5 คะแนน 
ทางเดินเท้าทั้ง 5 จุด เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดเพียงข้อใดข้อหนึ่ง หรือ 

มีเพียง 3 จุด ที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดทั้ง 2 ข้อ 

1 คะแนน ทางเดินเท้า 4-5 จุด เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดทั้ง 2 ข้อ 

1.6.5 ในจุดที่เป็นทางข้ามถนนและมีความต่างระดับ จะต้องท าทางลาดเอียงหรือปรับปรุงสภาพบริเวณที่เป็น
ทางข้ามถนนให้สามารถน าเก้าอ้ีล้อ (Wheelchair) ผ่านได้โดยสะดวก รวมทั้งต้องจัดให้มีป้ายเตือนผู้
ขับข่ียานพาหนะว่าเป็นทางข้ามส าหรับผู้เดินเท้า 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือให้ผู้ใช้ทางเดินเท้าได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในระหว่างการเดินทางด้วยเท้า จากทางเข้า -
ออกหลักของโรงพยาบาลไปยังหน่วยบริการและอาคารต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาล โดยการจั ดเตรียมทาง
ลาดเอียงหรือปรับปรุงสภาพบริเวณท่ีเป็นทางข้ามถนนให้มีสภาพเหมาะสมและปลอดภัยต่อการใช้งานของผู้ใช้ทาง
เท้าทุกเพศ ทุกวัย และทุกข้อจ ากัดทางสภาพร่างกาย เช่น มีพ้ืนผิวต่างสัมผัสเพ่ือเตือนผู้เดินเท้าซึ่งมีปัญหาด้านการ
มองเห็นซึ่งต้องใช้ไม้เท้าน าทาง และมีทางลาดหรือทางข้ามที่สามารถน าเก้าอ้ีล้อ (Wheelchair) ผ่านได้โดยสะดวก 
รวมทั้งต้องจัดให้มีป้ายเตือนผู้ขับขี่ยานพาหนะว่าเป็นทางข้ามส าหรับผู้เดินเท้าซึ่งติดตั้งในต าแหน่งที่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน 

วิธีการประเมิน 

 ผู้ประเมินท าการส ารวจสภาพทางข้ามถนนจากทางเดินเท้า นับแต่ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล ไป
ยังอาคารผู้ป่วยนอกและอาคารอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน โดยก าหนดจุดที่จะท าการส ารวจรวม 5 จุด ประกอบด้วย 3 จุด
หลัก คือ 1) ทางข้ามบริเวณใกล้ประตูทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล 2) ทางข้ามบริเวณหน้าอาคารผู้ป่วยนอก 
3) ทางข้ามบริเวณหน้าอาคารอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน และอีก 2 จุดรอง คือ 1) ทางข้ามบริเวณกึ่งกลางระหว่างประตู
ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาลกับอาคารผู้ป่วยนอก และ 2) ทางข้ามบริเวณกึ่งกลางระหว่างอาคารผู้ป่วยนอก
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กับอาคารอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน จากนั้นพิจารณาว่าทางทางข้ามถนนจากทางเดินเท้ามีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ดังต่อไปนี้หรือไม่  
 - มีทางลาดหรือทางข้ามท่ีสามารถน าเก้าอ้ีล้อ (Wheelchair) ผ่านได้โดยสะดวก 
 - มีพ้ืนผิวต่างสัมผัสเพ่ือเตือนผู้เดินเท้าซึ่งมีปัญหาด้านการมองเห็นซึ่งต้องใช้ไม้เท้าน าทาง  ณ จุดซึ่งเป็น
ทางข้ามถนน  
 - มีป้ายเตือนผู้ขับขี่ยานพาหนะว่าเป็นทางข้ามส าหรับผู้เดินเท้าซึ่งติดตั้งในต าแหน่งที่สามารถมองเห็นได้
ชัดเจน 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
ทางเดินเท้าทั้ง 5 จุด ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดทั้ง 3 ข้อ หรือ 

มีน้อยกว่า 2 จุด ที่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดเพียงข้อใดข้อหนึ่ง 

0.5 คะแนน 
ทางเดินเท้าทั้ง 5 จุด เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดเพียงข้อใดข้อหนึ่ง หรือ 

มีเพียง 3 จุด ที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 2 ข้อ 

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

1.๗ ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารส าหรับผู้ป่วย 

 มาตรฐานทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารภายในโรงพยาบาล จ าเป็นต้องมีความกว้างของทางเพียงพอเพ่ือ
สวนทางกันได้อย่างสะดวก โดยพ้ืนผิวทางเดินจะต้องเป็นวัสดุที่คงทนถาวร มีความเรียบ ไม่ลื่น ท าความสะอาด
ง่าย และระบายน้ าได้ดี ไม่ท่วมขัง ซึ่งตลอดทางเดินนั้นจะต้องมีหลังคาคลุม ราวข้างกันตกและระบบไฟส่องสว่าง 
ไปจนถึงประตูทางเข้าของอาคาร กรณีทางเดินเชื่อมที่บรรจบกันหรือทางเข้าสู่อาคารมีระดับที่ต่างกัน ต้องเชื่อมกัน
โดยใช้ทางลาด (RAMP) ที่ความลาดชันไม่น้อยกว่า 1:12 เท่านั้น (ห้ามใช้บันได)  

1.๗.๑ มีทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารเพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับผู้รับบริการในทุกหน่วยบริการของ
โรงพยาบาล 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับผู้รับบริการในการเข้าถึงแต่ละหน่วยบริการของ โรงพยาบาล  

วิธีการประเมิน  

 มีทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารที่สามารถเชื่อมต่อกันครบทุกหน่วยบริการของโรงพยาบาล 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีทางเดินเชื่อมเลย  

o.๕ คะแนน มีทางเดินเชื่อมแต่ไม่ครบทุกหน่วยบริการ 

๑ คะแนน มีทางเดินเชื่อมครบทุกหน่วยบริการ 

นิยามศัพท ์ 
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• ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร หมายถึง ทางเดินที่เชื่อมจากอาคารหนึ่งไปสู่อีกอาคารหนึ่ง เพื่อให้ผู้ใช้
สามารถเข้าถึงอาคารต่างๆได้อย่างสะดวก 

• ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ป่วย ผู้มาติดต่อกับทางโรงพยาบาล และญาติของผู้ป่วย 

1.๗.๒ ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๕o ม. เพื่อสะดวกต่อการเข็นเปลนอนผู้ป่วยสวนกันได้และไม่มีสิ่งกีด
ขวางที่เป็นอุปสรรคต่อการสัญจร 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือสะดวกต่อการเข็นเปลนอนผู้ป่วยสวนกันได้และไม่มีสิ่งกีดขวางที่เป็นอุปสรรคต่อการสัญจร 

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 

นิยามศัพท ์ 

• สิ่งกีดขวาง หมายถึง สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้งานทางเดิน ทั้งที่เป็นโครงสร้างอาคาร หรือวัสดุประกอบ 
เช่น ราวกันตก ราวจับ ร่องรางน้ าฝน ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

1.๗.๓ ผิวทางเดินจะต้องคงทน เรียบ ไม่ลื่น ไม่มีน้ าขัง สามารถระบายน้ าได้เป็นอย่างดี 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือป้องกันการเกิดสิ่งที่อาจไม่คาดฝัน หรืออันตรายต่อผู้ใช้ทาง  

วิธีการประเมิน  

 พิจารณาจากการเลือกใช้วัสดุประกอบต่างๆ และการติดตั้งหรือก่อสร้างที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1.๗.๓ 

ทางเดินเช่ือม 

(แสดงภาพมุมสูง) 

๒.๕o ม. 

สิง่กีดขวาง (เสาหรือโครงสร้างอื่น) ราวกนัตก 
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วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน วัสดุอุปกรณ์และมาตรฐานการติดตั้งไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน 

o.๕ คะแนน 
วัสดุอุปกรณ์และการติดตั้ง เหมาะสมต่อการใช้งาน แต่ช ารุดเสียหาย หรือมีสภาพไม่พร้อมใช้
งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

๑ คะแนน วัสดุอุปกรณ์และการติดตั้ง เหมาะสมและพร้อมต่อการใช้งาน  

 
 

นิยามศัพท ์ 

• ผิวทางเดิน หมายถึง พ้ืนผิวบนสุดของทางเดิน ที่สัมผัสกับการใช้งาน 
• เรียบ หมายถึง พ้ืนผิวบนสุดของทางเดินที่มีความเสมอกันตลอดทางเดิน ไม่มีผิวสัมผัสที่ท าให้เกิดการ

สะดุดหรืออันตรายอ่ืนๆต่อต่อผู้ใช้ทาง  

1.๗.๔ มีการติดตั้งราวกันตก มีความสูงไม่น้อยกว่า ๑.๑o เมตร 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือป้องกันการพลัดตกจากทางเดิน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ และยังบ่งบอกเขตแดนไม่ให้ผู้ใช้รุกล้ า
เข้าไปในพ้ืนที่สงวน เช่น สวนหรือพ้ืนที่หวงห้ามอ่ืนๆ เป็นต้น 

วิธีการประเมิน  

 ราวกันตกจะต้องติดตั้งที่ความสูงไม่น้อยกว่า ๑.๑o ม. และเป็นวัสดุที่คงทนแข็งแรง ซึ่งการติดตั้งต้องได้
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรมโครงสร้าง โดยการออกแบบราวกันตกนั้นต้องเป็นไปตามหลักสถาปัตยกรรมสถาน 
เพ่ือหลีกเลี่ยงรูปแบบที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อผู้ใช้ เช่น รูปแบบที่เด็กสามารถปีนป่ายหรือมีช่องว่างลอด
ผ่านได้โดยง่าย เป็นต้น (ดูภาพประกอบ) 
 
 
 
 
 
 

  

 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ทางเดินเชื่อมไม่มีราวกันตก หรือมีแต่ไม่ครบถ้วนตลอดทางเดินเชื่อมท้ังหมดของโรงพยาบาล  

o.๕ คะแนน มีราวกันตกครบถ้วนตลอดทางเดินเชื่อมทั้งหมดและมีความสูงอยู่ระหว่าง 0.90 -๑.๑o ม.แต่

ระดบัพืน้ทางเดิน 

ระดบัสงูสดุราวกนัตก 

   
๑.๑o ม. 

(แสดงภาพรูปด้าน) 
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ราวกันตกมีรูปแบบซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ (เป็นแนวนอนซึ่งปีนได้ง่าย)  

๑ คะแนน ราวกันตกถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานของวิธีการประเมินตามหัวข้อ 1.๗.๔ 

 

1.๗.๕ มีการติดตั้งราวจับ-ราวกันกระแทกอย่างมั่นคงแข็งแรง 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ืออ านวยความสะดวกและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการใช้ทางเดิน 

วิธีการประเมิน  

 ราวจับจะต้องติดตั้งที่ความสูงระหว่าง 0.๘o – o.๙o ม. และเป็นวัสดุที่คงทนแข็งแรง ส่วนราวกัน
กระแทกจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือตามชนิดที่ผู้ออกแบบก าหนดไว้ในแบบและเป็นวัสดุที่คงทนแข็งแรง 
เช่นกัน 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
ไม่มีราวจับ-ราวกันกระแทกตลอดทางเชื่อม หรือมีแต่ไม่ครบถ้วนตลอดทางเดินเชื่อมทั้งหมด
ของโรงพยาบาล 

o.๕ คะแนน 
มีราวจับ-ราวกันกระแทกครบถ้วนตลอดทางเดินเชื่อมทั้งหมด และมีความสูงราวจับระหว่าง o.
๘o – o.๙o ม. แต่ติดตั้งราวจับ-ราวกันตกไม่ได้มาตรฐานหรือใช้วัสดุที่ไม่คงทนแข็งแรง 

๑ คะแนน 
ราวจับ-ราวกันกระแทกครบถ้วนตลอดทางเดินเชื่อมทั้งหมดและถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของ วิธีการประเมินตามหัวข้อ 1.๗.๕ 

นิยามศัพท ์ 

• ราวจับ หมายถึง ราวที่ใช้ยึดหรือทรงตัวส าหรับผู้ป่วยหรือคนชราที่มีปัญหาการด้านการทรงตัว 
• ราวกันกระแทก หมายถึง ราวที่ใช้ป้องกันเปลนอนหรือรถเข็นกระแทกกับผนังหรือวัตถุอ่ืนๆ ที่อาจ

ก่อให้เกิดอันตรายได้ ซึ่งยังสามารถใช้เป็นราวจับในตัวได้ โดยมีทั้งแบบ ส าเร็จรูปและแบบที่ออกแบบ
ขึ้นมาเอง ขึ้นอยู่กับสถาปนิกจะเป็นผู้ก าหนดรูปแบบตาม ความเหมาะสมและโอกาสในการใช้งาน  

1.๗.6 มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมท่ีสามารถป้องกันแดดและฝน 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือสามารถเดินเชื่อมต่อกันระหว่างอาคารได้ตลอดเวลา 

วิธีการประเมิน  

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

 

ระดับพื้นทางเดิน  

ระดับเสารับโครงหลังคา +๒.๖o ม. 

๒.4o ม. 

(แสดงภาพรูปด้าน) 
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วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมท่ีครบถ้วนตลอดทางเดินเชื่อมทั้งหมดของโรงพยาบาล 

o.๕ คะแนน 
มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่ครบถ้วนตลอดทางเดินเชื่อมทั้งหมดของโรงพยาบาล แต่การป้องกัน
แดดและฝนไม่มีประสิทธิภาพ หรือระดับความสูงต่ ากว่าที่กล่าวในหัวข้อวิธีการประเมิน ตามข้อ 
๗.6 อย่างใดอย่างหนึ่งหรือท้ังสองอย่าง 

๑ คะแนน 
มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่ครบถ้วนตลอดทางเดินเชื่อมทั้งหมดของโรงพยาบาล และได้มาตรฐาน
ตามท่ีกล่าวในหัวข้อวิธีการประเมิน ตามข้อ 1.๗.6 

นิยามศัพท ์ 

• สิ่งปกคลุม หมายถึง สิ่งปลูกสร้างที่ใช้ส าหรับปกป้องพ้ืนที่การใช้งานภายใน ซึ่งในที่นี้หมายถึงทางเดินเชื่อม 
ที่อาจจะมีพ้ืนที่การใช้งานอ่ืนหรือการใช้งานรูปแบบเดียวกันซ่อนกันอยู่ข้างบน เช่นทางเดินเชื่อมชั้นล่างที่
มีทางเดินเชื่อมชั้นบนปกคลุมอยู่ เป็นต้น 

1.๘ ทางลาด ส าหรับผู้ป่วย 

 มาตรฐานทางลาดส าหรับผู้ป่วย ก าหนดให้ต้องมีทางลาดที่พ้ืนที่มีความต่างระดับมากกว่า ๒ ซม. โดยมี
ความลาดชันไม่น้อยกว่า ๑ : ๑๒ และระดับพ้ืนที่ต่างกันตั้งแต่ ๑.oo ม.จะต้องมีชานพักที่มีความยาวไม่น้อยกว่า
ความกว้างของทางลาด ทั้งนี้การใช้วัสดุต่างๆที่เก่ียวกับทางลาด ต้องค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งาน  

1.๘.๑ กรณีที่ระดับพื้นอาคารมีความต่างระดับมากกว่า ๒ ซม. จะต้องท าทางลาดเพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กับผู้รับบริการ 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือความปลอดภัยและความคล่องตัวส าหรับการใช้งาน 

วิธีการประเมิน  

 ความลาดชันของทางลาดชันที่เอ้ือต่อการใช้งานได้อย่างคล่องตัวและปลอดภัย 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีทางลาดในพ้ืนที่ที่ระดับต่างกันเลย 

o.๕ คะแนน 
มีทางลาดครบถ้วนหรือไม่ครบทุกพ้ืนที่ในโรงพยาบาลที่ระดับต่างกัน แต่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการใช้
งาน (ชันเกินไป) 

๑ คะแนน มีทางลาดครบถ้วนทุกพ้ืนที่ในโรงพยาบาลที่ระดับต่างกันและเอ้ืออ านวยต่อการใช้งาน 

1.๘.๒ ทางลาดต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๕0 ม. ความลาดชัน ๑ : ๑๒ สามารถเข็นรถนั่งหรือเปลนอน
ผู้ป่วยได้สะดวกและปลอดภัย 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือความปลอดภัยและความคล่องตัวส าหรับการใช้งาน 
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วิธีการประเมิน  

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

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ทางลาดมีความกว้างน้อยกว่า 1.00 ม.และมีความลาดชันมากกว่า 1 : 10  

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

๑ คะแนน ทางลาดมีความกว้างตั้งแต่ 1.50 ม.ขึ้นไปและมีความลาดชันเท่ากับ 1 : 12  

นิยามศัพท ์ 

• ระยะใช้งานหมายถึง ระยะที่ไม่มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวางในการใช้งานจริง 

1.๘.๓ ผิวทางลาดจะต้องคงทน เรียบไม่ลื่น  

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 

วิธีการประเมิน  

 วัสดุที่เลือกใช้ในงานผิวพ้ืนมี 1.ความคงทน 2.เรียบและไม่ลื่น ที่ส าคัญต้อง 3.สามารถระบายน้ าได้เป็น
อย่างดี ห้ามมีน้ าท่วมขัง 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ผิวทางลาดมีมาตรฐานต่ ากว่าที่กล่าวไว้ในหัวข้อวิธีการประเมิน ตามข้อ 1.๘.๓  

o.๕ คะแนน ผิวทางลาดได้มาตรฐานบางประการตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อวิธีการประเมิน ตามข้อ 1.๘.๓  

๑ คะแนน ผิวทางลาดได้มาตรฐานครบทุกประการตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อวิธีการประเมิน ตามข้อ 1.๘.๓ 

1.๘.๔ มีการติดตั้งราวกันตก มีความสูงไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือป้องกันการหลุดล่วงของรถเข็ญและเปลนอน 

วิธีการประเมิน  

 วัสดุและการติดตั้ง 1.ได้มาตรฐาน และ 2.มีความสูงไม่น้อยกว่า ๑.๑0 ม. 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ราวกันตกมีมาตรฐานต่ ากว่าที่กล่าวไว้ในหัวข้อวิธีการประเมิน ตามข้อ 1.๘.๔  

o.๕ คะแนน ราวกันตกได้มาตรฐานบางประการตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อวิธีการประเมิน ตามข้อ 1.๘.๔  

๑ คะแนน ราวกันตกได้มาตรฐานครบทุกประการตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อวิธีการประเมิน ตามข้อ 1.๘.๔ 
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1.๘.๕ มีการติดตั้งราวจับ-ราวกันกระแทกอย่างม่ันคงแข็งแรง 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ืออ านวยความสะดวกและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการใช้ทางลาด 

วิธีการประเมิน  

 ราวจับจะต้องติดตั้งที่ความสูงระหว่าง o.๘o – o.๙o ม. และเป็นวัสดุที่คงทนแข็งแรง ซึ่งการติดตั้งต้องได้
มาตรฐาน ส่วนราวกันกระแทกจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือตามชนิดที่ผู้ออกแบบก าหนดไว้ในแบบและเป็น
วัสดุที่คงทนแข็งแรง เช่นกัน 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีราวจับ-ราวกันกระแทก  

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

๑ คะแนน 
ราวจับ-ราวกันกระแทกครบถ้วนทั้งหมดและถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานของวิธีการประเมิน
ตามหัวข้อ 1.๘.๕ 

1.๘.6 ทางลาดภายนอกต้องมีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมป้องกันแดดฝน 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ในทุกสถานการณ์ 

วิธีการประเมิน  

 หลังคาหรือสิ่งปกคลุมท่ีสามารถป้องกันแดดและฝนสาดได้เป็นอย่างดีและมีความแข็งแรงคงทน 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมท่ีครบถ้วนในจ านวนทางลาดทั้งหมดของโรงพยาบาล 

o.๕ คะแนน 
มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่ครบถ้วนหรือมีบางส่วน ในจ านวนทางลาดทั้งหมดของโรงพยาบาล 
แต่การป้องกันแดดและฝนไม่มีประสิทธิภาพ  

๑ คะแนน 
มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่ครบถ้วนในจ านวนทางลาดทั้งหมดของโรงพยาบาล และได้มาตรฐาน
ตามท่ีกล่าวในหัวข้อวิธีการประเมิน ตามข้อ 1.๘.๗ 

1.9 ที่จอดรถยนต์และท่ีจอดจักรยานยนต์ 

  ส าหรับโรงพยาบาลทุกแห่งมีผู้มารับบริการจ านวนมาก โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้รถยนต์และจักรยานยนต์
เป็นพาหนะในการเดินทางมารับบริการ ทั้งนี้โรงพยาบาลทุกแหล่งได้จัดเตรียมที่จอดรถไว้ส าหรับอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้มารับบริการ ดังนั้นการจัดเตรียมที่จอดรถอย่างเหมาะสมและปลอดภัย จึงไม่อาจละเลยได้ 
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  เกณฑ์การประเมินที่จอดรถยนต์และจักรยานยนต์นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร 
และเกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

1.9.1 มีการแบ่งแยกบริเวณจอดรถยนต์ และจอดรถจักรยานยนต์ ออกจากแนวทางว่ิงของรถรวมทั้งแสดง
เครื่องหมายแสดงทิศทางอย่างชัดเจน  

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือให้เกิดความสะดวก และปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้มารับบริการ ในการใช้งานที่จอดรถ ทั้งนี้ 
ผู้มารับบริการจะต้องไม่เกิดความสับสนหรือเข้าใจไม่ชัดเจน และไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้โดยง่าย 

วิธีการประเมิน 

 ใช้การประเมินสภาพที่จอดรถด้วยสายตา โดยเลือกประเมิน บริเวณที่จอดรถหลักของโรงพยาบาล อย่าง
น้อย 1 แห่ง เช่น ที่จอดรถด้านหน้าอาคารผู้ป่วยนอกหรือแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน หรือที่จอดรถที่มีผู้ใช้บริการ
จ านวนมากที่สุดในแต่ละวัน โดยจะต้องพิจารณารายละเอียดดังนี้ 

 ที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทั้งที่เป็นลานจอดรถ และโรงจอดรถจะต้องมีการแบ่งแยกบริเวณ
ส าหรับจอดรถ ออกจากแนวทางว่ิงของรถอย่างชัดเจน เช่น การตีเส้น การใช้วัสดุพ้ืนต่างชนิดกัน หรือการท าให้
ต่างระดับกัน ซึ่งสามารถรับรู้ได้ว่าแบ่งแยกบริเวณกันอย่างชัดเจน พร้อมทั้งจะต้องแสดงเครื่องหมายบอกทิศทาง
การจราจร ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น การท าเครื่องหมายที่พ้ืน หรือการติดตั้งป้ายจราจร เป็นต้น  
(ดูภาพประกอบ) 

 

ภาพตัวอย่าง : การแบ่งบริเวณส าหรับจอดรถ กับแนวทางวิ่งของรถ และการแสดงเครื่องหมายบอกทิศทาง 

  

วิธีการให้คะแนน 

แนวทางว่ิงของรถ 

 

บริเวณจอดรถ
รถ

 

บริเวณจอดรถ
รถ

 

      ป้ายจราจร 

     เครื่องหมายบอก
ทิศทางการจราจร 
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o คะแนน ไม่มีที่จอดรถ หรือไม่มีการแบ่งบริเวณ และเครื่องหมายบอกทิศทาง ภายในที่จอดรถเลย 

o.๕ คะแนน 

กรณีท่ี 1 มีการแบ่งบริเวณและแสดงเครื่องหมายบอกทิศทางการจราจรบางส่วน ซึ่งไม่ได้
ครอบคลุมที่จอดรถบริเวณนั้นทั้งหมด 

กรณีท่ี 2 มีการแบ่งบริเวณและแสดงเครื่องหมายบอกทิศทางการจราจร แต่อยู่ในสภาพ 
ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน  

กรณีท่ี 3 มีการแบ่งบริเวณ หรือแสดงเครื่องหมายบอกทิศทางการจราจรอย่างใดอย่างหนึ่ง  

๑ คะแนน 
ที่จอดรถมีการแบ่งบริเวณ และแสดงเครื่องหมายบอกทิศทางการจราจร ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
อย่างครบถ้วน 

1.9.2 มีที่จอดรถส าหรับผู้พิการอยู่ใกล้ทางเข้าอาคารผู้ป่วยนอกและมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงอย่างชัดเจน 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้พิการ ตามกฎกระทรวง “ก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้
พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548” อาศัยอ านาจตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

วิธีการประเมิน 

 ใช้การประเมินสภาพที่จอดรถส าหรับผู้พิการด้วยสายตา โดยที่โรงพยาบาลจะต้องจัดให้มี “ที่จอดรถ
ส าหรับผู้พิการ”อย่างน้อย 1 ช่อง อยู่ใกล้ทางเข้าอาคารผู้ป่วยนอก ซึ่งผู้พิการหรือผู้ใช้เก้าอ้ีเข็น (Wheel chair) 
สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก พร้อมทั้งมีป้ายและเครื่องหมายที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน  

 

 

ภาพตัวอย่าง : ลักษณะที่จอดรถส าหรับผู้พิการ และป้ายสัญลักษณ์ (หน่วยเป็นมิลลิเมตร) 

ป้ายสัญลักษณ์    ทางเข้าสู่อาคารผู้ป่วยนอก 
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วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีที่จอดรถส าหรับผู้พิการ  

o.๕ คะแนน 

กรณีที่ 1 มีที่จอดรถส าหรับผู้พิการ แต่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบถ้วน ตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด  

กรณีท่ี 2 มีที่จอดรถส าหรับผู้พิการ แต่อยู่ในระยะไกลจากทางเข้าอาคารผู้ป่วยนอก 

๑ คะแนน มีที่จอดรถส าหรับผู้พิการ และมีลักษณะตามเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างครบถ้วน 

หมายเหต ุ: กรณีระยะใกล้ไกล ให้อยู่ที่ดุลยพินิจของผู้ประเมิน ว่าอยู่ในระยะที่สามารถเข้าถึงอาคารได้สะดวกหรือไม่ 

เอกสารอ้างอิง 

กฎกระทรวง “ก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 
1.10 บริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยหน้าอาคาร 

  ต้องมีที่จอดรถรับ-ส่งผู้ป่วย รถยนต์สามารถขับผ่านได้ขณะที่มีรถยนต์จอดรับ-ส่งผู้ป่วยอยู่วัสดุคงทนถาวร 
ผิวเรียบ ไม่ลื่น ท าความสะอาดง่าย ระดับพ้ืนบริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยต้องอยู่ในระดับเดียวกับพ้ืนถนน ถ้าเป็นพ้ืนต่าง
ระดับต้องมีทางลาดที่มีความลาดเอียงที่เหมาะสม มีพ้ืนที่เพียงพอ มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่สามารถป้องกันแดด
และฝนได้ด ีมีดวงโคมส่องสว่างเพียงพอ  
1.10.1 มีที่จอดรถยนต์ชั่วคราว ส าหรับรับ-ส่งผู้ป่วยบริเวณทางเข้าหลักของอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า 6 ม. 

มีระยะพอที่รถยนต์คันอ่ืนสามารถขึ้นไปได้ขณะท่ีมีรถยนต์จอดรับ-ส่งผู้ป่วยรวมทั้งต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง 
ที่เป็นอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและจะต้องมีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่สามารถป้องกันแดดและ
ฝนได้ 

วัตถุประสงค ์  

 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการในการรับ-ส่งผู้ป่วย มีพ้ืนที่เพียงพอต่อการจราจรและป้องกัน
แดด-ฝนได้ด ี

วิธีการประเมิน  

 จัดให้มีพ้ืนที่จอดรถยนต์ชั่วคราวส าหรับรับ-ส่งผู้ป่วยที่มีความกว้างเพียงพอ รถยนต์สามารถขับผ่านรถที่
จอดอยู่ได ้ไม่มีสิ่งกีดขวางในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและมีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมกันแดด-ฝนได้ 
 ให้ผู้ประเมิน  - วัดระยะช่องจอด  
   - สังเกตการจอดรถ เมื่อจอดแล้วไม่กีดขวางการสัญจร รถวิ่งผ่านได้สะดวก  
   - มองเห็นหลังคาหรือมีส่วนของอาคารปกคลุมกันแดด-ฝนครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  
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วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีที่จอดรถชั่วคราวส าหรับรับ-ส่งผู้ป่วยเลย คือใช้ถนนทั่วไปรับ-ส่งผู้ป่วยโดยตรง 

o.๕ คะแนน 

มีที่จอดรถชั่วคราวส าหรับรับ-ส่งผู้ป่วยที่มีความกว้างระหว่าง 5.00-6.00 ม. และมีเพียงอย่าง
หนึ่งอย่างใดระหว่าง 

-หลังคาคลุมกันแดดและฝน  

-มีระยะพอที่รถยนต์คันอ่ืนจะขับผ่านไปได้ขณะที่มีรถยนต์จอดรับ-ส่งผู้ป่วยอยู่ 

๑ คะแนน 
มีที่จอดรถชั่วคราวส าหรับรับ-ส่งผู้ป่วยที่มีความกว้างตั้งแต่ 6.00 ม. มีหลังคาคลุมกันแดดและ
ฝนได้ และมีระยะพอที่รถยนต์คันอ่ืนจะขับผ่านไปได้ขณะที่มีรถยนต์จอดรับ -ส่งผู้ป่วยอยู่ 
ครบถ้วน 

นิยามศัพท ์  

• ที่จอดรถรับ-ส่งผู้ป่วย หมายถึง พ้ืนที่ส าหรับให้รถยนต์ส่วนบุคคล รถพยาบาล สามารถจอดรับ-ส่งผู้ป่วยได ้
• ทางเข้าหลักของอาคาร หมายถึง บริเวณหน้าอาคารและเป็นเส้นทางส าคัญในการเข้าถึงอาคาร  (ในที่นี้คือ

อาคารผู้ป่วยนอก) 

1.10.2  ระดับพื้นบริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยต้องอยู่ในระดับเดียวกับพื้นถนน ถ้าเป็นพื้นต่างระดับต้องมีทางลาดที่มี
ความลาดเอียงที่เหมาะสม 

วัตถุประสงค ์  

 เพ่ือสะดวกปลอดภัยในการรับ-ส่งผู้ป่วย  

วิธีการประเมิน  

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

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน พ้ืนบริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยต่างระดับกับพื้นถนน ไม่มีทางลาดและไม่มีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ  

0.5 คะแนน 
พ้ืนบริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยต่างระดับกับพื้นถนน ไม่มีทางลาดแต่มีวิธีลดความเสี่ยงเช่น 

มีป้าย/สัญลักษณ์เตือนพื้นต่างระดับ หรือมีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือภายในบริเวณ 

1 คะแนน 
ระดับพ้ืนบริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยอยู่ในระดับเดียวกับพ้ืนถนน กรณี พ้ืนมีความต่างระดับกัน  
จะมีทางลาดที่มีความลาดเอียงเชื่อมการใช้งานได้อย่างสะดวกปลอดภัย 

นิยามศัพท ์
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• ทางลาด หมายถึง ทางสัญจรที่เชื่อมพ้ืนต่างระดับกันโดยต้องมีความลาดชันที่สะดวกปลอดภัยต่อการใช้งาน 

10.3 บริเวณทางเข้าหลักของอาคารและบริเวณจอดรถนั่งหรือเปลนอน ต้องมีพื้นที่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ
หรือมีการบริหารจัดการที่ดี มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมท่ีสามารถป้องกันแดดและฝนได้ดี 

วัตถุประสงค ์  

 เพ่ือรองรับการสัญจรของผู้ใช้บริการและจัดพ้ืนที่จอดรถนั่งหรือเปลนอนอย่างเพียงพอ  

วิธีการประเมิน  

 จัดพ้ืนที่บริเวณทางเข้าหลักของอาคารรองรับการสัญจรของผู้ใช้บริการและจัดพ้ืนที่จอดรถนั่ง  หรือเปล
นอนอย่างเพียงพอต่อการให้บริการ โดยมีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมเพ่ือกันแดดและฝน 

  ให้ผู้ประเมิน – สังเกตความหนาแน่นของจ านวนคนที่อยู่ในบริเวณเบาบางหรือมีมากกรณีแออัดมาก
สามารถระบายคนได้อย่างรวดเร็วหรือไม่ 
       – สังเกตพ้ืนที่จอดรถนั่ง,เปลนอนว่าเพียงพอกับจ านวนหรือไม่ สอบถามเวรเปลถึงจ านวน
ของรถนั่ง,เปลนอนในปัจจุบันที่ควรจะมีแล้วเทียบกับพ้ืนที่ 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน 
บริเวณทางเข้าหลักของอาคารและบริเวณจอดรถนั่งหรือเปลนอนมีพ้ืนที่คับแคบไม่มีการจัดการ
ภายในพ้ืนที่ท าให้เกิดภาวะแออัด 

o.๕ คะแนน 
บริเวณทางเข้าหลักของอาคารและบริเวณจอดรถนั่งหรือเปลนอนมีพ้ืนที่คับแคบแต่มีเจ้าหน้าที่
คอยให้ความช่วยเหลือภายในพ้ืนที่ ไม่ท าให้เกิดภาวะแออัด 

๑ คะแนน 
บริเวณทางเข้าหลักของอาคารและบริเวณจอดรถนั่งหรือเปลนอนมีพ้ืนที่เพียงพอมีหลังคาหรือ
สิ่งปกคลุมที่สามารถป้องกันแดดและฝนได้ดี 

1.11. ห้องน้ า-ส้วม ส าหรับผู้รับบริการ 

 มีห้องน้ า-ส้วมส าหรับผู้รับบริการที่มีจ านวนเพียงพอ โดยเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ.2551) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติ พ.ศ.2522 และจัดให้มีห้องน้ าส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราโดย
เป็นไปตามกฎกระทรวงเรื่องก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา 
พ.ศ.2548 หมวด 7 ห้องส้วม  

1.11.1  ห้องน้ า-ส้วมส าหรับผู้ป่วยต้องมีราวพยุงตัวติดตั้งในต าแหน่งที่เหมาะสม  

วัตถุประสงค์  

 เพ่ือให้ผู้รับบริการใช้ห้องน้ าได้อย่างสะดวกและปลอดภัย  

วิธีการประเมิน  

 มีราวพยุงที่ท าด้วยวัสดุที่แข็งแรง เช่น สแตนเลสหรือท่อนเหล็ก ติดตั้งในต าแหน่งที่อ านวยความสะดวก  
แก่ผู้รับบริการ ให้ผู้ประเมิน  
 – กรณีห้องน้ ารวมขนาดใหญ่ ให้สังเกตว่ามีการติดตั้งราวพยุงตัวเริ่มตั้งแต่ประตูทางเข้ามาถึงบริเวณอ่าง
ล้างมือและติดตั้งราวพยุงตัวภายในห้องส้วมทุกห้อง  
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 – กรณีห้องน้ ารวมขนาดเล็ก สังเกตเฉพาะภายในห้องส้วมให้มีราวพยุงตัว 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีราวพยุงตัวติดตั้งภายในห้องน้ าเลย 

o.๕ คะแนน มีราวพยุงตัวติดตั้งภายในห้องน้ าเป็นบางต าแหน่งแต่ไม่ทั่วถึง โดยยังมีจุดเสี่ยงต่อการลื่นหกล้มอยู่  

๑ คะแนน 
มีราวพยุงตัวติดตั้งภายในห้องน้ าอย่างทั่วถึงทั้งที่บริเวณอ่างล้างมือและในห้องส้วม ไม่มีจุดเสี่ยง
ต่อการลื่นหกล้ม  

เอกสารอ้างอิง   

• กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

นิยามศัพท ์

• ราวพยุงตัว หมายถึง ราวส าหรับใช้มือจับช่วยพยุงตัวเวลาเดิน ยืน หรือพยุงตัวเพ่ือไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ 

1.11.2 มีห้องน้ า-ส้วม ส าหรับผู้พิการ 

วัตถุประสงค์  

 เพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้ห้องน้ า-ส้วมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา  

วิธีการประเมิน  

 จัดให้มีห้องน้ า-ส้วมส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา เป็นห้องน้ าที่แยกออกจากห้องน้ าทั่วไป 
โดยมีป้าย/สัญลักษณ์แสดงการเป็นห้องน้ า-ส้วมส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา  

 ให้ผู้ประเมิน  
 – สังเกตว่ามีการแยกห้องน้ าผู้พิการออกจากห้องน้ ารวมหรือไม่ 
  – สังเกตขนาดห้องน้ าต้องกว้างพอให้เก้าอ้ีเข็นคนพิการสามารถหมุนตัวได้ (เส้นผ่านศูนย์กลาง 

   ประมาณ 1.50 ม.) 
 – สังเกตว่ามีอุปกรณ์ราวจับ ราวพยุงตัว  

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีห้องน้ า-ส้วมส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราเลย 

o.๕ คะแนน 
ไม่มีห้องน้ า-ส้วมส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราแยกออกมาโดยเฉพาะ แต่ใช้วิธี
ปรับปรุงห้องน้ าเดิม ยกตัวอย่างเช่นปรับปรุงห้องส้วม 2 ห้องยุบเป็นห้องใหญ่ 1 ห้องแล้วท า
เป็นห้องน้ า-ส้วมส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราเป็นต้น ขนาดห้องพอใช้งานได้ 

๑ คะแนน 
มีห้องน้ า-ส้วมส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราแยกออกมาโดยเฉพาะ และติดตั้งราว
จับ ราวพยุงตัว เก้าอ้ีเข็นคนพิการสามารถหมุนตัวภายในห้องได้ (หากขาดอุปกรณ์ไปบ้างเช่นมี
ราวไม่ครอบคลุม ไม่มีป้ายหน้าห้องน้ า ให้แจ้ง รพ.เพ่ือติดตั้งให้ครบถ้วน) 

เอกสารอ้างอิง   
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• กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

นิยามศัพท ์  

• ห้องน้ า-ส้วมส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา เก้าอ้ีเข็นคนพิการสามารถหมุนตัวได้ ควรมีพ้ืนที่ว่าง
ภายในซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.50 ม. หรือ ควรมีขนาดพ้ืนที่อย่างน้อย 2.75 x 1.65 ม. ประตู
เปิดออกสู่ภายนอก ช่องประตูกว้างอย่างน้อย 90 ซม. พื้นมีระดับเสมอกับพื้นภายนอก วัสดุปูพ้ืนต้องไม่ลื่น 
ควรมีระบบสัญญาณแสง-เสียงเพ่ือแจ้งเหตุฉุกเฉิน และมีป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ าผู้พิการติดหน้าห้อง  

1.11.3 มีการระบายอากาศที่เหมาะสมและไม่อับชื้น  

วัตถุประสงค ์  

 เพ่ือท าให้ห้องน้ าปราศจากกลิ่นเหม็นและไม่ให้ห้องน้ าอับชื้นอันจะเป็นบ่อเกิดของการเจริญเติบโตของเชื้อโรค 

วิธีการประเมิน  

 มีช่องเปิดหรือพัดลมดูดอากาศเพ่ือการระบายอากาศท่ีดี มีช่องทางให้แสงแดดส่องผ่านเข้ามาในห้องน้ าได้
ในปริมาณท่ีเหมาะสม ช่วยไม่ให้ห้องน้ าเปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาได้ 

 ให้ผู้ประเมิน  
 – สังเกตว่าที่ผนังมีช่องหน้าต่าง,บานเกล็ด,บานซ้อน,อิฐบล็อกระบายอากาศหรือพัดลมดูดอากาศหรือไม่  
  – รับรู้กลิ่นเหม็น กลิ่นอับชื้นหรือไม่     
 – สังเกตและสอบถามถึงความถ่ีในการท าความสะอาดห้องน้ า  

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ห้องน้ าไม่มีช่องเปิด , ไม่มีพัดลมดูดอากาศ , มีกลิ่นเหม็น-อับชื้น  

o.๕ คะแนน 
ห้องน้ ามีช่องเปิดหรือมีพัดลมดูดอากาศแต่ยังมีกลิ่นเหม็น -อับชื้น การท าความสะอาดไม่
เพียงพอ 

๑ คะแนน 
ห้องน้ ามีช่องเปิดหรือมีพัดลมดูดอากาศเพ่ือระบายอากาศได้ดี  ท าให้มีกลิ่นในปริมาณน้อย-ไม่
อับชื้น และมีการท าความสะอาดเพียงพอ 

นิยามศัพท ์  

• ช่องเปิด หมายถึง ช่องหน้าต่าง,บานเกล็ด,บานซ้อน,อิฐบล็อกระบายอากาศ  

2. งานมัณฑนศิลป์ 

2.1 งานตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์ภายในอาคาร 

2.1.1 อ่างล้างมือส าหรับแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ ไม่ควรใช้ปะปนกับอ่างเทสิ่งสกปรกหรือล้างวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ และก๊อกน้ าควรใช้ก๊อกน้ าชนิดไม่ใช้มือสัมผัส (ก๊อกน้ าชนิดก้านปัดด้วยข้อศอก หรือเป็นแบบ
เซนเซอร์) 

วัตถุประสงค ์ 
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เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงาน มีอ่างล้างมือที่สะอาดไม่ปนเปื้อน ลดการติดเชื้อ และมีก๊อกน้ าล้าง
มือที่อ านวยความสะดวกเพ่ือลดการติดเชื้อในแผนกต่างๆของโรงพยาบาล  

วิธีการประเมิน 

ผู้ประเมินเดินส ารวจด้วยสายตา และสอบถามถึงการใช้งาน จากหัวหน้าแผนกหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  
ในแผนกดังกล่าว ถึงการใช้งานอ่างล้างมือของแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานว่ามีการใช้ร่วมกันกับอ่างเทสิ่งสกปรก
หรือล้างวัสดุอุปกรณ์หรือไม่ และบันทึกไว้ที่ช่องหมายเหตุ พร้อมทั้งท าการตรวจสอบดูว่าบริเวณแผนกดังกล่าว
จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดดังต่อไปนี้ 

1. อ่างล้างมือส าหรับแพทย์หรือเจ้าหน้าที่แผนกต่างๆไม่ใช้ปะปนกับอ่างเทสารหรือสิ่งสกปรก 
2. ก๊อกน้ าอ่างล้างมือและอ่างสกปรกภายในแผนกต่างๆ เป็นก๊อกน้ าชนิดไม่ใช้มือสัมผัส เช่น ก๊อกน้ าก้าน

ปัดด้วยข้อศอก หรือ เป็นแบบเซ็นเซอร์ 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน กรณีผลการส ารวจพบว่าไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 1  

o.๕ คะแนน 
กรณีผลการส ารวจพบว่ามีคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้อ 1 แต่ไม่ครบตามเกณฑ์ข้อ 2 และมีแผนที่จะ
ปรับปรุง 

๑ คะแนน กรณีท่ีผลการส ารวจมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ท้ังสองข้อ 

2.1.2 เคาน์เตอร์ส าหรับพยาบาลเฝ้าระวังสังเกตการณ์ TOP เคาน์เตอร์ระดับบนไม่ควรสูงเกินกว่า 90 
เซนติเมตร จากระดับพื้นห้อง เพื่อไม่ให้บังสายตาในขณะเฝ้าดูผู้ป่วย 

วัตถุประสงค ์ 

  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีเคาน์เตอร์ส าหรับนั่งเฝ้าระวังสังเกตการณ์ผู้ป่วยได้
สะดวก ไม่บังสายตาขณะเฝ้าดูผู้ป่วย ในแผนกที่มีเตียงผู้ป่วยพักรักษาตัวของโรงพยาบาล ในเบื้องต้นจะท าการ
ส ารวจเฉพาะแผนกอุบัติเหตุ เป็นต้น  

วิธีการประเมิน 

 ผู้ประเมินเดินส ารวจด้วยสายตา โดยผู้ส ารวจวัดความสูงของเคาน์เตอร์พยาบาล (NURSE STATION) 
จากพ้ืนถึงระดับ TOP เคาน์เตอร์ระดับบนว่าความสูงเกิน 90 เซนติเมตร หรือไม่ 
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วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน 
กรณี ผลการส ารวจพบว่าเคาน์ เตอร์พยาบาล (NURSE STATION) มีความสูงเกิน  90 
เซนติเมตร (ในภาพรวมเกินร้อยละ 90 ของทั้งหมด) 

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

๑ คะแนน 
กรณีผลการส ารวจพบว่าเคาน์ เตอร์พยาบาล (NURSE STATION) มีความสูงไม่เกิน 90 
เซนติเมตร ทุกเคาน์เตอร์ 

 

2.1.3 ห้องตรวจของแพทย์ มีอ่างล้างมือส าหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 2 ห้องตรวจต่อ 1 อ่าง 

วัตถุประสงค ์ 

เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับแพทย์และเจ้าหน้าที่ ให้เข้าถึงอ่างล้างมือได้สะดวกในบริเวณที่ใกล้กับห้อง
ตรวจภายในแผนกต่างๆ  

วิธีการประเมิน 

 ผู้ประเมินเดินส ารวจด้วยสายตา พร้อมทั้งนับจ านวน อ่างล้างมือบริเวณห้องตรวจโรค เปรียบเทียบกับ
จ านวนห้องตรวจโรค 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน 
กรณีผลการส ารวจพบว่า มีอ่างล้างมือส าหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่มากกว่า 2 ห้องตรวจต่อ 1 อ่าง 
(ในภาพรวมเกินร้อยละ 10) 

o.๕ คะแนน 
กรณีผลการส ารวจพบว่า มีอ่างล้างมือส าหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่มากกว่า 2 ห้องตรวจต่อ 1 อ่าง 
(ในภาพรวมไม่เกินร้อยละ 10) 

๑ คะแนน 
กรณีผลการส ารวจพบว่า มีอ่างล้างมือส าหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ 2 ห้องตรวจต่อ 1 อ่างหรือ
มากกว่า 1 อ่าง ทั้งหมดทุกห้องตรวจ) 

2.1.4 ที่เตียงผู้ป่วยควรมีม่านกั้นระหว่างเตียงผู้ป่วยเพื่อบังสายตาระหว่างท าการรักษา และเพื่อความเป็น
ส่วนตัวของผู้ป่วย 

วัตถุประสงค ์ 

เพ่ือให้ผู้ป่วยได้มีความเป็นส่วนตัว ลดความเครียดขณะมาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และเพ่ือบังสายตา  

วิธีการประเมิน 

ผู้ประเมินเดินส ารวจด้วยสายตา โดยดูว่าที่เตียงผู้ป่วยมีม่านก้ันเตียงผู้ป่วยหรือไม่  
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วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน กรณีผลการส ารวจพบว่า มีม่านกั้นเตียงผู้ป่วย ไม่ถึงร้อยละ 90 ของทั้งหมด  

o.๕ คะแนน 
กรณีผลการส ารวจพบว่า มีม่านกั้นเตียงผู้ป่วย เกินร้อยละ 90 ของทั้งหมด แต่ยังไม่ครบ
ทั้งหมด และมีแผนที่จะติดตั้งเพ่ิมเติม 

๑ คะแนน กรณีผลการส ารวจพบว่า มีม่านกั้นเตียงผู้ป่วย ครบทุกเตียง  

2.1.5 มีป้ายติดหน้าห้องหรือหน้าแผนกบริการ ในต าแหน่งที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

วัตถุประสงค ์ 

เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ป่วยไปถึงจุดรับบริการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

วิธีการประเมิน 

ผู้ประเมินเดินส ารวจด้วยสายตา โดยดูว่ามีป้ายติดหน้าห้องหรือหน้าแผนกบริการหรือไม่  

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน กรณีผลการส ารวจพบว่า มีป้ายติดหน้าห้องหรือหน้าแผนกไม่ถึงร้อยละ 90 ของทั้งหมด  

o.๕ คะแนน 
กรณีผลการส ารวจพบว่า มีป้ายติดหน้าห้องหรือหน้าแผนกเกินร้อยละ 90 ของทั้งหมด 

 แต่ยังไม่ครบทั้งหมด และมีแผนที่จะติดตั้งเพ่ิมเติม 

๑ คะแนน กรณีผลการส ารวจพบว่า มีป้ายติดหน้าห้องหรือหน้าแผนกครบถ้วน  

2.1.6 แผนกผู้ป่วยหนัก บริ เวณตั้ งเตียงผู้ป่ วย ควรมี ระยะห่างระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า 2 เมตร  
เพื่อให้สามารถวางอุปกรณ์ช่วยชีวิต และสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

วัตถุประสงค ์ 

เพ่ือให้สามารถวางอุปกรณ์ช่วยชีวิต และสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

วิธีการประเมิน 

ผู้ประเมินวัดระยะจากสถานที่จริง  
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วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน 
ระยะห่างระหว่างเตียงน้อยกว่า 2.00 ม. การวางอุปกรณ์ช่วยชีวิตไม่เรียบร้อยและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 

o.๕ คะแนน 
ระยะห่างระหว่างเตียงน้อยกว่า 2.00 ม. อุปกรณ์ช่วยชีวิตจัดวางได้เรียบร้อยและไม่เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 

๑ คะแนน ระยะห่างระหว่างเตียงตั้งแต่ 2.00 ม. ขึ้นไป 

2.1.7 แผนกผู้ป่วยในบริเวณตั้งเตียงผู้ป่วยควรมีระยะระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า 1 เมตร และสามารถน าเปลเข็น
เข้าเทียบเตียงผู้ป่วยได้โดยสะดวก 

วัตถุประสงค ์ 

 สามารถน าเปลเข็นเข้าเทียบเตียงผู้ป่วยได้โดยสะดวก 

วิธีการประเมิน 

 ผู้ประเมินวัดระยะจากสถานที่จริง  

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ระยะห่างระหว่างเตียงน้อยกว่า 0.80 ม.  

0.5 คะแนน ระยะห่างระหว่างเตียงมากกว่า 0.80 ม. แต่น้อยกว่า 1.00 ม.  

1 คะแนน ระยะห่างระหว่างเตียงตั้งแต่ 1.00 ม. ขึ้นไป 

2.1.8 ห้องผ่าตัดควรมีอ่างฟอกมือติดกับห้องผ่าตัดอย่างน้อย 2 อ่างต่อ 1 ห้องผ่าตัด และก๊อกน้ าควรใช้ก๊อกน้ า
ชนิดไม่ใช้มือสัมผัส เช่น ก๊อกน้ าแบบใช้เข่าดันเปิด-ปิดน้ า หรือ เป็นแบบเซนเซอร์ 

วัตถุประสงค ์ 

เพ่ือสะดวกรวดเร็วและลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ 

วิธีการประเมิน 

ผู้ประเมินเดินส ารวจชนิดของอุปกรณ์อ่างด้วยสายตาและนับจ านวนอ่างฟอกมือ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีอ่างฟอกมือที่ติดตั้งส าหรับห้องผ่าตัดเลย  

0.5 คะแนน มีอ่างฟอกมือเพียง 1 อ่างต่อ 1 ห้องผ่าตัดและใช้ก๊อกชนิดไม่ใช้มือสัมผัส  

1 คะแนน มีอ่างฟอกมือ 2 อ่างต่อ 1 ห้องผ่าตัดและใช้ก๊อกชนิดไม่ใช้มือสัมผัสครบทุกอ่าง  
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2.1.9 แผนกเภสัชกรรมมีตู้หรือชั้นเก็บยา เวชภัณฑ์ ที่เป็นสัดส่วน และมีตู้แยกเก็บยาเสพติดให้โทษ  
และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ที่มีกุญแจปิดอย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค ์ 

เพ่ือการเก็บยาอย่างเป็นระเบียบและปลอดภัย 

วิธีการประเมิน 

ผู้ประเมินเดินส ารวจและสอบถามเจ้าหน้าที่ภายในสถานที่ปฏิบัติงาน 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน 
การจัดวางตู้หรือชั้นเก็บยาไม่เป็นสัดส่วน กระจายทั่วพ้ืนที่ และไม่มีตู้แยกเก็บยาเสพติดให้โทษ
และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่มีกุญแจปิด  

o.๕ คะแนน 
การจัดวางตู้หรือชั้นเก็บยาเป็นสัดส่วน หรือมีตู้แยกเก็บยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต
ประสาทที่มีกุญแจปิด 

๑ คะแนน 
การจัดวางตู้หรือชั้นเก็บยาเป็นสัดส่วน และมีตู้แยกเก็บยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต
ประสาทที่มีกุญแจปิด 

 

2.1.10 แผนกเภสัชกรรม มีสถานที่และโต๊ะส าหรับเตรียมยา – ผสมยา แยกเป็นสัดส่วนจากที่จัดยา 

วัตถุประสงค ์ 

เพ่ือการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบ  

วิธีการประเมิน 

ผู้ประเมินเดินส ารวจและสอบถามเจ้าหน้าที่ภายในสถานที่ปฏิบัติงาน 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีพ้ืนที่เตรียมยา-ผสมยาและพ้ืนที่จัดยาโดยเฉพาะ แต่ใช้พื้นที่ร่วมกับพ้ืนที่ใช้งานอื่นๆ  

o.๕ คะแนน 
พ้ืนที่เตรียมยา-ผสมยาและพ้ืนที่จัดยา มีพ้ืนที่โดยเฉพาะและใช้พ้ืนที่ร่วมกันโดยไม่ได้แยกเป็น
สัดส่วน  

๑ คะแนน พ้ืนที่เตรียมยา-ผสมยาและพ้ืนที่จัดยา มีพ้ืนที่แยกกันเป็นสัดส่วน  

2.1.11 ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก และห้องปฏิบัติการของธนาคารเลือด มีสถานที่และเฟอร์นิเจอร์ห้อง 
PANTRY แยกเป็นสัดส่วนออกจากห้องปฏิบัติการ 

วัตถุประสงค์  

เพ่ือคุณภาพของงานและเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
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วิธีการประเมิน 

ผู้ประเมินเดินส ารวจสถานที่ปฏิบัติงาน 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ห้อง PANTRY อยู่ในพื้นท่ีร่วมกับห้องปฏิบัติการฯ  

0.5 คะแนน ห้อง PANTRY อยู่ในพื้นท่ีร่วมกับห้องปฏิบัติการ  

1 คะแนน ห้อง PANTRY แยกพ้ืนที่เป็นสัดส่วนไม่อยู่ร่วมกับพื้นท่ีห้องปฏิบัติการฯ  

2.1.12 (ถ้ามี) แผนกไตเทียม มีสถานที่และเฟอร์นิเจอร์ส าหรับพักคอยของญาติผู้ป่วย โดยแยกเป็นสัดส่วน
ต่างหากจากบริเวณส่วนของผู้ป่วย 

วัตถุประสงค ์ 

เพ่ือคุณภาพของงานและเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย  

วิธีการประเมิน 

ผู้ประเมินเดินส ารวจสถานที่ปฏิบัติงาน 

 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีพ้ืนที่พักคอยของญาติเลย  

0.5 คะแนน พ้ืนที่พักคอยของญาติอยู่ร่วมกับพ้ืนที่ให้การรักษา ไมแ่ยกเป็นสัดส่วน  

1 คะแนน พ้ืนที่พักคอยของญาติแยกจากพ้ืนที่ให้การรักษาอย่างเป็นสัดส่วน  

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

วัตถุประสงค ์ 

เพ่ือคุณภาพของงานและเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย  

วิธีการประเมิน 

ผู้ประเมินเดินส ารวจและวัดระยะภายในสถานที่ปฏิบัติงาน 
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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 (ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น) 

๑ คะแนน 
ระยะห่างระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า 1.10 ม. และ ความกว้างของทางเดินระหว่างปลายเตียง
ของสองฟากเตียงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร  

3. งานภูมิทัศน์ 

3.1 ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 

 ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม โดยมีการน าหลักวิชาการด้านการออกแบบภูมิทัศน์ และแนวคิดที่ค านึงถึง
สิ่งแวดล้อมมาใช้ มีความเหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพ  

วัตถุประสงค์  

  1. เพ่ือให้ใช้เป็นกรอบในการประเมินโรงพยาบาลด้วยตนเอง รวมทั้งการรับการประเมินภายนอก การ
มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีประโยชน์ใช้สอยอย่าง
ครบถ้วน 
 2. เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่เป็นแนวทางในการปรับปรุงการบิหารจัดการให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
วิธีการตรวจประเมิน 

การพัฒนาด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม ค านึงถึงองค์ประกอบหลัก 3 ด้านคือ 
   1. องค์ประกอบโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นการประเมินโครงสร้างทางกายภาพแลสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ

ดูแลรักษาผู้ป่วย รวมทั้งการให้บริการแก่บุคลากรภายใน ผู้เกี่ยวข้องที่เข้ามาใช้กิจกรรมต่างๆ  
2. องค์ประกอบด้านภูมิทัศน์ เลือกใช้พืชพรรณรูปลักษณ์ของต้นไม้ ทุกต้นทุกกลุ่ม ให้มีความเหมาะสม

ตามประโยชน์ใช้สอยของแต่ละพ้ืนที่ และงานภูมทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง การใช้วัสดุที่ไม่ใช่พืชพรรณ ได้แก่ 
วัสดุปูพ้ืน street furniture และองค์ประกอบสวน เช่น น้ าพุ น้ าตก ไฟประดับ ม้านั่ง ศาลา ฯลฯ  

3. องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ การจัดการพืชพรรณ การดูแลรักษาสวน  ควรมีการจัดการเป็น
แผนงบประมาณระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว มีกลไก การดูแล ก ากับ และติดตามประเมินผลเพ่ื อการ
ปรับปรุงที่สอดคล้องกับการด าเนินงานด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 
3.3.1 บริเวณพักผ่อน มีพื้นที่รองรับเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ มีความร่มรื่น สวยงาม สงบ มีอากาศถ่ายเทที่ดี 

และเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละวัย รวมทั้งเด็กและผู้สูงอายุ 
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วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน 
ไม่สามารถแสดงผลการด าเนินงานที่เป็นกระบวนการท างานชัดเจน หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นน้อย
กว่าร้อยละ 50  

o.๕ คะแนน มีบางส่วนและการด าเนินการให้ใช้การพิจารณาตามความเหมาะสม 

๑ คะแนน 
มีการด าเนินงานที่เป็นกระบวนการอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจนหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเท่ากับหรือ
เกินรอ้ยละ 50 

 3.3.2 พื้นที่ระหว่างอาคาร มีการจัดภูมิทัศน์ ใช้พรรณไม้ที่ดูแลรักษาง่าย หรือใช้วัสดุตกแต่ง พื้นผิวซึมน้ า 
(Porous Pavement) 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน 
ไม่สามารถแสดงผลการด าเนินงานที่เป็นกระบวนการท างานชัดเจน หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นน้อย
กว่าร้อยละ 50  

o.๕ คะแนน มีบางส่วนและการด าเนินการให้ใช้การพิจารณาตามความเหมาะสม 

๑ คะแนน 
มีการด าเนินงานที่เป็นกระบวนการอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจนหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเท่ากับหรือ
เกินร้อยละ 50 

3.3.3 การดูแลรักษา มีการจัดท าแผนงาน/แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับการด าเนินด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ เช่น การบ ารุงดูแลรักษาพืชพรรณ น้ าท่วมขังบริเวณถนน ทางเดินเท้า และบริเวณอื่น ๆ การดูแล
รักษาความสะอาดเป็นอย่างดี ไม่มีเศษขยะ และมีถังขยะเพียงพอ และต าแหน่งท่ีเหมาะสม 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน 
ไม่สามารถแสดงผลการด าเนินงานที่เป็นกระบวนการท างานชัดเจน หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นน้อย
กว่าร้อยละ 50  

o.๕ คะแนน มีบางส่วนและการด าเนินการให้ใช้การพิจารณาตามความเหมาะสม 

๑ คะแนน 
มีการด าเนินงานที่เป็นกระบวนการอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจนหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเท่ากับหรือ
เกินร้อยละ 50 

 

เอกสารอ้างอิง  

 1. การจัดท าเกณฑ์คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
 2. คู่มือส าหรับเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย 

นิยามศัพท ์
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  ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม ความหมาย องค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรม ได้แก่ องค์ประกอบ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านกายภาพ เช่น ทางเท้า (การใช้วัสดุปูพ้ืนผิวซึมน้ า) ถนน ศาลา ม้านั่ง ไฟส่องสว่าง ถังขยะ 
กระถางต้นไม้ สามารถสังเกต ตรวจจับหรือมองเห็นได้ง่ายและเป็นระเบียบเรียบร้อย 

การใช้พืชพรรณ ประโยชน์ใช้สอยของรูปแบบสวน งานตกแต่งและการออกแบบปลูกชนิดของต้นไม้ 
รูปลักษณ์ของต้นไม้ ทุกต้นทุกกลุ่ม ลงในพ้ืนที่สวนมีความเหมาะสมตามประโยชน์ใช้สอยของแต่ละพ้ืนที่ภายใน
โรงพยาบาล 

   การจัดการพืชพรรณไม้ในสวน แผนการดูแลรักษา มีการพัฒนาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน การประหยัด
พลังงาน เช่น Green Design ตามหลักสากล ประหยัดทั้งพลังงานและงบประมาณ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
การใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างรู้คุณค่าวัสดุเหลือใช้น ากลับมาใช้ ได้แก่ เศษใบไม้น ามาท าปุ๋ย และ/หรือออกแบบ
ให้ชุมชนสามารถร่วมใช้ประโยชน์ได้ 

4. งานโครงสร้าง 
4.1 โครงสร้างอาคาร 

4.1.1 มีแผนงานในการเฝ้าระวังให้อาคารมีสภาพพร้อมใช้งาน และมีความม่ันคงแข็งแรง  

วัตถุประสงค์  

 เพ่ือจัดท าแผนในการเฝ้าระวังให้อาคารมีสภาพพร้อมใช้งานและมีความมั่นคงแข็งแรง  

วิธีการประเมิน  

 ตรวจสอบแผนงานและการมอบหมายหน้าที่บุคลาการในการท าหน้าที่ 

วิธีการให้คะแนน  

o คะแนน 
ไม่มีแผนงานในการเฝ้าระวังให้อาคารมีสภาพพร้อมใช้งาน และไม่มีการแต่งตั้งบุคลากรเพ่ือ
ตรวจสอบสภาพอาคารโดยตรง 

o.๕ คะแนน 
มีแผนงานในการเฝ้าระวังให้อาคารมีสภาพพร้อมใช้งาน  หรือ มีการแต่งตั้งบุคลากรเพ่ือ
ตรวจสอบสภาพอาคารโดยตรง  

๑ คะแนน 
มีแผนงานในการเฝ้าระวังให้อาคารมีสภาพพร้อมใช้งาน  และมีการแต่งตั้งบุคลากรเพ่ือ
ตรวจสอบสภาพอาคารโดยตรง 

 

4.1.2 มีการตรวจสอบสภาพอาคารและบันทึกการตรวจสภาพอาคาร พร้อมมีรายงานผลต่อหัวหน้า
 หน่วยงานหรือผู้บริหารโรงพยาบาล  

วัตถุประสงค ์  

 เพ่ือจัดท าประวัติการบ ารุงรักษาอาคารแลtแจ้งหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บริหารโรงพยาบาลเพ่ือพิจารณาแก้ไข
วิธีการประเมิน  
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 ตรวจสอบเอกสารประวัติอาคาร การจดบันทึกแสดงรายละเอียดการเข้าตรวจสอบ เช่น เพ่ือดูการช ารุดสึก
หรอของอาคาร การแตกร้าวของโครงสร้างอาคาร การทรุดเอียงของอาคาร เป็นต้น โดยการตรวจสอบเบื้องต้น
ด้วยสายตา หรืออุปกรณ์พ้ืนฐานทั่วไป เช่น เทปวัด ระดับน้ า และมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้า
หน่วยงานหรือผู้บริหารโรงพยาบาล 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน 
ไม่มีที่การจัดท าประวัติอาคาร และไม่มีการรายงานผลการตรวจสภาพอาคารเสนอต่อหัวหน้า
งานหรือผู้บริหารโรงพยาบาล 

o.๕ คะแนน 
มีการจัดท าประวัติอาคาร หรือ มีการรายงานผลการตรวจสภาพอาคารต่อหัวหน้าหน่วยงาน
หรือผู้บริหารโรงพยาบาล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

๑ คะแนน 
มีการจัดท าประวัติอาคาร และมีการรายงานผลการตรวจสภาพอาคารต่อหัวหน้าหน่วยงานหรือ
ผู้บริหารโรงพยาบาล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

นิยามศัพท์  
• ประวัติอาคาร ควรประกอบด้วย 1) ชื่ออาคารตามแบบก่อสร้าง 2) เลขที่แบบ (กรณีเป็นแบบกองแบบ

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

4.1.3 มีผลการแก้ไขปัญหาหลังจากที่ได้รับรายงานจากผู้ปฏิบัติ  

วัตถุประสงค ์  

 เพ่ือให้อาคารมีสภาพพร้อมใช้งานและมีความมั่นคงแข็งแรง  

วิธีการประเมิน  

 ตรวจสอบเอกสาร การประสานงานและการด าเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างอาคาร เพ่ือวิเคราะห์
และแก้ไขปัญหา 

 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีผลการด าเนินการ หรือ ไม่มีการสั่งการเพิ่มเติมเม่ือได้รับรายงาน 

o.๕ คะแนน 

กรณีผลการรายงานสภาพการตรวจสอบอาคารพบสิ่งบอกเหตุที่อาจจะเป็นผลให้อาคารไม่พร้อม
ใช้งานหรือไม่มีความมั่นคงแข็งแรง มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญฯ เข้ามาตรวจสอบและให้ค าแนะน าใน
การปรับปรุงแก้ไข 

๑ คะแนน 

- กรณีผลการรายงานสภาพการตรวจสอบอาคารพบสิ่งบอกเหตุที่อาจจะเป็นผลให้อาคารไม่
พร้อมใช้งานหรือไม่มีความมั่นคงแข็งแรง มีการตรวจสอบและให้ค าแนะน าแก้ไขโดยผู้เชี่ยวชาญฯ 

- กรณีผลการรายงานสภาพการตรวจสอบอาคารไม่พบสิ่งบอกเหตุที่อาจจะเป็นผลให้อาคารไม่
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พร้อมใช้งานหรือไม่มีความมั่นคงแข็งแรง มีการตรวจสอบอาคารและให้ค าแนะน าในการดูแล
รักษาอาคารให้มีสภาพพร้อมใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญฯ อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี/ครั้ง 

4.4.4 มีการตรวจสอบอาคารตามที่กฎหมายก าหนด 

วัตถุประสงค ์  

  เพ่ือให้อาคารมีสภาพพร้อมใช้งานและมีความมั่นคงแข็งแรง 

วิธีการประเมิน  

 ตรวจสอบเอกสารการตรวจสอบอาคาร โดยผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบตามกฏกระทรวง 
ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ พ.ศ.2548 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีผลการด าเนินการ (ยังไม่มีแผนด าเนินการ)  

0.5 คะแนน อยู่ในขั้นตอนการเตรียมการ (มีแผนด าเนินการและผู้บริหารรับทราบแล้ว) 

1 คะแนน มีผลการด าเนินการ (มีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบอาคารแล้ว)  

5. งานวิศวกรรมไฟฟ้า 

5.1 ระบบไฟฟ้าก าลัง 

ระบบไฟฟ้าก าลัง เป็นระบบหนึ่งที่มีความส าคัญ ใช้ในการส่งจ่ายก าลังให้กับอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ และ
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป เพ่ือใช้ประกอบในการให้บริการรักษา ระบบไฟฟ้าก าลังที่ดีค วรค านึงถึงความ
ปลอดภัย ประสิทธิภาพของระบบ การใช้งานได้สะดวกและรวมถึงการบ ารุงดูแลรักษา เป็นต้น ดังนั้น แบบแปลน
รายละเอียดการติดตั้ง คู่มือการใช้งาน และรวมถึงการติดตั้งระบบไฟฟ้าก าลังที่ถูกต้องตามมาตรฐาน และหลัก
วิศวกรรมเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ง 

ระบบไฟฟ้าก าลัง ในที่นี้เป็นการรับก าลังไฟฟ้าจากระบบจ าหน่ายแรงดันสูงของการไฟฟ้าส่วนท้องถิ่น 
ขนาด 22KV, 24KV และ 33KV เป็นต้น และลดแรงดันลงเป็นแรงดันต่ าขนาด 230/400V ส าหรับไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค และ 240/416V ส าหรับการไฟฟ้านครหลวง โดยผ่านทางหม้อแปลงไฟฟ้า แล้วส่งจ่ายก าลังไฟฟ้า
ให้กับบริภัณฑ์ไฟฟ้า แผงควบคุมไฟฟ้า ต่อไป 

5.1.1 มีแผนผังระบบไฟฟ้าก าลัง 

วัตถุประสงค ์

  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับวิศวกร นายช่าง ผู้ดูแลระบบใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการตรวจสอบดูแล 
และซ่อมบ ารุงรักษา 

วิธีการประเมิน 
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  ผู้ประเมินท าการตรวจสอบแผนผังระบบไฟฟ้าก าลัง แบบก่อสร้างจริง (AS-BUILT DRAWING) และหรือ
ไดอะแกรม ของผังระบบไฟฟ้าภายนอก และผังระบบไฟฟ้าก าลังภายในอาคาร รายละเอียดของแบบแปลนต้องมี
วิศวกรไฟฟ้าลงนามรับรอง 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีแผนผังระบบไฟฟ้าก าลัง 

o.๕ คะแนน มีแผนผังระบบไฟฟ้าก าลังภายนอก และผังระบบไฟฟ้าก าลังภายในอาคาร 

๑ คะแนน 
มีแผนผังระบบไฟฟ้าก าลังภายนอก และผังระบบไฟฟ้าก าลังภายในอาคาร พร้อมแบบขยาย
รายละเอียดการติดตั้ง และมีวิศวกรไฟฟ้าเซ็นต์รับรองแบบ 

5.1.2 แนวการปักเสาพาดสายไฟฟ้าเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

วัตถุประสงค ์

  เพ่ือความปลอดภัยเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 

วิธีการประเมิน 

  ผู้ประเมินท าการตรวจสอบงานปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ า หรือแนวเมนไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ า ของ
โรงพยาบาล 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน แนวไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ า ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย กีดขวางทางจราจร 

0.5 คะแนน แนวไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ า ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ไม่กีดขวางทางจราจร 

1 คะแนน แนวไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ า เป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่กีดขวางทางจราจร 

 

5.1.3 บริเวณที่ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแบบตั้งพื้น และนั่งร้าน ต้องมีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน และมีการป้องกัน 
อันตรายจากไฟฟ้า เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทยฉบับปีล่าสุด  สถานที่
ติดตั้งรถซ่อมบ ารุงสามารถเข้าถึงได้และมีป้ายแจ้งเตือนระวังอันตรายไฟฟ้าแรงสูง 

วัตถุประสงค ์

  เพ่ือความปลอดภัยสะดวกในการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และถูกต้องตาม
หลักวิศวกรรม 

วิธีการประเมิน 
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  ผู้ประเมินท าการตรวจสอบสถานที่ตั้งของหม้อแปลงไฟฟ้าตรวจสอบที่ว่างเพ่ือปฏิบัติงานการป้องกัน
อันตรายจากไฟฟ้า และการเข้าถึง เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทยฉบับปีล่าสุดหรือไม่ 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน และหรือไม่มีการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า 

o.๕ คะแนน 
มีที่ว่างเพ่ือปฏิบัติงานและมีการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทาง
ไฟฟ้าส าหรับประเทศไทยฉบับปีล่าสุด  

๑ คะแนน 

มีที่ว่างเพ่ือปฏิบัติงาน และมีการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทาง
ไฟฟ้าส าหรับประเทศไทยฉบับปีล่าสุด สถานที่ติดตั้งรถซ่อมบ ารุงสามารถเข้าถึงได้และมีป้าย
แจ้งเตือนระวังอันตรายไฟฟ้าแรงสูง 

5.1.4 สายไฟฟ้ามีระยะห่างจากตัวอาคารที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตราย และมีความสูงจากผิวจราจรหรือทางเดิน
ที่เหมาะสม โดยไม่กีดขวางและไม่เป็นอันตรายต่อบุคคลทั่วไป 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือความปลอดภัยเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 

วิธีการประเมิน 

 ผู้ประเมินท าการตรวจสอบระยะความห่างของแนวสายไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ า กับตัวอาคารและผิวจราจร 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน 
ระยะห่างต่ าสุดตามแนวนอนระหว่างสายไฟฟ้ากับสิ่งก่อสร้างเมื่อสายไฟฟ้าไม่ได้ยึดติดกับ
สิ่งก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้า 

o.๕ คะแนน 
ระยะห่างต่ าสุดตามแนวนอนระหว่างสายไฟฟ้ากับสิ่งก่อสร้างเมื่อสายไฟฟ้าไม่ได้ยึดติดกับ
สิ่งก่อสร้าง พ้ืนที่บางส่วนไม่เป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้า 

๑ คะแนน 
ระยะห่างต่ าสุดตามแนวนอนระหว่างสายไฟฟ้ากับสิ่งก่อสร้างเมื่อสายไฟฟ้าไม่ได้ยึดติดกับ
สิ่งก่อสร้าง เป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้า 

5.1.5 มีกระแสไฟฟ้าจ่ายให้กับอุปกรณ์ที่ใช้กับผู้รับบริการอย่างเพียงพอตลอด 24 ชั่วโมง (ตามมาตรฐาน
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย) 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือให้ระบบไฟฟ้ามีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัยสามารถจ่ายโหลดได้เพียงพอ และอย่างต่อเนื่องส าหรับ
โหลดที่มีความส าคัญ ถ้าหากขาดการจ่ายกระแสไฟฟ้าอาจท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ 

วิธีการประเมิน 
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 ผู้ประเมินท าการตรวจสอบระบบการจ่ายไฟฟ้าก าลังในอาคาร เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ การจ่าย
กระแสไฟฟ้าถ้าหากระบบไฟฟ้าปกติล้มเหลว จะต้องมีระบบไฟฟ้าส ารอง เช่น เครื่องก าเนิดไฟฟ้า UPS จ่าย
กระแสไฟฟ้าทดแทนให้กับโหลดที่มีความส าคัญอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน 
ระบบไฟฟ้ามีก าลังไม่เพียงพอกับความต้องการ และหรือไม่มีระบบไฟฟ้าส ารองจ่ายทดแทนให้กับ
โหลดที่มีความส าคัญ ถ้าหากขาดการจ่ายกระแสไฟฟ้าอาจท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ 

o.๕ คะแนน 
ระบบไฟฟ้ามีก าลังเพียงพอกับความต้องการ และมีระบบไฟฟ้าส ารองจ่ายทดแทนให้กับโหลดที่มี
ความส าคัญ ถ้าหากขาดการจ่ายกระแสไฟฟ้าอาจท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ 

๑ คะแนน 
ระบบไฟฟ้ามีก าลังเพียงพอกับความต้องการ และมีระบบไฟฟ้าส ารองจ่ายทดแทนให้กับโหลดที่มี
ความส าคัญได้อย่างต่อเนื่อง น้ ามันส ารองของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าต้องท างานไม่น้อยกว่า 8 ชม. 

5.1.6 มีการติดตั้งแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (ตู้ MDB) อยู่ในห้องที่ท าด้วยวัสดุ ม่ันคงแข็งแรง มีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน
เป็นไปตามมาตรฐานสามารถเข้าตรวจสอบและซ่อมบ ารุงได้สะดวก มีป้ายแจ้งเตือนระวังอันตรายจากไฟฟ้า 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือความปลอดภัยติดตั้งในสถานที่เหมาะสม แข็งแรง สะดวกในการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง เป็น
ระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 

วิธีการประเมิน 

 ผู้ประเมินท าการตรวจสอบ สถานที่ติดตั้งเหมาะสมแข็งแรงหรือไม่ ตรวจสอบการติดตั้งตู้ MDBที่ว่างเพ่ือ
การปฏิบัติงาน และระยะห่างระหว่างตู้กับผนังกรณีที่จ าเป็นต้องเปิดฝาตู้เพ่ือการซ่อมแซม ทั้งนี้ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทยฉบับปีล่าสุด 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน 
ติดตั้งในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม ไม่มีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน และหรือไม่มีการป้องกันอันตราย
จากไฟฟ้า 

o.๕ คะแนน 
ติดตั้งในสถานที่ที ่เหมาะสม มีที ่ว่างเพื่อปฏิบัติงานและมีการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ า
เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทยฉบับปีล่าสุด  

๑ คะแนน 

ติดตั้งในสถานที่ที่เหมาะสม มีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน และมีการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า 
เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทยฉบับปีล่าสุด สถานที่ติดตั้ง
สามารถเข้าถึงได้สะดวกและมีป้ายแจ้งเตือนระวังอันตรายจากไฟฟ้า 
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5.1.7 ตู้สวิทช์ตัดตอน (PANEL BOARD) มีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน สามารถเข้าตรวจสอบ
ได้ง่ายและอยู่ในสภาพที่ยึดติดแน่นม่ันคง 

วัตถุประสงค ์

เพ่ือความปลอดภัยติดตั้งในสถานที่เหมาะสม แข็งแรง สะดวกในการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง เป็นระเบียบ
เรียบร้อยสวยงาม และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 

วิธีการประเมิน 

ผู้ประเมินท าการตรวจสอบ สถานที่ติดตั้งเหมาะสมแข็งแรงหรือไม่ ตรวจสอบการติดตั้งตู้สวิทช์ตัดตอน
(PANEL BOARD) ที่ว่างเพ่ือการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย
ฉบับปีล่าสุด 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ติดตั้งในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม ไม่มีที่ว่างเพ่ือปฏิบัติงาน  

o.๕ คะแนน 
ติดตั้งในสถานที่ที่เหมาะสม มีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานกว้างไม่น้อยกว่า 75 ซม. ฝาตู้เปิดได้ 
90 องศา เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทยฉบับปีล่าสุด  

๑ คะแนน 

ติดตั้งในสถานที่ที่เหมาะสม มีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานกว้างไม่น้อยกว่า 75 ซม. ฝาตู้เปิดได้ 
90 องศา เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั ้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทยฉบับปีล่าสุด  
สถานที่ติดตั้งสามารถเข้าถึงได้สะดวก 

 

5.1.8 ระบบการต่อลงดินของหม้อแปลงไฟฟ้า และแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (ตู้ MDB) เป็นไปตามมาตรฐาน การ
ติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทยฉบับปีล่าสุด 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของระบบ 

วิธีการประเมิน 

ผู้ประเมินท าการตรวจสอบ สถานที่ติดตั้งจุดต่อลงดินของหม้อแลงไฟฟ้า และตู้ MDB ตรวจสอบความ
แข็งแรง และความต่อเนื่องทางไฟฟ้า ค่าความต้านทานต้องไม่เกิน 5 โอห์ม ทั้งนี้การติดตั้งต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทยฉบับปีล่าสุด 
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วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน 
จุดต่อลงดินของหม้อแปลง และตู้ MDB ไม่มีความต่อเนื่องทางไฟฟ้า และหรือค่าความต้านทาน
มากกว่า 25 โอห์ม 

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

๑ คะแนน 
จุดต่อลงดินของหม้อแปลง และตู้ MDB มีความต่อเนื่องทางไฟฟ้า ค่าความต้านทานไม่เกิน 5 โอห์ม 
และการติดตั้งระบบสายดินถูกต้องตามมาตรฐานและหลักวิศวกรรม 

5.1.9 ระบบการต่อลงดินของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแยกต่างหาก เช่น เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองฉุกเฉิน การติดตั้ง
ต้องให้สอดคล้องกับ ATS 3P หรือ ATS 4P เป็นไปตามมาตรฐาน การติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศ
ไทยฉบับปีล่าสุด 

วัตถุประสงค ์

เพ่ือความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของระบบ 

วิธีการประเมิน 

ผู้ประเมินท าการตรวจสอบ การต่อลงดินของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ให้สอดคล้องกับ ATS 3P หรือ ATS 4P 
ส าหรับเครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่ใช้ ATS 4P ให้ท าการต่อจุดนิวตรอนลงดิน ส่วนเครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่ใช้ ATS 3P ห้าม
ต่อจุดนิวตรอนลงดิน ทั้งนี้การติดตั้งต้องเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทยฉบับปีล่าสุด 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน การต่อลงดินของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าไม่ถูกต้อง 

o.๕ คะแนน 
การต่อลงดินของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าถูกต้อง มีความต่อเนื่องทางไฟฟ้า ค่าความต้านทาน
มากกว่า 5 โอห์ม แต่ไม่เกิน 25 โอห์ม 

๑ คะแนน 
การต่อลงดินของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าถูกต้อง มีความต่อเนื่องทางไฟฟ้า ค่าความต้านทานไม่เกิน 
5 โอห์ม 

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

วัตถุประสงค ์

เพ่ือความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของระบบ 

วิธีการประเมิน 
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ผู้ประเมินท าการตรวจสอบ การต่อลงดินบริเวณโซน 0 ของอุปกรณ์ไฟฟ้าตรวจสอบรูปแบบการติดตั้ง
ระบบสายดินของอุปกรณ์เป็นแบบ TN-S สายดินของอุปกรณ์ติดตั้งเป็นแบบแยก และที่ตู้ MDB แผงเมนประธาน
ของอาคารเพียงจุดเดียวเท่านั้น ให้ต่อเชื่อมสายดินและสายนิวตรอนถึงกัน ทั้งนี้การติดตั้งต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
การติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทยฉบับปีล่าสุด 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน การต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่เป็นแบบ TN-S 

o.๕ คะแนน จุดการต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นแบบ TN-S 

๑ คะแนน 
การต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นแบบ TN-S และมีการต่อเชื่อมสายดินและสายนิวตรอนถึง
กันที่ตู้ MDB เท่านั้น 

5.1.11 การต่อลงดินในพื้นที่ที่มีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้า(โซน 2) (ยกเว้นกลุ่มโซน 1) เช่น บริเวณ ห้องผ่าตัด, 
ห้อง ICU ฯลฯ ซึ่งการจ่ายไฟฟ้าที่ไม่ต่อเนื่องสามารถก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ สายดินติดตั้งเป็นแบบ
แยกออกจากระบบ (IT) เป็นไปตามมาตรฐาน การติดตั้งทางไฟฟ้าใน สถานที่เฉพาะ : บริเวณสถานพยาบาล 
ของ วสท. 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของระบบ 

 

 

วิธีการประเมิน 

ผู้ประเมินท าการตรวจสอบ การต่อลงดินบริเวณโซน 2 ของอุปกรณ์ไฟฟ้าตรวจสอบรูปแบบการติดตั้ง
ระบบสายดินของอุปกรณ์เป็นแบบ IT สายดินติดตั้งเป็นแบบแยกออกจากระบบ (IT) เป็นไปตามมาตรฐาน การ
ติดตั้งทางไฟฟ้าใน สถานที่เฉพาะ : บริเวณสถานพยาบาล ของ วสท. 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน การต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่เป็นแบบ IT 

o.๕ คะแนน การต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นแบบ IT 

๑ คะแนน 
การต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นแบบ IT และมีสัญลักษณ์แสดงบ่งบอกแยกจากระบบอ่ืน
อย่างชัดเจน 

5.2 ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
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เพ่ือให้มีแสงส่องสว่างบริเวณภายนอก และภายในอาคาร ให้มีความสว่างเพียงพอเหมาะสมกับพ้ืนที่  
ใช้งาน รวมถึงส าหรับใช้ในการหนีไฟ เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และสมาคมไฟฟ้าแสงสว่าง  
แห่งประเทศไทย การส่องสว่างภายในโรงพยาบาล มีพ้ืนที่ต้องการให้แสงหลายแบบ แต่ละพ้ืนที่มีการให้แสง 
ที่แตกต่างกัน หลอดที่เหมาะสมที่ใช้ในโรงพยาบาล คือหลอดที่มีอุณหภูมิสี 4000-4500 องศาเคลวิน เพราะให้
แสงสีแดงออกมาด้วย ซึ่งเหมาะส าหรับการตรวจรักษาทั่วไป ยกเว้นโรคดีซ่านซึ่งหลอดที่เหมาะคือ หลอดที่มี  
สีน้ าเงิน คือ หลอดเดย์ไลท์ เนื่องจากการเปลี่ยนสีผิวที่เหลือง เห็นได้ชัดในหลอดประเภทนี้ แต่อย่างไรก็ตามหลอด
คูลไวท์ (อุณหภูมิสี 4000-4500 องศาเคลวิน) ก็เหมาะส าหรับการรักษาส่วนใหญ่อยู่ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าหลอดที่
เหมาะสมที่สุดส าหรับงานโรงพยาบาล คือหลอดคูลไวท์  

5.2.1 ภายนอกอาคารมีการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างหรือดวงโคมที่ให้ความสว่างในเวลากลางคืนได้อย่าง
พอเพียงสภาพของเสาไฟฟ้าและดวงโคมมีการติดตั้งอย่างม่ันคงแข็งแรงและปลอดภัย 

วัตถุประสงค ์

  เพ่ือให้ความสว่างในเวลากลางคืนกับพ้ืนที่ภายนอกอาคารบริเวณผิวจราจร บริเวณที่จอดรถ และบริเวณ
พ้ืนที่ทั่วไป  

วิธีการประเมิน 

  ผู้ประเมินท าการตรวจสอบวัดระดับความส่องสว่างบริเวณผิวจราจร บริเวณที่จอดรถ และบริเวณพ้ืนที่
ทั่วไป ค่าความสว่างที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ให้ดูจากตารางความส่องสว่างภายในอาคาร ของสมาคมไฟฟ้าแสง
สว่างแห่งประเทศไทยการวัดควรวัดที่ระดับพ้ืนไม่น้อยกว่า 3 จุด แล้วน ามาหาค่าเฉลี่ย และน าไปเปรียบเทียบกับ
ค่าในตาราง 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน แสงสว่างไม่พียงพอกับความต้องการต่ ากว่าข้อก าหนด 

0.5 คะแนน 
แสงสว่างพียงพอกับความต้องการ ค่าความสว่างบริเวณทางเดินไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์  
เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย 

1 คะแนน 
แสงสว่างพียงพอกับความต้องการ ค่าความสว่างบริเวณทางเดินไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์  
เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย การติดตั้งมั่นคงแข็งแรง และ
มีการป้องกันตามมาตรฐานและหลักวิศวกรรม 

5.2.2 ภายในอาคารมีค่าความเข้มของแสงสว่างพอเพียงและเหมาะสมต่อพื้นที่ใช้งาน ตามมาตรฐานสมาคม
ไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือให้ความสว่างในเวลากลางคืนกับพ้ืนที่ภายในอาคารบริเวณทั่วไปให้มีความเหมาะสมต่อพ้ืนที่ใช้งานมี
ค่าความสว่างพอเพียงและเป็นไปตามมาตรฐานสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย 
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วิธีการประเมิน/แนวทางการประเมินและเกณฑ์ท่ีก าหนด 

  ผู้ประเมินท าการตรวจสอบวัดระดับความส่องสว่างบริเวณพ้ืนที่ภายในอาคารบริเวณทั่วไปค่าความสว่างที่
เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ให้ดูจากตารางความส่องสว่างภายในอาคาร ของสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย
การวัดควรวัดที่ระดับพื้นท างานไม่น้อยกว่า 3 จุด แล้วน ามาหาค่าเฉลี่ยน าไปเปรียบเทียบกับค่าในตาราง และควร
พิจารณารูปแบบดวงโคมว่าเหมาะสมหรือไม่ เช่น สีของหลอด รูปแบบของดวงโคม บริเวณสะอาด และที่พักคนไข้
ควรเป็นโคมแบบปิด ส่วนที่ท างานท่ัวไปเป็นโคมแบบมีแผ่นสะท้อนแสง เป็นต้น 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน แสงสว่างไม่เพียงพอกับความต้องการโดยต่ ากว่าข้อก าหนด 

0.5 คะแนน 
แสงสว่างเพียงพอกับความต้องการ เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่ง
ประเทศไทย 

1 คะแนน 
แสงสว่างเพียงพอกับความต้องการ เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่ง
ประเทศไทย แสงที่ใช้เป็นแบบขาวนวล (COOL WHITE) รูปแบบเหมาะสมและการติดตั้งมั่นคง
แข็งแรง  

5.2.3 ภายนอกอาคาร วงจรไฟฟ้าแสงสว่างต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกิน  
และป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่ว 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือความปลอดภัยป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกิน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิด เพลิงไหม้ได้ และป้องกัน
อันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้เสียชีวิตได้ ติดตั้งในสถานที่เหมาะสม แข็งแรง สะดวกในการดูแล
รักษาและซ่อมบ ารุง เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 

วิธีการประเมิน 

 ผู้ประเมินท าการตรวจสอบว่ามีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกิน และป้องกันอันตรายจาก
กระแสไฟฟ้ารั่วหรือไม่ สถานที่ติดตั้งเหมาะสมแข็งแรงหรือไม่ สะดวกในการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง เป็นระเบียบ
เรียบร้อยสวยงาม และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 
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วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกิน และหรือไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจาก
กระแสไฟฟ้ารั่ว 

0.5 คะแนน มีอุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกิน และป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่ว 

1 คะแนน 
มีอุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกิน และป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วติดตั้งใน
สถานที่ที่เหมาะสม สะดวกในการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และ
ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 

5.3 ระบบไฟฟ้าส ารองฉุกเฉิน 

ระบบไฟฟ้าส ารอง มีไว้ส าหรับทดแทนการจ่ายก าลังไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉิน หรือแหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้าจาก
การไฟฟ้าขัดข้อง ล้มเหลว โดยจะต้องจ่ายก าลังไฟฟ้าให้กับพ้ืนที่ที่ ใช้ส าหรับการบริการ และใช้ในการ
รักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างน้อยในสัดส่วนที่เหมาะสม 
 

5.3.1 มีระบบไฟฟ้าส ารองฉุกเฉินในการท างานของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าซึ่งต้องสามารถจ่ายไฟใช้งานภายใน 
10 วินาที ภายหลังระบบไฟฟ้าก าลังหลักหยุดท างาน 

วัตถุประสงค ์

  เพ่ือส าหรับทดแทนการจ่ายก าลังไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉิน หรือแหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้าจากการไฟฟ้าขัดข้อง 
ล้มเหลว โดยจะต้องจ่ายก าลังไฟฟ้าให้กับพ้ืนที่ที่ใช้ส าหรับการบริการ และใช้ในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 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) 

วิธีการประเมิน 

  ผู้ประเมินท าการตรวจสอบว่ามีการติดตั้งระบบไฟฟ้าส ารองหรือไม่ สามารถใช้การได้ดีหรือไม่ และใช้ใน
การรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ในเวลาที่รวดเร็ว และเหมาะสม 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าส ารอง ใช้ในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 

0.5 คะแนน 
มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าส ารอง ใช้ในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง การท างานจ่ายไฟอัตโนมัติ
ขณะแหล่งจ่ายไฟปกติล้มเหลวเป็นแบบขาดตอนนาน >15 วินาที 
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1 คะแนน 
มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าส ารอง ใช้ในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง การท างานจ่ายไฟอัตโนมัติ
ขณะแหล่งจ่ายไฟปกติล้มเหลวเป็นแบบขาดตอนปานกลาง 10-15 วินาที 

5.3.2 เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองต้องอยู่ในที่มิดชิด โดยอาจอยู่ภายในอาคารหลักหรืออยู่เป็นอาคารแยก 
ต่างหาก มีการป้องกันแรงสั่นสะเทือนและเสียงจากเครื่อง มีประตูทางเข้าออกสะดวก และกว้าง
เพียงพอต่อการเคลื่อนย้ายหรือซ่อมบ ารุง โดยมีระยะห่างโดยรอบจากเครื่องกับผนังไม่น้อยกว่า 1 เมตร 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือความปลอดภัยติดตั้งในสถานที่ เหมาะสม แข็งแรง สะดวกในการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง  
เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 

วิธีการประเมิน 

 ผู้ประเมินท าการตรวจสอบ สถานที่ติดตั้งเหมาะสมแข็งแรงหรือไม่ ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
ส ารอง ที่ว่างเพ่ือการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทยฉบับปีล่าสุด 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ติดตั้งในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม ไม่มีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน  

0.5 คะแนน 
ติดตั้งในสถานที่ที่เหมาะสม มีที่ว่างเพ่ือปฏิบัติงานและมีการป้องกันแรงสั่นสะเทือนและเสียง
จากเครื่องเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทยฉบับปีล่าสุด  

1 คะแนน 

ติดตั้งในสถานที่ที่เหมาะสม มีที่ว่างเพ่ือปฏิบัติงานโดยมีระยะห่างโดยรอบจากเครื่องกับผนังไม่  
น้อยกว่า 1 เมตร และมีการป้องกันแรงสั่นสะเทือนและเสียงจากเครื่อง สถานที่ติดตั้งสามารถ
เข้าถึงได้สะดวกมีการระบายอากาศที่ดี และมีป้ายแจ้งเตือนระวังอันตรายจากไฟฟ้าเป็นไปตาม
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทยฉบับปีล่าสุด  

  

 

5.3.3 มีเครื่องส ารองไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) จ่ายให้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ส าคัญ ส าหรับวงจรช่วยชีวิตซึ่ง
ไม่สามารถหยุดได้ มีการใช้อย่างต่อเนื่องเพียงพอ และเหมาะสม โดยอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือส าหรับทดแทนการจ่ายก าลังไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉิน หรือแหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้าจากการไฟฟ้าขัดข้อง 
ล้มเหลว โดยจะต้องจ่ายก าลังไฟฟ้าให้กับพ้ืนที่ที่ใช้ส าหรับการบริการ และใช้ในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งการจ่ายไฟฟ้าที่ไม่ต่อเนื่อง สามารถก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ การจ่ายไฟอัตโนมัติขณะแหล่งจ่ายไฟปกติ
ล้มเหลว แบ่งเป็น 5 ประเภท 

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

วิธีการประเมิน 

ผู้ประเมินท าการตรวจสอบว่ามีการติดตั้งเครื่องส ารองไฟฟ้าฉุกเฉินUPS(Uninterruptible Power 
Supply)ส าหรับอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้รักษาผู้ป่วยวิกฤตหรือไม่ สามารถใช้การได้ดีและมีประสิทธิภาพหรือไม่  

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน 
ไม่มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าส ารองUPSใช้ในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องกับอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ที่ส าคัญ ส าหรับวงจรช่วยชีวิตซึ่งไม่สามารถหยุดได้ 

o.๕ คะแนน 
มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าส ารอง UPS ประเภทไม่มีการขาดตอน ใช้ในการรักษาพยาบาลอย่าง
ต่อเนื่องกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ส าคัญ ส าหรับวงจรช่วยชีวิตซึ่งไม่สามารถหยุดได้ 

๑ คะแนน 

มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าส ารอง UPSประเภทไม่มีการขาดตอน เป็นแบบ True Online Double 
Conversion Design ,Pure Sine Wave แ ล ะ มี แ บ ต เต อ รี่ ส า ร อ งจ่ า ย ก ร ะแ ส ไฟ ฟ้ า 
ไม่น้อยกว่า 10 นาทีใช้ในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ส าคัญ 
ส าหรับวงจรช่วยชีวิตซึ่งไม่สามารถหยุดได้ 

5.4 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แจ้งเหตุในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ใช้กับอาคารเพ่ือเตือนภัยในเรื่อง
ไฟไหม้ ป้องกันชีวิต และทรัพย์สิน อุปกรณ์ประกอบด้วย เช่น  

- แผงควบคุม 
- อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณควัน และความร้อน 
- อุปกรณ์แจ้งเหตุ เป็นต้น  

 

5.4.1 มีการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในทุกช้ันของอาคารประกอบด้วย อุปกรณ์ส่งสัญญาณที่สามารถส่ง
เสียงหรือสัญญาณให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึง โดยการควบคุมด้วยมือหรือด้วย
ระบบอัตโนมัติ ในต าแหน่งที่เหมาะสมเช่น โถงพักรอ ห้องพักผู้ป่วย ห้องท างาน เป็นต้น โดยการ
ติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของวสท. 

วัตถุประสงค ์

เพ่ือแจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึง การแจ้งเหตุสามารถกระท าได้โดย
การควบคุมด้วยมือหรือด้วยระบบอัตโนมัติ 

วิธีการประเมิน 
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 ผู้ประเมินท าการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ว่ามีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณโดยอัตโนมัติ 
และอุปกรณ์แจ้งเหตุ ครอบคลุมตามพ้ืนที่หรือไม่ การติดตั้งเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานหรือไม่ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

0.5 คะแนน 
มีการติดตั้งอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณโดยอัตโนมัติ และอุปกรณ์
แจ้งเหตุ ครอบคลุมตามพ้ืนที่ 

1 คะแนน 
มีการติดตั้งอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณโดยอัตโนมัติ และอุปกรณ์
แจ้งเหตุ ครอบคลุมตามพ้ืนที่ และมีการติดตั้งเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ถูกต้องตาม
มาตรฐานและหลักวิศวกรรม 

5.5 ระบบป้องกันการเข้าออก 

ระบบป้องกันการเข้าออก (Access Control) เป็นระบบที่ควบคุมการเข้า หรือ ออก อัตโนมัติ โดย
จ าเป็นต้องใช้รหัสข้อมูล เพ่ือป้องก้นและควบคุมการเข้าถึงในสถานที่เฉพาะที่ต้องการความปลอดภัย  

เกณฑ์ประเมินในหมวดนี้ ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมินย่อย 1 เกณฑ์ โดยแต่ละเกณฑ์การประเมินย่อย
มีคะแนนเต็ม 1 คะแนน รวมคะแนนเต็มเท่ากับ 1 คะแนน  

5.5.1 มีการติดตั้งระบบป้องกันการเข้าออก เพื่อป้องกันการเข้าถึงในสถานที่เฉพาะท่ีต้องการความปลอดภัย 

วัตถุประสงค ์

เพ่ือความมั่นคงรักษาความปลอดภัยและป้องกันทรัพย์สินสูญหาย 

วิธีการประเมิน 

 ผู้ประเมินท าการตรวจสอบระบบป้องกันการเข้าออก ว่ามีการติดตั้งตามจุดที่มีความเสี่ยง โถงทางเข้า 
หน้าประตู บริเวณที่มีความเสี่ยง เช่น ห้องทารกแรกเกิด ห้องการเงิน ห้องยา เป็นต้น และการติดตั้งเป็นระเบียบ
เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานหรือไม่ 

วิธีการให้คะแนน 
0 คะแนน ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ระบบระบบป้องกันการเข้าออก 

0.5 คะแนน 
มีการติดตั้งอุปกรณ์ระบบป้องกันการเข้าออกตามจุดที่มีความเสี่ยงเช่น  โถงทางเข้า หน้าประตู 
บริเวณท่ีมีความเสี่ยง เช่น ห้องทารกแรกเกิด ห้องการเงิน ห้องยา เป็นต้น แต่ยังไม่ครบถ้วน 

1 คะแนน 
มีการติดตั้งอุปกรณ์ระบบป้องกันการเข้าออกตามจุดที่มีความเสี่ยงเช่น โถงทางเข้า หน้าประตู 
บริเวณที่มีความเสี่ยง เช่น ห้องทารกแรกเกิด ห้องการเงิน ห้องยา เป็นต้นอย่างครบถ้วนและมีการ
ติดตั้งเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ถูกต้องตามมาตรฐานและหลักวิศวกรรม 
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5.6 ระบบป้องกันแรงดัน และกระแสเกิน 

เป็นการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดันและกระแสเกินภายในอาคาร ที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ฟ้าผ่า, 
สวิทช์ชิ่ง, 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 

วัตถุประสงค ์

  เพ่ือป้องกันอันตรายลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งจะท าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหาย จากปัจจัย
ภายนอก เช่น ฟ้าผ่า, สวิทช์ชิ่ง, การลัดวงจร เป็นต้น 

วิธีการประเมิน 

  ผู้ประเมินท าการตรวจสอบว่ามีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดัน และกระแสเกินที่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก  
(ตู้ MDB) หรือไม ่และลักษณะการติดตั้งถูกต้องตามหลักวิศวกรรมหรือไม่ 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดัน และกระแสเกินภายในอาคารที่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (ตู้ MDB) 

o.๕ คะแนน มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดัน และกระแสเกินภายในอาคารที่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (ตู้ MDB) 

๑ คะแนน 
มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดัน และกระแสเกินภายในอาคารที่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก(ตู้ MDB)และ
ลักษณะการติดตั้งถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 

 

 

6. งานระบบประปาและสุขาภิบาล 

 6.1 ระบบประปา 

ระบบประปา ในหมวดระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หมายถึง น้ าส าหรับอุปโภค -บริโภค ภายใน
โรงพยาบาลต้องมีคุณภาพน้ าได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย มีแรงดันเพียงพอต่อการใช้งาน และมีการส ารองน้ าไว้
ใช้ในกรณีน้ าประปาไม่ไหล หรือกรณีซ่อมแซม และมีแผนผังระบบประปาเพ่ือการซ่อมบ ารุงรักษาระบบประปาใน
อนาคต 

การประเมินในระบบประปา ประกอบด้วยเกณฑ์ประเมินย่อย 3 เกณฑ์ โดยแต่ละเกณฑ์มีคะแนน 1 
คะแนน รวมคะแนนเต็มเท่ากับ 3 คะแนน 
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6.1.1 มีการส ารองน้ าประปา 

วัตถุประสงค ์

  เพ่ือให้มีการส ารองน้ าประปาที่สามารถให้บริการได้ตลอดเวลา โดยปรกติในระบบประปาควรจะต้อง
ส ารองน้ าไว้ใช้ได้ 2 วัน 

วิธีการประเมิน 

 มีปริมาณน้ าประปาส ารองได้เพียงพอส าหรับใช้ได้ 2 วัน 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการส ารองน้ าประปา 

0.5 คะแนน มีการส ารองน้ าประปาไว้ใช้ แต่น้อยกว่า 2 วัน 

1 คะแนน มีการส ารองน้ าประปาไว้ใช้ได้ 2 วัน 

 6.1.2 ถังเก็บน้ าส ารองต้องมีฝาถังปิดมิดชิด  

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือส าหรับการตรวจสอบ บ ารุงรักษา และป้องกันสัตว์ แมลง หรือคนตกลงไปในถัง 

วิธีการประเมิน 

 ตรวจสอบว่ามีฝาถังท่ีแข็งแรง ปิดมิดชิด มีกุญแจล็อค 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีฝาปิด 

0.5 คะแนน มีฝาปิด ไม่มิดชิด และไม่มีกุญแจล็อค 

1 คะแนน มีฝาปิด มิดชิด มีกุญแจล็อค 

6.2 ระบบระบายน้ าและระบบสุขาภิบาล 

 ระบบระบายน้ าและระบบสุขาภิบาล ในหมวดวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหมายถึง การระบายน้ าทิ้ง น้ าเสีย 
รวมถึงน้ าฝน ออกจากโรงพยาบาล สู่แหล่งระบบระบายน้ าสาธารณะโดยไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 

 การประเมินในระบบระบายน้ าและระบบสุขาภิบาล ประกอบด้วยเกณฑ์ประเมินย่อย 4 เกณฑ์ โดยแต่ละ
เกณฑ์มีคะแนน 1 คะแนน รวมคะแนนเต็มเท่ากับ 4 คะแนน  

6.2.1 มีระบบระบายน้ าฝนจากอาคารสู่แหล่งระบายน้ าสาธารณะ 

วัตถุประสงค ์
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เพ่ือให้มีระบบระบายน้ าฝนจากอาคารสู่แหล่งระบายน้ าสาธารณะ ได้ตามมาตรฐานของงานระบบ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

วิธีประเมิน 

ตรวจสอบความลาดเอียดของรางระบายน้ าว่าเพียงพอ ไม่ก่อให้เกิดการตกตะกอนในท่อ หรือราง  
โดยมีตะแกรงดักขยะในระบบระบายน้ า ก่อนออกสู่ระบบระบายน้ าสาธารณะ และไม่มีบริเวณน้ าขังที่ก่อให้เกิด
แหล่งเพาะพันธ์ยุง 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน มีความลาดเอียงไม่เพียงพอ มีน้ าขังในรางหรือท่อระบายน้ า 

o.๕ คะแนน ไม่มีน้ าขังในรางหรือท่อระบายน้ า หรือไม่มีตะแกรงดักขยะ 

๑ คะแนน 
ไม่มีน้ าขั งในรางหรือท่อระบายน้ า  ไม่มีบริ เวณน้ าขังที่ ก่อให้ เกิดแหล่ งเพาะพันธ์ยุ ง  
และมีตะแกรงดักขยะ 

6.2.2 การแยกประเภทท่อต่างๆ 

วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้ใช้งานตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตามประเภทการใช้งานอย่างชัดเจน เช่นท่อน้ าทิ้ง ท่อส้วม  
ท่อระบายน้ าฝน ท่อระบายน้ าจากเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น โดยไม่มีการรั่วซึม 

วิธีการประเมิน 

ตรวจสอบการแยกประเภทท่อต่างๆ ใช้งานตามประเภทการใช้งานอย่างชัดเจน โดยไม่มีการใช้งาน  
ผิดประเภท หรือใช้งานร่วมกัน และไม่รั่วซึม 

 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน มีการใช้งานร่วมกัน เช่นท่อส้วมใช้ร่วมกับท่อน้ าทิ้ง เป็นต้น 

0.5 คะแนน มีการใช้ท่อโดยแยกประเภทตามการใช้งาน แต่ยังมีการรั่วซึม 

1 คะแนน มีการใช้ท่อโดยแยกประเภทตามการใช้งาน โดยไม่การรั่วซึม 

6.2.3 ระบบสุขาภิบาลห้องปฏิบัติการ 

วัตถุประสงค ์

ห้องปฏิบัติการ เช่น ห้อง Lab , ห้องทันตกรรม , ห้องล้างไต , ห้องล้างเครื่องมือ , ห้องรังสี , ห้องหน่วย
จ่ายกลางปราศจากเชื้อ เป็นต้น เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานของห้องต่างๆดังกล่าว ต้องใช้ท่อ



  

 

คู่มือ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2562 (พิมพ์ครั้งที่ 1)                                                            หน้า 116/246 

และอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบด้วย ท่อประปา (ท่อชนิดพิเศษไม่ก่อเกิดเป็นสนิม หรือตระกรัน) ท่อน้ าทิ้ง (ท่อชนิด
พิเศษ ทนกรด-ด่าง) และเครื่องมือและอุปกรณ์ชนิดพิเศษเฉพาะ เช่น ชุดกรอหินปูน เป็นต้น 

วิธีการประเมิน 

ตรวจสอบการใช้ท่อ อุปกรณ์ และเครื่องมือชนิดพิเศษนั้นว่าตรง ตามประเภทการใช้งานหรือไม่ 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่ใช้ท่อ อุปกรณ์ และเครื่องมือชนิดพิเศษ ตามประเภทการใช้งาน 

o.๕ คะแนน ใช้ท่อ อุปกรณ์ และเครื่องมือชนิดพิเศษ ตามประเภทการใช้งาน บางส่วน ที่จ าเป็น 

๑ คะแนน ใช้ท่อ อุปกรณ์ และเครื่องมือชนิดพิเศษ ตามประเภทการใช้งาน ทั้งหมด 

7. งานระบบเครื่องกล 

7.1 ลิฟต์ (ถ้ามี) 

  ระบบลิฟต์ส าหรับอาคารสถานบริการสุขภาพภายในโรงพยาบาล ประกอบด้วย ระบบลิฟต์บรรทุกเตียง
คนไข้ ระบบลิฟต์โดยสาร ระบบลิฟต์ดับเพลิง ระบบลิฟต์ขนของ และระบบลิฟต์ส าหรับผู้พิการ ระบบลิฟต์จึงเป็น
ส่วนหนึ่งของอาคารสูงและอาคารสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข ผู้ดูแลอาคารจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องใน
การตรวจสอบและซ่อมบ ารุงรักษา แต่เนื่องจากลิฟต์จะติดตั้งอยู่ในปล่องลิฟต์ท าให้ไม่สามารถมองเห็นอุปกรณ์
ส่วนประกอบต่างๆ ในบ่อลิฟต์ (LIFT PIT) และที่ติดตั้งอยู่เหนือหลังคาลิฟต์ได้ จริงอยู่การตรวจสอบระบบลิฟต์ของ
ผู้ดูแลอาคารส่วนใหญ่จะตรวจดูจากรายงานการซ่อมบ ารุง การช ารุดจากการใช้งาน และการทดสอบว่ามีการซ่อม
บ ารุงและทดสอบตามระยะเวลาหรือไม่ แต่ผู้ดูแลอาคารควรมีความเข้าใจกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวกับระบบ
ลิฟต์ให้มากขึ้น เพื่อเป็นการใช้ลิฟต์อย่างถูกวิธี ปลอดภัย และการดูแลรักษาให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เพ่ือเป็น
สิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยกับผู้ป่วย ญาติและผู้รับบริการของโรงพยาบาล ให้สามารถขึ้น -ลง 
ในแนวดิ่งได้รวดเร็ว ทั้งสามารถให้ผู้ป่วยที่ไม่สามรถช่วยเหลือได้และผู้พิการ เข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ทั่วถึง 

วิธีการประเมิน 

  มีการแยกประเภทของลิฟต์ตามการใช้งาน มีขนาดและจ านวนเพียงพอต่อการใช้งาน โถงหน้าลิฟต์ ต้องมี
พ้ืนที่เพียงพอต่อการใช้งาน 

7.1.1 มีการแยกประเภทของลิฟต์ตามการใช้งาน ได้แก่ ลิฟต์โดยสาร , ลิฟต์ขนของ, ลิฟต์ส าหรับพนักงาน
ดับเพลิง  

วัตถุประสงค ์

  เพ่ือเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยกับผู้ป่วย ญาติและผู้รับบริการของโรงพยาบาล ให้
สามารถขึ้น-ลง ในแนวดิ่งได้รวดเร็ว ทั้งสามารถให้ผู้ป่วยที่ไม่สามรถช่วยเหลือตนเองได้และผู้พิการ เข้าถึงการ
รักษาพยาบาลได้ทั่วถึง 
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วิธีการประเมิน 

  ตรวจสอบลิฟต์ของอาคารมีการแยกประเภทของลิฟต์อย่างชัดเจน เช่น มีการแยกลิฟต์โดยสารออกจาก
ลิฟต์ขนของ 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีระบบลิฟต์ส าหรับบริการผู้ป่วย ญาติและผู้รับบริการ ส าหรับอาคารตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป 

o.๕ คะแนน 
1. มีการใช้ลิฟต์ที่ปะปนกัน เช่น ลิฟต์ส าหรับบรรทุกเตียงผู้ป่วยกับลิฟต์โดยสารส าหรับ
เจ้าหน้าที่ ลิฟต์ขนของ และลิฟต์ส าหรับผู้พิการ (ส าหรับอาคารที่มีลิฟต์มากกว่า 1 ชุด) หรือ2. 
อาคารขนาดใหญ่และอาคารสูง ตามกฎหมายควบคุมอาคาร ไม่มีลิฟต์ส าหรับพนักงานดับเพลิง 

๑ คะแนน 
มีการแยกประเภทของลิฟต์โดยสารกับลิฟต์ขนของอย่างชัดเจน เช่น ลิฟต์โดยสารส าหรับ
เจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ส าหรับผู้พิการและเป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร 

7.1.2 มีขนาดและจ านวนเพียงพอต่อการใช้งาน 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือให้ลิฟต์มีขนาดและจ านวนสามารถรองรับการใช้งานส าหรับบริการผู้ป่วย ญาติและผู้รับบริการของ
อาคารนั้นได้อย่างเพียงพอ 

วิธีการประเมิน 

  ตรวจสอบการรอใช้บริการลิฟต์ของผู้ป่วย ญาติ ผู้รับบริการและเจ้าหน้าของโรงพยาบาลที่ของแต่ละ
อาคาร มีปริมาณมากและคอยลิฟต์นานหรือไม่ 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีระบบลิฟต์ส าหรับบริการผู้ป่วย ญาติและผู้รับบริการ 

o.๕ คะแนน ใช้ลิฟต์โดยสารแทนลิฟต์ส าหรับบรรทุกเตียงผู้ป่วย และมีการรอใช้ลิฟต์นานผิดปกติเกิน 5 นาที 

๑ คะแนน 
มีขนาดและจ านวนของลิฟต์สามารถรองรับการใช้งานส าหรับบริการผู้ป่วย ญาติและผู้รับบริการ
ของอาคารนั้นได้อย่างดีไม่มีการรอนาน 

7.1.3 บริเวณโถงหน้าลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้ ต้องมีพื้นที่สามารถเข็นเปลนอนสวนกันได้ 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือให้บริเวณโถงหน้าลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้มีพ้ืนที่ส าหรับให้บริการผู้ป่วยได้สะดวกรวดเร็วสามารถเข็น
เปลผู้ป่วยสวนกันได้ ไม่มีสิ่งกีดขว้างทั้งในกรณีใช้งานตามปกติและกรณีมีเหตุฉุกเฉิน 

วิธีการประเมิน 

 ประเมินด้วยสายตาว่าบริเวณโถงหน้าลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้มีพ้ืนที่ ส าหรับให้บริการผู้ป่วยได้สะดวก
รวดเร็ว ไม่มีสิ่งกีดขว้าง สามารถเข็นเปลนอนสวนกันได้สะดวกและปลอดภัย พ้ืนที่ด้านโถงหน้าลิฟต์กว้างประมาณ 
3 เมตร 
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วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน 
บริเวณโถงระบบลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้ส าหรับบริการผู้ป่วย ญาติและผู้รับบริการ มีลักษณะคับ
แคบ ไม่สามารถเข็นเปลนอนสวนกันได้ ไม่ปลอดภัย 

o.๕ คะแนน 
บริเวณโถงหน้าลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้สามารถเข็นเปลนอนสวนกันได้ แต่อาจมีสิ่งกีดขว้างทาง
สัญจรไม่สะดวก 

๑ คะแนน 
บริเวณโถงหน้าลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้ มีพ้ืนที่เพียงพอต่อการใช้งาน สามารถเข็นเปลนอนสวนกัน
ได้สะดวก ปลอดภัย 

7.1.4 ก าหนดให้มีลิฟต์ส าหรับผู้พิการและทุพพลภาพสามารถใช้งานได้ 

วัตถุประสงค ์

  มีการติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับผู้พิการและทุพพลภาพสามารถใช้งานได้สะดวกตามกฎกระทรวง 

วิธีการประเมิน 

 ตรวจสอบปุ่มกดบริเวณโถงหน้าลิฟต์และภายในตัวลิฟต์ว่ามีการติดตั้งอุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับ
ผู้พิการและทุพพลภาพให้สามารถใช้งานได้สะดวกและเป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนด 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับผู้พิการและทุพพลภาพ 

o.๕ คะแนน 
มีการติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับผู้พิการและทุพพลภาพ แต่อาจมีสิ่งกีดขว้างหรือการใช้งานไม่สะดวก / 
มีไม่ครบตามกฎกระทรวงก าหนด 

๑ คะแนน 
มีการติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับผู้พิการและทุพพลภาพสามารถใช้งานได้สะดวกครบตามกฎกระทรวง
ก าหนด 

เอกสารอ้างอิง 
• กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา 

7.1.5 บริเวณโถงหน้าลิฟต์และภายในห้องโดยสารต้องสะอาด มีระบบระบายอากาศและแสงสว่างภายในห้อง
โดยสารที่เหมาะสม 

วัตถุประสงค ์

  เพ่ือให้บริเวณโถงหน้าลิฟต์และภายในห้องโดยสาร มีการรักษาความสะอาด มีการตรวจสอบการท างาน
ของพัดลมระบายอากาศ  

วิธีการประเมิน 
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  ตรวจเช็คความสะอาดภายในห้องโดยสารของลิฟต์และบริเวณโถงหน้าลิฟต์และการท างานของพัดลม
ระบายอากาศและแสงสว่างภายในตัวลิฟต์ 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน โถงหน้าลิฟต์และภายในห้องโดยสาร ไม่สะอาด ไม่สว่างและไม่มีการระบายอากาศ 

o.๕ คะแนน 
ความสะอาดโถงหน้าลิฟต์และภายในห้องโดยสาร มีระบบระบายอากาศ แสงสว่างที่เหมาะสม 
โดยมีไม่ครบตามข้อก าหนด 

๑ คะแนน 
โถงหน้าลิฟต์และภายในห้องโดยสาร ต้องมีการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ พร้อมมีการ
ตรวจสอบการท างาระบบระบายอากาศและแสงสว่างที่ห้องโดยสารของลิฟต์ 

7.2 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ 

  ระบบปรับอากาศ เป็นระบบที่มีท าให้เกิดความสบายต่อร่างกายและรักษายืดอายุวัสดุ-อุปกรณ์ ระบบที่ดี
จะต้องค านึงถึงการเลือกใช้วัสดุ-อุปกรณ์และควบคุมสภาพอากาศส าหรับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิ์ภาพสูงแต่ไม่
จ าเป็นจะต้องใช้วัสดุ-อุปกรณ์ที่มีราคาแพงเสมอไป รวมทั้งค านึงการประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องพลังงาน และไม่
ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมในภายหลังด้วย ระบบที่ดีจึงต้องเริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบทางวิศวกรรม การใช้วัสดุ
การติดตั้ง การตรวจสอบการท างานของระบบที่ถูกต้องและมีการดูแลบ ารุงรักษาเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 

คุณภาพอากาศ ในที่นี้จะกล่าวถึง สภาวะอากาศภายในแผนกที่ปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมทั้งอุณหภูมิ
และความชื้นสัมพัทธ์ และมีคุณภาพอากาศที่ดี องค์ประกอบของคุณภาพอากาศท่ีดี ประกอบด้วย 

- ภาวะน่าสบาย ของผู้อยู่บริเวณนั้นๆ นั่นคืออุณหภูมิของอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ และความเร็วของลม
ของอากาศบริเวณนั้นๆ ที่ยอมรับได ้ 

- การหายใจ เป็นไปได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณความเข้มข้นของออกซิเจนและ
คาร์บอนไดออกไซด์ ที ่ณ บริเวณผู้อยู่บริเวณนั้นๆ  

- ความเข้มข้นของก๊าซ, ไอ, อนุภาคของสิ่งสกปรกและสารเคมีในอากาศ สิ่งเหล่านี้มีปริมาณไม่มาก ไม่
ก่อให้เกิดผลร้ายต่อสุขภาพและรา่งกายของคน 

ซึ่งจะก่อให้เกิดภาวะสบายต่อผู้เข้าใช้บริเวณพ้ืนที่นั้นๆ ไม่เกิดปัญหาคุณภาพอากาศข้ึนได้ โดยทั้งนี้จะแยกพิจารณา
พ้ืนที่เป็น 2 ส่วน คือ 

1) พ้ืนที่ส่วนที่ไม่มีการติดตั้งระบบปรับอากาศ ใช้การถ่ายเทอากาศจากภายนอกและการไหลเวียน
อากาศภายในที่เหมาะสม ท าให้ระดับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในพ้ืนที่เหมาะสม ก่อให้เกิด
ภาวะสบายไม่รู้สึกร้อนอบอ้าวหรืออึดอัด ไม่สบายกาย รวมทั้งไม่เกิดการสะสมกลิ่นและมลพิษต่างๆ 
ขึ้นภายในแผนก 

2) พ้ืนที่ส่วนที่มีการติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศต้องเหมาะสมหรือบ ารุงรักษาได้ง่ายและ
สะดวก สามารถควบคุมระดับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ได้ดี มีการเติมอากาศสะอาด(Fresh Air) 
จากภายนอกไหลเวียนเข้าสู่ภายในอย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดการหมุนเวียนอากาศภายในส่วนที่มีการ
ใช้ระบบปรับอากาศ ถ้าอากาศสะอาดจากภายนอกไหลเวียนเข้ามาสู่ภายในอาคารไม่เพียงพอ  จะท า
ให้อากาศภายในอาคารนิ่ง และเกิดการสะสมกลิ่นและมลพิษต่างๆ ได ้

http://rvsintergroup.com/air_conditioning_system3.php
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7.2.1 พื้นที่ให้บริการและพื้นที่ปฏิบัติงาน ต้องมีอากาศที่สะอาดจากภายนอกเติมเข้าสู่พื้นที่บริการ/ 
ปฏิบัติงาน ให้ได้อัตราการถ่ายเทอากาศที่เหมาะสม โดยวิธีธรรมชาติหรือวิธีกล 

วัตถุประสงค ์

  เพ่ือการหมุนเวียนของอากาศในพ้ืนที่ให้บริการและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ไม่เป็นบริเวณที่อับอากาศ อาจ
กลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้ เป็นการเจือจางเชื้อโรคด้วยวิธีธรรมชาติ 

วิธีการประเมิน 

  ประเมินด้วยสายตา ความรู้สึกที่เกิดความสบาย และสอบถามผู้ใช้งาน ว่าพ้ืนที่ให้บริการและพ้ืนที่
ปฏิบัติงาน โปร่งสบาย มีอากาศหมุนเวียนดี โดยวิธีธรรมชาติหรือวิธีกล 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน พ้ืนที่ให้บริการและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน เป็นที่อับอากาศ ไม่มีการถ่ายเทของอากาศ 

o.๕ คะแนน พ้ืนที่ให้บริการและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน มีการระบายอากาศได้บางส่วน  

๑ คะแนน 
พ้ืนที่ให้บริการและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน โปร่งสบาย ท าให้มีอากาศใหม่ที่บริสุทธิ์หมุนเวียนได้ โดยวิธี
ธรรมชาติ หรือวิธีกล 

นิยามศัพท์   

• การถ่ายเทอากาศด้วยวิธีกล หมายถึง การติดตั้งอุปกรณ์ เช่น พัดลม ท่อส่งลม เพ่ือช่วยในการระบายอากาศ 
• การถ่ายเทอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ หมายถึง การน าอากาศธรรมชาติเข้ามาในพ้ืนที่ เช่น การเจาะช่องให้

อากาศเข้าและออกได้โดยสะดวก 

7.2.2 มีการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศในบริเวณห้องตรวจ  

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคทางอากาศให้ผู้ใช้อาคารไม่ติดเชื้อ โดยควบคุมการเคลื่อนที่ของ
อากาศ จากบริเวณท่ีผู้ปฏิบัติงานไปยังผู้รับบริการ 

วิธีการประเมิน 

 ใช้วิธีการตรวจสอบการไหลวนของอากาศ จากบริเวณสะอาดมากไปยังบริเวณสะอาดน้อย 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน พ้ืนที่ให้บริการและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ไม่มีการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศ 

o.๕ คะแนน พ้ืนที่ให้บริการและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน มีการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศ แต่ไม่ครบทุกห้องตรวจ 

๑ คะแนน พ้ืนที่ให้บริการและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน มีการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศ ครบทุกห้องตรวจ 

7.2.3 ห้องตรวจผู้ป่วยท่ีแสดงอาการโรคติดเชื้อทางอากาศ ต้องมีการควบคุมแรงดันอากาศ 

วัตถุประสงค ์
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 ให้ห้องตรวจผู้ป่วยที่แสดงอาการโรคติดเชื้อทางอากาศ มีความดันเป็นลบ เพ่ือป้องกันการแพร่กระจาย
เชื้อโรคออกสู่ภายนอก 

วิธีการประเมิน 

 มีการติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือควบคุมแรงดันภายในห้องให้เป็นลบ พร้อมมีรายงานการตรวจสอบ 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน 
ห้องตรวจผู้ป่วยที่แสดงอาคารโรคติดเชื้อทางอากาศ ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมแรงดันในห้อง
ให้เป็นลบ 

o.๕ คะแนน 
ห้องตรวจผู้ป่วยที่แสดงอาคารโรคติดเชื้อทางอากาศ มีการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมแรงดันในห้องให้
เป็นลบ แต่ไม่มีรายงานการตรวจสอบ 

๑ คะแนน 
ห้องตรวจผู้ป่วยที่แสดงอาคารโรคติดเชื้อทางอากาศ มีการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมแรงดันในห้องให้
เป็นลบอย่างถูกต้อง พร้อมมีรายงานการตรวจสอบ 

นิยามศัพท์   

• อุปกรณ์เพ่ือควบคุมแรงดัน ประกอบด้วย พัดลมดูดอากาศ, แผ่นกรองอากาศชนิด HEPA, Pressure 
Gage 
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ค าอธิบายเกณฑ์การเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

ด้านที่ 3 ด้านความปลอดภัย 

 

ผู้ท าการตรวจสอบจะต้องพิจารณาจากเกณฑ์ประเมินผลการตรวจสอบด้านความปลอดภัย  
ในโรงพยาบาล แล้วให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ โดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่พบเห็น หลักฐาน การด าเนินการ  
การสัมภาษณ์ โดยใส่ผลการพิจารณาในแต่ละข้อได้หนึ่งช่องคะแนน ซึ่งรายละเอียดแต่ละช่องคะแนนดังนี้ 

 

3.1 ผู้รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย 10 เปอร์เซ็นต์ 

มีผู้รับผิดชอบหรือคณะท างานที่ท าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยในการท างาน ส่งเสริม  
และสนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัย เพ่ือป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย
หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญอันเนื่องจากการท างาน หรือความไม่ปลอดภัยในการท างาน 
3.1.1 มีผู้รับผิดชอบหรือคณะท างานที่ท าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยในการท างาน 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีผู้รับผิดชอบหรือคณะท างาน ที่เป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร 

0.5 คะแนน 
มีผู้รับผิดชอบหรือคณะท างาน ที่เป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร แต่ไม่ได้ลงนามโดยผู้บริหาร
ปัจจุบัน หรือไม่มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 

1 คะแนน 
มีผู้รับผิดชอบหรือคณะท างาน ที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ลงนามโดยผู้บริหารปัจจุบัน และมีการ
ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 

3.1.2 จัดให้มีการประชุมผู้รับผิดชอบหรือคณะท างานด้านความปลอดภัยเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการประชุมของผู้รับผิดชอบหรือคณะท างานด้านความปลอดภัย 

0.5 คะแนน 
มีการประชุมของผู้รับผิดชอบหรือคณะท างานด้านความปลอดภัย แต่เนื้ อหาในการประชุมไม่
สอดคล้องกับระบบงานการตรวจสอบด้านความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

1 คะแนน 
มีการประชุมของผู้รับผิดชอบหรือคณะท างานด้านความปลอดภัย เนื้อหาของการประชุมมี
สาระส าคัญสอดคล้อง ครอบคลุมกับระบบงานการตรวจสอบด้านความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
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3.1.3 ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่รายช่ือและหน้าที่ผู้รับผิดชอบของคณะท างานให้ทราบอย่างท่ัวถึง 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการถ่ายทอด เผยแพร่รายชื่อและหน้าที่ผู้รับผิดชอบของคณะท างาน 

0.5 คะแนน มีการถ่ายทอด เผยแพร่รายชื่อและหน้าที่ผู้รับผิดชอบของคณะท างาน ไม่ทั่วถึงทุกหน่วยงาน 

1 คะแนน 

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

 

3.2 คู่มือปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย 5 เปอร์เซ็นต์ 

จัดท าคู่มือความปลอดภัยในการท างานให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร 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 จัดท าคู่มือที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยตามกฎหมายของรัฐ และมาตรฐานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

 วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
คู่มือไม่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยตามกฎหมายของรัฐ และมาตรฐาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

0.5 คะแนน 
คู่มือ มีความสอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยตามกฎหมายของรัฐ และมาตรฐานต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องไม่ครบทุกด้านของมาตรฐานด้านความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
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1 คะแนน 
คู่มือ มีความสอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยตามกฎหมายของรัฐ และมาตรฐานต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องครบทุกด้านของมาตรฐานด้านความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

3.2.3 มีการทบทวนคู่มือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงงานเพื่อให้ขั้นตอนการท างานมีความทันสมัยอยู่เสมอ 

 วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการทบทวนคู่มือ 

0.5 คะแนน มีการทบทวนคู่มือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงงาน แต่ไม่ครอบคลุมทุกงาน 

1 คะแนน มีการทบทวนคู่มือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงงาน ครอบคลุมทุกงาน 

 

3.3 การอบรมบุคลากร 5 เปอร์เซ็นต์ 

  อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับและคู่มือด้านความปลอดภัย มีการอบรมบุคลากรให้มี
ความรู้ตามลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย หรือมีความช านาญเฉพาะด้าน เช่น การอบรมด้วยวิธี on the job training 

3.3.1 มีการอบรมบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับ และการปฏิบัติตามขั้นตอนที่จัดท าไว้ในคู่มือ
ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย   

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการอบรมบุคลากร 

0.5 คะแนน 
มีการอบรมบุคลากร แต่เนื้อหาไม่ครอบคลุมเก่ียวกับข้อบังคับ และการปฏิบัติตามข้ันตอนที่จัดท า
ไว้ในคู่มือปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย 

1 คะแนน 
มีการอบรมบุคลากร เนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับข้อบังคับ และการปฏิบัติตามขั้นตอนที่จัดท าไว้ใน
คู่มือปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย 

3.3.2 มีการอบรมบุคลากรให้มีความรู้ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ,ปลอดภัย โดยจ าแนกตาม
ลักษณะงาน 

 วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการอบรมบุคลากร 

0.5 คะแนน มีการอบรมบุคลากร แต่ไม่ตรงตามลักษณะงานที่ท า 

1 คะแนน มีการอบรมบุคลากร ตรงตามลักษณะงานที่ท า 
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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 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานทุกระดับ 

 วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานทุกระดับ 

0.5 คะแนน มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน แต่ไม่ครบทุกระดับ 

1 คะแนน มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานทุกระดับ 

 

3.4 ระบบการซ่อมบ ารุง 10 เปอร์เซ็นต์ 

 การดูแลรักษา ซ่อมบ ารุง เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการผลิต หรืองานบริการ เพ่ือให้สามารถ
ท างานได้เต็มประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้มาใช้บริการ 

3.4.1 มีการซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภาพปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่ใช้งาน  
ตามมาตรฐานและหลักวิชาการด้านวิศวกรรม  

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
ไม่มีการซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภาพปลอดภัยตลอดระยะเวลา 
ที่ใช้งาน 

0.5 คะแนน 
มีการซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภาพปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่ใช้งาน 
แต่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและหลักวิชาการด้านวิศวกรรม 

1 คะแนน 
มีการซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภาพปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่ใช้งาน 
ตามมาตรฐานและหลักวิชาการด้านวิศวกรรม 
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3.4.2 มีแผนการดูแล ซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีแผนการดูแล ซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

0.5 คะแนน 
มีแผนการดูแล ซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ และเข้าด าเนินการ แต่ไม่เป็นไปตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 

1 คะแนน มีแผนการดูแล ซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ และเข้าด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด 

3.4.3 มีเอกสารบันทึกผลการดูแล การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

 วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีเอกสารบันทึกผลการดูแล การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

0.5 คะแนน 
มีเอกสารบันทึกผลการดูแล การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์  แต่ไม่ครบทั้ง 7 ระบบ ของ
งานตรวจสอบด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

1 คะแนน 
มีเอกสารบันทึกผลการดูแล การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ ครบทั้ง 7 ระบบ ของงาน
ตรวจสอบด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

 

3.5 ป้ายแสดงเพื่อความปลอดภัยในการท างาน 5 เปอร์เซ็นต์ 

  ในขณะที่มีการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร ควรจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันมิให้เครื่องจักรนั้นท างาน และให้แขวนป้าย
แสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ห้ามเปิดสวิตช์ไว้ที่สวิตช์ของเครื่องจักรด้วย 

3.5.1 มีป้ายแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ในกรณีที่มีการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร 

 วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไมม่ีป้ายแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ในกรณีท่ีมีการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร 

0.5 คะแนน มีป้ายแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ในกรณีท่ีมีการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร แต่ไม่ครบทุกลักษณะงาน 

1 คะแนน มีป้ายแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ในกรณีท่ีมีการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร ครบทุกลักษณะงาน 

 

3.5.2 มีระบบ วิธีการ หรืออุปกรณ์ป้องกัน ในกรณีที่มีการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร 

วิธีการให้คะแนน 
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0 คะแนน ไม่มีระบบ วิธีการ หรืออุปกรณ์ป้องกัน ในกรณีที่มีการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร 

0.5 คะแนน มีระบบ วิธีการ หรืออุปกรณ์ป้องกัน ในกรณีท่ีมีการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร แต่ไม่ครบทุกลักษณะงาน  

1 คะแนน มีระบบ วิธีการ หรืออุปกรณ์ป้องกัน ในกรณีที่มีการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร ครบทุกลักษณะงาน 

 

3.6 การตรวจสอบและการทดสอบชิ้นส่วน และอุปกรณ์ของเครื่องจักร 5 เปอร์เซ็นต์ 

 ต้องจัดให้มีการตรวจสอบและการทดสอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของเครื่องจักร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เช่น 
หม้อไอน้ า, ระบบลิฟต์ เป็นต้น พร้อมจัดให้มีการตรวจสอบระบบความปลอดภัยและระบบการท างานเป็นประจ า
ทุกเดือน และเก็บผลการด าเนินการไว้เพื่อการตรวจติดตาม 
3.6.1 มีการตรวจสอบ ทดสอบชิ้นส่วน และอุปกรณ์ของเครื่องจักร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการตรวจสอบ ทดสอบชิ้นส่วน และอุปกรณ์ของเครื่องจักร 

0.5 คะแนน มีการตรวจสอบ ทดสอบชิ้นส่วน และอุปกรณ์ของเครื่องจักร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แต่ไม่ครบทั้ง 
7 ระบบ ของงานตรวจสอบด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

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

3.6.2 มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบ ทดสอบชิ้นส่วน และอุปกรณ์ของเครื่องจักร 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบ ทดสอบชิ้นส่วน และอุปกรณ์ของเครื่องจักร 

0.5 คะแนน 
มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบ ทดสอบชิ้นส่วน และอุปกรณ์ของเครื่องจักร  แต่ไม่ครบทั้ง 7 
ระบบ ของงานตรวจสอบด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

1 คะแนน 
มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบ ทดสอบชิ้นส่วน และอุปกรณ์ของเครื่องจักร ครบทั้ง 7 ระบบ 
ของงานตรวจสอบด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

 
 
 

3.7 แผนผังวงจรไฟฟ้าที่ติดตั้งภายในโรงพยาบาลทั้งหมดซึ่งได้รับการรับรองจากวิศวกร   
     หรือการไฟฟ้าประจ าท้องถิ่น 

5 เปอร์เซ็นต์ 
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  แผนผังวงจรไฟฟ้าที่ติดตั้งภายในโรงพยาบาล เพ่ือใช้ในการวางแผนซ่อมบ ารุงรวมถึงการใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย 

3.7.1 มีการทบทวนแผนผังวงจรไฟฟ้า เมื่อมีการปรับเปลี่ยน ติดตั้ง หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าใหม่ 
วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการทบทวนแผนผังวงจรไฟฟ้า เมื่อมีการปรับเปลี่ยน ติดตั้ง หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าใหม่ 

0.5 คะแนน 
มีการทบทวนแผนผังวงจรไฟฟ้า เมื่อมีการปรับเปลี่ยน ติดตั้ง หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าใหม่  
แต่ไม่มีการบันทึกเป็นเอกสาร 

1 คะแนน 
มีการทบทวนแผนผังวงจรไฟฟ้า เมื่อมีการปรับเปลี่ยน ติดตั้ง หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าใหม่  
มีการบันทึกเป็นเอกสาร 

3.7.2 แบบแผนผังไฟฟ้าต้องจัดเก็บระบบและตรวจติดตามได้ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการจัดเก็บระบบและตรวจติดตามได้ของแบบแผนผังไฟฟ้า 

0.5 คะแนน มีการจัดเก็บระบบและตรวจติดตามได้ของแบบแผนผังไฟฟ้า แต่ไม่ครบถ้วนทุกหน่วยงาน 

1 คะแนน มีการจัดเก็บระบบและตรวจติดตามได้ของแบบแผนผังไฟฟ้า ครบถ้วนทุกหน่วยงาน 

 

3.8 ตรวจสอบ และบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า 10 เปอร์เซ็นต์ 

  ต้องจัดให้มีการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง พร้อมจัด
ให้มีการตรวจสอบระบบความปลอดภัยและระบบการท างานเป็นประจ าทุกเดือน และเก็บผลการด าเนินการไว้เพ่ือ
การตรวจติดตาม 
3.8.1 มีการตรวจสอบ และบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการตรวจสอบ และบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า 

0.5 คะแนน 
มีการตรวจสอบ และบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แต่ไม่ครบ
ทั้ง 7 ระบบ ของงานตรวจสอบด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

1 คะแนน 
มีการตรวจสอบ และบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ครบทั้ง 7 
ระบบ ของงานตรวจสอบด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

3.8.๒ มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบ และบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า 
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วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบ และบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า 

0.5 คะแนน 
มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบ และบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า แต่ไม่ครบทั้ง 7 
ระบบ ของงานตรวจสอบด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

1 คะแนน 
มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบ และบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ครบทั้ง 7 
ระบบ ของงานตรวจสอบด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

 

3.9 ระบบป้องกันฟ้าผ่าไว้ที่อาคารและบริเวณที่มีถังเก็บของเหลวไวไฟหรือก๊าซไวไฟ  5 เปอร์เซ็นต์ 

  ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า เพ่ือป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่าโดยตรงต่อ ชีวิต ทรัพย์สิน และอาคาร
สถานที่ โดยออกแบบติดตั้งตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ฉบับล่าสุด 
3.9.1 มีการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า เพื่อป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่าทุกอาคารตามมาตรฐานของสมาคม

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า 

0.5 คะแนน มีการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า แต่ไม่ครบทุกอาคาร 

1 คะแนน มีการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า ครบทุกอาคาร 
 
 

3.9.๒ มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่าตามระยะเวลาที่ก าหนด 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่าตามระยะเวลาที่ก าหนด 

0.5 คะแนน มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่า แต่ไม่ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด 

1 คะแนน มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่า ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 

3.10 การตรวจวัด บันทึกผล และการประเมินสถานที่อับอากาศ 5 เปอร์เซ็นต์ 
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  ความปลอดภัยส าหรับการท างานในสถานที่อับอากาศ ก่อนอนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ 
ต้องมีการตรวจสอบปริมาณออกซิเจน สารเคมีและสิ่งปนเปื้อนในสถานที่อับอากาศว่าจะท าให้เกิดการขาดออกซิเจน 
การระเบิดและการเป็นพิษหรือไม่ และเก็บบันทึกผลการตรวจไว้ให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้ 
3.10.1 มีการตรวจวัดและประเมินสภาพอากาศส าหรับการท างานในสถานที่อับอากาศ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการตรวจวัดและประเมินสภาพอากาศส าหรับการท างานในสถานที่อับอากาศ 

0.5 คะแนน 
มีการตรวจวัดและประเมินสภาพอากาศส าหรับการท างานในสถานที่อับอากาศ โดยใช้วิธีการใด 
วิธีการหนึ่งที่ไม่ได้มาตรฐานในการตรวจวัด 

1 คะแนน 
มีการตรวจวัดและประเมินสภาพอากาศส าหรับการท างานในสถานที่อับอากาศ โดยใช้เครื่องมือที่
ได้มาตรฐานในการตรวจวัด 

3.10.๒ มีเอกสารบันทึกผลการตรวจวัดปริมาณออกซิเจน สารเคมีและสิ่งปนเปื้อนในสถานที่อับอากาศ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีเอกสารบันทึกผลการตรวจวัดปริมาณออกซิเจน สารเคมีและสิ่งปนเปื้อนในสถานที่อับอากาศ 

0.5 คะแนน 
มีเอกสารบันทึกผลการตรวจวัดปริมาณออกซิเจน สารเคมีและสิ่งปนเปื้อนในสถานที่อับอากาศ 
โดยไม่มีลายลักษณ์อักษรของผู้รับผิดชอบในการตรวจวัด 

1 คะแนน 
มีเอกสารบันทึกผลการตรวจวัดปริมาณออกซิเจน สารเคมีและสิ่งปนเปื้อนในสถานที่อับอากาศ 
โดยมีลายลักษณ์อักษรของผู้รับผิดชอบในการตรวจวัด 

 
 
 

3.10.3 มีเอกสารใบอนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ โดยมีลายลักษณ์อักษรของผู้มีอ านาจ
ในการอนุมัติ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีเอกสารใบอนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ 

0.5 คะแนน 
มีเอกสารใบอนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ โดยไม่มีลายลักษณ์อักษรของผู้มี
อ านาจในการอนุมัติ 

1 คะแนน 
มีเอกสารใบอนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ โดยมีลายลักษณ์อักษรของผู้มี
อ านาจในการอนุมัติ 
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3.11 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 15 เปอร์เซ็นต์ 

 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 มีการเผยแพร่อย่างท่ัวถึงทุกหน่วยงาน 

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

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน 

0.5 คะแนน มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน แต่ขาดการตรวจเช็คตามแผนและระยะเวลาการใช้งาน 

1 คะแนน มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน มีการตรวจเช็คตามแผนและระยะเวลาการใช้งาน 

 
3.11.3 มีการตรวจสอบ ดูแลรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ พร้อม

เอกสารบันทึกผลการตรวจสอบ และการซ่อมบ ารุง ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
ไม่มีการตรวจสอบ ดูแลรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ 

0.5 คะแนน 
มีการตรวจสอบ ดูแลรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
แต่ไม่มีการบันทึก ผลการตรวจสอบ และการซ่อมบ ารุง ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 

1 คะแนน 
มีการตรวจสอบ ดูแลรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
มีการบันทึก ผลการตรวจสอบ และการซ่อมบ ารุง ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 
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3.11.4 มีป้ายข้อปฏิบัติแสดงขั้นตอนในการดับเพลิง และอพยพหนีไฟ 

วิธีการให้คะแนน 
0 คะแนน ไม่มีป้ายข้อปฏิบัติแสดงขั้นตอนในการดับเพลิง และอพยพหนีไฟ 

0.5 คะแนน มีป้ายข้อปฏิบัติแสดงขั้นตอนในการดับเพลิง และอพยพหนีไฟ แต่ไม่ครบทุกชั้น ทุกอาคาร 

1 คะแนน มีป้ายข้อปฏิบัติแสดงขั้นตอนในการดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ครบทุกชั้น ทุกอาคาร 

3.11.5 มีการติดป้ายข้อปฏิบัติให้เห็นได้อย่างชัดเจนและท่ัวถึงทุกอาคาร 

วิธีการใหค้ะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการติดป้ายข้อปฏิบัติให้เห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึงทุกอาคาร 

0.5 คะแนน มีการติดป้ายข้อปฏิบัติให้เห็นได้อย่างชัดเจน แต่ไม่ครบทุกชั้น ทุกอาคาร 

1 คะแนน มีการติดป้ายข้อปฏิบัติให้เห็นได้อย่างชัดเจน ครบทุกชั้น ทุกอาคาร 

3.11.6 ต้องจัดเตรียมเส้นทางหนีไฟ มองเห็นได้ชัดเจน มีป้ายบอกเส้นทางจากทุกพื้นที่ในอาคาร 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการจัดเตรียมเส้นทางหนีไฟ 

0.5 คะแนน 
มีการจัดเตรียมเส้นทางหนีไฟ  มองเห็นได้ชัดเจน มีป้ายบอกเส้นทาง แต่ไม่ครบทุกชั้น  
ทุกอาคาร  

1 คะแนน มีการจัดเตรียมเส้นทางหนีไฟ มองเห็นได้ชัดเจน มีป้ายบอกเส้นทาง ครบทุกชั้น ทุกอาคาร 

 
 

3.11.7 ประตูของบันไดหนีไฟกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 ม. ท าด้วยวัสดุทนไฟ มือจับ-ลูกบิดเป็นแบบผลัก
ส าหรับ ชั้นทั่วไปติดตั้งลักษณะเปิดเข้าสู่ตัวบันได ส าหรับชั้นที่ 1 ติดตั้งลักษณะเปิดออกจากตัว
บันไดหนีไฟ 
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วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีบันไดหนีไฟ (แต่ตาม พรบ.ก าหนดให้มี) หรือมีบันไดหนีไฟแต่ติดตั้งประตูที่ไม่มีคุณสมบัติ
ของประตูหนีไฟ เช่น เป็นประตูบานเปิดไม้หรืออลูมิเนียม  

0.5 คะแนน มีประตูหนีไฟตามมาตรฐาน แต่อุปกรณ์มือจับ-ลูกบิดแบบผลักมีสภาพช ารุด หรือทิศทางการ
เปิดปิดไม่ถูกต้องหรือประตูเปิดใช้เพ่ือสัญจรระหว่างชั้นได้ตามปกติ (กรณีนี้หมายถึงใช้บันไดหนี
ไฟเป็นบันไดขึ้น-ลงอีกหนึ่งแห่งนอกจากบันไดหลักซ่ึงเป็นการใช้งานที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์) 

1 คะแนน มีประตูหนีไฟตามมาตรฐาน อุปกรณ์มือจับ-ลูกบิดแบบผลักมีสภาพใช้งานได้ดี ทิศทางการเปิด
ปิดประตูถูกต้อง  

3.11.8 เส้นทางหนีไฟต้องมีแสงสว่างบนเส้นทางตลอดเวลาทั้งในสภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉินกรณีไฟฟ้าดับ 
วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีแสงสว่างบนเส้นทางหนีไฟ 

0.5 คะแนน 
มีแสงสว่างบนเส้นทางหนีไฟตลอดเวลาทั้งในสภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉินกรณีไฟฟ้าดับ แต่ไม่
ครบทุกชั้น ทุกอาคาร 

1 คะแนน 
มีแสงสว่างบนเส้นทางหนีไฟตลอดเวลาทั้งในสภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉินกรณีไฟฟ้าดับ ครบ
ทุกชั้น ทุกอาคาร 

3.11.9 จัดเตรียมพื้นที่ (จุดรวมพล) ขณะเกิดอัคคีภัย 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการจัดเตรียมพื้นท่ี (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 แต่ขาดความต่อเนื่อง ทุกปี 

1 คะแนน มีการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล อย่างต่อเนื่องทุกปี 
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 3.12 ระบบก๊าซทางการแพทย์ 15 เปอร์เซ็นต์ 

ในโรงพยาบาลมีการใช้ก๊าซและสารเคมีมากมายหลายชนิด ซึ่งถ้าผู้ปฏิบัติเก็บรักษาและมีวิธีการใช้ที่ไม่
ถูกต้องก๊าซและสารเคมีนั้นก็อาจจะกลายเป็นเชื้อเพลิง ที่จะท าให้เกิดเหตุการณ์ภัยแรง ดังนั้น ทางโรงพยาบาล จึง
ต้องให้ผู้ปฏิบัติงานมีการติดตั้ง ซ่อมบ ารุงหรือการซ่อมแซมระบบและอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภาพปลอดภัย
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) 

นิยามศัพท ์

 อากาศทางการแพทย์ (Medical Air) หมายถึง อากาศที่จ่ายจากท่อบรรจุ ถังบรรจุขนาดใหญ่ เครื่อง
ผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ (medical air compressor) หรือเกิดจากการผสมออกซิเจนและไนโตรเจนที่มี
คุณสมบัติตามข้อก าหนด 

 ออกซิเจน (Oxygen) หมายถึง ธาตุที่มีสัญลักษณ์ทางเคมี “ ” คุณสมบัติให้เป็นไปตามข้อก าหนด

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

 ไนตรัสออกไซค์ (Nitrous Oxide) หมายถึง สารประกอบที่มีสัญลักษณ์ทางเคมี “ ” คุณสมบัติให้

เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก. 30 -2542 ไนตรัสออกไซค์ที่ใช้ใน
การแพทย์ (ถ้ามีการแก้ไขให้ใช้ฉบับล่าสุด) 

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

ปลอดภัย มีรั้วโปร่งกั้นโดยรอบ มีป้ายเตือนอันตราย และมีระบบดูแลบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ 

เพ่ือให้มีการเติมออกซิเจนเหลวเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัย จัดหาบริเวณที่รถ
ขนส่งออกซิเจนเหลวสามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่กีดขวางทางสัญจรของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ มีรั้วแบบโปร่งก้ันโดยรอบ
ขอบชิดพร้อมป้ายเตือนอันตราย ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาบริเวณที่ถังเก็บออกซิเจนเหลว และจัดเจ้าหน้าที่ดูแล
ด้านความปลอดภัยและมีการบ ารุงรักษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 

วิธีการประเมิน  

http://www.hoslink.co.th/knowhow/knowhow2.php#A1
http://www.hoslink.co.th/knowhow/knowhow2.php#A2
http://www.hoslink.co.th/knowhow/knowhow2.php#A3
http://www.hoslink.co.th/knowhow/knowhow2.php#A4
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 ตรวจสอบว่ามีการกั้นรั้วแบบโปร่งรอบขอบชิดพร้อมป้ายเตือนอันตราย ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาบริเวณที่
ถังเก็บออกซิเจนเหลว และเส้นทางส าหรับรถที่จะเข้าเติมออกซิเจนเหลวมีความสะดวก เข้าถึงได้ง่าย พร้อมมี
รายชื่อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน 
ต าแหน่งที่วางของถังออกซิเจนเหลวไม่เกิดความปลอดภัย ไม่สะดวก และกีดขวางทางสัญจรของ
ผู้ป่วย ไม่มีการก้ันรั้วแบบโปร่งรอบขอบชิดพร้อมป้ายเตือนอันตราย 

o.๕ คะแนน 
ต าแหน่งที่วางของถังออกซิเจนเหลว มีความปลอดภัย สะดวก และไม่กีดขวางทางสัญจรของ
ผู้ป่วย มีการกั้นรั้วแบบโปร่งรอบขอบชิดพร้อมป้ายเตือนอันตราย แต่ไม่มีการบ ารุงรักษาตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

๑ คะแนน 
ต าแหน่งที่วางของถังออกซิเจนเหลว มีความปลอดภัย สะดวก และไม่กีดขวางทางสัญจรของ
ผู้ป่วย มีการกั้นรั้วแบบโปร่งรอบขอบชิดพร้อมป้ายเตือนอันตราย  และมีการบ ารุงรักษา 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด พร้อมมีรายชื่อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 

3.12.2 สถานที่ติดตั้งแยกเป็นสัดส่วนกับห้องอ่ืนๆ ขนย้ายขนส่งได้สะดวก และปลอดภัย เป็นตามมาตรฐาน
การติดตั้ง  

เพ่ือจัดให้มีห้องเก็บท่อบรรจุแก๊ส ที่สามารถขนย้าย ขนส่งได้สะดวกปลอดภัย ใกล้กับถนนของ
โรงพยาบาล รถบรรทุกสามารถเข้าถึงได้สะดวก 

วิธีการประเมิน 

  ตรวจสอบห้องเก็บท่อบรรจุแก๊ส สามารถขนย้าย ขนส่งได้สะดวกปลอดภัย ใกล้กับถนนของโรงพยาบาล 
รถบรรทุกสามารถเข้าถึงได้สะดวก 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน สถานที่ติดตั้งไม่แยกเป็นสัดส่วน 

0.5 คะแนน สถานที่ติดตั้งแยกเป็นสัดส่วนกับห้องอ่ืนๆ ขนย้ายขนส่งได้สะดวก แต่ไม่เป็นตามมาตรฐานการติดตั้ง 

1 คะแนน สถานที่ติดตั้งแยกเป็นสัดส่วนกับห้องอ่ืนๆ ขนย้ายขนส่งได้สะดวก เป็นตามมาตรฐานการติดตั้ง 

3.12.3 ห้องเก็บท่อแก๊ส (Cylinder Room) ต้องแยกเป็นสัดส่วนกับห้องป๊ัมสุญญากาศและอากาศอัด 

เพ่ือจัดให้มีห้องเก็บท่อแก๊ส (Cylinder Room) แยกเป็นสัดส่วนกับห้องปั๊มสุญญากาศและอากาศอัด  
มีการจัดท าป้ายเตือนอันตราย มีการควบคุมเข้า-ออก ห้องเก็บ โดยอนุญาตเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 

 

วิธีการประเมิน 
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 ตรวจสอบว่ามีห้องเก็บท่อแก๊ส (Cylinder Room) แยกเป็นสัดส่วนกับห้องปั๊มสุญญากาศและ 
อากาศอัด มีการจัดท าป้ายเตือนอันตราย มีการควบคุมเข้า-ออก ห้องเก็บ 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีห้องเก็บท่อแก๊ส (Cylinder Room)  

o.๕ คะแนน 
มีห้องเก็บท่อแก๊สแยกเป็นสัดส่วนกับห้องปั๊มสุญญากาศและอากาศอัด แต่ไม่มีการจัดท าป้าย
เตือนอันตราย  

๑ คะแนน 
ห้องเก็บท่อแก๊ส (Cylinder Room) ต้องแยกเป็นสัดส่วนกับห้องปั๊มสุญญากาศและอากาศอัด มี
การจัดท าป้ายเตือนอันตราย มีการควบคุมเข้า-ออก ห้องเก็บ โดยอนุญาตเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง
เท่านั้น 

3.12.4 ท่อแก๊สส าหรับงานระบบแก๊สทางการแพทย์ ต้องผ่านการผลิตและทดสอบ มีเครื่องหมายและโค๊ดสี
ตามมาตรฐานที่ มอก. ก าหนด 

เพ่ือให้มีการตรวจสอบท่อแก๊สที่น ามาใช้ในโรงพยาบาลเป็นท่อแก๊สส าหรับงานระบบแก๊สทางการแพทย์ 
เช่น มีการผลิตและทดสอบพร้อมมีเครื่องหมายและโค๊ดสีตามมาตรฐานที่ มอก. ก าหนด 

วิธีการประเมิน 

  ตรวจสอบท่อแก๊สที่น ามาใช้เป็นไปตามมาตรฐานที่ มอก. ก าหนด มีเครื่องหมายและโค๊ดสีที่ชัดเจนและท่อ
ที่มีการทดสอบแรงดันใหม่ตามก าหนดเวลา 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน มีการใช้ท่อแก๊สที่ไม่มีเครื่องหมายและโค๊ดสีตามมาตรฐานที่ มอก. ก าหนด 

o.๕ คะแนน 
มีการใช้ท่อแก๊สที่ตามมาตรฐานที่ มอก. ก าหนด แต่เครื่องหมายและโค๊ดสีเลอะเลือนไม่ชัดเจน 
หรือท่อเก่าท่ีไม่มีการทดสอบแรงดันใหม่ตามก าหนดเวลา 

๑ คะแนน 
มีการใช้ท่อแก๊สที่ตามมาตรฐานที่ มอก. ก าหนด มีเครื่องหมายและโค๊ดสีที่ชัดเจน หรือท่อที่มี
การทดสอบแรงดันใหม่ตามก าหนดเวลา เช่น ท่อบรรจุแก๊สออกซิเจนใช้โค๊ดสีเขียวที่ด้านบนของ
ถังหรือสีเขียวทั้งถังเพ่ือแสดงว่าเป็นออกซิเจนทางการแพทย์ 

3.12.5 มีจ านวนของท่อแก๊สอย่างเพียงพอต่อการใช้งานประจ าและส ารอง 

เพ่ือจัดให้มีจ านวนท่อแก๊ส เพียงพอต่อการใช้งานในแต่ละวัน พร้อมทั้งมีท่อแก๊สส ารอง 

วิธีการประเมิน 

  ตรวจสอบจ านวน ท่อแก๊ส โดยที่ต้องมีแก๊สใช้งาน ได้ตลอดในแต่ละวัน และในส่วนที่จะต้องส ารอง 
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วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน มีจ านวนท่อแก๊ส ไม่เพียงพอต่อการใช้งานประจ าวันและไม่มีการส ารองท่อแก๊สไว้ใช้งาน 

o.๕ คะแนน มีจ านวนท่อแก๊ส เพียงพอต่อการใช้งานประจ าวัน แต่ไม่มีแผนการส ารองท่อแก๊สไว้ใช้งาน 

๑ คะแนน มีจ านวนท่อแก๊ส เพียงพอต่อการใช้งานประจ าวัน และมีแผนการส ารองท่อแก๊สไว้ใช้งาน 

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

เพ่ือให้มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ได้มาตรฐาน สามารถใช้งานได้ดี มีความแข็งแรง ทนทาน ตรวจสอบได้ 

วิธีการประเมิน 

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

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน วัสดุอุปกรณ์ไม่มีการตรวจสอบ 

o.๕ คะแนน วัสดุอุปกรณ์มีการตรวจสอบ แต่ไม่ครบถ้วนทุกอุปกรณ ์

๑ คะแนน วัสดุอุปกรณ์มีการตรวจสอบ ครบถ้วนทุกอุปกรณ ์

3.12.7 มีการดูแลรักษา ซ่อมบ ารุงระบบก๊าซทางการแพทย์และอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภาพใช้งานและ
ปลอดภัย 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการดูแลรักษา ซ่อมบ ารุงระบบก๊าซทางการแพทย์ 

0.5 คะแนน 
มีการดูแลรักษา ซ่อมบ ารุงระบบก๊าซทางการแพทย์ แต่ไม่มีแผนการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง
ระบบอย่างต่อเนื่องทุกปี 

1 คะแนน 
มีการดูแลรักษา ซ่อมบ ารุงระบบก๊าซทางการแพทย์ มีแผนการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงระบบ
อย่างต่อเนื่องทุกปี 
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3.12.8 มีการติดป้ายค าเตือนที่เกี่ยวกับความปลอดภัย บริเวณห้องหรือสถานที่ที่ใช้จัดเก็บระบบก๊าซ 

ทางการแพทย ์

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการติดป้ายค าเตือนที่เกี่ยวกับความปลอดภัย 

0.5 คะแนน 
มีการติดป้ายค าเตือนที่เกี่ยวกับความปลอดภัย บริเวณห้องหรือสถานที่ที่ใช้จัดเก็บระบบก๊าซ
ทางการแพทย์ แต่ป้ายค าเตือนมีการช ารุด ตัวหนังสือไม่ชัดเจน 

1 คะแนน 
มีการติดป้ายค าเตือนที่เกี่ยวกับความปลอดภัย บริเวณห้องหรือสถานที่ที่ใช้จัดเก็บระบบก๊าซ
ทางการแพทย์ ป้ายค าเตือนมีตัวหนังสือชัดเจน 

3.12.9 มีเอกสารบันทึกผลการดูแลรักษา ซ่อมบ ารุงระบบก๊าซทางการแพทย์และอุปกรณ์ประกอบ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีเอกสารบันทึกผลการดูแลรักษา ซ่อมบ ารุงระบบก๊าซทางการแพทย์และอุปกรณ์ประกอบ 

0.5 คะแนน 
มีเอกสารบันทึกผลการดูแลรักษา ซ่อมบ ารุงระบบก๊าซทางการแพทย์และอุปกรณ์ประกอบ แต่
ขาดการบันทึกอย่างต่อเนื่องทุกปี 

1 คะแนน 
มีเอกสารบันทึกผลการดูแลรักษา ซ่อมบ ารุงระบบก๊าซทางการแพทย์และอุปกรณ์ประกอบ 
อย่างต่อเนื่องทุกปี 

3.12.10 มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับระบบก๊าซทางการแพทย์ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับระบบก๊าซทางการแพทย์ 

0.5 คะแนน 
มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับระบบก๊าซทางการแพทย์ แต่ไม่ครบตาม
จ านวนของเจ้าหน้าที่ท่ีดูแลระบบก๊าซทางการแพทย์ 

1 คะแนน 
มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับระบบก๊าซทางการแพทย์ ครบตามจ านวน
ของเจ้าหน้าที่ท่ีดูแลระบบก๊าซทางการแพทย์ 

3.12.11 มีเอกสารบันทึกการฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับระบบก๊าซทางการแพทย์ 
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วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีเอกสารบันทึกการฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับระบบก๊าซทางการแพทย์ 

0.5 คะแนน 
มีเอกสารบันทึกการฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับระบบก๊าซทางการแพทย์ แต่
ไม่ครบตามจ านวนของเจ้าหน้าที่ท่ีดูแลระบบก๊าซทางการแพทย์ 

1 คะแนน 
มีเอกสารบันทึกการฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับระบบก๊าซทางการแพทย์ 
ครบตามจ านวนของเจ้าหน้าที่ท่ีดูแลระบบก๊าซทางการแพทย์ 

3.12.12 มีการประเมินผลในการฝึกอบรม จากผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของ
การพัฒนา 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการประเมินผลในการฝึกอบรม จากผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

0.5 คะแนน 
มีการประเมินผลในการฝึกอบรม จากผลการปฏิบัติงานของบุคลากร แต่ไม่ครบตามจ านวนของ
บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม  

1 คะแนน 
มีการประเมินผลในการฝึกอบรม จากผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ครบตามจ านวนของ
บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม 

3.12.13 มีการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภาพปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่ใช้งาน ตามมาตรฐานและ
หลักวิชาการด้านวิศวกรรม 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภาพปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่ใช้งาน 

0.5 คะแนน 
มีการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภาพปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่ใช้งาน ตามมาตรฐาน
และหลักวิชาการด้านวิศวกรรม แต่ขาดการตรวจเช็คอุปกรณ์ประกอบอย่างต่อเนื่องทุกปี 

1 คะแนน 
มีการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภาพปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่ใช้งาน ตามมาตรฐาน
และหลักวิชาการด้านวิศวกรรม การตรวจเช็คอุปกรณ์ประกอบอย่างต่อเนื่องทุกปี 

 

3.13 พื้นที่ก าเนิดรังสี 5 เปอร์เซ็นต์ 

 ต้องมีเครื่องหมายทางรังสีพร้อมแสดงข้อมูลเพ่ิมเติมบนฉลากและเครื่องหมายระบุระดับรังสีติดไว้ให้เห็น
อย่างเด่นชัด หรือต าแหน่งที่ใกล้กับเครื่องหมายรังสี เพ่ือให้ผู้ที่พบเห็นมีความระมัดระวัง และได้รับรังสีน้อยที่สุด 
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3.13.1 ก าหนดหรือบ่งชี้บริเวณพื้นที่ที่มีรังสี มีป้ายเตือนอันตรายจากรังสี /เครื่องหมายเตือนภัยแสดงให้เห็น

โดยชัดเจน 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการก าหนดหรือบ่งชี้บริเวณพ้ืนที่ที่มีรังสี 

0.5 คะแนน มีการก าหนดหรือบ่งชี้บริเวณพ้ืนที่ที่มีรังสี แต่ไม่ครอบคลุมพื้นที่ท่ีมีรังสี 

1 คะแนน มีการก าหนดหรือบ่งชี้บริเวณพ้ืนที่ที่มีรังสี 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 เอกสารแสดงผลการตรวจสอบความปลอดภั ยของรั งสี จากหน่ วยงานรับผิดชอบ  
แต่ขาดความต่อเนื่อง ไม่ได้ตรวจสอบทุกปี 

1 คะแนน 
มี เอกสารแสดงผลการตรวจสอบความปลอดภั ยของรั งสี จากหน่ วยงานรับผิดชอบ  
อย่างต่อเนื่องทุกปี 
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แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานส าหรับคณะกรรมการเยี่ยมประเมิน 

ด้านที่ 3 ด้านความปลอดภัย 

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

สถานบริการสุขภาพ ระดับ : รพศ. / รพท. / รพช. 

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

จังหวัด :  ……………………………………….. อ าเภอ : ………………………………….  ต าบล : ……………………………… 

ปีงบประมาณ :  2562 

หลักที่ใช้ประเมินในการตรวจสอบด้านระบบงานความปลอดภัยในโรงพยาบาลคิดรวมทั้งหมด 100 
เปอร์เซ็นต์ โดยให้น้ าหนักความส าคัญ ดังนี้ 

3.1 ผู้รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย                                   10 เปอร์เซ็นต ์

3.2 คู่มือปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย     5 เปอร์เซ็นต์ 

3.3 การอบรมบุคลากร       5 เปอร์เซ็นต์ 

3.4 ระบบการซ่อมบ ารุง                            10 เปอร์เซ็นต ์

3.5 ป้ายแสดงเพื่อความปลอดภัยในการท างาน     5 เปอร์เซ็นต์ 

3.6 การตรวจสอบและทดสอบชิ้นส่วน และอุปกรณ์ของเครื่องจักร     5 เปอร์เซ็นต์ 

3.7 แผนผังวงจรไฟฟ้าที่ติดตั้งภายในโรงพยาบาลทั้งหมดซึ่งได้รับการรับรอง   5 เปอร์เซ็นต์ 

      จากวิศวกรหรือการไฟฟ้าประจ าท้องถิ่น 

3.8 ตรวจสอบ และบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า     10 เปอร์เซ็นต ์  

3.9 ระบบป้องกันฟ้าผ่าไว้ที่อาคาร และบริเวณท่ีมีถังเก็บ   5 เปอร์เซ็นต์ 

      ของเหลวไวไฟหรือก๊าซไวไฟ    

 3.10 การตรวจวัด บันทึกผล และการประเมินสถานที่อับอากาศ        5 เปอร์เซ็นต์ 

3.11 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร  15 เปอร์เซ็นต ์

3.12 ระบบก๊าซทางการแพทย์                      15 เปอร์เซ็นต ์

3.13 พ้ืนที่ก าเนิดรังสี       5 เปอร์เซ็นต์ 
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วิธีการให้คะแนน 

ผู้ท าการตรวจสอบจะต้องพิจารณาจากเกณฑ์ประเมินผลการตรวจสอบด้านความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
แล้วให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ โดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่พบเห็น หลักฐาน การด าเนินการ การสัมภาษณ์ โดยใส่ผล
การพิจารณาในแต่ละข้อได้หนึ่งช่องคะแนน ซึ่งรายละเอียดแต่ละช่องคะแนนดังนี้ 

ไม่มี (0 คะแนน) ช่องนี้เป็นช่องคะแนนที่แสดงถึง การไม่พบการด าเนินการ ไม่พบ
หลักฐานที่แสดงถึงการด าเนินการในรายละเอียดตามข้อดังกล่าว 
(โดยให้คะแนนที่ 0 คะแนน) 

มีบางส่วน (0.5 คะแนน) ช่องนี้เป็นช่องคะแนนที่แสดงถึง มีการด าเนินการ มีหลักฐานแสดง
ถึงการด าเนินการในรายละเอียดตามข้อดังกล่าว แต่ยังไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ (โดยให้คะแนนที่ 0.5 คะแนน)  

มีครบถ้วน ( 1 คะแนน)  ช่องนี้เป็นช่องคะแนนที่แสดงถึง มีการด าเนินการมีหลักฐานแสดงถึง
การด าเนินการในรายละเอียดตามข้อดังกล่าว ครบถ้วน สมบูรณ์ 
(โดยให้คะแนนที่ 1 คะแนน) 
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แบบและเกณฑ์การประเมิน 

ด้านที่ 3 ด้านความปลอดภัย 

ไม่มี 

(0) 

มี 

บางส่วน 

(0.5) 

มี 

ครบถ้วน 

(1) 

3.1 ผู้รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย 10 เปอร์เซ็นต์ 

3.1.1 มีผู้รับผิดชอบหรือคณะท างานที่ท าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยในการ
ท างาน 

3.1.2 จัดให้มีการประชุมผู้รับผิดชอบหรือคณะท างานการความปลอดภัยเป็นประจ า
อย่างต่อเนื่อง 

3.1.3 ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่รายช่ือและหน้าที่ผู้รับผิดชอบของคณะท างานให้ทราบ
อย่างทั่วถึง 

   

คะแนนรวมข้อ 3.1  

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

3.2 คู่มือปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย 5 เปอร์เซ็นต์ 

3.2.1 คู่มือปฏิบัติประกอบด้วยขั้นตอนปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและกฎข้อบังคับด้าน
ความปลอดภัย 

3.2.2 จัดท าคู่มือที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยตามกฎหมายของรัฐ และ
มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3.2.3 มีการทบทวนคู่มือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงงานเพื่อให้ขั้นตอนการท างานมีความ
ทันสมัยอยู่เสมอ 

   

คะแนนรวมข้อ 3.2  

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

3.3 การอบรมบุคลากร 5 เปอร์เซ็นต์ 

3.3.1 มีการอบรมบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับ และการปฏิบัติตามขั้นตอนที่
จัดท าไว้ในคู่มือปฏิบัติงานเพ่ือความปลอดภัย 

3.3.2 มีการอบรมบุคลากรให้มีความรู้  และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
ปลอดภัย โดยจ าแนกตามลักษณะงาน 

3.3.3 มีการประเมินผลในการฝึกอบรม จากผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อให้ทราบ
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แบบและเกณฑ์การประเมิน 

ด้านที่ 3 ด้านความปลอดภัย 

ไม่มี 

(0) 

มี 

บางส่วน 

(0.5) 

มี 

ครบถ้วน 

(1) 

ถึงผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนา 

3.3.4 มีการฝึกอบรม มีเอกสาร มีการประเมินผล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ท างานทุกระดับ 

คะแนนรวมข้อ 3.3  

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

3.4  ระบบการซ่อมบ ารุง 10 เปอร์เซ็นต์ 

3.4.1 มีการซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภาพปลอดภัยตลอด
ระยะเวลาที่ใช้งาน ตามมาตรฐานและหลักวิชาการด้านวิศวกรรม 

3.4.2 มีแผนการดูแล ซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

3.4.3 มีเอกสารบันทึกผลการดูแล การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

   

คะแนนรวมข้อ 3.4  

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

3.5  ป้ายแสดงเพื่อความปลอดภัยในการท างาน 5 เปอร์เซ็นต์ 

3.5.1 มีป้ายแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ในกรณีที่มีการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร 

3.5.2 มีระบบ วิธีการ หรืออุปกรณ์ป้องกัน ในกรณีที่มีการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร 

   

คะแนนรวมข้อ 3.5  

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

3.6 การตรวจสอบและการทดสอบชิ้นส่วน และอุปกรณ์ของเครื่องจักร 5 เปอร์เซ็นต์ 

3.6.1 มีการตรวจสอบ ทดสอบช้ินส่วน และอุปกรณ์ของเครื่องจักร  
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

3.6.2 มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบ ทดสอบช้ินส่วน และอุปกรณ์ของเครื่องจักร 

   

คะแนนรวมข้อ 3.6  
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แบบและเกณฑ์การประเมิน 

ด้านที่ 3 ด้านความปลอดภัย 

ไม่มี 

(0) 

มี 

บางส่วน 

(0.5) 

มี 

ครบถ้วน 

(1) 

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

3.7 แผนผังวงจรไฟฟ้าที่ติดตั้งภายในโรงพยาบาลทั้งหมดซึ่งได้รับการ  
      รับรองจากวศิวกรหรือการไฟฟ้าประจ าท้องถิ่น 

5 เปอร์เซ็นต์ 

3.7.1 มีการทบทวนแผนผังวงจรไฟฟ้า เมื่อมีการปรับเปลี่ยน ติดตั้ง หรือซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้าใหม่ 

3.7.2 แบบแผนผังไฟฟ้าต้องจัดเก็บระบบและตรวจติดตามได้ 

   

คะแนนรวมข้อ 3.7  

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

3.8 ตรวจสอบ และบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า 10 เปอร์เซ็นต์ 

3.8.1 มีการตรวจสอบ และบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ไม่น้อยกว่าปีละ 1 
ครั้ง  

3.8.2 มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบ และบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า 

   

คะแนนรวมข้อ 3.8  

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

3.9 ระบบป้องกันฟ้าผ่าไว้ที่อาคาร และบริเวณที่มีถังเก็บของเหลวไวไฟ
หรือก๊าซไวไฟ 

5 เปอร์เซ็นต์ 

3.9.1 มีการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า เพื่อป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่าทุกอาคารตาม
มาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

3.9.2 มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่าตามระยะเวลาที่ก าหนด 

   

คะแนนรวมข้อ 3.9  

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

3.10 การตรวจวัด บันทึกผล และการประเมินสถานที่อับอากาศ 5 เปอร์เซ็นต์ 
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แบบและเกณฑ์การประเมิน 

ด้านที่ 3 ด้านความปลอดภัย 

ไม่มี 

(0) 

มี 

บางส่วน 

(0.5) 

มี 

ครบถ้วน 

(1) 

3.10.1 มีการตรวจวัดและประเมินสภาพอากาศส าหรับการท างานในสถานท่ีอับอากาศ 

3.10.2 มีเอกสารบันทึกผลการตรวจวัดปริมาณออกซิเจน สารเคมีและสิ่งปนเปื้อนใน
สถานท่ีอับอากาศ 

3.10.3 มีเอกสารใบอนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติงานในสถานท่ีอับอากาศ โดยมีลายลักษณ์
อักษรของผู้มีอ านาจในการอนุมัติ 

   

คะแนนรวมข้อ 3.10  

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

3.11 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 15 เปอร์เซ็นต์ 

3.11.1 มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล 

3.11.2 มีอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานอาทิ เช่น อุปกรณ์ถังดับเพลิงเคมี (A, B & C Type) ถัง
ดับเพลิงชนิดสารสะอาด (Clean Agent Type) ระบบดับเพลิงแบบสายฉีดน้ า
ดับเพลิง 

3.11.3 มีการตรวจสอบ ดูแลรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งานอยู่เสมอ พร้อมเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบ และการซ่อมบ ารุง ระบบ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 

3.11.4 มีป้ายข้อปฏิบัติแสดงข้ันตอนในการดับเพลิง และอพยพหนีไฟ 

3.11.5 มีการติดป้ายข้อปฏิบัติให้เห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึงทุกอาคาร 

3.11.6 ต้องจัดเตรียมเส้นทางหนีไฟ มองเห็นได้ชัดเจน มีป้ายบอกเส้นทางจากทุกพื้นที่
ในอาคาร 

3.11.7 ประตูของบันไดหนีไฟกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 ม. ท าด้วยวัสดุทนไฟ มือจับ-ลูกบิด
เป็นแบบผลัก ส าหรับช้ันทั่วไปติดตั้งลักษณะเปิดเข้าสู่ตัวบันได ส าหรับช้ันที่ 1 
ติดตั้งลักษณะเปิดออกจากตัวบันไดหนีไฟ 

3.11.8 เส้นทางหนีไฟต้องมีแสงสว่างบนเส้นทางตลอดเวลาทั้งในสภาวะปกติและสภาวะ
ฉุกเฉินกรณีไฟฟ้าดับ 

3.11.9 จัดเตรียมพื้นท่ี(จุดรวมพล) ขณะเกิดอัคคีภัย 

3.11.10 มีการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล 

   

คะแนนรวมข้อ 3.11  
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แบบและเกณฑ์การประเมิน 

ด้านที่ 3 ด้านความปลอดภัย 

ไม่มี 

(0) 

มี 

บางส่วน 

(0.5) 

มี 

ครบถ้วน 

(1) 

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

  

3.12 ระบบก๊าซทางการแพทย์ 15 เปอร์เซ็นต์ 

โรงพยาบาลมีถังแก็สออกซิเจนเหลว  ( LIQUID OXYGEN )      มี         ไม่มี    

3.12.1 ถังแก็สออกซิเจนเหลว (LIQUID OXYGEN) จุดติดตั้งจะต้องห่างออกจากอาคาร
ต่างๆ ในระยะที่ปลอดภัย  มีรั้วโปร่งกั้นโดยรอบ  มีป้ายเตือนอันตราย  และมี
ระบบดูแลบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ  

โรงพยาบาลมีระบบไปป์ไลน์ ( PIPE LINE )                        มี         ไม่มี 
   

3.12.2 สถานที่ติดตั้งแยกเป็นสัดส่วนกับห้องอื่นๆ ขนย้ายขนส่งได้สะดวก และปลอดภัย 
เป็นตามมาตรฐานการติดตั้ง  

3.12.3 ห้องเก็บท่อแก๊ส (Cylinder Room) ต้องแยกเป็นสัดส่วนกับห้องปั๊มสุญญากาศ
และอากาศอัด 

3.12.4 ท่อแก๊สส าหรับงานระบบแก๊สทางการแพทย์  ต้องผ่านการผลิตและทดสอบ  
 มีเครื่องหมายและโค๊ดสีตามมาตรฐานที่ มอก. ก าหนด 

3.12.5 มีจ านวนของท่อแก๊สอย่างเพียงพอต่อการใช้งานประจ าและส ารอง 

3.12.6 อุปกรณ์ประกอบระบบแก็สทางการแพทย์ ประกอบด้วยท่อน าแก๊ส วาล์ว โซน
วาล์ว  หัวจ่ายแก๊ส  ระบบสัญญาณเตือน (alarm) ศูนย์จ่ายแก๊ส เป็นต้น ต้องมี
การติดตั้งอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน 

3.12.7 มีการดูแลรักษา ซ่อมบ ารุงระบบก๊าซทางการแพทย์และอุปกรณ์ประกอบให้อยู่
ในสภาพใช้งานและปลอดภัย 

3.12.8 มีการติดป้ายค าเตือนที่เกี่ยวกับความปลอดภัย บริเวณห้องหรือสถานที่ที่ใช้
จัดเก็บระบบก๊าซทางการแพทย์ 

3.12.9   มีเอกสารบันทึกผลการดูแลรักษา ซ่อมบ ารุงระบบก๊าซทางการแพทย์และ
อุปกรณ์ประกอบ 

3.12.10 มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับระบบก๊าซทางการแพทย์ 

3.12.11 มีเอกสารบันทึกการฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับระบบก๊าซ
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แบบและเกณฑ์การประเมิน 

ด้านที่ 3 ด้านความปลอดภัย 

ไม่มี 

(0) 

มี 

บางส่วน 

(0.5) 

มี 

ครบถ้วน 

(1) 

ทางการแพทย์ 

3.12.12 มีการประเมินผลในการฝึกอบรม จากผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อให้
ทราบถึงผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนา 

    

3.12.13 มีการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภาพปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่ใช้งาน 
ตามมาตรฐานและหลักวิชาการด้านวิศวกรรม 

   

คะแนนรวมข้อ 3.12  

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

3.13 พื้นที่ก าเนิดรังสี 5 เปอร์เซ็นต์ 

3.13.1 ก าหนดหรือบ่งช้ีบริเวณพื้นที่ที่มีรังสี มีป้ายเตือนอันตรายจากรังสี /เครื่องหมาย
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 ด้านความปลอดภัย 

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

3.2 จัดท าคู่มือปฏิบัติ หรือมีคู่มือปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย            ( 5% )     …………………………… 

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

3.4 ระบบการซ่อมบ ารุง                                    ( 10% )   ……………………………. 

3.5 ติดป้ายแสดงเพื่อความปลอดภัยในการท างาน                     ( 5% )    ……………………………. 

3.6 การตรวจสอบและทดสอบชิ้นส่วน และอุปกรณ์ของเครื่องจักร        ( 5% )    ……………………………. 

3.7 แผนผังวงจรไฟฟ้าที่ติดตั้งภายในโรงพยาบาลทั้งหมด                    ( 5% )    ……………………………. 

     ซึ่งได้รับการรับรองจากวิศวกรหรือการไฟฟ้าประจ าท้องถิ่น 

3.8 ตรวจสอบ และบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า               ( 10% )  ……………………………. 

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

 ไวไฟหรือก๊าซไวไฟ                                  

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

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

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

3.13 พ้ืนที่ก าเนิดรังสี                         ( 5% )  …………………………… 

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

 
ผู้ตรวจประเมิน 

1          ……..………………..………………………………  

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

ต าแหน่ง………………………..………………………… 

2         ……..………………..………………………………  

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

ต าแหน่ง………………………..………………………… 
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ค าอธิบายเกณฑ์การเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

ด้านที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

ผู้ท าการตรวจสอบจะต้องพิจารณาจากเกณฑ์ประเมินผลการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 
แล้วให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ โดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่พบเห็น หลักฐาน การด าเนินการ การสัมภาษณ์ โดยใส่ผล
การพิจารณาในแต่ละข้อได้หนึ่งช่องคะแนน ซึ่งรายละเอียดแต่ละช่องคะแนนดังนี้ 

4.1 การจัดการมูลฝอยทั่วไป/มูลฝอยอันตราย 10 เปอร์เซ็นต์ 

4.1.1 มีระบบการคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด  

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีระบบการคัดแยกมูลฝอยทั่วไป/มูลฝอยอันตราย ณ แหล่งก าเนิด 

0.5 คะแนน 
มีระบบการคัดแยกมูลฝอยทั่วไป/มูลฝอยอันตราย ณ แหล่งก าเนิด แต่ไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ใน
สถานพยาบาล ภาชนะบรรจุมูลฝอยมีการแบ่งแยกไม่ชัดเจน 

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

4.1.2 มีการเก็บและรวบรวมมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
ภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับไม่เหมาะสมและไม่เพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย 
รวมทั้ง ไม่มีการท าความสะอาดภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับ และบริเวณท่ีเก็บภาชนะ 

0.5 คะแนน 
มีภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและไม่เพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย 
รวมทั้ง ไม่มีการท าความสะอาดภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับ และบริเวณท่ีเก็บภาชนะ 

1 คะแนน 
มีภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย 
รวมทั้งมีการท าความสะอาดภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับ และบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่
เสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
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4.1.3 มีสถานที่พักมูลฝอยถูกสุขลักษณะ 

 สถานพยาบาลต้องจัดให้มีสถานท่ีพักมูลฝอยที่มีลักษณะดังนี้ 
1) ต้องมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 เท่าของปริมาณมูลฝอยที่เกิดข้ึนในแต่ละวัน 
2) ผนังต้องท าด้วยวัสดุทนไฟ 
3) พ้ืนผิวต้องเรียบและกันน้ าซึม 
4) ต้องมีการป้องกันกลิ่นและน้ าฝน 
5) ต้องมีการระบายน้ าเสียจากมูลฝอยเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
6) ต้องมีการระบายอากาศและป้องกันน้ าเข้า 
7) พักรวมมูลฝอยต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า 

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 มีกระบวนการการก าจัดที่ถูกสุขลักษณะ 

 วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีกระบวนการการก าจัดที่ถูกสุขลักษณะ  

0.5 คะแนน 

มีกระบวนการการก าจัดท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ  

กรณีที่มีการก าจัดเอง ไม่มีเอกสารยืนยันว่าได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้อง
ด าเนินการให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของท้องถิ่นนั้น 

กรณีใช้บริการหน่วยงานภายนอก ไม่มีการติดตามข้อมูลการก าจัดของของหน่วยงานนั้นให้เป็นไป
ตามกฎหมาย 

1 คะแนน 

มีกระบวนการการก าจัดท่ีถูกสุขลักษณะ  

กรณีที่มีการก าจัดเอง มีเอกสารยืนยันว่าได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้อง
ด าเนินการให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของท้องถิ่นนั้น 

กรณีใช้บริการหน่วยงานภายนอก มีการติดตามข้อมูลการก าจัดของของหน่วยงานนั้นให้เป็นไป
ตามกฎหมาย 
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4.2 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 20 เปอร์เซ็นต์ 

4.2.1 มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยอ่ืนๆ ณ แหล่งก าเนิด 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีระบบการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยอ่ืนๆ ณ แหล่งก าเนิด 

0.5 คะแนน 
มีระบบการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยอ่ืนๆ ณ แหล่งก าเนิดแต่ไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่
ในสถานพยาบาล ภาชนะบรรจุมูลฝอยมีการแบ่งแยกไม่ชัดเจน 

1 คะแนน 
มีระบบการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยอ่ืนๆ ณ แหล่งก าเนิดครบถ้วนทุกประเภทของ
มูลฝอย มีการจัดภาชนะบรรจุมูลฝอยแต่ละประเภทชัดเจน เช่น สี รูปภาพ ข้อความ 

4.2.2 มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อระหว่างวัสดุมีคมและวัสดุไม่มีคม 
1) กรณมีูลฝอยติดเชื้อเป็นของมีคม ต้องเป็นภาชนะบรรจุแบบกล่องหรือถัง ที่สามารถป้องกันการ

แทงทะลุและการกัดกร่อนของสารเคมี เป็นพลาสติกแข็งหรือโลหะ มีฝาปิดมิดชิด 
2) กรณีท่ีไม่ใช่ของมีคม ต้องเป็นแบบถุง ที่มีความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย กันน้ า ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซับ

น้ า 

  ทั้งนี้ ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นให้ใช้ได้เพียงครั้งเดียวและต้องมีสีแดงทึบ มีข้อความสีด าขนาดที่
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ได้แก่ ค าว่า “มูลฝอยติดเชื้อ” อยู่ภายใต้รูปหัวกะโหลกไขว้ คู่กับตราหรือสัญลักษณ์ที่ใช้
ระหว่างประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด และต้องมีข้อความว่า“ห้ามเปิด” “ห้ามน ากลับมาใช้อีก”และ
ก าหนด พิมพ์ไว้บนภาชนะบรรจุดังกล่าว 

 กรณีที่สถานบริการการสาธารณสุขมิได้ด าเนินการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเอง สถานบริการการสาธารณสุข
ดังกล่าวจะต้องระบุชื่อของไว้ที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ และในกรณีที่ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นใช้
ส าหรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อไว้เพ่ือรอการขนไปก าจัดเกินกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น ให้ระบุวันที่ ที่
เกิด มูลฝอยติดเชื้อดังกล่าวไว้ที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อด้วย 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีระบบการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อระหว่างวัสดุมีคมและวัสดุไม่มีคม 

0.5 คะแนน 
มีระบบการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อระหว่างวัสดุมีคมและวัสดุไม่มีคม แต่ภาชนะที่บรรจุไม่   
เหมาะสม  

1 คะแนน มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อระหว่างวัสดุมีคมและวัสดุไม่มีคม ภาชนะมีความคงทน และเหมาสม 
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4.2.3 ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อมีคม ต้องเป็นภาชนะที่สามารถป้องกันการแทงทะลุและการกัดกร่อนของ
สารเคมีได้ และมีฝาปิดมิดชิด 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีระบบการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อระหว่างวัสดุมีคมและวัสดุไม่มีคม 

0.5 คะแนน ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อมีคม แต่ภาชนะท่ีบรรจุไม่เหมาะสม 

1 คะแนน 
ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อมีคม ต้องเป็นภาชนะที่สามารถป้องกันการแทงทะลุและการกัดกร่อน
ของสารเคมีได้ และมีฝาปิดมิดชิด 

4.2.4 ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไม่มีคม ต้องเป็นแบบถุงที่มีความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย กันน้ า ไม่รั่วซึมและ
ไม่ดูดซับน้ า 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีระบบการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อระหว่างวัสดุมีคมและวัสดุไม่มีคม 

0.5 คะแนน มีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไม่มีคม แต่ภาชนะท่ีบรรจุไม่เหมาะสม 

1 คะแนน 
มีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไม่มีคม ต้องเป็นแบบถุงที่มีความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย กันน้ า  
ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซับน้ า 

4.2.5 การเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อถูกสุขลักษณะ 
1) ผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยบุคคลดังกล่าวต้องผ่านการฝึกอบรมการ

ป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ ตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

2) ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิด
ปาก ปิดจมูก และรองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และถ้าในการปฏิบัติงาน ร่างกายหรือส่วนใดส่วน
หนึ่งไปสัมผัสกบัมูลฝอยติดเชื้อ ให้ผู้ปฏิบัติงานต้องท าความสะอาดร่างกายหรือส่วนที่อาจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดย
ทันที 

3) ต้องกระท าทุกวันตามตารางเวลาที่ก าหนด เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นต้องเคลื่อนย้ายโดยใช้รถเข็น
ส าหรับเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามที่ก าหนด เว้นแต่มูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นมีปริมาณ
น้อยที่ไม่จ าเป็นต้องใช้รถเข็นจะเคลื่อนย้ายโดยผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตามก าหนดก็ได้ 

4) ต้องมีเส้นทางเคลื่อนย้ายที่แน่นอน และในระหว่างการเคลื่อนย้ายไปที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ 
ห้ามแวะหรือหยุดพัก ณ ที่ใด 

5) ต้องกระท าโดยระมัดระวัง ห้ามโยน หรือลากภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 
6) กรณีท่ีมีมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหว่างทางห้ามหยิบด้วยมือ

เปล่า ต้องใช้คีมคีบหรือหยิบด้วยถุงมือยางหนา หากเป็นของเหลวให้ซับด้วยกระดาษแล้วเก็บมูลฝอยติดเชื้อหรือ
กระดาษนั้นในภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม่ แล้วท าความสะอาดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อที่บริเวณพ้ืนนั้นก่อน
เช็ดถูตามปกติ 
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7) ต้องท าความสะอาดและฆ่าเชื้อรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละครั้ง และห้าม
น ารถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอ่ืน 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
ไม่มีแผนการปฏิบัติงานในการเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในที่พักรวมมูล
ฝอยติดเชื้อ 

0.5 คะแนน 
มีแผนการปฏิบัติงานในการเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอย
ติดเชื้อ แต่ปฏิบัติไม่ครบถ้วนและถูกต้อง 

1 คะแนน 
มีแผนการปฏิบัติงานในการเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอย
ติดเชื้อ ปฏิบัติครบถ้วนและถูกต้อง 

4.2.6 มีสถานที่พักมูลฝอยติดเชื้อท่ีถูกสุขลักษณะ 
สถานพยาบาลต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นห้องหรือเป็นอาคารเฉพาะแยกจาก

อาคารอ่ืนโดยมีลักษณะดังต่อไปนี้ ส าหรับใช้เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอการขนไปก าจัด 
1) มีลักษณะไม่แพร่เชื้อ และอยู่ในที่ที่สะดวกต่อการขนมูลฝอยติดเชื้อไปก าจัด 
2) มีขนาดกว้างเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างน้อยสองวัน 
3) พ้ืนและผนังต้องเรียบ ท าความสะอาดได้ง่าย 
4) มีรางหรือท่อระบายน้ าทิ้งเชื่อมต่อกับระบบบ าบัดน้ าเสีย 
5) มีลักษณะโปร่ง ไม่อับชื้น 
6) มีการป้องกันสัตว์แมลงเข้าไป มีประตูกว้างพอสมควรตามขนาดของห้อง หรืออาคารเพ่ือสะดวก

ต่อการปฏิบัติงาน และปิดด้วยกุญแจหรือปิดด้วยวิธีอ่ืนที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ 
7) มีข้อความเป็นค าเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ” ไว้ที่หน้า

ห้องหรือหน้าอาคาร 
8) มีลานส าหรับล้างรถเข็นอยู่ใกล้ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ และลานนั้นต้องมีรางหรือท่อรวบรวมน้ า

เสียจากการล้างรถเข็นเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เกิน ๗ วัน ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อต้องสามารถ
ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ ๑๐ องศาเซลเซียส หรือต่ ากว่านั้นได้ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีมีสถานที่พักมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกสุขลักษณะ 

0.5 คะแนน มีสถานที่พักมูลฝอยติดเชื้อแต่ไม่ถูกสุขลักษณะ 

1 คะแนน มีสถานที่พักมูลฝอยติดเชื้อแต่ถูกสุขลักษณะ ครบถ้วนตามข้อก าหนด 
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4.2.7 ในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เกิน 7 วัน ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อต้องสามารถควบคุม
อุณหภูมิให้ อยู่ท่ี 10 องศาเซลเซียส หรือต่ ากว่านั้นได้ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
มีการเก็บกักมูลฝอยติดเชื้อไว้เกิน 7 วัน แต่ไม่มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่สามารถควบคุมอุณหภูมิ
ให้อยู่ที่ 10 องศาเซลเซียส หรือต่ ากว่านั้นได้ 

0.5 คะแนน 
มีการเก็บกักมูลฝอยติดเชื้อไว้เกิน 7 วัน แต่ไม่มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่สามารถควบคุมอุณหภูมิ
ให้อยู่ที่ 10 องศาเซลเซียส หรือต่ ากว่านั้นได้ แต่มีแผนในการพัฒนาเป็นลายลักษณ์อักษร 

1 คะแนน 
มีการเก็บกักมูลฝอยติดเชื้อไว้เกิน 7 วัน มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ 
10 องศาเซลเซียส หรือต่ ากว่านั้นได้  

4.2.8 มีกระบวนการการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อท่ีถูกสุขลักษณะ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีกระบวนการการก าจัดที่ถูกสุขลักษณะ เช่น ทิ้งในบ่อ หรือหลุมขยะในพื้นที่โรงพยาบาล  

0.5 คะแนน 

มีกระบวนการก าจัดที่ไม่ถูกสุขลักษณะ  

กรณีที่มีการก าจัดเอง ไม่มีเอกสารยืนยันว่าได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้อง
ด าเนินการให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของท้องถิ่นนั้น 

กรณีใช้บริการหน่วยงานภายนอก ไม่มีการติดตามข้อมูลการก าจัดของของหน่วยงานนั้นให้เป็นไป
ตามกฎหมาย 

1 คะแนน 

มีกระบวนการการก าจัดท่ีถูกสุขลักษณะ  

กรณีที่มีการก าจัดเอง มีเอกสารยืนยันว่าได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้อง
ด าเนินการให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของท้องถิ่นนั้น 

กรณีใช้บริการหน่วยงานภายนอก มีการติดตามข้อมูลการก าจัดของของหน่วยงานนั้นให้เป็นไป
ตามกฎหมาย 

 

 

 

 

 



  

 

คู่มือ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2562 (พิมพ์ครั้งที่ 1)                                                            หน้า 156/246 

4.3 เอกสารคู่มือและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 10 เปอร์เซ็นต์ 

4.3.1 จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลการจัดการมูลฝอย 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีผู้รับผิดชอบที่เป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร 

0.5 คะแนน 
มีผู้รับผิดชอบที่เป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร แต่ไม่ได้ลงนามโดยผู้บริหารปัจจุบัน หรือไม่มีการ
ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 

1 คะแนน 
มีผู้รับผิดชอบหรือคณะท างาน ที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ลงนามโดยผู้บริหารปัจจุบัน และมีการ
ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 

4.3.2 มีคู่มือก าหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีคู่มือปฏิบัติ 

0.5 คะแนน มีคู่มือปฏิบัติ แต่ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานอย่างถูก หรือไม่มีสอดคล้องกับกฎข้อบังคับ  

1 คะแนน มีคู่มือปฏิบัติ ประกอบด้วยขั้นตอนปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง หรือไม่มีสอดคล้องกับกฎข้อบังคับ 

4.3.3 ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน และมีการปฏิบัติตามคู่มือที่ก าหนด พร้อมจดบันทึกผล  
 การปฏิบัติงาน 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ไม่มีการจดบันทึกผลการปฏิบัติงาน 

0.5 คะแนน 
มีผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน และแต่ไม่มีการปฏิบัติตามคู่มือที่ก าหนด และ
ไม่จดบันทึกผลการปฏิบัติงาน  

1 คะแนน 
ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน และมีการปฏิบัติตามคู่มือที่ก าหนด พร้อมจด
บันทึกผลการปฏิบัติงาน 
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4.3.4 ผู้ปฏิบัติงานที่ท าหน้าที่ในการเก็บขน และการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ได้รับการอบรมตามหลักสูตรและ
ระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการอบรมบุคลากร 

0.5 คะแนน 
มีการอบรมบุคลากร แต่เนื้อหาไม่ครอบคลุมเกี่ยวกับข้อบังคับ อบรมตามหลักสูตรและ
ระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

1 คะแนน 
มีการอบรมบุคลากร เนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับข้อบังคับ อบรมตามหลักสูตรและระยะเวลาที่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

 

4.4 ระบบบ าบัดน้ าเสีย 20 เปอร์เซ็นต์ 

4.4.1 มีการบริหารจัดการปริมาณน้ าเสียของโรงพยาบาลให้เกิดความสมดุลกับความสามารถในการรองรับ
ของระบบบ าบัดน้ าเสีย 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน มีระบบบ าบัดน้ าเสียแต่ไม่สามารถรองรับปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ (Over Load) 
หรือ ช ารุด 

0.5 คะแนน 

มีระบบบ าบัดน้ าเสียแต่ไม่สามารถรองรับปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ (Over Load) 
หรือช ารุด 

แต่ - มีมาตรการในการด าเนินการแก้ไขปรับปรุงและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 - มีแผนการพัฒนาในการปรับปรุงหรือก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียใหม่ให้เพียงพอ 

1 คะแนน มีระบบบ าบัดน้ าเสียที่สามารถรองรับปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ ไม่ช ารุด  

4.4.2 มีแผนผังแสดงกระบวนการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียที่เป็นปัจจุบัน 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีแผนผังแสดงกระบวนการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย 

0.5 คะแนน มีแผนผังแสดงกระบวนการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย แต่ไม่เป็นปัจจุบัน 

1 คะแนน มีแผนผังแสดงกระบวนการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียที่เป็นปัจจุบัน 
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4.4.3 มีอุปกรณ์เบื้องต้นที่จ าเป็นในการดูแล/ควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีอุปกรณ์เบื้องต้นที่จ าเป็นในการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย 

0.5 คะแนน 
มีอุปกรณ์เบื้องต้นที่จ าเป็นในการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย แต่ไม่ครบ หรือหมดอายุการใช้งาน 
หรือช ารุด 

1 คะแนน 

มีอุปกรณ์เบื้องต้นที่จ าเป็นในการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย 

- ระบบตะกอนเร่ง (AS)/คลองวนเวียน/SBR/ถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปแบบถังกรองเติมอากาศ 
(Fixed Film Aeration) 

• เครื่องมอืวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

• เครื่องมือวัดค่าคลอรีนอิสระ (Free Chlorine) 

• เครื่องมือวัดค่าออกซิเจนละลายน้ า (DO) 

•  กรวยอิมฮอฟฟ์ (imhoff cone) 

- สระเติมอากาศ 

• เครื่องมือวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

• เครื่องมือวัดค่าคลอรีนอิสระ (Free Chlorine) 

• เครื่องมือวัดค่าออกซิเจนละลายน้ า (DO) 

- ระบบบ่อผึ่ง/บึงประดิษฐ์ 

• เครื่องมือวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

• เครื่องมือวัดค่าคลอรีนอิสระ (Free Chlorine) 

4.4.4 มีการจัดท าเอกสารก ากับเครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบระบบบ าบัดทุกเครื่อง (ขนาด ชนิด อายุการ  
 ใช้งาน วิธีการใช้งาน ประวัติการซ่อม) 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการจัดท าเอกสารก ากับเครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบระบบบ าบัดทุกเครื่อง 

0.5 คะแนน มีการจัดท าเอกสารก ากับเครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบระบบบ าบัดทุกเครื่อง แต่ไม่ครบถ้วน 

1 คะแนน มีการจัดท าเอกสารก ากับเครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบระบบบ าบัดทุกเครื่อง ครบถ้วน 
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4.4.5 มีการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งทุกๆ 3 เดือน 

ตาม -  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย
น้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548  

- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภทของอาคารเป็น
แหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือออกสู่
สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 
125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 

- โรงพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่มีเตียง
ส าหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มอาคาร 

• ตั้งแต่ 30 เตียงขึ้นไป จัดเป็นอาคารประเภท ก 
• ตั้งแต่ 10 เตียงแต่ไม่ถึง 30 เตียง จัดเป็นอาคารประเภท ข 
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ตารางท่ี 1 เกณฑ์ก าหนดสูงสุดตามประเภทมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้ง 

ดัชนีคุณภาพน้ า หน่วย 

เกณฑ์ก าหนดสูงสุดตามประเภท 

มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้ง 

ก 

(ขนาด 30เตียง ขึ้นไป) 

ข 

(ขนาด 10 ไม่ถึง 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) ในรูป ที เค เอ็น 
(TKN) 

มก./ล. ≤ 35 ≤ 35 

8. น้ ามันและไขมัน (Fat , Oil and 
Grease) 

มก./ล. ≤ 20 ≤ 20 

9. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย  

 (Total Coliform Bacteria) 

mpm 

/100 ml 
≤ 5,000 ≤ 5,000 

10. ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  

 (Faecal Colifrom Bacteria) 

mpm/ 

100 ml 
≤ 1,000 ≤ 1,000 
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วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง หรือมีการตรวจแต่ระยะเวลาเกิน6 เดือน/ครั้ง 

0.5 คะแนน 

กรณีที่ 1 มีการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งในระยะเวลาเกิน 3 เดือน แต่ทั้งไม่เกิน 6 เดือน/ครั้ง  

แต่เมื่อคุณภาพน้ าทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มีแก้ไขปรับปรุง และตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งซ้ า
หลังการปรับปรุง จนน้ าทิ้งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

หรือ 

กรณีที่ 2 มีการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งทุกๆ 3 เดือน 

แต่เมื่อคุณภาพน้ าทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่มีการปรับปรุง แก้ไขระบบ และตรวจวัด
คุณภาพน้ าทิ้งซ้ าหลังการปรับปรุง 

1 คะแนน 
มีการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งทุกๆ 3 เดือน 

เมื่อคุณภาพน้ าทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มีแก้ไขปรับปรุง และตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งซ้ า
หลังการปรับปรุง จนน้ าทิ้งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

หมายเหตุ : ต้องมีการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งครบทุกพารามิเตอร์ดังตารางที่ 1 
4.4.6 มีการรายงานแบบ ทส.2 ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 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
ที่ตั้ง 
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4.4.7 มีแผนงานการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่ก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีแผนการดูแล ซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

0.5 คะแนน 
มีแผนการดูแล ซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ และเข้าด าเนินการ แต่ไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

1 คะแนน มีแผนการดูแล ซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ และเข้าด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 

4.5 เอกสารคู่มือและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย 20 เปอร์เซ็นต์ 

4.5.1 มีคู่มือก าหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีคู่มือปฏิบัติ 

0.5 คะแนน มีคู่มือปฏิบัติ แต่ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานอย่างถูก หรือไม่มีสอดคล้องกับกฎข้อบังคับ  

1 คะแนน มีคู่มือปฏิบัติ ประกอบด้วยขั้นตอนปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกฎข้อบังคับ 

4.5.2 จัดให้มีผู้ควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบบ าบัดน้ าเสีย 
และหาแนวทางปรับปรุง/แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการเดินระบบบ าบัดน้ าเสีย 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 

• ไม่มีผู้ควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย  

• มีผู้ควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย แต่ไม่มีเอกสารแสดงการมอบหมายหน้าที่เป็น 

 ลายลักษณ์อักษร 

0.5 คะแนน 

• มีผู้ควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย  

• มีเอกสารแสดงการมอบหมายหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

• ไม่มีเอกสารแสดงการผ่านการอบรมที่เก่ียวข้องกับการดูแลควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย 

1 คะแนน 

• มีผู้ควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย 

• มีเอกสารแสดงการมอบหมายหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

• มีเอกสารแสดงการผ่านการอบรมที่เก่ียวข้องกับการดูแลควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย 
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4.5.3 จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
• ไม่มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียประจ าระบบ หรือ 

• มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย แต่ไม่มีเอกสารแสดงการมอบหมายหน้าที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร หรือหลักฐานแสดงการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย 

0.5 คะแนน 

มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย มีเอกสารแสดงการมอบหมายหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

• แต่ไม่ได้ดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียตลอด 24 ชม. ในกรณีที่เป็นระบบชนิด ระบบตะกอนเร่ง  
(AS)/คลองวนเวียน/SBR 

• แต่ไม่ได้ดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียทุกวัน ในกรณีที่เป็นระบบชนิด ถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป
แบบถังกรองเติมอากาศ (Fixed Film Aeration)/ระบบบ่อผึ่ง/สระเติมอากาศ/บึงประดิษฐ์ 

1 คะแนน 

มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย มีเอกสารแสดงการมอบหมายหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

• มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียตลอด 24 ชม. ในกรณีที่เป็นระบบชนิด ระบบตะกอน
เร่ง (AS)/คลองวนเวียน/SBR 

• มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียทุกวัน แต่ไม่ต้อง 24 ชม. ในกรณีที่เป็นระบบชนิด ถัง
บ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปแบบถังกรองเติมอากาศ (Fixed Film Aeration)/ระบบบ่อผึ่ง/สระเติม
อากาศ/บึงประดิษฐ์ 

4.5.4 ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน และมีการปฏิบัติตามคู่มือที่ก าหนด พร้อมจดบันทึกผล
การปฏิบัติงาน 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ไม่มีการจดบันทึกผลการปฏิบัติงาน 

0.5 คะแนน 
มีผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน แต่ไม่มีการปฏิบัติตามคู่มือที่ก าหนด และไม่
จดบันทึกผลการปฏิบัติงาน  

1 คะแนน 
ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน และมีการปฏิบัติตามคู่มือที่ก าหนด พร้อมจด
บันทึกผลการปฏิบัติงาน 
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4.6 การจัดการคุณภาพน้ าบริโภคให้เป็นไปตามมาตรฐาน 20 เปอร์เซ็นต์ 

4.6.1 จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบน้ าบริโภค 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบน้ าบริโภค 

0.5 คะแนน 
มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบน้ าบริโภค แต่ไม่มีเอกสารแสดงการมอบหมายหน้าที่เป็นลายลักษณ์
อักษร 

1 คะแนน มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบน้ าบริโภค มีเอกสารแสดงการมอบหมายหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

4.6.2 มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า ทางกายภาพ ทางเคมี และทางแบคทีเรีย ตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้ าบริโภคของกรมอนามัยปี 2553 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
ไม่มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า ทางกายภาพ ทางเคมี และทางแบคทีเรีย ตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้ า บริโภคของกรมอนามัยปี 2553 

0.5 คะแนน 
มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า ทางกายภาพ ทางเคมี และทางแบคทีเรีย แต่ไม่ผ่านตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้ า บริโภคของกรมอนามัยปี 2553 (ทุก 6 เดือน) 

1 คะแนน 
มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า ทางกายภาพ ทางเคมี และทางแบคทีเรีย ผ่านตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้ า บริโภคของกรมอนามัยปี 2553 (ทุก 6 เดือน) 

4.6.3 จดบันทึกสถิติและข้อมูลการใช้น้ าประจ าวันหรือประจ าเดือน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบรายงาน แบบ 
ทส.1 และแบบ ทส.2 ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 และใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ กรณีเกิดเหตุไม่ปกติ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการจดบันทึกสถิติและข้อมูลการใช้น้ าประจ าวันหรือประจ าเดือน  

0.5 คะแนน มีการจดบันทึกสถิติและข้อมูลการใช้น้ าประจ าวันหรือประจ าเดือน แต่ไม่ต่อเนื่อง 

1 คะแนน 
มีการจดบันทึกสถิติและข้อมูลการใช้น้ าประจ าวันหรือประจ าเดือนอย่างต่อเนื่อง และมีหลักฐาน/
เอกสารแสดง 
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แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานส าหรับคณะกรรมการเยี่ยมประเมิน 

ด้านที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม 

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

สถานบริการสุขภาพ ระดับ : รพศ. / รพท. / รพช. 

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

จังหวัด : ……………………………………….. อ าเภอ : …………………………………. ต าบล : ……………………………. 

ปีงบประมาณ : 2562 

หลักท่ีใช้ประเมินในการตรวจสอบด้านระบบงานสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลคิดรวมทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์ 
โดยให้น้ าหนักความส าคัญ ดังนี้ 

4.1 การจัดการมูลฝอยทั่วไป/มูลฝอยอันตราย   10 เปอร์เซ็นต์  

4.2 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ   20 เปอร์เซ็นต์  

  4.3 เอกสารคู่มือและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดการมูลฝอย  10 เปอร์เซ็นต ์

                  และสิ่งปฏิกูล 

4.4 ระบบบ าบัดน้ าเสีย  20 เปอร์เซ็นต ์

4.5 เอกสารคู่มือและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย 20 เปอร์เซ็นต ์

4.6 การจัดการคุณภาพน้ าบริโภคให้เป็นไปตามมาตรฐาน  20 เปอร์เซ็นต ์

วิธีการให้คะแนน 

ผู้ท าการตรวจสอบจะต้องพิจารณาจากเกณฑ์ประเมินผลการตรวจสอบด้านระบบงานสิ่งแวดล้อมใน
โรงพยาบาล แล้วให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ โดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่พบเห็น หลักฐาน การด าเนินการ การ
สัมภาษณ์ โดยใส่ผลการพิจารณาในแต่ละข้อได้หนึ่งช่องคะแนน ซึ่งรายละเอียดแต่ละช่องคะแนนดังนี้ 

ไม่มี (0 คะแนน) ช่องนี้เป็นช่องคะแนนที่แสดงถึง การไม่พบการด าเนินการ ไม่พบ
หลักฐานที่แสดงถึงการด าเนินการในรายละเอียดตามข้อดังกล่าว 
(โดยให้คะแนนที่ 0 คะแนน) 

มีบางส่วน (0.5 คะแนน) ช่องนี้เป็นช่องคะแนนที่แสดงถึง มีการด าเนินการ มีหลักฐานแสดง
ถึงการด าเนินการในรายละเอียดตามข้อดังกล่าว แต่ยังไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ (โดยให้คะแนนที่ 0.5 คะแนน)  

มีครบถ้วน ( 1 คะแนน)  ช่องนี้เป็นช่องคะแนนที่แสดงถึง มีการด าเนินการมีหลักฐานแสดงถึง
การด าเนินการในรายละเอียดตามข้อดังกล่าว ครบถ้วน สมบูรณ์ 
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(โดยให้คะแนนที่ 1 คะแนน) 

แบบและเกณฑ์การประเมิน 

ด้านที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม 

ไม่มี 

(0) 

มี 

บางสว่น 

(0.5) 

มี 

ครบถ้วน 

(1) 

4.1 การจัดการมูลฝอยทั่วไป/มูลฝอยอันตราย 10 เปอร์เซ็นต์ 

4.1.1 มรีะบบการคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด  

4.1.2 มีการเก็บและรวบรวมมลูฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ 

4.1.3 มสีถานท่ีพักมูลฝอยถูกสุขลักษณะ 

4.1.4 มีกระบวนการการก าจดัที่ถูกสุขลักษณะ 

   

คะแนนรวมข้อ 4.1  

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

4.2 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 20 เปอร์เซ็นต์ 

4.2.1 มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยอ่ืนๆ ณ แหล่งก าเนิด 

4.2.2 มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อระหว่างวัสดุมีคมและวัสดุไม่มีคม 

4.2.3 ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือมีคม ต้องเป็นภาชนะที่สามารถป้องกันการแทง
ทะลุและการกัดกร่อนของสารเคมีได้ และมีฝาปิดมิดชิด 

4.2.4 ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไม่มีคม ต้องเป็นแบบถุงที่มีความเหนียวไม่ฉีก
ขาดง่าย กันน้ า ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซับน้ า 

4.2.5 การเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติด
เชื้อถูกสุขลักษณะ 

4.2.6 มีสถานท่ีพักมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกสุขลักษณะ 

4.2.7 ในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เกิน 7 วัน ที่พักรวมมูลฝอย
ติดเชื้อต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ 10 องศาเซลเซียส หรือต่ ากว่า
นั้นได้ 

4.2.8 มีกระบวนการการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกสุขลักษณะ 

   

คะแนนรวมข้อ 4.2  
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เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 4.2 [ คะแนนรวมข้อ 4.2x 20 (เปอรเ์ซ็นต์) / 8 (ข้อ) ]  

4.3 เอกสารคู่มือและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดการมูลฝอย   
      และสิ่งปฏิกูล 

10 เปอร์เซ็นต์ 

4.3.1 จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลการจัดการมูลฝอย 

4.3.2 มีคู่มือก าหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 

4.3.3 ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน และมีการปฏิบัติตามคู่มือที่
ก าหนด พร้อมจดบันทึกผลการปฏิบัติงาน 

4.3.4 ผู้ปฏิบัติงานท่ีท าหน้าที่ในการเก็บขน และการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ได้รับการ
อบรมตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

   

คะแนนรวมข้อ 4.3  

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

4.4 ระบบบ าบัดน้ าเสีย 20 เปอร์เซ็นต์ 

4.4.1 มีการบริหารจัดการปริมาณน้ าเสียของโรงพยาบาลให้เกิดความสมดุลกับ
ความสามารถในการรองรับของระบบบ าบัดน้ าเสีย 

4.4.2 มีแผนผังแสดงกระบวนการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียที่เป็นปัจจุบัน 

4.4.3 อุปกรณ์เบื้องต้นที่จ าเป็นในการดูแล/ควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย 

4.4.4 มีการจัดท าเอกสารก ากับเครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบระบบบ าบัดทุก
เครื่อง (ขนาด ชนิด อายุการใช้งาน วิธีการใช้งาน ประวัติการซ่อม) 

4.4.5 มีการตรวจวัดคุณภาพน้ าท้ิงทุกๆ 3 เดือน  

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

4.4.7 มีแผนงานการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่ก าหนดเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

   

คะแนนรวมข้อ 4.4  

เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 4.4 = [ คะแนนรวมข้อ 4.4 x 20 (เปอร์เซ็นต์) / 7 (ข้อ) ]  
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4.5 เอกสารคู่มือและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดูแลระบบบ าบัด 
      น้ าเสีย 

20 เปอร์เซ็นต์ 

4.5.1 มีคู่มือก าหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 

4.5.2 จัดให้มีผู้ควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบบ าบัดน้ าเสีย และหาแนวทางปรับปรุง/แก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการเดินระบบบ าบัดน้ าเสีย 

4.5.3 จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย 

4.5.4 ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน และมีการปฏิบัติตามคู่มือที่
ก าหนด พร้อมจดบันทึกผลการปฏิบัติงาน 

   

คะแนนรวมข้อ 4.5  

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

4.6 การจัดการคุณภาพน้ าบริโภคให้เป็นไปตามมาตรฐาน 20 เปอร์เซ็นต์ 

4.6.1 จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบน้ าบริโภค  

4.6.2 มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า ทางกายภาพ ทางเคมี และทางแบคทีเรีย 
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าบริโภคของกรมอนามัยปี 2553 

4.6.3 จดบันทึกสถิติและข้อมูลการใช้น้ าประจ าวันหรือประจ าเดือน เพื่อใช้เป็น
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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ข้อมูลระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ชื่อโรงพยาบาล.................................................................... จังหวัด.........................................................  

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

1. ชนิดของระบบบ าบัดน้ าเสีย………………………………………………………………….…………………….. 
          คลองวนเวียน 
          เอเอสแบบกวนสมบูรณ์ 
          เอเอส แบบ SBR 
          บ่อผึ่ง 
          สระเติมอากาศ 
          ถังกรองเติมอากาศ  จ านวน..........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. ขนาดการรองรับน้ าเสีย...................................................ลกูบาศก์เมตร/วัน       

3. ปริมาณน้ าเสียที่เข้าระบบ.............................ลูกบาศก์เมตร/วัน             เพียงพอ           Over Load 

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

5. โครงสร้างของระบบบ าบัดน้ าเสีย                       มีสภาพสมบรูณ์              มีสภาพไม่สมบรูณ์    

6. ปริมาณน้ าใช้ทุกกิจกรรม.............................ลูกบาศก์เมตร/วัน                    

7. แหล่งน้ าใช้.................................................................................................................. ............ 

8. หน่วยไตเทียม       ไม่มี      ถ้ามี           มี  จ านวน.........เตียง                                                     
                                                          น้ าเสียเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของโรงพยาบาล 
                                                          มีระบบบ าบัดน้ าเสียแยกเฉพาะ 

9. น้ าเสียจากบ้านพักบุคลากร   
              น้ าเสียเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของโรงพยาบาล 
              มีระบบบ าบัดน้ าเสียแยกเฉพาะ 

10. มีเจ้าหน้าทีปฏิบัติงานประจ าระบบบ าบัดน้ าเสีย                มี  จ านวน...........คน         ไม่มี   

11. มีนักวิชาการท าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย         มี  จ านวน...........คน         ไม่มี   

12. คุณภาพน้ าทิ้งครั้งล่าสุดผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ      ผ่าน     ไม่ผ่าน....................................................... 
............................................................. 
.............................................................. 
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สรุป ด้านที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม 

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

4.2 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ( 20% ) ..…………………………… 

4.3 เอกสารคู่มือและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดการ ( 10% ) ..……………..……………. 

      มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

4.4 ระบบบ าบัดน้ าเสีย ( 20% ) ……………………………… 

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

 ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

4.6 การจัดการคุณภาพน้ าบริโภคให้เป็นไปตามมาตรฐาน ( 20% ) ……………………………… 

 

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

ผ่าน             ไม่ผ่าน 

  

ผู้ตรวจประเมิน 

1        ……..………………..………………………………  

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

ต าแหน่ง………………………..………………………… 

2        ……..………………..………………………………  

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

ต าแหน่ง………………………..………………………… 
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ค าอธิบายเกณฑ์การเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

ด้านที่ 5 ด้านสื่อสาร 

 ผู้ท าการตรวจประเมินจะต้องพิจารณาจากเกณฑ์ประเมินผลการตรวจสอบด้านระบบงานสื่อสารใน
โรงพยาบาลแล้วให้คะแนน ในแต่ละหัวข้อ โดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่พบเห็น หลักฐานการด าเนินการ การ
สัมภาษณ์ ดังนี้ 

5.1 แผนงานและโครงการระบบงานสื่อสาร 10 เปอร์เซ็นต์ 

5.1.1 มีผู้รับผิดชอบ ด้านระบบส่ือสารเพื่อรองรับการด าเนินงานที่ชัดเจน 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีผู้รับผิดชอบ ด้านระบบสื่อสาร 

0.5 คะแนน มีผู้รับผิดชอบ ด้านระบบสื่อสารด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ระบบโทรศัพท์อย่างเดียว 

1 คะแนน มีผู้รับผิดชอบ ด้านระบบสื่อสารมีหลักฐานค าสั่งและมีการปฏิบัติงานประจ า 

5.1.2 มีกลไก ก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลระบบสื่อสารตามมาตรฐานที่ก าหนด 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีกลไก ก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลระบบสื่อสาร 

0.5 คะแนน มีกลไก ก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลระบบสื่อสาร เฉพาะแบบใดแบบหนึ่ง 

1 คะแนน มีกลไก ก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลระบบสื่อสาร ทุกรูปแบบ 

5.1.3 มีแผนงานและโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับสภาวะฉุกเฉิน 

วิธีการให้คะแนน 
0 คะแนน ไม่มีแผนงานและโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับสภาวะฉุกเฉิน 

0.5 คะแนน 
มีแผนงานและโครงการเพ่ือเตรียมความพร้อมและรองรับสภาวะฉุกเฉิน แต่ไม่มีของ
ระบบสื่อสารชัดเจน 

1 คะแนน 
มีแผนงานและโครงการเพ่ือเตรียมความพร้อมและรองรับสภาวะฉุกเฉิน มีระบบสื่อสาร
ชัดเจน  
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5.2 การใช้และบ ารุงรักษาระบบงานสื่อสาร  40 เปอร์เซ็นต์ 

5.2.1 มีข้อมูลระบบสื่อสารในโรงพยาบาล ตามมาตรฐานก าหนด 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่ข้อมูลระบบสื่อสารในโรงพยาบาล ตามมาตรฐานก าหนด 

0.5 คะแนน มีข้อมูลระบบสื่อสารในโรงพยาบาล ไม่ครบเช่น มีเฉพาะแบบใดแบบหนึ่ง 

1 คะแนน มีข้อมูลระบบสื่อสารในโรงพยาบาล ทั้งหมดตามที่มาตรฐานก าหนด  

5.2.2 มีการบ ารุงรักษาระบบสื่อสาร ตามคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตก าหนดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเก็บ
ผลการด าเนินการไว้เพื่อการตรวจติดตาม 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการบ ารุงรักษาระบบสื่อสาร 

0.5 คะแนน 
มีการบ ารุงรักษาระบบสื่อสาร ตามคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตก าหนดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
และเก็บผลการด าเนินการไว้เพ่ือการตรวจติดตาม บางประเภทเท่านั้น 

1 คะแนน 
มีการบ ารุงรักษาระบบสื่อสาร ตามคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตก าหนดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
และเก็บผลการด าเนินการไว้เพื่อการตรวจติดตาม ทุกแบบตามมาตรฐาน  

5.2.3 ผู้ปฏิบัติงานบ ารุงรักษาระบบสื่อสารที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานก าหนด 
วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่ผู้ปฏิบัติงานบ ารุงรักษาระบบสื่อสาร 

0.5 คะแนน 
ผู้ปฏิบัติงานบ ารุงรักษาระบบสื่อสารที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานก าหนด เฉพาะบางรายการ 
เช่น วิทยุคมนาคม อย่างเดียว 

1 คะแนน ผู้ปฏิบัติงานบ ารุงรักษาระบบสื่อสารที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานก าหนด 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 ไม่มีเครื่องวิทยุคมนาคมและผู้ใช้งานที่ถูกต้องตามกฎหมายและได้มาตรฐานสากลที่
เกี่ยวข้องหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

0.5 คะแนน มีเครื่องวิทยุคมนาคมและผู้ใช้งานที่ถูกต้องตามกฎหมายและได้มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง
หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บางส่วน 

1 คะแนน มีเครื่องวิทยุคมนาคมและผู้ใช้งานที่ถูกต้องตามกฎหมายและได้มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง
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 เปอร์เซ็นต์ 

 5.3.1 มีระบบโทรศัพท์ท่ีติดต่อภายในและภายนอกเพียงพอต่อการใช้งาน 
วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีระบบโทรศัพท์ที่ติดต่อภายในและภายนอก 

0.5 คะแนน มีระบบโทรศัพท์ที่ติดต่อภายใน 

1 คะแนน มีระบบโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งภายในและภายนอก  

 5.3.2 มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ทั้งระบบ Intranet & Internet ครอบคลุมในพื้นที่โรงพยาบาล 
วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล  

0.5 คะแนน มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเฉพาะภายในโรงพยาบาลหรือบางหน่วยงานเท่านั้น 

1 คะแนน 
มีระบบเครือข่ายสื่ อสารข้อมูล  ทั้ งระบบ Intranet & Internet ทุกหน่ วยงานของ
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 มีระยะห่างจากตัวอาคารที่จะไม่ก่อให้เกิด อันตรายและมีความสูงจากผิว
จราจร 5 เมตร การจัดระเบียบสายเรียบร้อยก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย  

5.3.5 มีการติดตั้งระบบสื่อสารด้วยความเร็วสูง เพื่อการติดต่อสื่อสารและเชื่อมต่อด้วยระบบเครือข่าย 
วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
ไม่มีการติดตั้งระบบสื่อสารด้วยความเร็วสูง เพ่ือการติดต่อสื่อสารและเชื่อมต่อด้วยระบบ
เครือข่าย  

0.5 คะแนน มีการติดตั้งระบบสื่อสารด้วยความเร็วสูง เพ่ือการติดต่อสื่อสารเฉพาะจุด 

1 คะแนน 
มีการติดตั้งระบบสื่อสารด้วยความเร็วสูง เพ่ือการติดต่อสื่อสารและเชื่อมต่อด้วยระบบ
เครือข่ายทั้งระบบของโรงพยาบาล 

 

5.4.1 มีระบบเรียกพยาบาล ตามขนาดจ านวนเตียงผู้ป่วยท่ีให้บริการ 
วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีระบบเรียกพยาบาล ตามขนาดจ านวนเตียงผู้ป่วยที่ให้บริการ 

0.5 คะแนน 
มีระบบเรียกพยาบาล แต่ไม่ครบตามขนาดจ านวนเตียงผู้ป่วยที่ให้บริการ ตามขนาดของ
โรงพยาบาล 

1 คะแนน มีระบบเรียกพยาบาล ตามขนาดจ านวนเตียงผู้ป่วยที่ให้บริการ ตามขนาดของโรงพยาบาล  

 

 

 

5.4 การสื่อสารที่ให้ผู้รับบริการและบุคลากร 20 เปอร์เซ็นต์ 
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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 เฉพาะบางหน่วยงานเท่านั้น 

1 คะแนน มีกล้องวงจรปิด ครอบคลุ่มในทุกหน่วยงานที่ให้บริการ ของโรงพยาบาล  

5.4.4 มีระบบเคเบิ้ลทีวี ครอบคลุมในพื้นที่ โรงพยาบาลวิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีระบบเคเบิ้ลทีวี  

0.5 คะแนน มีระบบเคเบิ้ลทีวี เฉพาะบางหน่วยงานเท่านั้น 

1 คะแนน มีมีระบบเคเบิ้ลทีวี ครอบคลุ่มในทุกหน่วยงานที่ให้บริการ ของโรงพยาบาล  

 

5.5 มาตรการเกี่ยวกับระบบสื่อสาร การยกเลิกการใช้ 10 เปอร์เซ็นต์ 

5.5.1 มีมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ระบบสื่อสาร ทั้งการติดตั้งและการใช้งาน 
วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ระบบสื่อสาร ทั้งการติดตั้งและการใช้งาน 

0.5 คะแนน 
มีมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ระบบสื่อสาร เช่น การไม่ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
หรือระบบสื่อสารไร้สายในห้อง ICU 

1 คะแนน 
มีมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ระบบสื่อสาร ทั้งการติดตั้งและการใช้งาน เช่น 
การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมหรือระบบสื่อสารไร้สาย ให้ห่างจากเครื่องมือทางการแพทย์ การ
ติดตั้งระบบต้องห่างจากเครื่องมือทางการแพทย์ไม่น้อยกว่า 2 เมตร  

 



 

คู่มือ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2562 (พิมพ์ครั้งที่ 1)                                                            หน้า 177
/246 

5.5.2 ระบบส่ือสารที่กฎหมายก าหนดให้ต้องแจ้งยกเลิกการใช้งาน หรือเคลื่อนย้ายสถานที่ติดตั้ง 
โรงพยาบาลต้องปฏิบัติตามกฎหมายก าหนด 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีแจ้งยกเลิกการใช้งาน หรือเคลื่อนย้ายสถานที่ติดตั้ง เช่น เครื่องวิทยุคมนาคม 

0.5 คะแนน มีแจ้งยกเลิกการใช้งาน หรือเคลื่อนย้ายสถานที่ติดตั้ง บางรายการ  

1 คะแนน มีแจ้งยกเลิกการใช้งาน หรือเคลื่อนย้ายสถานที่ติดตั้ง โดยเฉพาะเครื่องวิทยุคมนาคม  

5.5.3 ระบบสื่อสารที่ใช้งานในโรงพยาบาล เป็นเครื่องที่ได้รับอนุญาตน าเข้าถูกต้องตามกฎหมาย และได้
มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
ไม่เป็นเครื่องที่ได้รับอนุญาตน าเข้าถูกต้องตามกฎหมาย และได้มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง
หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

0.5 คะแนน 
เป็นเครื่องที่ได้รับอนุญาตน าเข้าถูกต้องตามกฎหมาย และได้มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องหรือ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บางส่วน  

1 คะแนน 
เป็นเครื่องที่ได้รับอนุญาตน าเข้าถูกต้องตามกฎหมาย และได้มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องหรือ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
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สถานพยาบาลควรมีเครื่องวิทยุคมนาคม ดังนี้ 

1. โรงพยาบาล ก าหนดให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมข้ันต่ า ดังนี้ 
๑.๑ เครื่องวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM ก าลังส่งไม่เกิน ๖0 วัตต์ ชนิดประจ าที่ ส าหรับติดต่อใน

ข่ายกระทรวงสาธารณสุข ติดต่อความถี่กลาง ความถี่ประชาชน ย่าน 245 MHz 
๑.๒ เครื่องวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM ก าลังส่งไม่เกิน 30วัตต์ ชนิดเคลื่อนที่ ในรถ Ambulance 

ส าหรับติดต่อในข่ายกระทรวงสาธารณสุข 
๑.๓ เครื่องวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM ก าลังส่งไม่เกิน 5 วัตต์ ชนิดมือถือ ตามความจ าเป็นและ

ความเหมาะสมส าหรับติดต่อในข่ายกระทรวงสาธารณสุข 
๑.๔ เครื่องวิทยุคมนาคมระบบ HF/SSB ก าลังส่งไม่เกิน 100 วัตต์ ส าหรับติดต่อในข่ายกระทรวง

สาธารณสุข ติดต่อความถ่ีกลาง   
๑.๕ จัดให้มีระบบสื่อสารส ารองส าหรับใช้งานในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินเช่น ระบบ e-RADIO 

เพ่ือใช้ในการเฝ้าฟัง ติดตาม ในเครือข่ายการติดต่อทางวิทยุ 

๒. โรงพยาบาลชุมชน ก าหนดให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมขั้นต่ า ดังนี้ 
๒.๑ เครื่องวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM ก าลังส่งไม่เกิน 50 วัตต์ ชนิดประจ าที่ อย่างน้อย 2 

เครื่อง พร้อมสายอากาศ (มีความถี่ของกระทรวงสาธารณสุขและความถี่กลางราชการ) 
๒.๒ เครื่องวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM ก าลังส่งไม่เกิน 30วัตต์ ชนิดเคลื่อนที่ พร้อมสายอากาศ 

ในรถ Ambulance ทุกคัน 
๒.๓ เครื่องวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM ก าลังส่งไม่เกิน 5 วัตต์ ชนิดมือถือ ตามความจ าเป็นและ

ความเหมาะสม 
๒.๔ จัดให้มีระบบสื่อสารส ารองส าหรับใช้งานในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินเช่น ระบบ e-RADIO 

เพ่ือใช้ในการเฝ้าฟัง ติดตาม ในเครือข่ายการติดต่อทางวิทยุ 

๓. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ก าหนดให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมข้ันต่ า ดังนี้    
๓.๑ เครื่องวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM ก าลังส่งไม่เกิน 50 วัตต์ ชนิดประจ าที่ อย่างน้อย 1 

เครื่อง พร้อมสายอากาศ   
๓.๒ เครื่องวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM ก าลังส่งไม่เกิน 5 วัตต์ ตามความจ าเป็นและความ

เหมาะสม 
๓.๓ จัดให้มีระบบสื่อสารส ารองส าหรับใช้งานในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินเช่น ระบบ e-RADIO 

เพ่ือใช้ในการเฝ้าฟัง ติดตาม ในเครือข่ายการติดต่อทางวิทยุหน่วยงานสนับสนุน  

๔. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ก าหนดให้มีเครื่องวิทยุคมนาคมขั้นต่ า ดังนี้   
๔.๑ เครื่องวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM ก าลังส่งไม่เกิน 50 วัตต์ ชนิดประจ าที่ อย่างน้อย 3 

เครื่อง พร้อมสายอากาศ(ข่ายกระทรวงสาธารณสุข ความถี่กลางข่ายราชการ และ ความถี่ประชาชน ) 
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แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานส าหรับคณะกรรมการเยี่ยมประเมิน 

ด้านที่ 5  ด้านสื่อสาร 

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

สถานบริการสุขภาพ ระดับ : รพศ. / รพท. / รพช. 

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

จังหวัด :  ……………………………………….. อ าเภอ : ………………………………….  ต าบล : ……………………………. 

ปีงบประมาณ :  2562 

  หลักที่ใช้ประเมินในการตรวจสอบด้านระบบงานสื่อสารในโรงพยาบาล คิดรวมทั้งหมด 100 
เปอร์เซ็นต ์โดยให้น้ าหนักความส าคัญ ดังนี้ 

5.1 แผนงานและโครงการระบบงานสื่อสาร     10 เปอร์เซ็นต์ 

5.2 การใช้และบ ารุงรักษาระบบงานสื่อสาร    40 เปอร์เซ็นต์ 

5.3 การติดต่อสื่อสารภายนอกและภายใน    20 เปอร์เซ็นต์ 

5.4 การสื่อสารที่ให้ผู้รับบริการและบุคลากร    20 เปอร์เซ็นต์ 

5.5 มาตรการเกี่ยวกับระบบสื่อสาร การยกเลิกการใช้  10 เปอร์เซ็นต์ 
 

วิธีการให้คะแนน 

ผู้ท าการตรวจประเมินจะต้องพิจารณาจากเกณฑ์ประเมินผลการตรวจสอบด้านระบบงานสื่อสารใน
โรงพยาบาลแล้วให้คะแนน ในแต่ละหัวข้อ โดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่พบเห็น หลักฐานการด าเนินการ การ
สัมภาษณ์ โดยใส่ผลการพิจารณาในแต่ละข้อได้หนึ่งช่องคะแนน ซึ่งรายละเอียดแต่ละช่องคะแนนดังนี้ 

ไม่มี (0 คะแนน) ช่องนี้เป็นช่องคะแนนที่แสดงถึง การไม่พบการด าเนินการ ไม่พบ
หลักฐานที่แสดงถึงการด าเนินการในรายละเอียดตามข้อดังกล่าว 
(โดยให้คะแนนที่ 0 คะแนน) 

มีบางส่วน (0.5 คะแนน) ช่องนี้เป็นช่องคะแนนที่แสดงถึง มีการด าเนินการ มีหลักฐานแสดง
ถึงการด าเนินการในรายละเอียดตามข้อดังกล่าว แต่ยังไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ (โดยให้คะแนนที่ 0.5 คะแนน)  

มีครบถ้วน ( 1 คะแนน)  ช่องนี้เป็นช่องคะแนนที่แสดงถึง มีการด าเนินการ มีหลักฐานแสดง
ถึงการด าเนินการในรายละเอียดตามข้อดังกล่าว ครบถ้วน 
สมบูรณ์ (โดยให้คะแนนที่ 1 คะแนน) 
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แบบและเกณฑ์การประเมิน 

ด้านที่ 5 ด้านสื่อสาร 

ไม่มี 

(0) 

มี 

บางส่วน
(0.5) 

มี 

ครบถ้วน
(1) 

5.1 แผนงานและโครงการระบบงานสื่อสาร 10 เปอร์เซ็นต์ 

5.1.1 มีผู้รับผิดชอบ ด้านระบบสื่อสารเพื่อรองรับการด าเนินงานท่ีชัดเจน 

5.1.2 มีกลไก ก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลระบบสื่อสารตามมาตรฐานที่
ก าหนด 

5.1.3 มีแผนงานและโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับสภาวะฉุกเฉิน 

 

 

 

คะแนนรวมข้อ 5.1  

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

5.2 การใช้และบ ารุงรักษาระบบงานสื่อสาร  40 เปอร์เซ็นต์ 

5.2.1 มีข้อมูลระบบสื่อสารในโรงพยาบาล ตามมาตรฐานก าหนด 

5.2.2 มีการบ ารุงรักษาระบบสื่อสาร ตามคู่มือการใช้งานท่ีผู้ผลิตก าหนดอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง และเก็บผลการด าเนินการไว้เพื่อการตรวจติดตาม 

5.2.3 ผู้ปฏิบัติงานบ ารุงรักษาระบบสื่อสารที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานก าหนด 

5.2.4 มีรายละเอียดข้อมูล คู่มือการใช้อุปกรณ์สื่อสารของหน่วยงาน 

5.2.5 ผู้ปฏิบัติงาน ระบบสื่อสารได้รับการอบรมพัฒนาการปฏิบัติงาน 

5.2 .6  มี เครื่ อ งวิทยุคมนาคมและผู้ ใช้ งานที่ ถูกต้องตามกฎหมายและได้
มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

5.2.7 มีเครื่องวิทยุคมนาคมครบทุกระบบ พร้อมใช้งานตลอดเวลา 

 

 

 

คะแนนรวมข้อ 5.2  

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

5.3 การติดต่อสื่อสารภายนอกและภายใน 20 เปอร์เซ็นต์ 

5.3.1  มีระบบโทรศัพท์ที่ติดต่อภายในและภายนอกเพียงพอต่อการใช้งาน 

5.3.2  มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล  ทั้งระบบ Intranet & Internet ครอบคลุม
ในพื้นที่โรงพยาบาล 
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5.3.3  แนวการปักเสาพาดสายโทรศัพท์เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

5.3.4  สายโทรศัพท์ มีระยะห่างจากตัวอาคารที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายและมีความ
สูงจากผิวจราจรหรือทางเดินที่เหมาะสม ไม่กีดขวางหรือเป็นอันตรายต่อ
บุคคลทั่วไป 

5.3.5  มีการติดตั้งระบบสื่อสารด้วยความเร็วสูง เพื่อการติดต่อสื่อสารและเชื่อมต่อ
ด้วยระบบเครือข่าย 

คะแนนรวมข้อ 5.3  

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

5.4 การสื่อสารที่ให้ผู้รับบริการและบุคลากร 20 เปอร์เซ็นต์ 

5.4.1 มีระบบเรียกพยาบาล ตามขนาดจ านวนเตียงผู้ป่วยที่ให้บริการ 

5.4.2 มีระบบเสียงตามสาย  ครอบคลุ่มในพ้ืนท่ี โรงพยาบาล 

5.4.3 มีระบบกล้องวงจรปิด ครอบคลุมในพื้นที่ โรงพยาบาล 

5.4.4 มีระบบเคเบิ้ลทีวี ครอบคลุมในพ้ืนท่ี โรงพยาบาล 

 

 

 

คะแนนรวมข้อ 5.4  

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

5.5 มาตรการเกี่ยวกับระบบสื่อสาร การยกเลิกการใช้ 10  เปอร์เซ็นต์ 

5.5.1 มีมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ระบบสื่อสาร ทั้งการติดตั้งและการ
ใช้งาน 

5.5.2 ระบบสื่อสารที่กฎหมายก าหนดให้ต้องแจ้งยกเลิกการใช้งาน หรือเคลื่อนย้าย
สถานท่ีติดตั้ง โรงพยาบาลต้องปฏิบัติตามกฎหมายก าหนด 

5.5.3 ระบบสื่อสารที่ใช้งานในโรงพยาบาล เป็นเครื่องที่ได้รับอนุญาตน าเข้าถูกต้อง
ตามกฎหมาย และได้มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม 

   

คะแนนรวมข้อ 5.5  

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

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

5.2 การใช้และบ ารุงรักษาระบบงานสื่อสาร                             ( 40% )    …………………………… 

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

5.4 การสื่อสารที่ให้ผู้รับบริการและบุคลากร                          ( 20% )   ...…………..………..…. 

5.5  มาตรการเกี่ยวกับระบบสื่อสาร การยกเลิกการใช้               ( 10% )    …………………………… 

 

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

ผ่าน                ไม่ผ่าน 

     

ผู้ตรวจประเมิน 

1          ……..………………..………………………………  

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

ต าแหน่ง………………………..………………………… 

2         ……..………………..………………………………  

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

ต าแหน่ง………………………..………………………… 
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ค าอธิบายเกณฑ์การเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

ด้านที่ ๖ ด้านเครื่องมือแพทย์ 

ผู้ท าการตรวจสอบจะต้องพิจารณาจากเกณฑ์ประเมินผลการตรวจสอบด้านเครื่องมือแพทย์ 
ในโรงพยาบาล แล้วให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ โดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่ พบเห็น หลักฐาน การด าเนินการ  
การสัมภาษณ์ ดังนี้ 

6.1 การได้มาของเครื่องมือแพทย์ 10 เปอร์เซ็นต์ 

6.1.1 เครื่องมือแพทย์ที่น ามาใช้งานในโรงพยาลเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับอนุญาตน าเข้าถูกต้องตาม
กฎหมายและได้รับมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
เครื่องมือแพทย์ที่น ามาใช้งานในโรงพยาลเป็นเครื่องมือแพทย์ไม่ได้รับอนุญาตน าเข้าถูกต้อง
ตามกฎหมายและได้รับมาตรฐานสากลที่เก่ียวข้อง หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

0.5 คะแนน 
เครื่องมือแพทย์ที่น ามาใช้งานในโรงพยาลบางชนิดเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
น าเข้าถูกต้องตามกฎหมายและได้รับมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม 

1 คะแนน 
เครื่องมือแพทย์ที่น ามาใช้งานในโรงพยาลทุกชนิดเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับอนุญาตน าเข้า
ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับมาตรฐานสากลที่ เกี่ยวข้อง หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม 

6.1.2 การติดตั้งเครื่องมือแพทย์ต้องเป็นไปตามหลักวิศวกรรมหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องหรือตาม
ค าแนะน าของผู้ผลิต 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน การติดตั้งเครื่องมือแพทย์ตามความพอใจของผู้ใช้งาน 

0.5 คะแนน การติดตั้งเครื่องมือแพทย์ต้องเป็นไปตามข้อจ ากัดของพื้นที่ใช้งาน 

1 คะแนน 
การติดตั้งเครื่องมือแพทย์เป็นไปตามหลักวิศวกรรมหรือมาตรฐานที่ เกี่ยวข้องหรือตาม
ค าแนะน าของผู้ผลิต 
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6.1.3 ต้องมีการขออนุญาตติดตั้งและใช้งานเครื่องมือนั้นหากมีข้อกฎหมายก าหนดไว้ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการขออนุญาตติดตั้งและใช้งานเครื่องมือนั้น 

0.5 คะแนน มีการขออนุญาตติดตั้งและใช้งานเครื่องมือนั้นในกรณีมีข้อกฎหมายก าหนดในบางชนิด 

1 คะแนน มีการขออนุญาตติดตั้งและใช้งานเครื่องมือนั้นหากมีข้อกฎหมายก าหนดไว้ในทุกชนิด
เครื่องมือ 

 

6.2 การใช้งานและบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 20 เปอร์เซ็นต์ 

6.2.1 โรงพยาบาลมีการจัดท าทะเบียนประวัติ หรือฐานข้อมูลประวัติเครื่องมือแพทย์ 

วิธีการใหค้ะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการจัดท าทะเบียนประวัติ หรือฐานข้อมูลประวัติเครื่องมือแพทย์ 

0.5 คะแนน มีการจัดท าทะเบียนประวัติ หรือฐานข้อมูลประวัติเครื่องมือแพทย์ในบางชนิดเครื่องมือ 

1 คะแนน โรงพยาบาลมีการจัดท าทะเบียนประวัติ หรือฐานข้อมูลประวัติเครื่องมือแพทย์ 

6.2.2 จัดให้มีการบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 

0.5 คะแนน มีการบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ในบางชนิดเครื่องมือ 

1 คะแนน มีการบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ครอบคลุมชนิดเครื่องมือ 

6.2.3 มีผู้ปฏิบัติงานบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีผู้ปฏิบัติงานบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 

0.5 คะแนน มีผู้ปฏิบัติงานบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์แบบเฉพาะกิจ มอบหมายเป็นครั้งๆไป 

1 คะแนน มีหน่วยงานทีมงานหรือผู้ปฏิบัติงานบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 
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6.3 การตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 30 เปอร์เซ็นต์ 

6.3.1 จัดให้มีการตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 

0.5 คะแนน จัดให้มีการตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือแพทย์บางชนิดเครื่องมือแพทย์ 

1 คะแนน จัดให้มีการตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ทุกชนิดเครื่องมือแพทย์ทุกปี 

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 ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีวิธีการทดสอบ สอบเทียบ 

0.5 คะแนน มีวิธีการทดสอบ สอบเทียบ 

1 คะแนน มีวิธีการทดสอบ สอบเทียบที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

6.3.6 เครื่องมือมาตรฐานสอบเทียบ ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการใช้เครื่องมือมาตรฐานสอบเทียบ 

0.5 คะแนน มีการใช้เครื่องมือมาตรฐานสอบเทียบบางชนิดเครื่องมือแพทย ์

1 คะแนน มีการใช้เครื่องมือมาตรฐานสอบเทียบที่ได้รับการรับรองครอบคลุมทุกชนิด 

6.3.7 ผู้ให้บริการในการทดสอบ สอบเทียบ มีคุณสมบัติตามท่ีมาตรฐานก าหนด 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ผู้ให้บริการทดสอบ สอบเทียบ ไม่มีคุณสมบัติตามที่มาตรฐานก าหนด 

0.5 คะแนน ผู้ให้บริการทดสอบ สอบเทียบ มีคุณสมบัติไม่ครบทุกคน 

1 คะแนน ผู้ให้บริการทดสอบ สอบเทียบ มีคุณสมบัติตามท่ีมาตรฐานก าหนด 

 

6.4 การซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์ 30 เปอร์เซ็นต์ 

6.4.1 มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการซ่อมบ ารุงท่ีชัดเจน 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีหน่วยงานหรือทีมงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบการซ่อมบ ารุง 

0.5 คะแนน มีหน่วยงานหรือทีมงานหรือบุคคลที่ได้รับการมอบหมายเป็นครั้งคราว 

1 คะแนน มีหน่วยงานหรือทีมงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบการซ่อมบ ารุงที่ชัดเจน 
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6.4.2 ผู้ปฏิบัติงานซ่อมมีคุณสมบัติตามท่ีมาตรฐานก าหนด 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ผู้ปฏิบัติงานซ่อมไม่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด 

0.5 คะแนน ผู้ปฏิบัติงานซ่อมมีความรู้ความช านาญในเครื่องมือแพทย์ 

1 คะแนน ผู้ปฏิบัติงานซ่อมมีคุณสมบัติตามที่มาตรฐานก าหนด 

6.4.3 มีการทดสอบ สอบเทียบ เครื่องมือแพทย์ที่ต้องการความเที่ยงตรงแม่นย าหลังการซ่อม 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์หลังการซ่อม 

0.5 คะแนน มีการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์หลังการซ่อมบางชนิด 

1 คะแนน มีการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ที่ต้องการความเที่ยงตรงแม่นย าหลังการซ่อมทุกชนิด 

6.44 มีการจัดเก็บผลการซ่อม 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลผลการซ่อมเครื่องมือแพทย์ 

0.5 คะแนน มีการจัดเก็บข้อมูลผลการซ่อมเครื่องมือแพทย์บางชนิด 

1 คะแนน มีการจัดเก็บข้อมูลผลการซ่อมเครื่องมือแพทย์ทุกชนิด 

 

6.5 การยกเลิกการใช้งานเครื่องมือแพทย์ 10 เปอร์เซ็นต์ 

6.5.1 โรงพยาบาลมีการบันทึกการยกเลิกการใช้งานเครื่องมือแพทย์ลงในทะเบียนประวัติหรือฐานข้อมูล 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการบันทึกการยกเลิกการใช้งานเครื่องมือลงในทะเบียนประวัติหรือฐานข้อมูล 

0.5 คะแนน 
มีการบันทึกการยกเลิกการใช้งานเครื่องมือแพทย์ลงในทะเบียนประวัติหรือฐานข้อมูล
เฉพาะเครื่องมือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

1 คะแนน 
มีการบันทึกการยกเลิกการใช้งานเครื่องมือแพทย์ลงในทะเบียนประวัติหรือฐานข้อมูล
เครื่องมือแพทย์ทุกชนิด 
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6.5.2 โรงพยาบาลปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนดในกรณีที่ท าการยกเลิกการใช้งานหรือโยกย้ายไปติดตั้ง  
ณ ที่ใหม่ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
ไม่มีการปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนดในกรณีที่ท าการยกเลิกการใช้งานหรือโยกย้ายไป
ติดตั้ง ณ ที่ใหม่ 

0.5 คะแนน มีการปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนดในกรณียกเลิกการใช้งานหรือโยกย้ายไปติดตั้ง ณ ที่ใหม่ 

1 คะแนน 
มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อก าหนด วิธีการตามหลักวิชาการและตามที่กฎหมายก าหนด
ในกรณียกเลิกการใช้งานหรือโยกย้ายไปติดตั้ง ณ ที่ใหม่ 
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แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานส าหรับคณะกรรมการเยี่ยมประเมิน 

ด้านที่ 6  ด้านเครื่องมือแพทย์ 

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

สถานบริการสุขภาพ ระดับ : รพศ. / รพท. / รพช. 

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

จังหวัด :  ……………………………………….. อ าเภอ : ………………………………….  ต าบล : ……………………………… 

ปีงบประมาณ :  2562 

  หลักที่ใช้ประเมินในการตรวจสอบด้านระบบงานเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลคิดรวมทั้งหมด 100 
เปอร์เซ็นต์โดยให้น้ าหนักความส าคัญ ดังนี้ 

6.1 การได้มาของเครื่องมือแพทย์     10 เปอร์เซ็นต ์  

6.2 การใช้งานและบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์    20 เปอร์เซ็นต ์

6.3 การตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือแพทย์   30 เปอรเ์ซ็นต์ 

6.4 การซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์      30 เปอร์เซ็นต ์

6.5 การยกเลิกการใช้งานเครื่องมือแพทย์     10 เปอร์เซ็นต ์

วิธีการให้คะแนน 

ผู้ท าการตรวจประเมินจะต้องพิจารณาจากเกณฑ์ประเมินผลการตรวจสอบด้านระบบงานเครื่องมือ
แพทย์ในโรงพยาบาล แล้วให้คะแนน ในแต่ละหัวข้อ โดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่พบเห็น หลักฐานการด าเนินการ 
การสัมภาษณ์ โดยใส่ผลการพิจารณาในแต่ละข้อได้หนึ่งช่องคะแนน ซึ่งรายละเอียดแต่ละช่องคะแนนดังนี้ 

ไม่มี (0 คะแนน) ช่องนี้เป็นช่องคะแนนที่แสดงถึง การไม่พบการด าเนินการ ไม่พบ
หลักฐานที่แสดงถึงการด าเนินการในรายละเอียดตามข้อดังกล่าว 
(โดยให้คะแนนที่ 0 คะแนน) 

มีบางส่วน (0.5 คะแนน) ช่องนี้เป็นช่องคะแนนที่แสดงถึง มีการด าเนินการ มีหลักฐานแสดง
ถึงการด าเนินการในรายละเอียดตามข้อดังกล่าว แต่ยังไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ (โดยให้คะแนนที่ 0.5 คะแนน)  

มีครบถ้วน ( 1 คะแนน)  ช่องนี้เป็นช่องคะแนนที่แสดงถึง มีการด าเนินการมีหลักฐานแสดง
ถึงการด าเนินการในรายละเอียดตามข้อดังกล่าว ครบถ้วน 
สมบูรณ์ (โดยให้คะแนนที่ 1 คะแนน) 
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แบบและเกณฑ์การประเมิน 

ด้านที่ 6 ด้านเครื่องมือแพทย ์

ไม่มี 

(0) 

มี 

บางส่ว
น 

(0.5) 

มี 

ครบถ้วน 

(1) 

6.1 การได้มาของเครื่องมือแพทย์ 10 เปอร์เซ็นต์ 

6.1.1 เครื่องมือแพทย์ท่ีน ามาใช้งานในโรงพยาลเป็นเครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพ มี
มาตรฐานหรือเป็นไปตามข้อกฎหมายที่ก าหนด 

6.1.2 การติดตั้งเครื่องมือแพทยต์้องเป็นไปตามหลักวิศวกรรมหรือมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องหรือตามค าแนะน าของผูผ้ลิต 

6.1.3 ต้องมีการขออนุญาตติดตั้งและใช้งานเครื่องมือนั้นหากมีข้อกฎหมายก าหนด
ไว ้

   

คะแนนรวมข้อ 6.1  

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

6.2 การใช้งานและบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 20 เปอร์เซ็นต์ 

6.2.1 โรงพยาบาลมีการจัดท าทะเบียนประวัติ หรือฐานข้อมูลประวัติเครื่องมือ
แพทย ์

6.2.2 จัดให้มีการบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 

6.2.3 มีผู้ปฏิบัติงานบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 

   

คะแนนรวมข้อ 6.2  

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

6.3 การตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 30 เปอร์เซ็นต์ 

6.3.1 จัดให้มีการตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 

6.3.2 มีการบันทึกผลการตรวจและหรือทดสอบเครื่องมือแพทย์ 

6.3.3 มีการรับรองผลการตรวจสอบ ทดสอบ หรือสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 

6.3.4 มีการบันทึกข้อมูลทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 

6.3.5 วิธีการทดสอบ สอบเทียบ ที่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

   



 

คู่มือ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2562 (พิมพ์ครั้งที่ 1)                                                            หน้า 191
/246 

6.3.6 เครื่องมือมาตรฐานสอบเทียบ ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

6.3.7 ผู้ให้บริการในการทดสอบ สอบเทียบ มีคุณสมบัติตามที่มาตรฐานก าหนด 

คะแนนรวมข้อ 6.3  

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

6.4 การซ่อมบ ารุงเครื่องมือแพทย์ 30 เปอร์เซ็นต์ 

6.4.1 มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการซ่อมบ ารุงที่ชัดเจน 

6.4.2 ผู้ปฏิบัติงานซ่อมมีคุณสมบัติตามที่มาตรฐานก าหนด 

6.4.3 มีการทดสอบ สอบเทียบ เครื่องมือแพทย์ที่ต้องการความเที่ยงตรงแม่นย า
หลังการซ่อม 

6.44 มีการจัดเก็บผลการซ่อม 

   

คะแนนรวมข้อ 4  

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

6.5 การยกเลิกการใช้งานเครื่องมือแพทย์ 10 เปอร์เซ็นต์ 

6.5.1 โรงพยาบาลมีการบันทึกการยกเลิกการใช้งานเครื่องมือแพทย์ลงในทะเบียน
ประวัติหรือฐานข้อมูล 

6.5.2 โรงพยาบาลปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนดในกรณีที่ท าการยกเลิกการใช้งาน
หรือโยกย้ายไปติดตั้ง ณ ท่ีใหม่ 

   

คะแนนรวมข้อ 6.5  

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

    6.1 การได้มาของเครื่องมือแพทย์                                       (10%) …………………………………………. 

    6.2 การใช้งานและบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์                         (20%) …………………………………………. 

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

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

    6.5 การยกเลิกการใช้งานเครื่องมือแพทย์                              (10%) …………………………………………. 

 

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

ผ่าน             ไม่ผ่าน 

     

ผู้ตรวจประเมิน 

1          ……..………………..………………………………  

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

ต าแหน่ง………………………..………………………… 

2         ……..………………..………………………………  

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

ต าแหน่ง………………………..………………………… 
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หมวดที่ 7  

ด้านสุขศึกษา 
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ข้อก าหนดมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านสุขศึกษา 

สุขศึกษา หมายถึง กระบวนการจัดโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านสุขภาพ สร้างเสริม
ความสามารถของบุคคล รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ เกี่ยวกับสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ อันจะน าไปสู่การปรับเปลี่ยนสุขภาพ และธ ารงพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของบุคคล ครอบครัวและชุมชน  

เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา หมายถึง ข้อก าหนดระบบคุณภาพที่ จ าเป็น 
(Essential Requirements) ส าหรับการท างานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เพ่ือให้การด าเนินงาน 
สุขศึกษาในโรงพยาบาลมีการบริหารจัดการที่ดี มีการจัดกระบวนงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
อย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามหลักวิชาการและเชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทุกมาตรฐาน เป็น
แนวทางการพัฒนาคุณภาพมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพทั้งในโรงพยาบาลและต่อเนื่องไปไปถึงชุมชนด้วย 

 มาตรฐานนี้ใช้ส าหรับการพัฒนาและการประเมินงานด้านสุขศึกษาของโรงพยาบาลที่เชื่อมโยงไปถึงชุมชน 
เนื้อหาในมาตรฐานครอบคลุมในเรื่องปัจจัยน าเข้า ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน กระบวนการ ผลผลิตและ
ผลลัพธ์ โดยในปีงบประมาณ 2562 ได้ปรับปรุงเกณฑ์ ข้อก าหนดในมาตรฐาน ฯ ให้ เหมาะสมกับแผนพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) และระดับการให้บริการ จึงแบ่งเกณฑ์เป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

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

ด้านเนื้อหา กระบวนการ จะมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพใน 2 กลุ่มหลัก คือ 
1. กระบวนงานสุขศึกษาในกลุ่มไม่ป่วยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 
2. กระบวนงานสุขศึกษาในกลุ่มป่วยเพื่อส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยและครอบครัว 
 

โครงสร้างมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา ปี 2562 แบ่งเป็น 3 หมวด ดังนี้ 

หมวดที่ 1 การบริหารจัดการ 
▪ การทบทวนคุณภาพงานโดยการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 
▪ นโยบายด้านสุขศึกษา หรือส่งเสริมสุขภาพของ โรงพยาบาลที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 
▪ บุคลากรด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

หมวดที่ 2 กระบวนงานสุขศึกษา 
▪ กระบวนงานสุขศึกษาในกลุ่มไม่ป่วยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 
▪ กระบวนงานสุขศึกษาในกลุ่มป่วยเพื่อส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยและครอบครัว 

หมวดที่ 3 ผลลัพธ์การด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
▪ พฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรือ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HL) หรือ พฤติกรรมการจัดการสุขภาพ

ตนเอง 
▪ ภาวะสุขภาพ 
▪ นวัตกรรม หรือ ต้นแบบ หรือผลงานเด่นที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานสุขศึกษาและ

พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
▪ ความพึงพอใจต่อกระบวนการสุขศึกษา 
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แนวทางการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา 

หมวดที่ 1 การบริหารจัดการ 

เกณฑ์ที่บูรณาการในมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านที่ 1 การจัดการมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ 

❖ การทบทวนคุณภาพงานโดยการประเมินตนเองตามมาตรฐาน ฯ  
โรงพยาบาลต้องมีการประเมินตนเอง เพ่ือหาโอกาสพัฒนา /ส่วนขาด (Gap) ในการท างาน วิเคราะห์ ประเมินผล
และจัดท าแนวทางหรือแผนการพัฒนา ปรับปรุงโดยใช้วงจร PDCA  

❖ นโยบายด้านสุขศึกษาหรือสร้างเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล 
นโยบายต้องสอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล และเกิดจากการมีส่วนร่วมของเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง 

เกณฑ์ 
1. บุคลากรด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  

บุคลากรมีคุณวุฒิและประสบการณ์ท่ีเหมาะสม เพียงพอ และมีแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

หมวดที่ 2 กระบวนงานสุขศึกษา 

I. กระบวนงานสุขศึกษาในกลุ่มไม่ป่วยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 

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

ปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการด าเนินงานสุขศึกษา (การก าหนด
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม) 

3. มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ มีการน า
ข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการด าเนินงานสุขศึกษา (การออกแบบกิจกรรม) 

4. มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาที่มี
วัตถุประสงค์หรือตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล 

5. มีการออกแบบกิจกรรมและใช้สื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมสุขภาพและปัญหา ความต้องการและวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย  

6. แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา  จัดท าโดย
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายตัวแทนภาค
ประชาชน 

7. มีแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ระบุตัวชี้วัด
พฤติกรรมสุขภาพ เครื่องมือ ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมาย 

8. มีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรม
สุขศึกษาครบตามแผนที่ก าหนด และการด าเนินกิจกรรมใช้การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสุขศึกษาหรือ 
ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนภาคประชาชน 

9. มีการ สนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคี เครือข่าย แกนน าสุขภาพภาคประชาชน ในการด าเนินงาน
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
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10. มีการประเมินผลและรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร การประเมินกิจกรรม/กระบวนการ 
ระหว่างด าเนินโครงการ หรือ ประเมินตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ตั้งไว้เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

11. มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพและน า ผลการเฝ้าระวังไปใช้ในการปรับกิจกรรมในแผนงาน/
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

 

II. กระบวนงานสุขศึกษาในกลุ่มป่วยเพื่อส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยและครอบครัว 

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

ปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญ เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการด าเนินงานสุขศึกษา (ก าหนดวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม) 

13. มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ มีการ
น าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการด าเนินงานสุขศึกษา (ออกแบบกิจกรรม) 

14. มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาที่มี
วัตถุประสงค์หรือตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล 

15. มีการออกแบบกิจกรรมและใช้สื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมสุขภาพและปัญหา ความต้องการและวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย  

16. แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดท าโดย
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายตัวแทนภาคประชาชน 

17. มีแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ระบุตัวชี้วัด
พฤติกรรมสุขภาพ เครื่องมือ ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมาย 

18. มีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรม
สุขศึกษาครบตามแผนที่ก าหนด และการด าเนินกิจกรรมใช้การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสุขศึกษาหรือ 
ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนภาคประชาชน 

19. มีการ สนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคี เครือข่าย แกนน าสุขภาพภาคประชาชน ในการด าเนินงาน
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

20. มีการประเมินผลและรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร การประเมินกิจกรรม/กระบวนการ 
ระหว่างด าเนินโครงการ หรือ ประเมินตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ตั้งไว้เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

21. มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพและน า ผลการเฝ้าระวังไปใช้ในการปรับกิจกรรมในแผนงาน/
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

22. มีการวิจัยด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของโรงพยาบาล 
และเก่ียวกับกระบวนการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  

ข้อก าหนดของงานวิจัย  
 1) เป็นวิจัยที่มีวัตถุประสงค์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุข 

ในพ้ืนที่ 1 ใน 5 ปัญหา  
 2) พื้นที่/กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยอยู่ในความรับผิดชอบของ CUP หรือเครือข่ายโรงพยาบาล  
 3) ผู้ท างานวิจัยเป็นบุคลากรในโรงพยาบาลหรือในเครือข่ายโรงพยาบาล  
 4) อายุงานวิจัย 3ปี  
 5) รูปแบบวิจัยเป็น งานวิจัย R2R /Case study /ถอดบทเรียน เป็นต้น 
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หมวดที่ 3 ผลลัพธ์การด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

เกณฑ์ 
23. กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านกระบวนการสุขศึกษามีพฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรือความรอบรู้ทางสุขภาพ

(HL) ในปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกต้องเพ่ิมข้ึน  
24. กลุ่มเป้าหมาย ที่ผ่านกระบวนการสุขศึกษามีภาวะสุขภาพที่ดีข้ึน 

• กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง : รอบเอว BMI ,FBS, BP เป็นต้น 

• กลุ่มป่วย :ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถดูแลจัดการตนเองได้ ภาวะแทรกซ้อนลดลง อัตรา 
Re-admission ในโรคเรื้อรังลดลง ฯลฯ 

25. มีนวัตกรรม หรือ ต้นแบบ หรือผลงานเด่นที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

26. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อกระบวนการสุขศึกษาตามแผนงานโครงการ 

ทั้งนี้ ในรายละเอียดของเกณฑ์การประเมินในสถานบริการสาธารณสุขระดับโรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลทั่วไป (A S M1) และ โรงพยาบาลชุมชน (M2 F1 F2 F3) จะมีความแตกต่างกันตามโครงสร้าง
ของกรอบอัตราก าลังและโครงสร้างบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (A 
S M1) จะมี 26 เกณฑ์ และ โรงพยาบาลชุมชน (M2 F1 F2 F3) มี 25 เกณฑ ์
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ข้อก าหนด/เกณฑ์มาตรฐานท่ีเพิ่มข้ึนหรือมีการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญ 

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

1. มีการประเมินความเสี่ยง(ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ) 
และมีมาตรการ/แนวทาง/แผนการปรับปรุงคุณภาพ  

น าไปเป็นเกณฑ์ในการคิดคะแนนในภาพรวมของ
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านที่ 1 ระบบการ
จัดการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

2. มีนโยบายการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ เป็นลายลักษณ์อักษร 
 

3. มีบุคลากรด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ (บุคลากรต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ)  
 
(ผู้รับผิดชอบ หรือทีมงาน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 2 
คนข้ึนไป) 

 

รพศ./รพท. :  
1. มีผู้รับผิดชอบในกลุ่มงานสุขศึกษา และ
ผู้รับผิดชอบ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 2 คนในปีที่
ผ่านมาจนถึงปีปัจจุบัน (มีกรอบอัตราก าลัง) 
รพช. :  
1.มีผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษา หรือ ทีมงาน หรือ 
คณะกรรมการและได้รับการพัฒนาศักยภาพ ในปีที่
ผ่านมาจนถึงปีปัจจุบัน 
 

4. ได้รับงบประมาณและ/หรือทรัพยากรเพ่ือการ
ด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตาม
กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผน/โครงการ (จากโรงพยาบาล 
และ องค์กรนอกหน่วยงาน) 
 

ไม่ได้น ามาเป็นเกณฑ์ประเมิน เพราะต้องการเน้นที่
บุคลากร และจากการวิเคราะห์ผลการประเมินที่ผ่าน
มา ไม่พบปัญหาในด้านงบประมาณ 

5. มีฐานข้อมูลความรอบรู้ทางสุขภาพ(HL) พฤติกรรม
สุขภาพ(HB) ที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ 
[ฐานข้อมูล HLหรือHB ครอบคลุม กลุ่มป่วยและ 
กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มปกติในชุมชน (วัยท างานและวัยเรียน) 
 
 
 
 

หมวดกระบวนการจะแบ่งเป็นกระบวนการสุขศึกษา
ในกลุ่มไม่ป่วย (ข้อ2-11) และกระบวนการสุขศึกษา
ในกลุ่มป่วย (ข้อ 12-21) 
2./12. มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB)และหรือ 
ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ( HL) และน าไปใช้ใน
การวางแผนการด าเนินงานสุขศึกษา (ก าหนด
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา 

ปี 2561 (20 เกณฑ์) 

เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา 

ปี 2562 (รพศ/รพท.26เกณฑ์ , รพช. 25 เกณฑ์) 
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ปี 2562 (26,25 เกณฑ์) 

7. มีฐานข้อมูลเครือข่ายการด าเนินงานสุขศึกษา 
(เครือข่ายที่มีอยู่ในโรงพยาบาลและในชุมชน) 

 

ไม่ได้น ามาเป็นเกณฑ์ประเมิน : ไม่เน้นการมีฐานหรือ
ทะเบียนแต่จะใช้ผนวกในการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายในการด าเนินงานสุขศึกษา  

8.มีแผนงาน/ โครงการที่มีวัตถุประสงค์หรือตัวชี้วัด
พฤติกรรมสุขภาพที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่
รับผิดชอบของโรงพยาบาล 

(แสดงวัตถุประสงค์ หรือตัวชี้วัดพฤติกรรม กลุ่ม
กิจกรรมที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน อย่างน้อย 1 
แผนงาน/โครงการใน 1 ปัญหาที่ด าเนินการเชื่อมโยง
และสอดคล้องทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน) 

 

4./14.มีแผนงาน หรอื โครงการ หรือ โปรแกรมสุข
ศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา 

และมีวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ 
ข้อมูลพฤติกรรมในข้อ 4 

5./15..มีการออกแบบกิจกรรมและใช้สื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่ใช้ข้อมูลปัจจัย
สาเหตุพฤติกรรม จากการวิเคราะห์ในข้อ 5  

6/16. แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุข
ศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดท าโดย
การมีส่วนร่วมของคณะ กรรมการสุขศึกษา ทีมสห
วิชาชีพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายตัวแทน
ภาคประชาชน 

7/17. มีแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานสุข
ศึกษา ที่ระบุ ตัวชี้วัดพฤติกรรม/ ระยะเวลา/
กลุ่มเป้าหมายและ เครื่องมือ 

9.มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพที่มุ่งให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะที่จ าเป็น
และเกิดการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ การพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับการพัฒนาพฤติกรรม
ตามตัวชี้วัด (ภายใต้ 5ปัญหาสาธารณสุข) 

(มีบริการสุขศึกษาหรือ กิจกรรมสุขศึกษาท่ีด าเนินการ
ในโรงพยาบาล และ ในชุมชน ครอบคลุมการพัฒนา
ครบ 3 ด้าน ได้แก่ 1) พัฒนาการเรียนรู้ 2) พัฒนา
ทักษะ 3) พัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ) 

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

10.มีการติดตามสนับสนุนให้การด าเนินงานสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้
ในแผนงาน/โครงการ 

9. /19 มีการ สนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคี 
เครือข่าย แกนน าสุขภาพภาคประชาชน ในการ
ด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
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11.มีแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ระบุตัวชี้วัดพฤติกรรม
สุขภาพ เครื่องมือ ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมาย ตาม
แผนงานหรือโครงการที่ก าหนด (ซึ่งสอดคล้องกับ 
องค์ประกอบที่ 4) 

น าไปผนวกไว้ในการวางแผน 

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

10/20. มีผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพตาม
วัตถุประสงค์เมื่อสิ้นสุดโครงการ 
: ประเมินตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ตั้งไว้ 
สิ่งที่ต้องการ : อยากเห็นผลการประเมินและเห็น
การน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ ถ้าไปเยี่ยม
ตอนที่ยังไม่ถึงช่วงเวลาประเมินสามารถให้ดู การ
ประเมินระดับกิจกรรม กระบวนการภายใน 
ประกอบได้ 

13.  มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่ระบุพฤติกรรม
สุขภาพเป้าหมายวิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา และ
กลุ่มเป้าหมาย(มี ผลการเฝ้าระวังและน าข้อมูลจากการ
เฝ้าระวังไปใช้ในการปรับกิจกรรมในแผนงาน/โครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ) 

11./21. มีการเฝ้าระวังและน า ผลการเฝ้าระวังไป
ใช้ในการปรับกิจกรรมในแผนงาน/โครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
: จัดไว้ในหมวดกระบวนงาน เพ่ือให้เห็นความ
เชื่อมโยงของการเฝ้าระวังและการน าผลไปใช้ 

14. มีการวิจัยด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพที่
สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของโรงพยาบาล และ
เกี่ยวกับกระบวนการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ  อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 

รพศ./รพท. :  
22. มีการวิจัยด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
ทีส่อดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของ
โรงพยาบาล และเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินงาน
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  อย่างน้อย 
1 เรื่อง (อายุงานวิจัย 3 ปี) รพศ./รพท.มี
โครงสร้างงานวิชาการในกลุ่มงานสุขศึกษา 

 รพช. : ไม่ได้น ามาเป็นเกณฑ์ประเมินหลัก เพราะ
ไม่มีโครงสร้างงานสุขศึกษา แต่สามารถเสนอ
งานวิจัยในส่วน นวัตกรรม ผลงานเด่น ได้ 

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

23.กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านกระบวนการสุขศึกษามี
พฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรือความรอบรู้ทาง
สุขภาพ(HL) ในปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีถูกต้องเพ่ิมขึ้น  
: สามารถแสดงผลเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ 
(HB) หรือความรอบรู้ทางสุขภาพ(HL) ของ
กลุ่มเป้าหมาย ได้ทั้ง2 กลุ่ม (กลุ่มไม่ป่วย และกลุ่ม
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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  
 

ไม่ได้น ามาเป็นเกณฑ์หลัก แต่ผนวกใน นโยบาย 
การวางแผน การด าเนินกิจกรรม 

18. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านกระบวนการ 
สุขศึกษาส่งผลต่อภาวะสุขภาพที่ดีข้ึน 
*กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง : รอบเอว BMI ,FBS, BP  
*กลุ่มป่วย :ผู้ป่วยรายใหม่ ภาวะแทรกซ้อนลดลง อัตรา
Re-admission ในโรคเรื้อรังลดลง ฯลฯในปัญหา
สาธารณสุขที่ส าคัญ มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ี
ถูกต้องเพ่ิมข้ึน 

25.กลุ่มเป้าหมาย ที่ผ่านกระบวนการสุขศึกษามี
ภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น 
: สามารถแสดงผลเปรียบเทียบภาวะสุขภาพที่
เปลี่ยนไปได้ของกลุ่มเป้าหมาย ได้ทั้ง 2 กลุ่ม (กลุ่ม
ไม่ป่วยและกลุ่มป่วย) 
ใน รพช. จะเป็นเกณฑ์ข้อที่ 24 

19. มีนวัตกรรม หรือ ต้นแบบ หรือผลงานเด่นที่
ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพปีละ 1เรื่อง ภายใต้ปัญหา
สาธารณสุขที่ส าคัญ 
 

รพศ./รพท. :  
26. มีนวัตกรรม หรือ ต้นแบบ หรือผลงานเด่นที่
ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพปีละ 1เรื่อง ภายใต้ปัญหา
สาธารณสุขที่ส าคัญ 5 ปัญหา : มี และ มีการ
เผยแพร่สู่สาธารณะ 

รพช. :  
25. มีงานวิจัย หรือ นวัตกรรม หรือ ต้นแบบ หรือ
ผลงานเด่นที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพปีละ 1เรื่อง 
ภายใต้ปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ 5 ปัญหา 

20. มีการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality 
Improvement : CQI: การพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง) ปีละ 1 เรื่อง  
 

ไม่ได้น ามาเป็นเกณฑ์หลักแต่ผนวกในข้อ 1. มีการ
ประเมินความเสี่ยง(ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ) และมี
มาตรการ/แนวทาง/แผนการปรับปรุงคุณภาพ 
โดยเน้นการประเมิน ทบทวนตนเองและมีผลการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงรวมทั้งมีมาตรการหรือแนวทาง
หรือแผนการปรับปรุงคุณภาพ 

ป่วย) ใน รพช. จะเป็นเกณฑ์ข้อที่ 22 
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เกณฑ์การให้คะแนน(Scoring Guideline) 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา ฉบับปรับปรุง 2562 
 

เกณฑ์การให้คะแนน(Scoring Guideline) 
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา ส าหรับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 

(มีโครงสร้างกลุ่มงานสุขศึกษา) 
 

หมวดที่ 1 การบริหารจัดการ  

เกณฑ์การให้คะแนน 
(Scoring Guideline) 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ด้านสุขศึกษา 

ค าอธิบาย เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการให้คะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

1. มีบุคลากรด าเนินงานสุขศึกษาและได้รับ
การพัฒนาศักยภาพด้านพฤติกรรมสุขภาพ
และความรอบรู้ด้านสุขภาพ(ในปีที่ผ่านมา
จนถึงปีปัจจุบัน) 

 

มีผู้รับผิดชอบใน
กลุ่มงานสุขศึกษา 
แต่ผู้รับผิดชอบ 
ไม่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 
ในปีที่ผ่านมา
จนถึงปีปัจจุบัน 

มีผู้รับผิดชอบใน
กลุ่มงานสุขศึกษา
และผู้รับผิดชอบ 
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 1 คน  
ในปีที่ผ่านมาจนถึง
ปีปัจจุบัน 

มีผู้รับผิดชอบในกลุ่ม
งานสุขศึกษา และ
ผู้รับผิดชอบ ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 2 
คน ในปีที่ผ่านมาจนถึง
ปีปัจจุบัน 

 

หมวดที่ 2 กระบวนงานสุขศึกษา  

เกณฑ์การให้คะแนน  
(Scoring Guideline) 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ด้านสุขศึกษา 

ค าอธิบาย เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการให้คะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

I. กระบวนการสุขศึกษาในกลุ่มไม่ป่วยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 
2. มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB) และหรือ 
ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ( HL) ที่
สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ 
 

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

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

มีข้อมูลพฤติกรรม
สุขภาพ(HB)และหรือ 
ข้อมูลความรอบรู้
ด้านสุขภาพ( HL) 
และน าไปใช้ในการ
วางแผนการ
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เกณฑ์การให้คะแนน  
(Scoring Guideline) 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ด้านสุขศึกษา 

ค าอธิบาย เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการให้คะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

ด าเนินงานสุขศึกษา 
(ก าหนดวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม) 

3. มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรม
สุขภาพ ที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขที่
ส าคัญ 

ไม่มีการวิเคราะห์
ปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมสุขภาพ 

มีการวิเคราะห์
ปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมสุขภาพ 

มีการวิเคราะห์ปัจจัย
สาเหตุพฤติกรรม
สุขภาพ และน าไปใช้
ในการวางแผนการ
ด าเนินงานสุขศึกษา 
(ออกแบบกิจกรรม) 

4. มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ 
โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัด
กิจกรรมสุขศึกษาที่มีวัตถุประสงค์หรือ
ตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับ
ปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่รับผิดชอบของ
โรงพยาบาล  

ไม่มีแผนงาน 
หรือ โครงการ 
หรือ โปรแกรม 
สุขศึกษา หรือ 
แผนการจัด
กิจกรรมสุขศึกษา 

มีแผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ 
โปรแกรมสุขศึกษา 
หรือ แผนการจัด
กิจกรรมสุขศึกษา 
แต่ไม่มี
วัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมที่
สอดคล้องกับข้อมูล
พฤติกรรมในข้อ 2 

มีแผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ 
โปรแกรมสุขศึกษา 
หรือ แผนการจัด
กิจกรรมสุขศึกษา 
และมีวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรมที่
สอดคล้องกับ ข้อมูล
พฤติกรรมในข้อ 2 

5. มีการออกแบบกิจกรรมและใช้สื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้อง
กับปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพและ
ปัญหา ความต้องการและวิถีชีวิตของ
กลุ่มเป้าหมาย  

ไม่มีการออกแบบ
กิจกรรมและใช้
สื่อ ที่ใช้ข้อมูล
ปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรม 

มีการออกแบบ
กิจกรรมการ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมสุขภาพ ที่
ใช้ข้อมูลปัจจัย
สาเหตุพฤติกรรม
จากการวเิคราะห ์
ในข้อ 3  

มีการออกแบบ
กิจกรรมและใช้สื่อ
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ ที่
ใช้ข้อมูลปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรม จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 3  

6. แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรม
สุขศึกษา หรือแผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา
จัดท าโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเครือข่ายตัวแทนภาค
ประชาชน 

แผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ 
โปรแกรม 
สุขศึกษา หรือ 
แผนการจัด
กิจกรรมสุขศึกษา 
จัดท าโดย

แผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ 
โปรแกรมสุขศึกษา 
หรือ แผนการจัด
กิจกรรมสุขศึกษา 
จัดท าโดยการมีส่วน
ร่วมของคณะ 

แผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ 
โปรแกรมสุขศึกษา 
หรือ แผนการจัด
กิจกรรมสุขศึกษา 
จัดท าโดยการมีส่วน
ร่วมของคณะ 
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เกณฑ์การให้คะแนน  
(Scoring Guideline) 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ด้านสุขศึกษา 

ค าอธิบาย เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการให้คะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

ผู้รับผิดชอบงาน กรรมการสุขศึกษา
หรือทีมสหวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้อง 

กรรมการสุขศึกษา 
ทีมสหวิชาชีพ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเครือข่าย
ตัวแทนภาค
ประชาชน 
 

7. มีแนวทางการประเมินผลการด าเนินงาน
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ระบุ
ตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพ เครื่องมือ 
ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมาย  
 
 

ไม่มีแนวทางการ
ประเมินผลงาน 

มีแนวทางการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานสุขศึกษา
ที่ระบุ ตัวชี้วัด
พฤติกรรม/ 
ระยะเวลา/
กลุ่มเป้าหมาย  

มีแนวทางการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานสุขศึกษา ที่
ระบุ ตัวชี้วัด
พฤติกรรม/ 
ระยะเวลา/
กลุ่มเป้าหมายและ 
เครื่องมือ 

8. มีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ 
แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาครบตามแผน
ที่ก าหนด และการด าเนินกิจกรรมใช้การมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสุขศึกษาหรือ 
ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ตัวแทนภาคประชาชน 

มีการจัดกิจกรรม
ไม่ครบตามแผน 

มีการจัดกิจกรรม
ครบตามแผนและ
การจัดกิจกรรมใช้
การส่วนร่วมของ
คณะ กรรมการสุข
ศึกษาหรือ ทีมสห
วิชาชีพ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

มีการจัดกิจกรรมครบ
ตามแผนและการจัด
กิจกรรมใช้มีการส่วน
ร่วมของคณะ 
กรรมการสุขศึกษา
หรือ ทีมสหวิชาชีพ 
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
และตัวแทนภาค
ประชาชน 

9. มีการ สนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคี 
เครือข่าย แกนน าสุขภาพภาคประชาชน ใน
การด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ 
 

ไม่มีการสนับสนุน
เสริมพลังให้กับ
ภาคีเครือข่าย 

มีการสนับสนุน 
เสริมพลังให้กับภาคี
เครือข่ายสุขภาพที่
เป็นเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข 

มีการสนับสนุน เสริม
พลังให้แก่ภาคี
เครือข่ายสุขภาพ 
แกนน าสุขภาพภาค
ประชาชน 

10. มีการประเมินผลและรายงานผลเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
 

ไม่มีการ
ประเมินผล 

มีผลการประเมิน
ระดับปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมสุขภาพ
และหรือในระดับ

มีผลการประเมิน
พฤติกรรมสุขภาพ
ตามวัตถุประสงค์เม่ือ
สิ้นสุดโครงการ 
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เกณฑ์การให้คะแนน  
(Scoring Guideline) 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ด้านสุขศึกษา 

ค าอธิบาย เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการให้คะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

ภาวะสุขภาพเมื่อ
สิ้นสุดโครงการ 

11. มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพและ
น า ผลการเฝ้าระวังไปใช้ในการปรับกิจกรรม
ในแผนงาน/โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ 

ไม่มีการเฝ้าระวัง
พฤติกรรมสุขภาพ 

มีแผนหรือแนวทาง 
วิธีการเฝ้าระวัง
พฤติกรรมสุขภาพ 
ในพฤติกรรมที่เป็น
ปัญหาส าคัญ
สอดคล้องตามแผน 

มีการเฝ้าระวังและน า 
ผลการเฝ้าระวังไปใช้
ในการปรับกิจกรรม
ในแผนงาน/โครงการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 
 

II. กระบวนการสุขศึกษาในกลุ่มป่วยเพื่อส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยและครอบครัว 
12. มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB) และ
หรือ ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ( HL) ที่
สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ 
 

ไม่มีข้อมูล
พฤติกรรมสุขภาพ
(HB) และหรือ 
ข้อมูลความรอบรู้
ด้านสุขภาพ( HL) 

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

มีข้อมูลพฤติกรรม
สุขภาพ(HB)และหรือ 
ข้อมูลความรอบรู้
ด้านสุขภาพ(HL) 
และ น าไปใช้ในการ
วางแผนการด าเนิน 
งานสุขศึกษา 
(ก าหนดวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม) 

13. มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรม
สุขภาพ ที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขที่
ส าคัญ 

ไม่มีการวิเคราะห์
ปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมสุขภาพ 

มีการวิเคราะห์
ปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมสุขภาพ 

มีการวิเคราะห์ปัจจัย
สาเหตุพฤติกรรม
สุขภาพ และน าไปใช้
ในการวางแผนการ
ด าเนินงานสุขศึกษา 
(ออกแบบกิจกรรม) 

14. มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ 
โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัด
กิจกรรมสุขศึกษาที่มีวัตถุประสงค์หรือ
ตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับ
ปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่รับผิดชอบของ
โรงพยาบาล  

ไม่มีแผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ 
โปรแกรมสุข
ศึกษา หรือ 
แผนการจัด
กิจกรรมสุขศึกษา 

มีแผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ 
โปรแกรมสุขศึกษา 
หรือ แผนการจัด
กิจกรรมสุขศึกษา 
แต่ไม่มีวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรมที่
สอดคล้องกับข้อมูล

มีแผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ 
โปรแกรมสุขศึกษา 
หรือ แผนการจัด
กิจกรรมสุขศึกษา 
และมีวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรมที่
สอดคล้องกับ ข้อมูล
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เกณฑ์การให้คะแนน  
(Scoring Guideline) 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ด้านสุขศึกษา 

ค าอธิบาย เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการให้คะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

พฤติกรรมในข้อ 12 พฤติกรรมในข้อ 12 
15. มีการออกแบบกิจกรรมและใช้สื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้อง
กับปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพและ
ปัญหา ความต้องการและวิถีชีวิตของ
กลุม่เป้าหมาย  

ไม่มีการออกแบบ
กิจกรรมและใช้
สื่อ ที่ใช้ข้อมูล
ปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรม 

มีการออกแบบ
กิจกรรมการปรับ 
เปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ ที่ใช้ข้อมูล
ปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมจากการ
วิเคราะห์ในข้อ 13  

มีการออกแบบ
กิจกรรมและใช้สื่อ
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ ที่
ใช้ข้อมูลปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรม จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 13  

16. แผนงาน หรือ โครงการ หรือโปรแกรม 
สุขศึกษาหรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา 
จัดท าโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเครือข่ายตัวแทนภาค
ประชาชน 

แผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ 
โปรแกรมสุข
ศึกษา หรือ 
แผนการจัด
กิจกรรมสุขศึกษา 
จัดท าโดย
ผู้รับผิดชอบงาน 

แผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ 
โปรแกรมสุขศึกษา 
หรือ แผนการจัด
กิจกรรมสุขศึกษา 
จัดท าโดยการมีส่วน
ร่วมของคณะ 
กรรมการสุขศึกษา
หรือทีมสหวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้อง 

แผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ 
โปรแกรมสุขศึกษา 
หรือ แผนการจัด
กิจกรรมสุขศึกษา 
จัดท าโดยการมี 
ส่วนร่วมของคณะ 
กรรมการสุขศึกษา 
ทีมสหวิชาชีพ ผู้ป่วย
และครอบครัว 

17. มีแนวทางการประเมินผลการ
ด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพที่ระบุตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพ 
เครื่องมือ ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมาย  
 
 

ไม่มีแนวทางการ
ประเมินผลงาน 

มีแนวทางการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานสุขศึกษา
ที่ระบุ ตัวชี้วัด
พฤติกรรม/ 
ระยะเวลา/
กลุ่มเป้าหมาย  

มีแนวทางการ
ประเมินผลงาน 
สุขศึกษาที่ระบุ 
ตัวชี้วัดพฤติกรรม/
ระยะเวลา 
/กลุ่มเป้าหมาย และ 
เครื่องมือ 

18. มีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ 
แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาครบตามแผน
ที่ก าหนด และการจัดกิจกรรมใช้การมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการสุขศึกษา หรือ 
ทีมสหวิชาชีพ ผู้ป่วยและครอบครัว 

มีการจัดกิจกรรม
สุขศึกษา ไม่ครบ
ตามแผน 

มีการจัดกิจกรรม
สุขศึกษา ครบตาม
แผนและการจัด
กิจกรรมสุขศึกษา 
ใช้การมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการ
สุขศึกษาหรือ 

มีการจัดกิจกรรมสุข
ศึกษา ครบตามแผน
และการจัดกิจกรรม
สุขศึกษา ใช้การมี
ส่วนร่วมของคณะ 
กรรมการสุขศึกษา 
ทีมสหวิชาชีพ และ
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เกณฑ์การให้คะแนน  
(Scoring Guideline) 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ด้านสุขศึกษา 

ค าอธิบาย เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการให้คะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

ทีมสหวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง 

ผู้ป่วยและครอบครัว 

19. มีการ สนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคี
เครือข่าย แกนน าสุขภาพภาคประชาชน ใน
การด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ 
 

ไม่มีการสนับสนุน
เสริมพลังให้กับ
ภาคีเครือข่าย 

มีการสนับสนุน 
เสริมพลังให้กับภาคี
เครือข่ายที่เป็น
เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข  

มีการสนับสนุน เสริม
พลังให้แก่ภาคี
เครือข่ายสุขภาพ 
แกนน าสุขภาพภาค
ประชาชน 
 

20. มีการประเมินผลและรายงานผลเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
 

ไม่มีการ
ประเมินผล 

มีผลการประเมิน
ระดับปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมสุขภาพ
และหรือในระดับ
ภาวะสุขภาพเมื่อ
สิ้นสุดโครงการ 

มีผลการประเมิน
พฤติกรรมสุขภาพ
ตามวัตถุประสงค์เม่ือ
สิ้นสุดโครงการ 

21. มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่ระบุ
พฤติกรรมสุขภาพเป้าหมายวิธีการและ
เครื่องมือ ระยะเวลา  

 

ไม่มีการเฝ้าระวัง
พฤติกรรมสุขภาพ 

มีแผนหรือแนวทาง 
วิธีการเฝ้าระวัง
พฤติกรรมสุขภาพ 
ในพฤติกรรมที่เป็น
ปัญหาส าคัญ
สอดคล้องตามแผน 

มีการเฝ้าระวังและน า 
ผลการเฝ้าระวังไปใช้
ในการปรับกิจกรรม
ในแผนงาน/โครงการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 

22. มีการวิจัยด้านสุขศึกษาและพฤติกรรม
สุขภาพทีส่อดคล้องกับปัญหาสาธารณสุข
ของโรงพยาบาล และเกี่ยวกับกระบวนการ
ด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ อย่างน้อย 1 เรื่อง  

  

ไม่มีการวิจัยด้าน
สุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ 

 

มีโครงร่างงานวิจัย
ด้านสุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพที่
สอดคล้องกับ 1ใน
5ปัญหา
สาธารณสุขของ
หน่วยงานหรือพ้ืนที่
(บทท่ี 1-3) 

มีรายงานการวิจัย
ด้านสุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพที่
สอดคล้องกับ 1ใน5
ปัญหาสาธารณสุข
ของหน่วยงานหรือ
พ้ืนที่ 
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หมวดที่ 3 ผลลัพธ์การด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

เกณฑ์การให้คะแนน  

(Scoring Guideline) 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

ด้านสุขศึกษา 

ค าอธิบาย เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการให้คะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

23.กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านกระบวนการสุข
ศึกษามีพฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรือความ
รอบรู้ทางสุขภาพ(HL) ในปัญหาสาธารณสุข
ที่ส าคัญเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกต้อง
เพ่ิมข้ึน  
 

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.กลุ่มเป้าหมาย ที่ผ่านกระบวนการสุข
ศึกษามีภาวะสุขภาพที่ดีข้ึน 
 

ไม่สามารถ
แสดงผลภาวะ
สุขภาพที่
เปลี่ยนไปได้ 

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

สามารถแสดง
ผลเปรียบเทียบภาวะ
สุขภาพที่เปลี่ยนไปได้
ของกลุ่มเป้าหมาย 
ได้ทั้ง 2 กลุ่ม (กลุ่ม
ไม่ป่วยและกลุ่มป่วย) 

25. มีนวัตกรรม หรือ ต้นแบบ หรือผลงาน
เด่นที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพปีละ 
1เรื่อง ภายใต้ปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ 5 
ปัญหา 

ไม่มี มี มี และ มีการ
เผยแพร่สู่สาธารณะ 
 

26. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความพึง ไม่มีการส ารวจ ผลการประเมิน มีผลการประเมิน
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เกณฑ์การให้คะแนน  

(Scoring Guideline) 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

ด้านสุขศึกษา 

ค าอธิบาย เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการให้คะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

พอใจ ต่อกระบวนการสุขศึกษาตาม
แผนงานโครงการ 
 

ความพึงพอใจ ความพึงพอใจต่อ
บริการสุขศึกษา 
น้อยกว่าร้อยละ 
80  

ความพึงพอใจต่อ
บริการสุขศึกษา ร้อย
ละ 80 ขึ้นไป 

 
เกณฑ์ท้ังหมด 26 ข้อ คะแนนเต็ม 26 คะแนน 
สูตรค านวณ ร้อยละ = (คะแนนที่ได้ x100)/ 26 
 

เกณฑ์การให้คะแนน(Scoring Guideline) 
เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา ส าหรับโรงพยาบาลชุมชน  

(ไม่มีโครงสร้างกลุ่มงานสุขศึกษา) 

หมวดที่ 1 การบริหารจัดการ  

เกณฑ์การให้คะแนน  
(Scoring Guideline) 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ด้านสุขศึกษา 

ค าอธิบาย เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการให้คะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

1. มีบุคลากรด าเนินงานสุขศึกษาและได้รับ
การพัฒนาศักยภาพด้านพฤติกรรมสุขภาพ
และความรอบรู้ด้านสุขภาพ (ในปีที่ผ่านมา
จนถึงปีปัจจุบัน) 

 

ไม่มีผู้รับผิดชอบ
งานสุขศึกษา 
หรือ ทีมงาน หรือ 
คณะกรรมการ ใน
ปีที่ผ่านมาจนถึงปี
ปัจจุบัน 

มีผู้รับผิดชอบงาน
สุขศึกษา หรือ 
ทีมงาน หรือ คณะ 
กรรมการแต่ไม่ได้
รับการพัฒนา
ศักยภาพในปีที่ผ่าน
มาจนถึงปีปัจจุบัน 

มีผู้รับผิดชอบงานสุข
ศึกษา หรือ ทีมงาน 
หรือ คณะกรรมการ
และได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ ในปีที่ผ่าน
มาจนถึงปีปัจจุบัน 

 

หมวดที่ 2 กระบวนงานสุขศึกษา  

เกณฑ์การให้คะแนน  ค าอธิบาย เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการให้คะแนน 
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(Scoring Guideline) 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

ด้านสุขศึกษา 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

I. กระบวนการสุขศึกษาในกลุ่มไม่ป่วยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 
2. มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB) และหรือ 
ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ( HL) ที่
สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ 
 

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

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

มีข้อมูลพฤติกรรม
สุขภาพ(HB)และหรือ 
ข้อมูลความรอบรู้
ด้านสุขภาพ( HL) 
และน าไปใช้ในการ
วางแผนการ
ด าเนินงานสุขศึกษา 
(ก าหนดวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม) 

3. มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรม
สุขภาพ ที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขที่
ส าคัญ 

ไม่มีการวิเคราะห์
ปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมสุขภาพ 

มีการวิเคราะห์
ปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมสุขภาพ 

มีการวิเคราะห์ปัจจัย
สาเหตุพฤติกรรม
สุขภาพ และน าไปใช้
ในการวางแผนการ
ด าเนินงานสุขศึกษา 
(ออกแบบกิจกรรม) 

4. มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ 
โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัด
กิจกรรมสุขศึกษาที่มีวัตถุประสงค์หรือ
ตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับ
ปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่รับผิดชอบของ
โรงพยาบาล  

ไม่มีแผนงาน 
หรือ โครงการ 
หรือ โปรแกรม 
สุขศึกษา หรือ 
แผนการจัด
กิจกรรมสุขศึกษา 

มีแผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ 
โปรแกรมสุขศึกษา 
หรือ แผนการจัด
กิจกรรมสุขศึกษา 
แต่ไม่มีวัตถุ 
ประสงค์เชิง
พฤติกรรมที่
สอดคล้องกับข้อมูล
พฤติกรรมในข้อ 2 

มีแผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ 
โปรแกรมสุขศึกษา 
หรือ แผนการจัด
กิจกรรมสุขศึกษา 
และมีวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรมที่
สอดคล้องกับ ข้อมูล
พฤติกรรมในข้อ 2 

5. มีการออกแบบกิจกรรมและใช้สื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้อง
กับปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพและ
ปัญหา ความต้องการและวิถีชีวิตของ
กลุ่มเป้าหมาย  

ไม่มีการออกแบบ
กิจกรรมและใช้
สื่อ ที่ใช้ข้อมูล
ปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรม 

มีการออกแบบ
กิจกรรมการ  
ปรับ เปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 
ที่ใช้ข้อมูลปัจจัย
สาเหตุพฤติกรรมที่
สอดคล้องกับข้อมูล

มีการออกแบบ
กิจกรรมและใช้สื่อ
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ ที่
ใช้ข้อมูลปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมที่
สอดคล้องกับข้อมูล
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เกณฑ์การให้คะแนน  

(Scoring Guideline) 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

ด้านสุขศึกษา 

ค าอธิบาย เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการให้คะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

การวิเคราะห์ในข้อ
3 

การวิเคราะห์ในข้อ 5 

6. แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรม
สุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุข
ศึกษา จัดท าโดยการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายตัวแทน
ภาคประชาชน 

แผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ 
โปรแกรม 
สุขศึกษา หรือ 
แผนการจัด
กิจกรรมสุขศึกษา 
จัดท าโดย
ผู้รับผิดชอบงาน 

แผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ 
โปรแกรมสุขศึกษา 
หรือ แผนการจัด
กิจกรรมสุขศึกษา 
จัดท าโดยการมีส่วน
ร่วมของคณะ 
กรรมการสุขศึกษา
หรือทีมสหวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้อง 

แผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ 
โปรแกรมสุขศึกษา 
หรือ แผนการจัด
กิจกรรมสุขศึกษา 
จัดท าโดยการมีส่วน
ร่วมของคณะ 
กรรมการสุขศึกษา 
ทีมสหวิชาชีพ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเครือข่าย
ตัวแทนภาค
ประชาชน 

7. มีแนวทางการประเมินผลการด าเนินงาน
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ระบุ
ตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพ เครื่องมือ 
ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมาย  

 

 

ไม่มีแนวทางการ
ประเมินผลงาน 

มีแนวทางการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานสุขศึกษา
ที่ระบุ ตัวชี้วัด
พฤติกรรม/ 
ระยะเวลา/
กลุ่มเป้าหมาย  

มีแนวทางการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานสุขศึกษา  
ที่ระบุ ตัวชี้วัด
พฤติกรรม/ 
ระยะเวลา/
กลุ่มเป้าหมายและ 
เครื่องมือ 

8. มีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ 
แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาครบตามแผน
ที่ก าหนด และการด าเนินกิจกรรมใช้การมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสุขศึกษาหรือ 
ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ตัวแทนภาคประชาชน 

มีการจัดกิจกรรม
ไม่ครบตามแผน 

มีการจัดกิจกรรม
ครบตามแผนและ
การจัดกิจกรรมใช้
การส่วนร่วมของ
คณะ กรรมการสุข
ศึกษาหรือ ทีมสห
วิชาชีพ หน่วยงาน

มีการจัดกิจกรรมครบ
ตามแผนและการจัด
กิจกรรมใช้มีการส่วน
ร่วมของคณะ 
กรรมการสุขศึกษา
หรือ ทีมสหวิชาชีพ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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เกณฑ์การให้คะแนน  

(Scoring Guideline) 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

ด้านสุขศึกษา 

ค าอธิบาย เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการให้คะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

ที่เก่ียวข้อง และตัวแทนภาค
ประชาชน 

9. มีการ สนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคี 
เครือข่าย แกนน าสุขภาพภาคประชาชน ใน
การด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ 
 

ไม่มีการสนับสนุน
เสริมพลังให้กับ
ภาคีเครือข่าย 

มีการสนับสนุน 
เสริมพลังให้กับภาคี
เครือข่ายสุขภาพที่
เป็นเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข 

มีการสนับสนุน เสริม
พลังให้แก่ภาคี
เครือข่ายสุขภาพ 
แกนน าสุขภาพภาค
ประชาชน 
 

10. มีการประเมินผลและรายงานผลเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
 

ไม่มีการ
ประเมินผล 

มีผลการประเมิน
ระดับปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมสุขภาพ
และหรือในระดับ
ภาวะสุขภาพเมื่อ
สิ้นสุดโครงการ 

มีผลการประเมิน
พฤติกรรมสุขภาพ
ตามวัตถุประสงค์เม่ือ
สิ้นสุดโครงการ 

11. มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพและ
น า ผลการเฝ้าระวังไปใช้ในการปรับกิจกรรม
ในแผนงาน/โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ 

ไม่มีการเฝ้าระวัง
พฤติกรรมสุขภาพ 

มีแผนหรือแนวทาง 
วิธีการเฝ้าระวัง
พฤติกรรมสุขภาพ 
ในพฤติกรรมที่เป็น
ปัญหาสอดคล้อง
ตามแผน 

มีการเฝ้าระวังและน า 
ผลการเฝ้าระวังไปใช้
ในการปรับกิจกรรม
ในแผนงาน/โครงการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 
 

II. กระบวนการสุขศึกษาในกลุ่มป่วยเพื่อสร้างเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยและครอบครัว 

12. มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB) และ
หรือ ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ( HL) ที่
สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ 
 

ไม่มีข้อมูล
พฤติกรรมสุขภาพ
(HB) และหรือ 
ข้อมูลความรอบรู้
ด้านสุขภาพ( HL) 

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

มีข้อมูลพฤติกรรม
สุขภาพ(HB)และหรือ 
ข้อมูลความรอบรู้
ด้านสุขภาพ(HL) 
และ น าไปใช้ในการ
วางแผนการด าเนิน 
งานสุขศึกษา 
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เกณฑ์การให้คะแนน  

(Scoring Guideline) 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

ด้านสุขศึกษา 

ค าอธิบาย เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการให้คะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

(ก าหนดวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม) 

13. มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรม
สุขภาพ ที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขที่
ส าคัญ 

ไม่มีการวิเคราะห์
ปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมสุขภาพ 

มีการวิเคราะห์
ปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมสุขภาพ 

มีการวิเคราะห์ปัจจัย
สาเหตุพฤติกรรม
สุขภาพ และน าไปใช้
ในการวางแผนการ
ด าเนินงานสุขศึกษา 
(ออกแบบกิจกรรม) 

14. มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ 
โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัด
กิจกรรมสุขศึกษาที่มีวัตถุประสงค์หรือ
ตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับ
ปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่รับผิดชอบของ
โรงพยาบาล  

ไม่มีแผนงาน 
หรือ โครงการ 
หรือ โปรแกรมสุข
ศึกษา หรือ 
แผนการจัด
กิจกรรมสุขศึกษา 

มีแผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ 
โปรแกรมสุขศึกษา 
หรือ แผนการจัด
กิจกรรมสุขศึกษา 
แตไ่ม่มี
วัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมที่
สอดคล้องกับข้อมูล
พฤติกรรมในข้อ 
12 

มีแผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ 
โปรแกรมสุขศึกษา 
หรือ แผนการจัด
กิจกรรมสุขศึกษา 
และมีวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรมที่
สอดคล้องกับ ข้อมูล
พฤติกรรมในข้อ 12 

15. มีการออกแบบกิจกรรมและใช้สื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้อง
กับปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพและ
ปัญหา ความต้องการและวิถีชีวิตของ
กลุ่มเป้าหมาย  

ไม่มีการออกแบบ
กิจกรรมและใช้
สื่อ ที่ใช้ข้อมูล
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 

แผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ 

แผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ 

แผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ 
โปรแกรมสุขศึกษา 
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เกณฑ์การให้คะแนน  

(Scoring Guideline) 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

ด้านสุขศึกษา 

ค าอธิบาย เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการให้คะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

จัดท าโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเครือข่ายตัวแทนภาค
ประชาชน 

โปรแกรมสุข
ศึกษา หรือ 
แผนการจัด
กิจกรรมสุขศึกษา 
จัดท าโดย
ผู้รับผิดชอบงาน 

โปรแกรมสุขศึกษา 
หรือ แผนการจัด
กิจกรรมสุขศึกษา 
จัดท าโดยการมีส่วน
ร่วมของคณะ 
กรรมการสุขศึกษา
หรือ ทีมสห
วิชาชีพที่เก่ียวข้อง 

หรือ แผนการจัด
กิจกรรมสุขศึกษา 
จัดท าโดยการมี 
ส่วนร่วมของคณะ 
กรรมการสุขศึกษา 
ทีมสหวิชาชีพ ผู้ป่วย
และครอบครัว 

17. มีแนวทางการประเมินผลการ
ด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพที่ระบุตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพ 
เครื่องมือ ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมาย  
 
 

ไม่มีแนวทางการ
ประเมินผลงาน 

มีแนวทางการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานสุขศึกษา
ที่ระบุ ตัวชี้วัด
พฤติกรรม/ 
ระยะเวลา/
กลุ่มเป้าหมาย  

มีแนวทางการ
ประเมินผลงาน 
สุขศึกษาที่ระบุ 
ตัวชี้วัดพฤติกรรม/
ระยะเวลา 
/กลุ่มเป้าหมาย และ 
เครื่องมือ 

18. มีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ 
แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาครบตามแผน
ที่ก าหนด และการจัดกิจกรรมใช้การมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการสุขศึกษาหรือ  
ทีมสหวิชาชีพ ผู้ป่วยและครอบครัว 

มีการจัดกิจกรรม
สุขศึกษา ไม่ครบ
ตามแผน 

มีการจัดกิจกรรม
สุขศึกษา ครบตาม
แผนและการจัด
กิจกรรมสุขศึกษา 
ใช้การมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการ
สุขศึกษาหรือ 
ทีมสหวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง 

มีการจัดกิจกรรมสุข
ศึกษา ครบตามแผน
และการจัดกิจกรรม
สุขศึกษา ใช้การมี
ส่วนร่วมของคณะ 
กรรมการสุขศึกษา 
ทีมสหวิชาชีพ และ
ผู้ป่วยและครอบครัว 

19. มีการ สนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคี
เครือข่าย แกนน าสุขภาพภาคประชาชน ใน
การด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ 
 

ไม่มีการ
สนับสนุนเสริม
พลังให้กับภาคี
เครือข่าย 

มีการสนับสนุน 
เสริมพลังให้กับภาคี
เครือข่ายที่เป็น
เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข  

มีการสนับสนุน เสริม
พลังให้แก่ภาคี
เครือข่ายสุขภาพ 
แกนน าสุขภาพภาค
ประชาชน 
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เกณฑ์การให้คะแนน  

(Scoring Guideline) 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

ด้านสุขศึกษา 

ค าอธิบาย เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการให้คะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

20. มีการประเมินผลและรายงานผลเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
 

ไม่มีการ
ประเมินผล 

มีผลการประเมิน
ระดับปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมสุขภาพ
และหรือในระดับ
ภาวะสุขภาพเมื่อ
สิ้นสุดโครงการ 

มีผลการประเมิน
พฤติกรรมสุขภาพ
ตามวัตถุประสงค์เม่ือ
สิ้นสุดโครงการ 

21. มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่ระบุ
พฤติกรรมสุขภาพเป้าหมายวิธีการและ
เครื่องมือ ระยะเวลา  
 

ไม่มีการเฝ้าระวัง
พฤติกรรมสุขภาพ 

มีแผนหรือแนวทาง 
วิธีการเฝ้าระวัง
พฤติกรรมสุขภาพ 
ในพฤติกรรมที่เป็น
ปัญหาสอดคล้อง
ตามแผน 

มีการเฝ้าระวังและ
น า ผลการเฝ้าระวัง
ไปใช้ในการปรับ
กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 

 

หมวดที่ 3 ผลลัพธ์การด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  

เกณฑ์การให้คะแนน  

(Scoring Guideline) 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

ด้านสุขศึกษา 

ค าอธิบาย เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการให้คะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

22. กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านกระบวนการสุข
ศึกษามีพฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรือความ
รอบรู้ทางสุขภาพ(HL) ในปัญหาสาธารณสุข
ที่ส าคัญเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกต้อง
เพ่ิมข้ึน  

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

สามารถแสดง
ผลเปรียบเทียบ
พฤติกรรมสุขภาพ 
(HB) หรือความ
รอบรู้ทางสุขภาพ
(HL) ที่เปลี่ยนไป

สามารถแสดง
ผลเปรียบเทียบ
พฤติกรรมสุขภาพ 
(HB) หรือความรอบรู้
ทางสุขภาพ(HL) ของ
กลุ่มเป้าหมาย ได้ทั้ง
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เกณฑ์การให้คะแนน  

(Scoring Guideline) 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

ด้านสุขศึกษา 

ค าอธิบาย เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการให้คะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

 ของกลุ่มเป้าหมาย 
ได้ 1 กลุ่ม (กลุ่มไม่
ป่วย หรือกลุ่มป่วย) 

2 กลุ่ม (กลุ่มไม่ป่วย 
และกลุ่มป่วย) 

23.กลุ่มเป้าหมาย ที่ผ่านกระบวนการสุข
ศึกษามีภาวะสุขภาพที่ดีข้ึน 

 

ไม่สามารถ
แสดงผลภาวะ
สุขภาพที่
เปลี่ยนไปได้ 

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

สามารถแสดง
ผลเปรียบเทียบภาวะ
สุขภาพที่เปลี่ยนไปได้
ของกลุ่มเป้าหมาย 
ได้ทั้ง 2 กลุ่ม (กลุ่ม
ไม่ป่วยและกลุ่มป่วย) 

24. มีงานวิจัย หรือ นวัตกรรม หรือ 
ต้นแบบ หรือผลงานเด่นที่ประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินงานสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพปีละ 1เรื่อง 
ภายใต้ปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ 5 ปัญหา 

 

 

ไม่มี มี ต้นแบบ หรือ
ผลงานเด่น 

มีงานวิจัย หรือ 
นวัตกรรม 

 

25. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความพึง
พอใจ ต่อกระบวนการสุขศึกษาตาม
แผนงานโครงการ 
 

ไม่มีการส ารวจ
ความพึงพอใจ 

ผลการประเมิน
ความพึงพอใจต่อ
บริการสุขศึกษา 
น้อยกว่าร้อยละ 
80  

มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจต่อ
บริการสุขศึกษา
มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 80  

เกณฑ์ท้ังหมด 25 ข้อ คะแนนเต็ม 25 คะแนน 
สูตรค านวณ ร้อยละ = (คะแนนที่ได้ x100)/ 25 
จัดระดับการพัฒนาตามช่วงคะแนน ดังนี้ 
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• ระดับพ้ืนฐาน : ต่ ากว่า ร้อยละ 60 
• ระดับพัฒนา : ร้อยละ 60 - น้อยกว่า ร้อยละ 85 
• ระดับคุณภาพ : ตั้งแต่ ร้อยละ 85 ขึ้นไป 
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แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา รพศ. / รพท. 

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

ชื่อสถานบริการสุขภาพ : ……………………………………………………… จังหวัด : …………………….………….. อ าเภอ : ………………………..……. ต าบล : ………………..……………. 

ปีงบประมาณ : 2562 

แบบและเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

1. มีบุคลากรด าเนินงานสุขศึกษาและได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านพฤติกรรมสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ(ในปีท่ีผ่านมาจนถึงปีปัจจุบัน) 

0 คะแนน มีผู้รับผิดชอบในกลุ่มงานสุขศึกษา แต่ผู้รับผิดชอบ ไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ในปีทีผ่่านมา
จนถึงปีปัจจุบัน 

  
0.5 คะแนน มีผู้รับผิดชอบในกลุ่มงานสุขศึกษาและผู้รับผิดชอบ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 1 คนในปีที่

ผ่านมาจนถึงปีปัจจุบัน 

1 คะแนน มีผู้รับผิดชอบในกลุ่มงานสุขศึกษา และผู้รับผิดชอบ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 2 คนในปีที่
ผ่านมาจนถึงปีปัจจุบัน 

I. กระบวนการสุขศึกษาในกลุ่มไม่ป่วยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 

2. มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB) และหรือ ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ( HL) ที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญ 

0 คะแนน ไม่มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB) และหรือ ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ( HL) ในกลุ่มไม่ป่วย   
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รหัสสถานบริการ : ………………………………………………………………..……….………………… สถานบริการสุขภาพ ระดับ : รพศ. / รพท. .…………………….………….................... 

ชื่อสถานบริการสุขภาพ : ……………………………………………………… จังหวัด : …………………….………….. อ าเภอ : ………………………..……. ต าบล : ………………..……………. 

ปีงบประมาณ : 2562 

แบบและเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

0.5 คะแนน มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB)และหรือ ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ( HL) ในกลุ่มไม่ป่วย 

1 คะแนน มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB)และหรือ ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ( HL) และน าไปใช้ใน
การวางแผนการด าเนินงานสุขศึกษา (ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม) 

3. มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญ 

0 คะแนน ไม่มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ 

  
0.5 คะแนน มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ 

1 คะแนน มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ และน าไปใช้ในการวางแผนการด าเนินงานสุข
ศึกษา (ออกแบบกิจกรรม) 

4. มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาที่มีวัตถุประสงค์หรือตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับปัญห าสาธารณสุข 
ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล 

0 คะแนน ไม่มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา   



 

คู่มือ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2562 (พิมพ์ครั้งที่ 1)                                                            หน้า ๒๒๐/246 

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

ชื่อสถานบริการสุขภาพ : ……………………………………………………… จังหวัด : …………………….………….. อ าเภอ : ………………………..……. ต าบล : ………………..……………. 

ปีงบประมาณ : 2562 

แบบและเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

0.5 คะแนน มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา 

แต่ไม่มีวัตถุ ประสงค์เชิงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับข้อมูลพฤติกรรมในข้อ 2 

1 คะแนน มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา 

และมีวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ ข้อมูลพฤติกรรมในข้อ 2 

5. มีการออกแบบกิจกรรมและใช้สื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพและปัญหา ความต้องการและวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย 

0 คะแนน ไม่มีการออกแบบกิจกรรมและใช้สื่อ ที่ใช้ข้อมูลปัจจัยสาเหตุพฤติกรรม 

  

0.5 คะแนน มีการออกแบบกิจกรรมการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่ใช้ข้อมูลปัจจัยสาเหตุพฤติกรรม
ที่สอดคล้องกับข้อมูลการวิเคราะห์ในข้อ 3 

1 คะแนน มีการออกแบบกิจกรรมและใช้สื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่ใช้ข้อมูลปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมที่สอดคล้องกับข้อมูลการวิเคราะห์ในข้อ 3 
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ชื่อสถานบริการสุขภาพ : ……………………………………………………… จังหวัด : …………………….………….. อ าเภอ : ………………………..……. ต าบล : ………………..……………. 

ปีงบประมาณ : 2562 

แบบและเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

6. แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดท าโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเครือข่ายตัวแทนภาคประชาชน 

0 คะแนน แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดท า
โดยผู้รับผิดชอบงาน 

  
0.5 คะแนน แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดท า

โดยการมีส่วนร่วมของคณะ กรรมการสุขศึกษาหรือทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 

1 คะแนน แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดท า
โดยการมีส่วนร่วมของคณะ กรรมการสุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เครือข่ายตัวแทนภาค 

7. มีแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ระบุตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพ เครื่องมือ ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมาย 

0 คะแนน ไม่มีแนวทางการประเมินผลงาน   
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ปีงบประมาณ : 2562 

แบบและเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

0.5 คะแนน มีแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาที่ระบุ ตัวชี้วัดพฤติกรรม/ ระยะเวลา/
กลุ่มเป้าหมาย 

1 คะแนน มีแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษา ที่ระบุ ตัวชี้วัดพฤติกรรม/ ระยะเวลา/
กลุ่มเป้าหมายและ เครื่องมือ 

8. มีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาครบตามแผนที่ก าหนด และการด าเนินกิจกรรมใช้การมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสุขศึกษาหรือ ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนภาคประชาชน 

0 คะแนน มีการจัดกิจกรรมไม่ครบตามแผน 

  
0.5 คะแนน มีการจัดกิจกรรมครบตามแผนและการจัดกิจกรรมใช้การส่วนร่วมของคณะกรรมการสุข

ศึกษาหรือ ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1 คะแนน มีการจัดกิจกรรมครบตามแผนและการจัดกิจกรรมใช้มีการส่วนร่วมของคณะ กรรมการสุข
ศึกษาหรือ ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนภาคประชาชน 
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ปีงบประมาณ : 2562 

แบบและเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

9. มีการ สนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคี เครือข่าย แกนน าสุขภาพภาคประชาชน ในการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

0 คะแนน ไม่มีการสนับสนุนเสริมพลังให้กับภาคีเครือข่าย 

  0.5 คะแนน มีการสนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคีเครือข่ายสุขภาพที่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

1 คะแนน มีการสนับสนุน เสริมพลังให้แก่ภาคีเครือข่ายสุขภาพ แกนน าสุขภาพภาคประชาชน 

10. มีการประเมินผลและรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร 

0 คะแนน ไม่มีการประเมินผล 

  
0.5 คะแนน มีผลการประเมินระดับปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพและหรือในระดับภาวะสุขภาพเมื่อ

สิ้นสุดโครงการ 

1 คะแนน มีผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพตามวัตถุประสงค์เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

11. มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพและน า ผลการเฝ้าระวังไปใช้ในการปรับกิจกรรมในแผนงาน/โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 



 

คู่มือ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2562 (พิมพ์ครั้งที่ 1)                                                            หน้า ๒๒๔/246 

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

ชื่อสถานบริการสุขภาพ : ……………………………………………………… จังหวัด : …………………….………….. อ าเภอ : ………………………..……. ต าบล : ………………..……………. 

ปีงบประมาณ : 2562 

แบบและเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

0 คะแนน ไม่มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ 

  
0.5 คะแนน มีแผนหรือแนวทาง วิธีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ในพฤติกรรมที่เป็นปัญหาสอดคล้อง

ตามแผน 

1 คะแนน มีการเฝ้าระวังและน า ผลการเฝ้าระวังไปใช้ในการปรับกิจกรรมในแผนงาน/โครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

II. กระบวนการสุขศึกษาในกลุ่มป่วยเพื่อสร้างเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยและครอบครัว 

12. มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB) และหรือ ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ( HL) ที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญ 

0 คะแนน ไมม่ีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB) และหรือ ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ ( HL) 

  
0.5 คะแนน มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB) และหรือ ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ ( HL) 

1 คะแนน มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB)และหรือ ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ(HL) และ น าไปใช้ใน
การวางแผนการด าเนิน งานสุขศึกษา (ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม) 



 

คู่มือ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2562 (พิมพ์ครั้งที่ 1)                                                            หน้า ๒๒๕/246 

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

ชื่อสถานบริการสุขภาพ : ……………………………………………………… จังหวัด : …………………….………….. อ าเภอ : ………………………..……. ต าบล : ………………..……………. 

ปีงบประมาณ : 2562 

แบบและเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

13. มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญ 

0 คะแนน ไม่มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ 

  
0.5 คะแนน มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ 

1 คะแนน มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ และน าไปใช้ในการวางแผนการด าเนินงาน 

สุขศึกษา (ออกแบบกิจกรรม) 

14. มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาที่มีวัตถุประสงค์หรือตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับปัญหาสาธา รณสุขใน
พื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล 

0 คะแนน ไม่มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา 

  
0.5 คะแนน 

มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา 

แตไ่ม่มีวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับข้อมูลพฤติกรรมในข้อ 12 



 

คู่มือ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2562 (พิมพ์ครั้งที่ 1)                                                            หน้า ๒๒๖/246 

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

ชื่อสถานบริการสุขภาพ : ……………………………………………………… จังหวัด : …………………….………….. อ าเภอ : ………………………..……. ต าบล : ………………..……………. 

ปีงบประมาณ : 2562 

แบบและเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

1 คะแนน มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา 

และมีวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ ข้อมูลพฤติกรรมในข้อ 12 

15. มีการออกแบบกิจกรรมและใช้สื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพและปัญหา ความต้องการและวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย 

0 คะแนน ไม่มีการออกแบบกิจกรรมและใช้สื่อ ที่ใช้ข้อมูลปัจจัยสาเหตุพฤติกรรม 

  
0.5 คะแนน มีการออกแบบกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่ใช้มูลปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมที่

สอดคล้องกับข้อมูลการวิเคราะห์ในข้อ 13 

1 คะแนน มีการออกแบบกิจกรรมและใช้สื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่ใช้มูลปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมที่สอดคล้องกับข้อมูลการวิเคราะห์ในข้อ 13 

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

0 คะแนน แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดท า   



 

คู่มือ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2562 (พิมพ์ครั้งที่ 1)                                                            หน้า ๒๒๗/246 

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

ชื่อสถานบริการสุขภาพ : ……………………………………………………… จังหวัด : …………………….………….. อ าเภอ : ………………………..……. ต าบล : ………………..……………. 

ปีงบประมาณ : 2562 

แบบและเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

โดยผู้รับผิดชอบงาน 

0.5 คะแนน แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดท า
โดยการมีส่วนร่วมของคณะ กรรมการสุขศึกษาหรือ ทีมสหวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 

1 คะแนน แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดท า
โดยการมีส่วนร่วมของคณะ กรรมการสุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ ผู้ป่วยและครอบครัว 

17. มีแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ระบุตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพ เครื่องมือ ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมาย 

0 คะแนน ไม่มีแนวทางการประเมินผลงาน 

  
0.5 คะแนน มีแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาที่ระบุ ตัวชี้วัดพฤติกรรม/ ระยะเวลา/

กลุ่มเป้าหมาย 

1 คะแนน มีแนวทางการประเมินผลงาน 
สุขศึกษาที่ระบุ ตัวชี้วัดพฤติกรรม/ระยะเวลา/กลุ่มเป้าหมาย และ เครื่องมือ 



 

คู่มือ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2562 (พิมพ์ครั้งที่ 1)                                                            หน้า ๒๒๘/246 
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ชื่อสถานบริการสุขภาพ : ……………………………………………………… จังหวัด : …………………….………….. อ าเภอ : ………………………..……. ต าบล : ………………..……………. 

ปีงบประมาณ : 2562 

แบบและเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

18. มีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาครบตามแผนที่ก าหนด และการจัดกิจกรรมใช้การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสุขศึกษาหรือ ทีมสหวิชาชีพ ผู้ป่วยและครอบครัว 

0 คะแนน มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษา ไม่ครบตามแผน 

  
0.5 คะแนน มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษา ครบตามแผนและการจัดกิจกรรมสุขศึกษา ใช้การมีส่วนร่วมของ

คณะกรรมการสุขศึกษาหรือ ทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 

1 คะแนน มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษา ครบตามแผนและการจัดกิจกรรมสุขศึกษา ใช้การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ และผู้ป่วยและครอบครัว 

19. มีการ สนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคีเครือข่าย แกนน าสุขภาพภาคประชาชน ในการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

0 คะแนน ไม่มีการสนับสนุนเสริมพลังให้กับภาคีเครือข่าย 

  0.5 คะแนน มีการสนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคีเครือข่ายที่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

1 คะแนน มีการสนับสนุน เสริมพลังให้แก่ภาคีเครือข่ายสุขภาพ แกนน าสุขภาพภาคประชาชน 



 

คู่มือ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2562 (พิมพ์ครั้งที่ 1)                                                            หน้า ๒๒๙/246 
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ปีงบประมาณ : 2562 

แบบและเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

20. มีการประเมินผลและรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร 

0 คะแนน ไม่มีการประเมินผล 

  
0.5 คะแนน มีผลการประเมินระดับปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพและหรือในระดับภาวะสุขภาพเมื่อ

สิ้นสุดโครงการ 

1 คะแนน มีผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพตามวัตถุประสงค์เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

21. มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่ระบุพฤติกรรมสุขภาพเป้าหมายวิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา  

0 คะแนน ไม่มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ 

  
0.5 คะแนน มีแผนหรือแนวทาง วธิีการเฝา้ระวังพฤติกรรมสุขภาพ ในพฤติกรรมที่เป็นปัญหาสอดคล้องตามแผน 

1 คะแนน มีการเฝ้าระวังและน า ผลการเฝ้าระวังไปใช้ในการปรับกิจกรรมในแผนงาน/โครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
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รหัสสถานบริการ : ………………………………………………………………..……….………………… สถานบริการสุขภาพ ระดับ : รพศ. / รพท. .…………………….………….................... 

ชื่อสถานบริการสุขภาพ : ……………………………………………………… จังหวัด : …………………….………….. อ าเภอ : ………………………..……. ต าบล : ………………..……………. 

ปีงบประมาณ : 2562 

แบบและเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

22. มีการวิจัยด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของโรงพยาบาล และเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒน าพฤติกรรม
สุขภาพ อย่างน้อย 1 เรื่อง  

0 คะแนน ไม่มีการวิจัยด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 

  
0.5 คะแนน มีโครงร่างงานวิจัยด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับ 1ใน 5 ปัญหา

สาธารณสุขของหน่วยงานหรือพ้ืนที่(บทที่ 1-3) 

1 คะแนน มีรายงานการวิจัยด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับ 1ใน 5 ปัญหา
สาธารณสุขของหน่วยงานหรือพ้ืนที่ 

23. กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านกระบวนการสุขศึกษามีพฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรือความรอบรู้ทางสุขภาพ(HL) ในปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีถูกต้องเพิ่มข้ึน  

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

  
0.5 คะแนน สามารถแสดงผลเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรือความรอบรู้ทางสุขภาพ(HL) ที่

เปลี่ยนไปของกลุ่มเป้าหมาย ได้ 1 กลุ่ม (กลุ่มไม่ป่วย หรือกลุ่มป่วย) 
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รหัสสถานบริการ : ………………………………………………………………..……….………………… สถานบริการสุขภาพ ระดับ : รพศ. / รพท. .…………………….………….................... 

ชื่อสถานบริการสุขภาพ : ……………………………………………………… จังหวัด : …………………….………….. อ าเภอ : ………………………..……. ต าบล : ………………..……………. 

ปีงบประมาณ : 2562 

แบบและเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา 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 กลุ่ม (กลุ่ม

ไม่ป่วย หรือกลุ่มป่วย) 

1 คะแนน สามารถแสดงผลเปรียบเทียบภาวะสุขภาพที่เปลี่ยนไปได้ของกลุ่มเป้าหมาย ได้ทั้ง 2 กลุ่ม 
(กลุ่มไม่ป่วยและกลุ่มป่วย) 

25. มีนวัตกรรม หรือ ต้นแบบ หรือผลงานเด่นที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพปีละ 1เรื่อง ภายใต้ปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ 5 ปัญหา 

0 คะแนน ไม่มี 
  

0.5 คะแนน มี  
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รหัสสถานบริการ : ………………………………………………………………..……….………………… สถานบริการสุขภาพ ระดับ : รพศ. / รพท. .…………………….………….................... 

ชื่อสถานบริการสุขภาพ : ……………………………………………………… จังหวัด : …………………….………….. อ าเภอ : ………………………..……. ต าบล : ………………..……………. 

ปีงบประมาณ : 2562 

แบบและเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

1 คะแนน มี และ มีการเผยแพร่สู่สาธารณะ 

26. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ ต่อกระบวนการสุขศึกษาตามแผนงานโครงการ 

0 คะแนน ไม่มีการส ารวจความพึงพอใจ 

  0.5 คะแนน ผลการประเมินความพึงพอใจต่อบริการสุขศึกษา น้อยกว่าร้อยละ 80 

1 คะแนน มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อบริการสุขศึกษามากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 

รวม   

เกณฑ์ท้ังหมด 26 ข้อ คะแนนเต็ม 26 คะแนน 

สูตรค านวณ ร้อยละ = (คะแนนที่ได้ x100)/ 26 

ช่วงคะแนน 

• ระดับพ้ืนฐาน : ต่ ากว่า ร้อยละ 60 
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รหัสสถานบริการ : ………………………………………………………………..……….………………… สถานบริการสุขภาพ ระดับ : รพศ. / รพท. .…………………….………….................... 

ชื่อสถานบริการสุขภาพ : ……………………………………………………… จังหวัด : …………………….………….. อ าเภอ : ………………………..……. ต าบล : ………………..……………. 

ปีงบประมาณ : 2562 

แบบและเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

• ระดับพัฒนา : ร้อยละ 60 - น้อยกว่า ร้อยละ 85 

• ระดับคุณภาพ : ตั้งแต่ ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา  

  ระดับพ้ืนฐาน  ระดับพัฒนา  ระดับคุณภาพ  

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

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

                                                                   ต าแหน่ง................................................... ........................ 
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แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา รพช. 

รหัสสถานบริการ : ………………………………………………………………..……….………………… สถานบริการสุขภาพ ระดับ : รพช. 

ชื่อสถานบริการสุขภาพ : ……………………………………………………… จังหวัด : …………………….………….. อ าเภอ : ………………………..……. ต าบล : ………………..……………. 

ปีงบประมาณ : 2562 
 

แบบและเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

1. มีบุคลากรด าเนินงานสุขศึกษาและได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านพฤติกรรมสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ(ในปีท่ีผ่านมาจนถึงปีปัจจุบัน) 

0 คะแนน ไม่มีผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษา หรือ ทีมงาน หรือ คณะกรรมการ ในปีที่ผ่านมาจนถึงปีปัจจุบัน 

  
0.5 คะแนน มีผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษา หรือ ทีมงาน หรือ คณะ กรรมการแต่ไม่ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพในปีที่ผ่านมาจนถึงปีปัจจุบัน 

1 คะแนน มีผูร้ับผิดชอบงานสุขศึกษา หรือ ทีมงาน หรือ คณะกรรมการและได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
ในปีที่ผ่านมาจนถึงปีปัจจุบัน 

I. กระบวนการสุขศึกษาในกลุ่มไม่ป่วยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 

2. มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB) และหรือ ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ( HL) ที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญ 

0 คะแนน ไม่มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB) และหรือ ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ( HL) ในกลุ่มไม่ป่วย   
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แบบและเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

0.5 คะแนน มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB)และหรือ ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ( HL) ในกลุ่มไม่ป่วย 

1 คะแนน มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB)และหรือ ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ( HL) และน าไปใช้ใน
การวางแผนการด าเนินงานสุขศึกษา (ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม) 

3. มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ 

0 คะแนน ไม่มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ 

  
0.5 คะแนน มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ 

1 คะแนน มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ และน าไปใช้ในการวางแผนการด าเนินงานสุข
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 หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา 

แต่ไม่มีวัตถุ ประสงค์เชิงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับข้อมูลพฤติกรรมในข้อ 2 

1 คะแนน มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา 
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แบบและเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

และมีวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ ข้อมูลพฤติกรรมในข้อ 2 

5. มีการออกแบบกิจกรรมและใช้สื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพและปัญหา ความต้องการและวิถีชีวิตของ
กลุ่มเป้าหมาย 

0 คะแนน ไม่มีการออกแบบกิจกรรมและใช้สื่อ ที่ใช้ข้อมูลปัจจัยสาเหตุพฤติกรรม 

  
0.5 คะแนน มีการออกแบบกิจกรรมการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่ใช้ข้อมูลปัจจัยสาเหตุพฤติกรรม

ที่สอดคล้องกับข้อมูลการวิเคราะห์ในข้อ 3 

1 คะแนน มีการออกแบบกิจกรรมและใช้สื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่ใช้ข้อมูลปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมที่สอดคล้องกับข้อมูลการวิเคราะห์ในข้อ 3 

6. แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดท าโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเครือข่ายตัวแทนภาคประชาชน 

0 คะแนน แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดท า
โดยผู้รับผิดชอบงาน 

  0.5 คะแนน แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดท า
โดยการมีส่วนร่วมของคณะ กรรมการสุขศึกษาหรือทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 

1 คะแนน แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดท า
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แบบและเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

โดยการมีส่วนร่วมของคณะ กรรมการสุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เครือข่ายตัวแทนภาค 

7. มีแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ระบุตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพ เครื่องมือ ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมาย 

0 คะแนน ไม่มีแนวทางการประเมินผลงาน 

  
0.5 คะแนน มีแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาที่ระบุ ตัวชี้วัดพฤติกรรม/ ระยะเวลา/

กลุ่มเป้าหมาย 

1 คะแนน มีแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษา ที่ระบุ ตัวชี้วัดพฤติกรรม/ ระยะเวลา/
กลุ่มเป้าหมายและ เครื่องมือ 

8. มีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาครบตามแผนที่ก าหนด และการด าเนินกิจกรรมใช้การมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสุขศึกษาหรือ ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนภาคประชาชน 

0 คะแนน มีการจัดกิจกรรมไม่ครบตามแผน 

  
0.5 คะแนน มีการจัดกิจกรรมครบตามแผนและการจัดกิจกรรมใช้การส่วนร่วมของคณะกรรมการสุข

ศึกษาหรือ ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1 คะแนน มีการจัดกิจกรรมครบตามแผนและการจัดกิจกรรมใช้มีการส่วนร่วมของคณะ กรรมการสุข
ศึกษาหรือ ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนภาคประชาชน 
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แบบและเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

9. มีการ สนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคี เครือข่าย แกนน าสุขภาพภาคประชาชน ในการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

0 คะแนน ไม่มีการสนับสนุนเสริมพลังให้กับภาคีเครือข่าย 

  0.5 คะแนน มีการสนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคีเครือข่ายสุขภาพที่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

1 คะแนน มีการสนับสนุน เสริมพลังให้แก่ภาคีเครือข่ายสุขภาพ แกนน าสุขภาพภาคประชาชน 

10. มีการประเมินผลและรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร 

0 คะแนน ไม่มีการประเมินผล 

  
0.5 คะแนน มีผลการประเมินระดับปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพและหรือในระดับภาวะสุขภาพเมื่อ

สิ้นสุดโครงการ 

1 คะแนน มีผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพตามวัตถุประสงค์เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

11. มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพและน า ผลการเฝ้าระวังไปใช้ในการปรับกิจกรรมในแผนงาน/โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

0 คะแนน ไม่มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ 

  0.5 คะแนน มีแผนหรือแนวทาง วธิีการเฝา้ระวังพฤติกรรมสุขภาพ ในพฤติกรรมที่เป็นปัญหาสอดคล้องตามแผน 

1 คะแนน มีการเฝ้าระวังและน า ผลการเฝ้าระวังไปใช้ในการปรับกิจกรรมในแผนงาน/โครงการ
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แบบและเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

II. กระบวนการสุขศึกษาในกลุ่มป่วยเพื่อสร้างเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยและครอบครัว 

12. มีข้อมูลพฤตกิรรมสุขภาพ(HB) และหรือ ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ( HL) ที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญ 

0 คะแนน ไม่มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB) และหรือ ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ ( HL) 

  
0.5 คะแนน มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB) และหรือ ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ ( HL) 

1 คะแนน มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB)และหรือ ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ(HL) และ น าไปใช้ใน
การวางแผนการด าเนิน งานสุขศึกษา (ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม) 

13. มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญ 

0 คะแนน ไม่มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ 

  
0.5 คะแนน มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ 

1 คะแนน มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ และน าไปใช้ในการวางแผนการด าเนินงาน 

สุขศึกษา (ออกแบบกิจกรรม) 

14. มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาที่มีวัตถุประสงค์หรือตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขใน
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แบบและเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

พื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล 

0 คะแนน ไม่มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา 

  

0.5 คะแนน มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา 

แตไ่ม่มีวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับข้อมูลพฤติกรรมในข้อ 12 

1 คะแนน มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา 

และมีวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ ข้อมูลพฤติกรรมในข้อ 12 

15. มีการออกแบบกิจกรรมและใช้สื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพและปัญหา ความต้องการและวิถีชี วิตของ
กลุ่มเป้าหมาย 

0 คะแนน ไม่มีการออกแบบกิจกรรมและใช้สื่อ ที่ใช้ข้อมูลปัจจัยสาเหตุพฤติกรรม 

  
0.5 คะแนน มีการออกแบบกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่ใช้มูลปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมที่

สอดคล้องกับข้อมูลการวิเคราะห์ในข้อ 13 

1 คะแนน มีการออกแบบกิจกรรมและใช้สื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่ใช้มูลปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมที่สอดคล้องกับข้อมูลการวิเคราะห์ในข้อ 13 

16. แผนงาน หรือ โครงการ หรือโปรแกรม สุขศึกษาหรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดท าโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานที่
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แบบและเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

เกี่ยวข้อง และเครือข่ายตัวแทนภาคประชาชน 

0 คะแนน แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดท า
โดยผู้รับผิดชอบงาน 

  
0.5 คะแนน แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดท า

โดยการมีส่วนร่วมของคณะ กรรมการสุขศึกษาหรือ ทีมสหวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 

1 คะแนน แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดท า
โดยการมีส่วนร่วมของคณะ กรรมการสุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ ผู้ป่วยและครอบครัว 

17. มีแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ระบุตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพ เครื่องมือ ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมาย 

0 คะแนน ไม่มีแนวทางการประเมินผลงาน 

  

0.5 คะแนน มีแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาที่ระบุ ตัวชี้วัดพฤติกรรม/ ระยะเวลา/
กลุ่มเป้าหมาย 

1 คะแนน มีแนวทางการประเมินผลงาน 

สุขศึกษาที่ระบุ ตัวชี้วัดพฤติกรรม/ระยะเวลา/กลุ่มเป้าหมาย และ เครื่องมือ 

18. มีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาครบตามแผนที่ก าหนด และการจัดกิจกรรมใช้การมีส่วนร่วม
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แบบและเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

ของคณะกรรมการสุขศึกษาหรือ ทีมสหวิชาชีพ ผู้ป่วยและครอบครัว 

0 คะแนน มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษา ไม่ครบตามแผน 

  
0.5 คะแนน มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษา ครบตามแผนและการจัดกิจกรรมสุขศึกษา ใช้การมีส่วนร่วมของ

คณะกรรมการสุขศึกษาหรือ ทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 

1 คะแนน มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษา ครบตามแผนและการจัดกิจกรรมสุขศึกษา ใช้การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ และผู้ป่วยและครอบครัว 

19. มีการ สนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคีเครือข่าย แกนน าสุขภาพภาคประชาชน ในการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

0 คะแนน ไม่มีการสนับสนุนเสริมพลังให้กับภาคีเครือข่าย 

  0.5 คะแนน มีการสนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคีเครือข่ายที่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

1 คะแนน มีการสนับสนุน เสริมพลังให้แก่ภาคีเครือข่ายสุขภาพ แกนน าสุขภาพภาคประชาชน 

20. มีการประเมินผลและรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร 

0 คะแนน ไม่มีการประเมินผล 

  0.5 คะแนน มีผลการประเมินระดับปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพและหรือในระดับภาวะสุขภาพเมื่อ
สิ้นสุดโครงการ 
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แบบและเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

1 คะแนน มีผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพตามวัตถุประสงค์เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

21. มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่ระบุพฤติกรรมสุขภาพเป้าหมายวิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา  

0 คะแนน ไม่มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ 

  
0.5 คะแนน มีแผนหรือแนวทาง วิธีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ในพฤติกรรมที่เป็นปัญหาสอดคล้อง

ตามแผน 

1 คะแนน มีการเฝ้าระวังและน า ผลการเฝ้าระวังไปใช้ในการปรับกิจกรรมในแผนงาน/โครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

22. กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านกระบวนการสุขศึกษามีพฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรือความรอบรู้ทางสุขภาพ(HL) ในปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น  

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

  
0.5 คะแนน สามารถแสดงผลเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรือความรอบรู้ทางสุขภาพ(HL) ที่

เปลี่ยนไปของกลุ่มเป้าหมาย ได้ 1 กลุ่ม (กลุ่มไม่ป่วย หรือกลุ่มป่วย) 

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

23. กลุ่มเป้าหมาย ที่ผ่านกระบวนการสุขศึกษามีภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น 
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แบบและเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

0 คะแนน ไม่สามารถแสดงผลภาวะสุขภาพที่เปลี่ยนไปได้ 

  
0.5 คะแนน สามารถแสดงผลเปรียบเทียบภาวะสุขภาพที่เปลี่ยนไปได้ของกลุ่มเป้าหมาย ได้ 1 กลุ่ม (กลุ่ม

ไม่ป่วย หรือกลุ่มป่วย) 

1 คะแนน สามารถแสดงผลเปรียบเทียบภาวะสุขภาพที่เปลี่ยนไปได้ของกลุ่มเป้าหมาย ได้ทั้ง 2 กลุ่ม 
(กลุ่มไม่ป่วยและกลุ่มป่วย) 

24. มีงานวิจัย หรือ นวัตกรรม หรือ ต้นแบบ หรือผลงานเด่นที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพปีละ 1เรื่อง ภายใต้ปัญหา
สาธารณสุขที่ส าคัญ 5 ปัญหา 

0 คะแนน ไม่มี 

  0.5 คะแนน มี ต้นแบบ หรือผลงานเด่น 

1 คะแนน มีงานวิจัย หรือ นวัตกรรม 

25. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ ต่อกระบวนการสุขศึกษาตามแผนงานโครงการ 

0 คะแนน ไม่มีการส ารวจความพึงพอใจ 

  0.5 คะแนน ผลการประเมินความพึงพอใจต่อบริการสุขศึกษา น้อยกว่าร้อยละ 80 

1 คะแนน มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อบริการสุขศึกษามากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 
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แบบและเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

รวม   

     เกณฑ์ท้ังหมด 25 ข้อ คะแนนเต็ม 25 คะแนน 

สูตรค านวณ ร้อยละ = (คะแนนที่ได้ x100)/ 25 

ช่วงคะแนน  

• ระดับพ้ืนฐาน : ต่ ากว่า ร้อยละ 60 • ระดับพัฒนา : ร้อยละ 60 - น้อยกว่า ร้อยละ 85 • ระดับคุณภาพ : ตั้งแต่ ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา  

  ระดับพ้ืนฐาน  ระดับพัฒนา  ระดับคุณภาพ  

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

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

  ต าแหน่ง...........................................................................  
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ความเป็นมาของการพัฒนา 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตราที่ 55 ได้ก าหนดไว้ว่า รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชน
ได้รับบริการสาธารณสุข ที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการส่งเสริม
สุขภาพและการป้องกันโรค และส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  

  บริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง ต้องครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม และป้องกันโรค  
การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพด้วย  

  จากประเด็นนี้ รัฐต้องพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างบุคคลย่อมมี
สิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่ เหมาะสมและได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รั บการ
รักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายบุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุข
จากรัฐซึ่งต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพบุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตราย
จากรัฐอย่างเหมาะสม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและทันต่อเหตุการณ์รัฐต้องด าเนินการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนา
ระบบสุขภาพที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพอันน าไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน รวมทั้งจัดและส่งเสริม  
ให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เอกชนและชุมชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข โดยผู้มีหน้าที่ให้บริการดังกล่าวซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นองค์กรหลักในการพิทักษ์ และคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ 
ได้จัดท ามาตรฐานระบบบริการสุขภาพขึ้น เพ่ือประกาศให้หน่วยงานของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขใช้ใน
การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพบริการ ซึ่งได้บูรณาการมาตรฐานและสร้างความร่วมมือกับสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (สรพ.) (องค์การมหาชน) ควบคู่กับการพัฒนากลไกการก ากับคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นการคุ้มครองผู้บริโภคในระบบริการสุขภาพด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient 
Safety) รวมทั้งผู้รับบริการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต้อง สามารถจัดการตนเอง/ดูแลสุขภาพตนเองได้  

 

 
ภาพแสดงความสอดคล้องของมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA) ฉบับที่ 4 
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ดังนั้นความปลอดภัยของผู้ป่วย นับเป็นปัญหาส าคัญและมีผลกระทบต่อวงการแพทย์และ
สาธารณสุขทั่วโลก รวมทั้งมีผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ สังคมของผู้ให้และผู้รับริการ เกิดปัญหาการ
ฟ้องร้อง และความสูญเสียทางเศรษฐกิจ จากรายงานพบว่าในแต่ละปีมีผู้ป่วยกว่าล้านคน ต้องเจ็บป่วย  
มีภาวะแทรกซ้อนหรือเสียชีวิตจากการเข้ารับบริการทางการแพทย์  

องค์การอนามัยโลกระบุว่า อุบัติการณ์ความเสี่ยงของผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาล ที่เกิดขึ้น  มีถึงร้อยละ 
4 – 16 และพบว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วประมาณ 1 ใน 10 คน ที่เข้ารับการรักษาจะได้รับอันตรายที่อาจเกิด
จากความผิดพลาดหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่างๆ และอุบัติการณ์ในประเทศก าลังพัฒนาเกิดขึ้นสูงกว่าประเทศ
ที่พัฒนาแล้วหลายเท่า (อ้างในสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 

ที่ส าคัญมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ฉบับปี 2560 นี้ ยังความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล (JCI) 
ในส่วนชองการจัดการอาคารสถานที่และความปลอดภัย Facility Management and Safety (FMS) อันได้แก่ 
ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย (safety and security) วัตถุอันตราย (hazardous materials) มีการ
ควบคุมการสัมผัส การจัดเก็บ และการใช้สารกัมมันตรังสีและวัตถุอันตรายอ่ืนๆ รวมทั้งการก าจัดของเสียอันตราย
อย่างปลอดภัยการจัดการภาวะฉุกเฉิน (emergency management) มีการวางแผนตอบสนองต่อโรคระบาด  
ภัยพิบัติ และภาวะฉุกเฉิน และมีการตอบสนองอย่างมีประสิทธิผลความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ( fire safety) มีการ
ปกป้องทรัพย์สินและ ผู้พ านักอาศัยจากอัคคีภัยและควันไฟเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ (medical equipment) 
 มีการคัดเลือก การบ ารุงรักษา และใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์เพ่ือให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุดระบบ
สาธารณูปโภค (utility systems) มีการบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปโภคอ่ืนๆ เพ่ือลดความเสี่ยง
ต่อการล่มของระบบสาธารณูปโภคให้เหลือน้อยที่สุด 

ด้วยความจ าเป็นดังกล่าว กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงตระหนักถึงปัญหาด้านความปลอดภัยจากการ
รับบริการของประชาชน ที่มีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้น มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของ
ประเทศให้มีคุณภาพและความปลอดภัยอย่างมีมาตรฐานสากล จึงได้สร้างองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติเพ่ือ
ขับเคลื่อนในระดับประเทศ ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข น ามาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ ไปใช้ในทางปฏิบัติ ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมและความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง ในการก ากับ
ติดตามคุณภาพมาตรฐานผ่านกลไกการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบริการสุขภาพอย่างมีคุณค่า  
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การประเมินระดับการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้  
 

ระดับ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

1 ระดับพืน้ฐาน หมายถึง โรงพยาบาลเน้นการมีเป้าหมายของงาน ทบทวนปัญหา /  
ความเสี่ยงการให้บริการและการดูแลสถานที่และสภาพแวดล้อม หามาตรการป้องกันและ
ด าเนินการต่อเนื่อง มีแผนการบริหารความเสี่ยงด้านโครงสร้าง กายภาพ และมีก าลังคน 
ที่ชัดเจน ซึ่งโรงพยาบาลเองต้องมีการประเมินองค์กรตนเองครบทุกด้าน (เกณฑ์ใน
ระดับพ้ืนฐาน คือ มีด้านใดด้านหนึ่งจาก 7 ด้าน มีคะแนนต่ ากว่า 60%) 

2 ระดับพัฒนา หมายถึง โรงพยาบาลมีการเชื่อมโยง การบริหารความเสี่ยง การประกันคุณภาพ 
และการพัฒนา คุณภาพอย่างต่อเนื่องเข้าด้วยกันทุกหน่วยภายในองค์กร เน้นการน าข้อมูล
วิชาการ และมาตรฐานในแต่ละด้านมาสู่การปฏิบัติ มีการติดตาม บริการที่เน้นผู้รับบริการเป็น
ศูนย์กลาง อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งโรงพยาบาลมีการประเมินองค์กรตนเองครบทุกด้าน  

3 ระดับคุณภาพ หมายถึง โรงพยาบาล ได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพครบถ้วน มีรูปธรรมของการ พัฒนาที่ชัดเจน จนเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในองค์กร  
ซึ่งโรงพยาบาลมีการประเมินตนเองครบทุกด้าน (เกณฑ์ที่ได้ระดับคุณภาพ คือ คะแนนในแต่
ละด้าน ทั้ง 7 ด้านไม่ต่ ากว่า 85 %) 

 
ประเมินตนเองครบทุกด้าน หมายถึงครบทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ 

  1. ด้านการจัดการคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
  2. ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
  3. ด้านความปลอดภัย 
  4. ด้านสิ่งแวดล้อม 
  5. ด้านสื่อสาร 
  6. ด้านเครื่องมือแพทย์ 
  7. ด้านสุขศึกษา 

 การเยี่ยมประเมินโดยคณะกรรมการจาก ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1-12 เป็นการเยี่ยม
ประเมินพ้ืนที่ครอบคลุมอาคาร หน่วยงาน และสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลทั้งหมด ตลอดจนครอบคลุมปัญหา
สาธารณสุขในอันดับต้นๆ หากผลการเยี่ยมประเมินของคณะกรรมการฯ ผ่านระดับ 2 ถือว่าโรงพยาบาลนั้น  
ผ่านเกณฑ์คุณภาพของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

  ในกรณีท่ีโรงพยาบาลรับการเยี่ยมประเมินทุกระบบทั้งโรงพยาบาล ครอบคลุมปัญหาสาธารณสุขในอันดับ
ต้นๆ และได้ระดับ 3 หรือ ระดับคุณภาพ ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต สามารถยื่นเรื่องไปยังกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพเพ่ือขอการรับรองคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ที่มีคณะรับรองมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ ที่แต่งตั้งโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พิจารณารับรองให้ต่อไป 
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▪ 1.เครื่องมือ/เกณฑ ์
- การจัดการคุณภาพมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ (ดา้นที่ 1) 
- อาคาร สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม
การแพทย์ (ด้านที่ 2-6)  
- ระบบสุขศึกษา (ด้านที่ 7) 

 

2.ผู้เยี่ยมประเมินฯ 
คณะกรรมการเยี่ยมประเมิน
ระดับเขต ทีมละ 5-7 คน /ทีม 
(ต้องจัดทีมลงเยี่ยมประเมิน ณ 
โรงพ ยาบ าล  เพื่ อล ง เยี่ ย ม
ประเมินพื้นที่จริง) 
 

 
 

3. ขั้นตอนการเย่ียมประเมิน 
ระยะเวลา 
ไตรมาสที่ 1 
- เขตประชุมช้ีแจง มาตรฐาน แกผู่้รบัผิดชอบงาน 
- จัดท าแผนและแจ้งแผน/แนวทางการเยี่ยมแก่สถาน      
  บริการ 
ไตรมาสที่ 2 - 3 ด าเนินการเยีย่ม      
ไตรมาสที่ 4 รายงานผล 
ประเด็นการเย่ียมกระบวนงานท่ีมีคุณภาพ / ผลการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ 
นวัตกรรม Best Practice/โอกาสพัฒนาของสถาน
บริการสุขภาพ 
กระบวนการเย่ียม 
1. ใช้ Concept KM. แบบกัลยาณมิตร  
Empowerment Survey 
2. สถานบริการสุขภาพมีการประเมินตนเอง      
3.คณะกรรมการลงเยีย่ม 
ส่วนของผู้รับการเย่ียมประเมิน 
1. ผู้บริหารสถานบริการสุขภาพ ทีมผู้รับผิดชอบ  
    และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง           
2. รพ.สต.เครือข่าย 
3. ภาคี เครือข่ายสุขภาพ 
รายงานสรุปการตรวจเย่ียม 
1. สรปุการตรวจเยี่ยมเบื้องตนต่อผู้รับการเยี่ยมในท่ี     
   ประชุมในวันเยี่ยมประเมิน    
2. แจ้งผลผ่าน เขตตรวจราชการ ส านักงานสาธารณสุข     
   จังหวัด ส าเนาให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาล หลังการ    
   คณะกรรมการรับรองระดับเขตประชุมรับรองผลแล้ว 

 
 
 

แนวคิด/หลักการ : กัลยาณมิตร/สอนงาน ประยุกต์จาก รูปแบบของ สรพ. 

กรอบการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ 

4. ประเมินความพึงพอใจ 

 

 5. ปรับปรุงคุณภาพการ 

เยี่ยมประเมิน 
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ที่ปรึกษา 
นพ.ณัฐวุฒิ  ประเสริฐสิริพงศ ์  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร  รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกต ุ   รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

 

คณะผู้พัฒนา 
นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร  รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
นายปริญญา  คุ้มตระกูล   กองวิศวกรรมการแพทย์  
นายสาธิต นฤภัย   กองวิศวกรรมการแพทย ์
นายสละ กสิวัตร์   กองวิศวกรรมการแพทย์ 
นางเพชรชมพู  พันธุ์เปรมเจริญ  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  บุญยิ่งเหลือ   กองแบบแผน 
นางพนิดา  ตรีสมุทร ์   กองแบบแผน     
    

.......................................................................... 


