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ค ำน ำ 
 

 มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ปี 2562 พิมพ์ครั้งท่ี 1 ฉบับนี้เป็นข้อก ำหนด
ท่ีเกี่ยวกับระบบคุณภำพบริกำร ท่ีเกิดจำกกำรบูรณำกำรกันระหว่ำง ระบบกำรจัดกำรระบบคุณภำพ ด้ำนอำคำรและ
สภำพแวดล้อม ด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมปลอดภัย ด้ำนเครื่องมือแพทย์ ด้ำนกำรส่ือสำร และด้ำนสุขศึกษำใน
โรงพยำบำลภำครัฐเข้ำด้วยกันอย่ำงเป็นระบบ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์และข้อก ำหนดในกำร ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำ 
เพื่อส่งผลต่อกำรคุ้มครองผู้บริโภคในระบบบริกำรสุขภำพ โดยใช้กระบวนกำรส่งเสริม ก ำกับติดตำมและประเมินผล
กำรพัฒนำคุณภำพของสถำนบริกำรภำครัฐ (โรงพยำบำล) เน้นกำรเช่ือมโยงกลไกกำรประสำนงำนในระดับส่วนกลำง
และส่วนภูมิภำค 
 มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ฉบับนี้ส ำเร็จได้จำกควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดียิ่ง
จำกกำรตกลงควำมร่วมมือกัน ระหว่ำงกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กับสถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล 
(องค์กำรมหำชน) อีกท้ังหน่วยงำนต่ำงๆ ของกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพท่ีมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแนวทำงฉบับนี้   

กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ ปี
2560 พิมพ์ครั้งท่ี 2 ฉบับนี้  สำมำรถใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำคุณภำพของโรงพยำบำลทุกระดับของประเทศไทย 
ในกำรเป็นแนวทำงหลัก ส ำหรับกำรพัฒนำระบบงำนต่ำงๆ ของโรงพยำบำล เพื่อส่งเสริมให้งำนบริกำรมีคุณภำพได้
มำตรฐำน ท ำให้โรงพยำบำลสำมำรถส่งมอบบริกำรสุขภำพท่ีมีคุณภำพ เป็นท่ีไว้วำงใจของประชำชนและสังคม  อัน
เป็นกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนระบบบริกำรสุขภำพท่ีเอื้อให้เกิดควำมปลอดภัยและผำสุกของผู้รับบริกำร ผู้ให้บริกำร 
ผู้มำเยือน ชุมชน และส่ิงแวดล้อมต่อไป 
 
 

กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 
                                                                                                        26 พฤศจิกำยน 2561 
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สำรบญั 
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กรอบมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ        4 

o มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ  
o โรงพยำบำลภำครัฐ 
o องค์ประกอบของมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 
o ระบบกำรจัดกำรคุณภำพในโรงพยำบำล 
o ระบบงำนอำคำร สภำพแวดล้อม และวิศวกรรมกำรแพทย์  
o ระบบงำนสุขศึกษำ 

ด้ำนที่ 1 ระบบกำรจัดกำรคุณภำพในโรงพยำบำล       7 
o กำรก ำหนดนโยบำยกำรจัดกำรคุณภำพ 
o กำรแต่งต้ังคณะท ำงำนกำรจัดกำรคุณภำพ 
o กำรประเมินตนเองกำรประเมินสถำนภำพกำรจัดกำรคุณภำพ  
o กำรรวบรวม วิเครำะห์และจัดท ำข้อมูล กำรจัดกำรคุณภำพ 
o กำรวำงแผนกำรจัดกำรคุณภำพ 
o กำรด ำเนินกำรและกำรปฏิบัติกำรจัดกำรคุณภำพ 
o กำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรคุณภำพ 
o กำรทบทวนและปรับปรุงกำรจัดกำรคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง  

ด้ำนที่ 2 ระบบอำคำรและสภำพแวดล้อมในโรงพยำบำล      9 
o งำนสถำปัตยกรรม 
o งำนมัณฑนศิลป์ 
o งำนภูมิทัศน์ 
o งำนโครงสร้ำง  
o งำนระบบไฟฟ้ำ 
o งำนระบบประปำและสุขำภิบำล 
o งำนระบบเครื่องกล 

ด้ำนที่ 3 ระบบควำมปลอดภัยในโรงพยำบำล       13 
o ผู้รับผิดชอบงำนด้ำนควำมปลอดภัย 
o คู่มือปฏิบัติงำนด้ำนควำมปลอดภัย 
o กำรฝึกอบรมบุคลำกร 
o ระบบกำรซ่อมบ ำรุง  
o ป้ำยแสดงเพื่อควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 
o กำรตรวจสอบและทดสอบช้ินส่วน และอุปกรณ์ของเครื่องจักร 
o กำรตรวจวัด บันทึกผล และกำรประเมินสถำนท่ีอับอำกำศ  
o ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยตำม พ.ร.บ.ควบคุมอำคำร  
o ระบบก๊ำซทำงกำรแพทย์  
o พื้นท่ีก ำเนิดรังสี 
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                     หน้ำ 
ด้ำนที่ 4 ระบบสิ่งแวดล้อมในโรงพยำบำล       16 

o ระบบบ ำบัดและก ำจัดส่ิงปฏิกูล 
o กำรจัดกำรมูลฝอยท่ัวไป/มูลฝอยอันตรำย   
o กำรจัดกำรมูลฝอยติดเช้ือ   
o เอกสำรคู่มือและกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีในกำรจัดกำรมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
o ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย   
o เอกสำรคู่มือและกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีในกำรดูแลระบบบ ำบัดน้ ำเสีย  
o กำรจัดกำรคุณภำพน้ ำบริโภคให้เป็นไปตำมมำตรฐำน  

ด้ำนที่ 5 ระบบสื่อสำรในโรงพยำบำล        18 
o แผนงำนและโครงกำรระบบงำนส่ือสำร 
o กำรใช้และบ ำรุงรักษำระบบงำนส่ือสำร 
o กำรติดต่อส่ือสำรภำยนอกและภำยใน 
o กำรส่ือสำรท่ีให้ผู้รับบริกำรและบุคลำกร 
o มำตรกำรเกี่ยวกับระบบส่ือสำร กำรยกเลิกกำรใช้ 

ด้ำนที่ 6 ระบบเคร่ืองมือแพทย์ในโรงพยำบำล       19 
o กำรได้มำของเครื่องมือแพทย์ 
o กำรใช้งำนและบ ำรุงรักษำเครื่องมือแพทย์ 
o กำรตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 
o กำรยกเลิกกำรใช้งำนเครื่องมือแพทย์ 
o กำรซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์ 

ด้ำนที่ 7 ระบบสุขศึกษำในโรงพยำบำล        20 
o องค์ประกอบท่ี 1 นโยบำยกำรด ำเนินงำน 
o องค์ประกอบท่ี 2 ทรัพยำกรกำรด ำเนินงำน 
o องค์ประกอบท่ี 3 ระบบข้อมูลสำรสนเทศ 
o องค์ประกอบท่ี 4 แผนกำรด ำเนินงำน 
o องค์ประกอบท่ี 5 กิจกรรมสุขศึกษำและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ 
o องค์ประกอบท่ี 6 กำรติดตำมสนับสนุนกำรด ำเนินงำน 
o องค์ประกอบท่ี 7 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
o องค์ประกอบท่ี 8 กำรเฝ้ำระวังพฤติกรรมสุขภำพ 
o องค์ประกอบท่ี 9 กำรวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
o องค์ประกอบท่ี 10 ผลลัพธ์กำรด ำเนินงำน 

ควำมเป็นมำของกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพในโรงพยำบำล     25 
กำรประเมินระดับกำรพัฒนำมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ     27 
กรอบกำรเยี่ยมประเมินมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ      28 
คณะพัฒนำมำตรฐำนฯ (ปรับปรุง จัดพิมพ์คร้ังที่ 2)      29 
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กรอบมำตรฐำนระบบบรกิำรสุขภำพ 
 
1.1 มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ  
 มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ หมำยถึง เกณฑ์ท่ีก ำหนดขึ้นเป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินงำนและวัด
ควำมส ำเร็จของโรงพยำบำลภำครัฐ ในกำรจัดกำรคุณภำพ รวมท้ังพฤติกรรมสุขภำพ ประกอบด้วย ด้ำนอำคำร
ส่ิงแวดล้อมและเครื่องมือแพทย์ในโรงพยำบำล และด้ำนกำรด ำเนินงำนสุขศึกษำท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภำพ ซึ่งเป็น
ระบบบริกำรสุขภำพท่ีรัฐพึงจัดให้แก่ประชำชน และส่งมอบบริกำรท่ีมีคุณภำพ เป็นท่ีไว้วำงใจของประชำชนและ
สังคม เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนระบบบริกำรสุขภำพเอื้อให้เกิดควำมปลอดภัย  สวัสดิภำพของผู้รับบริกำร ผู้
ให้บริกำร ผู้มำเยือนชุมชนและส่ิงแวดล้อม 
๑.๒ สถำนพยำบำลภำครัฐ 
 หมำยถึง โรงพยำบำลศูนย์/โรงพยำบำลท่ัวไป/โรงพยำบำลชุมชน /โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำช และ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบล 
1.3 องค์ประกอบของมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ ประกอบด้วย 7 ด้ำน คือ 
  ด้ำนท่ี 1 ระบบกำรจัดกำรคุณภำพในโรงพยำบำล 
  ด้ำนท่ี 2. ระบบอำคำรและสภำพแวดล้อมในโรงพยำบำล 
  ด้ำนท่ี 3 ระบบควำมปลอดภัยในโรงพยำบำล 
  ด้ำนท่ี 4 ระบบส่ิงแวดล้อมในโรงพยำบำล 
  ด้ำนท่ี 5 ระบบส่ือสำรในโรงพยำบำล   

ด้ำนท่ี 6 ระบบเครื่องมือแพทย์ในโรงพยำบำล   
ด้ำนท่ี 7 ระบบสุขศึกษำในโรงพยำบำล  

1.4 ระบบกำรจัดกำรคุณภำพในโรงพยำบำล (ด้ำนท่ี 1) 
ระบบกำรจัดกำรคุณภำพในโรงพยำบำล หมำยถึง แนวทำงในกำรบริหำรของโรงพยำบำลท่ีเน้นเรื่อง

คุณภำพ โดยบุคลำกรทุกคนมีส่วนร่วมและมุ่งหมำยผลในระยะยำวที่ส่งผลถึงควำมพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริกำร รวมท้ัง
เกิดประโยชน์แก่บุคลำกร โรงพยำบำล และสังคมด้วย 
1.5 ระบบอำคำร สภำพแวดล้อม และวิศวกรรมกำรแพทย์ (ด้ำนท่ี 2-6) 

งำนอำคำร สภำพแวดล้อม และวิศวกรรมกำรแพทย์หมำยถึงมำตรฐำนอำคำรและสภำพแวดล้อมกับ
มำตรฐำนกำรจัดกำรวิศวกรรมกำรแพทย์ในสถำนพยำบำล ท่ีมีควำมมุ่งหวังเพื่อส่งเสริม พัฒนำ ปรับปรุงโรงพยำบำล
ให้มีกำรด ำเนินกำรท่ีมีคุณภำพและควำมปลอดภัย ท้ังในภำวะปกติและภำวะฉุกเฉิน โดยประกอบด้วย  
  ด้ำนท่ี 2 ระบบงำนอำคำรและสภำพแวดล้อมในโรงพยำบำล 
  ด้ำนท่ี 3 ระบบงำนควำมปลอดภัยในโรงพยำบำล 
  ด้ำนท่ี 4 ระบบงำนส่ิงแวดล้อมในโรงพยำบำล 
  ด้ำนท่ี 5 ระบบงำนส่ือสำรในโรงพยำบำล 
  ด้ำนท่ี 6 ระบบงำนเครื่องมือแพทย์ในโรงพยำบำล 
1.6 ระบบสุขศึกษำ (ด้ำนท่ี 7) 

ระบบสุขศึกษำ หมำยถึง กรอบแนวทำงในกำรด ำเนินงำนและวัดควำมส ำเร็จของงำนสุขศึกษำและพัฒนำ
พฤติกรรมสุขภำพในโรงพยำบำลอย่ำงเป็นระบบ มีควำมชัดเจนท้ังเรื่องของปัจจัยน ำเข้ำ/ส่ิงสนับสนุน กระบวนกำร 
ผลผลิตและ ผลลัพธ์ ซึ่งต้องมีกำรใช้องค์ควำมรู้ในหลำยๆ ด้ำนในกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำคุณภำพงำนสุขศึกษำ
ครอบคลุมท้ังในส่วนของงำนบริกำรท่ีจะส่งมอบให้กับประชำชนเพื่อน ำไปสู่กำรมีสุขภำพดี  และกำรพัฒนำบุคลำกร
ของโรงพยำบำลให้มีคุณภำพเป็นท่ียอมรับ และสำมำรถสร้ำงผลงำนให้เป็นท่ีประจักษ์และพัฒนำต่อยอดได้ในอนำคต 
งำนสุขศึกษำจึงเป็นมำตรฐำนเชิงระบบท่ีครอบคลุมกำรบริหำรจัดกำรองค์กร สนับสนุนให้เกิดกระบวนกำร
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ด ำเนินงำนท่ีมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลให้ได้ผลลัพธ์กำรด ำเนินงำนสุขศึกษำและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพท่ีพึง
ประสงค์ซึ่งประกอบด้วย 4 หมวด 10 องค์ประกอบ ดังนี้ 
หมวดที่ 1 กำรบริหำรจัดกำร      
  องค์ประกอบที่ 1 นโยบำยกำรด ำเนินงำนสุขศึกษำและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพเป็นทิศทำงและแนวทำง
ในกำรปฏิบัติท่ีสะท้อนค่ำนิยมของหน่วยงำนในกำรด ำเนินงำนสุขศึกษำสำมำรถปรับเปล่ียนได้ตำมสถำนกำรณ์ของ
ปัญหำสุขภำพช่วยให้ผู้ปฏิบัติสำมำรถก ำหนดแนวปฏิบัติในกำรด ำเนินงำนปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภำพได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
  องค์ประกอบที่ 2 ทรัพยำกรกำรด ำเนินงำนสุขศึกษำและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพเพื่อให้องค์กรหน่วยงำน
ได้จัดสรรทรัพยำกรในกำรด ำเนินงำนสุขศึกษำและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพอย่ำงเหมำะสมเพียงพอเพื่อสนับสนุนกำร
ด ำเนินปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภำพของประชำชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
  องค์ประกอบที่ 3 ระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรด ำเนินงำนสุขศึกษำและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ  
เป็นระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรน ำไปใช้ มีวิธีกำรเก็บรวบรวมและจัดเก็บอย่ำงเป็น
ระบบ มีควำมถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้ อ้ำงอิงแหล่งท่ีมำได้ และมีกำรเช่ือมโยงข้อมูลระหว่ำง
เครือข่ำยในระบบบริกำรสุขภำพได้ จ ำแนกฐำนข้อมูล 3 ด้ำน ดังนี้ 

  3.1 ฐำนข้อมูลด้ำนพฤติกรรมสุขภำพ 
  3.2 ฐำนข้อมูลด้ำนส่ือสุขศึกษำ 
  3.3 ฐำนข้อมูลด้ำนเครือข่ำยกำรด ำเนินงำนสุขศึกษำและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ 

หมวดที่  2  กระบวนกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
 องค์ประกอบที่ 4 แผนกำรด ำเนินงำนสุขศึกษำและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ เป็นเครื่องมือในกำรควบคุม
ก ำกับและประเมินผลควำมส ำเร็จของงำน  จึงเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำนโครงกำรและทรัพยำกรท่ีมีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  
 องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมสุขศึกษำและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพเป็นกำรจัดกิจกรรมเพื่อให้กลุ่มเป้ำหมำย
เกิดกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะท่ีจ ำเป็นด้ำนสุขภำพท่ีเป็นส่วนขำด รวมท้ังพัฒนำปัจจัยแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรมี
พฤติกรรมสุขภำพท่ีพึงประสงค์ ท้ังในสถำนบริกำรสำธำรณสุขและในชุมชน โดยเน้นให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยเป็น
ศูนย์กลำงของกำรเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วย 
 องค์ประกอบที่ 6 กำรติดตำมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนสุขศึกษำและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ เป็นกำร
ช่วยเหลือ สนับสนุน ควบคุม ก ำกับดูแล และตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ 
และถูกต้องตำมเป้ำประสงค์ขององค์กร และควำมต้องกำรของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยมำกท่ีสุด   
 องค์ประกอบที่ 7 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนสุขศึกษำและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ 
เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรแผนงำนโครงกำรด้วยกำรควบคุม ก ำกับ สร้ำงผลงำนให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนงำน
และโครงกำร เพื่อให้ทรำบสถำนกำรณ์และผลกำรด ำเนินงำนสุขศึกษำ  
หมวดที ่3 กระบวนกำรพัฒนำคุณภำพบริกำรประกอบด้วย 
 องค์ประกอบที่ 8 กำรเฝ้ำระวังพฤติกรรมสุขภำพ เป็นกระบวนกำรศึกษำและวิเครำะห์ ตลอดจนเฝ้ำ
ติดตำมพฤติกรรมสุขภำพท่ีเป็นสำเหตุหรือปัจจัยส ำคัญของปัญหำสุขภำพ อย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบเพื่อประโยชน์
ส ำหรับกำรด ำเนินงำนสุขศึกษำและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพให้ทันกับสถำนกำรณ์ของปัญหำสุขภำพท่ีเกิดขึ้น หรือ
เปล่ียนแปลงไป 
 องค์ประกอบที่ 9 กำรวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสุขศึกษำและพฤติกรรมสุขภำพเป็นกระบวนกำรหำค ำตอบใน
กำรด ำเนินงำนด้ำนพฤติกรรมสุขภำพ เพื่อพัฒนำงำนในระบบบริกำรสำธำรณสุขท่ีเกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมสุขภำพ
ของประชำชน 
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หมวดที่ 4 ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร ประกอบด้วย 
 องค์ประกอบที่ 10 ผลลัพธ์กำรด ำเนินงำนสุขศึกษำและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ เป็นกำร ประเมินผล
กำรด ำเนินงำนสุขศึกษำและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพจ ำแนกได้ 3 ด้ำน คือ 
   10.1 ผลลัพธ์ด้ำนผู้รับบริกำร 
   10.2 ผลลัพธ์ด้ำนชุมชน 
   10.3 ผลลัพธ์ด้ำนพัฒนำคุณภำพบริกำร 
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มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 
ด้ำนที่ 1 ระบบกำรจัดกำรคณุภำพในโรงพยำบำล 

 
โรงพยำบำลก ำหนดนโยบำยและวัตถุประสงค์ ระบบกำรจัดกำรและก ำหนดขั้นตอนในกำรน ำไปปฏิบัติ 

พร้อมท้ังช้ีให้เห็นควำมส ำเร็จตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด เพื่อให้เกิดวงจรกำรปรับปรุงพัฒนำระบบกำรจัดกำรคุณภำพอย่ำง
ต่อเนื่อง 
กำรก ำหนดนโยบำยกำรจัดกำรคุณภำพ 

1. มีกำรจัดท ำนโยบำยท่ีเกี่ยวข้อง เป็นเอกสำร และลงนำมโดยผู้บริหำรระดับสูง 
2. เนื้อหำของนโยบำยฯ มีสำระส ำคัญสอดคล้องกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพของ

โรงพยำบำล 
3. มีกำรถ่ำยทอดเผยแพร่นโยบำยฯด้วยวิธีกำรใดวิธีกำรหนึ่งหรือหลำยวิธีกำรท่ีมีควำมเหมำะสม 
    และมีผลต่อกำรรับทรำบมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและปฏิบัติตำมนโยบำยได้อย่ำงท่ัวถึง 
4. มีกำรทบทวนนโยบำย 

คณะท ำงำนกำรจัดกำรคุณภำพ 
1. มกีำรแต่งต้ังคณะท ำงำนจัดกำรคุณภำพ หรือเป็นผู้ท่ีได้รับมอบหมำย พร้อมลงลำยมือช่ือผู้บริหำรระดับสูง

ของโรงพยำบำล 
2. โครงสร้ำงคณะท ำงำนฯมีควำมเหมำะสม มีแผนผังแสดงโครงสร้ำงคณะท ำงำนฯและแผนผังแสดงโครงสร้ำง

กำรบริหำรของโรงพยำบำล 
3. มีกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะท ำงำนอย่ำงชัดเจนสอดคล้องกับมำตรฐำนระบบ

บริกำรสุขภำพ 
4. มีกำรเผยแพร่ค ำส่ังแต่งต้ังคณะท ำงำนฯด้วยวิธีกำรใดวิธีกำรหนึ่งหรือหลำยวิธีกำรท่ีมีควำมเหมำะสมและมี

ผลต่อกำรรับทรำบของบุคลำกรอย่ำงท่ัวถึง 
กำรประเมินตนเองและกำรประเมินสถำนภำพ 

1. มกีำรใช้แบบประเมินตนเอง 
2. มีเอกสำร/หลักฐำนและกำรวิเครำะห์ผล แบบประเมินตนเอง 
3. มีกำรประเมินสถำนภำพอย่ำงมีส่วนร่วมครอบคลุมทุกหน่วยงำนเพื่อรู้สถำนภำพของโรงพยำบำล 
4. มีเอกสำร/หลักฐำนและกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินสถำนภำพ 

กำรรวบรวม วิเครำะห์และจัดท ำข้อมูลกำรจัดกำรคุณภำพ 
1. ระบบงำนอำคำรและสภำพแวดล้อมในโรงพยำบำล 
2. ระบบงำนควำมปลอดภัยในโรงพยำบำล 
3. ระบบงำนส่ิงแวดล้อมในโรงพยำบำล 
4. ระบบงำนส่ือสำรในโรงพยำบำล 
5. ระบบงำนเครื่องมือแพทย์ในโรงพยำบำล 
6. ระบบงำนทรัพยำกรบุคคลด้ำนมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 
7. ระบบงำนสุขศึกษำ 

กำรวำงแผนกำรจัดกำรคุณภำพ 
1. ก ำหนดวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย โครงกำรแผนงำน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยท่ีก ำหนดอย่ำง

เหมำะสม 
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2. ประเด็นกำรจัดท ำแผน/โครงกำรควำมครอบคลุม 

 2.1 กำรประเมินควำมเส่ียงและปัญหำด้ำนมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 
     2.2 กฎหมำยและข้อก ำหนดอื่นๆ 
3. ระบบกำรติดตำม ประเมินผล และกำรพัฒนำแผนด้ำนมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพอย่ำงต่อเนื่อง 

กำรด ำเนินกำรและกำรปฏิบัติ กำรจัดกำรคุณภำพ 
1. ด้ำนโครงสร้ำงและควำมรับผิดชอบก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรระบบกำรจัดกำรคุณภำพแต่งต้ัง

ผู้รับผิดชอบและก ำหนดอ ำนำจหน้ำท่ีกำรจัดสรรงบประมำณ อุปกรณ์ต่ำงๆ   
2. ด้ำนกำรควบคุมกำรปฏิบัติ จัดท ำระเบียบปฏิบัติเรื่องกำรควบคุมกำรปฏิบัติใหค้รอบคลุมทุกด้ำนของระบบ

มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 
3. แผนปฏิบัติกำร และกำรพัฒนำคุณภำพท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยกับมำตรฐำนระบบบริกำร

สุขภำพและมีกำรพัฒนำ ปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 
4. ด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมตอบโต้ภำวะฉุกเฉินจัดท ำบันทึกผลกำรตรวจสอบ บันทึกผลกำรฝึกซ้อม 
5. ด้ำนกำรส่ือสำรองค์กรประสำนงำนและประชำสัมพันธ์ถ่ำยทอดนโยบำยและก ำหนดระเบียบข้อบังคับแนว

ปฏิบัติไปสู่กำรปฏิบัติภำยในและภำยนอกองค์กรสร้ำงกลไกกำรให้ค ำปรึกษำและรับข้อร้องเรียน กำรจัดท ำ
แผนกำรประสำนงำนและประชำสัมพันธ์ และจัดท ำฐำนข้อมูลมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 

6. กำรป้องกันและแก้ไขส่ิงท่ีไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนด จัดท ำระเบียบปฏิบัติเรื่องกำรปฏิบัติกำรป้องกันและ
แก้ไขส่ิงท่ีไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนดตำมมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ   

7. ด้ำนกำรฝึกอบรม กำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถและกำรสร้ำงจิตส ำนึกจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร
ด้ำนมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพประเมินบุคลำกรเกี่ยวกับข้อบังคับ ควำมรู้และควำมสำมำรถปฏิบัติงำน
ได้อย่ำงถูกต้องตำมมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ และน ำผลกำรประเมินไปสู่กำรปฏิบัติและจัดท ำ
แผนพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง   

8. ด้ำนกำรควบคุมเอกสำรมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพจัดท ำระเบียบปฏิบัติกำร เรื่องกำรควบคุมเอกสำร  
กำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรคุณภำพ 

1. กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลจัดท ำระเบียบปฏิบัติเรื่องแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล  

2. กำรประเมินผลควำมสอดคล้องกำรเปรียบเทียบผลกำรติดตำมตรวจวัดกับมำตรฐำนและแผนประเมินควำม
สอดคล้องกำรปฏิบัติส่วนท่ีเกี่ยวกับกฎหมำย 

3. กำรแก้ไขและป้องกันส่ิงท่ีไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนดจัดท ำระเบียบปฏิบัติเรื่องกำรปฏิบัติกำรแก้ไขและกำร
ป้องกันส่ิงท่ีไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนด 

4. กำรจัดท ำและเก็บบันทึกจัดท ำระเบียบปฏิบัติเรื่องระบบบันทึกบัญชีบันทึกของหน่วยงำนกำรปฏิบัติตำม
ระเบียบปฏิบัติแผนกำรตรวจประเมิน 

5. มีระบบกำรเย่ียมส ำรวจภำยในองค์กร โดยผู้ท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
6. กำรตรวจตำมแผน และกำรแก้ไขปรับปรุงหลังกำรตรวจ 

กำรทบทวนและปรับปรุงกำรจัดกำรคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง  
1. มีแผนกำรประชุมทบทวนกำรจัดกำรคุณภำพ 
2. มีกำรประชุมตำมแผนให้ครบตำมวำระ 
3. มีกำรเวียนแจ้งผลกำรประชุมให้หน่วยงำนต่ำงๆ 
4. มีกำรวิเครำะห์และน ำผลสู่กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 
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ด้ำนที่ 2 
ระบบอำคำรและสภำพแวดลอ้มในโรงพยำบำล 

 
เป็นกำรก ำหนดข้อแนะน ำและแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดท ำหรือจัดสร้ำงโครงสร้ำงทำงกำยภำพของ

อำคำรและสภำพแวดล้อมให้มีองค์ประกอบท่ีเหมำะสมครบถ้วนต่อกำรใช้งำน ท้ังส่วนตัวอำคำรและระบบประกอบ
อำคำร เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยแก่บุคลำกรและผู้ป่วย ให้ใช้ได้กับโรงพยำบำลทุกประเภทและทุกขนำด
ประกอบด้วย 7 งำน 
งำนสถำปัตยกรรม 

1. มแีผนกำรพัฒนำและกำรวำงผังโรงพยำบำลด้ำนอำคำรและสภำพแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับ 
สภำพกำรปัจจุบัน 

2. ทำงเข้ำ-ออก ของโรงพยำบำลต้ังอยู่ต ำแหน่งท่ีปลอดภัย เข้ำออกได้สะดวก  
3. กำรเข้ำถึงแผนก หรือส่วนบริกำรของโรงพยำบำลได้รวดเร็วและสะดวก 
4. ป้ำยช่ืออำคำรท่ีเป็นหน่วยบริกำรส ำคัญได้แก่ แผนกฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยนอก เป็นต้น ติดต้ังอยู่ในต ำแหน่งท่ี

เหมำะสม สำมำรถมองเห็นได้ชัดเจน 
5. ป้ำยน ำทำงบอกทิศทำงป้ำยจรำจร ป้ำยช่ือโรงพยำบำล ป้ำยช่ืออำคำรติดต้ังในต ำแหน่งท่ี เหมำะสม กรณี

ติดต้ังอยู่บนถนนสำธำรณะสำยหลัก สำยรอง และบริเวณทำงร่วม ทำงแยกในระยะท่ีเหมำะสมสำมำรถ
มองเห็นได้ชัดเจนท้ังในเวลำกลำงวันและกลำงคืน 

6. ถนนภำยในโรงพยำบำล มีควำมกว้ำงของเขตทำงท่ีเหมำะสมกับกำรสัญจร และกำรจัดกำรจรำจรภำยในท่ี
สะดวกและปลอดภัยต่อกำรบังคับเล้ียวยำนพำหนะ และมีดวงโคมให้แสงสว่ำงในเวลำค่ ำคืนเป็นระยะอย่ำง
ท่ัวถึง  

7. ทำงเดินเท้ำมีกำรระบำยน้ ำฝนได้ดี และมีควำมรำบเรียบแต่ไม่ล่ืนกำรแบ่งขอบเขตของทำงเดินเท้ำออกจำก
เส้นทำงจรำจรของยำนพำหนะอย่ำงชัดเจน ด้วยวิธีกำรท่ีเหมำะสมไม่มีส่ิงกีดขวำงอยู่ในพื้นท่ีซึ่งเป็นแนว
เส้นทำงเดินเท้ำ ส ำหรับจุดท่ีเป็นทำงข้ำมถนนและมีควำมต่ำงระดับ จะต้อท ำทำงลำดเอียง หรือปรับปรุง
สภำพบริเวณท่ีเป็นทำงข้ำมถนนให้สำมำรถน ำเก้ำอี้ ล้อเข็นผ่ำนได้โดยสะดวก และมีป้ำยเตือนผู้ขับขี่
ยำนพำหนะว่ำเป็นทำงข้ำมส ำหรับผู้เดินเท้ำ 

8. มทีำงเดินเช่ือมระหว่ำงอำคำรส ำหรับผู้ป่วย ท่ีสะดวกต่อกำรเข็นเปลนอนผู้ป่วย  สวนกันได้และไม่มีส่ิงกีด
ขวำงท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรสัญจรมีรำวติดต้ังรำวจับ-รำวกันกระแทกอย่ำงมั่นคงแข็งแรง และมีหลังคำหรือ
ส่ิงปกคลุมท่ีสำมำรถป้องกันแดดและฝน 

9. ทำงลำด ส ำหรับผู้ป่วยสำมำรถเข็นรถนั่งหรือเปลนอนผู้ป่วยได้สะดวกและปลอดภัยเพื่ออ ำนวยควำมสะดวก
ให้กับผู้รับบริกำร มีรำวจับ-รำวกันกระแทกอย่ำงมั่นคงแข็งแรง มีโคมให้แสงสว่ำงในเวลำกลำงคืน 
หำกเป็นทำงลำดภำยนอกต้องมีหลังคำหรือส่ิงปกคลุมป้องกันแดดฝน 

10. บริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยหน้ำอำคำรมีท่ีจอดรถยนต์และจักรยำนยนต์ 
11. มีท่ีจอดรถส ำหรับผู้พิกำร อยู่ใกล้ทำงเข้ำอำคำรผู้ป่วยนอก  และมีป้ำยหรือเครื่องหมำยแสดง 

อย่ำงชัดเจน 
12. มหี้องน้ ำ-ส้วม ส ำหรับผู้รับบริกำร ท่ีมีกำรระบำยอำกำศท่ีเหมำะสมและไม่อับช้ืน   
13. ห้องน้ ำ-ส้วมส ำหรับผู้ป่วยต้องมีรำวพยุงตัวติดต้ังในต ำแหน่งท่ีเหมำะสม และต้องมีห้องน้ ำ-ส้วม ส ำหรับผู้

พิกำร 
14. มบีันไดหนีไฟ ท่ีมีควำมกว้ำงของบันไดและชำนพักท่ีสะดวกต่อกำรใช้งำนและไม่มีส่ิงกีดขวำง  
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งำนมัณฑนศิลป์ 

1. อ่ำงล้ำงมือส ำหรับแพทย์ หรือเจ้ำหน้ำท่ี ไม่ควรใช้ปะปนกับอ่ำงเทส่ิงสกปรก 
2. เคำน์เตอร์ส ำหรับพยำบำลเฝ้ำระวังสังเกตกำรณ์ ส่วนสูงของเคำน์เตอร์ระดับบนสุดวัดจำกระดับพื้นห้อง ไม่

ควรสูงมำกจนบังสำยตำในกำรเฝ้ำดูผู้ป่วย หรือไม่ควรสูงเกินกว่ำ 90 เซนติเมตร  
3. ห้องตรวจของแพทย์ มีอ่ำงล้ำงมือส ำหรับแพทย์และเจ้ำหน้ำท่ีอย่ำงน้อย 2 ห้องตรวจต่อ 1 อ่ำง  
4. ท่ีเตียงผู้ป่วยควรมีม่ำนกั้นระหว่ำงเตียงผู้ป่วยเพื่อบังสำยตำระหว่ำงกำรรักษำและเพื่อควำมเป็นส่วนตัวของ

ผู้ป่วย 
5. มีป้ำยติดหน้ำห้องหรือหน้ำแผนกบริกำร ในต ำแหน่งท่ีสำมำรถมองเห็นได้อย่ำงชัดเจน 
6. แผนกผู้ป่วยหนัก บริเวณต้ังเตียงผู้ป่วย ควรมีระยะห่ำงระหว่ำงเตียงไม่น้อยกว่ำ 2 เมตร เพื่อให้สำมำรถวำง

อุปกรณ์ช่วยชีวิต และสะดวกในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ี 
7. แผนกผู้ป่วยใน บริเวณต้ังเตียงผู้ป่วย ควรมีระยะระหว่ำงเตียง ไม่น้อยกว่ำ 1 เมตร และสำมำรถน ำเปลเข็น

เข้ำเทียบเตียงผู้ป่วยได้โดยสะดวก 
8. ห้องผ่ำตัดควรมีอ่ำงฟอกมือติดกับห้องผ่ำตัดอย่ำงน้อย 2 อ่ำงต่อ 1 ห้องผ่ำตัด และก๊อกน้ ำควรใช้ก๊อกน้ ำ

ชนิดไม่ใช้มือสัมผัส เช่น ก๊อกน้ ำแบบใช้เข่ำดันเปิด-ปิดน้ ำ หรือ เป็นแบบเซนเซอร์ 
9. แผนกเภสัชกรรมมีตู้หรือช้ันเก็บยำ เวชภัณฑ์ ท่ีเป็นสัดส่วน และมีตู้แยกเก็บยำเสพติดให้โทษและวัตถุออก

ฤทธิ์ต่อจิตประสำท ท่ีมีกุญแจปิดอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
10. แผนกเภสัชกรรม มีสถำนท่ี และโต๊ะส ำหรับเตรียมยำ – ผสมยำ แยกเป็นสัดส่วนจำกท่ีจัดยำ 
11. ห้องปฏิบัติกำรพยำธิวิทยำคลินิก และห้องปฏิบัติกำรของธนำคำรเลือด มีสถำนท่ีและเฟอร์นิเจอร์ห้อง 

PANTRY แยกเป็นสัดส่วนออกจำกห้องปฏิบัติกำร 
12.  แผนกไตเทียม มีสถำนท่ีและเฟอร์นิเจอร์ส ำหรับพักคอยของญำติผู้ป่วย โดยแยกเป็นสัดส่วนต่ำงหำกจำก

บริเวณส่วนของผู้ป่วย  
13. แผนกไตเทียม บริเวณต้ังเตียงผู้ป่วยมีระยะห่ำงระหว่ำงเตียงท่ีเหมำะสมสะดวกต่อกำรปฏิบัติงำน หรือไม่

น้อยกว่ำ 1.10 เมตร และควำม กว้ำงของทำงเดินระหว่ำงปลำยเตียง ของสองฝำกเตียงไม่น้อยกว่ำ 2 เมตร 
งำนภูมิทัศน ์

1. บริเวณพักผ่อน มีพื้นท่ีรองรับเพียงพอต่อผู้ใช้บริกำร มีควำมร่มรื่น  สวยงำม สงบมีอำกำศถ่ำยเทท่ีดี และ
เหมำะสมกับผู้ใช้แต่ละวัย รวมทั้งเด็กและผู้สูงอำยุ 

2. พื้นท่ีระหว่ำงอำคำร มีกำรจัดภูมิทัศน์ ใช้พรรณไม้ท่ีดูแลรักษำง่ำย หรือใช้วัสดุตกแต่งพื้น  
3. กำรดูแลรักษำ มีกำรจัดท ำแผนงำนแผนปฏิบัติกำรท่ีสอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนด้ำน 

ส่ิงแวดล้อมและภูมิทัศน์ 
งำนโครงสร้ำง  

1. มีแผนงำนในกำรเฝ้ำระวังให้อำคำรมีสภำพพร้อมใช้งำน และมีควำมมั่นคงแข็งแรง  
2. มีกำรตรวจสอบสภำพอำคำรและบันทึกกำรตรวจสภำพอำคำรพร้อมมีรำยงำนผลต่อหัวหน้ำ 

หน่วยงำนหรือผู้บริหำรโรงพยำบำล  
3. มีผลกำรแก้ไขปัญหำหลังจำกท่ีได้รับรำยงำนจำกผู้ปฏิบัติ 
4. มีกำรตรวจสอบอำคำรตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด    

งำนระบบไฟฟ้ำ 
1. มีแผนผังระบบไฟฟ้ำก ำลัง 
2. แนวกำรปักเสำพำดสำยไฟฟ้ำเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย  
3. บริเวณท่ีติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้ำแบบต้ังพื้นและนั่งร้ำนต้องมีท่ีว่ำงเพื่อปฏิบัติงำนและมีกำร 
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ป้องกันอันตรำยจำกไฟฟ้ำเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรติดต้ังทำงไฟฟ้ำส ำหรับประเทศไทย 
4. สำยไฟฟ้ำมีระยะห่ำงจำกตัวอำคำรท่ีจะไม่ก่อให้เกิดอันตรำยและมีควำมสูงจำกผิวจรำจรหรือ 

ทำงเดินท่ีเหมำะสมโดยไม่กีดขวำง และเป็นอันตรำยต่อบุคคลท่ัวไป  
5. กำรต่อลงดินในพื้นท่ีท่ีไม่มีกำรใช้เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้ำ ตำมมำตรฐำนกำรติดต้ังทำงไฟฟ้ำใน 

สถำนท่ีเฉพำะ:บริเวณสถำนพยำบำลของ วสท.      
6. ภำยนอกอำคำรมีกำรติดต้ังเสำไฟฟ้ำแสงสว่ำงหรือดวงโคมท่ีให้ควำมสว่ำงในเวลำกลำงคืนได้ 

อย่ำงพอเพียงสภำพของเสำไฟฟ้ำและดวงโคมมีกำรติดต้ังอย่ำงมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย  
ระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง 

7. ภำยในอำคำรมีค่ำควำมเข้มของแสงสว่ำงพอเพียงและเหมำะสมต่อพื้นท่ีใช้งำนตำมมำตรฐำน 
สมำคมไฟฟ้ำแสงสว่ำงแห่งประเทศไทย    

8. ภำยนอกอำคำรมีอุปกรณ์ป้องกันกำรใช้กระแสไฟฟ้ำเกินและป้องกันอันตรำยจำกไฟฟ้ำรั่ว 
9.  มีระบบไฟฟ้ำส ำรองฉุกเฉิน 

10. มีระบบป้องกันฟ้ำผ่ำเพื่อป้องกันอันตรำยจำกฟ้ำผ่ำซึ่งจะท ำให้อุปกรณ์ ส่ิงปลูกสร้ำงเสียหำย วิธีกำรติดต้ัง
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรป้องกันฟ้ำผ่ำส ำหรับส่ิงปลูกสร้ำงของ วสท. 

11. กำรต่อลงดินในพื้นท่ีท่ีมีกำรใช้เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้ำ (โซน 2) (ยกเว้นกลุ่มโซน 1) เช่น บริเวณห้องผ่ำตัด,
ห้องผู้ป่วยวิกฤติต่ำงๆ ซึ่งกำรจ่ำยไฟฟ้ำท่ีไม่ต่อเนื่องสำมำรถก่อให้เกิดอันตรำยถึงชีวิตได้  สำยดินติดติดต้ัง 
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรติดต้ังไฟฟ้ำ หรือของ วสท. 

12. ภำยนอกอำคำรมีกำรติดต้ังเสำไฟฟ้ำแสงสว่ำงหรือดวงโคมท่ีให้ควำมสว่ำงในเวลำกลำงคืนได้อย่ำงพอเพียง
สภำพของเสำไฟฟ้ำและดวงโคมมีกำรติดต้ังอย่ำงมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย 

13. ภำยในอำคำรมีค่ำควำมเข้มของแสงสว่ำงพอเพียงและเหมำะสมต่อพื้นท่ีใช้งำนตำมมำตรฐำนสมำคมไฟฟ้ำ
แสงสว่ำงแห่งประเทศไทย 

14. ภำยนอกอำคำรมีอุปกรณ์ป้องกันกำรใช้กระแสไฟฟ้ำเกินและป้องกันอันตรำยจำกกระแสไฟฟ้ำรั่ว 
15. มีระบบไฟฟ้ำส ำรองฉุกเฉินในกำรท ำงำนของเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ  ต้องสำมำรถจ่ำยไฟฟ้ำใช้งำนได้อย่ำง

รวดเร็ว หรืออย่ำงน้อยไม่เกิน 10 วินำที ภำยหลังระบบไฟฟ้ำก ำลังหลักหยุดท ำงำน 
16. เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรองต้องอยู่ในท่ีมิดชิด โดยอำจอยู่ภำยในอำคำรหลักหรืออยู่เป็นอำคำรแยกต่ำงหำก มี

กำรป้องกันแรงส่ันสะเทือนและเสียง  มีประตูทำงเข้ำออกสะดวกและกว้ำงเพียงพอต่อกำรเคล่ือนย้ำยหรือ
ซ่อมบ ำรุงโดยมีระยะห่ำงโดยรอบจำกเครื่องกับผนังไม่น้อยกว่ำ 1 เมตร 

17. มีเครื่องส ำรองไฟฟ้ำฉุกเฉิน (UPS)  จ่ำยให้กับอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ท่ีส ำคัญส ำหรับวงจรช่วยชีวิตซึ่งไม่
สำมำรถหยุดได้  มีกำรใช้อย่ำงต่อเนื่องเพียงพอและเหมำะสม โดยอยู่ในสภำพท่ีพร้อมใช้งำน 

18. มีกำรติดต้ังระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในทุกช้ันของอำคำรประกอบด้วยอุปกรณ์ส่งสัญญำณท่ีสำมำรถส่งเสียง
หรือสัญญำณให้ผู้ท่ีอยู่ภำยในอำคำรได้ยินหรือทรำบอย่ำงท่ัวถึงโดยกำรควบคุมด้วยมือหรือด้วยระบบ
อัตโนมัติ ในต ำแหน่งท่ีเหมำะสม เช่น โถงพักรอ ห้องพัก ผู้ป่วย ห้องท ำงำน เป็นต้น โดยกำรติดต้ังให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของ วสท. 

19. มีกำรติดต้ังระบบป้องกันกำรเข้ำออก เพื่อป้องกันกำรเข้ำถึงในสถำนท่ีเฉพำะท่ีต้องกำรควำมปลอดภัย 
20. มีกำรติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันแรงดัน และกระแสเกิน ท่ีตู้ควบคุมระบบจ่ำยไฟฟ้ำหลัก  เพื่อป้องกันแรงดันและ

กระแสไฟเกินท่ีเกิดจำกปัจจัยภำยนอก เช่น ฟ้ำผ่ำ, กำรลัดวงจร เป็นต้น 
งำนระบบประปำและสุขำภิบำล 

1. ประปำมีกำรส ำรองน้ ำประปำ 
2. ถังเก็บน้ ำส ำรองต้องมีฝำถังปิดมิดชิด 
3. มรีะบบระบำยน้ ำฝนจำกอำคำรสู่แหล่งระบำยน้ ำสำธำรณะ 
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4. ระบบบ ำบัดน้ ำสุขำภิบำลมีกำรแยกประเภทท่อต่ำงๆ 
5. มีระบบสุขำภิบำลห้องปฏิบัติกำร 

งำนระบบเคร่ืองกล 
1. ลิฟต์ มีจ ำนวนเพียงพอต่อกำรใช้งำนมีกำรแยกประเภทของลิฟต์ตำมกำรใช้งำน ได้แก่ ลิฟต์โดยสำร, ลิฟต์

ขนของ,ลิฟต์ส ำหรับพนักงำนดับเพลิง บริเวณโถงหน้ำลิฟต์และภำยในห้องโดยสำร ต้องสะอำด มีระบบ
ระบำยอำกำศและแสงสว่ำงภำยในห้องโดยสำรท่ีเหมำะสมมีกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยของอุปกรณ์ กำร
ใช้งำนและบ ำรุงรักษำเป็นไปตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด ได้มำตรฐำน 

2. ระบบระบำยอำกำศและปรับอำกำศ ในพื้นท่ีให้บริกำรและพื้นท่ีปฏิบัติงำน ต้องมีอำกำศท่ีสะอำดจำก
ภำยนอกเติมเข้ำสู่พื้นท่ีบริกำร/ปฏิบัติงำน ให้ได้อัตรำกำรถ่ำยเทอำกำศท่ีเหมำะสม โดยวิธีธรรมชำติหรือวิธี
กลมรีะบบกำรตรวจสอบกำรท ำงำน กำรใช้งำนและบ ำรุงรักษำเป็นไปตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด  
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ด้ำนที่ 3 
ระบบควำมปลอดภัยในโรงพยำบำล 

 
เป็นกำรก ำหนดข้อแนะน ำและแนวทำงกำรปฏิบัติ ในกำรกระท ำหรือสภำพกำรท ำงำนซึ่งปรำศจำกเหตุอัน

จะท ำให้เกิดกำรประสบอันตรำย กำรเจ็บป่วยหรือควำมเดือดร้อนร ำคำญอันเนื่องจำกกำรท ำงำนหรือเกี่ยวกับกำร
ท ำงำนในโรงพยำบำลให้มีควำมปลอดภัยในโรงพยำบำลและให้เกิดควำมปลอดภัยแก่บุคลำกรและผู้เกี่ยวข้อง 
สำมำรถใช้ได้กับโรงพยำบำลทุกประเภททุกขนำด 
ผู้รับผิดชอบงำนด้ำนควำมปลอดภัย 

1. มีผู้รับผิดชอบหรือคณะท ำงำนท่ีท ำหน้ำท่ีรับผิดชอบงำนด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนจัดให้มีกำรประชุม
ผู้รับผิดชอบหรือคณะท ำงำนกำรควำมปลอดภัยเป็นประจ ำอย่ำงต่อเนื่อง 

2. หรือเผยแพร่รำยช่ือและหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบของคณะท ำงำนให้ทรำบอย่ำงท่ัวถึงคู่มือปฏิบัติงำนด้ำนควำม
ปลอดภัย 

3. คู่มือปฏิบัติประกอบด้วยขั้นตอนปฏิบัติงำนอย่ำงปลอดภัยและกฎข้อบังคับด้ำนควำมปลอดภัย 
4. จัดท ำคู่มือท่ีสอดคล้องกับมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยตำมกฎหมำยของรัฐ และมำตรฐำนต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. มีกำรทบทวนคู่มือเมื่อมีกำรเปล่ียนแปลงงำนเพื่อให้ข้ันตอนกำรท ำงำนมีควำมทันสมัยอยู่เสมอ 

กำรอบรมบุคลำกร 
1. มีกำรอบรมบุคลำกรให้มีควำมรู้เกี่ยวกับข้อบังคับ และกำรปฏิบัติตำมขั้นตอนท่ีจัดท ำไว้ในคู่มือปฏิบัติงำน

เพื่อควำมปลอดภัย 
2. มีกำรอบรมบุคลำกรให้มีควำมรู้ และสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง, ปลอดภัย โดยจ ำแนกตำมลักษณะ

งำน 
3. มีกำรประเมินผลในกำรฝึกอบรม จำกผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรเพื่อให้ทรำบถึงผลสัมฤทธิ์ของกำร

พัฒนำ 
4. มีกำรฝึกอบรม มีเอกสำร มีกำรประเมินผล เจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนทุกระดับ 

ระบบกำรซ่อมบ ำรุง 
1. มีกำรซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภำพปลอดภัยตลอดระยะเวลำท่ีใช้งำน ตำม

มำตรฐำนและหลักวิชำกำรด้ำนวิศวกรรม 
2. มีแผนกำรดูแล ซ่อมบ ำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 
3. มีเอกสำรบันทึกผลกำรดูแล กำรซ่อมบ ำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

ป้ำยแสดงเพื่อควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 
1. มีป้ำยแสดงเครื่องหมำยหรือสัญลักษณ์ในกรณีท่ีมีกำรซ่อมบ ำรุงเครื่องจักร 
2. มีระบบ วิธีกำร หรืออุปกรณ์ป้องกัน ในกรณีท่ีมีกำรซ่อมบ ำรุงเครื่องจักร 

กำรตรวจสอบและกำรทดสอบชิ้นส่วน และอุปกรณ์ของเคร่ืองจักร 
1. มีกำรตรวจสอบ ทดสอบช้ินส่วน และอุปกรณ์ของเครื่องจักร อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2. มีเอกสำรบันทึกผลกำรตรวจสอบ ทดสอบช้ินส่วน และอุปกรณ์ของเครื่องจักร 

แผนผังวงจรไฟฟ้ำที่ติดต้ังภำยในโรงพยำบำลทั้งหมดซ่ึงได้รับกำรรับรองจำกวิศวกรหรือกำรไฟฟ้ำประจ ำท้องถ่ิน 
1. มีกำรทบทวนแผนผังวงจรไฟฟ้ำ เมื่อมีกำรปรับเปล่ียน ติดต้ัง หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำใหม่ 
2. แบบแผนผังไฟฟ้ำต้องจัดเก็บระบบและตรวจติดตำมได้ 

ตรวจสอบ และบ ำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำและบริภัณฑ์ไฟฟ้ำ  
1. มีกำรตรวจสอบ และบ ำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำและบริภัณฑ์ไฟฟ้ำ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง  
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2. มีเอกสำรบันทึกผลกำรตรวจสอบ และบ ำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำและบริภัณฑ์ไฟฟ้ำ 
ระบบป้องกันฟ้ำผ่ำไว้ที่อำคำร และบริเวณที่มีถังเก็บของเหลวไวไฟหรือก๊ำซไวไฟ  

1. มีกำรติดต้ังระบบป้องกันฟ้ำผ่ำ เพื่อป้องกันควำมเสียหำยจำกฟ้ำผ่ำทุกอำคำรตำมมำตรฐำนของสมำคม
วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

2. มีเอกสำรบันทึกผลกำรตรวจสอบระบบป้องกันฟ้ำผ่ำตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 
กำรตรวจวัด บันทึกผล และกำรประเมินสถำนที่อับอำกำศ 

1. มีกำรตรวจวัดและประเมินสภำพอำกำศส ำหรับกำรท ำงำนในสถำนท่ีอับอำกำศ 
2. มีเอกสำรบันทึกผลกำรตรวจวัดปริมำณออกซิเจน สำรเคมีและส่ิงปนเป้ือนในสถำนท่ีอับอำกำศ 
3. มีเอกสำรใบอนุญำตให้บุคลำกรปฏิบัติงำนในสถำนท่ีอับอำกำศ โดยมีลำยลักษณ์อักษรของผู้มีอ ำนำจในกำร

อนุมัติ 
ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 

1. มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยำบำล 
2. มีอุปกรณ์ท่ีได้มำตรฐำนอำทิ เช่น อุปกรณ์ถังดับเพลิงเคมี ถังดับเพลิงชนิด สำรสะอำด ระบบดับเพลิงแบบ

สำยฉีดน้ ำดับเพลิง 
3. มีกำรตรวจสอบ ดูแลรักษำระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนอยู่เสมอ พร้อม

เอกสำรบันทึกผลกำรตรวจสอบ และกำรซ่อมบ ำรุง ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 
4. มีป้ำยข้อปฏิบัติแสดงขั้นตอนในกำรดับเพลิง และอพยพหนีไฟ 
5. มีกำรติดป้ำยข้อปฏิบัติให้เห็นได้อย่ำงชัดเจนและท่ัวถึงทุกอำคำร 
6. ต้องจัดเตรียมเส้นทำงหนีไฟ มองเห็นได้ชัดเจน มีป้ำยบอกเส้นทำงจำกทุกพื้นท่ีในอำคำร 
7. ประตูหนีไฟ มีควำมกว้ำงท่ีเหมำะสม หรือตำมมำตรฐำน ท ำด้วยวัสดุทนไฟ  มือจับ-ลูกบิดเป็นแบบผลัก 

ส ำหรับช้ันท่ัวไปติดต้ังลักษณะเปิดเข้ำสู่ตัวบันได  ส ำหรับช้ันท่ี 1 ติดต้ังลักษณะเปิดออกจำกตัวบันไดหนีไฟ 
8. เส้นทำงหนีไฟต้องมีแสงสว่ำงบนเส้นทำงตลอดเวลำท้ังในสภำวะปกติและสภำวะฉุกเฉินกรณีไฟฟ้ำดับ 
9. จัดเตรียมพื้นท่ีจุดรวมพล ขณะเกิดอัคคีภัย 
10. มีกำรซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยำบำล 

ระบบก๊ำซทำงกำรแพทย์ 
1. ถังแก็สออกซิเจนเหลว (LIQUID OXYGEN) จุดติดต้ังจะต้องห่ำงออกจำกอำคำรต่ำงๆ ในระยะท่ีปลอดภัย  

มีรั้วโปร่งกั้นโดยรอบ  มีป้ำยเตือนอันตรำย  และมีระบบดูแลบ ำรุงรักษำอย่ำงสม่ ำเสมอ 
2. สถำนท่ีติดต้ังแยกเป็นสัดส่วนกับห้องอื่นๆ ขนย้ำยขนส่งได้สะดวก และปลอดภัย เป็นตำมมำตรฐำนกำร

ติดต้ัง  
3. ห้องเก็บท่อแก๊ส (Cylinder Room) ต้องแยกเป็นสัดส่วนกับห้องปั๊มสูญญำกำศและอำกำศอัด 
4. ท่อแก๊สส ำหรับงำนระบบแก๊สทำงกำรแพทย์  ต้องผ่ำนกำรผลิตและทดสอบ  มีเครื่องหมำยและโค๊ดสีตำม

มำตรฐำนท่ี มอก. ก ำหนด 
5. มีจ ำนวนของท่อแก๊สอย่ำงเพียงพอต่อกำรใช้งำนประจ ำและส ำรอง 
6. อุปกรณ์ประกอบระบบแก็สทำงกำรแพทย์ ประกอบด้วยท่อน ำแก๊ส วำล์ว โซนวำล์ว  หัวจ่ำยแก๊ส  ระบบ

สัญญำณเตือน (alarm) ศูนย์จ่ำยแก๊ส เป็นต้น ต้องมีกำรติดต้ังอุปกรณ์ท่ีได้มำตรฐำน 
7. มีกำรดูแลรักษำ ซ่อมบ ำรุงระบบก๊ำซทำงกำรแพทย์และอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภำพใช้งำน 

และปลอดภัย 
8. มีกำรติดป้ำยค ำเตือนท่ีเกี่ยวกับควำมปลอดภัย บริเวณห้องหรือสถำนท่ีท่ีใช้จัดเก็บระบบก๊ำซ 

ทำงกำรแพทย์ 
9. มีเอกสำรบันทึกผลกำรดูแลรักษำ ซ่อมบ ำรุงระบบก๊ำซทำงกำรแพทย์และอุปกรณ์ประกอบ 



  

 

ค ำอธิบำยเกณฑ์และกำรให้คะแนนส ำหรับผู้เยี่ยมประเมินมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ  ปี 2561                      หน้ำ 15/105 

10. มีกำรฝึกอบรมควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนเกี่ยวกับระบบก๊ำซทำงกำรแพทย์ 
11. มีเอกสำรบันทึกกำรฝึกอบรมควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนเกี่ยวกับระบบก๊ำซทำงกำรแพทย์ 
12. มีกำรประเมินผลในกำรฝึกอบรม จำกผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรเพื่อให้ทรำบถึงผลสัมฤทธิ์ 

ของกำรพัฒนำ 
13. มีกำรติดต้ังอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภำพปลอดภัยตลอดระยะเวลำท่ีใช้งำน ตำมมำตรฐำน 

และหลักวิชำกำรด้ำนวิศวกรรม 
พื้นที่ก ำเนิดรังสี 

1. ก ำหนดหรือบ่งช้ีบริเวณพื้นท่ีท่ีมีรังสี มีป้ำยเตือนอันตรำยจำกรังสี /เครื่องหมำยเตือนภัยแสดงให้เห็นโดย
ชัดเจน 

2. แผนกรังสีวินิจฉัย มีป้ำยสัญลักษณ์ตำมแบบมำตรฐำน แสดงเขตรังสีในระดับสำยตำ 
3. มีเอกสำรแสดงผลกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยของรังสี  
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ด้ำนที่ 4 
ระบบสิ่งแวดล้อมในโรงพยำบำล 

 
 เป็นกำรก ำหนดข้อแนะน ำและแนวทำงปฏิบัติด้ำนส่ิงแวดล้อมในโรงพยำบำล กำรประยุกต์ใช้หลักกำรทำง
วิทยำศำสตร์อย่ำงสร้ำงสรรค์ เพื่อกำรออกแบบ พัฒนำ ป้องกัน และปรับปรุงแก้ไข ส่ิงแวดล้อมในโรงพยำบำล ให้
เกิดควำมปลอดภัยแก่บุคลำกรและผู้เกี่ยวข้อง สำมำรถใช้ได้กับโรงพยำบำลทุกประเภททุกขนำด  
ระบบบ ำบัดและก ำจัดสิ่งปฏิกูล 

1. มีกำรแต่งต้ังผู้รับผิดชอบดูแลระบบบ ำบัดและก ำจัดส่ิงปฏิกูล 
2. มีระบบบ ำบัดและก ำจัดส่ิงปฏิกูลท่ีถูกสุขลักษณะ 

กำรจัดกำรมูลฝอยทั่วไป/มูลฝอยอันตรำย 
1. มีระบบกำรคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งก ำเนิด  
2. มีกำรเก็บและรวบรวมมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ 
3. มีสถำนท่ีพักมูลฝอยถูกสุขลักษณะ 
4. มีกำรขนย้ำยท่ีถูกต้องปลอดภัย 
5. มีกระบวนกำรกำรก ำจัดท่ีถูกสุขลักษณะ 

กำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อ 
1. มีกำรแยกมูลฝอยติดเช้ือออกจำกมูลฝอยอื่นๆ ณ แหล่งก ำเนิด 
2. มีกำรแยกมูลฝอยติดเช้ือระหว่ำงวัสดุมีคมและวัสดุไม่มีคม 
3. ภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือมีคม ต้องเป็นภำชนะท่ีสำมำรถป้องกันกำรแทงทะลุและกำรกัดกร่อนของ

สำรเคมีได้ และมีฝำปิดมิดชิด 
4. ภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไม่มีคม ต้องเป็นแบบถุงท่ีมีควำมเหนียวไม่ฉีกขำดง่ำย กันน้ ำไม่รั่วซึมและไม่ดูด

ซับน้ ำ 
5. กำรเคล่ือนย้ำยภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไปเก็บกักในท่ีพักรวมมูลฝอยติดเช้ือถูกสุขลักษณะ 
6. มีสถำนท่ีพักมูลฝอยติดเช้ือท่ีถูกสุขลักษณะ 
7. ในกรณีท่ีเก็บกักภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไว้เกิน 7 วัน ท่ีพักรวมมูลฝอยติดเช้ือต้องสำมำรถควบคุม

อุณหภูมิให้อยู่ท่ี 10 องศำเซลเซียส หรือต่ ำกว่ำนั้นได้ 
8. มีกระบวนกำรกำรก ำจัดมูลฝอยติดเช้ือท่ีถูกสุขลักษณะ 

เอกสำรคู่มือและกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกำรจัดกำรมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
1. จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลกำรจัดกำรมูลฝอย 
2. มีคู่มือก ำหนดขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติงำน 
3. ผู้ปฏิบัติงำนทรำบขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติงำน และมีกำรปฏิบัติตำมคู่มือท่ีก ำหนด พร้อมจดบันทึกผลกำร

ปฏิบัติงำน 
4. ผู้ปฏิบัติงำนท่ีท ำหน้ำท่ีในกำรเก็บขน และกำรก ำจัดมูลฝอยติดเช้ือ ได้รับกำรอบรมตำมหลักสูตรและ

ระยะเวลำท่ีกระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด 
ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 

1. มีกำรบริหำรจัดกำรปริมำณน้ ำท้ิงของโรงพยำบำลให้เกิดควำมสมดุลกับควำมสำมำรถของระบบบ ำบัดน้ ำ
เสีย 

2. มีแผนผังแสดงกระบวนกำรท ำงำนของระบบบ ำบัดน้ ำเสียท่ีเป็นปัจจุบัน 
3. มีอุปกรณ์เบ้ืองต้นท่ีจ ำเป็นในกำรดูแลระบบบ ำบัดน้ ำเสีย  
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4. มีกำรจัดท ำเอกสำรก ำกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบระบบบ ำบัดทุกเครื่อง (ขนำด ชนิด อำยุกำรใช้งำน
วธิีกำรใช้งำน ประวัติกำรซ่อม) 

5. มีกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำท้ิงตำมข้อก ำหนด 
6. มีกำรรำยงำนแบบ ทส.2 ทุกเดือน ต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ตำมมำตรำ 80 แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและ

รักษำคุณภำพส่ิงแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 
7. มีแผนงำนกำรซ่อมบ ำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ตำมระยะเวลำท่ีก ำหนดเป็นลำยลักษณ์อักษร 

เอกสำรคู่มือและกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกำรดูแลระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
1. มีคู่มือก ำหนดขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติงำน 
2. ผู้ปฏิบัติงำนทรำบขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติงำน และมีกำรปฏิบัติตำมคู่มือท่ีก ำหนด พร้อมจดบันทึกผลกำร

ปฏิบัติงำน 
3. จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 

กำรจัดกำรคุณภำพน้ ำบริโภคให้เป็นไปตำมมำตรฐำน 
1. จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบน้ ำบริโภค  
2. มีกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน้ ำ ทำงกำยภำพ ทำงเคมี และทำงแบคทีเรีย ตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้ ำ

บริโภคของกรมอนำมัยปี 2553 
3. จดบันทึกสถิติและข้อมูลกำรใช้น้ ำประจ ำวันหรือประจ ำเดือน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบรำยงำนแบบ ทส.1 

และแบบ ทส.2  ตำมมำตรำ 80 แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพส่ิงแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 
2535 และใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรตรวจสอบกรณีเกิดเหตุไม่ปกติ 
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ด้ำนที่ 5 
ระบบสื่อสำรในโรงพยำบำล 

 
เป็นกำรก ำหนดข้อแนะน ำ และแนวทำงปฏิบัติด้ำนระบบส่ือสำรท่ีใช้ในโรงพยำบำล ได้แก่ กำรส่ือสำรด้ำน

กำรใช้ระบบเรียกพยำบำล เครื่องวิทยุคมนำคมโทรศัพท์เสียงตำมสำย เคเบิ้ลทีวี  กล้องวงจรปิด  ระบบเครือข่ำย
ส่ือสำรข้อมูลเพื่อควำมพร้อมในกำรใช้งำนอย่ำงถูกต้อง ตำมกฎระเบียบและกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องสำมำรถใช้ได้กับ
โรงพยำบำลทุกประเภททุกขนำด 
แผนงำนและโครงกำรระบบงำนสื่อสำร 

1. มีผู้รับผิดชอบ ด้ำนระบบส่ือสำรเพื่อรองรับกำรด ำเนินงำนท่ีชัดเจน 
2. มีกลไก ก ำกับดูแล ติดตำมและประเมินผลระบบส่ือสำรตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนดมีแผนงำนและโครงกำรเพื่อ

เตรียมควำมพร้อมและรองรับสภำวะฉุกเฉิน 
กำรใช้และบ ำรุงรักษำระบบงำนสื่อสำร 

1. มีข้อมูลของระบบส่ือสำรในโรงพยำบำล 
2. มีกำรบ ำรุงรักษำระบบส่ือสำร ตำมคู่มือกำรใช้งำนท่ีผู้ผลิตก ำหนดอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และเก็บผลกำร

ด ำเนินกำรไว้เพื่อกำรตรวจติดตำม 
3. ผู้ปฏิบัติงำนบ ำรุงรักษำระบบส่ือสำรท่ีมีคุณสมบัติตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
4. มีรำยละเอียดข้อมูล คู่มือกำรใช้อุปกรณ์ส่ือสำรของหน่วยงำน 
5. ผู้ปฏิบัติงำน ระบบส่ือสำรได้รับกำรอบรมพัฒนำกำรปฏิบัติงำน 
6. มีเครื่องวิทยุคมนำคมและผู้ใช้งำนท่ีถูกต้องตำมกฎหมำยและได้มำตรฐำนสำกลท่ีเกี่ยวข้องหรือมำตรฐำน

ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
7. มีเครื่องวิทยุคมนำคมครบทุกระบบ พร้อมใช้งำนตลอดเวลำ 

กำรติดต่อสื่อสำรภำยนอกและภำยใน 
1. มีระบบโทรศัพท์ท่ีติดต่อภำยในและภำยนอกเพียงพอต่อกำรใช้งำน 
2. มีระบบเครือข่ำยส่ือสำรข้อมูล ท้ังระบบ Intranet & Internet ครอบคลุมในพื้นท่ีโรงพยำบำล 
3. แนวกำรปักเสำพำดสำยโทรศัพท์เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 
4. สำยโทรศัพท์ มีระยะห่ำงจำกตัวอำคำรท่ีจะไม่ก่อให้เกิดอันตรำยและมีควำมสูงจำกผิวจรำจรหรือทำงเดินท่ี

เหมำะสม ไม่กีดขวำงหรือเป็นอันตรำยต่อบุคคลท่ัวไป 
5. มีกำรติดต้ังระบบส่ือสำรด้วยควำมเร็วสูง เพื่อกำรติดต่อส่ือสำรและเช่ือมต่อด้วยระบบเครือข่ำย 

กำรสื่อสำรที่ให้ผู้รับบริกำรและบุคลำกร 
1. มีระบบเรียกพยำบำล  
2. มีระบบเสียงตำมสำย  
3. มีระบบกล้องวงจรปิด  
4. มีระบบเคเบ้ิลทีวี  

มำตรกำรเกี่ยวกับระบบสื่อสำร กำรยกเลิกกำรใช้ 
1. มีมำตรกำรควำมปลอดภัยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบส่ือสำร ท้ังกำรติดต้ังและกำรใช้งำน 
2. ระบบส่ือสำรท่ีกฎหมำยก ำหนดให้ต้องแจ้งยกเลิกกำรใช้งำน หรือเคล่ือนย้ำยสถำนท่ีติดต้ัง โรงพยำบำลต้อง

ปฏิบัติตำมกฎหมำยก ำหนด 
3. วิทยุส่ือสำรท่ีใช้งำนในโรงพยำบำลต้องเป็นเครื่องท่ีได้รับอนุญำตน ำเข้ำถูกต้องตำมกฎหมำยและได้

มำตรฐำนท่ีเกี่ยวข้อง 
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ด้ำนที่ 6 
ระบบเครื่องมือแพทย์ในโรงพยำบำล 

 
เป็นกำรก ำหนดข้อแนะน ำ และแนวทำงปฏิบัติ ด้ำนเครื่องมือแพทย์ในโรงพยำบำลนี้เป็นก ำหนดข้อแนะน ำ

และวิธีกำรเลือก กำรใช้ กำรดูแลช้ินส่วนหรือกลไกตำมระยะเวลำใช้งำน ให้อยู่ในสภำพสมบูรณ์พร้อมใช้งำน และ
ควำมปลอดภัย ตำมท่ีก ำหนดและกำรบ ำรุงรักษำเครื่องมือแพทย์ท่ีใช้ในโรงพยำบำลเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำ
โรงพยำบำลมีเครื่องมือแพทย์ พร้อมใช้งำน ปลอดภัยและเช่ือถือได้สำมำรถใช้ได้กับโรงพยำบำลทุกประเภททุกขนำด 
เคร่ืองมือแพทย์ในโรงพยำบำล 

1. เครื่องมือแพทย์ท่ีน ำมำใช้งำนในโรงพยำลเป็นเครื่องมือแพทย์ท่ีมีคุณภำพ มีมำตรฐำนหรือเป็นไปตำมข้อ
กฎหมำยท่ีก ำหนด 

2. กำรติดต้ังเครื่องมือแพทย์ต้องเป็นไปตำมหลักวิศวกรรม หรือมำตรฐำนท่ีเกี่ยวข้องหรือจำกผู้ผลิต  
3. มีกำรขออนุญำตติดต้ังและใช้งำนเครื่องมือนั้นหำกมีข้อกฎหมำยก ำหนดไว้ เช่น เครื่องเอกซเรย์เป็นต้น 

กำรใช้งำนและบ ำรุงรักษำเคร่ืองมือแพทย์ 
1. กำรจัดท ำรำยกำร ทะเบียนประวัติ หรือฐำนข้อมูลประวัติเครื่องมือแพทย์ 
2. จัดให้มีกำรบ ำรุงรักษำเครื่องมือแพทย์ 
3. มีผู้ปฏิบัติงำนบ ำรุงรักษำเครื่องมือแพทย์ 

กำรตรวจสอบ ทดสอบเคร่ืองมือแพทย์ 
1. จัดให้มีกำรตรวจสอบ ทดสอบเครื่องมือแพทย์ 
2. มีกำรบันทึกผลกำรตรวจและหรือทดสอบเครื่องมือแพทย์ 
3. มีกำรรับรองผลกำรตรวจสอบ ทดสอบเครื่องมือแพทย์ 
4. มีกำรบันทึกข้อมูลทดสอบเครื่องมือแพทย์ 
5. วิธีกำรทดสอบ ท่ีเป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนด 
6. เครื่องมือมำตรฐำนทดสอบ ท่ีเป็นไปตำมมำตรฐำนท่ี 
7. ผู้ให้บริกำรในกำรทดสอบมีคุณสมบัติตำมท่ีมำตรฐำนก ำหนด 

กำรซ่อมบ ำรุงเคร่ืองมือแพทย์ 
1. มีหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบกำรซ่อมบ ำรุงท่ีชัดเจน 
2. ผู้ปฏิบัติงำนซ่อมบ ำรุง มีคุณสมบัติตำมท่ีมำตรฐำนก ำหนด 
3. มีกำรทดสอบเครื่องมือแพทย์ท่ีต้องกำรควำมเท่ียงตรงแม่นย ำหลังกำรซ่อม 
4. มีกำรจัดเก็บผลกำรซ่อม 

กำรยกเลิกกำรใช้งำนเคร่ืองมือแพทย์ 
1. มีกำรบันทึกกำรยกเลิกกำรใช้งำนเครื่องมือแพทย์ลงในทะเบียนประวัติหรือฐำนข้อมูล 
2. มปีฏิบัติตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดในกรณีท่ีท ำกำรยกเลิกกำรใช้งำนหรือโยกย้ำยไปติดต้ัง ณ ท่ีใหม่ 
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ด้ำนที่ 7 
ระบบสุขศึกษำ 

 
ข้อก ำหนดมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ ด้ำนสุขศึกษำ 

สุขศึกษำ หมำยถึง กระบวนกำรจัดโอกำสกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะด้ำนสุขภำพ สร้ำงเสริมควำมสำมำรถ
ของบุคคล รวมถึงปัจจัยอื่นๆ เกี่ยวกับสภำวะทำงเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม ท่ีมีผลกระทบต่อสุขภำพ อันจะน ำไปสู่
กำรปรับเปล่ียนสุขภำพ และธ ำรงพฤติกรรมสุขภำพท่ีดีของบุคคล ครอบครัวและชุมชน  

เกณฑ์มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพด้ำนสุขศึกษำ หมำยถึง ข้อก ำหนดระบบคุณภำพท่ีจ ำเป็น (Essential 
Requirements) ส ำหรับกำรท ำงำนสุขศึกษำและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ เพื่อให้กำรด ำเนินงำน 

สุขศึกษำในโรงพยำบำลมีกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี มีกำรจัดกระบวนงำนสุขศึกษำและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพอย่ำงเป็น
ระบบ ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรและเช่ือถือได้ สอดคล้องกับมำตรฐำนท่ีเกี่ยวข้องทุกมำตรฐำน เป็นแนวทำงกำร
พัฒนำคุณภำพมุ่งเน้นกำรสร้ำงเสริมสุขภำพท้ังในโรงพยำบำลและต่อเนื่องไปไปถึงชุมชนด้วย 

 มำตรฐำนนี้ใช้ส ำหรับกำรพัฒนำและกำรประเมินงำนด้ำนสุขศึกษำของโรงพยำบำลท่ีเช่ือมโยงไปถึงชุมชน  เนื้อหำใน
มำตรฐำนครอบคลุมในเรื่องปัจจัยน ำเข้ำ ทรัพยำกรและส่ิงสนับสนุน กระบวนกำร  ผลผลิตและผลลัพธ์  โดยใน
ปีงบประมำณ 2562 ได้ปรับปรุงเกณฑ์ ข้อก ำหนดในมำตรฐำน ฯ ให้ เหมำะสมกับแผนพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ 
(Service Plan) และระดับกำรให้บริกำร  จึงแบ่งเกณฑ์เป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

1. โรงพยำบำลศูนย์ และ โรงพยำบำลท่ัวไป (ระดับ A S และ M1)  
2. โรงพยำบำลชุมชน (ระดับ M2  F1 F2 และ F3) 

ด้ำนเนื้อหำ กระบวนกำร จะมุ่งเน้นกำรสร้ำงเสริมสุขภำพใน 2 กลุ่มหลัก คือ 
1. กระบวนงำนสุขศึกษำในกลุ่มไม่ป่วยเพื่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพในชุมชน 
2. กระบวนงำนสุขศึกษำในกลุ่มป่วยเพื่อส่งเสริมกำรจัดกำรตนเองในผู้ป่วยและครอบครัว 
 

โครงสร้ำงมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพด้ำนสุขศึกษำ ปี 2562  แบ่งเป็น 3 หมวด  ดังนี้ 
หมวดที่ 1 กำรบริหำรจัดกำร 

 กำรทบทวนคุณภำพงำนโดยกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำน 
 นโยบำยด้ำนสุขศึกษำ หรือส่งเสริมสุขภำพของ โรงพยำบำลท่ีเกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำย 
 บุคลำกรด ำเนินงำนสุขศึกษำและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ 

หมวดที่ 2 กระบวนงำนสุขศึกษำ 
 กระบวนงำนสุขศึกษำในกลุ่มไม่ป่วยเพื่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพในชุมชน 
 กระบวนงำนสุขศึกษำในกลุ่มป่วยเพื่อส่งเสริมกำรจัดกำรตนเองในผู้ป่วยและครอบครัว 

หมวดที่ 3 ผลลัพธ์กำรด ำเนินงำนสุขศึกษำและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ 
 พฤติกรรมสุขภำพ (HB) หรือ ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ (HL)  หรือ พฤติกรรมกำรจัดกำรสุขภำพตนเอง 
 ภำวะสุขภำพ 
 นวัตกรรม หรือ ต้นแบบ หรือผลงำนเด่นท่ีประสบควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนสุขศึกษำและพัฒนำ

พฤติกรรมสุขภำพ 
 ควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรสุขศึกษำ 
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แนวทำงกำรด ำเนินงำนมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพด้ำนสุขศึกษำ 

หมวดที่ 1 กำรบริหำรจัดกำร 

เกณฑ์ท่ีบูรณำกำรในมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ ด้ำนท่ี 1 กำรจัดกำรมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 

 กำรทบทวนคุณภำพงำนโดยกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำน ฯ  
โรงพยำบำลต้องมีกำรประเมินตนเอง เพื่อหำโอกำสพัฒนำ /ส่วนขำด (Gap) ในกำรท ำงำน วิเครำะห์ 

ประเมินผลและจัดท ำแนวทำงหรือแผนกำรพัฒนำ ปรับปรุงโดยใช้วงจร PDCA  
 นโยบำยด้ำนสุขศึกษำหรือสร้ำงเสริมสุขภำพของโรงพยำบำล 

นโยบำยต้องสอดคล้องกับเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ของโรงพยำบำล และเกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของ
เครือข่ำยท่ีเกี่ยวข้อง 

เกณฑ์ 
1. บุคลำกรด ำเนินงำนสุขศึกษำและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ    

บุคลำกรมีคุณวุฒิและประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสม เพียงพอ และมีแผนกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง 

หมวดที่ 2 กระบวนงำนสุขศึกษำ 

I. กระบวนงำนสุขศึกษำในกลุ่มไม่ป่วยเพื่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพในชุมชน 
เกณฑ์ 

2. มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภำพ(HB) และหรือ ข้อมูลควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ( HL) ท่ีสอดคล้องกับปัญหำ
สำธำรณสุขท่ีส ำคัญ เพื่อน ำมำใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนสุขศึกษำ (กำรก ำหนดวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม) 

3. มีกำรวิเครำะห์ปัจจัยสำเหตุพฤติกรรมสุขภำพ ท่ีสอดคล้องกับปัญหำสำธำรณสุขท่ีส ำคัญ มีกำรน ำ
ข้อมูลไปใช้ในกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนสุขศึกษำ (กำรออกแบบกิจกรรม) 

4. มีแผนงำน หรือ โครงกำร หรือ โปรแกรมสุขศึกษำ หรือ แผนกำรจัดกิจกรรมสุขศึกษำท่ีมีวัตถุประสงค์
หรือตัวช้ีวัดพฤติกรรมสุขภำพท่ีสอดคล้องกับปัญหำสำธำรณสุขในพื้นท่ีรับผิดชอบของโรงพยำบำล 

5. มีกำรออกแบบกิจกรรมและใช้ส่ือกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภำพ ท่ีสอดคล้องกับปัจจัยสำเหตุ
พฤติกรรมสุขภำพและปัญหำ ควำมต้องกำรและวิถีชีวิตของกลุ่มเป้ำหมำย  

6. แผนงำน หรือ โครงกำร หรือ โปรแกรมสุขศึกษำ หรือ แผนกำรจัดกิจกรรมสุขศึกษำ จัดท ำโดยกำรมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสุขศึกษำ ทีมสหวิชำชีพ หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง และเครือข่ำยตัวแทนภำคประชำชน 

7. มีแนวทำงกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนสุขศึกษำและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพท่ีระบุตัวชี้วัดพฤติกรรม
สุขภำพ เครื่องมือ ระยะเวลำ และกลุ่มเป้ำหมำย 

8. มีกำรจัดกิจกรรมตำมแผนงำน หรือ โครงกำร หรือ โปรแกรมสุขศึกษำ หรือ แผนกำรจัดกิจกรรมสุข
ศึกษำครบตำมแผนท่ีก ำหนด  และกำรด ำเนินกิจกรรมใช้กำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสุขศึกษำหรือ ทีมสห
วิชำชีพ หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง และตัวแทนภำคประชำชน 

9. มีกำร สนับสนุน เสริมพลังให้กับภำคี เครือข่ำย แกนน ำสุขภำพภำคประชำชน ในกำรด ำเนินงำนสุข
ศึกษำและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ 

10. มีกำรประเมินผลและรำยงำนผลเป็นลำยลักษณ์อักษร  กำรประเมินกิจกรรม/กระบวนกำร ระหว่ำง
ด ำเนินโครงกำร หรือ ประเมินตำมวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีต้ังไว้เมื่อส้ินสุดโครงกำร 
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11. มีกำรเฝ้ำระวังพฤติกรรมสุขภำพและน ำ ผลกำรเฝ้ำระวังไปใช้ในกำรปรับกิจกรรมในแผนงำน/โครงกำร
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภำพ 

 

II. กระบวนงำนสุขศึกษำในกลุ่มป่วยเพื่อส่งเสริมกำรจัดกำรตนเองในผู้ป่วยและครอบครัว 
เกณฑ์ 

12. มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภำพ(HB) และหรือ ข้อมูลควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ( HL) ท่ีสอดคล้องกับปัญหำ
สำธำรณสุขท่ีส ำคัญ เพื่อน ำมำใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนสุขศึกษำ (ก ำหนดวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม) 

13. มีกำรวิเครำะห์ปัจจัยสำเหตุพฤติกรรมสุขภำพ ท่ีสอดคล้องกับปัญหำสำธำรณสุขท่ีส ำคัญ มีกำรน ำ
ข้อมูลไปใช้ในกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนสุขศึกษำ (ออกแบบกิจกรรม) 

14. มีแผนงำน หรือ โครงกำร หรือ โปรแกรมสุขศึกษำ หรือ แผนกำรจัดกิจกรรมสุขศึกษำท่ีมีวัตถุประสงค์
หรือตัวช้ีวัดพฤติกรรมสุขภำพท่ีสอดคล้องกับปัญหำสำธำรณสุขในพื้นท่ีรับผิดชอบของโรงพยำบำล 

15. มีกำรออกแบบกิจกรรมและใช้ส่ือกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภำพ ท่ีสอดคล้องกับปัจจัยสำเหตุ
พฤติกรรมสุขภำพและปัญหำ ควำมต้องกำรและวิถีชีวิตของกลุ่มเป้ำหมำย  

16. แผนงำน หรือ โครงกำร หรือ โปรแกรมสุขศึกษำ หรือ แผนกำรจัดกิจกรรมสุขศึกษำ จัดท ำโดยกำรมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสุขศึกษำ ทีมสหวิชำชีพ หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง และเครือข่ำยตัวแทนภำคประชำชน 

17. มีแนวทำงกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนสุขศึกษำและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพท่ีระบุตัวชี้วัดพฤติกรรม
สุขภำพ เครื่องมือ ระยะเวลำ และกลุ่มเป้ำหมำย 

18. มีกำรจัดกิจกรรมตำมแผนงำน หรือ โครงกำร หรือ โปรแกรมสุขศึกษำ หรือ แผนกำรจัดกิจกรรมสุข
ศึกษำครบตำมแผนท่ีก ำหนด  และกำรด ำเนินกิจกรรมใช้กำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสุขศึกษำหรือ ทีมสห
วิชำชีพ หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง และตัวแทนภำคประชำชน 

19. มีกำร สนับสนุน เสริมพลังให้กับภำคี เครือข่ำย แกนน ำสุขภำพภำคประชำชน ในกำรด ำเนินงำนสุข
ศึกษำและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ 

20. มีกำรประเมินผลและรำยงำนผลเป็นลำยลักษณ์อักษร  กำรประเมินกิจกรรม/กระบวนกำร ระหว่ำง
ด ำเนินโครงกำร หรือ ประเมินตำมวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีต้ังไว้เมื่อส้ินสุดโครงกำร 

21. มีกำรเฝ้ำระวังพฤติกรรมสุขภำพและน ำ ผลกำรเฝ้ำระวังไปใช้ในกำรปรับกิจกรรมในแผนงำน/โครงกำร
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภำพ 

22. มีกำรวิจัยด้ำนสุขศึกษำและพฤติกรรมสุขภำพท่ีสอดคล้องกับปัญหำสำธำรณสุขของโรงพยำบำล และ
เกี่ยวกับกระบวนกำรด ำเนินงำนสุขศึกษำและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ  

ข้อก ำหนดของงำนวิจัย  
 1) เป็นวิจัยท่ีมีวัตถุประสงค์ในกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภำพท่ีสอดคล้องกับปัญหำสำธำรณสุขใน

พื้นท่ี 1 ใน 5 ปัญหำ  
 2) พื้นท่ี/กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัยอยู่ในควำมรับผิดชอบของ CUP หรือเครือข่ำยโรงพยำบำล  
 3) ผู้ท ำงำนวิจัยเป็นบุคลำกรในโรงพยำบำลหรือในเครือข่ำยโรงพยำบำล  
 4) อำยุงำนวิจัย 3ปี   
 5) รูปแบบวิจัยเป็น งำนวิจัย R2R /Case study /ถอดบทเรียน เป็นต้น 
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หมวดที่ 3 ผลลัพธ์กำรด ำเนินงำนสุขศึกษำและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ 
เกณฑ์ 

23. กลุ่มเป้ำหมำยท่ีผ่ำนกระบวนกำรสุขศึกษำมีพฤติกรรมสุขภำพ (HB) หรือควำมรอบรู้ทำงสุขภำพ(HL) 
ในปัญหำสำธำรณสุขท่ีส ำคัญเปล่ียนแปลงไปในทำงท่ีถูกต้องเพิ่มขึ้น  

24. กลุ่มเป้ำหมำย ท่ีผ่ำนกระบวนกำรสุขศึกษำมีภำวะสุขภำพท่ีดีขึ้น 

 กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง : รอบเอว BMI ,FBS, BP เป็นต้น 

 กลุ่มป่วย :ผู้ป่วยและครอบครัวสำมำรถดูแลจัดกำรตนเองได้ ภำวะแทรกซ้อนลดลง อัตรำ Re-
admission ในโรคเรื้อรังลดลง ฯลฯ 

25. มีนวัตกรรม หรือ ต้นแบบ หรือผลงำนเด่นท่ีประสบควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนสุขศึกษำและพัฒนำ
พฤติกรรมสุขภำพ 

ร้อยละของกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรสุขศึกษำตำมแผนงำนโครงกำร 
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ค ำอธิบำยเกณฑก์ำรเย่ียมประเมนิมำตรฐำนระบบบรกิำรสขุภำพ 

ด้ำนที่ 1 ระบบกำรจัดกำรมำตรฐำนระบบบรกิำรสุขภำพในโรงพยำบำล 

ผู้ท ำกำรตรวจสอบจะต้องพิจำรณำจำกเกณฑ์ประเมินผลกำรตรวจสอบด้ำนระบบกำรจัดกำรคุณภำพใน
โรงพยำบำล แล้วให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ โดยเปรียบเทียบกับส่ิงท่ีพบเห็น หลักฐำน กำรด ำเนินกำร กำรสัมภำษณ์ 
ดังนี้ 

1.1 กำรก ำหนดนโยบำย กำรจัดกำรคุณภำพ 5 เปอร์เซ็นต์ 

โรงพยำบำลมีนโยบำยคุณภำพและควำมปลอดภัย โดยจัดท ำเป็นเอกสำรพร้อมลงนำม ประกำศเผยแพร่ให้
บุคลำกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทรำบและเข้ำใจจุดมุ่งหมำยของนโยบำย เพื่อให้เกิดควำมตระหนักในควำม
รับผิดชอบคุณภำพและควำมปลอดภัย เข้ำใจและปฏิบัติตำมนโยบำยได้ 

1.1.1 มีกำรจัดท ำนโยบำยฯ เป็นเอกสำร และลงนำมโดยผู้บริหำรระดับสูงในปัจจุบัน 

วิธีกำรให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีนโยบำยท่ีเป็นเอกสำรลำยลักษณ์อักษร 

0.5  คะแนน มีนโยบำยท่ีเป็นเอกสำรลำยลักษณ์อักษร แต่ไม่ได้ลงนำมโดยผู้บริหำรปัจจุบัน 

1    คะแนน มีนโยบำยท่ีเป็นลำยลักษณ์อักษรท่ีลงนำมโดยผู้บริหำรในปัจจุบัน 
 

1.1.2 เนื้อหำของนโยบำยฯ มีสำระส ำคัญสอดคล้องกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพของ
โรงพยำบำล 

วิธีกำรให้คะแนน 

0 คะแนน 
มีนโยบำยฯ แต่ไม่สอดคล้องกับกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพของ
โรงพยำบำล 

0.5  คะแนน 
มีเนื้อหำบำงส่วนของนโยบำยฯ ไม่สอดคล้องกับกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนระบบบริกำร
สุขภำพของโรงพยำบำล 

1    คะแนน 
เนื้อหำของนโยบำยฯ มีสำระส ำคัญสอดคล้อง ครอบคลุมกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนระบบ
บริกำรสุขภำพของโรงพยำบำล 
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1.1.3 มีกำรถ่ำยทอด เผยแพร่นโยบำยฯ ด้วยวิธีกำรใดวิธีกำรหนึ่งหรือหลำยวิธีกำรที่มีควำมเหมำะสมและ

ปฏิบัติตำมนโยบำยฯ ได้อย่ำงทั่วถึง 

วิธีกำรให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีกำรถ่ำยทอด เผยแพร่นโยบำยฯ 

0.5  คะแนน 
มีกำรถ่ำยทอด เผยแพร่นโยบำยฯ แต่ไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงำน หรือครอบคลุมทุกหน่วยงำน
อย่ำงท่ัวถึงแต่เจ้ำหน้ำท่ีไม่ปฎิบัติตำมนโยบำยฯ 

1    คะแนน 

มีกำรถ่ำยทอด เผยแพร่นโยบำยฯ ครอบคลุมทุกหน่วยงำนอย่ำงท่ัวถึง เช่น กำรติดประกำศ 
แผ่นพับเสียงตำมสำยกำรประชุมบุคลำกร  ประกำศนโยบำย เอกสำรเวียนรับทรำบ เป็นต้น 
เจ้ำหน้ำท่ีทรำบและปฏิบัติตำมนโยบำยฯ 

 

1.1.4 มีกำรทบทวนนโยบำยฯ 

วิธีกำรให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีกำรทบทวนนโยบำยฯ 
0.5  คะแนน มีกำรทบทวนนโยบำยฯ แต่ไม่ครอบคลุมประเด็นปัญหำหรือพัฒนำท่ีไม่ต่อเนื่องทุกปี 
1    คะแนน มีกำรทบทวนนโยบำยฯ อย่ำงครอบคลุมทุกประเด็นปัญหำหรือพัฒนำเป็นประจ ำ ต่อเนื่องทุกป ี

 

1.2 กำรแต่งต้ังคณะท ำงำนกำรจัดกำรคุณภำพ หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมำย 5 เปอร์เซ็นต์ 

1.2.1 มีค ำสั่งแต่งต้ังคณะท ำงำนจัดกำรมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมำย พร้อมลง
ลำยมือชื่อผู้บริหำรระดับสูงหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมำยของโรงพยำบำล 

วิธีกำรให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีค ำส่ังแต่งต้ังคณะท ำงำนจัดกำรมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ หรือเป็นผู้ท่ีได้รับมอบหมำย 

0.5  คะแนน 
มีค ำส่ังแต่งต้ังคณะท ำงำนจัดกำรมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ หรือเป็นผู้ท่ีได้รับมอบหมำย 
แต่ไม่มีกำรลงลำยมือช่ือผู้บริหำรระดับสูงคนปัจจุบันหรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมำยของ
โรงพยำบำล 

1    คะแนน 
มีค ำส่ังแต่งต้ังคณะท ำงำนจัดกำรมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ หรือเป็นผู้ท่ีได้รับมอบหมำย 
พร้อมลงลำยมือช่ือผู้บริหำรระดับสูงคนปัจจุบันหรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมำยของโรงพยำบำล 
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1.2.2 โครงสร้ำงคณะท ำงำนฯ มีแผนผังแสดงโครงสร้ำงคณะท ำงำนฯ และแผนผังแสดงโครงสร้ำงกำรบริหำร
ของโรงพยำบำล 

วิธีกำรให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีโครงสร้ำงคณะท ำงำนฯ และไม่มีแผนผังแสดงโครงสร้ำงกำรบริหำรโรงพยำบำล 

0.5  คะแนน 
มีโครงสร้ำงคณะท ำงำนฯ หรือมีแผนผังแสดงโครงสร้ำงกำรบริหำรโรงพยำบำล อย่ำงใดอย่ำง
หนึ่ง 

1    คะแนน มีโครงสร้ำงคณะท ำงำนฯ และมีแผนผังแสดงโครงสร้ำงกำรบริหำรโรงพยำบำล  
 

1.2.3 มีกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะท ำงำนอย่ำงชัดเจน 

วิธีกำรให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะท ำงำน 
0.5  คะแนน มีกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะท ำงำนไม่ชัดเจน 

1    คะแนน 
มีกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะท ำงำนอย่ำงชัดเจนเช่น เอกสำร JD ทุก
ท่ำน บันทึกกำรช้ีแจง JD ให้บุคลำกรทุกท่ำนทรำบ 

1.2.4 มีกำรเผยแพร่ค ำสั่งแต่งต้ังคณะท ำงำนฯด้วยวิธีกำรใดวิธีกำรหนึ่งหรือหลำยวิธีกำรอย่ำงทั่วถึง 

วิธีกำรให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีกำรถ่ำยทอด เผยแพร่ค ำส่ังแต่งต้ังคณะท ำงำนฯ 
0.5  คะแนน มีกำรถ่ำยทอด เผยแพร่ค ำส่ังแต่งต้ังคณะท ำงำนฯแต่ไม่ท่ัวถึง 

1    คะแนน 

มีกำรถ่ำยทอด เผยแพร่ค ำส่ังแต่งต้ังคณะท ำงำนฯ ด้วยวิธีกำรใดวิธีกำรหนึ่งหรือหลำยวิธีกำร
อย่ำงท่ัวถึง เช่น กำรติดประกำศ แผ่นพับเสียงตำมสำยกำรประชุมบุคลำกร  ประกำศนโยบำย 
เอกสำรเวียนรับทรำบ เป็นต้น 

1.3 กำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 5 เปอร์เซ็นต์ 

1.3.1 มีกำรใช้แบบประเมินตนเอง 

วิธีกำรให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีกำรใช้แบบประเมินตนเอง 
0.5  คะแนน มีกำรใช้แบบประเมินตนเองแต่ไม่ครบตำมมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 
1    คะแนน มีกำรใช้แบบประเมินตนเองครบตำมมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 

 

1.3.2 มีเอกสำร/หลักฐำนและกำรวิเครำะห์ผล แบบประเมินตนเอง 
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วิธีกำรให้คะแนน 

0คะแนน ไม่มีเอกสำร/หลักฐำนกำรวิเครำะห์ผล แบบประเมินตนเอง 
0.5  คะแนน มีเอกสำร/หลักฐำน และกำรวิเครำะห์ผล แบบประเมินตนเองไม่ครบตำมมำตรฐำนระบบบริกำร

สุขภำพ 
1    คะแนน มีเอกสำร/หลักฐำนและกำรวิเครำะห์ผล แบบประเมินตนเองครบตำมมำตรฐำนระบบบริกำร

สุขภำพ 
 

 

 

 

 

 
ห 

1.4 กำรรวบรวม วิเครำะห์ และจัดท ำข้อมูลกำรจัดกำรคุณภำพ 10 เปอร์เซ็นต์ 

1.4.1 ด้ำนอำคำรและสภำพแวดล้อมในโรงพยำบำล 

วิธีกำรให้คะแนน 

0 คะแนน มีผลกำรวิเครำะห์ประเด็นปัญหำหรือควำมเส่ียงจำกกำรประเมินตนเอง 

0.5  คะแนน 
มีผลกำรวิเครำะห์ประเด็นปัญหำหรือควำมเส่ียงจำกกำรประเมินตนเอง และมีกำรจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของประเด็นปัญหำหรือควำมเส่ียง 

1    คะแนน 
มีผลกำรวิเครำะห์ประเด็นปัญหำหรือควำมเส่ียงจำกกำรประเมินตนเอง และมีกำรจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของประเด็นปัญหำหรือควำมเส่ียง รวมท้ังมีมำตรกำร หรือแนวทำงหรือแผนกำร
ปรับปรุงคุณภำพ 
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1.4.2 ด้ำนควำมปลอดภัยในโรงพยำบำล 

วิธีกำรให้คะแนน 

0 คะแนน มีผลกำรวิเครำะห์ประเด็นปัญหำหรือควำมเส่ียงจำกกำรประเมินตนเอง 

0.5  คะแนน 
มีผลกำรวิเครำะห์ประเด็นปัญหำหรือควำมเส่ียงจำกกำรประเมินตนเอง และมีกำรจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของประเด็นปัญหำหรือควำมเส่ียง 

1    คะแนน 
มีผลกำรวิเครำะห์ประเด็นปัญหำหรือควำมเส่ียงจำกกำรประเมินตนเอง และมีกำรจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของประเด็นปัญหำหรือควำมเส่ียง รวมท้ังมีมำตรกำร หรือแนวทำงหรือแผนกำร
ปรับปรุงคุณภำพ 

 

1.4.3 ด้ำนสิ่งแวดล้อมในโรงพยำบำล 

วิธีกำรให้คะแนน 

0 คะแนน มีผลกำรวิเครำะห์ประเด็นปัญหำหรือควำมเส่ียงจำกกำรประเมินตนเอง 

0.5  คะแนน 
มีผลกำรวิเครำะห์ประเด็นปัญหำหรือควำมเส่ียงจำกกำรประเมินตนเอง และมีกำรจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของประเด็นปัญหำหรือควำมเส่ียง 

1    คะแนน 
มีผลกำรวิเครำะห์ประเด็นปัญหำหรือควำมเส่ียงจำกกำรประเมินตนเอง และมีกำรจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของประเด็นปัญหำหรือควำมเส่ียง รวมท้ังมีมำตรกำร หรือแนวทำงหรือแผนกำร
ปรับปรุงคุณภำพ 

 

1.4.4 ด้ำนสื่อสำรในโรงพยำบำ 

วิธีกำรให้คะแนน 

0 คะแนน มีผลกำรวิเครำะห์ประเด็นปัญหำหรือควำมเส่ียงจำกกำรประเมินตนเอง 

0.5  คะแนน 
มีผลกำรวิเครำะห์ประเด็นปัญหำหรือควำมเส่ียงจำกกำรประเมินตนเอง และมีกำรจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของประเด็นปัญหำหรือควำมเส่ียง 

1    คะแนน 
มีผลกำรวิเครำะห์ประเด็นปัญหำหรือควำมเส่ียงจำกกำรประเมินตนเอง และมีกำรจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของประเด็นปัญหำหรือควำมเส่ียง รวมท้ังมีมำตรกำร หรือแนวทำงหรือแผนกำร
ปรับปรุงคุณภำพ 
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1.4.5 ด้ำนเคร่ืองมือแพทย์ในโรงพยำบำล 

วิธีกำรให้คะแนน 

0 คะแนน มีผลกำรวิเครำะห์ประเด็นปัญหำหรือควำมเส่ียงจำกกำรประเมินตนเอง 

0.5  คะแนน 
มีผลกำรวิเครำะห์ประเด็นปัญหำหรือควำมเส่ียงจำกกำรประเมินตนเอง และมีกำรจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของประเด็นปัญหำหรือควำมเส่ียง 

1    คะแนน 
มีผลกำรวิเครำะห์ประเด็นปัญหำหรือควำมเส่ียงจำกกำรประเมินตนเอง และมีกำรจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของประเด็นปัญหำหรือควำมเส่ียง รวมท้ังมีมำตรกำร หรือแนวทำงหรือแผนกำร
ปรับปรุงคุณภำพ 

 

1.4.6 ด้ำนสุขศึกษำ 

วิธีกำรให้คะแนน  

0 คะแนน มีผลกำรวิเครำะห์ประเด็นปัญหำหรือควำมเส่ียงจำกกำรประเมินตนเอง 

0.5  คะแนน 
มีผลกำรวิเครำะห์ประเด็นปัญหำหรือควำมเส่ียงจำกกำรประเมินตนเอง และมีกำรจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของประเด็นปัญหำหรือควำมเส่ียง 

1    คะแนน 
มีผลกำรวิเครำะห์ประเด็นปัญหำหรือควำมเส่ียงจำกกำรประเมินตนเอง และมีกำรจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของประเด็นปัญหำหรือควำมเส่ียง รวมท้ังมีมำตรกำร หรือแนวทำงหรือแผนกำร
ปรับปรุงคุณภำพ 

 

 

 

1.5 ควำมสอดคล้องกำรวำงแผนกำรจัดกำรประเด็นปัญหำหรือควำมเสี่ยง 20 เปอร์เซ็นต์ 

1.5.1 ก ำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำย โครงกำร/แผนงำนกำรจัดกำรคุณภำพ แผนปฎิบัติงำน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงคห์รือเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

วิธีกำรให้คะแนน 

0 คะแนน 
ไม่มีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำย โครงกำร/แผนงำนกำรจัดกำรคุณภำพ แผน
ปฎิบัติงำน และแผนกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน 

0.5  คะแนน 
มีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำย โครงกำร/แผนงำนกำรจัดกำรคุณภำพ แผนปฎิบัติงำน 
และแผนกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน แต่ไม่สอดคล้องครอบคลุมวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยโครงกำร 
ปฏิบัติได้จริง มีงบประมำณก ำกับ ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำรสูงสุด 

1    คะแนน 
มีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำย โครงกำร/แผนงำนกำรจัดกำรคุณภำพ แผนปฎิบัติงำน 
และแผนกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉินเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยท่ีก ำหนด เช่น เอกสำร
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยและโครงกำรบันทึกผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนและโครงกำร 
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1.5.2 ประเด็นกำรจัดท ำโครงกำร/แผนงำนกำรจัดกำรคุณภำพ แผนปฎิบัติงำน และแผนกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน 

1.5.2.1 กำรประเมินควำมเสี่ยง และปัญหำกำรจัดท ำโครงกำร/แผนงำนกำรจัดกำรคุณภำพ แผนปฎิบัติงำน 
และแผนกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน 

วิธีกำรให้คะแนน 

0คะแนน 
ไม่มีกำรประเมินควำมเส่ียงและปัญหำกำรจัดท ำโครงกำร/แผนงำนกำรจัดกำรคุณภำพ แผน
ปฎิบัติงำน และแผนกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน 

0.5  คะแนน มีกำรประเมินควำมเส่ียง และปัญหำกำรจัดท ำโครงกำร/แผนงำนกำรจัดกำรคุณภำพ แผน
ปฎิบัติงำน และแผนกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉินแต่ไม่ครบทุกแผน/โครงกำร 

1    คะแนน 
มีกำรประเมินควำมเส่ียง และปัญหำกำรจัดท ำโครงกำร/แผนงำนกำรจัดกำรคุณภำพ แผน
ปฎิบัติงำน และแผนกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉินครบทุกแผน/โครงกำร เช่น ระเบียบปฏิบัติกำรช้ี
บ่งปัญหำและควำมเส่ียงบันทึกกำรปฏิบัติตำมระเบียบปฏิบัติ 

 

1.5.2.2 รวบรวม วิเครำะห์ กฎหมำยและข้อก ำหนดอื่นๆที่เก่ียวข้องในกำรจัดท ำโครงกำร/แผนงำนกำรจัดกำร
คุณภำพ แผนปฎิบัติงำน และแผนกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน 

วิธีกำรให้คะแนน 

0 คะแนน 
ไม่มีกำรรวบรวม วิเครำะห์ กฎหมำยและข้อก ำหนดอื่นๆที่เก่ียวข้องในกำรจัดท ำโครงกำร/
แผนงำนกำรจัดกำรคุณภำพ แผนปฎิบัติงำน และแผนกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉินมำก ำหนด 
เกณฑ์ ช้ีบ่งกำรปฏิบัติ 

0.5  คะแนน 
มีกำรรวบรวม วิเครำะห์ กฎหมำยและข้อก ำหนดอื่นๆที่เก่ียวข้องในกำรจัดท ำโครงกำร/
แผนงำนกำรจัดกำรคุณภำพ แผนปฎิบัติงำน และแผนกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉินมำก ำหนด 
เกณฑ์ ช้ีบ่งกำรปฏิบัติ 

1    คะแนน 

มีกำรรวบรวม วิเครำะห์ กฎหมำยและข้อก ำหนดอื่นๆที่เก่ียวข้องในกำรจัดท ำโครงกำร/
แผนงำนกำรจัดกำรคุณภำพ แผนปฎิบัติงำน และแผนกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉินมำก ำหนด 
เกณฑ์ วิเครำะห์ ช้ีบ่งกำรปฏิบัติในกำรจัดกำรเช่นระเบียบกำรช้ีบ่งกำรปฏิบัติและกำรประเมิน
ควำมสอดคล้องกฎหมำยบันทึก บัญชีกฎหมำยในกำรเช่ือมโยงผลหรือค่ำท่ีได้ ผลกำรประเมิน
ควำมสอดคล้องทบทวน 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ค ำอธิบำยเกณฑ์และกำรให้คะแนนส ำหรับผู้เยี่ยมประเมินมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ  ปี 2561                      หน้ำ 31/105 

1.6 กำรด ำเนินกำรและกำรปฏิบัติ กำรจัดกำรคุณภำพ  30 เปอร์เซ็นต์ 

1.6.1 ก ำหนดผู้รับผิดชอบ/ผู้ด ำเนินกำรและอ ำนำจหน้ำที่ กำรจัดสรรงบประมำณ อุปกรณ์ต่ำงๆ ตำมแผนงำน/
โครงกำรกำรบริหำรระบบกำรจัดกำรคุณภำพ 

วิธีกำรให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบ/ผู้ด ำเนินกำรและอ ำนำจหน้ำที่ 

0.5  คะแนน 
มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบ/ผู้ด ำเนินกำรและอ ำนำจหน้ำที่ ท่ีไม่สอดคล้องหรือไม่เหมำะสมกับ
หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของแผนงำน/โครงกำรกำรบริหำรระบบกำรจัดกำรคุณภำพ 

1    คะแนน 
มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบ/ผู้ด ำเนินกำรและอ ำนำจหน้ำที่ ท่ีสอดคล้องและเหมำะสมกับหน้ำท่ี
ควำมรับผิดชอบของแผนงำน/โครงกำรกำรบริหำรระบบกำรจัดกำรคุณภำพ 

 

1.6.2 จัดท ำระเบียบ วิธีกำรปฏิบัติงำนให้ครอบคลุมทุกด้ำนของระบบมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 

วิธีกำรให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีกำรจัดท ำระเบียบ วิธีกำรปฏิบัติงำน 

0.5  คะแนน 
มีกำรจัดท ำระเบียบ วิธีกำรปฏิบัติงำนไม่ครอบคลุมทุกด้ำนของระบบมำตรฐำนระบบบริกำร
สุขภำพ 

1    คะแนน 
มีกำรจัดท ำระเบียบ วิธีกำรปฏิบัติงำนครอบคลุมทุกด้ำนของระบบมำตรฐำนระบบบริกำร
สุขภำพ 

 
1.6.5 มีกำรถ่ำยทอดแผน ระเบียบและวิธีกำรปฏิบัติงำนไปสู่กำรปฏิบัติภำยในและภำยนอกองค์กร และมีกำร

ด ำเนินงำนตำมแผน  

วิธีกำรให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีกำรถ่ำยทอดแผน ระเบียบและวิธีกำรปฏิบัติงำนไปสู่กำรปฏิบัติภำยในและภำยนอกองค์กร 

0.5  คะแนน 
มีกำรถ่ำยทอดแผน ระเบียบและวิธีกำรปฏิบัติงำนไปสู่กำรปฏิบัติภำยในและภำยนอกองค์กรแต่
ไม่มีกำรด ำเนินงำนตำมแผน 

1    คะแนน 
มีกำรถ่ำยทอดแผน ระเบียบและวิธีกำรปฏิบัติงำนไปสู่กำรปฏิบัติภำยในและภำยนอกองค์กรและ
มีกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
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1.6.5 จัดให้มีช่องทำงรับข้อร้องเรียนและให้ค ำปรึกษำ ในด้ำนระเบียบและวิธีกำรปฏิบัติงำนและมีกำรเผยแพร่
ช่องทำงให้องค์กรทั้งภำยในและภำยนอกทรำบ 

วิธีกำรให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีช่องทำงรับข้อร้องเรียนและให้ค ำปรึกษำ ในด้ำนระเบียบและวิธีกำรปฏิบัติงำน 

0.5  คะแนน มีช่องทำงรับข้อร้องเรียนและให้ค ำปรึกษำ ในด้ำนระเบียบและวิธีกำรปฏิบัติงำน 

1    คะแนน 
มีช่องทำงรับข้อร้องเรียนและให้ค ำปรึกษำ ในด้ำนระเบียบและวิธีกำรปฏิบัติงำนและมีกำร
เผยแพร่ช่องทำงให้องค์กรท้ังภำยในและภำยนอกทรำบ 

 
1.6.6 จัดท ำระเบียบ วิธีกำร 1) กำรจัดกำรข้อร้องเรียน 2)กำรแก้ไข และ 3)กำรป้องกันสิ่งที่ไม่เป็นไปตำม

ข้อก ำหนดตำมมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 

วิธีกำรให้คะแนน 

0 คะแนน 
ไม่มีกำรจัดท ำระเบียบ วิธีกำร 1)กำรจัดกำรข้อร้องเรียน 2)กำรแก้ไข และ3)กำรป้องกันส่ิงท่ีไม่
เป็นไปตำมข้อก ำหนดตำมมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 

0.5  คะแนน 
มีกำรจัดท ำระเบียบ วิธีกำร 1)กำรจัดกำรข้อร้องเรียน 2)กำรแก้ไข และ3)กำรป้องกันส่ิงท่ีไม่
เป็นไปตำมข้อก ำหนดตำมมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ แต่ไม่ครบท้ัง 3 วิธีกำร 

1    คะแนน 
มีกำรจัดท ำระเบียบ วิธีกำร 1)กำรจัดกำรข้อร้องเรียน 2)กำรแก้ไข และ3)กำรป้องกันส่ิงท่ีไม่
เป็นไปตำมข้อก ำหนดตำมมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 

 

1.7 กำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 20 เปอร์เซ็นต์ 

๑.7.1 จัดท ำระเบียบปฏิบัติและบันทึกของหน่วยงำนในเร่ืองกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล 

วิธีกำรให้คะแนน  

0 คะแนน 
ไม่มีกำรจัดท ำระเบียบปฏิบัติและบันทึกของหน่วยงำนในเรื่องกำรติดตำม ตรวจสอบและ
ประเมินผล 

0.5  คะแนน 
มีกำรจัดท ำระเบียบปฏิบัติและบันทึกของหน่วยงำนในเรื่องกำรติดตำม ตรวจสอบและ
ประเมินผล 

1    คะแนน 

มีกำรจัดท ำระเบียบปฏิบัติและบันทึกของหน่วยงำนในเรื่องกำรติดตำม ตรวจสอบและ
ประเมินผล เช่น ระเบียบปฏิบัติเรื่องกำรติดตำม ตรวจวัดตำมแผนบันทึกแผนกำรติดตำม
ตรวจวัด  

 



  

 

ค ำอธิบำยเกณฑ์และกำรให้คะแนนส ำหรับผู้เยี่ยมประเมินมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ  ปี 2561                      หน้ำ 33/105 

1.7.2 มีประเมินผลบันทึกผลกำรตรวจติดตำม ตำมมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ  

วิธีกำรให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีกำรประเมินผลบันทึกผลกำรตรวจติดตำม ตำมมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 

0.5  คะแนน 
มีกำรประเมินผลบันทึกผลกำรตรวจติดตำม ตำมมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ แต่ผลท่ีได้ไม่
สอดคล้องกับมำตรฐำน 

1    คะแนน 
มีกำรประเมินผลบันทึกผลกำรตรวจติดตำม ตำมมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ ผลท่ีได้
สอดคล้องกับมำตรฐำนเช่น กำรประเมินผลควำมสอดคล้องกรำฟเปรียบเทียบผลกำรตรวจ
รูปแบบต่ำงๆผลกำรประเมินเปรียบเทียบควำมสอดคล้องตำมกฎหมำย 

 

1.7.3 จัดท ำกิจกรรมตรวจสอบคุณภำพภำยใน (Internal auditor) ตำมมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ  

วิธีกำรให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีกิจกรรมตรวจสอบคุณภำพภำยใน (Internal auditor) ตำมมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ  
0.5  คะแนน มีกิจกรรมตรวจสอบคุณภำพภำยใน (Internal auditor) ตำมมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 

แต่ไม่ครบทุกระบบ/ครบทุกระบบแต่ไม่ต่อเนื่องทุกปี 
1    คะแนน มีกิจกรรมตรวจสอบคุณภำพภำยใน (Internal auditor) ตำมมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ

ครบทุกระบบต่อเนื่องทุกปี 
 

1.7.4 กำรตรวจตำมแผน และกำรแก้ไขปรับปรุงหลังกำรตรวจ 

วิธีกำรให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีกำรตรวจตำมแผน 
0.5  คะแนน มีกำรตรวจตำมแผน  
1    คะแนน มีกำรตรวจตำมแผน และกำรแก้ไขปรับปรุงหลังกำรตรวจ 

 

1.8 กำรทบทวนและปรับปรุงกำรจัดกำรคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง 5 เปอร์เซ็นต์ 

1.8.1 มีแผนกำรประชุมทบทวนกำรจัดกำรคุณภำพมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 

วิธีกำรให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีแผนกำรประชุมทบทวนกำรจัดกำรคุณภำพมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 
0.5  คะแนน มีแผนกำรประชุมทบทวนกำรจัดกำรคุณภำพมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพอย่ำงน้อย 4 ระบบ  
1    คะแนน มีแผนกำรประชุมทบทวนกำรจัดกำรคุณภำพมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพครบทุกระบบ 
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1.8.๒ มีกำรประชุมตำมแผนให้ครบตำมวำระกำรประชุมทบทวนกำรจัดกำรคุณภำพมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 

วิธีกำรให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีกำรประชุมตำมแผน 
0.5  คะแนน มีกำรประชุมตำมแผนแต่ไม่ครบตำมวำระกำรประชุมทบทวนกำรจัดกำรคุณภำพมำตรฐำน

ระบบบริกำรสุขภำพ 
1    คะแนน มีกำรประชุมตำมแผนกำรทบทวนปรับปรุงคุณภำพมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพตำมแผนท่ี

ก ำหนดไว้ 
 

1.8.3 มีกำรแจ้งเวียนผลกำรประชุมให้หน่วยงำนต่ำงๆ 

วิธีกำรให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีกำรแจ้งเวียนผลกำรประชุม 
0.5  คะแนน มีกำรแจ้งเวียนผลกำรประชุม 
1    คะแนน มีกำรแจ้งเวียนผลกำรประชุมให้หน่วยงำนต่ำงๆรับทรำบอย่ำงท่ัวถึง 

 

1.8.4 มีกำรวิเครำะห์และน ำผลสู่กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 

วิธีกำรให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีกำรวิเครำะห์ 
0.5  คะแนน มีกำรวิเครำะห์ 
1    คะแนน มีกำรวิเครำะห์และน ำผลสู่กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 

 

1.9 มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรฝึกอบรม และประเมินบุคลำกรด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพตำมมำตรฐำนระบบ
บริกำรสุขภำพ และจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง 

วิธีกำรให้คะแนน 

0 คะแนน 
ไม่มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรฝึกอบรม และประเมินบุคลำกรด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพตำม
มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 

0.5  คะแนน 
มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรฝึกอบรม แต่ไม่มีประเมินบุคลำกรด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพตำม
มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพและไม่มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง 

1    คะแนน 
มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรฝึกอบรม และประเมินบุคลำกรด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพตำม
มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพและมีกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง 
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1.10 จัดท ำระเบียบปฏิบัติกำรควบคุมเอกสำรด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพตำมมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ  

วิธีกำรให้คะแนน 

0 คะแนน 
ไม่มีกำรจัดท ำระเบียบปฏิบัติกำรควบคุมเอกสำรด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพตำมมำตรฐำนระบบ
บริกำรสุขภำพ 

0.5  คะแนน 
มีกำรจัดท ำระเบียบปฏิบัติกำรควบคุมเอกสำรด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพตำมมำตรฐำนระบบ
บริกำรสุขภำพ 

1    คะแนน 
มีกำรจัดท ำระเบียบปฏิบัติกำรควบคุมเอกสำรด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพตำมมำตรฐำนระบบ
บริกำรสุขภำพท่ีเป็นปัจจุบัน 
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แบบและเกณฑ์กำรประเมนิมำตรฐำนส ำหรับคณะกรรมกำรเยี่ยมประเมนิ 

ด้ำนที่ 1 ระบบกำรจัดกำรคณุภำพในโรงพยำบำล 

รหัสสถำนบริกำร : …………………………………………………………………….…………………………………..…………….. 

สถำนบริกำรสุขภำพ ระดับ : รพศ. / รพท. / รพช. 

ชื่อสถำนบริกำรสุขภำพ :  ……………………………………..………………………………………………….…………………… 

จังหวัด :  ……………………………………….. อ ำเภอ : ………………………………….  ต ำบล : ……………………………. 

ปีงบประมำณ :  2561 

 
 หลักท่ีใช้ประเมินในกำรตรวจสอบด้ำนระบบกำรจัดกำรคุณภำพในโรงพยำบำล คิดรวมท้ังหมด          100 

เปอร์เซ็นต์  โดยให้น้ ำหนักควำมส ำคัญ ดังนี้ 
1.1 กำรก ำหนดนโยบำยกำรจัดกำรคุณภำพ     5   เปอร์เซ็นต์  

1.2 กำรแต่งต้ังคณะท ำงำนกำรจัดกำรคุณภำพ   5   เปอร์เซ็นต์  

1.3 กำรประเมินตนเอง กำรประเมินสถำนภำพกำรจัดกำรคุณภำพ  5  เปอร์เซ็นต์  

1.4 กำรรวบรวม วิเครำะห์ และจัดท ำข้อมูลกำรจัดกำรคุณภำพ  10  เปอร์เซ็นต์ 

1.5 กำรวำงแผนกำรจัดกำรคุณภำพ    20  เปอร์เซ็นต์  

1.6 กำรด ำเนินกำรและกำรปฏิบัติ กำรจัดกำรคุณภำพ    30  เปอร์เซ็นต์  

1.7 กำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรคุณภำพ 20  เปอร์เซ็นต์ 

1.8 กำรทบทวนและปรับปรุงกำรจัดกำรคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง  5   เปอร์เซ็นต์ 

 

วิธีกำรให้คะแนน 

ผู้ท ำกำรตรวจสอบจะต้องพิจำรณำจำกเกณฑ์ประเมินผลกำรตรวจสอบด้ำนระบบกำรจัดกำรคุณภำพใน
โรงพยำบำล แล้วให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ โดยเปรียบเทียบกับส่ิงท่ีพบเห็น หลักฐำน กำรด ำเนินกำร กำรสัมภำษณ์ 
โดยใส่ผลกำรพิจำรณำในแต่ละข้อได้หนึ่งช่องคะแนน ซึ่งรำยละเอียดแต่ละช่องคะแนนดังนี้ 
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ไม่มี (0 คะแนน) ช่องนี้ เป็นช่องคะแนนท่ีแสดงถึง กำรไม่พบกำรด ำเนินกำร ไม่พบ
หลักฐำนท่ีแสดงถึงกำรด ำเนินกำรในรำยละเอียดตำมข้อดังกล่ำว 
(โดยให้คะแนนท่ี 0 คะแนน) 

มีบำงส่วน (0.5 คะแนน) ช่องนี้เป็นช่องคะแนนท่ีแสดงถึง มีกำรด ำเนินกำร มีหลักฐำนแสดงถึง
กำรด ำเนินกำรในรำยละเอียดตำมข้อดังกล่ำว แต่ยังไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ (โดยให้คะแนนท่ี 0.5 คะแนน)  

มีครบถ้วน ( 1 คะแนน)  ช่องนี้เป็นช่องคะแนนท่ีแสดงถึง มีกำรด ำเนินกำรมีหลักฐำนแสดงถึงกำร
ด ำเนินกำรในรำยละเอียดตำมข้อดังกล่ำว ครบถ้วน สมบูรณ์ (โดยให้
คะแนนท่ี 1 คะแนน) 

 

แบบและเกณฑ์กำรประเมิน  

ด้ำนที่ 1 ระบบกำรจัดกำรคุณภำพในโรงพยำบำล 

ไม่มี 

(0) 

มี 

บำงส่วน 

(0.5) 

มี 

ครบถ้วน 

(1) 

1.1 กำรก ำหนดนโยบำย กำรจัดกำรคุณภำพ 5 เปอร์เซ็นต์ 

1.1.1 มีกำรจัดท ำนโยบำยฯเป็นเอกสำร และลงนำมโดยผู้บริหำรระดับสูง 
1.1.2 เน้ือหำของนโยบำยฯ มีสำระส ำคัญสอดคล้องกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนระบบบริกำร

สุขภำพของโรงพยำบำล 
1.1.3 มีกำรถ่ำยทอด เผยแพร่นโยบำยฯ ด้วยวิธีกำรใดวิธีกำรหน่ึงหรือหลำยวิธีกำรที่มีควำม

เหมำะสมและมีผลต่อกำรรับทรำบ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและปฏิบัติตำมนโยบำยฯ ได้
อย่ำงทั่วถึง 

1.1.4 มีกำรทบทวนนโยบำยฯ 

   

คะแนนรวมข้อ 1.1  

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

1.2 กำรแต่งต้ังคณะท ำงำน กำรจัดกำรคุณภำพ  5 เปอร์เซ็นต์ 

1.2.1 มีค ำสั่งแต่งต้ังคณะท ำงำนจัดกำรคุณภำพ หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมำย พร้อมลงลำยมือ
ชื่อผู้บริหำรระดับสูงของโรงพยำบำล 

1.2.2 โครงสร้ำงคณะท ำงำนฯ มีควำมเหมำะสม มีแผนผังแสดงโครงสร้ำงคณะท ำงำนฯ และ
แผนผังแสดงโครงสร้ำงกำรบริหำรของโรงพยำบำล 

1.2.3 มีกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะท ำงำนอย่ำงชัดเจนสอดคล้อง 
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แบบและเกณฑ์กำรประเมิน  

ด้ำนที่ 1 ระบบกำรจัดกำรคุณภำพในโรงพยำบำล 

ไม่มี 

(0) 

มี 

บำงส่วน 

(0.5) 

มี 

ครบถ้วน 

(1) 

1.2.4 มีกำรเผยแพร่ค ำสั่งแต่งต้ังคณะท ำงำนฯด้วยวิธีกำรใดวิธีกำรหน่ึงหรือหลำยวิธีกำรที่มี
ควำมเหมำะสมและมีผลต่อกำรรับทรำบของบุคลำกรอย่ำงทั่วถึง 

  

 

คะแนนรวมข้อ 1.2  

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

1.3 กำรประเมินตนเอง กำรประเมินสถำนภำพ กำรจัดกำรคุณภำพ 5 เปอร์เซ็นต์ 

1.3.1 มีกำรใช้แบบประเมินตนเอง 

1.3.2 มีเอกสำร/หลักฐำนและกำรวิเครำะห์ผล แบบประเมินตนเอง 

1.3.3 มีกำรประเมินสถำนภำพอย่ำงมีส่วนร่วม ครอบคลุมทุกหน่วยงำน เพ่ือรู้สถำนภำพของ
โรงพยำบำล  

1.3.4 มีเอกสำร/หลักฐำนและกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินสถำนภำพ 

   

คะแนนรวมข้อ 1.3  

เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 1.3 = [ คะแนนรวมข้อ 1.3 x 5 (เปอร์เซ็นต์) / 4 (ข้อ) ]  

1.4 กำรรวบรวม วิเครำะห์ และจัดท ำข้อมูลกำรจัดกำรคุณภำพด้ำนต่ำงๆที่เป็น
ปัจจุบัน 

10 เปอร์เซ็นต์ 

1.4.1 ระบบงำนอำคำรและสภำพแวดล้อมในโรงพยำบำล 

1.4.2 ระบบงำนควำมปลอดภัยในโรงพยำบำล 

1.4.3 ระบบงำนสิ่งแวดล้อมในโรงพยำบำล 

1.4.4 ระบบงำนสื่อสำรในโรงพยำบำล 

1.4.5 ระบบงำนเครื่องมือแพทย์ในโรงพยำบำล 

1.4.6 ระบบงำนสุขศึกษำ 

   

คะแนนรวมข้อ 1.4  

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

ด้ำนที่ 1 ระบบกำรจัดกำรคุณภำพในโรงพยำบำล 

ไม่มี 

(0) 

มี 

บำงส่วน 

(0.5) 

มี 

ครบถ้วน 

(1) 

1.5  กำรวำงแผน กำรจัดกำรคุณภำพ 20 เปอร์เซ็นต์ 

1.5.1 ก ำหนดวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย โครงกำร แผนงำน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดอย่ำงเหมำะสม 

6 เปอร์เซ็นต์ 

   

คะแนนรวมข้อ 1.5.1  

เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 1.5.1 = [ คะแนนรวมข้อ 1.5.1 x 6 (เปอร์เซ็นต์) / 1 (ข้อ) ]  

1.5.2 ประเด็นกำรจัดท ำแผน/โครงกำรควำมครอบคลุม 8 เปอร์เซ็นต์ 

1.5.2.1 กำรประเมินควำมเสี่ยง และปัญหำด้ำนมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 
1.5.2.2 กฎหมำยและข้อก ำหนดอื่นๆ 

   

คะแนนรวมข้อ 1.5.2  

เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 1.5.2 = [ คะแนนรวมข้อ 1.5.2 x 8 (เปอร์เซ็นต์) / 2 (ข้อ) ]  

1.5.3 ระบบกำรติดตำม ประเมินผล และกำรพัฒนำแผนด้ำนมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ
อย่ำงต่อเน่ือง 

6 เปอร์เซ็นต์ 

   

คะแนนรวมข้อ 1.5.3  

เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 1.5.3 = [ คะแนนรวมข้อ 1.5.3 x 6 (เปอร์เซ็นต์) / 1 (ข้อ) ]  

เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 1.5 = (1.5.1+1.5.2+1.5.3)  

1.6 กำรด ำเนินกำรและกำรปฏิบัติ กำรจัดกำรคุณภำพ 30 เปอร์เซ็นต์ 

1.6.1 โครงสร้ำงและควำมรับผิดชอบ ก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรระบบกำรจัดกำรคุณภำพ
แต่งต้ังผู้รับผิดชอบและก ำหนดอ ำนำจหน้ำท่ี กำรจัดสรรงบประมำณ อุปกรณ์ต่ำงๆ 

1.6.2 กำรควบคุมกำรปฏิบัติ จัดท ำระเบียบปฏิบัติเรื่องกำรควบคุมกำรปฏิบัติให้ครอบคลุมทุก
ด้ำนของระบบมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 

1.6.3 แผนปฏิบัติกำร และกำรพัฒนำคุณภำพที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยกับ
มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ และมีกำรพัฒนำ ปรับปรุงอย่ำงต่อเน่ือง 

1.6.4 กำรเตรียมควำมพร้อมตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน จัดท ำบันทึกผลกำรตรวจสอบ บันทึกผลกำร
ฝึกซ้อม 

1.6.5 กำรสื่อสำร กำรประสำนงำน กำรประชำสัมพันธ์ กำรถ่ำยทอดและกำรก ำหนดระเบียบ
ข้อบังคับแนวปฏิบัติไปสู่กำรปฏิบัติภำยในองค์กรและภำยนอกองค์กร สร้ำงกลไกกำร
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แบบและเกณฑ์กำรประเมิน  

ด้ำนที่ 1 ระบบกำรจัดกำรคุณภำพในโรงพยำบำล 

ไม่มี 

(0) 

มี 

บำงส่วน 

(0.5) 

มี 

ครบถ้วน 

(1) 

ให้ค ำปรึกษำและรับข้อร้องเรียน ในกำรจัดท ำแผนกำรประสำนงำน กำรประชำสัมพันธ์
และจัดท ำฐำนข้อมูลมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 

1.6.6 กำรป้องกันและแก้ไขสิ่งที่ไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนด จัดท ำระเบียบปฏิบัติเรื่องกำร
ปฏิบัติกำรป้องกันและแก้ไขสิ่งที่ไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนดตำมมำตรฐำนระบบบริกำร
สุขภำพ 

1.6.7 กำรฝึกอบรม กำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถและกำรสร้ำงจิตส ำนึก จัดท ำ
แผนพัฒนำบุคลำกรด้ำนมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ ประเมินบุคลำกรเกี่ยวกับ
ข้อบังคับ ควำมรู้และควำมสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องตำมมำตรฐำนระบบ
บริกำรสุขภำพ และน ำผลกำรประเมินไปสู่กำรปฏิบัติ และจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร
อย่ำงต่อเน่ือง 

1.6.8 กำรควบคุมเอกสำรมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ จัดท ำระเบียบปฏิบัติกำร เรื่องกำร
ควบคุมเอกสำร 

คะแนนรวมข้อ 1.6  

เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 1.6 = [ คะแนนรวมข้อ 1.6 x 30 (เปอร์เซ็นต์) / 8 (ข้อ) ]  
 

แบบและเกณฑ์กำรประเมิน  

ด้ำนที่ 1 ระบบกำรจัดกำรคุณภำพในโรงพยำบำล 

ไม่มี 

(0) 

มี 

บำงส่วน 

(0.5) 

มี 

ครบถ้วน 

(1) 

1.7 กำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรคุณภำพ 20 เปอร์เซ็นต์ 

๑.7.1 กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล จัดท ำระเบียบปฏิบัติเรื่องแผนกำรติดตำม 
ตรวจสอบและประเมินผล 

1.7.2 กำรประเมินผลควำมสอดคล้อง กำรเปรียบเทียบผลกำรติดตำมกับมำตรฐำนและแผน
ประเมินควำมสอดคล้องกำรปฏิบัติส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมำย 

1.7.3 กำรจัดท ำและเก็บบันทึก จัดท ำระเบียบปฏิบัติเรื่องระบบบันทึก บัญชีบันทึกของ
หน่วยงำนกำรปฏิบัติตำมระเบียบปฏิบัติแผนกำรตรวจประเมิน 

1.7.4 กำรอบรม Internal auditor 
1.7.5 กำรตรวจตำมแผน และกำรแก้ไขปรับปรุงหลังกำรตรวจ 

   

คะแนนรวมข้อ 1.7  

เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 1.7 = [ คะแนนรวมข้อ 1.7 x 20 (เปอร์เซ็นต์) / 5 (ข้อ) ] 
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แบบและเกณฑ์กำรประเมิน  

ด้ำนที่ 1 ระบบกำรจัดกำรคุณภำพในโรงพยำบำล 

ไม่มี 

(0) 

มี 

บำงส่วน 

(0.5) 

มี 

ครบถ้วน 

(1) 

1.8 กำรทบทวนและปรับปรุงกำรจัดกำรคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง 5 เปอร์เซ็นต์ 

1.8.1 มีแผนกำรประชุมทบทวนกำรจัดกำรคุณภำพ 
1.8.๒ มีกำรประชุมตำมแผนให้ครบตำมวำระ 
1.8.3 มีกำรเวียนแจ้งผลกำรประชุมให้หน่วยงำนต่ำงๆ 
1.8.4 มีกำรวิเครำะห์และน ำผลสู่กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเน่ือง 

   

คะแนนรวมข้อ 1.8  

เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 1.8 = [ คะแนนรวมข้อ 1.8 x 5 (เปอร์เซ็นต์) / 4 (ข้อ) ]  
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สรุป ด้ำนที่ 1 ระบบกำรจัดกำรคุณภำพในโรงพยำบำล 

 

1.1 กำรก ำหนดนโยบำยกำรจัดกำรคุณภำพ                            ( 5% )     ………………………………… 

1.2 กำรแต่งต้ังคณะท ำงำนกำรจัดกำรคุณภำพ                         ( 5% )    ………………………………… 

1.3 กำรประเมินตนเอง กำรประเมินสถำนภำพกำรจัดกำรคุณภำพ  ( 5% )     ………………………………… 

1.4 กำรรวบรวม วิเครำะห์ และจัดท ำข้อมูลกำรจัดกำรคุณภำพ     ( 10% )   ……………………………..… 

1.5 กำรวำงแผนกำรจัดกำรคุณภำพ                                     ( 20% )   ……………………………..… 

1.6 กำรด ำเนินกำรและกำรปฏิบัติ กำรจัดกำรคุณภำพ                ( 30% )   ……………………………..… 

1.7 กำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรคุณภำพ                    ( 20% )   ……………………………..…         

1.8 กำรทบทวนและปรับปรุงกำรจัดกำรคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง       ( 5% )    ……………………………..… 

 

เปอร์เซ็นต์รวม ด้ำนที่ 1 ระบบกำรจัดกำรคุณภำพในโรงพยำบำล       (100%)   ……………………       

                                                  ผ่ำน             ไม่ผ่ำน 

 

ผู้ตรวจประเมิน 

1          ……..………………..………………………………  

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

ต ำแหน่ง………………………..………………………… 

2         ……..………………..………………………………  

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

ต ำแหน่ง………………………..………………………… 
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เกณฑก์ำรประเมินด้ำนอำคำรและสภำพแวดล้อมในโรงพยำบำล 

 

วิธีกำรให้คะแนน 

ผู้ท ำกำรตรวจสอบจะต้องพิจำรณำจำกเกณฑ์ประเมินด้ำนอำคำรและสภำพแวดล้อมในโรงพยำบำล 

แล้วให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ  โดยเปรียบเทียบกับส่ิงท่ีพบเห็น  หลักฐำนกำรด ำเนินกำร  กำรสัมภำษณ์ 

โดยใส่ผลกำรพิจำรณำในแต่ละข้อได้หนึ่งช่องคะแนน  ซึ่งรำยละเอียดแต่ละช่องคะแนนมีดังนี้ 

 

ไม่มี (0 คะแนน)  ช่องนี้เป็นช่องคะแนนท่ีแสดงถึง  กำรไม่พบกำรด ำเนินกำร 

                                          ไม่พบหลักฐำนท่ีแสดงถึงกำรด ำเนินกำรในรำยละเอียดตำม 

                                          ข้อดังกล่ำว (โดยให้คะแนนท่ี 0 คะแนน) 

 

มีบำงส่วน (0.5 คะแนน) ช่องนี้เป็นช่องคะแนนท่ีแสดงถึง  มีกำรด ำเนินกำร 

                                           มีหลักฐำนท่ีแสดงถึงกำรด ำเนินกำรในรำยละเอียดตำม 

                                ข้อดังกล่ำว  แต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

                                (โดยให้คะแนนท่ี 0.5 คะแนน) 

 

มีครบถ้วน (1 คะแนน)            ช่องนี้เป็นช่องคะแนนท่ีแสดงถึง  มีกำรด ำเนินกำร 

                                มีหลักฐำนท่ีแสดงถึงกำรด ำเนินกำรในรำยละเอียดตำม 

                                ข้อดังกล่ำวครบถ้วนสมบูรณ์ (โดยให้คะแนนท่ี 1 คะแนน)
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                    แบบประเมินมำตรฐำนฯด้ำนอำคำรและสภำพแวดล้อมในโรงพยำบำล   

ช่ือโรงพยำบำล..................................................... / จ ำนวนเตียง..............เตียง / ระดับตำม SERVICE PLAN : ……..… 

กำรประเมินตำมข้อก ำหนดด้ำนอำคำรและสภำพแวดล้อมในโรงพยำบำลนี้  ใช้เพื่อเป็นข้อมูลในกำร
ปรับปรุงคุณภำพและส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรคุณภำพและควำมปลอดภัย 

ล ำดับ 

  

หัวข้อกำรประเมิน  ม ี

(1) 

มีบำงส่วน 

  (0.5) 

ไม่ม ี

 (0) 

   หมำยเหตุ 

 

AR หมวดงำนสถำปัตยกรรม 

1 แผนพัฒนำและกำรวำงผังโรงพยำบำล 

1.1   มีแผนแม่บท (แผนพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาลด้าน
อาคารและสภาพแวดล้อม) 

    

1.2 มีผังบริเวณของโรงพยำบำลที่เป็นปัจจุบัน     

2 ทำงเข้ำ-ออกของโรงพยำบำล 

            โรงพยำบำลของท่ำนมีทำงเข้ำ-ออกหลัก    เข้ำ-ออกทำงเดียวกัน      เข้ำ-ออกคนละทำง 

2.1 ทำงเข้ำ-ออกหลักของโรงพยำบำล มีกำรแบ่งช่องทำงสัญจร
ส ำหรับยำนพำหนะและผู้สัญจรทำงเท้ำอย่ำงชัดเจน 

    

2.2 ทำงเข้ำ-ออกหลักของโรงพยำบำล ส ำหรับช่องทำงเดินรถทำง
เดียว  มีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 3.50 เมตร  หรือ 

    

 

2.3 ทำงเข้ำ-ออกหลักของโรงพยำบำล ส ำหรับช่องทำงเดินรถสอง
ทำง/เดินรถสวนทำง  มีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 6.00 เมตร 

    

3 กำรเข้ำถึงแผนก / ส่วนบริกำรของโรงพยำบำล 

3.1 เข้ำถึงแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินได้สะดวกรวดเร็ว     

4 ป้ำยน ำทำง ป้ำยจรำจร ป้ำยชื่อโรงพยำบำล ป้ำยชื่ออำคำร 

4.1 มีป้ำยน ำทำงบอกทิศทำงและระยะทำงสู่โรงพยำบำล  ติดต้ังอยู่ 

บนถนนสำธำรณะสำยหลัก สำยรอง และทำงแยกในระยะที่
เหมำะสม 
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4.2 มีป้ำยจรำจรภำยในโรงพยำบำล ติดต้ังในต ำแหน่งที่เหมำะสม 

สำมำรถมองเห็นได้ชัดเจน 

    

4.3 มีป้ำยบอกทำงไปยังอำคำร/แผนกต่ำงๆ มองเห็นได้ชัดเจน 

พร้อมระบบไฟส่องสว่ำงที่เหมำะสม 

    

4.4 มีป้ำยชื่อโรงพยำบำล ป้ำยชื่ออำคำรที่เป็นหน่วยบริกำรส ำคัญ 

ได้แก่ แผนกฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยนอก เป็นต้น ติดต้ังอยู่ใน 

ต ำแหน่งที่เหมำะสม สำมำรถมองเห็นได้ชัดเจนในเวลำกลำงวัน 

และมีไฟส่องสว่ำงในเวลำกลำงคืน 

    

5 ถนนภำยในโรงพยำบำล 

5.1 พ้ืนผิวเรียบและไม่มีน้ ำขัง     

5.2 บริเวณจุดตัดถนนมีป้ำยบอกทำงชัดเจนและปรำศจำกสิ่งบดบัง 

สำยตำ   

    

6 ทำงเดินเท้ำ 

6.1 แบ่งขอบเขตของทำงเดินเท้ำออกจำกเส้นทำงจรำจรของ
ยำนพำหนะอย่ำงชัดเจน  

    

 

6.2 มีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 1.50 เมตร ตลอดเส้นทำง     

6.3 ในจุดที่เป็นทำงข้ำมถนนและมีควำมต่ำงระดับ จะต้องท ำทำง
ลำดเอียงให้ สำมำรถน ำ เก้ำอี้ มีล้อ  (Wheelchair) ผ่ำนไ ด้
โดยสะดวก รวมทั้งต้องจัดให้มีป้ำยเตือนผู้ขับข่ียำนพำหนะว่ำ
เป็นทำงข้ำมส ำหรับผู้เดินเท้ำ 

    

7 ทำงเดินเชื่อมระหว่ำงอำคำรส ำหรับผู้ป่วย 

7.1 มีทำงเดินเชื่อมระหว่ำงอำคำรส ำหรับผู้รับบริกำรในทุกหน่วยบริกำร
ของโรงพยำบำล 

    

7.2 มีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ ๒.๕o ม. เพ่ือสะดวกต่อกำรเข็นเปล
นอนผู้ป่วยสวนกันได้  และไม่มีสิ่งกีดขวำงที่เป็นอุปสรรคต่อกำร
สัญจร 

    

7.3 ติดต้ังรำวกันตก  สูงไม่น้อยกว่ำ ๑.๑o ม.     
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7.4 ติดต้ังรำวจับ  สูง 0.80 ม.     

7.5 มีหลังคำหรือสิ่งปกคลุมที่ป้องกันแดดและฝนตลอดแนว     

8 ทำงลำด ส ำหรับผู้ป่วย 

8.1 กรณีที่ระดับพ้ืนอำคำรมีควำมต่ำงระดับกันมำกกว่ำ ๒ ซม. 
จะต้องท ำทำงลำดเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้รับบริกำร 

    

8.2 มีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ ๑.๕o ม. ควำมลำดชัน ๑ : ๑๒ สำมำรถ
เข็นเก้ำอี้มีล้อหรือเปลนอนผู้ป่วยได้สะดวกและปลอดภัย 

    

8.3 ติดต้ังรำวกันตก  สูงไม่น้อยกว่ำ ๑.๑o ม.     

8.4 ติดต้ังรำวจับ  สูง 0.80 ม.     

8.5 ทำงลำดภำยนอกต้องมีหลังคำหรือสิ่งปกคลุมทีป่้องกันแดด 

และฝนตลอดแนว 

    

8.6 ห้อง / แผนกที่ให้กำรรักษำพยำบำลผู้ป่วยต้ังแต่ที่ชั้น 2 ข้ึนไป  
ต้องจัดให้มีทำงลำดหรือลิฟท์ (BED LIFT)   

*** (รพ.ระดับ F ไม่ต้องประเมินข้อ 8.6) 

    

9 ที่จอดรถยนต์และจักรยำนยนต์ 

9.1 แยกพ้ืนที่จอดรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ออกจำกแนวทำงว่ิง
ของรถ  รวมทั้งแสดงเครื่องหมำยทิศทำงอย่ำงชัดเจน 

    

 

9.2 มีที่จอดรถส ำหรับผู้พิกำรอยู่ใกล้ทำงเข้ำอำคำรผู้ป่วยนอก   

และมีป้ำยหรือเครื่องหมำยแสดงอย่ำงชัดเจน  

    

10 บริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยหน้ำอำคำร 

10.1 มีควำมกว้ำงของถนนพอที่รถยนต์คันอื่นสำมำรถขับผ่ำนไปได้
ขณะที่มีรถยนต์จอดรับ-ส่งผู้ป่วย    

    

10.2 ระดับพ้ืนของบริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยต้องอยู่ในระดับเดียวกับพ้ืน
ถนน  ถ้ำเป็นพ้ืนต่ำงระดับต้องมีทำงลำดที่เหมำะสม 

 

 

   

10.3 มีหลังคำหรือสิ่งปกคลุมที่สำมำรถป้องกันแดดและฝน     

11 ห้องน้ ำ-ส้วม ส ำหรับผู้รับบริกำร 

11.1 มีห้องน้ ำ-ส้วม  ส ำหรับผู้พิกำร - ผู้สูงอำยุ     
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11.2 มีรำวพยุงตัวติดต้ังในต ำแหน่งที่เหมำะสม       

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

12.1 มีควำมกว้ำงของบันไดและชำนพักที่สะดวกต่อกำรใช้งำนและไม่
มีสิ่งกีดขวำง 

    

12.2 มีตัวเลขระบุชั้นอยู่ภำยในตัวบันไดที่มองเห็นได้ชัดเจน     

12.3 ประตูกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 0.90  ม. ท ำด้วยวัสดุทนไฟ  มือจับแบบ
ผลัก  ติดต้ังลักษณะเปิดเข้ำสู่ตัวบันได  ส ำหรับชั้นที่ 1 และชั้น
ดำดฟ้ำบนสุดให้ติดต้ังลักษณะเปิดออกจำกตัวบันได   

    

รวม 
 

    

ผลคะแนนหมวดงำนสถำปัตยกรรม (AR) 

             …………………….  คะแนน 
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ล ำดับ หัวข้อกำรประเมิน  ม ี

(1) 

มีบำงส่วน 

  (0.5) 

ไม่ม ี

 (0) 

    หมำยเหตุ 

 

IN หมวดงำนมัณฑนศิลป์ 

13 งำนตกแต่งภำยในและเฟอร์นิเจอร์ภำยในอำคำร 

13.1 อ่ำงล้ำงมือส ำหรับแพทย์ หรือเจ้ำหน้ำท่ี ไม่ควรใช้ปะปนกับอ่ำงเท
สิ่งสกปรกหรือล้ำงวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ และก๊อกน้ ำควรใช้ก๊อกน้ ำ
ชนิดไม่ใช้มือสัมผัส (ก๊อกน้ ำชนิดก้ำนปัดด้วยข้อศอก หรือเป็น
แบบเซนเซอร์) 

    

13.2 เคำน์เตอร์ส ำหรับพยำบำลเฝ้ำระวังสังเกตกำรณ์ TOP เคำน์เตอร์
ระดับบนไม่ควรสูงเกินกว่ำ 90 เซนติเมตร จำกระดับพ้ืนห้อง 
เพ่ือไม่ให้บังสำยตำในขณะเฝ้ำดูผู้ป่วย 

    

13.3 ห้องตรวจของแพทย์ มีอ่ำงล้ำงมือส ำหรับแพทย์และเจ้ำหน้ำที่
อย่ำงน้อย 2 ห้องตรวจ ต่อ 1 อ่ำง 

    

13.4 ที่เตียงผู้ป่วยควรมีม่ำนกั้นระหว่ำงเตียงผู้ป่วยเพ่ือบังสำยตำ
ระหว่ำงกำรรักษำ และเพ่ือควำมเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย 

    

13.5 มีป้ำยติดหน้ำห้องหรือหน้ำแผนกบริกำร ในต ำแหน่งที่สำมำรถ
มองเห็นได้อย่ำงชัดเจน 

    

13.6 แผนกผู้ป่วยใน บริเวณต้ังเตียงผู้ป่วย ควรมีระยะระหว่ำงเตียง   
ไม่น้อยกว่ำ 1 เมตร  และสำมำรถน ำเปลเข็นเข้ำเทียบเตียงผู้ป่วย
ได้โดยสะดวก 

    

13.7 ห้องผ่ำตัด ควรมีอ่ำงฟอกมือติดกับห้องผ่ำตัดอย่ำงน้อย 2 อ่ำงต่อ 
1 ห้องผ่ำตัด  และก๊อกน้ ำควรใช้ก๊อกน้ ำชนิดไม่ใช้มือสัมผัส เช่น 
ก๊อกน้ ำแบบใช้เข่ำดันเปิด-ปิดน้ ำ หรือแบบเซนเซอร์ 

    

13.8 แผนกเภสัชกรรม มีตู้หรือชั้นเก็บยำ เวชภัณฑ์ ท่ีเป็นสัดส่วน และ
มีตู้แยกเก็บยำเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตประสำท ท่ีมี
กุญแจปิดอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

    

13.9 แผนกเภสัชกรรม มีสถำนที่ และโต๊ะส ำหรับเตรียมยำ – ผสมยำ 
แยกเป็นสัดส่วนจำกท่ีจัดยำ 

    

13.10 แผนกรังสี วินิจฉัย มีป้ำยค ำเตือน “ผู้ป่วยมีครรภ์โปรดแจ้ง
เจ้ำหน้ำท่ีทรำบ” 

    

13.11 แผนกรังสีวินิจฉัย มีป้ำยสัญลักษณ์แสดงเขตรังสีในระดับสำยตำ     
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ล ำดับ หัวข้อกำรประเมิน  มี 

(1) 

มีบำงส่วน 

  (0.5) 

ไม่ม ี

 (0) 

    หมำยเหตุ 

 

13.12 แผนกผู้ป่วยหนัก  บริเวณต้ังเตียงผู้ป่วย  ควรมีระยะห่ำงระหว่ำง
เตียงไม่น้อยกว่ำ 2 เมตร  เพ่ือให้สำมำรถวำงอุปกรณ์ช่วยชีวิต 
และสะดวกในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ี  

*** (รพ.ระดับ F ไม่ต้องประเมินข้อ 13.12) 

    

13.13 แผนกไตเทียม  มีสถำนที่และเฟอร์นิเจอร์ส ำหรับพักคอยของญำติ
ผู้ป่วย โดยแยกเป็นสัดส่วนต่ำงหำกจำกบริเวณส่วนของผู้ป่วย 

*** (รพ.ระดับ F ไม่ต้องประเมินข้อ 13.13) 

    

13.14 แผนกไตเทียม  บริเวณต้ังเตียงผู้ป่วยมีระยะห่ำงระหว่ำงเตียงไม่
น้อยกว่ำ 1.10 เมตรและควำมกว้ำงของทำงเดินระหว่ำงปลำย
เตียงของสองฝำกเตียงไม่น้อยกว่ำ 2 เมตร 

*** (รพ.ระดับ F ไม่ต้องประเมินข้อ 13.14) 

    

                                                                            รวม  

  

                                            

     

 

   ผลคะแนนหมวดงำนมัณฑนศิลป์ (IN) 

            …………………….  คะแนน 
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ล ำดับ หัวข้อกำรประเมิน  ม ี

(1) 

มีบำงส่วน 

  (0.5) 

ไม่ม ี

 (0) 

    หมำยเหตุ 

 

LS หมวดงำนภูมิทัศน์ 

 

14 ภูมิทัศน์และสภำพแวดล้อม  

14.1 บริเวณพักผ่อน มีพ้ืนที่รองรับเพียงพอต่อผู้ใช้บริกำร มีควำมร่มรื่น  
สวยงำม สงบ มีอำกำศถ่ำยเทที่ดี และเหมำะสมกับผู้ใช้แต่ละวัย  

ทั้งเด็กและผู้สูงอำยุ 

    

14.2 พ้ืนที่ระหว่ำงอำคำร มีกำรจัดภูมิทัศน์ ใช้พรรณไม้ที่ดูแลรักษำ 

ง่ำย หรือใช้วัสดุตกแต่งพ้ืนผิวซึมน้ ำ (Porous Pavement) 

    

14.3 มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร  เช่น  แผนกำรดูแลรักษำพืช
พรรณไม้   แผนกำรแก้ไขน้ ำท่วมขังบริเวณถนน-ทำงเดิน
เท้ำ    
แผนกำรดูแลรักษำควำมสะอำดไม่ให้มีเศษขยะ    
แผนกำรจัดให้มีถังขยะเพียงพอ   เป็นต้น 

    

 

                                                                               รวม 

 

 

  

    

        

     ผลคะแนนหมวดงำนภูมิทัศน์ (LS)  

           …………………….  คะแนน 
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ล ำดับ หัวข้อกำรประเมิน  มี 

(1) 

มีบำงส่วน 

  (0.5) 

ไม่ม ี

 (0) 

    หมำยเหตุ 

 

ST หมวดงำนโครงสร้ำง  

 

15 โครงสร้ำงอำคำร (ควำมม่ันคงแข็งแรงของอำคำร) 

15.1 มีแผนงำนในกำรเฝ้ำระวังให้อำคำรมีสภำพพร้อมใช้งำน และ
มั่นคงแข็งแรง 

    

15.2 มีกำรตรวจสอบสภำพอำคำรและบันทึกกำรตรวจสภำพอำคำร
พร้อมมีรำยงำนผลต่อหัวหน้ำหน่วยงำนหรือผู้บริหำรโรงพยำบำล  

    

15.3 มีกำรตรวจสอบอำคำรตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด     

                                                  รวม 

 

 

  

    

        

   ผลคะแนนหมวดงำนโครงสร้ำง (ST)  

           …………………….  คะแนน 
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ล ำดับ หัวข้อกำรประเมิน  ม ี

(1) 

มีบำงส่วน 

  (0.5) 

ไม่ม ี

 (0) 

    หมำยเหตุ 

 

EE หมวดงำนระบบไฟฟ้ำ 

   

16 ระบบไฟฟ้ำก ำลัง 

16.1 มีแผนผังระบบไฟฟ้ำก ำลัง     

16.2 แนวกำรปักเสำพำดสำยไฟฟ้ำเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย       

16.3 บริเวณที่ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้ำแบบต้ังพ้ืนและน่ังร้ำนต้องมีที่ 

ว่ำงเพ่ือปฏิบัติงำน และมีกำรป้องกันอันตรำยจำกไฟฟ้ำ  

มีพ้ืนที่เพียงพอต่อกำรซ่อมบ ำรุงและรถซ่อมบ ำรุงสำมำรถเข้ำถึงได้ มี
ป้ำยแจ้งเตือนระวังอันตรำยไฟฟ้ำแรงสูง   

    

16.4 สำยไฟฟ้ำมีระยะห่ำงจำกตัวอำคำรที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรำยและมี
ควำมสูงจำกผิวจรำจรหรือทำงเดินที่เหมำะสมโดยไม่กีดขวำง 

และไม่เป็นอันตรำยต่อบุคคลทั่วไป   

    

16.5 มีกระแสไฟฟ้ำจ่ำยให้กับอุปกรณ์ที่ใช้กับผู้รับบริกำรอย่ำงเพียงพอตลอด 
24 ชั่วโมง    

    

16.6 มีกำรติดต้ังแผงจ่ำยไฟฟ้ำหลัก (ตู้ MDB) อยู่ในห้องที่ท ำด้วยวัสดุ  

มั่นคงแข็งแรง มีท่ีว่ำงเพ่ือปฏิบัติงำน  สำมำรถเข้ำตรวจสอบและ 

ซ่อมบ ำรุงได้สะดวก  มีป้ำยแจ้งเตือนระวังอันตรำยจำกไฟฟ้ำ   

    

16.7 ตู้สวิทช์ตัดตอน (PANEL BOARD) มีที่ว่ำงเพ่ือปฏิบัติงำน  

สำมำรถเข้ำตรวจสอบได้ง่ำยและอยู่ในสภำพที่ยึดติดแน่นมั่นคงแข็งแรง 

    

16.8 มีระบบกำรต่อลงดินของหม้อแปลงไฟฟ้ำ และแผงจ่ำยไฟฟ้ำหลัก 

(ตู้ MDB)      

    

16.9 มีระบบกำรต่อลงดินของแหล่งจ่ำยไฟฟ้ำแยกต่ำงหำก เช่น เครื่อง 

ก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรองฉุกเฉิน กำรติดต้ังต้องให้สอดคล้องกับ ATS  

3P หรือ ATS 4P     
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16.10 กำรต่อลงดินในพ้ืนที่ที่ไม่มีกำรใช้เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้ำ (กลุ่ม 0)  

และพ้ืนที่ที่มีกำรใช้เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้ำ (กลุ่ม 1) 

สำยดินติดต้ังต้องเป็นแบบแยก (TN–S)   

    

16.11 กำรต่อลงดินในพ้ืนที่ที่มีกำรใช้เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้ำ (กลุ่ม 2) 

(ยกเว้นกลุ่ม 1) เช่น บริเวณห้องผ่ำตัด,ห้อง ICU ฯลฯ ซึ่งกำร 

จ่ำยไฟฟ้ำท่ีไม่ต่อเน่ืองสำมำรถก่อให้เกิดอันตรำยถึงชีวิตได้   

สำยดินติดติดต้ังเป็นแบบแยกออกจำกระบบ (IT)   

    

 

 

ล ำดับ หัวข้อกำรประเมิน  มี 

(1) 

มีบำงส่วน 

  (0.5) 

ไม่ม ี

 (0) 

    หมำยเหตุ 

 

17 ระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง 

17.1 ภำยนอกอำคำรมีกำรติดต้ังเสำไฟฟ้ำแสงสว่ำงหรือดวงโคมที่ให้ 

ควำมสว่ำงในเวลำกลำงคืนได้อย่ำงพอเพียง  สภำพของเสำไฟฟ้ำ 

และดวงโคมมีกำรติดต้ังอย่ำงมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย   

    

17.2 ภำยในอำคำรมีค่ำควำมเข้มของแสงสว่ำงพอเพียงและเหมำะสม 

ต่อพ้ืนที่ใช้งำน   

    

17.3 ภำยนอกอำคำรมีอุปกรณ์ป้องกันกำรใช้กระแสไฟฟ้ำเกินและ 

ป้องกันอันตรำยจำกกระแสไฟฟ้ำรั่ว 

    

18 ระบบไฟฟ้ำส ำรองฉุกเฉิน 

18.1 มีระบบไฟฟ้ำส ำรองฉุกเฉินในกำรท ำงำนของเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ 

ต้องสำมำรถจ่ำยไฟใช้งำนภำยใน 10 วินำที ภำยหลังระบบไฟฟ้ำ
ก ำลังหลักหยุดท ำงำน   

    

18.2 เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรองต้องอยู่ในที่มิดชิด  โดยอำจอยู่ภำยใน 
อำคำรหลักหรื ออ ยู่ เป็นอำคำรแยกต่ำงหำก  มี กำรป้องกัน
แรงสั่นสะเทือนและเสียงจำกเครื่อง  มีประตูทำงเข้ำออกสะดวก 

และกว้ำงเพียงพอต่อกำรเคลื่อนย้ำยหรือซ่อมบ ำรุง  โดยมีระยะ 
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ห่ำงโดยรอบจำกเครื่องกับผนังไม่น้อยกว่ำ 1 เมตร   

18.3 มีเครื่องส ำรองไฟฟ้ำฉุกเฉิน (UPS)  จ่ำยให้กับอุปกรณ์ทำงกำร 

แพทย์ที่ส ำคัญส ำหรับวงจรช่วยชีวิตซึ่งไม่สำมำรถหยุดได้  มีกำรใช
อย่ำงต่อเน่ืองเพียงพอและเหมำะสม โดยอยู่ในสภำพที่พร้อมใช้งำน  

    

19 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้     

19.1 มีกำรติดต้ังระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในทุกชั้นของอำคำร  ประกอบ 

ด้วยอุปกรณ์ส่งสัญญำณที่สำมำรถส่งเสียงหรือสัญญำณ  ให้ผู้ที่อยู่
ภำยในอำคำรได้ยินหรือทรำบอย่ำงทั่วถึง  โดยกำรควบคุมด้วยมือ 

หรือด้วยระบบอัตโนมัติในต ำแหน่งที่เหมำะสม  เช่น  โถงพักรอ  

ห้องพักผู้ป่วย  ห้องท ำงำน  เป็นต้น      

    

20 ระบบป้องกันกำรเข้ำ-ออก     

20.1 มีกำรติดต้ังระบบป้องกันกำรเข้ำออก เพ่ือป้องกันกำรเข้ำถึงใน 
สถำนที่เฉพำะที่ต้องกำรควำมปลอดภัย 

    

21 ระบบป้องกันแรงดันและกระแสเกิน     

21.1 มีกำรติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันแรงดัน  และกระแสเกินที่ 
แผงจ่ำยไฟฟ้ำหลัก  (ตู้ MDB)   เพ่ือป้องกันแรงดันและ 
กระแสไฟเกินที่เกิดจำกปัจจัยภำยนอก เช่น ฟ้ำผ่ำ , สวิทต์ชิ่ง , 
กำรลัดวงจร  เป็นต้น  

    

                                                                            รวม 
                                             
  

 

    

               

         ผลคะแนนหมวดไฟฟ้ำ (EE) 

 

               ………………  คะแนน 
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ล ำดับ หัวข้อกำรประเมิน  ม ี

(1) 

มีบำงส่วน 

  (0.5) 

ไม่ม ี

 (0) 

    หมำยเหตุ 

 

SN หมวดงำนระบบประปำและสุขำภิบำล 

 

22 ระบบประปำ 

22.1 มีแผนผังประปำ     

22.2 มีกำรส ำรองน้ ำประปำ     

22.3 ถังเก็บน้ ำส ำรองต้องมีฝำถังปิดมิดชิด     

23 ระบบระบำยน้ ำและระบบสุขำภิบำล 

23.1 มีผังระบบระบำยน้ ำ และระบบสุขำภิบำล     

23.2 มีระบบระบำยน้ ำฝนจำกอำคำรสู่แหล่งระบำยน้ ำสำธำรณะ     

23.3 มีกำรแยกประเภทท่อต่ำงๆ     

23.4 มีระบบสุขำภิบำลส ำหรับห้องปฏิบัติกำร     

                                                                              รวม 

 

                                             

    

             

            ผลคะแนนหมวดงำน 

     ระบบประปำและสุขำภิบำล (SN)  

            …………………….  คะแนน 
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ล ำดับ หัวข้อกำรประเมิน  มี 

(1) 

มีบำงส่วน 

  (0.5) 

ไม่ม ี

 (0) 

    หมำยเหตุ 

 

ME หมวดงำนระบบเครื่องกล 

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

24.1 มีกำรแยกประเภทของลิฟต์ตำมกำรใช้งำน ได้แก่ ลิฟต์โดยสำร ,  
ลิฟต์ขนของ , ลิฟต์ส ำหรับพนักงำนดับเพลิง  

    

24.2 มีขนำดและจ ำนวนเพียงพอต่อกำรใช้งำน     

24.3 บริเวณโถงหน้ำลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้ ต้องมีพ้ืนที่สำมำรถเข็น
เปลนอนสวนกันได้ 

    

24.4 ก ำหนดให้มีลิฟต์ส ำหรับผู้พิกำรและทุพพลภำพสำมำรถใช้งำนได้     

24.5 บริเวณโถงหน้ำลิฟต์และภำยในห้องโดยสำร ต้องสะอำด         มี
ระบบระบำยอำกำศและแสงสว่ำงภำยในห้องโดยสำรที่
เหมำะสม 

    

24.6 กรณีไฟฟ้ำดับ   จัด ให้ มี ระบบ ARD (Automatic Rescue 
Device) เพ่ือให้ลิฟท์สำมำรถเคลื่อนไปเทียบยังชั้นที่ใกล้ที่สุด
และประตูลิฟท์จะต้องเปิดออกทันท ี 

    

25 ระบบระบำยอำกำศ / ปรับอำกำศ 

25.1 พ้ืนที่ให้บริกำรและพ้ืนที่ปฏิบัติงำน ต้องมีอำกำศที่สะอำดจำก
ภำยนอกเติมเข้ำสู่ พ้ืนที่บริกำร/ปฏิบัติงำน  ให้ได้อัตรำกำร
ถ่ำยเทอำกำศที่เหมำะสม ทั้งโดยวิธีธรรมชำติหรือวิธีกล 

    

25.2 มีกำรควบคุมทิศทำงกำรเคลื่อนที่ของอำกำศในบริเวณห้องตรวจ     

25.3 ห้องตรวจผู้ป่วยที่แสดงอำกำรโรคติดเชื้อทำงอำกำศ  ต้องมีกำร
ควบคุมแรงดันอำกำศ 

    

26 ระบบแก๊สทำงกำรแพทย์ 

26.1 ห้องเก็บท่อแก๊ส (Cylinder Room) ต้องแยกเป็นสัดส่วนกับห้อง
ปั๊มสูญญำกำศและอำกำศอัด 

    

26.2 ห้องเก็บท่อแก๊ส ต้องอยู่ในพ้ืนที่ที่สำมำรถขนย้ำยขนส่งได้
สะดวกปลอดภัย 
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26.3 ท่อแก๊สส ำหรับงำนระบบแก๊สทำงกำรแพทย์  ต้องผ่ำนกำรผลิต
และทดสอบ  มีเครื่องหมำยและโค๊ดสีตำมมำตรฐำนที่ มอก . 
ก ำหนด 

    

 

 

ล ำดับ หัวข้อกำรประเมิน  ม ี

(1) 

มีบำงส่วน 

  (0.5) 

ไม่ม ี

 (0) 

    หมำยเหตุ 

 

26.4 มีจ ำนวนของท่อแก๊สอย่ำงเพียงพอต่อกำรใช้งำนประจ ำและ
ส ำรอง 

    

26.5 อุปกรณ์ประกอบระบบแก็สทำงกำรแพทย์ ประกอบด้วย 

ท่อน ำแก๊ส  วำล์ว  โซนวำล์ว  หัวจ่ำยแก๊ส  ระบบสัญญำณเตือน 
(alarm) ศูนย์จ่ำยแก๊ส เป็นต้น ต้องมีกำรติดต้ังอุปกรณ์ 

ที่ได้มำตรฐำน 

    

26.6 ถังแก็สออกซิเจนเหลว (LIQUID OXYGEN) จุดติดต้ังจะต้องห่ำง
ออกจำกอำคำรต่ำงๆ ในระยะที่ปลอดภัย  มีรั้วโปร่งกั้นโดยรอบ  
มีป้ำยเตือนอันตรำย  และมีระบบดูแลบ ำรุงรักษำอย่ำงสม่ ำเสมอ 

*** (รพ.ระดับ F ไม่ต้องประเมินข้อ 26.6) 

    

                                                                                  รวม 

 

  

    

              

             ผลคะแนนหมวดงำน 

             ระบบเคร่ืองกล (ME)  

             …………………….  คะแนน 
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ตำรำงสรปุผลกำรเยี่ยมประเมนิ  
ด้ำนอำคำรและสภำพแวดล้อมในโรงพยำบำล 

 

สรุปผลกำรเย่ียมประเมิน ผลคะแนนตำมหมวด คิดเป็นร้อยละ 

AR  หมวดงำนสถำปัตยกรรม                 (35 เกณฑ์) 

IN   หมวดงำนมัณฑนศิลป์                    (14 เกณฑ์) 

LS  หมวดงำนภูมิทัศน์และสภำพแวดล้อม   (3 เกณฑ์) 

ST  หมวดงำนโครงสร้ำง                       (3 เกณฑ์)  

EE  หมวดงำนระบบไฟฟ้ำ                     (20 เกณฑ์) 

SN  หมวดงำนระบบประปำและสุขำภิบำล  (7 เกณฑ์) 

ME  หมวดงำนระบบเครื่องกล               (15 เกณฑ์) 

                                               รวม  97 เกณฑ์               

                                              คะแนนรวม 100%
                             

    โรงพยำบำล.................................................... 

จังหวัด    ...................................................... 

วันท่ีประเมิน.................................................. 

ผู้เย่ียมประเมิน 

    ลงช่ือ ……………………………….……….. 

ต ำแหน่ง ………………………………….                    
(..................................................................) 

ผู้รับกำรเย่ียมประเมิน 

    ลงช่ือ ……………………………….………..ต ำแหน่ง …………………………..........

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

…………… 

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

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

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

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

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

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

 

   

 

…………… 

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

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

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

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

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

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

 

……………   

 

 

 

        ผ่ำน              ไม่ผ่ำน 
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ค ำอธิบำยเกณฑ์กำรเยีย่มประเมนิมำตรฐำนระบบบรกิำรสุขภำพ 
ด้ำนที่ 2 ระบบงำนอำคำรและสภำพแวดลอ้มในโรงพยำบำล 

 

1. งำนสถำปัตยกรรม 

1.1 แผนพัฒนำและกำรวำงผังโรงพยำบำลด้ำนอำคำรและสภำพแวดล้อม 

 แผนพัฒนำและกำรวำงผังด้ำนอำคำรและสภำพแวดล้อมของโรงพยำบำล เป็นเครื่องมือก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงกำยภำพของโรงพยำบำล โดยสอดคล้องกับแผนกำรพัฒนำหลักของโรงพยำบำล ท้ังนี้ แผนนี้จะแสดงถึง
ล ำดับกำรพัฒนำอำคำรและสภำพแวดล้อม ได้แก่ กำรรื้อถอน กำรสร้ำงทดแทน กำรสร้ำงเพิ่มเติม และกำรปรับปรุง/
ดัดแปลง ซึ่งเช่ือมโยงกับแผนงบประมำณของโรงพยำบำล 

 

1.1.1 มีแผนพัฒนำและกำรวำงผังโรงพยำบำลด้ำนอำคำรและสภำพแวดล้อม 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อให้โรงพยำบำลมีทิศทำงกำรพัฒนำด้ำนอำคำรและสภำพแวดล้อมย่ำงเป็นระบบ 

วิธีกำรประเมิน 

 ตรวจเอกสำรแผนพัฒนำและกำรวำงผังด้ำนอำคำรและสภำพแวดล้อมของโรงพยำบำล 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีแผนพัฒนำและกำรวำงผังโรงพยำบำลด้ำนอำคำรและสภำพแวดล้อม 

0.5 คะแนน 
มีแผนพัฒนำและกำรวำงผังโรงพยำบำลด้ำนอำคำรและสภำพแวดล้อม โดยเป็นแผนท่ีจัดท ำขึ้น
มำกกว่ำ 5 ปีท่ีผ่ำนมำ (นับถึงปีปัจจุบัน) 

1    คะแนน 
มีแผนพัฒนำและกำรวำงผังโรงพยำบำลด้ำนอำคำรและสภำพแวดล้อมโดยเป็นแผนท่ีจัดท ำขึ้น
ไม่เกิน 5 ปีท่ีผ่ำนมำ (นับถึงปีปัจจุบัน) 

เอกสำรอ้ำงอิง 

 (ร่ำง) มำตรฐำนหลักเกณฑ์และวิธีกำรกำรจัดท ำผังหลัก (Master Plan) กองแบบแผน กระทรวง
สำธำรณสุข  ปีงบประมำณ 2553 

นิยำมศัพท์ 
 แผนพัฒนำและกำรวำงผังด้ำนอำคำรและสภำพแวดล้อม หมำยถึง แผนกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินของหน่วยงำน

เต็มรูปแบบ และทิศทำงกำรขยำยตัวตำมนโยบำยของหน่วยงำน รวมถึงกำรก ำหนดต ำแหน่งอำคำร ระบบ
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สำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร (ได้แก่ ระบบประปำ ระบบไฟฟ้ำ ระบบส่ือสำร ร้ำนสวัสดิกำร เป็นต้น) 
ระบบโครงข่ำยคมนำคมและกำรสัญจร (ได้แก่ ถนน ทำงเดิน ทำงเดินเช่ือม เปน็ต้น)  ทรัพยำกร(แหล่งน้ ำ) 
และกำรจัดล ำดับกำรพัฒนำ โดยกำรวำงผัง กำรจัดสภำพแวดล้อม ภูมิประเทศ(สภำพท่ีต้ัง) กำรจัดกลุ่ม
อำคำร (Zoning) กำรจัดควำมหนำแน่นอำคำร (Density) และกำรหันทิศทำงอำคำร (Orientation) ให้
เป็นไปตำมกฎหมำยควบคุมอำคำรท่ีเกี่ยวข้อง และเพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภำพกำรใช้สอยเชิง
พื้นท่ีสูงสุด 
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1.1.2 มีกำรจัดท ำผังบริเวณของโรงพยำบำลที่สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ปัจจุบัน (ปีปัจจุบัน)  
วัตถุประสงค ์

 เพื่อให้โรงพยำบำลมีผังบริเวณท่ีแสดงรูปแบบและข้อมูลด้ำนอำคำรและสภำพแวดล้อมท่ีตรงกับสภำพท่ีเป็น
จริงในปัจจุบัน ได้แก่ จ ำนวนอำคำร ต ำแหน่งอำคำร ระยะระหว่ำงอำคำร รูปร่ำงและขนำดอำคำร รูปร่ำงและขนำด
ท่ีดินโรงพยำบำล ต ำแหน่งทำงเข้ำ-ออกโรงพยำบำล ระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร เป็นต้น 

วิธีกำรประเมิน 
1. ตรวจเอกสำร/ผังบริเวณ 
2. ส ำรวจตรวจสอบควำมถูกต้องของผังบริเวณ โดยเทียบกับสภำพพื้นท่ีจริง 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีผังบริเวณ 

0.5 คะแนน มีผังบริเวณท่ีไม่ตรงกับสภำพกำรณ์ปัจจุบัน 

1    คะแนน มีผังบริเวณท่ีตรงกับสภำพกำรณ์ปัจจุบัน 

เอกสำรอ้ำงอิง 

 (ร่ำง) มำตรฐำนหลักเกณฑ์และวิธีกำรกำรจัดท ำผังหลัก(Master Plan) กองแบบแผน กระทรวงสำธำรณสุข  
ปีงบประมำณ 2553 

นิยำมศัพท์ 
 ผังบริเวณ หมำยถึง ผังท่ีแสดงข้อมูลกำยภำพในปัจจุบัน ได้แก่ ต ำแหน่งอำคำร ระบบสำธำรณูปโภคและ

สำธำรณูปกำร (ได้แก่ ระบบประปำ ระบบไฟฟ้ำ ระบบส่ือสำร ร้ำนสวัสดิกำร  เป็นต้น) ระบบโครงข่ำย
คมนำคมและกำรสัญจร (ได้แก่ ถนน ทำงเดิน ทำงเดินเช่ือม เป็นต้น) ทรัพยำกร (แหล่งน้ ำ) เป็นต้น เพื่อ
ประโยชน์ต่อกำรบริหำรจัดกำรและวำงแผนด้ำนอำคำรและสภำพแวดล้อมของหน่วยงำน 

 
1.1.3 มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำและกำรวำงผังของโรงพยำบำล 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อให้โรงพยำบำลน ำแผนพัฒนำและกำรวำงผังด้ำนอำคำรและสภำพแวดล้อมไปสู่กำรปฏิบั ติอย่ำงเป็นระบบ โดย
กำรน ำเสนอแผนเพื่อของบประมำณลงทุนสร้ำงอำคำรทดแทน สร้ำงอำคำรเพิ่มเติม ปรับปรุง/ดัดแปลงอำคำรเดิม 
รวมทั้งสภำพแวดล้อมของโรงพยำบำลด้วย 

วิธีประเมิน 

 ตรวจเอกสำรหลักฐำนควำมส ำเร็จกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
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วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีกำรน ำแผนไปปฏิบัติ 

0.5 คะแนน มีกำรน ำแผนไปปฏิบัติไม่ครบทุกขั้นตอนตำมแผน (ร้อยละ 80) 

1    คะแนน มีกำรน ำแผนไปปฏิบัติครบทุกขั้นตอนตำมแผน (ร้อยละ 100) 

 
1.2 ทำงเข้ำ-ออกโรงพยำบำล 

 ทำงเข้ำ-ออกของโรงพยำบำลอำจมีมำกกว่ำ 1 จุด ได้แก่ ทำงเข้ำ-ออกหลัก ส ำหรับผู้รับบริกำรและเจ้ำหน้ำท่ี 
ทำงเข้ำ-ออกรองส ำหรับผู้รับบริกำรและเจ้ำหน้ำท่ี ทำงเข้ำ-ออกส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี และทำงเข้ำ -ออก ส ำหรับส่งของ/
บริกำรโรงพยำบำล เป็นต้น โดยทำงเข้ำ-ออกหลักต้องค ำนึงควำมปลอดภัยเป็นส ำคัญ 

  

1.2.1 ทำงเข้ำ-ออกหลักของโรงพยำบำล สำมำรถมองเห็นได้ชัดเจน 
วัตถุประสงค ์
 เพือ่อ ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยแก่ผู้รับบริกำร 
วิธีกำรประเมิน 
 ตรวจส ำรวจบริเวณทำงเข้ำ-ออกของโรงพยำบำล มีข้อก ำหนดจ ำนวน 3 ข้อดังนี้ 
 1) มีป้ำยแสดงสัญลักษณ์ทำงเข้ำ-ออก  
 2) มีโคมไฟส่องสว่ำง  
 3) ไม่มีส่ิงบดบังกำรมองเห็นทำงเข้ำ-ออก 

วิธีกำรให้คะแนน 
0    คะแนน ตรงตำมข้อก ำหนดเพียง 1 ข้อ ได้แก่  ข้อ 1)  หรือข้อ 2)  หรือข้อ 3) 

0.5 คะแนน 
ตรงตำมข้อก ำหนด 2 ข้อ  ได้แก่  ข้อ 1) และข้อ 2)  หรือข้อ 1) และข้อ 3)  หรือข้อ 2) และ
ข้อ 3)  

1    คะแนน ตรงตำมข้อก ำหนดท้ัง 3 ข้อ  

 
1.2.2  ทำงเข้ำ-ออกหลักของโรงพยำบำล มีกำรแบ่งช่องทำงสัญจรส ำหรับยำนพำหนะและผู้สัญจรทำงเท้ำ

อย่ำงชัดเจน  
วัตถุประสงค ์
 เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยแก่ผู้รับบริกำร 
วิธีกำรประเมิน 
 ตรวจส ำรวจบริเวณทำงเข้ำ-ออกของโรงพยำบำล 
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วิธีกำรให้คะแนน 
0    คะแนน ไม่มีกำรแบ่งช่องทำงสัญจรอย่ำงชัดเจน 
0.5 คะแนน มีกำรแบ่งช่องทำงสัญจรอย่ำงชัดเจน 
1    คะแนน มีกำรแบ่งช่องทำงสัญจรอย่ำงชัดเจน โดยจัดท ำระดับพื้นทำงเดินเท้ำให้สูงกว่ำระดับพื้นถนน 

 
1.2.3 ทำงเข้ำ-ออกหลักของโรงพยำบำล ส ำหรับช่องทำงเดินรถทำงเดียว มีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 3.50 ม. 

วัตถุประสงค ์
 เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยแก่ผู้รับบริกำร 
วิธีกำรประเมิน 
 ตรวจส ำรวจควำมกว้ำงช่องทำงเดินรถทำงเดียวบริเวณทำงเข้ำ-ออกของโรงพยำบำล 

วิธีกำรให้คะแนน 
0    คะแนน ช่องทำงเดินรถทำงเดียว มีควำมกว้ำงไม่ถึง 3.00 เมตร 

0.5 คะแนน ช่องทำงเดินรถทำงเดียว มีควำมกว้ำงต้ังแต่ 3.00 เมตร แต่น้อยกว่ำ 3.50 เมตร 

1    คะแนน ช่องทำงเดินรถทำงเดียว มีควำมกว้ำงต้ังแต่ 3.50 เมตรขึ้นไป 

                                                          หรือ 
1.2.4  ทำงเข้ำ-ออกหลักของโรงพยำบำล ส ำหรับช่องทำงเดินรถสองทำง/เดินรถสวนทำง มีควำมกว้ำงไม่น้อย

ว่ำ 6.00 เมตร 
วัตถุประสงค ์
 เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยแก่ผู้รับบริกำร 
วิธีกำรประเมิน 
 ตรวจส ำรวจควำมกว้ำงช่องทำงเดินรถสองทำง/เดินรถสวนทำงบริเวณทำงเข้ำ-ออกของโรงพยำบำล 

วิธีกำรให้คะแนน 
0    คะแนน ช่องทำงเดินรถสองทำง/เดินรถสวนทำง มีควำมกว้ำงไม่ถึง  5.00 เมตร 

0.5 คะแนน 
ช่องทำงเดินรถสองทำง/เดินรถสวนทำง มีควำมกว้ำงต้ังแต่  5.00 เมตร แต่น้อยกว่ำ 6.00 
เมตร 

1    คะแนน ช่องทำงเดินรถสองทำง/เดินรถสวนทำง มีควำมกว้ำงต้ังแต่  6.00 เมตรขึ้นไป 

 
1.3 กำรเข้ำถึงแผนก/ส่วนบริกำรของโรงพยำบำล 
 แผนก/ส่วนบริกำรต่ำงๆของโรงพยำบำลมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนต่อกำรเข้ำถึงท่ีแตกต่ำงกัน ส ำหรับส่วนรักษำพยำบำล 

ได้แก่ อำคำร/แผนกผู้ป่วยฉุกเฉินควรเข้ำถึงได้รวดเร็วกว่ำอำคำร/แผนกผู้ป่วยนอก อำคำร/แผนกผู้ป่วยนอกควร
เข้ำถึงได้ก่อนอำคำร/แผนกบ ำบัดรักษำ อำคำร/แผนกผู้ป่วยนอกควรเข้ำถึงได้ก่อนอำคำร/แผนกผู้ป่วยใน เป็นต้น 
โดยเป็นกำรเข้ำถึงจำกทำงเข้ำหลักของโรงพยำบำล 
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1.3.1 มีกำรเข้ำถึงแผนกฉุกเฉินได้รวดเร็วและสะดวกกว่ำแผนกผู้ป่วยนอก 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อสนับสนุนกำรช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 
วิธีกำรประเมิน 

1) ตรวจจับเวลำกำรเคล่ือนย้ำยผู้ป่วยโดยยำนพำหนะขนย้ำยจำกทำงเข้ำหลักของโรงพยำบำลถึงบริเวณ
จอดรถรับ-ส่งผู้ป่วยของอำคำร/แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ ช่วงเวลำใดเวลำหนึ่งในภำคเช้ำ 

2) ตรวจจับเวลำกำรเคล่ือนย้ำยผู้ป่วยโดยยำนพำหนะขนย้ำยจำกทำงเข้ำหลักของโรงพยำบำลถึงบริเวณ
จอดรถรับ-ส่งผู้ป่วยของอำคำร/แผนกผู้ป่วยนอก ณ ช่วงเวลำใดเวลำหนึ่งในภำคเช้ำ 

3) เปรียบเทียบเวลำตำมข้อ 1) กับข้อ 2) 

วิธีกำรให้คะแนน 
0    คะแนน เวลำตำมข้อ 1) มำกกว่ำข้อ 2) 

0.5 คะแนน เวลำตำมข้อ 1) เท่ำกับข้อ 2) 

1    คะแนน เวลำตำมข้อ 1) น้อยกว่ำข้อ 2) 

นิยำมศัพท์ 
 บริเวณจอดรถรับ-ส่งผู้ป่วย หมำยถึง พื้นท่ีส ำหรับให้รถยนต์ส่วนบุคคล รถพยำบำล สำมำรถจอดรับ-ส่ง

ผู้ป่วยได้ 
 

1.3.2 มีกำรเข้ำถึงแผนกผู้ป่วยนอกได้สะดวก 
วัตถุประสงค ์
 เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยแก่ผู้รับบริกำร 
วิธีกำรประเมิน 
 ตรวจจับเวลำกำรเคล่ือนย้ำยผู้ป่วยโดยยำนพำหนะขนย้ำยจำกทำงเข้ำหลักของโรงพยำบำลถึงบริเวณจอดรถ
รับ-ส่งผู้ป่วยของอำคำร/แผนกผู้ป่วยนอก ณ ช่วงเวลำใดเวลำหนึ่งในภำคเช้ำ 

วิธีกำรให้คะแนน 
0    คะแนน ใช้เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 นำที 

0.5 คะแนน ใช้เวลำมำกกว่ำ 3 นำทีและน้อยกว่ำ 5 นำที 

1    คะแนน ใช้เวลำไม่เกิน 3 นำที 

 
1.๔ ป้ำยน ำทำง ป้ำยจรำจร ป้ำยชื่อโรงพยำบำล ป้ำยชื่ออำคำร 

    กำรก ำหนดรูปแบบป้ำยชนิดต่ำงๆ โดยท่ัวไปแล้วจะเป็นไปตำมมำตรฐำนควำมเข้ำใจในระดับสำกล ซึ่งจ ำแนกไปตำม
ลักษณะกำรส่ือสำรเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจแก่ผู้พบเห็น ตำมหลัก ดังนี้ 

ก. ป้ำยชนิดแนะน ำหรือบอกประเภทกำรใช้งำนใช้ส ำหรับบอกประเภทพื้นท่ีหรือน ำทำงไปสู่จุดหมำยของผู้ใช้
โครงกำรโดยท่ัวไปจะใช้ป้ำยพื้นสีฟ้ำและสีเขียว 
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ข. ป้ำยชนิดเตือนหรือขอควำมร่วมมือใช้ส ำหรับแจ้งเตือนเพื่อป้องกันอันตรำยในรูปแบบต่ำงๆท่ีอำจจะเกิดขึ้น
โดยท่ัวไปแล้วจะใช้ป้ำยพื้นสีเหลือง 

ค. ป้ำยชนิดบังคับหรือห้ำม ใช้ส ำหรับบังคับให้กระท ำหรือมิให้กระท ำกำรใดๆท่ีอำจก่อให้เกิดอันตรำยและกีด
ขวำงกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ี โดยท่ัวไปแล้วจะใช้ป้ำยพื้นสีแดงตัดขำว 

 
1.๔.๑  มีป้ำยน ำทำงบอกทิศทำงและระยะทำงสู่โรงพยำบำล ติดต้ังอยู่บนถนนสำธำรณะสำยหลัก สำยรอง และ

บริเวณทำงร่วมทำงแยกในระยะที่เหมำะสม 
วัตถุประสงค์  
 เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและง่ำยต่อกำรเข้ำถึงแก่ผู้ท่ีต้องกำรมำติดต่อหรือใช้บริกำรโรงพยำบำล  
วิธีกำรประเมิน   
 ควำมชัดเจนในกำรมองเห็นส ำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน โดยระดับและระยะกำรติดต้ังให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของ
กรมขนส่งทำงบก โดยให้มีป้ำยน ำทำงในรัศมีไม่น้อยกว่ำ 5  กิโลเมตรและมีอย่ำงต่อเนื่องและชัดเจนจำกประตู
ทำงเข้ำหลักของโรงพยำบำล 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีป้ำยบอกทำงและระยะทำง ในรัศมี 5 กิโลเมตร  

0.5 คะแนน มีป้ำยบอกทำงและระยะทำง ในรัศมี 5 กิโลเมตร แต่ขำดควำมต่อเนื่องหรือไม่ชัดเจน 

1    คะแนน มีป้ำยบอกทำงและระยะทำง ในรัศมี 5 กิโลเมตร ท่ีต่อเนื่องและชัดเจน  

นิยำมศัพท์          
 ป้ำยน ำทำงบอกทิศทำง หมำยถึง ป้ำยท่ีแสดงสัญลักษณ์เพื่อน ำทำงให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนนสำมำรถมำถึงจุดหมำย

ได้ 
 ระยะทำงสู่โรงพยำบำล หมำยถึง ระยะทำงท่ีใช้บอกระยะจำกจุดท่ีรถวิ่งถึงจุดหมำย (โรงพยำบำล) 
 ถนนสำธำรณะ หมำยถึง ถนนท่ีประชำชนท่ัวไปสำมำรถใช้งำนได้   
 สำยหลัก หมำยถึง ถนนสำยหลักมุ่งสู่โรงพยำบำล 
 สำยรอง หมำยถึง ถนนสำยรองหรือถนนซอยท่ีสำมำรถเข้ำสู่โรงพยำบำลได้ 
 บริเวณทำงร่วม ทำงแยก หมำยถึง เส้นทำงท้ังสองทำงมำตัดผ่ำนกันหรือทำงท่ีแยก ไปเส้นทำงอื่นจำก

เส้นทำงเดียวกัน 
 

   1.๔.๒ มีป้ำยจรำจรภำยในโรงพยำบำล ติดต้ังในต ำแหน่งที่เหมำะสม สำมำรถมองเห็นได้ชัดเจน 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้เกิดควำมเรียบร้อยในกำรบริหำรจัดกำรเส้นทำงเดินรถของโรงพยำบำล        
วิธีกำรประเมิน   
 รูปแบบและขนำดท่ีเป็นไปตำมมำตรฐำนของกรมขนส่งทำงบก โดยติดต้ังในระดับท่ีสำมำรถมองเห็นได้
ชัดเจน (สูงจำกพื้นประมำณ 1.50 เมตร) 
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วิธีกำรให้คะแนน 
o    คะแนน ไม่มีป้ำยจรำจร    
o.๕ คะแนน มีป้ำยจรำจรท่ีครบถ้วนครอบคลุมแต่มองเห็นได้ไม่ชัดเจนหรือป้ำยช ำรุดเสียหำย 
๑    คะแนน มีป้ำยจรำจรท่ีครบถ้วนครอบคลุมและมองเห็นได้ชัดเจน 

เอกสำรอ้ำงอิง 
 คู่มือกำรจรำจร กรมขนส่งทำงบก 

นิยำมศัพท์         
 ป้ำยจรำจร หมำยถึง ป้ำยท่ีใช้ควบคุมวินัยจรำจรตำมมำตรฐำนกรมขนส่งทำงบก 
 ต ำแหน่งท่ีเหมำะสม หมำยถึง ต ำแหน่งท่ีติดต้ังป้ำยจรำจรในต ำแหน่งท่ีสำมำรถมองเห็นได้ชัดเจนและไม่ท่ี

กีดขวำงต่อกำรสัญจรท้ังทำงรถและทำงคน 
 
1.๔.๓ มีป้ำยบอกทำงไปยังอำคำร/แผนกต่ำงๆ มองเห็นได้ชัดเจน พร้อมระบบไฟส่องสว่ำงที่เหมำะสม 
วัตถุประสงค ์
 เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรน ำทำงผู้ใช้อำคำรไปยังพื้นท่ีต่ำงๆได้โดยไม่สับสน 
วิธีกำรประเมิน   
 รูปแบบและขนำดท่ีเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล โดยติดต้ังในระดับท่ีสำมำรถมองเห็นได้อย่ำงชัดเจน และไม่
เกิดควำมสับสนในกำรรับรู้ของผู้ใช้อำคำรในทุกกลุ่ม 

วิธีกำรให้คะแนน 
o    คะแนน ไม่มีป้ำยบอกทำงไปยังอำคำร/แผนกต่ำงๆ    

o.๕ คะแนน 
มีป้ำยบอกทำงไปยังอำคำร/แผนกต่ำงๆ ท่ีครบถ้วนครอบคลุม แต่มองเห็นได้ไม่ชัดเจน หรือ
ป้ำยช ำรุดเสียหำย ซึ่งอำจท ำให้เกิดควำมสับสนในกำรรับรู้ 

๑    คะแนน มีป้ำยบอกทำงไปยังอำคำร/แผนกต่ำงๆ ท่ีครบถ้วนครอบคลุมและมองเห็นได้ชัดเจน 
นิยำมศัพท์          

 ป้ำยบอกทำง หมำยถึง ป้ำยแสดงสัญลักษณ์หรือข้อควำมเพื่อบอกทิศทำงหรือน ำทำงไปสู่จุดหมำย             
 ระบบไฟส่องสว่ำง หมำยถึง ไฟส่องสว่ำงเพื่อให้สำมำรถมองเห็นป้ำยได้ชัดเจน 

 
1.๔.๔  มีป้ำยชื่อโรงพยำบำล ป้ำยชื่ออำคำรที่เป็นหน่วยบริกำรส ำคัญ ได้แก่ แผนกฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยนอก 

เป็นต้น ติดต้ังอยู่ในต ำแหน่งที่เหมำะสม สำมำรถมองเห็นได้ชัดเจนในเวลำกลำงวันและมีไฟส่องสว่ำงใน
เวลำกลำงคืน 

วัตถุประสงค ์
 เพื่อบ่งบอกช่ือหรือประเภทอำคำร ท่ีให้บริกำรตำมประเภทต่ำงๆได้อย่ำงชัดเจน 
วิธีกำรประเมิน   
 กำรใช้ลักษณะตัวอักษร/สี สำมำรถเข้ำใจได้ง่ำย และมีขนำดท่ีเหมำะสมมองเห็นได้ชัดเจน โดยติดต้ังใน
ต ำแหน่งท่ีสังเกตเห็นได้ชัดเจนแม้จะเป็นช่วงเวลำกลำงคืน 
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วิธีกำรให้คะแนน 

o    คะแนน 
ไม่มีป้ำยช่ืออำคำร/หน่วยบริกำร หรือมี แต่อำจส่ือสำรไม่ชัดเจน ช ำรุดเสียหำย และไม่มีหรือมีไฟ
ส่องสว่ำง แต่ช ำรุดเสียหำย 

o.๕ คะแนน 
มีป้ำยช่ืออำคำร/หน่วยบริกำร ท่ีส่ือสำรได้ชัดเจน ป้ำยอยู่ในลักษณะท่ีสมบูรณ์ มีไฟส่องสว่ำงใน
เวลำกลำงคืน แต่สังเกตเห็นได้ไม่ชัดเจน มีขนำดเล็ก หรือรูปแบบท่ีอำจท ำให้เกิดควำมสับสน 

๑   คะแนน 
มีป้ำย ช่ืออำคำร/หน่วยบริกำร ท่ีส่ือสำรได้ชัดเจน ครบถ้วนสมบูรณ์ มีไฟส่องสว่ำงในเวลำ
กลำงคืนและได้ขนำดสัดส่วน ซึ่งสำมำรถมองเห็นได้ชัดเจนและเข้ำใจง่ำย 

นิยำมศัพท์          
 ป้ำยช่ือโรงพยำบำล หมำยถึง ป้ำยท่ีแสดงสัญลักษณ์หรือข้อควำมเพื่อบอกช่ือของโครงกำร 
 ป้ำยช่ืออำคำรหมำยถึง ป้ำยท่ีแสดงข้อควำมเพื่อบอกประเภทกำรใช้งำนภำยในอำคำรนั้นๆ   

 
1.5 ถนนภำยในโรงพยำบำล  
 ถนนภำยในโรงพยำบำล จัดเตรียมไว้เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำถึง (Accessibility) ท้ังส ำหรับผู้มำ
รับบริกำรและเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำรในกำรเดินทำงด้วยยำนพำหนะจำกท่ีพักอำศัยหรือสถำนท่ีอื่นๆ ไปยังหน่วย
บริกำรหรืออำคำรต่ำงๆ ซึ่งต้ังอยู่ภำยในโรงพยำบำล นอกจำกนี้ถนนภำยในโรงพยำบำลควรมีควำมปลอดภัยต่อกำร
ใช้งำนของท้ังผู้ขับขี่ยำนพำหนะและผู้สัญจรด้วยกำรเดินเท้ำ  
   
1.5.1 ควำมกว้ำงของเขตทำงที่เหมำะสมกับกำรสัญจร/ กำรจัดกำรจรำจรภำยใน 
วัตถุประสงค ์
 เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ยำนพำหนะและผู้สัญจรด้วยเท้ำซึ่งใช้เส้นทำงถนน
ภำยในโรงพยำบำลเพื่อกำรสัญจร/ ติดต่อระหว่ำงหน่วยบริกำรหรืออำคำรต่ำงๆ ซึ่งต้ังอยู่ภำยในโรงพยำบำล ด้วย
กำรจัดเตรียมควำมกว้ำงของเขตทำงของถนนภำยในโรงพยำบำลให้มีขนำดท่ีเหมำะสมกับกำรสัญจร/ กำรจัด
กำรจรำจรภำยในโรงพยำบำล 
วิธีกำรประเมิน 
 ผู้ประเมินท ำกำรวัดควำมกว้ำงของเขตทำงด้วยสำยวัดระยะ โดยก ำหนดต ำแหน่งท่ีจะท ำกำรวัดอย่ำงน้อย 3 
จุดหลัก ได้แก่ จุดที่ 1  ถนน ณ ประตูทำงเข้ำ-ออกหลักของโรงพยำบำล  
                  จุดที่ 2  ถนนหน้ำอำคำรผู้ป่วยนอก ณ จุดจอดรถรับ-ส่งผู้ป่วย และ 
                จุดที่ 3  ถนนหน้ำอำคำรอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ณ จุดจอดรถรับ-ส่งผู้ป่วย 
          นอกจำกนี้ ให้ท ำกำรวัดระยะควำมกว้ำงของเขตทำงอีก 2 จุด ณ บริเวณกึ่ง กลำงเส้นทำงถนนภำยใน
ระหว่ำงประตูทำงเข้ำ-ออกหลักของโรงพยำบำลกับถนนหน้ำอำคำรผู้ป่วยนอก 1 จุด และ ณ บริเวณกึ่งกลำงของ
เส้นทำงถนนภำยในระหว่ำงถนนหน้ำอำคำรผู้ป่วยนอกกับถนนหน้ำอำคำรอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 1 จุด รวมจุดท่ีต้อง
ท ำกำรวัดท้ังส้ิน 5 จุด  
 ภำยหลังจำกท ำกำรวัดแต่ละจุดเสร็จเรียบร้อย ให้ผู้ประเมินบันทึกผลกำรวัดลงในช่องหมำยเหตุของแบบ
ประเมิน จำกนั้นน ำผลกำรวัดระยะมำเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีก ำหนดดังนี้ 
 1. กรณีเดินรถทำงเดียว ต้องมีควำมกว้ำงของเขตทำง กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 3.50 เมตร 
 2. กรณีเดินรถสวนทำงกัน ต้องมีควำมกว้ำงของเขตทำง กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 6.00 เมตร 

 
 
 



  

 

ค ำอธิบำยเกณฑ์และกำรให้คะแนนส ำหรับผู้เยี่ยมประเมินมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ  ปี 2561                      หน้ำ 68/105 

วิธีกำรให้คะแนน    
กรณีเดินรถทำงเดียว 

0   คะแนน ควำมกว้ำงของเขตทำงท้ัง 5 จุด มีค่ำน้อยกว่ำ 3.50 เมตร และมีค่ำเฉล่ียของผลรวมทั้ง 5 จุด 
น้อยกว่ำ 3.30 เมตร 

0.5 คะแนน ควำมกว้ำงของเขตทำงท้ัง 5 จุด มีค่ำน้อยกว่ำ 3.50 เมตร แต่มีค่ำเฉล่ียของผลรวมทั้ง 5 จุด 
ไม่น้อยกว่ำ 3.30 เมตร 

1   คะแนน ควำมกว้ำงของเขตทำงท้ัง 5 จุด มีค่ำเท่ำกับหรือมำกกว่ำ 3.50 เมตร 

 
กรณีเดินรถสวนทำงกัน 

0    คะแนน ควำมกว้ำงของเขตทำงท้ัง 5 จุด มีค่ำน้อยกว่ำ 6.00 เมตร และมีค่ำเฉล่ียของผลรวมทั้ง 5 จุด 
น้อยกว่ำ 5.70 เมตร 

0.5 คะแนน ควำมกว้ำงของเขตทำงท้ัง 5 จุด มีค่ำน้อยกว่ำ 6.00 เมตร แต่มีค่ำเฉล่ียของผลรวมทั้ง 5 จุด 
ไม่น้อยกว่ำ 5.70 เมตร 

1    คะแนน ควำมกว้ำงของเขตทำงท้ัง 5 จุด มีค่ำเท่ำกับหรือมำกกว่ำ 6.00 เมตร 

 
กรณีที่มีกำรเดินรถทั้งทำงเดียวและสวนทำงกัน 
 ให้แยกพิจำรณำตำมเกณฑ์ของแต่ละกรณี โดยค ำนวณจำกค่ำเฉล่ียของผลรวมของระยะควำมกว้ำงของเขต
ทำงจำกจ ำนวนต ำแหน่งท่ีวัดในแต่ละกรณี เช่น ณ ประตูทำงเข้ำ-ออกหลักของโรงพยำบำล และ ณ บริเวณกึ่งกลำง
เส้นทำงถนนภำยในระหว่ำงประตูทำงเข้ำ-ออกหลักของโรงพยำบำลกับถนนหน้ำอำคำรผู้ป่วยนอกมีกำรเดินรถสวน
ทำงกัน ให้วัด ระยะควำมกว้ำงของเขตทำงท้ัง 2 ต ำแหน่งแล้วน ำมำพิจำรณำในเงื่อนไขของกรณีเดินรถสวนทำงกัน
และหำค่ำเฉล่ียเพียง 2 ต ำแหน่งนี้เท่ำนั้น จำกนั้นจึงพิจำรณำผลกำรค ำนวณค่ำเฉล่ียตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดในกรณีเดิน
รถสวนทำงกัน เป็นต้น 
นิยำมศัพท์  
 ควำมกว้ำงของเขตทำง หมำยถึง ควำมกว้ำงของพื้นผิวส ำหรับกำรสัญจรโดยยำนพำหนะ เช่น รถยนต์ และ
รถจักรยำนยนต์ เป็นหลัก โดยวัดจำกขอบทำงด้ำนหนึ่งไปยังขอบทำงด้ำนตรงข้ำมในแนวต้ังฉำก และไม่รวมควำม
กว้ำงของรำงระบำยน้ ำหรือทำงเดินเท้ำ (ถ้ำมี) 
 
1.5.2  พื้นผิวมีควำมคงทนถำวร เรียบร้อยสม่ ำเสมอ ไม่มีหลุมบ่อ มีควำมลำดเอียงที่เหมำะสม สำมำรถระบำย

น้ ำฝนได้ดี ไม่มีน้ ำขังในภำวะปกติ 
วัตถุประสงค ์
 เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ยำนพำหนะและผู้สัญจรด้วยเท้ำซึ่งใช้เส้นทำงถนน
ภำยในโรงพยำบำลเพื่อกำรสัญจร/ ติดต่อระหว่ำงหน่วยบริกำรหรืออำคำรต่ำงๆ ซึ่งต้ังอยู่ภำยในโรงพยำบำล ด้วย
กำรจัดเตรียมพื้นผิวของถนนภำยในโรงพยำบำลให้มีพื้นผิวท่ีมีควำมคงทนถำวร มีควำมเรียบร้อย สม่ ำเสมอ ไม่มีหลุม
บ่อซึ่งอำจท ำให้เกิดควำมไม่สะดวกและอำจเกิดอันตรำยได้ รวมท้ังมีควำมลำดเอียงท่ีเหมำะสม สำมำรถระบำยน้ ำได้
ดี ไม่มีน้ ำขังในภำวะปกติ 
วิธีกำรประเมิน 
 ผู้ประเมินท ำกำรประเมินด้วยสำยตำโดยกำรเดินส ำรวจและตรวจสอบสภำพของพื้นผิวถนนภำยใน
โรงพยำบำล โดยเริ่มต้นจำกบริเวณประตูทำงเข้ำ-ออกหลักของโรงพยำบำลไปตำมแนวถนนภำยในซึ่งน ำไปสู่ทำงเข้ำ
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หลักของอำคำรผู้ป่วยนอก และทำงเข้ำหลักของอำคำรอุบัติเหตุและฉุกเฉิน พร้อมท้ังท ำกำรตรวจสอบดูว่ำสภำพ
พื้นผิวของถนนจะต้องเป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ดังต่อไปนี้ 
 - พื้นผิวมีควำมคงทนถำวร โดยพิจำรณำจำกวัสดุซึ่งใช้ในกำรก่อสร้ำงและวัสดุพื้นผิว  เช่น คอนกรีตผิวขัด
หยำบ/ ขัดเรียบ คอนกรีตปูแผ่นกระเบ้ืองเคลือบ และหินคลุกบดอัดผิวลำดยำง เป็นต้น 
 - พื้นผิวถนนมีควำมเรียบร้อย สม่ ำเสมอ ไม่มีหลุมบ่อหรือกำรแตกร้ำวขนำดใหญ่ซึ่งอำจท ำให้เกิดควำมไม่
สะดวกและอำจเกิดอันตรำยข้ึนกับผู้ขับขี่ยำนพำหนะได้ 
 - พื้นผิวถนนมีควำมลำดเอียงท่ีเหมำะสม สำมำรถระบำยน้ ำได้ดี ไม่มีน้ ำท่วมขังในภำวะปกติ (ไม่มีฝนตก) 
 ระหว่ำงกำรเดินส ำรวจ หำกผู้ประเมินพบเห็นสภำพพื้นผิวถนนซึ่งไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ให้ท ำกำร
บันทึกส่ิงท่ีสังเกตพบว่ำไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดข้อใดลงในช่องหมำยเหตุของแบบประเมิน จำกนั้นจึงท ำกำร
พิจำรณำให้คะแนนเกณฑ์ท่ีประเมิน  

วิธีกำรให้คะแนน 
0    คะแนน พื้นผิวถนนมีคุณสมบัติไม่ตรงตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดทุกข้อ หรือตรงตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดเพียงข้อ

ใดข้อหนึ่งในสำมข้อ 
0.5 คะแนน พื้นผิวถนนมีคุณสมบัติตรงตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดสองในสำมข้อ 

1    คะแนน พื้นผิวถนนมีคุณสมบัติตรงตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดครบทุกข้อ 

 
1.5.3  บริเวณจุดตัดถนนมีป้ำยบอกทำงชัดเจนและปรำศจำกสิ่งบดบังสำยตำ หำกมีสิ่งบดบังสำยตำต้องมี

มำตรกำรเสริมควำมปลอดภัย  
วัตถุประสงค ์
 เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ยำนพำหนะและผู้สัญจรด้วยเท้ำซึ่งใช้เส้นทำงถนน
ภำยในโรงพยำบำลเพื่อกำรสัญจร/ ติดต่อระหว่ำงหน่วยบริกำรหรืออำคำรต่ำงๆ ซึ่งต้ังอยู่ภำยในโรงพยำบำล โดยกำร
จัดเตรียมป้ำยซึ่งมีช่ืออำคำรและลูกศรช้ีทิศทำงไปยังอำคำรนั้นๆ ด้วยขนำดของตัวอักษรและเครื่องหมำยลูกศรท่ี
สำมำรถอ่ำนและมองเห็นได้ชัดเจนจำกต ำแหน่งผู้ขับขี่ยำนพำหนะท้ังในเวลำกลำงวันและเวลำกลำงคืน รวมทั้งต้องมี
มำตรกำรเสริมควำมปลอดภัยท่ีเหมำะสมหำกมีส่ิงบดบังสำยตำ เช่น กำรติดต้ังกระจกโค้ง กำรติดต้ังป้ำยเตือนให้ลด
ควำมเร็วของยำนพำหนะหรือกำรท ำลูกระนำดบนถนนเพื่อบังคับให้ผู้ขับขี่ยำนพำหนะลดควำมเร็วก่อนถึงจุดตัดของ
ถนน เป็นต้น 
 
วิธีกำรประเมิน 
 ผู้ประเมินท ำกำรส ำรวจถนนภำยโรงพยำบำลซึ่งมีจุดตัดหรือทำงแยก จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 แห่ง โดย
ด ำเนินกำรส ำรวจจำกหน้ำโรงพยำบำลไปยังอำคำรผู้ป่วยนอก อำคำรอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กลุ่มอำคำรวินิจฉัยและ
รักษำ กลุ่มอำคำรผู้ป่วยใน และกลุ่มอำคำรสนับสนุน ตำมล ำดับ โดยพิจำรณำตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดดังต่อไปนี้ 
 - มีป้ำยบอกทำงไปยังอำคำรสถำนท่ีต่ำงๆ ภำยในโรงพยำบำล 
 - ป้ำยบอกทำงมีขนำดของตัวอักษรและเครื่องหมำยลูกศรท่ีสำมำรถอ่ำนและมองเห็นได้ชัดเจนจำกต ำแหน่ง
ผู้ขับขี่ยำนพำหนะท้ังในเวลำกลำงวันและเวลำกลำงคืน 
 - ป้ำยบอกทำง รวมทั้งครุภัณฑ์ประกอบถนน(ถ้ำมี) เช่น เก้ำอี้สนำม ถังขยะ ติดต้ังโดยไม่บดบังสำยตำกรณีมี
ส่ิงบดบังสำยตำต้องมีมำตรกำรเสริมควำมปลอดภัยท่ีเหมำะสม เช่น กำรติดต้ังกระจกโค้ง กำรติดต้ังป้ำยเตือนให้ลด
ควำมเร็วของยำนพำหนะหรือกำรท ำลูกระนำดบนถนนเพื่อบังคับให้ผู้ขับขี่ยำนพำหนะลดควำมเร็วก่อนถึงจุดตัดของ
ถนน เป็นต้น 
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วิธีกำรให้คะแนน 
0    คะแนน ไม่มีกำรด ำเนินกำรใดๆ ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด หรือด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดได้เพียงข้อใด

ข้อหนึ่ง 
0.5 คะแนน ด ำเนินกำรได้ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 2 ข้อ 

1    คะแนน ด ำเนินกำรได้ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 3 ข้อข้ึนไป 

 
1.5.4 รัศมีวงเลี้ยวมีขนำดเหมำะสม สะดวกและปลอดภัยต่อกำรบังคับเลี้ยวยำนพำหนะ 
วัตถุประสงค ์
 เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ยำนพำหนะซึ่งใช้เส้นทำงถนนภำยในโรงพยำบำล
เพื่อกำรสัญจร/ติดต่อระหว่ำงหน่วยบริกำรหรืออำคำรต่ำงๆ ซึ่งต้ังอยู่ภำยในโรงพยำบำล โดยกำรจัดเตรียมรัศมีวง
เล้ียวของถนนภำยในโรงพยำบำลให้มีขนำดเหมำะสมกับยำนพำหนะ โดยเฉพำะรถพยำบำลและรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
ขนำดกลำง ซึ่งผู้ขับขี่ควรสำมำรถบังคับเล้ียวได้อย่ำงสะดวกและปลอดภัย  
วิธีกำรประเมิน 
 ผู้ประเมินท ำกำรวัดรัศมีวงเล้ียวของถนนภำยในโรงพยำบำลบริเวณอำคำรผู้ป่วยนอก อำคำรอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน และอำคำรผู้ป่วยใน อย่ำงน้อย 3 จุด โดยเกณฑ์ท่ีใช้ประกอบกำรพิจำรณำคือ รัศมีวงเล้ียวของถนนภำยใน
โรงพยำบำลควรมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 5.50 เมตร  

วิธีกำรให้คะแนน 
0    คะแนน รัศมีวงเล้ียวของท้ัง 3 จุด มีขนำดน้อยกว่ำ 5.50 เมตร และมีค่ำเฉล่ียของผลรวมท้ัง 3 จุด 

น้อยกว่ำ 5.25 เมตร 
0.5 คะแนน รัศมีวงเล้ียวของท้ัง 3 จุด มีขนำดน้อยกว่ำ 5.00 เมตร แต่มีค่ำเฉล่ียของผลรวมท้ัง 3 จุด 

มำกกว่ำ 5.25 เมตร 
1    คะแนน รัศมีวงเล้ียวของท้ัง 3 จุด มีขนำดเท่ำกับหรือมำกกว่ำ 5.50 เมตร 

นิยำมศัพท์   
 รัศมีวงเล้ียวของถนน หมำยถึง ระยะต้ังฉำกจำกจุดกึ่งกลำงควำมกว้ำงของถนน ณ จุดเริ่มต้นส่วนโค้งท้ัง

สองด้ำนของถนน ซึ่งมำตัดกัน ณ จุดศูนย์กลำงของวงกลมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส่วนโค้งนั้น 
 
1.6. ทำงเดินเท้ำ 
 ทำงเดินเท้ำ จัดเตรียมไว้เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำถึง (Accessibility) ท้ังส ำหรับผู้มำรับบริกำรและ
เจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำรในกำรเดินทำงด้วยเท้ำจำกทำงเข้ำ-ออกหลักของโรงพยำบำลซึ่งเช่ือมต่อกับทำงเท้ำสำธำรณะ
ภำยนอกโรงพยำบำล ไปยังหน่วยบริกำรหรืออำคำรต่ำงๆ ซึ่งต้ังอยู่ภำยในโรงพยำบำล โดยทำงเดินเท้ำภำยใน
โรงพยำบำล นอกจำกมีไว้เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงส่วนต่ำงๆ ของโรงพยำบำลแล้ว ควรมีควำมปลอดภัย
ต่อกำรใช้งำนของผู้เดินเท้ำด้วยเช่นกัน  
 
1.6.1  มีกำรแบ่งขอบเขตของทำงเดินเท้ำออกจำกเส้นทำงจรำจรของยำนพำหนะอย่ำงชัดเจนด้วยวิธีกำรที่

เหมำะสม 
วัตถุประสงค ์
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 เพื่อให้ผู้ใช้ทำงเดินเท้ำได้รับควำมปลอดภัยในระหว่ำงกำรเดินทำงด้วยเท้ำจำกทำงเข้ำ-ออกหลักของ
โรงพยำบำลไปยังหน่วยบริกำรและอำคำรต่ำงๆ ซึ่งต้ังอยู่ภำยในโรงพยำบำล ทำงเดินเท้ำอำจทอดตัวขนำนติดกับ
ถนนภำยในหรือไม่ก็ได้ กรณีท่ีทำงเท้ำมีกำรทอดตัวขนำนติดกับถนนภำยใน ทำงเท้ำนั้นจะต้องมีกำรแบ่งขอบเขต
แยกออกจำกถนนอย่ำงชัดเจน ซึ่งสำมำรถด ำเนินกำรได้ด้วยกำรยกระดับพื้นผิวทำงเท้ำให้สูงกว่ำระดับพื้ นผิวถนน 
10-15 เซนติเมตร เป็นอย่ำงน้อย หรือหำกทำงเท้ำนั้นมีระดับพื้นผิวใกล้เคียงหรือเท่ำกับระดับพื้นผิวถนน ควรมี
มำตรกำรเสริมควำมปลอดภัยด้วยกำรน ำอุปกรณ์ส ำหรับแบ่งขอบเขต เช่น แผงกั้นเหล็ก หรือแผงกั้น/ เสำกั้น
พลำสติก มำวำงกั้นระหว่ำงขอบของถนนต่อกับขอบของทำงเดินเท้ำเป็นระยะตลอดแนวเส้นทำงเดินเท้ำ หรือใช้
วิธีกำรทำสี / ตีเส้น เพื่อแบ่งขอบเขตระหว่ำงขอบของถนนกับขอบของทำงเดินเท้ำให้เกิดควำมชัดเจนก็ได้ 
วิธีกำรประเมิน 
 ผู้ประเมินท ำกำรส ำรวจเส้นทำงเดินเท้ำจำกทำงเข้ำ-ออกหลักของโรงพยำบำลไปยังอำคำรผู้ป่วยนอกและ
อำคำรอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน โดยก ำหนดจุดท่ีจะท ำกำรวัดรวม 5 จุด ประกอบด้วย 3 จุดหลัก คือ  1) บริเวณประตู
ทำงเข้ำ-ออกหลักของโรงพยำบำล 2) บริเวณหน้ำอำคำรผู้ป่วยนอก 3) บริเวณหน้ำอำคำรอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน และอีก 
2 จุดรอง คือ 1) บริเวณกึ่งกลำงระหว่ำงประตูทำงเข้ำ-ออกหลักของโรงพยำบำลกับอำคำรผู้ป่วยนอก และ 2) 
บริเวณกึ่งกลำงระหว่ำงอำคำรผู้ป่วยนอกกับอำคำรอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน จำกนั้นพิจำรณำว่ำทำงเท้ำมีคุณสมบัติตำม
เกณฑ์ท่ีก ำหนดหรือไม่ 
 ส ำหรับเกณฑ์ท่ีใช้ประกอบกำรพิจำรณำกำรแบ่งขอบเขตของทำงเดินเท้ำออกจำกเส้นทำงจรำจรของ
ยำนพำหนะ ประกอบด้วย 
 - กำรทำสี/ ตีเส้น เพื่อแบ่งขอบเขตระหว่ำงขอบของถนนกับขอบของทำงเดินเท้ำ 
 - กำรน ำอุปกรณ์ส ำหรับแบ่งขอบเขต เช่น แผงกั้นเหล็ก หรือแผงกั้น/เสำกั้น/กรวบพลำสติก มำวำงกั้น
ระหว่ำงขอบของถนนต่อกับขอบของทำงเดินเท้ำเป็นระยะตลอดแนวเส้นทำงเดินเท้ำ 
 - กำรยกระดับพื้นผิวทำงเท้ำให้สูงกว่ำระดับพื้นผิวถนน 10-15 เซนติเมตร เป็นอย่ำงน้อย 

วิธีกำรให้คะแนน 
0    คะแนน ไม่มีกำรด ำเนินกำรใดๆ ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดท้ัง 5 จุด หรือมีกำรด ำเนินกำรเพียงข้อ 1 หรือข้อ 

2 ได้น้อยกว่ำ 2 จุด (1-2 จุด) และไม่มีกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ข้อ 3 
0.5 คะแนน ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดในข้อ 1 หรือข้อ 2 ได้มำกกว่ำ 3 จุด หรือ 

ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดในข้อ 3 ได้น้อยกว่ำ 3 จุด (1-3 จุด) 
1    คะแนน ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดในข้อ 3 ได้มำกกว่ำ 4 จุด (4-5 จุด) 

 
1.6.2  ก่อสร้ำงด้วยวัสดุที่คงทนถำวร มีควำมม่ันคง แข็งแรง มีพื้นผิวที่เรียบร้อย ได้ระดับ มีกำรระบำยน้ ำฝนได้

ดี และมีควำมรำบเรียบแต่ไม่ลื่น 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้ผู้ใช้ทำงเดินเท้ำได้รับควำมสะดวกและควำมปลอดภัยในระหว่ำงกำรเดินทำงด้วยเท้ำ จำกทำงเข้ำ -
ออกหลักของโรงพยำบำลไปยังหน่วยบริกำรและอำคำรต่ำงๆ ซึ่งต้ังอยู่ภำยในโรงพยำบำล โดยกำรก่อสร้ำงทำงเดิน
เท้ำด้วยวัสดุซึ่งมีควำมคงทนถำวร มีควำมมั่นคง แข็งแรง เช่น คอนกรีตหล่อกับท่ี แผ่นคอนกรีตส ำเร็จรูปหรือ
คอนกรีตบล็อกปูบนพื้นทรำยปรับระดับบดอัดแน่น หรือหินคลุกบดอัดแน่นรำดยำงแอสฟัลต์ เป็นต้น นอกจำกนี้
พื้นผิวทำงเดินเท้ำควรมีควำมเรียบร้อย ได้ระดับ มีกำรระบำยน้ ำฝนได้ดี ไม่เป็นหลุมบ่อหรือมีน้ ำท่วมขังในภำวะปกติ 
และมีควำมรำบเรียบ ไม่ล่ืน 
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วิธีกำรประเมิน/ แนวทำงกำรประเมิน 
 ผู้ประเมินท ำกำรส ำรวจเส้นทำงเดินเท้ำจำกทำงเข้ำ-ออกหลักของโรงพยำบำลไปยังอำคำรผู้ป่วยนอก และ
อำคำรอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยก ำหนดจุดท่ีจะท ำกำรวัดรวม 5 จุด ประกอบด้วย 3 จุดหลัก คือ 1) บริเวณประตู
ทำงเข้ำ-ออกหลักของโรงพยำบำล 2) บริเวณหน้ำอำคำรผู้ป่วยนอก 3) บริเวณหน้ำอำคำรอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน และอีก 
2 จุดรอง คือ 1) บริเวณกึ่งกลำงระหว่ำงประตูทำงเข้ำ-ออกหลักของโรงพยำบำลกับอำคำรผู้ป่วยนอก และ 2) 
บริเวณกึ่งกลำงระหว่ำงอำคำรผู้ป่วยนอกกับอำคำรอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน จำกนั้นพิจำรณำว่ำทำงเท้ำมีคุณสมบัติตำม
เกณฑ์ท่ีก ำหนดหรือไม่ 
 ส ำหรับเกณฑ์ท่ีใช้ประกอบกำรพิจำรณำ ประกอบด้วย 
 - ก่อสร้ำงด้วยวัสดุซึ่งมีควำมคงทนถำวร มีควำมมั่นคง แข็งแรง 
 - พื้นผิวมีควำมเรียบร้อย ได้ระดับ (ไม่แตกร้ำวจนอำจท ำให้เกิดอันตรำยจำกกำรสะดุด / หกล้ม) 
 - พื้นผิวมีกำรระบำยน้ ำฝนได้ดี (ไม่เป็นหลุมบ่อหรือมีน้ ำท่วมขังในภำวะปกติ) 
 - พื้นผิวมีควำมรำบเรียบแต่ไม่ล่ืน 

วิธีกำรให้คะแนน 
0    คะแนน ไม่มีกำรด ำเนินกำรใดๆ ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ท้ัง 5 จุด หรือ  

ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 1-2 ข้อ ได้น้อยกว่ำ 3 จุด (1-3 จุด) 
0.5 คะแนน ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดได้ 2-3 ข้อ ท้ัง 5 จุด หรือ 

ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดได้ครบ 4 ข้อ ได้น้อยกว่ำ 3 จุด (1-3 จุด) 
1    คะแนน ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดได้ครบ 4 ข้อ ท้ัง 5 จุด  

 
1.6.3 มีควำมกว้ำงของทำงเดินเท้ำไม่น้อยกว่ำ 1.50 เมตร ตลอดเส้นทำง 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้ผู้ใช้ทำงเดินเท้ำได้รับควำมสะดวกและควำมปลอดภัย ในระหว่ำงกำรเดินทำงด้วยเท้ำจำกทำงเข้ำ -
ออกหลักของโรงพยำบำลไปยังหน่วยบริกำรและอำคำรต่ำงๆ ซึ่งต้ังอยู่ภำยในโรงพยำบำล โดยกำรจัดเตรียมพื้นผิว
ทำงเดินเท้ำให้มีเขตทำงกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 1.50 เมตร ซึ่งเป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎกระทรวงฯ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
พระรำชบัญญัติผู้พิกำร ผู้ทุพลภำพ และผู้ชรำ 
วิธีกำรประเมิน 
 ผู้ประเมินท ำกำรส ำรวจและวัดระยะควำมกว้ำงของเขตทำงเดินเท้ำ จำกทำงเข้ำ-ออกหลักของโรงพยำบำล 
ไปยังอำคำรผู้ป่วยนอกและอำคำรอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน โดยก ำหนดจุดท่ีจะท ำกำรวัดรวม 5 จุด ประกอบด้วย 3 จุดหลัก 
คือ 1) บริเวณประตูทำงเข้ำ-ออกหลักของโรงพยำบำล 2) บริเวณหน้ำอำคำรผู้ป่วยนอก 3) บริเวณหน้ำอำคำร
อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน และอีก 2 จุดรอง คือ 1) บริเวณกึ่งกลำงระหว่ำงประตูทำงเข้ำ-ออกหลักของโรงพยำบำลกับอำคำร
ผู้ป่วยนอก และ 2) บริเวณกึ่งกลำงระหว่ำงอำคำรผู้ป่วยนอกกับอำคำรอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน จำกนั้นพิจำรณำว่ำทำงเดิน
เท้ำมีควำมกว้ำงเท่ำกับ 1.50 เมตร ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดหรือไม่  

วิธีกำรให้คะแนน 
0    คะแนน ควำมกว้ำงของเขตทำงเดินเท้ำท้ัง 5 จุด มีค่ำน้อยกว่ำ 1.00 เมตร และมีค่ำเฉล่ียของผลรวมทั้ง 

5 จุด น้อยกว่ำ 1.00 เมตร 
0.5 คะแนน ควำมกว้ำงของเขตทำงท้ัง 5 จุด มีค่ำน้อยกว่ำ 1.50 เมตร และมีค่ำเฉล่ียของผลรวมท้ัง 5 จุด 

อยู่ระหว่ำง 1.00-1.20 เมตร 
1    คะแนน ควำมกว้ำงของเขตทำงท้ัง 5 จุด มีค่ำเท่ำกับหรือมำกกว่ำ 1.50 เมตร 
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1.6.4 ไม่มีสิ่งกีดขวำงอยู่ในพื้นที่ซ่ึงเป็นแนวเส้นทำงเดินเท้ำ 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้ผู้ใช้ทำงเดินเท้ำได้รับควำมสะดวกและควำมปลอดภัยในระหว่ำงกำรเดินทำงด้วยเท้ำ จำกทำงเข้ำ -
ออกหลักของโรงพยำบำลไปยังหน่วยบริกำรและอำคำรต่ำงๆ ซึ่งต้ังอยู่ภำยในโรงพยำบำล โดยกำรจัดเตรียมพื้นผิว
ทำงเดินเท้ำให้ปรำศจำกส่ิงกีดขวำงและมีสภำพเหมำะสมต่อกำรใช้งำนต่อผู้ใช้ทำงเดินเท้ำทุกเพศ ทุกวัย และทุก
ข้อจ ำกัดทำงสภำพร่ำงกำย กรณีจ ำเป็นต้องติดต้ังส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกประกอบทำงเดินเท้ำ เช่น ม้ำนั่ง โคมไฟ 
ฯลฯ จะต้องเตรียมพื้นท่ีส ำหรับติดต้ังส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกเหล่ำนั้นไว้ให้พ้นจำกแนวเส้นทำงเดินเท้ำ 
วิธีกำรประเมิน 
 ผู้ประเมินท ำกำรส ำรวจสภำพทำงเดินเท้ำจำกทำงเข้ำ-ออกหลักของโรงพยำบำล ไปยังอำคำรผู้ป่วยนอกและ
อำคำรอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน โดยก ำหนดจุดท่ีจะท ำกำรส ำรวจรวม 5 จุด ประกอบด้วย 3 จุดหลัก คือ 1) บริเวณประตู
ทำงเข้ำ-ออกหลักของโรงพยำบำล 2) บริเวณหน้ำอำคำรผู้ป่วยนอก 3) บริเวณหน้ำอำคำรอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน และอีก 
2 จุดรอง คือ 1) บริเวณกึ่งกลำงระหว่ำงประตูทำงเข้ำ-ออกหลักของโรงพยำบำลกับอำคำรผู้ป่วยนอก และ 2)
บริเวณกึ่งกลำงระหว่ำงอำคำรผู้ป่วยนอกกับอำคำรอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน จำกนั้นพิจำรณำว่ำทำงเดินเท้ำไม่มีส่ิงกีดขวำง
อยู่ในพื้นท่ีซึ่งเป็นแนวเส้นทำงเดินเท้ำ ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดดังต่อไปนี้หรือไม่  
 - ไม่มีส่ิงกีดขวำงตลอดควำมกว้ำงสุทธิของแนวทำงเดิน 
 - มีกำรจัดเตรียมพื้นท่ีส ำหรับติดต้ังส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกประกอบทำงเดินเท้ำ เช่น ม้ำนั่ง โคมไฟ/ เสำไฟ 
ถังขยะ ฯลฯ ไว้พ้นจำกแนวเส้นทำงเดินเท้ำอย่ำงเหมำะสม ไม่กีดขวำงหรือเป็นอุปสรรคและอำจท ำให้เกิดอันตรำย
ต่อกำรเดินเท้ำได้ 

วิธีกำรให้คะแนน 
0    คะแนน ทำงเดินเท้ำท้ัง 5 จุด ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดท้ัง 2 ข้อ หรือ 

มีน้อยกว่ำ 2 จุด ท่ีเป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดเพียงข้อใดข้อหนึ่ง 
0.5 คะแนน ทำงเดินเท้ำท้ัง 5 จุด เป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดเพียงข้อใดข้อหนึ่ง หรือ 

มีเพียง 3 จุด ท่ีเป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดท้ัง 2 ข้อ 
1    คะแนน ทำงเดินเท้ำ 4-5 จุด เป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดท้ัง 2 ข้อ 

 
1.6.5  ในจุดที่เป็นทำงข้ำมถนนและมีควำมต่ำงระดับ จะต้องท ำทำงลำดเอียงหรือปรับปรุงสภำพบริเวณที่เป็น

ทำงข้ำมถนนให้สำมำรถน ำเก้ำอี้ล้อ (Wheelchair) ผ่ำนได้โดยสะดว รวมทั้งต้องจัดให้มีป้ำยเตือนผู้ขับ
ขี่ยำนพำหนะว่ำเป็นทำงข้ำมส ำหรับผู้เดินเท้ำ 

วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้ผู้ใช้ทำงเดินเท้ำได้รับควำมสะดวกและควำมปลอดภัยในระหว่ำงกำรเดินทำงด้วยเท้ำ จำกทำงเข้ำ -
ออกหลักของโรงพยำบำลไปยังหน่วยบริกำรและอำคำรต่ำงๆ ซึ่งต้ังอยู่ภำยในโรงพยำบำล โดยกำรจัดเตรียมทำงลำด
เอียงหรือปรับปรุงสภำพบริเวณท่ีเป็นทำงข้ำมถนนให้มีสภำพเหมำะสมและปลอดภัยต่อกำรใช้งำนของ ผู้ใช้ทำงเท้ำ
ทุกเพศ ทุกวัย และทุกข้อจ ำกัดทำงสภำพร่ำงกำย เช่น มีพื้นผิวต่ำงสัมผัสเพื่อเตือนผู้เดินเท้ำซึ่งมีปัญหำด้ำนกำร
มองเห็นซึ่งต้องใช้ไม้เท้ำน ำทำง และมีทำงลำดหรือทำงข้ำมท่ีสำมำรถน ำเก้ำอี้ล้อ (Wheelchair) ผ่ำนได้โดยสะดวก 
รวมทั้งต้องจัดให้มีป้ำยเตือนผู้ขับขี่ยำนพำหนะว่ำเป็นทำงข้ำมส ำหรับผู้เดินเท้ำซึ่งติดต้ังในต ำแหน่งท่ีสำมำรถมองเห็น
ได้ชัดเจน 
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วิธีกำรประเมิน 
 ผู้ประเมินท ำกำรส ำรวจสภำพทำงข้ำมถนนจำกทำงเดินเท้ำ นับแต่ทำงเข้ำ-ออกหลักของโรงพยำบำล ไปยัง
อำคำรผู้ป่วยนอกและอำคำรอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน โดยก ำหนดจุดท่ีจะท ำกำรส ำรวจรวม 5 จุด ประกอบด้วย 3 จุดหลัก 
คือ 1) ทำงข้ำมบริเวณใกล้ประตูทำงเข้ำ-ออกหลักของโรงพยำบำล 2) ทำงข้ำมบริเวณหน้ำอำคำรผู้ป่วยนอก 3) ทำง
ข้ำมบริเวณหน้ำอำคำรอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน และอีก 2 จุดรอง คือ 1) ทำงข้ำมบริเวณกึ่งกลำงระหว่ำงประตูทำงเข้ำ-ออก
หลักของโรงพยำบำลกับอำคำรผู้ป่วยนอก และ 2) ทำงข้ำมบริเวณกึ่งกลำงระหว่ำงอำคำรผู้ป่วยนอกกับอำคำร
อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน จำกนั้นพิจำรณำว่ำทำงทำงข้ำมถนนจำกทำงเดินเท้ำมีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดดังต่อไปนี้
หรือไม่  
 - มีทำงลำดหรือทำงข้ำมท่ีสำมำรถน ำเก้ำอี้ล้อ (Wheelchair) ผ่ำนได้โดยสะดวก 
 - มีพื้นผิวต่ำงสัมผัสเพื่อเตือนผู้เดินเท้ำซึ่งมีปัญหำด้ำนกำรมองเห็นซึ่งต้องใช้ไม้เท้ำน ำทำง ณ จุดซึ่งเป็นทำง
ข้ำมถนน  
 - มีป้ำยเตือนผู้ขับขี่ยำนพำหนะว่ำเป็นทำงข้ำมส ำหรับผู้เดินเท้ำซึ่งติดต้ังในต ำแหน่งท่ีสำมำรถมองเห็นได้
ชัดเจน 

วิธีกำรให้คะแนน 
0    คะแนน ทำงเดินเท้ำท้ัง 5 จุด ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดท้ัง 3 ข้อ หรือ 

มีน้อยกว่ำ 2 จุด ท่ีเป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดเพียงข้อใดข้อหนึ่ง 
0.5 คะแนน ทำงเดินเท้ำท้ัง 5 จุด เป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดเพียงข้อใดข้อหนึ่ง หรือ 

มีเพียง 3 จุด ท่ีเป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 2 ข้อ 
1    คะแนน ทำงเดินเท้ำ 3 จุดหลัก หรือมำกกว่ำ (4-5 จุด) เป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดท้ัง 3 ข้อ 

 
1.๗ ทำงเดินเชื่อมระหว่ำงอำคำรส ำหรับผู้ป่วย 
 มำตรฐำนทำงเดินเช่ือมระหว่ำงอำคำรภำยในโรงพยำบำล จ ำเป็นต้องมีควำมกว้ำงของทำงเพียงพอเพื่อสวน
ทำงกันได้อย่ำงสะดวก โดยพื้นผิวทำงเดินจะต้องเป็นวัสดุท่ีคงทนถำวร มีควำมเรียบ ไม่ล่ืน ท ำควำมสะอำดง่ำย และ
ระบำยน้ ำได้ดี ไม่ท่วมขัง ซึ่งตลอดทำงเดินนั้นจะต้องมีหลังคำคลุม รำวข้ำงกันตกและระบบไฟส่องสว่ำง ไปจนถึง
ประตูทำงเข้ำของอำคำร กรณีทำงเดินเช่ือมท่ีบรรจบกันหรือทำงเข้ำสู่อำคำรมีระดับท่ีต่ำงกัน  ต้องเช่ือมกันโดยใช้
ทำงลำด (RAMP) ท่ีควำมลำดชันไม่น้อยกว่ำ 1:12 เท่ำนั้น (ห้ำมใช้บันได)  

 
1.๗.๑  มีทำงเดินเชื่อมระหว่ำงอำคำรเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับผู้รับบริกำรในทุกหน่วยบริกำรของ

โรงพยำบำล 
วัตถุประสงค ์
 เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับผู้รับบริกำรในกำรเข้ำถึงแต่ละหน่วยบริกำรของ โรงพยำบำล  
วิธีกำรประเมิน   
 มีทำงเดินเช่ือมระหว่ำงอำคำรท่ีสำมำรถเช่ือมต่อกันครบทุกหน่วยบริกำรของโรงพยำบำล 

วิธีกำรให้คะแนน 
o คะแนน ไม่มีทำงเดินเช่ือมเลย  

o.๕ คะแนน มีทำงเดินเช่ือมแต่ไม่ครบทุกหน่วยบริกำร 
๑ คะแนน มีทำงเดินเช่ือมครบทุกหน่วยบริกำร 
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นิยำมศัพท์       
 ทำงเดินเช่ือมระหว่ำงอำคำร หมำยถึง ทำงเดินท่ีเช่ือมจำกอำคำรหนึ่งไปสู่อีกอำคำรหนึ่ง เพื่อให้ผู้ใช้สำมำรถ

เข้ำถึงอำคำรต่ำงๆได้อย่ำงสะดวก 
 ผู้รับบริกำร หมำยถึง ผู้ป่วย ผู้มำติดต่อกับทำงโรงพยำบำล และญำติของผู้ป่วย 

 
1.๗.๒  ต้องมีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ ๒.๕o ม. เพื่อสะดวกต่อกำรเข็นเปลนอนผู้ป่วยสวนกันได้และไม่มีสิ่งกีด

ขวำงที่เป็นอุปสรรคต่อกำรสัญจร 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อสะดวกต่อกำรเข็นเปลนอนผู้ป่วยสวนกันได้และไม่มีส่ิงกีดขวำงท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรสัญจร 
วิธีกำรประเมิน   
 ระยะควำมกว้ำงทำงเดินต้องไม่น้อยกว่ำ ๒.๕o ม. โดยวัดระยะจำกขอบด้ำนในสุดของทำงเดินท้ังสองด้ำน 
(ดูภำพประกอบ) 

 
วิธีกำรให้คะแนน 

o    คะแนน ควำมกว้ำงน้อยกว่ำ ๒.0o ม.วัดระยะจำกขอบด้ำนในสุดของทำงเดินท้ังสองด้ำน 

o.๕ คะแนน 
ควำมกว้ำงอยู่ระหว่ำง 2.00- ๒.๕o ม. วัดระยะจำกขอบด้ำนในสุดของทำงเดินท้ังสองด้ำน แต่
มีส่ิงกีดขวำงท่ีอำจก่อให้เกิดอุปสรรคต่อกำรใช้ทำง 

๑    คะแนน 
ควำมกว้ำงมำกกว่ำหรือเท่ำกับ ๒.๕o ม. วัดระยะจำกขอบด้ำนในสุดของทำงเดินท้ังสองด้ำน 
และไม่มีส่ิงกีดขวำงท่ีอำจก่อให้เกิดอุปสรรคต่อกำรใช้ทำง 

นิยำมศัพท์      
 ส่ิงกีดขวำง หมำยถึง ส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรใช้งำนทำงเดิน ท้ังท่ีเป็นโครงสร้ำงอำคำร หรือวัสดุประกอบ 

เช่น รำวกันตก รำวจับ ร่องรำงน้ ำฝน ป้ำยโฆษณำประชำสัมพันธ์  เป็นต้น 
 
 

1.๗.๓ ผิวทำงเดินจะต้องคงทน เรียบ ไม่ลื่น ไม่มีน้ ำขัง สำมำรถระบำยน้ ำได้เป็นอย่ำงดี 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อป้องกันกำรเกิดส่ิงท่ีอำจไม่คำดฝัน หรืออันตรำยต่อผู้ใช้ทำง  
วิธีกำรประเมิน   
 พิจำรณำจำกกำรเลือกใช้วัสดุประกอบต่ำงๆ และกำรติดต้ังหรือก่อสร้ำงท่ีมีคุณสมบัติตำมข้อ 1.๗.๓ 
 
 
 
 

ทางเดนิเช่ือม 

(แสดงภาพมุมสูง) 

๒.๕o ม. 

สิง่กีดขวาง (เสาหรือโครงสร้างอ่ืน) ราวกนัตก 
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วิธีกำรให้คะแนน 
o คะแนน วัสดุอุปกรณ์และมำตรฐำนกำรติดต้ังไม่เหมำะสมต่อกำรใช้งำน 

o.๕ คะแนน 
วัสดุอุปกรณ์และกำรติดต้ัง  เหมำะสมต่อกำรใช้งำน แต่ช ำรุดเสียหำย หรือมีสภำพไม่พร้อมใช้
งำนได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ 

๑ คะแนน วัสดุอุปกรณ์และกำรติดต้ัง  เหมำะสมและพร้อมต่อกำรใช้งำน  
นิยำมศัพท์          

 ผิวทำงเดิน หมำยถึง พื้นผิวบนสุดของทำงเดิน ท่ีสัมผัสกับกำรใช้งำน 
 เรียบ หมำยถึง พื้นผิวบนสุดของทำงเดินท่ีมีควำมเสมอกันตลอดทำงเดิน ไม่มีผิวสัมผัสท่ีท ำให้เกิดกำรสะดุด

หรืออันตรำยอื่นๆต่อต่อผู้ใช้ทำง  
 

1.๗.๔ มีกำรติดต้ังรำวกันตก มีควำมสูงไม่น้อยกว่ำ ๑.๑o เมตร 

วัตถุประสงค ์
 เพื่อป้องกันกำรพลัดตกจำกทำงเดิน ซึ่งอำจก่อให้เกิดอันตรำยได้ และยังบ่งบอกเขตแดนไม่ให้ผู้ใช้รุกล้ ำเข้ำ
ไปในพื้นท่ีสงวน เช่น สวนหรือพื้นท่ีหวงห้ำมอื่นๆ เป็นต้น 
วิธีกำรประเมิน   
 รำวกันตกจะต้องติดต้ังท่ีควำมสูงไม่น้อยกว่ำ ๑.๑o ม. และเป็นวัสดุท่ีคงทนแข็งแรง ซึ่งกำรติดต้ังต้องได้
มำตรฐำนตำมหลักวิศวกรรมโครงสร้ำง โดยกำรออกแบบรำวกันตกนั้นต้องเป็นไปตำมหลักสถำปัตยกรรมสถำน เพื่อ
หลีกเล่ียงรูปแบบท่ีสุ่มเส่ียงต่อกำรเกิดอันตรำยต่อผู้ใช้ เช่น รูปแบบท่ีเด็กสำมำรถปีนป่ำยหรือมีช่องว่ำงลอดผ่ำนได้
โดยง่ำย เป็นต้น (ดูภำพประกอบ) 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

วิธีกำรให้คะแนน 

o    คะแนน ทำงเดินเช่ือมไม่มีรำวกันตก   หรือมีแต่ไม่ครบถ้วนตลอดทำงเดินเช่ือมท้ังหมดของโรงพยำบำล    

o.๕ คะแนน 
มีรำวกันตกครบถ้วนตลอดทำงเดินเช่ือมท้ังหมดและมีควำมสูงอยู่ระหว่ำง 0.90-๑.๑o ม.แต่
รำวกันตกมีรูปแบบซึ่งสุ่มเส่ียงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุ (เป็นแนวนอนซึ่งปีนได้ง่ำย)  

๑    คะแนน รำวกันตกถูกต้องตำมเกณฑ์มำตรฐำนของวิธีกำรประเมินตำมหัวข้อ 1.๗.๔ 
 

ระดบัพืน้ทางเดนิ 

ระดบัสงูสดุราวกนัตก 

             
๑.๑o ม. 

(แสดงภาพรูปด้าน) 
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1.๗.๕ มีกำรติดต้ังรำวจับ-รำวกันกระแทกอย่ำงมั่นคงแข็งแรง 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุในกำรใช้ทำงเดิน 
วิธีกำรประเมิน   
 รำวจับจะต้องติดต้ังท่ีควำมสูงระหว่ำง 0.๘o – o.๙o ม. และเป็นวัสดุท่ีคงทนแข็งแรง ส่วนรำวกันกระแทก
จะต้องอยู่ในระดับท่ีเหมำะสมหรือตำมชนิดท่ีผู้ออกแบบก ำหนดไว้ในแบบและเป็นวัสดุท่ีคงทนแข็งแรง เช่นกัน 

วิธีกำรให้คะแนน 

O   คะแนน 
ไม่มีรำวจับ-รำวกันกระแทกตลอดทำงเช่ือม หรือมีแต่ไม่ครบถ้วนตลอดทำงเดินเช่ือมท้ังหมด
ของโรงพยำบำล 

o.๕ คะแนน 
มีรำวจับ-รำวกันกระแทกครบถ้วนตลอดทำงเดินเช่ือมท้ังหมด และมีควำมสูงรำวจับระหว่ำง o.
๘o – o.๙o ม. แต่ติดต้ังรำวจับ-รำวกันตกไม่ได้มำตรฐำนหรือใช้วัสดุท่ีไม่คงทนแข็งแรง 

๑    คะแนน 
รำวจับ-รำวกันกระแทกครบถ้วนตลอดทำงเดินเช่ือมท้ังหมดและถูกต้องตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ของ วิธีกำรประเมินตำมหัวข้อ 1.๗.๕ 

นิยำมศัพท์          
 รำวจับ หมำยถึง รำวที่ใช้ยึดหรือทรงตัวส ำหรับผู้ป่วยหรือคนชรำท่ีมีปัญหำกำรด้ำนกำรทรงตัว 
 รำวกันกระแทก หมำยถึง รำวที่ใช้ป้องกันเปลนอนหรือรถเข็นกระแทกกับผนังหรือวัตถุอื่นๆ ท่ีอำจก่อให้เกิด

อันตรำยได้ ซึ่งยังสำมำรถใช้เป็นรำวจับในตัวได้ โดยมีท้ังแบบ ส ำเร็จรูปและแบบท่ีออกแบบขึ้นมำเอง ขึ้นอยู่
กับสถำปนิกจะเป็นผู้ก ำหนดรูปแบบตำม ควำมเหมำะสมและโอกำสในกำรใช้งำน  

 
1.๗.6 มีหลังคำหรือสิ่งปกคลุมที่สำมำรถป้องกันแดดและฝน 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อสำมำรถเดินเช่ือมต่อกันระหว่ำงอำคำรได้ตลอดเวลำ 
วิธีกำรประเมิน   
 มีหลังคำหรือส่ิงปกคลุมท่ีสำมำรถป้องกันแดดและฝนสำดได้เป็นอย่ำงดี ซึ่งควำมสูงจำกระดับพื้นทำงเดิน
เช่ือมถึงระดับหลังเสำท่ีใช้รับโครงสร้ำงหลังคำ(หรือระดับท้องคำน / ระดับฝ้ำ) ไม่น้อยกว่ำ ๒.๖o ม. (ดูภำพประกอบ) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีกำรให้คะแนน 

ระดับพ้ืนทำงเดิน  

ระดับเสำรับโครงหลังคำ +๒.๖o ม. 

๒.4o ม. 

(แสดงภำพรูปด้ำน) 
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o    คะแนน ไม่มีหลังคำหรือส่ิงปกคลุมท่ีครบถ้วนตลอดทำงเดินเช่ือมท้ังหมดของโรงพยำบำล 

o.๕ คะแนน 
มีหลังคำหรือส่ิงปกคลุมท่ีครบถ้วนตลอดทำงเดินเช่ือมท้ังหมดของโรงพยำบำล แต่กำรป้องกัน
แดดและฝนไม่มีประสิทธิภำพ หรือระดับควำมสูงต่ ำกว่ำท่ีกล่ำวในหัวข้อวิธีกำรประเมิน ตำม
ข้อ ๗.6 อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือท้ังสองอย่ำง 

๑   คะแนน 
มีหลังคำหรือส่ิงปกคลุมท่ีครบถ้วนตลอดทำงเดินเช่ือมท้ังหมดของโรงพยำบำล และได้
มำตรฐำนตำมท่ีกล่ำวในหัวข้อวิธีกำรประเมิน ตำมข้อ 1.๗.6 

นิยำมศัพท์          
 ส่ิงปกคลุม หมำยถึง ส่ิงปลูกสร้ำงท่ีใช้ส ำหรับปกป้องพื้นท่ีกำรใช้งำนภำยใน ซึ่งในท่ีนี้หมำยถึงทำงเดินเช่ือม 

ท่ีอำจจะมีพื้นท่ีกำรใช้งำนอื่นหรือกำรใช้งำนรูปแบบเดียวกันซ่อนกันอยู่ข้ำงบน เช่นทำงเดินเช่ือมช้ันล่ำงท่ีมี
ทำงเดินเช่ือมช้ันบนปกคลุมอยู่ เป็นต้น 
 

1.๘ ทำงลำด ส ำหรับผู้ป่วย 
 มำตรฐำนทำงลำดส ำหรับผู้ป่วย ก ำหนดให้ต้องมีทำงลำดท่ีพื้นท่ีมีควำมต่ำงระดับมำกกว่ำ ๒ ซม. โดยมี
ควำมลำดชันไม่น้อยกว่ำ ๑ : ๑๒ และระดับพื้นท่ีต่ำงกันต้ังแต่ ๑.oo ม.จะต้องมีชำนพักท่ีมีควำมยำวไม่น้อยกว่ำ
ควำมกว้ำงของทำงลำด ท้ังนี้กำรใช้วัสดุต่ำงๆท่ีเกี่ยวกับทำงลำด ต้องค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของผู้ใช้งำน  
 
1.๘.๑  กรณีที่ระดับพื้นอำคำรมีควำมต่ำงระดับมำกกว่ำ ๒ ซม. จะต้องท ำทำงลำดเพื่ออ ำนวยควำมสะดวก
ให้กับผู้รับบริกำร 

วัตถุประสงค ์
 เพื่อควำมปลอดภัยและควำมคล่องตัวส ำหรับกำรใช้งำน 
วิธีกำรประเมิน   
 ควำมลำดชันของทำงลำดชันท่ีเอื้อต่อกำรใช้งำนได้อย่ำงคล่องตัวและปลอดภัย 

วิธีกำรให้คะแนน 
o    คะแนน ไม่มีทำงลำดในพื้นท่ีท่ีระดับต่ำงกันเลย 

o.๕ คะแนน 
มีทำงลำดครบถ้วนหรือไม่ครบทุกพื้นท่ีในโรงพยำบำลท่ีระดับต่ำงกัน  แต่ไม่เอื้ออ ำนวยต่อกำร
ใช้งำน (ชันเกินไป) 

๑   คะแนน มีทำงลำดครบถ้วนทุกพื้นท่ีในโรงพยำบำลท่ีระดับต่ำงกันและเอื้ออ ำนวยต่อกำรใช้งำน 
 
1.๘.๒  ทำงลำดต้องมีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ ๑.๕0 ม.  ควำมลำดชัน ๑ : ๑๒  สำมำรถเข็นรถนั่งหรือเปลนอน

ผู้ป่วยได้สะดวกและปลอดภัย 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อควำมปลอดภัยและควำมคล่องตัวส ำหรับกำรใช้งำน 
วิธีกำรประเมิน   
 ทำงลำดมีควำมกว้ำงระยะใช้งำนไม่น้อยกว่ำ ๑.๕0 ม. โดยมีควำมลำดชัน ๑:๑๒ และระดับพื้นท่ีต่ำงกันเกิน 
๑.00 ม. ต้องมีชำนพักท่ีมีควำมยำวไม่น้อยกว่ำ ๑.๕0 ม. 
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วิธีกำรให้คะแนน 
o    คะแนน ทำงลำดมีควำมกว้ำงน้อยกว่ำ 1.00 ม.และมีควำมลำดชันมำกกว่ำ 1 : 10    
o.๕ คะแนน ทำงลำดมีควำมกว้ำงอยู่ระหว่ำง 1.00-1.50 ม.และมีควำมลำดชันมำกกว่ำ 1 : 10     
๑    คะแนน ทำงลำดมีควำมกว้ำงต้ังแต่ 1.50 ม.ขึ้นไปและมีควำมลำดชันเท่ำกับ 1 : 12      

นิยำมศัพท์          
 ระยะใช้งำนหมำยถึง ระยะท่ีไม่มีวัตถุหรือส่ิงกีดขวำงในกำรใช้งำนจริง 

 
1.๘.๓ ผิวทำงลำดจะต้องคงทน เรียบไม่ลื่น  
วัตถุประสงค ์
 เพื่อควำมปลอดภัยต่อผู้ใช้งำน 
วิธีกำรประเมิน   
 วัสดุท่ีเลือกใช้ในงำนผิวพื้นมี 1.ควำมคงทน 2.เรียบและไม่ล่ืน ท่ีส ำคัญต้อง 3.สำมำรถระบำยน้ ำได้เป็น
อย่ำงดี ห้ำมมีน้ ำท่วมขัง 

วิธีกำรให้คะแนน 
o    คะแนน ผิวทำงลำดมีมำตรฐำนต่ ำกว่ำท่ีกล่ำวไว้ในหัวข้อวิธีกำรประเมิน ตำมข้อ 1.๘.๓  
o.๕ คะแนน ผิวทำงลำดได้มำตรฐำนบำงประกำรตำมท่ีกล่ำวไว้ในหัวข้อวิธีกำรประเมิน ตำมข้อ 1.๘.๓  
๑    คะแนน ผิวทำงลำดได้มำตรฐำนครบทุกประกำรตำมท่ีกล่ำวไว้ในหัวข้อวิธีกำรประเมิน ตำมข้อ 1.๘.๓ 

 
1.๘.๔ มีกำรติดต้ังรำวกันตก มีควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 1.10 เมตร 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อป้องกันกำรหลุดล่วงของรถเข็ญและเปลนอน 
วิธีกำรประเมิน   
 วัสดุและกำรติดต้ัง  1.ได้มำตรฐำน   และ 2.มีควำมสูงไม่น้อยกว่ำ ๑.๑0 ม. 

วิธีกำรให้คะแนน 
o    คะแนน รำวกันตกมีมำตรฐำนต่ ำกว่ำท่ีกล่ำวไว้ในหัวข้อวิธีกำรประเมิน ตำมข้อ 1.๘.๔  
o.๕ คะแนน รำวกันตกได้มำตรฐำนบำงประกำรตำมท่ีกล่ำวไว้ในหัวข้อวิธีกำรประเมิน ตำมข้อ 1.๘.๔  
๑    คะแนน รำวกันตกได้มำตรฐำนครบทุกประกำรตำมท่ีกล่ำวไว้ในหัวข้อวิธีกำรประเมิน ตำมข้อ 1.๘.๔ 

 
1.๘.๕ มีกำรติดต้ังรำวจับ-รำวกันกระแทกอย่ำงม่ันคงแข็งแรง 
วัตถุประสงค ์
 เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุในกำรใช้ทำงลำด 
วิธีกำรประเมิน   
 รำวจับจะต้องติดต้ังท่ีควำมสูงระหว่ำง o.๘o – o.๙o ม. และเป็นวัสดุท่ีคงทนแข็งแรง ซึ่งกำรติดต้ังต้องได้
มำตรฐำน ส่วนรำวกันกระแทกจะต้องอยู่ในระดับท่ีเหมำะสมหรือตำมชนิดท่ีผู้ออกแบบก ำหนดไว้ในแบบและเป็น
วัสดุท่ีคงทนแข็งแรง เช่นกัน 
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วิธีกำรให้คะแนน 
o    คะแนน ไม่มีรำวจับ-รำวกันกระแทก   

o.๕ คะแนน 
มีรำวจับ-รำวกันกระแทกครบถ้วนหรือมีบำงส่วน  ควำมสูงรำวจับอยู่ระหว่ำง o.๘o – o.๙o ม. 
แต่ติดต้ังรำวจับ-รำวกันตกไม่ได้มำตรฐำน หรือใช้วัสดุท่ีไม่คงทนแข็งแรง 

๑    คะแนน 
รำวจับ-รำวกันกระแทกครบถ้วนท้ังหมดและถูกต้องตำมเกณฑ์มำตรฐำนของวิธีกำรประเมิน
ตำมหัวข้อ 1.๘.๕ 

 
 
1.๘.6 ทำงลำดภำยนอกต้องมีหลังคำหรือสิ่งปกคลุมป้องกันแดดฝน 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ในทุกสถำนกำรณ์ 
วิธีกำรประเมิน   
 หลังคำหรือส่ิงปกคลุมท่ีสำมำรถป้องกันแดดและฝนสำดได้เป็นอย่ำงดีและมีควำมแข็งแรงคงทน 

วิธีกำรให้คะแนน 
o    คะแนน ไม่มีหลังคำหรือส่ิงปกคลุมท่ีครบถ้วนในจ ำนวนทำงลำดท้ังหมดของโรงพยำบำล 

o.๕ คะแนน 
มีหลังคำหรือส่ิงปกคลุมท่ีครบถ้วนหรือมีบำงส่วน  ในจ ำนวนทำงลำดท้ังหมดของโรงพยำบำล   
แต่กำรป้องกันแดดและฝนไม่มีประสิทธิภำพ  

๑    คะแนน 
มีหลังคำหรือส่ิงปกคลุมท่ีครบถ้วนในจ ำนวนทำงลำดท้ังหมดของโรงพยำบำล และได้มำตรฐำน
ตำมท่ีกล่ำวในหัวข้อวิธีกำรประเมิน ตำมข้อ 1.๘.๗ 

 
1.9 ที่จอดรถยนต์และที่จอดจักรยำนยนต์ 

 ส ำหรับโรงพยำบำลทุกแห่งมีผู้มำรับบริกำรจ ำนวนมำก โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้รถยนต์และจักรยำนยนต์เป็นพำหนะ
ในกำรเดินทำงมำรับบริกำร ท้ังนี้โรงพยำบำลทุกแหล่งได้จัดเตรียมท่ีจอดรถไว้ส ำหรับอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำรับ
บริกำร ดังนั้นกำรจัดเตรียมท่ีจอดรถอย่ำงเหมำะสมและปลอดภัย จึงไม่อำจละเลยได้ 

 เกณฑ์กำรประเมินท่ีจอดรถยนต์และจักรยำนยนต์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ปฏิบัติตำมกฎหมำยควบคุมอำคำร และ
เกิดควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

 1.9.1  มีกำรแบ่งแยกบริเวณจอดรถยนต์ และจอดรถจักรยำนยนต์ ออกจำกแนวทำงว่ิงของรถรวมทั้งแสดง
เคร่ืองหมำยแสดงทิศทำงอย่ำงชัดเจน  

วัตถุประสงค ์

 เพื่อให้เกิดควำมสะดวก และปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้มำรับบริกำร ในกำรใช้งำนท่ีจอดรถ ท้ังนี้ ผู้มำรับ
บริกำรจะต้องไม่เกิดควำมสับสนหรือเข้ำใจไม่ชัดเจน และไม่เส่ียงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุได้โดยง่ำย 

 

 



  

 

ค ำอธิบำยเกณฑ์และกำรให้คะแนนส ำหรับผู้เยี่ยมประเมินมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ  ปี 2561                      หน้ำ 81/105 

วิธีกำรประเมิน 

 ใช้กำรประเมินสภำพท่ีจอดรถด้วยสำยตำ โดยเลือกประเมิน บริเวณที่จอดรถหลักของโรงพยำบำล อย่ำงน้อย 1 
แห่ง เช่น ท่ีจอดรถด้ำนหน้ำอำคำรผู้ป่วยนอกหรือแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  หรือท่ีจอดรถท่ีมีผู้ใช้บริกำรจ ำนวนมำก
ท่ีสุดในแต่ละวัน  โดยจะต้องพิจำรณำรำยละเอียดดังนี้ 

 ท่ีจอดรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ ท้ังท่ีเป็นลำนจอดรถ และโรงจอดรถจะต้องมีกำรแบ่งแยกบริเวณส ำหรับจอดรถ 
ออกจำกแนวทำงว่ิงของรถอย่ำงชัดเจน เช่น กำรตีเส้น กำรใช้วัสดุพื้นต่ำงชนิดกัน หรือกำรท ำให้ต่ำงระดับกัน ซึ่ง
สำมำรถรับรู้ได้ว่ำแบ่งแยกบริเวณกันอย่ำงชัดเจน พร้อมท้ังจะต้องแสดงเคร่ืองหมำยบอกทิศทำงกำรจรำจร ท่ี
สำมำรถมองเห็นได้อย่ำงชัดเจน เช่น กำรท ำเครื่องหมำยท่ีพื้น หรือกำรติดต้ังป้ำยจรำจร  เป็นต้น  (ดูภำพประกอบ) 

 

 

ภำพตัวอย่ำง : กำรแบ่งบริเวณส ำหรับจอดรถ กับแนวทำงวิ่งของรถ และกำรแสดงเครื่องหมำยบอกทิศทำง 

 วิธีกำรให้คะแนน 

o    คะแนน ไม่มีท่ีจอดรถ หรือไม่มีกำรแบ่งบริเวณ และเครื่องหมำยบอกทิศทำง ภำยในท่ีจอดรถเลย 

o.๕ คะแนน 

กรณีท่ี 1  มีกำรแบ่งบริเวณและแสดงเครื่องหมำยบอกทิศทำงกำรจรำจรบำงส่วน ซึ่งไม่ได้
ครอบคลุมท่ีจอดรถบริเวณนั้นท้ังหมด 

กรณีท่ี 2  มีกำรแบ่งบริเวณและแสดงเครื่องหมำยบอกทิศทำงกำรจรำจร แต่อยู่ในสภำพท่ีไม่
สำมำรถมองเห็นได้ชัดเจน  

กรณีท่ี 3  มีกำรแบ่งบริเวณ หรือแสดงเครื่องหมำยบอกทิศทำงกำรจรำจรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง   

๑    คะแนน 
ท่ีจอดรถมีกำรแบ่งบริเวณ และแสดงเครื่องหมำยบอกทิศทำงกำรจรำจร ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดอย่ำง

ครบถ้วน 

แนวทางว่ิงของรถ 

 
 ทาง  ินรถแ   วน
  น 

 ริ  วณจอ รถรถ

 
 ทาง  ินรถแ   วน
  น 

 ริ  วณจอ  รถ รถ

 
 ทาง  ินรถแ   วน
  น 

ป้ายจราจร 

เ ค รื่ อ ง ห ม า ย บ อ ก
ทิศทางการจราจร 
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1.9.2 มีที่จอดรถส ำหรับผู้พิกำรอยู่ใกล้ทำงเข้ำอำคำรผู้ป่วยนอกและมีป้ำยหรือเคร่ืองหมำยแสดงอย่ำงชัดเจน 

วัตถุประสงค ์

 เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้พิกำร ตำมกฎกระทรวง “ก ำหนดส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำรส ำหรับผู้พิกำรหรือ
ทุพพลภำพ และคนชรำ พ.ศ. 2548” อำศัยอ ำนำจตำม พ.ร.บ.ควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522  

วิธีกำรประเมิน 

 ใช้กำรประเมินสภำพท่ีจอดรถส ำหรับผู้พิกำรด้วยสำยตำ โดยท่ีโรงพยำบำลจะต้องจัดให้มี “ท่ีจอดรถส ำหรับผู้พิกำร”
อย่ำงน้อย 1 ช่อง อยู่ใกล้ทำงเข้ำอำคำรผู้ป่วยนอก ซึ่งผู้พิกำรหรือผู้ใช้เก้ำอี้เข็น (Wheel chair) สำมำรถใช้งำนได้
อย่ำงสะดวก พร้อมท้ังมีป้ำยและเคร่ืองหมำยท่ีสำมำรถมองเห็นได้อย่ำงชัดเจน   
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ภำพตัวอย่ำง : ลักษณะท่ีจอดรถส ำหรับผู้พิกำร และป้ำยสัญลักษณ์ (หน่วยเป็นมิลลิเมตร) 

วิธีกำรให้คะแนน 

o    คะแนน ไม่มีท่ีจอดรถส ำหรับผู้พิกำร  

o.๕ คะแนน 

กรณีท่ี 1  มีท่ีจอดรถส ำหรับผู้พิกำร แต่มีลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งไม่ครบถ้วน ตำมเกณฑ์ท่ี
ก ำหนด  

กรณีท่ี 2  มีท่ีจอดรถส ำหรับผู้พิกำร แต่อยู่ในระยะไกลจำกทำงเข้ำอำคำรผู้ป่วยนอก 

๑    คะแนน มีท่ีจอดรถส ำหรับผู้พิกำร และมีลักษณะตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดอย่ำงครบถ้วน 

หมำยเหตุ  : กรณีระยะใกล้ไกล ให้อยู่ท่ีดุลยพินิจของผู้ประเมิน ว่ำอยู่ในระยะท่ีสำมำรถเข้ำถึงอำคำรได้สะดวกหรือไม่ 

เอกสำรอ้ำงอิง 

กฎกระทรวง “ก ำหนดส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำรส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และคนชรำ พ.ศ. 2548 

 

1.10 บริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยหน้ำอำคำร 
 ต้องมีท่ีจอดรถรับ-ส่งผู้ป่วย รถยนต์สำมำรถขับผ่ำนได้ขณะท่ีมีรถยนต์จอดรับ-ส่งผู้ป่วยอยู่วัสดุคงทนถำวร ผิวเรียบ 

ไม่ล่ืน ท ำควำมสะอำดง่ำย ระดับพื้นบริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยต้องอยู่ในระดับเดียวกับพื้นถนน  ถ้ำเป็นพื้นต่ำงระดับต้องมี
ทำงลำดท่ีมีควำมลำดเอียงท่ีเหมำะสม มีพื้นท่ีเพียงพอ มีหลังคำหรือส่ิงปกคลุมท่ีสำมำรถป้องกันแดดและฝนได้ดี  มี
ดวงโคมส่องสว่ำงเพียงพอ  

 

ป้าย  ญล  ษณ์                    ทาง ข้า ู่อาคารผู้ป่วยนอ  
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1.10.1 มีที่จอดรถยนต์ชั่วครำว ส ำหรับรับ-ส่งผูป้่วยบริเวณทำงเข้ำหลักของอำคำรมีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 6 
ม.  มีระยะพอที่รถยนต์คันอื่นสำมำรถขึ้นไปได้ขณะที่มีรถยนต์จอดรับ-ส่งผู้ป่วยรวมทั้งต้องไม่มีสิ่งกีด
ขวำงที่เป็นอุปสรรคในกำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยและจะต้องมีหลังคำหรือสิ่งปกคลุมที่สำมำรถป้องกันแดด
และฝนได้ 

วัตถุประสงค ์  
 เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ใช้บริกำรในกำรรับ-ส่งผู้ป่วย มีพื้นท่ีเพียงพอต่อกำรจรำจรและป้องกันแดด-
ฝนได้ดี 
 
วิธีกำรประเมิน  
 จัดให้มีพื้นท่ีจอดรถยนต์ช่ัวครำวส ำหรับรับ-ส่งผู้ป่วยท่ีมีควำมกว้ำงเพียงพอ รถยนต์สำมำรถขับผ่ำนรถท่ีจอด
อยู่ได้  ไม่มีส่ิงกีดขวำงในกำรเคล่ือนย้ำยผู้ป่วยและมีหลังคำหรือส่ิงปกคลุมกันแดด-ฝนได้ 
 ให้ผู้ประเมิน  - วัดระยะช่องจอด  
   - สังเกตกำรจอดรถ เมื่อจอดแล้วไม่กีดขวำงกำรสัญจร  รถวิ่งผ่ำนได้สะดวก       
   - มองเห็นหลังคำหรือมีส่วนของอำคำรปกคลุมกันแดด-ฝนครอบคลุมท้ังพื้นท่ี   

วิธีกำรให้คะแนน 

o    คะแนน ไม่มีท่ีจอดรถช่ัวครำวส ำหรับรับ-ส่งผู้ป่วยเลย คือใช้ถนนท่ัวไปรับ-ส่งผู้ป่วยโดยตรง 

o.๕ คะแนน 

มีท่ีจอดรถช่ัวครำวส ำหรับรับ-ส่งผู้ป่วยท่ีมีควำมกว้ำงระหว่ำง 5.00-6.00 ม. และมีเพียงอย่ำง
หนึ่งอย่ำงใดระหว่ำง 
-หลังคำคลุมกันแดดและฝน   
-มีระยะพอท่ีรถยนต์คันอื่นจะขับผ่ำนไปได้ขณะท่ีมีรถยนต์จอดรับ-ส่งผู้ป่วยอยู่ 

๑    คะแนน 
มีท่ีจอดรถช่ัวครำวส ำหรับรับ-ส่งผู้ป่วยท่ีมีควำมกว้ำงต้ังแต่ 6.00 ม. มีหลังคำคลุมกันแดดและ
ฝนได้ และมีระยะพอท่ีรถยนต์คันอื่นจะขับผ่ำนไปได้ขณะท่ีมีรถยนต์จอดรับ-ส่งผู้ป่วยอยู่  
ครบถ้วน 

นิยำมศัพท์  
 ท่ีจอดรถรับ-ส่งผู้ป่วย  หมำยถึง พื้นท่ีส ำหรับให้รถยนต์ส่วนบุคคล  รถพยำบำล สำมำรถจอดรับ-ส่งผู้ป่วยได้ 
 ทำงเข้ำหลักของอำคำร  หมำยถึง บริเวณหน้ำอำคำรและเป็นเส้นทำงส ำคัญในกำรเข้ำถึงอำคำร (ในท่ีนี้คือ

อำคำรผู้ป่วยนอก) 
 

1.10.2  ระดับพื้นบริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยต้องอยู่ในระดับเดียวกับพื้นถนน ถ้ำเป็นพื้นต่ำงระดับต้องมีทำงลำดที่มี
ควำมลำดเอียงที่เหมำะสม 

วัตถุประสงค ์  
 เพื่อสะดวกปลอดภัยในกำรรับ-ส่งผู้ป่วย  
วิธีกำรประเมิน  
 จัดให้มีทำงลำดหำกพื้นบริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยต่ำงระดับกับพื้นถนน  มีควำมลำดเอียงท่ีสะดวกและปลอดภัยใน
กำรใช้งำน  
 ให้ผู้ประเมิน  - สังเกตควำมต่ำงระดับด้วยสำยตำ หำกมีทำงลำดให้ดูว่ำมีควำมลำดชันท่ีเหมำะสม  

         หรือไม่  บำงครั้งมีทำงลำดแต่มีควำมชันมำกก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์  
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             - กรณีมีพื้นต่ำงระดับกัน  ให้สังเกตว่ำมีเจ้ำหน้ำท่ีคอยช่วยเหลือผู้ป่วยหรือไม่ 

วิธีกำรให้คะแนน 
0     คะแนน พื้นบริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยต่ำงระดับกับพื้นถนน ไม่มีทำงลำดและไม่มีเจ้ำหน้ำท่ีช่วยเหลือ    

0.5  คะแนน 
พื้นบริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยต่ำงระดับกับพื้นถนน ไม่มีทำงลำดแต่มีวิธีลดควำมเส่ียงเช่น 
มีปำ้ย/สัญลักษณ์เตือนพื้นต่ำงระดับ หรือมีเจ้ำหน้ำท่ีช่วยเหลือภำยในบริเวณ 

1     คะแนน 
ระดับพื้นบริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยอยู่ในระดับเดียวกับพื้นถนน  กรณีพื้นมีควำมต่ำงระดับกัน จะมี
ทำงลำดท่ีมีควำมลำดเอียงเช่ือมกำรใช้งำนได้อย่ำงสะดวกปลอดภัย 

นิยำมศัพท์ 

 ทำงลำด หมำยถึง ทำงสัญจรท่ีเช่ือมพื้นต่ำงระดับกันโดยต้องมีควำมลำดชันท่ีสะดวกปลอดภัยต่อกำรใช้งำน 
10.3   บริเวณทำงเข้ำหลักของอำคำรและบริเวณจอดรถนั่งหรือเปลนอน ต้องมีพื้นที่เพียงพอต่อผู้ใช้บริกำร

หรือมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี  มีหลังคำหรือสิ่งปกคลุมที่สำมำรถป้องกันแดดและฝนได้ดี 
วัตถุประสงค ์  
 เพื่อรองรับกำรสัญจรของผู้ใช้บริกำรและจัดพื้นท่ีจอดรถนั่งหรือเปลนอนอย่ำงเพียงพอ  
วิธีกำรประเมิน  
 จัดพื้นท่ีบริเวณทำงเข้ำหลักของอำคำรรองรับกำรสัญจรของผู้ใช้บริกำรและจัดพื้นท่ีจอดรถนั่ง หรือเปลนอน
อย่ำงเพียงพอต่อกำรให้บริกำร  โดยมีหลังคำหรือส่ิงปกคลุมเพื่อกันแดดและฝน 
  ให้ผู้ประเมิน – สังเกตควำมหนำแน่นของจ ำนวนคนท่ีอยู่ในบริเวณเบำบำงหรือมีมำกกรณีแออัดมำกสำมำรถ
ระบำยคนได้อย่ำงรวดเร็วหรือไม่ 
 – สังเกตพื้นท่ีจอดรถนั่ง,เปลนอนว่ำเพียงพอกับจ ำนวนหรือไม่ สอบถำมเวรเปลถึงจ ำนวนของรถนั่ง,เปลนอน
ในปัจจุบันที่ควรจะมีแล้วเทียบกับพื้นท่ี 

วิธีกำรให้คะแนน 

o    คะแนน 
บริเวณทำงเข้ำหลักของอำคำรและบริเวณจอดรถนั่งหรือเปลนอนมีพื้นท่ีคับแคบไม่มีกำร
จัดกำรภำยในพื้นท่ีท ำให้เกิดภำวะแออัด 

o.๕ คะแนน 
บริเวณทำงเข้ำหลักของอำคำรและบริเวณจอดรถนั่งหรือเปลนอนมีพื้นท่ีคับแคบแต่มีเจ้ำหน้ำท่ี
คอยให้ควำมช่วยเหลือภำยในพื้นท่ี  ไม่ท ำให้เกิดภำวะแออัด 

๑    คะแนน 
บริเวณทำงเข้ำหลักของอำคำรและบริเวณจอดรถนั่งหรือเปลนอนมีพื้นท่ีเพียงพอมีหลังคำหรือ
ส่ิงปกคลุมท่ีสำมำรถป้องกันแดดและฝนได้ดี 

 

1.11. ห้องน้ ำ-ส้วม ส ำหรับผู้รับบริกำร 
 มีห้องน้ ำ-ส้วมส ำหรับผู้รับบริกำรท่ีมีจ ำนวนเพียงพอ  โดยเป็นไปตำมกฎกระทรวงฉบับท่ี 63 (พ.ศ.2551) 
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ พ.ศ.2522 และจัดให้มีห้องน้ ำส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพและคนชรำโดย
เป็นไปตำมกฎกระทรวงเรื่องก ำหนดส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำรส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพและคนชรำ พ.ศ.
2548 หมวด 7 ห้องส้วม   
 

1.11.1  ห้องน้ ำ-ส้วมส ำหรับผู้ป่วยต้องมีรำวพยุงตัวติดต้ังในต ำแหน่งที่เหมำะสม   

วัตถุประสงค ์  
 เพื่อให้ผู้รับบริกำรใช้ห้องน้ ำได้อย่ำงสะดวกและปลอดภัย  
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วิธีกำรประเมิน  
 มีรำวพยุงท่ีท ำด้วยวัสดุท่ีแข็งแรง เช่น สแตนเลสหรือท่อนเหล็ก ติดต้ังในต ำแหน่งท่ีอ ำนวยควำมสะดวกแก่
ผู้รับบริกำร ให้ผู้ประเมิน  
 – กรณีห้องน้ ำรวมขนำดใหญ่  ให้สังเกตว่ำมีกำรติดต้ังรำวพยุงตัวเริ่มต้ังแต่ประตูทำงเข้ำมำถึงบริเวณอ่ำง
ล้ำงมือและติดต้ังรำวพยุงตัวภำยในห้องส้วมทุกห้อง   
 – กรณีห้องน้ ำรวมขนำดเล็ก  สังเกตเฉพำะภำยในห้องส้วมให้มีรำวพยุงตัว 

วิธีกำรให้คะแนน 
o    คะแนน ไม่มีรำวพยุงตัวติดต้ังภำยในห้องน้ ำเลย 

o.๕ คะแนน 
มีรำวพยุงตัวติดต้ังภำยในห้องน้ ำเป็นบำงต ำแหน่งแต่ไม่ท่ัวถึง โดยยังมีจุดเส่ียงต่อกำรล่ืนหกล้ม
อยู่   

๑    คะแนน 
มีรำวพยุงตัวติดต้ังภำยในห้องน้ ำอย่ำงท่ัวถึงท้ังท่ีบริเวณอ่ำงล้ำงมือและในห้องส้วม  ไม่มีจุด
เส่ียงต่อกำรล่ืนหกล้ม   

เอกสำรอ้ำงอิง   
 กฎกระทรวงก ำหนดส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำรส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพและคนชรำ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

นิยำมศัพท์ 
 รำวพยุงตัว  หมำยถึง รำวส ำหรับใช้มือจับช่วยพยุงตัวเวลำเดิน ยืน หรือพยุงตัวเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ 

 
1.11.2 มีห้องน้ ำ-ส้วม  ส ำหรับผู้พิกำร 

วัตถุประสงค ์  
 เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้ห้องน้ ำ-ส้วมแก่ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพและคนชรำ  
วิธีกำรประเมิน  
 จัดให้มีห้องน้ ำ-ส้วมส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพและคนชรำ  เป็นห้องน้ ำท่ีแยกออกจำกห้องน้ ำท่ัวไป  
โดยมีป้ำย/สัญลักษณ์แสดงกำรเป็นห้องน้ ำ-ส้วมส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพและคนชรำ  
 ให้ผู้ประเมิน  
 – สังเกตว่ำมีกำรแยกห้องน้ ำผู้พิกำรออกจำกห้องน้ ำรวมหรือไม่ 
  – สังเกตขนำดห้องน้ ำต้องกว้ำงพอให้เก้ำอี้เข็นคนพิกำรสำมำรถหมุนตัวได้ (เส้นผ่ำนศูนย์กลำงประมำณ 
1.50 ม.) 
 – สังเกตว่ำมีอุปกรณ์รำวจับ รำวพยุงตัว   

วิธีกำรให้คะแนน 
o    คะแนน ไม่มีห้องน้ ำ-ส้วมส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพและคนชรำเลย 

o.๕ คะแนน 
ไม่มีห้องน้ ำ-ส้วมส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพและคนชรำแยกออกมำโดยเฉพำะ แต่ใช้วิธี
ปรับปรุงห้องน้ ำเดิม  ยกตัวอย่ำงเช่นปรับปรุงห้องส้วม 2 ห้องยุบเป็นห้องใหญ่ 1 ห้องแล้วท ำ
เป็นห้องน้ ำ-ส้วมส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพและคนชรำเป็นต้น ขนำดห้องพอใช้งำนได้ 

๑    คะแนน 
มีห้องน้ ำ-ส้วมส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพและคนชรำแยกออกมำโดยเฉพำะ และติดต้ังรำว
จับ รำวพยุงตัว เก้ำอี้เข็นคนพิกำรสำมำรถหมุนตัวภำยในห้องได้ (หำกขำดอุปกรณ์ไปบ้ำงเช่นมี
รำวไม่ครอบคลุม ไม่มีป้ำยหน้ำห้องน้ ำ ให้แจ้ง รพ.เพื่อติดต้ังให้ครบถ้วน) 
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เอกสำรอ้ำงอิง   
 กฎกระทรวงก ำหนดส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำรส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพและคนชรำ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

นิยำมศัพท์  
 ห้องน้ ำ-ส้วมส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพและคนชรำ เก้ำอี้เข็นคนพิกำรสำมำรถหมุนตัวได้ ควรมีพื้นท่ีว่ำง

ภำยในซึ่งมีเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 1.50 ม.  หรือ ควรมีขนำดพื้นท่ีอย่ำงน้อย  2.75 x 1.65 ม. 
ประตูเปิดออกสู่ภำยนอก ช่องประตูกว้ำงอย่ำงน้อย 90 ซม. พื้นมีระดับเสมอกับพื้นภำยนอก  วัสดุปูพื้น
ต้องไม่ล่ืน ควรมีระบบสัญญำณแสง-เสียงเพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉิน  และมีป้ำยสัญลักษณ์ห้องน้ ำผู้พิกำรติดหน้ำ
ห้อง   

 
1.11.3 มีกำรระบำยอำกำศที่เหมำะสมและไม่อับชื้น   

วัตถุประสงค ์  
 เพื่อท ำให้ห้องน้ ำปรำศจำกกล่ินเหม็นและไม่ให้ห้องน้ ำอับช้ืนอันจะเป็นบ่อเกิดของกำรเจริญเติบโตของเช้ือ
โรค 
วิธีกำรประเมิน  
 มีช่องเปิดหรือพัดลมดูดอำกำศเพื่อกำรระบำยอำกำศท่ีดี  มีช่องทำงให้แสงแดดส่องผ่ำนเข้ำมำในห้องน้ ำได้
ในปริมำณท่ีเหมำะสม  ช่วยไม่ให้ห้องน้ ำเปียกช้ืนอยู่ตลอดเวลำได้ 
 ให้ผู้ประเมิน   
 – สังเกตว่ำท่ีผนังมีช่องหน้ำต่ำง,บำนเกล็ด,บำนซ้อน,อิฐบล็อกระบำยอำกำศหรือพัดลมดูดอำกำศหรือไม่   
  – รับรู้กล่ินเหม็น กล่ินอับช้ืนหรือไม่       
 – สังเกตและสอบถำมถึงควำมถ่ีในกำรท ำควำมสะอำดห้องน้ ำ   

วิธีกำรให้คะแนน 
o    คะแนน ห้องน้ ำไม่มีช่องเปิด , ไม่มีพัดลมดูดอำกำศ , มีกล่ินเหม็น-อับช้ืน   

o.๕ คะแนน 
ห้องน้ ำมีช่องเปิดหรือมีพัดลมดูดอำกำศแต่ยังมีกล่ินเหม็น -อับช้ืน กำรท ำควำมสะอำดไม่
เพียงพอ 

๑    คะแนน 
ห้องน้ ำมีช่องเปิดหรือมีพัดลมดูดอำกำศเพื่อระบำยอำกำศได้ดี  ท ำให้มีกล่ินในปริมำณน้อย-ไม่
อับช้ืน และมีกำรท ำควำมสะอำดเพียงพอ 

นิยำมศัพท์  
 ช่องเปิด หมำยถึง ช่องหน้ำต่ำง,บำนเกล็ด,บำนซ้อน,อิฐบล็อกระบำยอำกำศ  

 

2. งำนมัณฑนศิลป์ 

2.1 งำนตกแต่งภำยในและเฟอร์นิเจอร์ภำยในอำคำร 

 

2.1.1 อ่ำงล้ำงมือส ำหรับแพทย์ หรือเจ้ำหน้ำที่ ไม่ควรใช้ปะปนกับอ่ำงเทสิ่งสกปรกหรือล้ำงวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ 
และก๊อกน้ ำควรใช้ก๊อกน้ ำชนิดไม่ใช้มือสัมผัส (ก๊อกน้ ำชนิดก้ำนปัดด้วยข้อศอก หรือเป็นแบบเซนเซอร์) 

 วัตถุประสงค ์ 
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         เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงำน มีอ่ำงล้ำงมือท่ีสะอำดไม่ปนเป้ือน ลดกำรติดเช้ือ และมีก๊อกน้ ำล้ำงมือท่ี
อ ำนวยควำมสะดวกเพื่อลดกำรติดเช้ือในแผนกต่ำงๆของโรงพยำบำล         

วิธีกำรประเมิน 

         ผู้ประเมินเดินส ำรวจด้วยสำยตำ และสอบถำมถึงกำรใช้งำน จำกหัวหน้ำแผนกหรือเจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำนในแผนก
ดังกล่ำว ถึงกำรใช้งำนอ่ำงล้ำงมือของแพทย์และเจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำนว่ำมีกำรใช้ร่วมกันกับอ่ำงเทส่ิงสกปรกหรือล้ำง
วัสดุอุปกรณ์หรือไม่ และบันทึกไว้ท่ีช่องหมำยเหตุ พร้อมท้ังท ำกำรตรวจสอบดูว่ำบริเวณแผนกดังกล่ำวจะต้องเป็นไป
ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดดังต่อไปนี้ 

1. อ่ำงล้ำงมือส ำหรับแพทย์หรือเจ้ำหน้ำท่ีแผนกต่ำงๆไม่ใช้ปะปนกับอ่ำงเทสำรหรือส่ิงสกปรก 
2. ก๊อกน้ ำอ่ำงล้ำงมือและอ่ำงสกปรกภำยในแผนกต่ำงๆ เป็นก๊อกน้ ำชนิดไม่ใช้มือสัมผัส เช่น ก๊อกน้ ำก้ำนปัด

ด้วยข้อศอก หรือ เป็นแบบเซ็นเซอร์ 

 
วิธีกำรให้คะแนน 

o    คะแนน กรณีผลกำรส ำรวจพบว่ำไม่มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดในข้อ 1       

o.๕ คะแนน 
กรณีผลกำรส ำรวจพบว่ำมีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ข้อ 1 แต่ไม่ครบตำมเกณฑ์ข้อ 2 และมีแผนท่ี
จะปรับปรุง 

๑    คะแนน กรณีท่ีผลกำรส ำรวจมีคุณสมบัติครบตำมเกณฑ์ท้ังสองข้อ 
 

2.1.2  เคำน์เตอร์ส ำหรับพยำบำลเฝ้ำระวังสังเกตกำรณ์ TOP เคำน์เตอร์ระดับบนไม่ควรสูงเกินกว่ำ 90 
เซนติเมตร จำกระดับพื้นห้อง เพื่อไม่ให้บังสำยตำในขณะเฝ้ำดูผู้ป่วย 

วัตถุประสงค ์ 

         เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้กับเจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำน มีเคำน์เตอร์ส ำหรับนั่งเฝ้ำระวังสังเกตกำรณ์ผู้ป่วยได้สะดวก 
ไม่บังสำยตำขณะเฝ้ำดูผู้ป่วย ในแผนกท่ีมีเตียงผู้ป่วยพักรักษำตัวของโรงพยำบำล ในเบื้องต้นจะท ำกำรส ำรวจเฉพำะ
แผนกอุบัติเหตุ เป็นต้น      

วิธีกำรประเมิน 

         ผู้ประเมินเดินส ำรวจด้วยสำยตำ โดยผู้ส ำรวจวัดควำมสูงของเคำน์เตอร์พยำบำล (NURSE STATION) จำกพื้นถึง
ระดับ TOP เคำน์เตอร์ระดับบนว่ำควำมสูงเกิน 90 เซนติเมตร หรือไม่ 
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วิธีกำรให้คะแนน 

o    คะแนน 
กรณีผลกำรส ำรวจพบว่ำเคำน์ เตอร์พยำบำล (NURSE STATION) มีควำมสูงเกิน 90 
เซนติเมตร (ในภำพรวมเกินร้อยละ 90 ของท้ังหมด) 

o.๕ คะแนน 
กรณีผลกำรส ำรวจพบว่ำเคำน์เตอร์พยำบำล (NURSE STATION) มีควำมสูงไม่เกิน 90 
เซนติเมตร (ในภำพรวมเกินร้อยละ 90 ของท้ังหมด) แต่ยังไม่ครบท้ังหมด และมีแผนท่ีจะ
ปรับปรุง 

๑    คะแนน 
กรณีผลกำรส ำรวจพบว่ำเคำน์เตอร์พยำบำล (NURSE STATION) มีควำมสูงไม่เกิน 90 
เซนติเมตร ทุกเคำน์เตอร์ 

2.1.3 ห้องตรวจของแพทย์ มีอ่ำงล้ำงมือส ำหรับแพทย์และเจ้ำหน้ำที่อย่ำงน้อย 2 ห้องตรวจต่อ 1 อ่ำง 

 วัตถุประสงค ์ 

เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้กับแพทย์และเจ้ำหน้ำท่ี ให้เข้ำถึงอ่ำงล้ำงมือได้สะดวกในบริเวณท่ีใกล้กับห้องตรวจ
ภำยในแผนกต่ำงๆ    

วิธีกำรประเมิน 

 ผู้ประเมินเดินส ำรวจด้วยสำยตำ พร้อมท้ังนับจ ำนวน อ่ำงล้ำงมือบริเวณห้องตรวจโรค เปรียบเทียบกับ
จ ำนวนห้องตรวจโรค 

 วิธีกำรให้คะแนน 

o    คะแนน 
กรณีผลกำรส ำรวจพบว่ำ มีอ่ำงล้ำงมือส ำหรับแพทย์และเจ้ำหน้ำท่ีมำกกว่ำ 2 ห้องตรวจต่อ 1 
อ่ำง (ในภำพรวมเกินร้อยละ 10) 

o.๕ คะแนน 
กรณีผลกำรส ำรวจพบว่ำ มีอ่ำงล้ำงมือส ำหรับแพทย์และเจ้ำหน้ำท่ีมำกกว่ำ 2 ห้องตรวจต่อ 1 
อ่ำง (ในภำพรวมไม่เกินร้อยละ 10) 

๑    คะแนน 
กรณีผลกำรส ำรวจพบว่ำ มีอ่ำงล้ำงมือส ำหรับแพทย์และเจ้ำหน้ำท่ี 2 ห้องตรวจต่อ 1 อ่ำงหรือ
มำกกว่ำ 1 อ่ำง ท้ังหมดทุกห้องตรวจ) 

 

2.1.4  ที่เตียงผู้ป่วยควรมีม่ำนก้ันระหว่ำงเตียงผู้ป่วยเพื่อบังสำยตำระหว่ำงท ำกำรรักษำ และเพื่อควำมเป็น
ส่วนตัวของผู้ป่วย 

  วัตถุประสงค ์ 

         เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีควำมเป็นส่วนตัว ลดควำมเครียดขณะมำพักรักษำตัวในโรงพยำบำล และเพื่อบังสำยตำ        

วิธีกำรประเมิน 

           ผู้ประเมินเดินส ำรวจด้วยสำยตำ  โดยดูว่ำท่ีเตียงผู้ป่วยมีม่ำนกั้นเตียงผู้ป่วยหรือไม่  
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วิธีกำรให้คะแนน 

o    คะแนน กรณีผลกำรส ำรวจพบว่ำ มีม่ำนกั้นเตียงผู้ป่วย ไม่ถึงร้อยละ 90 ของท้ังหมด  

o.๕ คะแนน 
กรณีผลกำรส ำรวจพบว่ำ มีม่ำนกั้นเตียงผู้ป่วย เกินร้อยละ 90 ของท้ังหมด แต่ยังไม่ครบ
ท้ังหมด และมีแผนท่ีจะติดต้ังเพิ่มเติม 

๑    คะแนน กรณีผลกำรส ำรวจพบว่ำ มีม่ำนกั้นเตียงผู้ป่วย ครบทุกเตียง  
 

2.1.5 มีป้ำยติดหน้ำห้องหรือหน้ำแผนกบริกำร ในต ำแหน่งที่สำมำรถมองเห็นได้อย่ำงชัดเจน 

วัตถุประสงค ์ 

         เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ป่วยไปถึงจุดรับบริกำรได้อย่ำงรวดเร็วและถูกต้อง 

วิธีกำรประเมิน 

           ผู้ประเมินเดินส ำรวจด้วยสำยตำ  โดยดูว่ำมีป้ำยติดหน้ำห้องหรือหน้ำแผนกบริกำรหรือไม่  

วิธีกำรให้คะแนน 

o    คะแนน กรณีผลกำรส ำรวจพบว่ำ มีป้ำยติดหน้ำห้องหรือหน้ำแผนกไม่ถึงร้อยละ 90 ของท้ังหมด  

o.๕ คะแนน 
กรณีผลกำรส ำรวจพบว่ำ มีป้ำยติดหน้ำห้องหรือหน้ำแผนกเกินร้อยละ 90 ของท้ังหมด 
 แต่ยังไม่ครบท้ังหมด และมีแผนท่ีจะติดต้ังเพิ่มเติม 

๑    คะแนน กรณีผลกำรส ำรวจพบว่ำ มีป้ำยติดหน้ำห้องหรือหน้ำแผนกครบถ้วน  
 

2.1.6  แผนกผู้ป่วยหนัก บริเวณต้ังเตียงผู้ป่วย ควรมีระยะห่ำงระหว่ำงเตียงไม่น้อยกว่ำ 2 เมตร เพื่อให้สำมำรถ
วำงอุปกรณ์ช่วยชีวิต และสะดวกในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ 

วัตถุประสงค ์ 

         เพื่อให้สำมำรถวำงอุปกรณ์ช่วยชีวิต และสะดวกในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ี 

วิธีกำรประเมิน 

           ผู้ประเมินวัดระยะจำกสถำนท่ีจริง  

วิธีกำรให้คะแนน 

o    คะแนน 
ระยะห่ำงระหว่ำงเตียงน้อยกว่ำ 2.00 ม.  กำรวำงอุปกรณ์ช่วยชีวิตไม่เรียบร้อยและเป็น
อุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน 

o.๕ คะแนน 
ระยะห่ำงระหว่ำงเตียงน้อยกว่ำ 2.00 ม. อุปกรณ์ช่วยชีวิตจัดวำงได้เรียบร้อยและไม่เป็น
อุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน 

๑    คะแนน ระยะห่ำงระหว่ำงเตียงต้ังแต่ 2.00 ม. ขึ้นไป 
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2.1.7  แผนกผู้ป่วยในบริเวณต้ังเตียงผู้ป่วยควรมีระยะระหว่ำงเตียงไม่น้อยกว่ำ 1 เมตร และสำมำรถน ำเปล
เข็นเข้ำเทียบเตียงผู้ป่วยได้โดยสะดวก 

วัตถุประสงค ์ 

         สำมำรถน ำเปลเข็นเข้ำเทียบเตียงผู้ป่วยได้โดยสะดวก 

วิธีกำรประเมิน 

           ผู้ประเมินวัดระยะจำกสถำนท่ีจริง  

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ระยะห่ำงระหว่ำงเตียงน้อยกว่ำ 0.80 ม.     
0.5 คะแนน ระยะห่ำงระหว่ำงเตียงมำกกว่ำ 0.80 ม. แต่น้อยกว่ำ 1.00 ม.    
1    คะแนน ระยะห่ำงระหว่ำงเตียงต้ังแต่ 1.00 ม. ขึ้นไป 

 

2.1.8  ห้องผ่ำตัดควรมีอ่ำงฟอกมือติดกับห้องผ่ำตัดอย่ำงน้อย 2 อ่ำงต่อ 1 ห้องผ่ำตัด และก๊อกน้ ำควรใช้ก๊อก
น้ ำชนิดไม่ใช้มือสัมผัส เช่น ก๊อกน้ ำแบบใช้เข่ำดันเปิด-ปิดน้ ำ หรือ เป็นแบบเซนเซอร์ 

วัตถุประสงค ์ 

         เพื่อสะดวกรวดเร็วและลดควำมเส่ียงของกำรติดเช้ือ 

วิธีกำรประเมิน 

           ผู้ประเมินเดินส ำรวจชนิดของอุปกรณ์อ่ำงด้วยสำยตำและนับจ ำนวนอ่ำงฟอกมือ 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีอ่ำงฟอกมือที่ติดต้ังส ำหรับห้องผ่ำตัดเลย     
0.5 คะแนน มีอ่ำงฟอกมือเพียง 1 อ่ำงต่อ 1 ห้องผ่ำตัดและใช้ก๊อกชนิดไม่ใช้มือสัมผัส    
1    คะแนน มีอ่ำงฟอกมือ 2 อ่ำงต่อ 1 ห้องผ่ำตัดและใช้ก๊อกชนิดไม่ใช้มือสัมผัสครบทุกอ่ำง   

 

2.1.9  แผนกเภสัชกรรมมีตู้หรือชั้นเก็บยำ เวชภัณฑ์ ที่เป็นสัดส่วน และมีตู้แยกเก็บยำเสพติดให้โทษ และวัตถุออก
ฤทธิ์ต่อจิตประสำท ที่มีกุญแจปิดอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

วัตถุประสงค ์ 

         เพื่อกำรเก็บยำอย่ำงเป็นระเบียบและปลอดภัย 

วิธีกำรประเมิน 
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           ผู้ประเมินเดินส ำรวจและสอบถำมเจ้ำหน้ำท่ีภำยในสถำนท่ีปฏิบัติงำน 

วิธีกำรให้คะแนน 

o    คะแนน 
กำรจัดวำงตู้หรือช้ันเก็บยำไม่เป็นสัดส่วน กระจำยท่ัวพื้นท่ี และไม่มีตู้แยกเก็บยำเสพติดให้โทษ
และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสำทท่ีมีกุญแจปิด      

o.๕ คะแนน 
กำรจัดวำงตู้หรือช้ันเก็บยำเป็นสัดส่วน หรือมีตู้แยกเก็บยำเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต
ประสำทท่ีมีกุญแจปิด 

๑    คะแนน 
กำรจัดวำงตู้หรือช้ันเก็บยำเป็นสัดส่วน และมีตู้แยกเก็บยำเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต
ประสำทท่ีมีกุญแจปิด 

 
2.1.10 แผนกเภสัชกรรม มีสถำนที่และโต๊ะส ำหรับเตรียมยำ – ผสมยำ แยกเป็นสัดส่วนจำกที่จัดยำ 

วัตถุประสงค ์ 

         เพื่อกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นระเบียบ  

วิธีกำรประเมิน 

           ผู้ประเมินเดินส ำรวจและสอบถำมเจ้ำหน้ำท่ีภำยในสถำนท่ีปฏิบัติงำน 

วิธีกำรให้คะแนน 

o    คะแนน ไม่มีพื้นท่ีเตรียมยำ-ผสมยำและพื้นท่ีจัดยำโดยเฉพำะ แต่ใช้พื้นท่ีร่วมกับพื้นท่ีใช้งำนอื่นๆ      

o.๕ คะแนน 
พื้นท่ีเตรียมยำ-ผสมยำและพื้นท่ีจัดยำ มีพื้นท่ีโดยเฉพำะและใช้พื้นท่ีร่วมกันโดยไม่ได้แยกเป็น
สัดส่วน      

๑    คะแนน พื้นท่ีเตรียมยำ-ผสมยำและพื้นท่ีจัดยำ มีพื้นท่ีแยกกันเป็นสัดส่วน     
 

2.1.11  ห้องปฏิบัติกำรพยำธิวิทยำคลินิก และห้องปฏิบัติกำรของธนำคำรเลือด มีสถำนที่และเฟอร์นิเจอร์ห้อง  
PANTRY แยกเป็นสัดส่วนออกจำกห้องปฏิบัติกำร 

วัตถุประสงค์  

         เพื่อคุณภำพของงำนและเพื่อควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย  

วิธีกำรประเมิน 

           ผู้ประเมินเดินส ำรวจสถำนท่ีปฏิบัติงำน 
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วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ห้อง PANTRY อยู่ในพื้นท่ีร่วมกับห้องปฏิบัติกำรฯ   
0.5 คะแนน ห้อง PANTRY อยู่ในพื้นท่ีร่วมกับห้องปฏิบัติกำร   
1    คะแนน ห้อง PANTRY แยกพื้นท่ีเป็นสัดส่วนไม่อยู่ร่วมกับพื้นท่ีห้องปฏิบัติกำรฯ   

 

2.1.12  (ถ้ำมี) แผนกไตเทียม มีสถำนที่และเฟอร์นิเจอร์ส ำหรับพักคอยของญำติผู้ป่วย โดยแยกเป็นสัดส่วน
ต่ำงหำกจำกบริเวณส่วนของผู้ป่วย 

วัตถุประสงค ์ 

         เพื่อคุณภำพของงำนและเพื่อควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย  

วิธีกำรประเมิน 

           ผู้ประเมินเดินส ำรวจสถำนท่ีปฏิบัติงำน 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีพื้นท่ีพักคอยของญำติเลย   
0.5 คะแนน พื้นท่ีพักคอยของญำติอยู่ร่วมกับพื้นท่ีให้กำรรักษำ  ไม่แยกเป็นสัดส่วน   
1    คะแนน พื้นท่ีพักคอยของญำติแยกจำกพื้นท่ีให้กำรรักษำอย่ำงเป็นสัดส่วน   

 

2.1.13  (ถ้ำมี) แผนกไตเทียม บริเวณต้ังเตียงผู้ป่วยมีระยะห่ำงระหว่ำงเตียงไม่น้อยกว่ำ 1.10 เมตร และควำม
กว้ำงของทำงเดินระหว่ำงปลำยเตียง ของสองฟำกเตียงไม่น้อยกว่ำ 2.00 เมตร 

วัตถุประสงค ์ 

         เพื่อคุณภำพของงำนและเพื่อควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย  

วิธีกำรประเมิน 

           ผู้ประเมินเดินส ำรวจและวัดระยะภำยในสถำนท่ีปฏิบัติงำน 
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วิธีกำรให้คะแนน 

o    คะแนน 
ระยะห่ำงระหว่ำงเตียงน้อยกว่ำ 1.10 ม.และควำมกว้ำงของทำงเดินระหว่ำงปลำยเตียงของ
สองฟำกเตียงแคบกว่ำ 2.00 เมตร  

o.๕ คะแนน 
ระยะห่ำงระหว่ำงเตียงไม่น้อยกว่ำ 1.10 ม. หรือ ควำมกว้ำงของทำงเดินระหว่ำงปลำยเตียง
ของสองฟำกเตียงไม่น้อยกว่ำ 2.00 เมตร (ได้อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำนั้น) 

๑    คะแนน 
ระยะห่ำงระหว่ำงเตียงไม่น้อยกว่ำ 1.10 ม. และ ควำมกว้ำงของทำงเดินระหว่ำงปลำยเตียง
ของสองฟำกเตียงไม่น้อยกว่ำ 2.00 เมตร  

 
 

3. งำนภูมิทัศน์ 

3.1 ภูมิทัศน์และสภำพแวดล้อม 

 ภูมิทัศน์และสภำพแวดล้อม โดยมีกำรน ำหลักวิชำกำรด้ำนกำรออกแบบภูมิทัศน์ และแนวคิดท่ีค ำนึงถึงส่ิงแวดล้อมมำ
ใช้  มีควำมเหมำะสมกับกำรพัฒนำคุณภำพ  

วัตถุประสงค์  

  1. เพื่อให้ใช้เป็นกรอบในกำรประเมินองค์กรด้วยตนเอง รวมท้ังกำรรับกำรประเมินภำยนอก กำรมุ่งเน้นผู้รับบริกำร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกสภำพแวดล้อมและภูมิทัศน์ท่ีสวยงำม มีประโยชน์ใช้สอยอย่ำงครบถ้วน 

           2. เพื่อกำรพัฒนำพื้นท่ีเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรบิหำรจัดกำรให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะในกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

วิธีกำรตรวจประเมิน 
กำรพัฒนำด้ำนภูมิทัศน์และสภำพแวดล้อม ค ำนึงถึงองค์ประกอบหลัก 3 ด้ำนคือ 

    1. องค์ประกอบโครงสร้ำงพื้นฐำน เป็นกำรประเมินโครงสร้ำงทำงกำยภำพแลสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรดูแลรักษำ
ผู้ป่วย รวมทั้งกำรให้บริกำรแก่บุคลำกรภำยใน ผู้เกี่ยวข้องท่ีเข้ำมำใช้กิจกรรมต่ำงๆ     

2. องค์ประกอบด้ำนภูมิทัศน์ เลือกใช้พืชพรรณรูปลักษณ์ของต้นไม้ ทุกต้นทุกกลุ่ม ให้มีควำมเหมำะสมตำม
ประโยชน์ใช้สอยของแต่ละพื้นท่ี และงำนภูมทัศน์ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรก่อสร้ำง กำรใช้วัสดุท่ีไม่ใช่พืชพรรณ ได้แก่ วัสดุ
ปูพื้น street furniture และองค์ประกอบสวน เช่น น้ ำพุ น้ ำตก ไฟประดับ ม้ำนั่ง ศำลำ ฯลฯ  

3. องค์ประกอบด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรพืชพรรณ กำรดูแลรักษำสวน  ควรมีกำรจัดกำรเป็นแผน
งบประมำณระยะส้ัน ระยะกลำง และระยะยำว มีกลไก กำรดูแล ก ำกับ และติดตำมประเมินผลเพื่อกำรปรับปรุงท่ี
สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนด้ำนภูมิทัศน์และสภำพแวดล้อม 

 
3.3.1 บริเวณพักผ่อน มีพื้นที่รองรับเพียงพอต่อผู้ใช้บริกำร มีควำมร่มร่ืน สวยงำม สงบ มีอำกำศถ่ำยเทที่ดี และ

เหมำะสมกับผู้ใช้แต่ละวัย รวมทั้งเด็กและผู้สูงอำยุ 
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วิธีกำรให้คะแนน 

o    คะแนน 
ไม่สำมำรถแสดงผลกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นกระบวนกำรท ำงำนชัดเจน หรือผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นน้อย
กว่ำร้อยละ 50  

o.๕ คะแนน มีบำงส่วนและกำรด ำเนินกำรให้ใช้กำรพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม 

๑    คะแนน 
มีกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นกระบวนกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม ชัดเจนหรือผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นเท่ำกับหรือ
เกินร้อยละ 50 

  

3.3.2 พื้นที่ระหว่ำงอำคำร มีกำรจัดภูมิทัศน์ ใช้พรรณไม้ที่ดูแลรักษำง่ำย หรือใช้วัสดุตกแต่ง พื้นผิวซึมน้ ำ 
(Porous Pavement) 

วิธีกำรให้คะแนน 

o    คะแนน 
ไม่สำมำรถแสดงผลกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นกระบวนกำรท ำงำนชัดเจน หรือผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นน้อย
กว่ำร้อยละ 50  

o.๕ คะแนน มีบำงส่วนและกำรด ำเนินกำรให้ใช้กำรพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม 

๑    คะแนน 
มีกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นกระบวนกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม ชัดเจนหรือผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นเท่ำกับหรือ
เกินร้อยละ 50 

 

3.3.3 กำรดูแลรักษำ มีกำรจัดท ำแผนงำน/แผนปฏิบัติกำรที่สอดคล้องกับกำรด ำเนินด้ำนสิ่งแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ เช่น กำรบ ำรุงดูแลรักษำพืชพรรณ น้ ำท่วมขังบริเวณถนน ทำงเดินเท้ำ และบริเวณอื่น ๆ กำรดูแล
รักษำควำมสะอำดเป็นอย่ำงดี ไม่มีเศษขยะ และมีถังขยะเพียงพอ และต ำแหน่งที่เหมำะสม 

วิธีกำรให้คะแนน 

o    คะแนน 
ไม่สำมำรถแสดงผลกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นกระบวนกำรท ำงำนชัดเจน หรือผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นน้อย
กว่ำร้อยละ 50  

o.๕ คะแนน มีบำงส่วนและกำรด ำเนินกำรให้ใช้กำรพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม 

๑    คะแนน 
มีกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นกระบวนกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม ชัดเจนหรือผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นเท่ำกับหรือ
เกินร้อยละ 50 

 

เอกสำรอ้ำงอิง  

            1. กำรจัดท ำเกณฑ์คุณภำพด้ำนส่ิงแวดล้อมและภูมิทัศน์ มูลนิธิโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำช 

             2. คู่มือส ำหรับเกณฑ์กำรประเมินควำมยั่งยืนทำงพลังงำนและส่ิงแวดล้อมไทย 

นิยำมศัพท์ 

  ภูมิทัศน์และสภำพแวดล้อม  ควำมหมำย องค์ประกอบทำงภูมิสถำปัตยกรรม ได้แก่ องค์ประกอบโครงสร้ำงพื้นฐำน
ด้ำนกำยภำพ เช่น ทำงเท้ำ (กำรใช้วัสดุปูพื้นผิวซึมน้ ำ) ถนน ศำลำ ม้ำนั่ง ไฟส่องสว่ำง ถังขยะ กระถำงต้นไม้ สำมำรถ
สังเกต ตรวจจับหรือมองเห็นได้ง่ำยและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
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              กำรใช้พืชพรรณ ประโยชน์ใช้สอยของรูปแบบสวน งำนตกแต่งและกำรออกแบบปลูกชนิดของต้นไม้ 
รูปลักษณ์ของต้นไม้ ทุกต้นทุกกลุ่ม ลงในพื้นท่ีสวนมีควำมเหมำะสมตำมประโยชน์ใช้สอยของแต่ละพื้นท่ีภำยใน
โรงพยำบำล 

              กำรจัดกำรพืชพรรณไม้ในสวน แผนกำรดูแลรักษำ มีกำรพัฒนำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน กำรประหยัดพลังงำน 
เช่น Green Design ตำมหลักสำกล ประหยัดท้ังพลังงำนและงบประมำณ และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มีกำรใช้
ทรัพยำกรหมุนเวียนอย่ำงรู้คุณค่ำวัสดุเหลือใช้น ำกลับมำใช้ ได้แก่ เศษใบไม้น ำมำท ำปุ๋ย และ/หรือออกแบบให้ชุมชน
สำมำรถร่วมใช้ประโยชน์ได้ 

4. งำนโครงสร้ำง 
4.1 โครงสร้ำงอำคำร 

4.1.1 มีแผนงำนในกำรเฝ้ำระวังให้อำคำรมีสภำพพร้อมใช้งำน และมีควำมม่ันคงแข็งแรง  
วัตถุประสงค ์  
 เพื่อจัดท ำแผนในกำรเฝ้ำระวังให้อำคำรมีสภำพพร้อมใช้งำนและมีควำมมั่นคงแข็งแรง  
วิธีกำรประเมิน  
 ตรวจสอบแผนงำนและกำรมอบหมำยหน้ำท่ีบุคลำกำรในกำรท ำหน้ำท่ี 

วิธีกำรให้คะแนน  

o    คะแนน 
ไม่มีแผนงำนในกำรเฝ้ำระวังให้อำคำรมีสภำพพร้อมใช้งำน  และไม่มีกำรแต่งต้ังบุคลำกรเพื่อ
ตรวจสอบสภำพอำคำรโดยตรง 

o.๕ คะแนน 
มีแผนงำนในกำรเฝ้ำระวังให้อำคำรมีสภำพพร้อมใช้งำน  หรือ  มีกำรแต่งต้ังบุคลำกรเพื่ อ
ตรวจสอบสภำพอำคำรโดยตรง  

๑    คะแนน 
มีแผนงำนในกำรเฝ้ำระวังให้อำคำรมีสภำพพร้อมใช้งำน  และมีกำรแต่งต้ังบุคลำกรเพื่อ
ตรวจสอบสภำพอำคำรโดยตรง 

 
4.1.2 มีกำรตรวจสอบสภำพอำคำรและบันทึกกำรตรวจสภำพอำคำร พร้อมมีรำยงำนผลต่อหัวหน้ำ หน่วยงำน

หรือผู้บริหำรโรงพยำบำล  
วัตถุประสงค ์  
 เพื่อจัดท ำประวัติกำรบ ำรุงรักษำอำคำรแลtแจ้งหัวหน้ำหน่วยงำนหรือผู้บริหำรโรงพยำบำลเพื่อพิจำรณำ
แก้ไข  
วิธีกำรประเมิน  
 ตรวจสอบเอกสำรประวัติอำคำร กำรจดบันทึกแสดงรำยละเอียดกำรเข้ำตรวจสอบ เช่น เพื่อดูกำรช ำรุดสึก
หรอของอำคำร กำรแตกร้ำวของโครงสร้ำงอำคำร กำรทรุดเอียงของอำคำร เป็นต้น โดยกำรตรวจสอบเบื้องต้นด้วย
สำยตำ หรืออุปกรณ์พื้นฐำนท่ัวไป เช่น เทปวัด ระดับน้ ำ และมีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อหัวหน้ำหน่วยงำน
หรือผู้บริหำรโรงพยำบำล 
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วิธีกำรให้คะแนน 

o    คะแนน 
ไม่มีท่ีกำรจัดท ำประวัติอำคำร และไม่มีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสภำพอำคำรเสนอต่อหัวหน้ำงำน

หรือผู้บริหำรโรงพยำบำล 

o.๕ คะแนน 
มีกำรจัดท ำประวัติอำคำร หรือ มีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสภำพอำคำรต่อหัวหน้ำหน่วยงำนหรือ

ผู้บริหำรโรงพยำบำล อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

๑    คะแนน 
มีกำรจัดท ำประวัติอำคำร และมีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสภำพอำคำรต่อหัวหน้ำหน่วยงำนหรือ

ผู้บริหำรโรงพยำบำล อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
นิยำมศัพท์  

 ประวัติอำคำร  ควรประกอบด้วย  1) ช่ืออำคำรตำมแบบก่อสร้ำง   2) เลขท่ีแบบ (กรณีเป็นแบบกองแบบ
แผน)  3) ปีท่ีก่อสร้ำง และแล้วเสร็จ  และปีท่ีเริ่มใช้งำนอำคำร  4) ประวัติกำรตรวจสอบอำคำร  5) ประวัติ
กำรต่อเติม/ปรับปรุงอำคำร หรือเปล่ียนกำรใช้งำนอำคำร พร้อมแบบแสดงรำยละเอียด (โดยสังเขป) 

 
4.1.3 มีผลกำรแก้ไขปัญหำหลังจำกที่ได้รับรำยงำนจำกผู้ปฏิบัติ  
วัตถุประสงค ์  
 เพื่อให้อำคำรมีสภำพพร้อมใช้งำนและมีควำมมั่นคงแข็งแรง  
วิธีกำรประเมิน  
 ตรวจสอบเอกสำร กำรประสำนงำนและกำรด ำเนินกำรโดยผู้เช่ียวชำญด้ำนโครงสร้ำงอำคำร เพื่อวิเครำะห์
และแก้ไขปัญหำ 

วิธีกำรให้คะแนน 
o    คะแนน ไม่มีผลกำรด ำเนินกำร หรือ ไม่มีกำรส่ังกำรเพิ่มเติมเม่ือได้รับรำยงำน 

o.๕ คะแนน 

กรณีผลกำรรำยงำนสภำพกำรตรวจสอบอำคำรพบส่ิงบอกเหตุท่ีอำจจะเป็นผลให้อำคำรไม่พร้อมใช้
งำนหรือไม่มีควำมมั่นคงแข็งแรง มีกำรเชิญผู้เช่ียวชำญฯ เข้ำมำตรวจสอบและให้ค ำแนะน ำใน
กำรปรับปรุงแก้ไข 

๑    คะแนน 

- กรณีผลกำรรำยงำนสภำพกำรตรวจสอบอำคำรพบส่ิงบอกเหตุท่ีอำจจะเป็นผลให้อำคำรไม่พร้อมใช้
งำนหรือไม่มีควำมมั่นคงแข็งแรง มีกำรตรวจสอบและให้ค ำแนะน ำแก้ไขโดยผู้เช่ียวชำญฯ 

- กรณีผลกำรรำยงำนสภำพกำรตรวจสอบอำคำรไม่พบส่ิงบอกเหตุท่ีอำจจะเป็นผลให้อำคำรไม่พร้อม
ใช้งำนหรือไม่มีควำมมั่นคงแข็งแรง มีกำรตรวจสอบอำคำรและให้ค ำแนะน ำในกำรดูแลรักษำ
อำคำรให้มีสภำพพร้อมใช้งำนโดยผู้เช่ียวชำญฯ  อย่ำงน้อยทุกๆ 5 ปี/ครั้ง 

 

4.4.4 มีกำรตรวจสอบอำคำรตำมที่กฏหมำยก ำหนด 

วัตถุประสงค ์  
 เพื่อให้อำคำรมีสภำพพร้อมใช้งำนและมีควำมมั่นคงแข็งแรง 

วิธีกำรประเมิน  
 ตรวจสอบเอกสำรกำรตรวจสอบอำคำร  โดยผู้ท่ีได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบตำมกฏกระทรวง 
ก ำหนดคุณสมบัติเฉพำะของผู้ตรวจสอบ  พ.ศ.2548 
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วิธีกำรให้คะแนน 
0    คะแนน ไม่มีผลกำรด ำเนินกำร (ยังไม่มีแผนด ำเนินกำร)   

0.5 คะแนน อยู่ในขั้นตอนกำรเตรียมกำร (มีแผนด ำเนินกำรและผู้บริหำรรับทรำบแล้ว) 

1    คะแนน มีผลกำรด ำเนินกำร (มีเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำมำตรวจสอบอำคำรแล้ว)    

 

5. งำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ 

5.1 ระบบไฟฟ้ำก ำลัง 

ระบบไฟฟ้ำก ำลัง เป็นระบบหนึ่งท่ีมีควำมส ำคัญ ใช้ในกำรส่งจ่ำยก ำลังให้กับอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ และ
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำท่ัวไป เพื่อใช้ประกอบในกำรให้บริกำรรักษำ ระบบไฟฟ้ำก ำลังท่ีดีควรค ำนึงถึงควำมปลอดภัย 
ประสิทธิภำพของระบบ กำรใช้งำนได้สะดวกและรวมถึงกำรบ ำรุงดูแลรักษำ เป็นต้น ดังนั้น แบบแปลนรำยละเอียด
กำรติดต้ัง คู่มือกำรใช้งำน และรวมถึงกำรติดต้ังระบบไฟฟ้ำก ำลังท่ีถูกต้องตำมมำตรฐำน และหลักวิศวกรรมเป็นไป
ตำมมำตรฐำนกำรติดต้ังทำงไฟฟ้ำส ำหรับประเทศไทย จึงเป็นส่ิงท่ีส ำคัญอย่ำงยิ่ง 

ระบบไฟฟ้ำก ำลัง ในท่ีนี้เป็นกำรรับก ำลังไฟฟ้ำจำกระบบจ ำหน่ำยแรงดันสูงของกำรไฟฟ้ำส่วนท้องถิ่น ขนำด 
22KV,24KV และ 33KV  เป็นต้น และลดแรงดันลงเป็นแรงดันต่ ำขนำด 230/400V ส ำหรับไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
และ 240/416V ส ำหรับกำรไฟฟ้ำนครหลวง โดยผ่ำนทำงหม้อแปลงไฟฟ้ำ แล้วส่งจ่ำยก ำลังไฟฟ้ำให้กับบริภัณฑ์
ไฟฟ้ำ แผงควบคุมไฟฟ้ำ ต่อไป 

 

5.1.1 มีแผนผังระบบไฟฟ้ำก ำลัง 

วัตถุประสงค ์

 เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้กับวิศวกร นำยช่ำง ผู้ดูแลระบบใช้ส ำหรับเป็นแนวทำงในกำรตรวจสอบดูแล และซ่อม
บ ำรุงรักษำ 

วิธีกำรประเมิน 

 ผู้ประเมินท ำกำรตรวจสอบแผนผังระบบไฟฟ้ำก ำลัง แบบก่อสร้ำงจริง (AS-BUILT DRAWING) และหรือไดอะแกรม 
ของผังระบบไฟฟ้ำภำยนอก และผังระบบไฟฟ้ำก ำลังภำยในอำคำร รำยละเอียดของแบบแปลนต้องมีวิศวกรไฟฟ้ำลง
นำมรับรอง 
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วิธีกำรให้คะแนน 

o    คะแนน ไม่มีแผนผังระบบไฟฟ้ำก ำลัง 

o.๕ คะแนน มีแผนผังระบบไฟฟ้ำก ำลังภำยนอก และผังระบบไฟฟ้ำก ำลังภำยในอำคำร 

๑    คะแนน 
มีแผนผังระบบไฟฟ้ำก ำลังภำยนอก และผังระบบไฟฟ้ำก ำลังภำยในอำคำร พร้อมแบบขยำย

รำยละเอียดกำรติดต้ัง และมีวิศวกรไฟฟ้ำเซ็นต์รับรองแบบ 

 

5.1.2 แนวกำรปักเสำพำดสำยไฟฟ้ำเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อควำมปลอดภัยเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงำม และถูกต้องตำมหลักวิศวกรรม 

วิธีกำรประเมิน 

 ผู้ประเมินท ำกำรตรวจสอบงำนปักเสำพำดสำยไฟฟ้ำแรงสูง/แรงต่ ำ หรือแนวเมนไฟฟ้ำแรงสูง/แรงต่ ำ ของ
โรงพยำบำล 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน แนวไฟฟ้ำแรงสูง/แรงต่ ำ ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย กีดขวำงทำงจรำจร 

0.5 คะแนน แนวไฟฟ้ำแรงสูง/แรงต่ ำ ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ไม่กีดขวำงทำงจรำจร 

1    คะแนน แนวไฟฟ้ำแรงสูง/แรงต่ ำ เป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่กีดขวำงทำงจรำจร 

 

5.1.3  บริเวณที่ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้ำแบบต้ังพื้น และนั่งร้ำน ต้องมีที่ว่ำงเพื่อปฏิบัติงำน และมีกำรป้องกัน 
อันตรำยจำกไฟฟ้ำ เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรติดต้ังทำงไฟฟ้ำส ำหรับประเทศไทยฉบับปีล่ำสุด สถำนที่
ติดต้ังรถซ่อมบ ำรุงสำมำรถเข้ำถึงได้และมีป้ำยแจ้งเตือนระวังอันตรำยไฟฟ้ำแรงสูง 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อควำมปลอดภัยสะดวกในกำรดูแลรักษำและซ่อมบ ำรุง เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงำม และถูกต้องตำมหลัก
วิศวกรรม 

วิธีกำรประเมิน 

 ผู้ประเมินท ำกำรตรวจสอบสถำนท่ีต้ังของหม้อแปลงไฟฟ้ำตรวจสอบท่ีว่ำงเพื่อปฏิบัติงำนกำรป้องกันอันตรำยจำก
ไฟฟ้ำ และกำรเข้ำถึง เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรติดต้ังทำงไฟฟ้ำส ำหรับประเทศไทยฉบับปีล่ำสุดหรือไม่ 
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วิธีกำรให้คะแนน 

o    คะแนน ไม่มีท่ีว่ำงเพื่อปฏิบัติงำน และหรือไม่มีกำรป้องกันอันตรำยจำกไฟฟ้ำ 

o.๕ คะแนน 
มีท่ีว่ำงเพื่อปฏิบัติงำนและมีกำรป้องกันอันตรำยจำกไฟฟ้ำเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรติดต้ังทำงไฟฟ้ำ

ส ำหรับประเทศไทยฉบับปีล่ำสุด  

๑    คะแนน 

มีท่ีว่ำงเพื่อปฏิบัติงำน และมีกำรป้องกันอันตรำยจำกไฟฟ้ำ เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรติดต้ังทำง
ไฟฟ้ำส ำหรับประเทศไทยฉบับปีล่ำสุด สถำนท่ีติดต้ังรถซ่อมบ ำรุงสำมำรถเข้ำถึงได้และมีป้ำย
แจ้งเตือนระวังอันตรำยไฟฟ้ำแรงสูง 

 

5.1.4 สำยไฟฟ้ำมีระยะห่ำงจำกตัวอำคำรที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรำย และมีควำมสูงจำกผิวจรำจรหรือทำงเดินที่  
เหมำะสม โดยไม่กีดขวำงและไม่เป็นอันตรำยต่อบุคคลทั่วไป 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อควำมปลอดภัยเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงำม และถูกต้องตำมหลักวิศวกรรม 

วิธีกำรประเมิน 

 ผู้ประเมินท ำกำรตรวจสอบระยะควำมห่ำงของแนวสำยไฟฟ้ำแรงสูง/แรงต่ ำ กับตัวอำคำรและผิวจรำจร 

วิธีกำรให้คะแนน 

o    คะแนน 
ระยะห่ำงต่ ำสุดตำมแนวนอนระหว่ำงสำยไฟฟ้ำกับส่ิงก่อสร้ำงเมื่อสำยไฟฟ้ำไม่ได้ยึดติดกับ

ส่ิงก่อสร้ำง ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรไฟฟ้ำ 

o.๕ คะแนน 
ระยะห่ำงต่ ำสุดตำมแนวนอนระหว่ำงสำยไฟฟ้ำกับส่ิงก่อสร้ำงเมื่อสำยไฟฟ้ำไม่ได้ยึดติดกับ

ส่ิงก่อสร้ำง พื้นท่ีบำงส่วนไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรไฟฟ้ำ 

๑    คะแนน 
ระยะห่ำงต่ ำสุดตำมแนวนอนระหว่ำงสำยไฟฟ้ำกับส่ิงก่อสร้ำงเมื่อสำยไฟฟ้ำไม่ได้ยึดติดกับ

ส่ิงก่อสร้ำง เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรไฟฟ้ำ 

 
5.1.5 มีกระแสไฟฟ้ำจ่ำยให้กับอุปกรณ์ที่ใช้กับผู้รับบริกำรอย่ำงเพียงพอตลอด 24 ชั่วโมง (ตำมมำตรฐำน

วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย) 
วัตถุประสงค ์

 เพื่อให้ระบบไฟฟ้ำมีควำมน่ำเช่ือถือ ปลอดภัยสำมำรถจ่ำยโหลดได้เพียงพอ และอย่ำงต่อเนื่องส ำหรับโหลดท่ีมี
ควำมส ำคัญ ถ้ำหำกขำดกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำอำจท ำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ 



  

 

ค ำอธิบำยเกณฑ์และกำรให้คะแนนส ำหรับผู้เยี่ยมประเมินมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ  ปี 2561                      หน้ำ 101/105 

วิธีกำรประเมิน 

 ผู้ประเมินท ำกำรตรวจสอบระบบกำรจ่ำยไฟฟ้ำก ำลังในอำคำร เพียงพอต่อควำมต้องกำรหรือไม่ กำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ
ถ้ำหำกระบบไฟฟ้ำปกติล้มเหลว จะต้องมีระบบไฟฟ้ำส ำรอง เช่น เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ UPS จ่ำยกระแสไฟฟ้ำทดแทน
ให้กับโหลดท่ีมีควำมส ำคัญอย่ำงเพียงพอและต่อเนื่อง 

วิธีกำรให้คะแนน 

o    คะแนน 
ระบบไฟฟ้ำมีก ำลังไม่เพียงพอกับควำมต้องกำร และหรือไม่มีระบบไฟฟ้ำส ำรองจ่ำยทดแทนให้กับ

โหลดท่ีมีควำมส ำคัญ ถ้ำหำกขำดกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำอำจท ำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ 

o.๕ คะแนน 
ระบบไฟฟ้ำมีก ำลังเพียงพอกับควำมต้องกำร และมีระบบไฟฟ้ำส ำรองจ่ำยทดแทนให้กับโหลดท่ีมี

ควำมส ำคัญ ถ้ำหำกขำดกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำอำจท ำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ 

๑    คะแนน 
ระบบไฟฟ้ำมีก ำลังเพียงพอกับควำมต้องกำร และมีระบบไฟฟ้ำส ำรองจ่ำยทดแทนให้กับโหลดท่ีมี

ควำมส ำคัญได้อย่ำงต่อเนื่อง น้ ำมันส ำรองของเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำต้องท ำงำนไม่น้อยกว่ำ 8 ชม. 

 
5.1.6  มีกำรติดต้ังแผงจ่ำยไฟฟ้ำหลัก (ตู้ MDB) อยู่ในห้องที่ท ำด้วยวัสดุ ม่ันคงแข็งแรง มีที่ว่ำงเพื่อปฏิบัติงำน

เป็นไปตำมมำตรฐำนสำมำรถเข้ำตรวจสอบและซ่อมบ ำรุงได้สะดวก มีป้ำยแจ้งเตือนระวังอันตรำยจำก
ไฟฟ้ำ 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อควำมปลอดภัยติดต้ังในสถำนท่ีเหมำะสม แข็งแรง สะดวกในกำรดูแลรักษำและซ่อมบ ำรุง เป็นระเบียบเรียบร้อย
สวยงำม และถูกต้องตำมหลักวิศวกรรม 

วิธีกำรประเมิน 

 ผู้ประเมินท ำกำรตรวจสอบ สถำนท่ีติดต้ังเหมำะสมแข็งแรงหรือไม่ ตรวจสอบกำรติดต้ังตู้ MDBท่ีว่ำงเพื่อกำร
ปฏิบัติงำน และระยะห่ำงระหว่ำงตู้กับผนังกรณีท่ีจ ำเป็นต้องเปิดฝำตู้เพื่อกำรซ่อมแซม ท้ังนี้ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำน
กำรติดต้ังทำงไฟฟ้ำส ำหรับประเทศไทยฉบับปีล่ำสุด 
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วิธีกำรให้คะแนน 

o    คะแนน ติดต้ังในสถำนท่ีท่ีไม่เหมำะสม ไม่มีท่ีว่ำงเพื่อปฏิบัติงำน และหรือไม่มีกำรป้องกันอันตรำยจำกไฟฟ้ำ 

o.๕ คะแนน 
ติดต้ังในสถำนท่ีท่ีเหมำะสม มีท่ีว่ำงเพื่อปฏิบัติงำนและมีกำรป้องกันอันตรำยจำกไฟฟ้ำเป็นไปตำม

มำตรฐำนกำรติดต้ังทำงไฟฟ้ำส ำหรับประเทศไทยฉบับปีล่ำสุด  

๑    คะแนน 

ติดต้ังในสถำนท่ีท่ีเหมำะสม มีท่ีว่ำงเพื่อปฏิบัติงำน และมีกำรป้องกันอันตรำยจำกไฟฟ้ำ เป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรติดต้ังทำงไฟฟ้ำส ำหรับประเทศไทยฉบับปีล่ำสุด สถำนท่ีติดต้ังสำมำรถเข้ำถึงได้
สะดวกและมีป้ำยแจ้งเตือนระวังอันตรำยจำกไฟฟ้ำ 

 

5.1.7  ตู้สวิทช์ตัดตอน (PANEL BOARD) มีที่ว่ำงเพื่อปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมำตรฐำน สำมำรถเข้ำตรวจสอบได้ง่ำย
และอยู่ในสภำพที่ยึดติดแน่นม่ันคง 

วัตถุประสงค ์

เพื่อควำมปลอดภัยติดต้ังในสถำนท่ีเหมำะสม แข็งแรง สะดวกในกำรดูแลรักษำและซ่อมบ ำรุง เป็นระเบียบ
เรียบร้อยสวยงำม และถูกต้องตำมหลักวิศวกรรม 

วิธีกำรประเมิน 

ผู้ประเมินท ำกำรตรวจสอบ สถำนท่ีติดต้ังเหมำะสมแข็งแรงหรือไม่ ตรวจสอบกำรติดต้ังตู้สวิทช์ตัดตอน
(PANEL BOARD) ท่ีว่ำงเพื่อกำรปฏิบัติงำน ท้ังนี้ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรติดต้ังทำงไฟฟ้ำส ำหรับประเทศไทย
ฉบับปีล่ำสุด 

วิธีกำรให้คะแนน 

o    คะแนน ติดต้ังในสถำนท่ีท่ีไม่เหมำะสม ไม่มีท่ีว่ำงเพื่อปฏิบัติงำน  

o.๕ คะแนน 
ติดต้ังในสถำนท่ีท่ีเหมำะสม มีท่ีว่ำงเพื่อปฏิบัติงำนกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 75 ซม. ฝำตู้เปิดได้ 90 องศำ 

เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรติดต้ังทำงไฟฟ้ำส ำหรับประเทศไทยฉบับปีล่ำสุด  

๑    คะแนน 

ติดต้ังในสถำนท่ีท่ีเหมำะสม มีท่ีว่ำงเพื่อปฏิบัติงำนกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 75 ซม. ฝำตู้เปิดได้      90 
องศำ  เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรติดต้ังทำงไฟฟ้ำส ำหรับประเทศไทยฉบับปีล่ำสุด     สถำนท่ี
ติดต้ังสำมำรถเข้ำถึงได้สะดวก 
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5.1.8 ระบบกำรต่อลงดินของหม้อแปลงไฟฟ้ำ และแผงจ่ำยไฟฟ้ำหลัก (ตู้ MDB) เป็นไปตำมมำตรฐำน กำร
ติดต้ังทำงไฟฟ้ำส ำหรับประเทศไทยฉบับปีล่ำสุด 

วัตถุประสงค ์

เพื่อควำมปลอดภัยและควำมน่ำเช่ือถือของระบบ 

วิธีกำรประเมิน 

ผู้ประเมินท ำกำรตรวจสอบ สถำนท่ีติดต้ังจุดต่อลงดินของหม้อแลงไฟฟ้ำ และตู้ MDB ตรวจสอบควำม
แข็งแรง และควำมต่อเนื่องทำงไฟฟ้ำ ค่ำควำมต้ำนทำนต้องไม่เกิน 5 โอห์ม ท้ังนี้กำรติดต้ังต้องเป็นไปตำมมำตรฐำน
กำรติดต้ังทำงไฟฟ้ำส ำหรับประเทศไทยฉบับปีล่ำสุด 

วิธีกำรให้คะแนน 

o    คะแนน 
จุดต่อลงดินของหม้อแปลง และตู้ MDB ไม่มีควำมต่อเนื่องทำงไฟฟ้ำ และหรือค่ำควำมต้ำนทำน

มำกกว่ำ  25 โอห์ม 

o.๕ คะแนน 
จุดต่อลงดินของหม้อแปลง และตู้ MDB มีควำมต่อเนื่องทำงไฟฟ้ำค่ำควำมต้ำนทำนมำกกว่ำ   5 

โอห์ม แต่ไม่เกิน 25 โอห์ม 

๑    คะแนน 
จุดต่อลงดินของหม้อแปลง และตู้ MDB มีควำมต่อเนื่องทำงไฟฟ้ำ ค่ำควำมต้ำนทำนไม่เกิน    5 

โอห์ม และกำรติดต้ังระบบสำยดินถูกต้องตำมมำตรฐำนและหลักวิศวกรรม 

 
5.1.9 ระบบกำรต่อลงดินของแหล่งจ่ำยไฟฟ้ำแยกต่ำงหำก เช่น เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรองฉุกเฉิน กำรติดต้ัง

ต้องให้สอดคล้องกับ ATS 3P หรือ ATS 4P เป็นไปตำมมำตรฐำน กำรติดต้ังทำงไฟฟ้ำส ำหรับประเทศ
ไทยฉบับปีล่ำสุด 

วัตถุประสงค ์

เพื่อควำมปลอดภัยและควำมน่ำเช่ือถือของระบบ 

วิธีกำรประเมิน 

ผู้ประเมินท ำกำรตรวจสอบ กำรต่อลงดินของเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ ให้สอดคล้องกับ ATS 3P หรือ ATS 4P 

ส ำหรับเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำท่ีใช้ ATS 4P ให้ท ำกำรต่อจุดนิวตรอนลงดิน ส่วนเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำท่ีใช้ ATS 3P ห้ำมต่อ

จุดนิวตรอนลงดิน ท้ังนี้กำรติดต้ังต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรติดต้ังทำงไฟฟ้ำส ำหรับประเทศไทยฉบับปีล่ำสุด 
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วิธีกำรให้คะแนน 

o    คะแนน กำรต่อลงดินของเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำไม่ถูกต้อง 

o.๕ คะแนน 
กำรต่อลงดินของเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำถูกต้อง มีควำมต่อเนื่องทำงไฟฟ้ำ ค่ำควำมต้ำนทำนมำกกว่ำ 5 

โอห์ม แต่ไม่เกิน 25 โอห์ม 

๑    คะแนน 
กำรต่อลงดินของเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำถูกต้อง มีควำมต่อเนื่องทำงไฟฟ้ำ ค่ำควำมต้ำนทำนไม่เกิน 5 

โอห์ม 

 

5.1.10 กำรต่อลงดินในพื้นที่ที่ไม่มีกำรใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ไฟฟ้ำ(โซน 0) และพื้นที่ที่มีกำรใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์
ไฟฟ้ำ (โซน 1) สำยดินติดต้ังเป็นแบบแยก (TN–S) เป็นไปตำมมำตรฐำน กำรติดต้ังทำงไฟฟ้ำในสถำนที่
เฉพำะ : บริเวณสถำนพยำบำล ของ วสท. 

วัตถุประสงค ์

เพื่อควำมปลอดภัยและควำมน่ำเช่ือถือของระบบ 

วิธีกำรประเมิน 

ผู้ประเมินท ำกำรตรวจสอบ กำรต่อลงดินบริเวณโซน 0 ของอุปกรณ์ไฟฟ้ำตรวจสอบรูปแบบกำรติดต้ังระบบ
สำยดินของอุปกรณ์เป็นแบบ TN-S สำยดินของอุปกรณ์ติดต้ังเป็นแบบแยก และท่ีตู้ MDB แผงเมนประธำนของ
อำคำรเพียงจุดเดียวเท่ำนั้น ให้ต่อเช่ือมสำยดินและสำยนิวตรอนถึงกัน ท้ังนี้กำรติดต้ังต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนกำร
ติดต้ังทำงไฟฟ้ำส ำหรับประเทศไทยฉบับปีล่ำสุด 

วิธีกำรให้คะแนน 

o    คะแนน กำรต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้ำไม่เป็นแบบ TN-S 

o.๕ คะแนน จุดกำรต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเป็นแบบ TN-S 

๑    คะแนน 
กำรต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเป็นแบบ TN-S และมีกำรต่อเช่ือมสำยดินและสำยนิวตรอนถึงกันท่ีตู้ 

MDB เท่ำนั้น 

 

5.1.11 กำรต่อลงดินในพื้นท่ีท่ีมีกำรใช้เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้ำ(โซน 2) (ยกเว้นกลุ่มโซน 1) เช่น  บริเวณ ห้องผ่ำตัด, 
ห้อง ICU ฯลฯ ซึ่งกำรจ่ำยไฟฟ้ำท่ีไม่ต่อเนื่องสำมำรถก่อให้เกิดอันตรำยถึงชีวิตได้ สำยดินติดต้ังเป็นแบบแยก
ออกจำกระบบ (IT) เป็นไปตำมมำตรฐำน กำรติดต้ังทำงไฟฟ้ำใน สถำนท่ีเฉพำะ : บริเวณสถำนพยำบำล 
ของ วสท. 
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วัตถุประสงค ์

เพื่อควำมปลอดภัยและควำมน่ำเช่ือถือของระบบ 

วิธีกำรประเมิน 

ผู้ประเมินท ำกำรตรวจสอบ กำรต่อลงดินบริเวณโซน 2 ของอุปกรณ์ไฟฟ้ำตรวจสอบรูปแบบกำรติดต้ังระบบ
สำยดินของอุปกรณ์เป็นแบบ IT สำยดินติดต้ังเป็นแบบแยกออกจำกระบบ (IT) เป็นไปตำมมำตรฐำน กำรติดต้ังทำง
ไฟฟ้ำใน สถำนท่ีเฉพำะ : บริเวณสถำนพยำบำล ของ วสท. 

วิธีกำรให้คะแนน 

o    คะแนน กำรต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้ำไม่เป็นแบบ IT 

o.๕ คะแนน กำรต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเป็นแบบ IT 

๑    คะแนน 
กำรต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเป็นแบบ IT และมีสัญลักษณ์แสดงบ่งบอกแยกจำกระบบอื่นอย่ำง

ชัดเจน 

 

5.2 ระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง 

เพื่อให้มีแสงส่องสว่ำงบริเวณภำยนอก และภำยในอำคำร ให้มีควำมสว่ำงเพียงพอเหมำะสมกับพื้นท่ีใช้งำน 
รวมถึงส ำหรับใช้ในกำรหนีไฟ เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร และสมำคมไฟฟ้ำแสงสว่ำงแห่งประเทศไทย 
กำรส่องสว่ำงภำยในโรงพยำบำล มีพื้นท่ีต้องกำรให้แสงหลำยแบบ แต่ละพื้นท่ีมีกำรให้แสงท่ีแตกต่ำงกัน หลอดท่ี
เหมำะสมท่ีใช้ในโรงพยำบำล คือหลอดท่ีมีอุณหภูมิสี 4000-4500 องศำเคลวิน เพรำะให้แสงสีแดงออกมำด้วย ซึ่ง
เหมำะส ำหรับกำรตรวจรักษำท่ัวไป ยกเว้นโรคดีซ่ำนซึ่งหลอดท่ีเหมำะคือ หลอดท่ีมีสีน้ ำเงิน คื อ หลอดเดย์ไลท์ 
เนื่องจำกกำรเปล่ียนสีผิวท่ีเหลือง เห็นได้ชัดในหลอดประเภทนี้ แต่อย่ำงไรก็ตำมหลอดคูลไวท์ (อุณหภูมิสี 4000-
4500 องศำเคลวิน) ก็เหมำะส ำหรับกำรรักษำส่วนใหญ่อยู่ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ำหลอดท่ีเหมำะสมท่ีสุดส ำหรับงำน
โรงพยำบำล คือหลอดคูลไวท์   

 

5.2.1 ภำยนอกอำคำรมีกำรติดต้ังเสำไฟฟ้ำแสงสว่ำงหรือดวงโคมที่ให้ควำมสว่ำงในเวลำกลำงคืนได้อย่ำง
พอเพียงสภำพของเสำไฟฟ้ำและดวงโคมมีกำรติดต้ังอย่ำงม่ันคงแข็งแรงและปลอดภัย 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อให้ควำมสว่ำงในเวลำกลำงคืนกับพื้นท่ีภำยนอกอำคำรบริเวณผิวจรำจร บริเวณท่ีจอดรถ และบริเวณพื้นท่ีท่ัวไป  
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วิธีกำรประเมิน 

 ผู้ประเมินท ำกำรตรวจสอบวัดระดับควำมส่องสว่ำงบริเวณผิวจรำจร บริเวณท่ีจอดรถ และบริเวณพื้นท่ีท่ัวไป ค่ำควำม
สว่ำงท่ีเหมำะสมในแต่ละพื้นท่ีให้ดูจำกตำรำงควำมส่องสว่ำงภำยในอำคำร ของสมำคมไฟฟ้ำแสงสว่ำงแห่งประเทศ
ไทยกำรวัดควรวัดท่ีระดับพื้นไม่น้อยกว่ำ 3 จุด แล้วน ำมำหำค่ำเฉล่ีย และน ำไปเปรียบเทียบกับค่ำในตำรำง 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน แสงสว่ำงไม่พียงพอกับควำมต้องกำรต่ ำกว่ำข้อก ำหนด 

0.5 คะแนน 
แสงสว่ำงพียงพอกับควำมต้องกำร ค่ำควำมสว่ำงบริเวณทำงเดินไม่น้อยกว่ำ 50 ลักซ์ เป็นไปตำม

มำตรฐำนของสมำคมไฟฟ้ำแสงสว่ำงแห่งประเทศไทย 

1    คะแนน 
แสงสว่ำงพียงพอกับควำมต้องกำร ค่ำควำมสว่ำงบริเวณทำงเดินไม่น้อยกว่ำ 50 ลักซ์ เป็นไปตำม

มำตรฐำนของสมำคมไฟฟ้ำแสงสว่ำงแห่งประเทศไทย กำรติดต้ังมั่นคงแข็งแรง และมีกำร
ป้องกันตำมมำตรฐำนและหลักวิศวกรรม 

 

5.2.2 ภำยในอำคำรมีค่ำควำมเข้มของแสงสว่ำงพอเพียงและเหมำะสมต่อพื้นที่ใช้งำน ตำมมำตรฐำนสมำคม
ไฟฟ้ำแสงสว่ำงแห่งประเทศไทย 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อให้ควำมสว่ำงในเวลำกลำงคืนกับพื้นท่ีภำยในอำคำรบริเวณท่ัวไปให้มีควำมเหมำะสมต่อพื้นท่ีใช้งำนมีค่ำควำม
สว่ำงพอเพียงและเป็นไปตำมมำตรฐำนสมำคมไฟฟ้ำแสงสว่ำงแห่งประเทศไทย 

วิธีกำรประเมิน/แนวทำงกำรประเมินและเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

 ผู้ประเมินท ำกำรตรวจสอบวัดระดับควำมส่องสว่ำงบริเวณพื้นท่ีภำยในอำคำรบริเวณท่ัวไปค่ำควำมสว่ำงท่ีเหมำะสม
ในแต่ละพื้นท่ีให้ดูจำกตำรำงควำมส่องสว่ำงภำยในอำคำร ของสมำคมไฟฟ้ำแสงสว่ำงแห่งประเทศไทยกำรวัดควรวัด
ท่ีระดับพื้นท ำงำนไม่น้อยกว่ำ 3 จุด แล้วน ำมำหำค่ำเฉล่ียน ำไปเปรียบเทียบกับค่ำในตำรำง และควรพิจำรณำรูปแบบ
ดวงโคมว่ำเหมำะสมหรือไม่ เช่น สีของหลอด รูปแบบของดวงโคม บริเวณสะอำด และท่ีพักคนไข้ควรเป็นโคมแบบ
ปิด ส่วนท่ีท ำงำนท่ัวไปเป็นโคมแบบมีแผ่นสะท้อนแสง เป็นต้น 
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วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน แสงสว่ำงไม่เพียงพอกับควำมต้องกำรโดยต่ ำกว่ำข้อก ำหนด 

0.5 คะแนน 
แสงสว่ำงเพียงพอกับควำมต้องกำร  เป็นไปตำมมำตรฐำนของสมำคมไฟฟ้ำแสงสว่ำงแห่งประเทศ

ไทย 

1    คะแนน 
แสงสว่ำงเพียงพอกับควำมต้องกำร  เป็นไปตำมมำตรฐำนของสมำคมไฟฟ้ำแสงสว่ำงแห่งประเทศ

ไทย  แสงท่ีใช้เป็นแบบขำวนวล (COOL WHITE) รูปแบบเหมำะสมและกำรติดต้ังมั่นคง
แข็งแรง  

 

5.2.3 ภำยนอกอำคำร วงจรไฟฟ้ำแสงสว่ำงต้องมีกำรติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันกำรใช้กระแสไฟฟ้ำเกิน และ
ป้องกันอันตรำยจำกกระแสไฟฟ้ำรั่ว 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อควำมปลอดภัยป้องกันกำรใช้กระแสไฟฟ้ำเกิน ซึ่งเป็นสำเหตุท่ีท ำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ และป้องกันอันตรำยจำก
กระแสไฟฟ้ำรั่วซึ่งเป็นสำเหตุท่ีท ำให้เสียชีวิตได้ ติดต้ังในสถำนท่ีเหมำะสม แข็งแรง สะดวกในกำรดูแลรักษำและซ่อม
บ ำรุง เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงำม และถูกต้องตำมหลักวิศวกรรม 

วิธีกำรประเมิน 

 ผู้ประเมินท ำกำรตรวจสอบว่ำมีกำรติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันกำรใช้กระแสไฟฟ้ำเกิน และป้องกันอันตรำยจำก
กระแสไฟฟ้ำรั่วหรือไม่ สถำนท่ีติดต้ังเหมำะสมแข็งแรงหรือไม่ สะดวกในกำรดูแลรักษำและซ่อมบ ำรุง เป็นระเบียบ
เรียบร้อยสวยงำม และถูกต้องตำมหลักวิศวกรรม 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน 
ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกำรใช้กระแสไฟฟ้ำเกิน และหรือไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยจำกกระแสไฟฟ้ำ

รั่ว 

0.5 คะแนน มีอุปกรณ์ป้องกันกำรใช้กระแสไฟฟ้ำเกิน และป้องกันอันตรำยจำกกระแสไฟฟ้ำรั่ว 

1    คะแนน 
มีอุปกรณ์ป้องกันกำรใช้กระแสไฟฟ้ำเกิน และป้องกันอันตรำยจำกกระแสไฟฟ้ำรั่วติดต้ังในสถำนท่ีท่ี

เหมำะสม สะดวกในกำรดูแลรักษำและซ่อมบ ำรุง เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงำม และถูกต้อง
ตำมหลักวิศวกรรม 
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5.3 ระบบไฟฟ้ำส ำรองฉุกเฉิน 

ระบบไฟฟ้ำส ำรอง มีไว้ส ำหรับทดแทนกำรจ่ำยก ำลังไฟฟ้ำในกรณีฉุกเฉิน หรือแหล่งจ่ำยก ำลังไฟฟ้ำจำกกำร
ไฟฟ้ำขัดข้อง ล้มเหลว โดยจะต้องจ่ำยก ำลังไฟฟ้ำให้กับพื้นท่ีท่ีใช้ส ำหรับกำรบริกำร และใช้ในกำรรักษำพยำบำลอย่ำง
ต่อเนื่องเป็นอย่ำงน้อยในสัดส่วนท่ีเหมำะสม 
 

5.3.1 มีระบบไฟฟ้ำส ำรองฉุกเฉินในกำรท ำงำนของเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำซ่ึงต้องสำมำรถจ่ำยไฟใช้งำนภำยใน 
10 วินำที ภำยหลังระบบไฟฟ้ำก ำลังหลักหยุดท ำงำน 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อส ำหรับทดแทนกำรจ่ำยก ำลังไฟฟ้ำในกรณีฉุกเฉิน หรือแหล่งจ่ำยก ำลังไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำขัดข้อง ล้มเหลว โดย
จะต้องจ่ำยก ำลังไฟฟ้ำให้กับพื้นท่ีท่ีใช้ส ำหรับกำรบริกำร และใช้ในกำรรักษำพยำบำลอย่ำงต่อเนื่อง ในเวลำท่ีรวดเร็ว 
และเหมำะสมกำรจ่ำยไฟอัตโนมัติขณะแหล่งจ่ำยไฟปกติล้มเหลว แบ่งเป็น 5 ประเภท 

1. ประเภท 0   (ไม่มีกำรขำดตอน) 
2. ประเภท 0.15  (ขำดตอนส้ันมำก) 
3. ประเภท 0.5  (ขำดตอนส้ัน) ใช้กับโคมไฟ บริภัณฑ์ไฟฟ้ำทำงกำรแพทย์ เพื่อช่วยชีวิต 
4. ประเภท 15  (ขำดตอนปำนกลำง) 
5. ประเภท >15  (ขำดตอนนำน) 

วิธีกำรประเมิน 

 ผู้ประเมินท ำกำรตรวจสอบว่ำมีกำรติดต้ังระบบไฟฟ้ำส ำรองหรือไม่ สำมำรถใช้กำรได้ดีหรือไม่ และใช้ในกำร
รักษำพยำบำลอย่ำงต่อเนื่อง ในเวลำท่ีรวดเร็ว และเหมำะสม 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีกำรติดต้ังระบบไฟฟ้ำส ำรอง ใช้ในกำรรักษำพยำบำลอย่ำงต่อเนื่อง 

0.5 คะแนน 
มีกำรติดต้ังระบบไฟฟ้ำส ำรอง ใช้ในกำรรักษำพยำบำลอย่ำงต่อเนื่อง กำรท ำงำนจ่ำยไฟอัตโนมัติ

ขณะแหล่งจ่ำยไฟปกติล้มเหลวเป็นแบบขำดตอนนำน >15 วินำที 

1    คะแนน 
มีกำรติดต้ังระบบไฟฟ้ำส ำรอง ใช้ในกำรรักษำพยำบำลอย่ำงต่อเนื่อง กำรท ำงำนจ่ำยไฟอัตโนมัติ

ขณะแหล่งจ่ำยไฟปกติล้มเหลวเป็นแบบขำดตอนปำนกลำง 10-15 วินำที 

 

5.3.2  เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรองต้องอยู่ในที่มิดชิด โดยอำจอยู่ภำยในอำคำรหลักหรืออยู่เป็นอำคำรแยก       
ต่ำงหำก มีกำรป้องกันแรงสั่นสะเทือนและเสียงจำกเคร่ือง มีประตูทำงเข้ำออกสะดวก และกว้ำง
เพียงพอต่อกำรเคลื่อนย้ำยหรือซ่อมบ ำรุง โดยมีระยะห่ำงโดยรอบจำกเคร่ืองกับผนังไม่น้อยกว่ำ 1 เมตร 

วัตถุประสงค ์
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 เพื่อควำมปลอดภัยติดต้ังในสถำนท่ีเหมำะสม แข็งแรง สะดวกในกำรดูแลรักษำและซ่อมบ ำรุง เป็นระเบียบเรียบร้อย
สวยงำม และถูกต้องตำมหลักวิศวกรรม 

วิธีกำรประเมิน 

 ผู้ประเมินท ำกำรตรวจสอบ สถำนท่ีติดต้ังเหมำะสมแข็งแรงหรือไม่ ตรวจสอบกำรติดต้ังเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรอง ท่ี
ว่ำงเพื่อกำรปฏิบัติงำน ท้ังนี้ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรติดต้ังทำงไฟฟ้ำส ำหรับประเทศไทยฉบับปีล่ำสุด 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ติดต้ังในสถำนท่ีท่ีไม่เหมำะสม ไม่มีท่ีว่ำงเพื่อปฏิบัติงำน  

0.5 คะแนน 
ติดต้ังในสถำนท่ีท่ีเหมำะสม มีท่ีว่ำงเพื่อปฏิบัติงำนและมีกำรป้องกันแรงส่ันสะเทือนและเสียงจำก

เครื่องเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรติดต้ังทำงไฟฟ้ำส ำหรับประเทศไทยฉบับปีล่ำสุด  

1    คะแนน 

ติดต้ังในสถำนท่ีท่ีเหมำะสม มีท่ีว่ำงเพื่อปฏิบัติงำนโดยมีระยะห่ำงโดยรอบจำกเครื่องกับผนังไม่  
น้อยกว่ำ 1 เมตร และมีกำรป้องกันแรงส่ันสะเทือนและเสียงจำกเครื่อง สถำนท่ีติดต้ังสำมำรถ
เข้ำถึงได้สะดวกมีกำรระบำยอำกำศท่ีดี และมีป้ำยแจ้งเตือนระวังอันตรำยจำกไฟฟ้ำเป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรติดต้ังทำงไฟฟ้ำส ำหรับประเทศไทยฉบับปีล่ำสุด  

   
5.3.3  มีเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำฉุกเฉิน (UPS) จ่ำยให้กับอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ที่ส ำคัญ ส ำหรับวงจรช่วยชีวิตซ่ึงไม่

สำมำรถหยุดได้ มีกำรใช้อย่ำงต่อเนื่องเพียงพอ และเหมำะสม  โดยอยู่ในสภำพที่พร้อมใช้งำน 
วัตถุประสงค ์

 เพื่อส ำหรับทดแทนกำรจ่ำยก ำลังไฟฟ้ำในกรณีฉุกเฉิน หรือแหล่งจ่ำยก ำลังไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำขัดข้อง ล้มเหลว โดย
จะต้องจ่ำยก ำลังไฟฟ้ำให้กับพื้นท่ีท่ีใช้ส ำหรับกำรบริกำร และใช้ในกำรรักษำพยำบำลอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งกำรจ่ำยไฟฟ้ำ
ท่ีไม่ต่อเนื่อง สำมำรถก่อให้เกิดอันตรำยถึงชีวิตได้ กำรจ่ำยไฟอัตโนมัติขณะแหล่งจ่ำยไฟปกติล้มเหลว แบ่งเป็น 5 
ประเภท 

1. ประเภท 0   (ไม่มีกำรขำดตอน) 
2. ประเภท 0.15  (ขำดตอนส้ันมำก) 
3. ประเภท 0.5  (ขำดตอนส้ัน) ใช้กับโคมไฟ บริภัณฑ์ไฟฟ้ำทำงกำรแพทย์ เพื่อช่วยชีวิต 
4. ประเภท 15  (ขำดตอนปำนกลำง) 
5. ประเภท >15  (ขำดตอนนำน) 

วิธีกำรประเมิน 

ผู้ประเมินท ำกำรตรวจสอบว่ำมีกำรติดต้ังเครื่องส ำรองไฟฟ้ำฉุกเฉินUPS(Uninterruptible Power Supply)
ส ำหรับอุปกรณ์กำรแพทย์ท่ีใช้รักษำผู้ป่วยวิกฤตหรือไม่ สำมำรถใช้กำรได้ดีและมีประสิทธิภำพหรือไม่  
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วิธีกำรให้คะแนน 

o    คะแนน 
ไม่มีกำรติดต้ังระบบไฟฟ้ำส ำรองUPSใช้ในกำรรักษำพยำบำลอย่ำงต่อเนื่องกับอุปกรณ์ทำงกำร

แพทย์ท่ีส ำคัญ ส ำหรับวงจรช่วยชีวิตซึ่งไม่สำมำรถหยุดได้ 

o.๕ คะแนน 
มีกำรติดต้ังระบบไฟฟ้ำส ำรอง UPS ประเภทไม่มีกำรขำดตอน ใช้ในกำรรักษำพยำบำลอย่ำง

ต่อเนื่องกับอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ท่ีส ำคัญ ส ำหรับวงจรช่วยชีวิตซึ่งไม่สำมำรถหยุดได้ 

๑    คะแนน 

มีกำรติดต้ังระบบไฟฟ้ำส ำรอง UPSประเภทไม่มีกำรขำดตอน เป็นแบบ True Online Double 
Conversion Design ,Pure Sine Wave และมีแบตเตอรี่ส ำรองจ่ำยกระแสไฟฟ้ำไม่น้อยกว่ำ 
10 นำทีใช้ในกำรรักษำพยำบำลอย่ำงต่อเนื่องกับอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ท่ีส ำคัญ ส ำหรับวงจร
ช่วยชีวิตซึ่งไม่สำมำรถหยุดได้ 

 

5.4 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้แจ้งเหตุในกรณีท่ีเกิดเพลิงไหม้ใช้กับอำคำรเพื่อเตือนภัยในเรื่องไฟ
ไหม้ ป้องกันชีวิต และทรัพย์สิน อุปกรณ์ประกอบด้วย เช่น  

- แผงควบคุม 
- อุปกรณ์ตรวจจับสัญญำณควัน และควำมร้อน 
- อุปกรณ์แจ้งเหตุ เป็นต้น  

 

5.4.1 มีกำรติดต้ังระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในทุกชั้นของอำคำรประกอบด้วย อุปกรณ์ส่งสัญญำณที่สำมำรถส่ง
เสียงหรือสัญญำณให้ผู้ที่อยู่ภำยในอำคำรได้ยินหรือทรำบอย่ำงทั่วถึง โดยกำรควบคุมด้วยมือหรือด้วย
ระบบอัตโนมัติ ในต ำแหน่งที่เหมำะสมเช่น โถงพักรอ ห้องพักผู้ป่วย ห้องท ำงำน เป็นต้น โดยกำรติดต้ัง
ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ของวสท. 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อแจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้ผู้ท่ีอยู่ภำยในอำคำรได้ยินหรือทรำบอย่ำงท่ัวถึง  กำรแจ้งเหตุสำมำรถกระท ำได้โดย
กำรควบคุมด้วยมือหรือด้วยระบบอัตโนมัติ 

วิธีกำรประเมิน 

 ผู้ประเมินท ำกำรตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ว่ำมีกำรติดต้ังอุปกรณ์ตรวจจับสัญญำณโดยอัตโนมัติ และ
อุปกรณ์แจ้งเหตุ ครอบคลุมตำมพื้นท่ีหรือไม่ กำรติดต้ังเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกต้องตำมมำตรฐำนหรือไม่ 

 

 



  

 

ค ำอธิบำยเกณฑ์และกำรให้คะแนนส ำหรับผู้เยี่ยมประเมินมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ  ปี 2561                      หน้ำ 111/105 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีกำรติดต้ังอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

0.5 คะแนน 
มีกำรติดต้ังอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อุปกรณ์ตรวจจับสัญญำณโดยอัตโนมัติ และอุปกรณ์แจ้ง

เหตุ ครอบคลุมตำมพื้นท่ี 

1    คะแนน 
มีกำรติดต้ังอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อุปกรณ์ตรวจจับสัญญำณโดยอัตโนมัติ และอุปกรณ์แจ้ง

เหตุ ครอบคลุมตำมพื้นท่ี และมีกำรติดต้ังเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงำม ถูกต้องตำมมำตรฐำน
และหลักวิศวกรรม 

 

5.5 ระบบป้องกันกำรเข้ำออก 

ระบบป้องกันกำรเข้ำออก (Access Control) เป็นระบบท่ีควบคุมกำรเข้ำ หรือ ออก อัตโนมัติ โดย
จ ำเป็นต้องใช้รหัสข้อมูล เพื่อป้องก้นและควบคุมกำรเข้ำถึงในสถำนท่ีเฉพำะท่ีต้องกำรควำมปลอดภัย  

เกณฑ์ประเมินในหมวดนี้ ประกอบด้วยเกณฑ์กำรประเมินย่อย 1 เกณฑ์ โดยแต่ละเกณฑ์กำรประเมินย่อยมี
คะแนนเต็ม 1 คะแนน รวมคะแนนเต็มเท่ำกับ 1 คะแนน  

 
5.5.1 มีกำรติดต้ังระบบป้องกันกำรเข้ำออก เพื่อป้องกันกำรเข้ำถึงในสถำนที่เฉพำะที่ต้องกำรควำมปลอดภัย 
วัตถุประสงค ์

เพื่อควำมมั่นคงรักษำควำมปลอดภัยและป้องกันทรัพย์สินสูญหำย 

วิธีกำรประเมิน 

 ผู้ประเมินท ำกำรตรวจสอบระบบป้องกันกำรเข้ำออก ว่ำมีกำรติดต้ังตำมจุดท่ีมีควำมเส่ียง โถงทำงเข้ำ  หน้ำประตู 
บริเวณท่ีมีควำมเส่ียง เช่น ห้องทำรกแรกเกิด ห้องกำรเงิน ห้องยำ เป็นต้น และกำรติดต้ังเป็นระเบียบเรียบร้อย
ถูกต้องตำมมำตรฐำนหรือไม่ 
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วิธีกำรให้คะแนน 

0   คะแนน ไม่มีกำรติดต้ังอุปกรณ์ระบบระบบป้องกันกำรเข้ำออก 

0.5 คะแนน 
มีกำรติดต้ังอุปกรณ์ระบบป้องกันกำรเข้ำออกตำมจุดท่ีมีควำมเส่ียงเช่น  โถงทำงเข้ำ  หน้ำประตู บริเวณ

ท่ีมีควำมเส่ียง เช่น ห้องทำรกแรกเกิด ห้องกำรเงิน ห้องยำ เป็นต้น แต่ยังไม่ครบถ้วน 

1   คะแนน 
มีกำรติดต้ังอุปกรณ์ระบบป้องกันกำรเข้ำออกตำมจุดท่ีมีควำมเส่ียงเช่น  โถงทำงเข้ำ  หน้ำประตู บริเวณ

ท่ีมีควำมเส่ียง เช่น ห้องทำรกแรกเกิด ห้องกำรเงิน ห้องยำ เป็นต้นอย่ำงครบถ้วนและมีกำรติดต้ัง
เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงำม ถูกต้องตำมมำตรฐำนและหลักวิศวกรรม 

 

5.6 ระบบป้องกันแรงดัน และกระแสเกิน 

เป็นกำรติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันแรงดันและกระแสเกินภำยในอำคำร ท่ีเกิดจำกปัจจัยภำยนอก เช่น ฟ้ำผ่ำ, 
สวิทช์ช่ิง, กำรลัดวงจร เป็นต้น 

เกณฑ์ประเมินในหมวดนี้ ประกอบด้วยเกณฑ์กำรประเมินย่อย 1 เกณฑ์ โดยแต่ละเกณฑ์กำรประเมินย่อยมี
คะแนนเต็ม 1 คะแนน รวมคะแนนเต็มเท่ำกับ 1 คะแนน  

  

5.6.1  มีกำรติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันแรงดัน และกระแสเกินที่แผงจ่ำยไฟฟ้ำหลัก (ตู้ MDB) เพื่อป้องกันแรงดัน
และกระแสไฟเกินที่เกิดจำกปัจจัยภำยนอก เช่น ฟ้ำผ่ำ , สวิทช์ชิ่ง , กำรลัดวงจร  เป็นต้น 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อป้องกันอันตรำยลดควำมเส่ียงต่อควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้น ซึ่งจะท ำให้อุปกรณ์ไฟฟ้ำเสียหำย จำกปัจจัยภำยนอก 
เช่น ฟ้ำผ่ำ, สวิทช์ช่ิง, กำรลัดวงจร เป็นต้น 

วิธีกำรประเมิน 

 ผู้ประเมินท ำกำรตรวจสอบว่ำมีกำรติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันแรงดัน และกระแสเกินท่ีแผงจ่ำยไฟฟ้ำหลัก 

(ตู้ MDB) หรือไม่  และลักษณะกำรติดต้ังถูกต้องตำมหลักวิศวกรรมหรือไม่ 
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วิธีกำรให้คะแนน 

o    คะแนน 
ไม่มีกำรติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันแรงดัน และกระแสเกินภำยในอำคำรท่ีแผงจ่ำยไฟฟ้ำหลัก 

(ตู้ MDB) 

o.๕ คะแนน มีกำรติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันแรงดัน และกระแสเกินภำยในอำคำรท่ีแผงจ่ำยไฟฟ้ำหลัก (ตู้ MDB) 

๑    คะแนน 
มีกำรติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันแรงดัน และกระแสเกินภำยในอำคำรท่ีแผงจ่ำยไฟฟ้ำหลัก(ตู้ MDB)และ

ลักษณะกำรติดต้ังถูกต้องตำมหลักวิศวกรรม 

 

6. งำนระบบประปำและสุขำภิบำล 

 6.1 ระบบประปำ 

ระบบประปำ ในหมวดระบบวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม หมำยถึง น้ ำส ำหรับอุปโภค-บริโภค ภำยในโรงพยำบำล
ต้องมีคุณภำพน้ ำได้มำตรฐำน สะอำด ปลอดภัย มีแรงดันเพียงพอต่อกำรใช้งำน และมีกำรส ำรองน้ ำไว้ใช้ในกรณี
น้ ำประปำไม่ไหล หรือกรณีซ่อมแซม และมีแผนผังระบบประปำเพื่อกำรซ่อมบ ำรุงรักษำระบบประปำในอนำคต 

กำรประเมินในระบบประปำ ประกอบด้วยเกณฑ์ประเมินย่อย 3 เกณฑ์ โดยแต่ละเกณฑ์มีคะแนน 1 
คะแนน  รวมคะแนนเต็มเท่ำกับ  3  คะแนน 

6.1.1 มีกำรส ำรองน้ ำประปำ 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อให้มีกำรส ำรองน้ ำประปำท่ีสำมำรถให้บริกำรได้ตลอดเวลำ โดยปรกติในระบบประปำควรจะต้องส ำรองน้ ำไว้ใช้ได้ 
2 วัน 

วิธีกำรประเมิน 

 มีปริมำณน้ ำประปำส ำรองได้เพียงพอส ำหรับใช้ได้ 2 วัน 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีกำรส ำรองน้ ำประปำ 

0.5 คะแนน มกีำรส ำรองน้ ำประปำไว้ใช้ แต่น้อยกว่ำ 2 วัน 

1    คะแนน มกีำรส ำรองน้ ำประปำไว้ใช้ได้ 2 วัน 
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6.1.2 ถังเก็บน้ ำส ำรองต้องมีฝำถังปิดมิดชิด  

วัตถุประสงค ์

 เพื่อส ำหรับกำรตรวจสอบ บ ำรุงรักษำ และป้องกันสัตว์ แมลง หรือคนตกลงไปในถัง 

วิธีกำรประเมิน 

 ตรวจสอบว่ำมีฝำถังท่ีแข็งแรง ปิดมิดชิด มีกุญแจล็อค 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีฝำปิด 

0.5  คะแนน มีฝำปิด ไม่มิดชิด และไม่มีกุญแจล็อค 

1    คะแนน มีฝำปิด มิดชิด มีกุญแจล็อค 

 

6.2 ระบบระบำยน้ ำและระบบสุขำภิบำล 

 ระบบระบำยน้ ำและระบบสุขำภิบำล ในหมวดวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมหมำยถึง กำรระบำยน้ ำท้ิง น้ ำเสีย รวมถึงน้ ำฝน 
ออกจำกโรงพยำบำล สู่แหล่งระบบระบำยน้ ำสำธำรณะโดยไม่ท ำลำยส่ิงแวดล้อม 

 กำรประเมินในระบบระบำยน้ ำและระบบสุขำภิบำล ประกอบด้วยเกณฑ์ประเมินย่อย 4 เกณฑ์ โดยแต่ละ
เกณฑ์มีคะแนน 1 คะแนน  รวมคะแนนเต็มเท่ำกับ 4 คะแนน  
 
6.2.1 มีระบบระบำยน้ ำฝนจำกอำคำรสู่แหล่งระบำยน้ ำสำธำรณะ 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้มีระบบระบำยน้ ำฝนจำกอำคำรสู่แหล่งระบำยน้ ำสำธำรณะ ได้ตำมมำตรฐำนของงำนระบบวิศวกรรม
ส่ิงแวดล้อม 

วิธีประเมิน 

ตรวจสอบควำมลำดเอียดของรำงระบำยน้ ำว่ำเพียงพอ ไม่ก่อให้เกิดกำรตกตะกอนในท่อ หรือรำง โดย 

มีตะแกรงดักขยะในระบบระบำยน้ ำ ก่อนออกสู่ระบบระบำยน้ ำสำธำรณะ และไม่มีบริเวณน้ ำขังท่ีก่อให้เกิดแหล่งเพำะ
พันธ์ยุง 
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วิธีกำรให้คะแนน 

o    คะแนน มีควำมลำดเอียงไม่เพียงพอ มีน้ ำขังในรำงหรือท่อระบำยน้ ำ 

o.๕ คะแนน ไม่มีน้ ำขังในรำงหรือท่อระบำยน้ ำ หรือไม่มีตะแกรงดักขยะ 

๑    คะแนน 
ไม่มีน้ ำขังในรำงหรือท่อระบำยน้ ำ ไม่มีบริเวณน้ ำขังท่ีก่อให้เกิดแหล่งเพำะพันธ์ยุง และมีตะแกรงดัก

ขยะ 

 

6.2.2 กำรแยกประเภทท่อต่ำงๆ 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้ใช้งำนตำมวัตถุประสงค์ เป็นไปตำมประเภทกำรใช้งำนอย่ำงชัดเจน เช่นท่อน้ ำท้ิง ท่อส้วม ท่อระบำย
น้ ำฝน ท่อระบำยน้ ำจำกเครื่องปรับอำกำศ เป็นต้น โดยไม่มีกำรรั่วซึม 

วิธีกำรประเมิน 

ตรวจสอบกำรแยกประเภทท่อต่ำงๆ ใช้งำนตำมประเภทกำรใช้งำนอย่ำงชัดเจน โดยไม่มีกำรใช้งำนผิด
ประเภท หรือใช้งำนร่วมกัน และไม่รั่วซึม 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน มีกำรใช้งำนร่วมกัน เช่นท่อส้วมใช้ร่วมกับท่อน้ ำท้ิง เป็นต้น 

0.5 คะแนน มีกำรใช้ท่อโดยแยกประเภทตำมกำรใช้งำน แต่ยังมีกำรรั่วซึม 

1    คะแนน มีกำรใช้ท่อโดยแยกประเภทตำมกำรใช้งำน โดยไม่กำรรั่วซึม 

 

6.2.3 ระบบสุขำภิบำลห้องปฏิบัติกำร 

วัตถุประสงค ์

ห้องปฏิบัติกำร เช่น ห้อง Lab , ห้องทันตกรรม , ห้องล้ำงไต , ห้องล้ำงเครื่องมือ , ห้องรังสี , ห้องหน่วยจ่ำย
กลำงปรำศจำกเช้ือ เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรใช้งำนของห้องต่ำงๆดังกล่ำว ต้องใช้ท่อและ
อุปกรณ์ต่ำงๆ ประกอบด้วย ท่อประปำ (ท่อชนิดพิเศษไม่ก่อเกิดเป็นสนิม หรือตระกรัน) ท่อน้ ำท้ิง (ท่อชนิดพิเศษ ทน
กรด-ด่ำง)  และเครื่องมือและอุปกรณ์ชนิดพิเศษเฉพำะ เช่น ชุดกรอหินปูน เป็นต้น 
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วิธีกำรประเมิน 

ตรวจสอบกำรใช้ท่อ อุปกรณ์ และเครื่องมือชนิดพิเศษนั้นว่ำตรง ตำมประเภทกำรใช้งำนหรือไม่ 

วิธีกำรให้คะแนน 

o    คะแนน ไม่ใช้ท่อ อุปกรณ์ และเครื่องมือชนิดพิเศษ ตำมประเภทกำรใช้งำน 

o.๕ คะแนน ใช้ท่อ อุปกรณ์ และเครื่องมือชนิดพิเศษ ตำมประเภทกำรใช้งำน บำงส่วน ท่ีจ ำเป็น 

๑    คะแนน ใช้ท่อ อุปกรณ์ และเครื่องมือชนิดพิเศษ ตำมประเภทกำรใช้งำน ท้ังหมด 

 

7. งำนระบบเครื่องกล 

7.1 ลิฟต์ (ถ้ำมี) 

 ระบบลิฟต์ส ำหรับอำคำรสถำนบริกำรสุขภำพภำยในโรงพยำบำล ประกอบด้วย ระบบลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้ ระบบ
ลิฟต์โดยสำร ระบบลิฟต์ดับเพลิง ระบบลิฟต์ขนของ และระบบลิฟต์ส ำหรับผู้พิกำร ระบบลิฟต์จึงเป็นส่วนหนึ่งของ
อำคำรสูงและอำคำรสถำนพยำบำลของกระทรวงสำธำรณสุข ผู้ดูแลอำคำรจะต้องมี ส่วนเกี่ยวข้องในกำรตรวจสอบ
และซ่อมบ ำรุงรักษำ แต่เนื่องจำกลิฟต์จะติดต้ังอยู่ในปล่องลิฟต์ท ำให้ไม่สำมำรถมองเห็นอุปกรณ์ส่วนประกอบต่ำงๆ 
ในบ่อลิฟต์ (LIFT PIT) และท่ีติดต้ังอยู่เหนือหลังคำลิฟต์ได้ จริงอยู่กำรตรวจสอบระบบลิฟต์ของผู้ดูแลอำคำรส่วนใหญ่
จะตรวจดูจำกรำยงำนกำรซ่อมบ ำรุง กำรช ำรุดจำกกำรใช้งำน และกำรทดสอบว่ำมีกำรซ่อมบ ำรุงและทดสอบตำม
ระยะเวลำหรือไม่ แต่ผู้ดูแลอำคำรควรมีควำมเข้ำใจกฎหมำยและมำตรฐำนท่ีเกี่ยวกับระบบลิฟต์ให้มำกขึ้น เพื่อเป็น
กำรใช้ลิฟต์อย่ำงถูกวิธี ปลอดภัย และกำรดูแลรักษำให้มีอำยุกำรใช้งำนท่ียำวนำน 

 เพื่อเป็นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยกับผู้ป่วย ญำติและผู้รับบริกำรของโรงพยำบำล ให้สำมำรถข้ึน-ลง 
ในแนวดิ่งได้รวดเร็ว ท้ังสำมำรถให้ผู้ป่วยท่ีไม่สำมรถช่วยเหลือได้และผู้พิกำร เข้ำถึงกำรรักษำพยำบำลได้ท่ัวถึง 

วิธีกำรประเมิน 

 มีกำรแยกประเภทของลิฟต์ตำมกำรใช้งำน มีขนำดและจ ำนวนเพียงพอต่อกำรใช้งำน โถงหน้ำลิฟต์ ต้องมีพื้นท่ี
เพียงพอต่อกำรใช้งำน 

   

7.1.1  มีกำรแยกประเภทของลิฟต์ตำมกำรใช้งำน ได้แก่ ลิฟต์โดยสำร, ลิฟต์ขนของ, ลิฟต์ส ำหรับพนักงำน
ดับเพลิง       

วัตถุประสงค ์
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 เพื่อเป็นส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยกับผู้ป่วย ญำติและผู้รับบริกำรของโรงพยำบำล ให้สำมำรถข้ึน-ลง 
ในแนวดิ่งได้รวดเร็ว ท้ังสำมำรถให้ผู้ป่วยท่ีไม่สำมรถช่วยเหลือตนเองได้และผู้พิกำร เข้ำถึงกำรรักษำพยำบำลได้ท่ัวถึง 

วิธีกำรประเมิน 

 ตรวจสอบลิฟต์ของอำคำรมีกำรแยกประเภทของลิฟต์อย่ำงชัดเจน เช่น มีกำรแยกลิฟต์โดยสำรออกจำกลิฟต์ขนของ
วิธีกำรให้คะแนน 

o    คะแนน ไม่มีระบบลิฟต์ส ำหรับบริกำรผู้ป่วย ญำติและผู้รับบริกำร ส ำหรับอำคำรต้ังแต่ 2 ช้ันขึ้นไป 

o.๕ คะแนน 

1. มีกำรใช้ลิฟต์ท่ีปะปนกัน เช่น ลิฟต์ส ำหรับบรรทุกเตียงผู้ป่วยกับลิฟต์โดยสำรส ำหรับ
เจ้ำหน้ำท่ี  ลิฟต์ขนของ และลิฟต์ส ำหรับผู้พิกำร (ส ำหรับอำคำรท่ีมีลิฟต์มำกกว่ำ 1 ชุด)  หรือ 
2. อำคำรขนำดใหญ่และอำคำรสูง ตำมกฎหมำยควบคุมอำคำร ไม่มีลิฟต์ส ำหรับพนักงำน
ดับเพลิง 

๑    คะแนน 
มีกำรแยกประเภทของลิฟต์โดยสำรกับลิฟต์ขนของอย่ำงชัดเจน เช่น ลิฟต์โดยสำรส ำหรับ
เจ้ำหน้ำท่ีพร้อมอุปกรณ์ส ำหรับผู้พิกำรและเป็นไปตำมกฎหมำยควบคุมอำคำร 

 

7.1.2   มีขนำดและจ ำนวนเพียงพอต่อกำรใช้งำน 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อให้ลิฟต์มีขนำดและจ ำนวนสำมำรถรองรับกำรใช้งำนส ำหรับบริกำรผู้ป่วย ญำติและผู้รับบริกำรของอำคำรนั้นได้
อย่ำงเพียงพอ 

วิธีกำรประเมิน 

 ตรวจสอบกำรรอใช้บริกำรลิฟต์ของผู้ป่วย ญำติ ผู้รับบริกำรและเจ้ำหน้ำของโรงพยำบำลท่ีของแต่ละอำคำร มี
ปริมำณมำกและคอยลิฟต์นำนหรือไม่ 

วิธีกำรให้คะแนน 

o    คะแนน ไม่มีระบบลิฟต์ส ำหรับบริกำรผู้ป่วย ญำติและผู้รับบริกำร 

o.๕ คะแนน ใช้ลิฟต์โดยสำรแทนลิฟต์ส ำหรับบรรทุกเตียงผู้ป่วย และมีกำรรอใช้ลิฟต์นำนผิดปกติเกิน 5 นำที 

๑    คะแนน 
มีขนำดและจ ำนวนของลิฟต์สำมำรถรองรับกำรใช้งำนส ำหรับบริกำรผู้ป่วย ญำติและผู้รับบริกำร
ของอำคำรนั้นได้อย่ำงดีไม่มีกำรรอนำน 

 

7.1.3 บริเวณโถงหน้ำลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้ ต้องมีพื้นที่สำมำรถเข็นเปลนอนสวนกันได้ 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อให้บริเวณโถงหน้ำลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้มีพื้นท่ีส ำหรับให้บริกำรผู้ป่วยได้สะดวกรวดเร็วสำมำรถเข็นเปลผู้ป่วย
สวนกันได้ ไม่มีส่ิงกีดขว้ำงท้ังในกรณีใช้งำนตำมปกติและกรณีมีเหตุฉุกเฉิน 
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วิธีกำรประเมิน 

 ประเมินด้วยสำยตำว่ำบริเวณโถงหน้ำลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้มีพื้นท่ีส ำหรับให้บริกำรผู้ป่วยได้สะดวกรวดเร็ว ไม่มีส่ิง
กีดขว้ำง สำมำรถเข็นเปลนอนสวนกันได้สะดวกและปลอดภัย พื้นท่ีด้ำนโถงหน้ำลิฟต์กว้ำงประมำณ 3 เมตร 

วิธีกำรให้คะแนน 

o    คะแนน 
บริเวณโถงระบบลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้ส ำหรับบริกำรผู้ป่วย ญำติและผู้รับบริกำร มีลักษณะคับ
แคบ ไม่สำมำรถเข็นเปลนอนสวนกันได้ ไม่ปลอดภัย 

o.๕ คะแนน 
บริเวณโถงหน้ำลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้สำมำรถเข็นเปลนอนสวนกันได้ แต่อำจมีส่ิงกีดขว้ำงทำง
สัญจรไม่สะดวก 

๑    คะแนน 
บริเวณโถงหน้ำลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้ มีพื้นท่ีเพียงพอต่อกำรใช้งำน สำมำรถเข็นเปลนอนสวน
กันได้สะดวก ปลอดภัย 

7.1.4 ก ำหนดให้มีลิฟต์ส ำหรับผู้พิกำรและทุพพลภำพสำมำรถใช้งำนได้ 
วัตถุประสงค ์

 มีกำรติดต้ังอุปกรณ์ส ำหรับผู้พิกำรและทุพพลภำพสำมำรถใช้งำนได้สะดวกตำมกฎกระทรวง 

วิธีกำรประเมิน 

 ตรวจสอบปุ่มกดบริเวณโถงหน้ำลิฟต์และภำยในตัวลิฟต์ว่ำมีกำรติดต้ังอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับผู้พิกำรและ
ทุพพลภำพให้สำมำรถใช้งำนได้สะดวกและเป็นไปตำมกฎกระทรวงก ำหนด 

วิธีกำรให้คะแนน 

o    คะแนน ไม่มีกำรติดต้ังอุปกรณ์ส ำหรับผู้พิกำรและทุพพลภำพ 

o.๕ คะแนน 
มีกำรติดต้ังอุปกรณ์ส ำหรับผู้พิกำรและทุพพลภำพ  แต่อำจมีส่ิงกีดขว้ำงหรือกำรใช้งำนไม่สะดวก 
/ มีไม่ครบตำมกฎกระทรวงก ำหนด 

๑    คะแนน 
มีกำรติดต้ังอุปกรณ์ส ำหรับผู้พิกำรและทุพพลภำพสำมำรถใช้งำนได้สะดวกครบตำมกฎกระทรวง
ก ำหนด 

เอกสำรอ้ำงอิง 

 กฎหมำยเกี่ยวกับส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพและคนชรำ 
 

7.1.5  บริเวณโถงหน้ำลิฟต์และภำยในห้องโดยสำรต้องสะอำด มีระบบระบำยอำกำศและแสงสว่ำงภำยในห้อง
โดยสำรที่เหมำะสม 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อให้บริเวณโถงหน้ำลิฟต์และภำยในห้องโดยสำร มีกำรรักษำควำมสะอำด มีกำรตรวจสอบกำรท ำงำนของพัดลม
ระบำยอำกำศ  
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 ตรวจเช็คควำมสะอำดภำยในห้องโดยสำรของลิฟต์และบริเวณโถงหน้ำลิฟต์และกำรท ำงำนของพัดลมระบำยอำกำศ
และแสงสว่ำงภำยในตัวลิฟต์ 

วิธีกำรให้คะแนน 

o    คะแนน โถงหน้ำลิฟต์และภำยในห้องโดยสำร ไม่สะอำด ไม่สว่ำงและไม่มีกำรระบำยอำกำศ 

o.๕ คะแนน 
ควำมสะอำดโถงหน้ำลิฟต์และภำยในห้องโดยสำร มีระบบระบำยอำกำศ แสงสว่ำงท่ีเหมำะสม 
โดยมีไม่ครบตำมข้อก ำหนด 

๑    คะแนน 
โถงหน้ำลิฟต์และภำยในห้องโดยสำร ต้องมีกำรท ำควำมสะอำดอย่ำงสม่ ำเสมอ พร้อมมีกำร
ตรวจสอบกำรท ำงำระบบระบำยอำกำศและแสงสว่ำงท่ีห้องโดยสำรของลิฟต์ 

 

7.2 ระบบปรับอำกำศและระบบระบำยอำกำศ 

 ระบบปรับอำกำศ เป็นระบบท่ีมีท ำให้เกิดควำมสบำยต่อร่ำงกำยและรักษำยืดอำยุวัสดุ-อุปกรณ์ ระบบท่ีดีจะต้อง
ค ำนึงถึงกำรเลือกใช้วัสดุ-อุปกรณ์และควบคุมสภำพอำกำศส ำหรับปฏิบัติงำนท่ีมีประสิทธิ์ภำพสูงแต่ไม่จ ำเป็นจะต้อง
ใช้วัสดุ-อุปกรณ์ท่ีมีรำคำแพงเสมอไป รวมท้ังค ำนึงกำรประหยัดค่ำใช้จ่ำยเรื่องพลังงำน และไม่ก่อให้เกิดปัญหำต่อ
ส่ิงแวดล้อมในภำยหลังด้วย ระบบท่ีดีจึงต้องเริ่มต้นต้ังแต่กำรออกแบบทำงวิศวกรรม กำรใช้วัสดุกำรติดต้ัง  กำร
ตรวจสอบกำรท ำงำนของระบบท่ีถูกต้องและมีกำรดูแลบ ำรุงรักษำเป็นระยะเวลำต่อเนื่อง 

คุณภำพอำกำศ ในท่ีนี้จะกล่ำวถึง สภำวะอำกำศภำยในแผนกท่ีปฏิบัติงำน มีควำมเหมำะสมท้ังอุณหภูมิและควำมช้ืน
สัมพัทธ์ และมีคุณภำพอำกำศท่ีดี องค์ประกอบของคุณภำพอำกำศท่ีดี ประกอบด้วย 

- ภำวะน่ำสบำย ของผู้อยู่บริเวณนั้นๆ นั่นคืออุณหภูมิของอำกำศ ควำมช้ืนสัมพัทธ์ และควำมเร็วของลม
ของอำกำศบริเวณนั้นๆ ท่ียอมรับได้  

- กำรหำยใจ เป็นไปได้อย่ำงสะดวกสบำย ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมำณควำมเข้มข้นของออกซิ เจนและ
คำร์บอนไดออกไซด์ ท่ี ณ บริเวณผู้อยู่บริเวณนั้นๆ  

- ควำมเข้มข้นของก๊ำซ, ไอ, อนุภำคของส่ิงสกปรกและสำรเคมีในอำกำศ ส่ิงเหล่ำนี้มีปริมำณไม่มำก ไม่
ก่อให้เกิดผลร้ำยต่อสุขภำพและร่ำงกำยของคน 

ซึ่งจะก่อให้เกิดภำวะสบำยต่อผู้เข้ำใช้บริเวณพื้นท่ีนั้นๆ ไม่เกิดปัญหำคุณภำพอำกำศขึ้นได้ โดยท้ังนี้จะแยกพิจำรณำพื้นท่ี
เป็น 2 ส่วน คือ 

1) พื้นท่ีส่วนท่ีไม่มีกำรติดต้ังระบบปรับอำกำศ ใช้กำรถ่ำยเทอำกำศจำกภำยนอกและกำรไหลเวียนอำกำศ
ภำยในท่ีเหมำะสม ท ำให้ระดับอุณหภูมิและควำมช้ืนสัมพัทธ์ภำยในพื้นท่ีเหมำะสม ก่อให้เกิดภำวะ
สบำยไม่รู้สึกร้อนอบอ้ำวหรืออึดอัด ไม่สบำยกำย รวมท้ังไม่เกิดกำรสะสมกล่ินและมลพิษต่ำงๆ ขึ้น
ภำยในแผนก 

2) พื้นท่ีส่วนท่ีมีกำรติดต้ังระบบปรับอำกำศ ระบบปรับอำกำศต้องเหมำะสมหรือบ ำรุงรักษำได้ง่ำยและ
สะดวก สำมำรถควบคุมระดับอุณหภูมิและควำมช้ืนสัมพัทธ์ได้ดี มีกำรเติมอำกำศสะอำด(Fresh Air) 
จำกภำยนอกไหลเวียนเข้ำสู่ภำยในอย่ำงเหมำะสม เพื่อให้เกิดกำรหมุนเวียนอำกำศภำยในส่วนท่ีมีกำรใช้

http://rvsintergroup.com/air_conditioning_system3.php
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ระบบปรับอำกำศ ถ้ำอำกำศสะอำดจำกภำยนอกไหลเวียนเข้ำมำสู่ภำยในอำคำรไม่เพียงพอ  จะท ำให้
อำกำศภำยในอำคำรนิ่ง และเกิดกำรสะสมกล่ินและมลพิษต่ำงๆ ได้ 

 

7.2.1  พื้นที่ให้บริกำรและพื้นที่ปฏิบัติงำน ต้องมีอำกำศที่สะอำดจำกภำยนอกเติมเข้ำสู่พื้นที่บริกำร/ ปฏิบัติงำน 
ให้ได้อัตรำกำรถ่ำยเทอำกำศที่เหมำะสม โดยวิธีธรรมชำติหรือวิธีกล 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อกำรหมุนเวียนของอำกำศในพื้นท่ีให้บริกำรและพื้นท่ีปฏิบัติงำน ไม่เป็นบริเวณท่ีอับอำกำศ อำจกลำยเป็นแหล่ง
สะสมของเช้ือโรคได้ เป็นกำรเจือจำงเช้ือโรคด้วยวิธีธรรมชำติ 

วิธีกำรประเมิน 

 ประเมินด้วยสำยตำ ควำมรู้สึกท่ีเกิดควำมสบำย และสอบถำมผู้ใช้งำน ว่ำพื้นท่ีให้บริกำรและพื้นท่ีปฏิบัติงำน โปร่ง
สบำย มีอำกำศหมุนเวียนดี โดยวิธีธรรมชำติหรือวิธีกล 

วิธีกำรให้คะแนน 

o    คะแนน พื้นท่ีให้บริกำรและพื้นท่ีปฏิบัติงำน เป็นท่ีอับอำกำศ ไม่มีกำรถ่ำยเทของอำกำศ 
o.๕ คะแนน พื้นท่ีให้บริกำรและพื้นท่ีปฏิบัติงำน มีกำรระบำยอำกำศได้บำงส่วน  

๑    คะแนน 
พื้นท่ีให้บริกำรและพื้นท่ีปฏิบัติงำน โปร่งสบำย ท ำให้มีอำกำศใหม่ท่ีบริสุทธิ์หมุนเวียนได้ โดยวิธี
ธรรมชำติ  หรือวิธีกล 

นิยำมศัพท์   

 กำรถ่ำยเทอำกำศด้วยวิธีกล  หมำยถึง กำรติดต้ังอุปกรณ์ เช่น พัดลม  ท่อส่งลม เพื่อช่วยในกำรระบำย
อำกำศ 

 กำรถ่ำยเทอำกำศด้วยวิธีธรรมชำติ  หมำยถึง  กำรน ำอำกำศธรรมชำติเข้ำมำในพื้นท่ี เช่น กำรเจำะช่องให้
อำกำศเข้ำและออกได้โดยสะดวก 

 

7.2.2 มีกำรควบคุมทิศทำงกำรเคลื่อนที่ของอำกำศในบริเวณห้องตรวจ  

วัตถุประสงค ์

 เพื่อป้องกันกำรแพร่กระจำยของเช้ือโรคทำงอำกำศให้ผู้ใช้อำคำรไม่ติดเช้ือ โดยควบคุมกำรเคล่ือนท่ีของอำกำศ  จำก
บริเวณท่ีผู้ปฏิบัติงำนไปยังผู้รับบริกำร 

วิธีกำรประเมิน 

 ใช้วิธีกำรตรวจสอบกำรไหลวนของอำกำศ จำกบริเวณสะอำดมำกไปยังบริเวณสะอำดน้อย 
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วิธีกำรให้คะแนน 

o    คะแนน พื้นท่ีให้บริกำรและพื้นท่ีปฏิบัติงำน   ไม่มีกำรควบคุมทิศทำงกำรเคล่ือนท่ีของอำกำศ 

o.๕ คะแนน 
พื้นท่ีให้บริกำรและพื้นท่ีปฏิบัติงำน มีกำรควบคุมทิศทำงกำรเคล่ือนท่ีของอำกำศ  แต่ไม่ครบทุก
ห้องตรวจ 

๑    คะแนน 
พื้นท่ีให้บริกำรและพื้นท่ีปฏิบัติงำน  มีกำรควบคุมทิศทำงกำรเคล่ือนท่ีของอำกำศ ครบทุกห้อง
ตรวจ 

 

7.2.3 ห้องตรวจผู้ป่วยที่แสดงอำกำรโรคติดเชื้อทำงอำกำศ ต้องมีกำรควบคุมแรงดันอำกำศ 

วัตถุประสงค ์

 ใหห้้องตรวจผู้ป่วยท่ีแสดงอำกำรโรคติดเช้ือทำงอำกำศ มีควำมดันเป็นลบ เพื่อป้องกันกำรแพร่กระจำยเช้ือโรคออกสู่
ภำยนอก 

วิธีกำรประเมิน 

 มีกำรติดต้ังอุปกรณ์เพื่อควบคุมแรงดันภำยในห้องให้เป็นลบ พร้อมมีรำยงำนกำรตรวจสอบ 

วิธีกำรให้คะแนน 

o    คะแนน 
ห้องตรวจผู้ป่วยท่ีแสดงอำคำรโรคติดเช้ือทำงอำกำศ ไม่มีกำรติดต้ังอุปกรณ์ควบคุมแรงดันในห้อง
ให้เป็นลบ 

o.๕ คะแนน 
ห้องตรวจผู้ป่วยท่ีแสดงอำคำรโรคติดเช้ือทำงอำกำศ มีกำรติดต้ังอุปกรณ์ควบคุมแรงดันในห้องให้
เป็นลบ  แต่ไม่มีรำยงำนกำรตรวจสอบ 

๑    คะแนน 
ห้องตรวจผู้ป่วยท่ีแสดงอำคำรโรคติดเช้ือทำงอำกำศ มีกำรติดต้ังอุปกรณ์ควบคุมแรงดันในห้องให้
เป็นลบอย่ำงถูกต้อง พร้อมมีรำยงำนกำรตรวจสอบ 

นิยำมศัพท์   
 อุปกรณ์เพื่อควบคุมแรงดัน ประกอบด้วย พัดลมดูดอำกำศ, แผ่นกรองอำกำศชนิด HEPA, Pressure Gage 
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ค ำอธบิำยเกณฑ์กำรเยีย่มประเมนิมำตรฐำนระบบบรกิำรสุขภำพ 

ด้ำนที่ 3 ระบบงำนควำมปลอดภัยในโรงพยำบำล 

 

ผู้ท ำกำรตรวจสอบจะต้องพิจำรณำจำกเกณฑ์ประเมินผลกำรตรวจสอบด้ำนควำมปลอดภัยในโรงพยำบำล 
แล้วให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ โดยเปรียบเทียบกับส่ิงท่ีพบเห็น หลักฐำน กำรด ำเนินกำร กำรสัมภำษณ์ โดยใส่ผลกำร
พิจำรณำในแต่ละข้อได้หนึ่งช่องคะแนน ซึ่งรำยละเอียดแต่ละช่องคะแนนดังนี้ 

 

3.1 ผู้รับผิดชอบงำนด้ำนควำมปลอดภัย 10 เปอร์เซ็นต์ 

มีผู้รับผิดชอบหรือคณะท ำงำนท่ีท ำหน้ำท่ีรับผิดชอบงำนด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน ส่งเสริม และ
สนับสนุน กิจกรรมด้ำนควำมปลอดภัย เพื่อป้องกันและลดกำรเกิดอุบัติเหตุ กำรประสบอันตรำย กำรเจ็บป่วยหรือ
กำรเกิดเหตุเดือดร้อนร ำคำญอันเนื่องจำกกำรท ำงำน หรือควำมไม่ปลอดภัยในกำรท ำงำน 

 
3.1.1 มีผู้รับผิดชอบหรือคณะท ำงำนที่ท ำหน้ำที่รับผิดชอบงำนด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 
วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีผู้รับผิดชอบหรือคณะท ำงำน ท่ีเป็นเอกสำรลำยลักษณ์อักษร 

0.5  คะแนน 
มีผู้รับผิดชอบหรือคณะท ำงำน ท่ีเป็นเอกสำรลำยลักษณ์อักษร แต่ไม่ได้ลงนำมโดยผู้บริหำร
ปัจจุบัน หรือไม่มีกำรก ำหนดหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 

1    คะแนน 
มีผู้รับผิดชอบหรือคณะท ำงำน ท่ีเป็นลำยลักษณ์อักษรท่ีลงนำมโดยผู้บริหำรปัจจุบัน และมีกำร
ก ำหนดหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน 

 
3.1.2 จัดให้มีกำรประชุมผู้รับผิดชอบหรือคณะท ำงำนด้ำนควำมปลอดภัยเป็นประจ ำอย่ำงต่อเนื่อง 
วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีกำรประชุมของผู้รับผิดชอบหรือคณะท ำงำนด้ำนควำมปลอดภัย 

0.5  คะแนน 
มีกำรประชุมของผู้รับผิดชอบหรือคณะท ำงำนด้ำนควำมปลอดภัย แต่เนื้อหำในกำรประชุมไม่
สอดคล้องกับระบบงำนกำรตรวจสอบด้ำนควำมปลอดภัยในโรงพยำบำล 

1    คะแนน 
มีกำรประชุมของผู้รับผิดชอบหรือคณะท ำงำนด้ำนควำมปลอดภัย เนื้อหำของกำรประชุมมี
สำระส ำคัญสอดคล้อง ครอบคลุมกับระบบงำนกำรตรวจสอบด้ำนควำมปลอดภัยในโรงพยำบำล 

 
3.1.3 ประชำสัมพันธ์หรือเผยแพร่รำยชื่อและหน้ำที่ผู้รับผิดชอบของคณะท ำงำนให้ทรำบอย่ำงทั่วถึง 
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วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีกำรถ่ำยทอด เผยแพร่รำยช่ือและหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบของคณะท ำงำน 
0.5  คะแนน มีกำรถ่ำยทอด เผยแพร่รำยช่ือและหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบของคณะท ำงำน ไม่ท่ัวถึงทุกหน่วยงำน 

1    คะแนน 

มีกำรถ่ำยทอด เผยแพร่รำยช่ือและหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบของคณะท ำงำน ครอบคลุมทุกหน่วยงำน
ด้วยหลำยวิธีกำรท่ีมีควำมเหมำะสม เช่น ส่ือท่ีใช้ประชำสัมพันธ์ ได้แก่ กำรติดประกำศ ป้ำย 
บอร์ด โปสเตอร์ เอกสำรเผยแพร่ แผ่นพับ วำรสำรจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ กำรประชุมบุคลำกร  
บันทึกกำรแจกจ่ำย เอกสำรเวียนรับทรำบ เป็นต้น 

 

 
 

3.2 คู่มือปฏิบัติงำนด้ำนควำมปลอดภัย 5 เปอร์เซ็นต์ 

จัดท ำคู่มือควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง ก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำร และ
จัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย 

 

3.2.1 คู่มือปฏิบัติประกอบด้วยขั้นตอนปฏิบัติงำนอย่ำงปลอดภัยและกฎข้อบังคับด้ำนควำมปลอดภัย 

 วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีคู่มือปฏิบัติ 
0.5  คะแนน มีคู่มือปฏิบัติ แต่ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงำนอย่ำงปลอดภัย หรือไม่มีกฎข้อบังคับด้ำนควำมปลอดภัย  

1    คะแนน 
มีคู่มือปฏิบัติ ประกอบด้วยขั้นตอนปฏิบัติงำนอย่ำงปลอดภัย และกฎข้อบังคับด้ำนควำม
ปลอดภัย  

 

3.2.2 จัดท ำคู่มือที่สอดคล้องกับมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยตำมกฎหมำยของรัฐ และมำตรฐำนต่ำงๆ ที่
เก่ียวข้อง 
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 วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน 
คู่มือไม่มีควำมสอดคล้องกับมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยตำมกฎหมำยของรัฐ และมำตรฐำน
ต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

0.5  คะแนน 
คู่มือ มีควำมสอดคล้องกับมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยตำมกฎหมำยของรัฐ และมำตรฐำนต่ำงๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องไม่ครบทุกด้ำนของมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยในโรงพยำบำล 

1    คะแนน 
คู่มือ มีควำมสอดคล้องกับมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยตำมกฎหมำยของรัฐ และมำตรฐำนต่ำงๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องครบทุกด้ำนของมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยในโรงพยำบำล 

 

3.2.3 มีกำรทบทวนคู่มือเม่ือมีกำรเปลี่ยนแปลงงำนเพื่อให้ขั้นตอนกำรท ำงำนมีควำมทันสมัยอยู่เสมอ 

   วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีกำรทบทวนคู่มือ 
0.5  คะแนน มีกำรทบทวนคู่มือเมื่อมีกำรเปล่ียนแปลงงำน แต่ไม่ครอบคลุมทุกงำน 
1    คะแนน มีกำรทบทวนคู่มือเมื่อมีกำรเปล่ียนแปลงงำน ครอบคลุมทุกงำน 

 

3.3 กำรอบรมบุคลำกร 5 เปอร์เซ็นต์ 

 อบรมให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับข้อบังคับและคู่มือด้ำนควำมปลอดภัย มีกำรอบรมบุคลำกรให้มีควำมรู้ตำม
ลักษณะงำนท่ีได้รับมอบหมำย หรือมีควำมช ำนำญเฉพำะด้ำน  เช่น กำรอบรมด้วยวิธี on the job training 

 

3.3.1  มีกำรอบรมบุคลำกรให้มีควำมรู้เก่ียวกับข้อบังคับ และกำรปฏิบัติตำมขั้นตอนที่จัดท ำไว้ในคู่มือ
ปฏิบัติงำนเพื่อควำมปลอดภัย 
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 วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีกำรอบรมบุคลำกร 

0.5  คะแนน 
มีกำรอบรมบุคลำกร แต่เนื้อหำไม่ครอบคลุมเกี่ยวกับข้อบังคับ และกำรปฏิบัติตำมขั้นตอนท่ี
จัดท ำไว้ในคู่มือปฏิบัติงำนเพื่อควำมปลอดภัย 

1    คะแนน 
มีกำรอบรมบุคลำกร เนื้อหำครอบคลุมเกี่ยวกับข้อบังคับ และกำรปฏิบัติตำมขั้นตอนท่ีจัดท ำไว้ใน
คู่มือปฏิบัติงำนเพื่อควำมปลอดภัย 

 

3.3.2  มีกำรอบรมบุคลำกรให้มีควำมรู้  และสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง ,ปลอดภัย โดยจ ำแนกตำม
ลักษณะงำน 

   วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีกำรอบรมบุคลำกร 
0.5  คะแนน มีกำรอบรมบุคลำกร แต่ไม่ตรงตำมลักษณะงำนท่ีท ำ 
1    คะแนน มีกำรอบรมบุคลำกร ตรงตำมลักษณะงำนท่ีท ำ 

 

3.3.3 มีกำรประเมินผลในกำรฝึกอบรม จำกผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรเพื่อให้ทรำบถึงผลสัมฤทธิ์ของกำรพัฒนำ  

   วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีกำรประเมินผลในกำรฝึกอบรม 
0.5  คะแนน มีกำรประเมินผลในกำรฝึกอบรม แต่ไม่ครบทุกหลักสูตรกำรฝึกอบรม 
1    คะแนน มีกำรประเมินผลในกำรฝึกอบรม ครบทุกหลักสูตรกำรฝึกอบรม 

 

3.3.4 มีกำรฝึกอบรม มีเอกสำร มีกำรประเมินผล เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนทุกระดับ 

   วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนทุกระดับ 
0.5  คะแนน มีกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน แต่ไม่ครบทุกระดับ 
1    คะแนน มีกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนทุกระดับ 
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3.4 ระบบกำรซ่อมบ ำรุง 10 เปอร์เซ็นต์ 

 กำรดูแลรักษำ ซ่อมบ ำรุง เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่ำงๆท่ีใช้ในกำรผลิต หรืองำนบริกำร เพื่อให้สำมำรถท ำงำนได้เต็ม
ประสิทธิภำพ และมีควำมปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงำนและผู้มำใช้บริกำร 

 

3.4.1  มีกำรซ่อมแซมเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภำพปลอดภัยตลอดระยะเวลำที่ใช้งำน ตำม
มำตรฐำนและหลักวิชำกำรด้ำนวิศวกรรม วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน 
ไม่มีกำรซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภำพปลอดภัยตลอดระยะเวลำท่ีใช้
งำน 

0.5  คะแนน 
มีกำรซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภำพปลอดภัยตลอดระยะเวลำท่ีใช้งำน 
แต่ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนและหลักวิชำกำรด้ำนวิศวกรรม 

1    คะแนน 
มีกำรซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภำพปลอดภัยตลอดระยะเวลำท่ีใช้งำน 
ตำมมำตรฐำนและหลักวิชำกำรด้ำนวิศวกรรม 

 

3.4.2 มีแผนกำรดูแล ซ่อมบ ำรุงเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

   วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีแผนกำรดูแล ซ่อมบ ำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

0.5  คะแนน 
มีแผนกำรดูแล ซ่อมบ ำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ และเข้ำด ำเนินกำร แต่ไม่เป็นไปตำมระยะเวลำ
ท่ีก ำหนด 

1    คะแนน มีแผนกำรดูแล ซ่อมบ ำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ และเข้ำด ำเนินกำรตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 
 

3.4.3 มีเอกสำรบันทึกผลกำรดูแล กำรซ่อมบ ำรุงเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 

   วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีเอกสำรบันทึกผลกำรดูแล กำรซ่อมบ ำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

0.5  คะแนน 
มีเอกสำรบันทึกผลกำรดูแล กำรซ่อมบ ำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ แต่ไม่ครบท้ัง 7 ระบบ ของ
งำนตรวจสอบด้ำนวิศวกรรมควำมปลอดภัยในโรงพยำบำล 

1    คะแนน 
มีเอกสำรบันทึกผลกำรดูแล กำรซ่อมบ ำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ ครบท้ัง 7 ระบบ ของงำน
ตรวจสอบด้ำนวิศวกรรมควำมปลอดภัยในโรงพยำบำล 
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3.5  ป้ำยแสดงเพื่อควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 5 เปอร์เซ็นต์ 

 ในขณะท่ีมีกำรซ่อมบ ำรุงเครื่องจักร ควรจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันมิให้เครื่องจักรนั้นท ำงำน และให้แขวนป้ำยแสดง
เครื่องหมำยหรือสัญลักษณ์ห้ำมเปิดสวิตช์ไว้ที่สวิตช์ของเครื่องจักรด้วย 

 

3.5.1 มีป้ำยแสดงเคร่ืองหมำยหรือสัญลักษณ์ในกรณีที่มีกำรซ่อมบ ำรุงเคร่ืองจักร 

   วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีป้ำยแสดงเครื่องหมำยหรือสัญลักษณ์ในกรณีท่ีมีกำรซ่อมบ ำรุงเครื่องจักร 

0.5  คะแนน 
มีป้ำยแสดงเครื่องหมำยหรือสัญลักษณ์ในกรณีท่ีมีกำรซ่อมบ ำรุงเครื่องจักร แต่ไม่ครบทุกลักษณะ
งำน 

1    คะแนน มีป้ำยแสดงเครื่องหมำยหรือสัญลักษณ์ในกรณีท่ีมีกำรซ่อมบ ำรุงเครื่องจักร ครบทุกลักษณะงำน 
 

3.5.2 มีระบบ วิธีกำร หรืออุปกรณ์ป้องกัน ในกรณีที่มีกำรซ่อมบ ำรุงเคร่ืองจักร 

   วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีระบบ วิธีกำร หรืออุปกรณ์ป้องกัน ในกรณีท่ีมีกำรซ่อมบ ำรุงเครื่องจักร 

0.5  คะแนน 
มีระบบ วิธีกำร หรืออุปกรณ์ป้องกัน ในกรณีท่ีมีกำรซ่อมบ ำรุงเครื่องจักร แต่ไม่ครบทุกลักษณะ
งำน  

1    คะแนน มีระบบ วิธีกำร หรืออุปกรณ์ป้องกัน ในกรณีท่ีมีกำรซ่อมบ ำรุงเครื่องจักร ครบทุกลักษณะงำน 
 

3.6 กำรตรวจสอบและกำรทดสอบชิ้นส่วน และอุปกรณ์ของเคร่ืองจักร 5 เปอร์เซ็นต์ 

 ต้องจัดให้มีกำรตรวจสอบและกำรทดสอบช้ินส่วนและอุปกรณ์ของเครื่องจักร อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง เช่น หม้อไอน้ ำ, 
ระบบลิฟท์ เป็นต้น พร้อมจัดให้มีกำรตรวจสอบระบบควำมปลอดภัยและระบบกำรท ำงำนเป็นประจ ำทุกเดือน และ
เก็บผลกำรด ำเนินกำรไว้เพื่อกำรตรวจติดตำม 
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3.6.1 มีกำรตรวจสอบ ทดสอบชิ้นส่วน และอุปกรณ์ของเคร่ืองจักร อย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง 
วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีกำรตรวจสอบ ทดสอบช้ินส่วน และอุปกรณ์ของเครื่องจักร 
0.5  คะแนน มีกำรตรวจสอบ ทดสอบช้ินส่วน และอุปกรณ์ของเครื่องจักร อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง แต่ไม่ครบท้ัง 

7 ระบบ ของงำนตรวจสอบด้ำนวิศวกรรมควำมปลอดภัยในโรงพยำบำล 
1    คะแนน มีกำรตรวจสอบ ทดสอบช้ินส่วน และอุปกรณ์ของเครื่องจักร อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง ครบท้ัง 7 

ระบบ ของงำนตรวจสอบด้ำนวิศวกรรมควำมปลอดภัยในโรงพยำบำล 
 

3.6.2 มีเอกสำรบันทึกผลกำรตรวจสอบ ทดสอบชิ้นส่วน และอุปกรณ์ของเคร่ืองจักร 
วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีเอกสำรบันทึกผลกำรตรวจสอบ ทดสอบช้ินส่วน และอุปกรณ์ของเครื่องจักร 

0.5  คะแนน 
มีเอกสำรบันทึกผลกำรตรวจสอบ ทดสอบช้ินส่วน และอุปกรณ์ของเครื่องจักร แต่ไม่ครบท้ัง 7 
ระบบ ของงำนตรวจสอบด้ำนวิศวกรรมควำมปลอดภัยในโรงพยำบำล 

1    คะแนน 
มีเอกสำรบันทึกผลกำรตรวจสอบ ทดสอบช้ินส่วน และอุปกรณ์ของเครื่องจักร ครบท้ัง 7 ระบบ 
ของงำนตรวจสอบด้ำนวิศวกรรมควำมปลอดภัยในโรงพยำบำล 

 

3.7 แผนผังวงจรไฟฟ้ำที่ติดต้ังภำยในโรงพยำบำลทั้งหมดซ่ึงได้รับกำรรับรองจำกวิศวกรหรือ
กำรไฟฟ้ำประจ ำท้องถ่ิน 

5 เปอร์เซ็นต์ 

 แผนผังวงจรไฟฟ้ำท่ีติดต้ังภำยในโรงพยำบำล เพื่อใช้ในกำรวำงแผนซ่อมบ ำรุงรวมถึงกำรใช้งำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และมีควำมปลอดภัย 

3.7.1 มีกำรทบทวนแผนผังวงจรไฟฟ้ำ เม่ือมีกำรปรับเปลี่ยน ติดต้ัง หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำใหม่ 

   วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีกำรทบทวนแผนผังวงจรไฟฟ้ำ เมื่อมีกำรปรับเปล่ียน ติดต้ัง หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำใหม่ 

0.5  คะแนน 
มีกำรทบทวนแผนผังวงจรไฟฟ้ำ เมื่อมีกำรปรับเปล่ียน ติดต้ัง หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำใหม่ แต่
ไม่มีกำรบันทึกเป็นเอกสำร 

1    คะแนน 
มีกำรทบทวนแผนผังวงจรไฟฟ้ำ เมื่อมีกำรปรับเปล่ียน ติดต้ัง หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำใหม่  มี
กำรบันทึกเป็นเอกสำร 

 
3.7.2 แบบแผนผังไฟฟ้ำต้องจัดเก็บระบบและตรวจติดตำมได้ 
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วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีกำรจัดเก็บระบบและตรวจติดตำมได้ของแบบแผนผังไฟฟ้ำ 
0.5  คะแนน มีกำรจัดเก็บระบบและตรวจติดตำมได้ของแบบแผนผังไฟฟ้ำ แต่ไม่ครบถ้วนทุกหน่วยงำน 
1    คะแนน มีกำรจัดเก็บระบบและตรวจติดตำมได้ของแบบแผนผังไฟฟ้ำ ครบถ้วนทุกหน่วยงำน 

 

3.8 ตรวจสอบ และบ ำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำและบริภัณฑ์ไฟฟ้ำ 10 เปอร์เซ็นต์ 

 ต้องจัดให้มีกำรตรวจสอบและบ ำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำและบริภัณฑ์ไฟฟ้ำ ไม่น้อยกว่ำปีละ 1 ครั้ง พร้อมจัดให้มีกำร
ตรวจสอบระบบควำมปลอดภัยและระบบกำรท ำงำนเป็นประจ ำทุกเดือน และเก็บผลกำรด ำเนินกำรไว้เพื่อกำรตรวจ
ติดตำม 

3.8.1 มีกำรตรวจสอบ และบ ำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำและบริภัณฑ์ไฟฟ้ำ ไม่น้อยกว่ำปีละ 1 คร้ัง 
วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีกำรตรวจสอบ และบ ำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำและบริภัณฑ์ไฟฟ้ำ 

0.5  คะแนน 
มีกำรตรวจสอบ และบ ำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำและบริภัณฑ์ไฟฟ้ำ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง แต่ไม่ครบ
ท้ัง 7 ระบบ ของงำนตรวจสอบด้ำนวิศวกรรมควำมปลอดภัยในโรงพยำบำล 

1    คะแนน 
มีกำรตรวจสอบ และบ ำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำและบริภัณฑ์ไฟฟ้ำ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง ครบท้ัง 7 
ระบบ ของงำนตรวจสอบด้ำนวิศวกรรมควำมปลอดภัยในโรงพยำบำล 

 
3.8.๒ มีเอกสำรบันทึกผลกำรตรวจสอบ และบ ำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำและบริภัณฑ์ไฟฟ้ำ 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีเอกสำรบันทึกผลกำรตรวจสอบ และบ ำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำและบริภัณฑ์ไฟฟ้ำ 

0.5  คะแนน 
มีเอกสำรบันทึกผลกำรตรวจสอบ และบ ำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำและบริภัณฑ์ไฟฟ้ำ แต่ไม่ครบท้ัง 7 
ระบบ ของงำนตรวจสอบด้ำนวิศวกรรมควำมปลอดภัยในโรงพยำบำล 

1    คะแนน 
มีเอกสำรบันทึกผลกำรตรวจสอบ และบ ำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำและบริภัณฑ์ไฟฟ้ำ  ครบท้ัง 7 
ระบบ ของงำนตรวจสอบด้ำนวิศวกรรมควำมปลอดภัยในโรงพยำบำล 

 

3.9 ระบบป้องกันฟ้ำผ่ำไว้ที่อำคำร และบริเวณที่มีถังเก็บของเหลวไวไฟหรือก๊ำซไวไฟ      5 เปอร์เซ็นต์ 

 ติดต้ังระบบป้องกันฟ้ำผ่ำ เพื่อป้องกันควำมเสียหำยจำกฟ้ำผ่ำโดยตรงต่อ ชีวิต ทรัพย์สิน และอำคำรสถำนท่ี โดย
ออกแบบติดต้ังตำมมำตรฐำนของสมำคมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ฉบับล่ำสุด 
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3.9.1  มีกำรติดต้ังระบบป้องกันฟ้ำผ่ำ เพื่อป้องกันควำมเสียหำยจำกฟ้ำผ่ำทุกอำคำรตำมมำตรฐำนของสมำคม
วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีกำรติดต้ังระบบป้องกันฟ้ำผ่ำ 
0.5  คะแนน มีกำรติดต้ังระบบป้องกันฟ้ำผ่ำ แต่ไม่ครบทุกอำคำร 
1    คะแนน มีกำรติดต้ังระบบป้องกันฟ้ำผ่ำ ครบทุกอำคำร 

 
3.9.๒ มีเอกสำรบันทึกผลกำรตรวจสอบระบบป้องกันฟ้ำผ่ำตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีเอกสำรบันทึกผลกำรตรวจสอบระบบป้องกันฟ้ำผ่ำตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 
0.5  คะแนน มีเอกสำรบันทึกผลกำรตรวจสอบระบบป้องกันฟ้ำผ่ำ แต่ไม่ตรงตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 
1    คะแนน มีเอกสำรบันทึกผลกำรตรวจสอบระบบป้องกันฟ้ำผ่ำ ตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 

 

3.10 กำรตรวจวัด บันทึกผล และกำรประเมินสถำนที่อับอำกำศ 5 เปอร์เซ็นต์ 

 ควำมปลอดภัยส ำหรับกำรท ำงำนในสถำนท่ีอับอำกำศ ก่อนอนุญำตให้บุคลำกรปฏิบัติงำนในสถำนท่ีอับอำกำศ ต้องมี
กำรตรวจสอบปริมำณออกซิเจน สำรเคมีและส่ิงปนเป้ือนในสถำนท่ีอับอำกำศว่ำจะท ำให้เกิดกำรขำดออกซิเจน กำร
ระเบิดและกำรเป็นพิษหรือไม่ และเก็บบันทึกผลกำรตรวจไว้ให้เจ้ำหน้ำท่ีสำมำรถตรวจสอบได้ 

 
3.10.1 มีกำรตรวจวัดและประเมินสภำพอำกำศส ำหรับกำรท ำงำนในสถำนที่อับอำกำศ 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีกำรตรวจวัดและประเมินสภำพอำกำศส ำหรับกำรท ำงำนในสถำนท่ีอับอำกำศ 

0.5  คะแนน 
มีกำรตรวจวัดและประเมินสภำพอำกำศส ำหรับกำรท ำงำนในสถำนท่ีอับอำกำศ โดยใช้วิธีกำรใด 
วิธีกำรหนึ่งท่ีไม่ได้มำตรฐำนในกำรตรวจวัด 

1    คะแนน 
มีกำรตรวจวัดและประเมินสภำพอำกำศส ำหรับกำรท ำงำนในสถำนท่ีอับอำกำศ โดยใช้เครื่องมือท่ี
ได้มำตรฐำนในกำรตรวจวัด 
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3.10.๒ มีเอกสำรบันทึกผลกำรตรวจวัดปริมำณออกซิเจน สำรเคมีและสิ่งปนเปื้อนในสถำนที่อับอำกำศ 
วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีเอกสำรบันทึกผลกำรตรวจวัดปริมำณออกซิเจน สำรเคมีและส่ิงปนเป้ือนในสถำนท่ีอับอำกำศ 

0.5  คะแนน 
มีเอกสำรบันทึกผลกำรตรวจวัดปริมำณออกซิเจน สำรเคมีและส่ิงปนเปื้อนในสถำนท่ีอับอำกำศ 
โดยไม่มีลำยลักษณ์อักษรของผู้รับผิดชอบในกำรตรวจวัด 

1    คะแนน 
มีเอกสำรบันทึกผลกำรตรวจวัดปริมำณออกซิเจน สำรเคมีและส่ิงปนเปื้อนในสถำนท่ีอับอำกำศ 
โดยมีลำยลักษณ์อักษรของผู้รับผิดชอบในกำรตรวจวัด 

 
3.10.3  มีเอกสำรใบอนุญำตให้บุคลำกรปฏิบัติงำนในสถำนที่อับอำกำศ โดยมีลำยลักษณ์อักษรของผู้มีอ ำนำจ

ในกำรอนุมัติ 
วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีเอกสำรใบอนุญำตให้บุคลำกรปฏิบัติงำนในสถำนท่ีอับอำกำศ 

0.5  คะแนน 
มีเอกสำรใบอนุญำตให้บุคลำกรปฏิบัติงำนในสถำนท่ีอับอำกำศ โดยไม่มีลำยลักษณ์อักษรของผู้มี
อ ำนำจในกำรอนุมัติ 

1    คะแนน 
มีเอกสำรใบอนุญำตให้บุคลำกรปฏิบัติงำนในสถำนท่ีอับอำกำศ โดยมีลำยลักษณ์อักษรของผู้มี
อ ำนำจในกำรอนุมัติ 

 

3.11 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยตำม พ.ร.บ.ควบคุมอำคำร 15 เปอร์เซ็นต์ 

 มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ซึ่งประกอบด้วย 
1) ระบบอุปกรณ์ดับเพลิง 
2) ระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
3) เส้นทำงหนีไฟ 
4) แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 

 
3.11.1 มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยำบำล 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยำบำล 
0.5  คะแนน มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยำบำล มีกำรเผยแพร่ไม่ท่ัวถึงทุกหน่วยงำน 
1    คะแนน มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยำบำล มีกำรเผยแพร่อย่ำงท่ัวถึงทุกหน่วยงำน 

 
3.11.๒  มีอุปกรณ์ที่ได้มำตรฐำนอำทิ เช่น อุปกรณ์ถังดับเพลิงเคมี (A, B & C Type) ถังดับเพลิงชนิดสำร

สะอำด (Clean Agent Type) ระบบดับเพลิงแบบสำยฉีดน้ ำดับเพลิง 
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วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีอุปกรณ์ดับเพลิงท่ีได้มำตรฐำน 
0.5  คะแนน มีอุปกรณ์ดับเพลิงท่ีได้มำตรฐำน แต่ขำดกำรตรวจเช็คตำมแผนและระยะเวลำกำรใช้งำน 
1    คะแนน มีอุปกรณ์ดับเพลิงท่ีได้มำตรฐำน มีกำรตรวจเช็คตำมแผนและระยะเวลำกำรใช้งำน 

 
3.11.3 มีกำรตรวจสอบ ดูแลรักษำระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนอยู่เสมอ พร้อม

เอกสำรบันทึกผลกำรตรวจสอบ และกำรซ่อมบ ำรุง ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 
วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีกำรตรวจสอบ ดูแลรักษำระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนอยู่เสมอ 

0.5  คะแนน 
มีกำรตรวจสอบ ดูแลรักษำระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนอยู่เสมอ 
แต่ไม่มีกำรบันทึก ผลกำรตรวจสอบ และกำรซ่อมบ ำรุง ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 

1    คะแนน 
มีกำรตรวจสอบ ดูแลรักษำระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนอยู่เสมอ มี
กำรบันทึก ผลกำรตรวจสอบ และกำรซ่อมบ ำรุง ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 

 
3.11.4 มีป้ำยข้อปฏิบัติแสดงขั้นตอนในกำรดับเพลิง และอพยพหนีไฟ 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีป้ำยข้อปฏิบัติแสดงขั้นตอนในกำรดับเพลิง และอพยพหนีไฟ 
0.5  คะแนน มีป้ำยข้อปฏิบัติแสดงขั้นตอนในกำรดับเพลิง และอพยพหนีไฟ แต่ไม่ครบทุกช้ัน ทุกอำคำร 
1    คะแนน มีป้ำยข้อปฏิบัติแสดงขั้นตอนในกำรดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ครบทุกช้ัน ทุกอำคำร 

 
3.11.5 มีกำรติดป้ำยข้อปฏิบัติให้เห็นได้อย่ำงชัดเจนและทั่วถึงทุกอำคำร 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีกำรติดป้ำยข้อปฏิบัติให้เห็นได้อย่ำงชัดเจนและท่ัวถึงทุกอำคำร 
0.5  คะแนน มีกำรติดป้ำยข้อปฏิบัติให้เห็นได้อย่ำงชัดเจน แต่ไม่ครบทุกช้ัน ทุกอำคำร 
1    คะแนน มีกำรติดป้ำยข้อปฏิบัติให้เห็นได้อย่ำงชัดเจน ครบทุกช้ัน ทุกอำคำร 

 
3.11.6 ต้องจัดเตรียมเส้นทำงหนีไฟ มองเห็นได้ชัดเจน มีป้ำยบอกเส้นทำงจำกทุกพื้นที่ในอำคำร 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีกำรจัดเตรียมเส้นทำงหนีไฟ 
0.5  คะแนน มีกำรจัดเตรียมเส้นทำงหนีไฟ มองเห็นได้ชัดเจน มีป้ำยบอกเส้นทำง แต่ไม่ครบทุกช้ัน ทุกอำคำร  
1    คะแนน มีกำรจัดเตรียมเส้นทำงหนีไฟ มองเห็นได้ชัดเจน มีป้ำยบอกเส้นทำง ครบทุกช้ัน ทุกอำคำร 
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3.11.7 ประตูของบันไดหนีไฟกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 0.90 ม. ท ำด้วยวัสดุทนไฟ มือจับ-ลูกบิดเป็นแบบผลัก ส ำหรับ
ชั้นทั่วไปติดต้ังลักษณะเปิดเข้ำสู่ตัวบันได ส ำหรับชั้นที่ 1 ติดต้ังลักษณะเปิดออกจำกตัวบันไดหนีไฟ 

วิธีกำรให้คะแนน 
0    คะแนน ไม่มีบันไดหนีไฟ (แต่ตำม พรบ.ก ำหนดให้มี) หรือมีบันไดหนีไฟแต่ติดต้ังประตูท่ีไม่มีคุณสมบัติ

ของประตูหนีไฟ เช่น เป็นประตูบำนเปิดไม้หรืออลูมิเนียม  

0.5  คะแนน มีประตูหนีไฟตำมมำตรฐำน แต่อุปกรณ์มือจับ-ลูกบิดแบบผลักมีสภำพช ำรุด หรือทิศทำงกำร
เปิดปิดไม่ถูกต้องหรือประตูเปิดใช้เพื่อสัญจรระหว่ำงช้ันได้ตำมปกติ (กรณีนี้หมำยถึงใช้บันได
หนีไฟเป็นบันไดขึ้น-ลงอีกหนึ่งแห่งนอกจำกบันไดหลักซึ่งเป็นกำรใช้งำนท่ีไม่ตรงตำม
วัตถุประสงค์) 

1    คะแนน มีประตูหนีไฟตำมมำตรฐำน อุปกรณ์มือจับ-ลูกบิดแบบผลักมีสภำพใช้งำนได้ดี ทิศทำงกำรเปิด
ปิดประตูถูกต้อง   

 
3.11.8 เส้นทำงหนีไฟต้องมีแสงสว่ำงบนเส้นทำงตลอดเวลำทั้งในสภำวะปกติและสภำวะฉุกเฉินกรณีไฟฟ้ำดับ 

วิธีกำรให้คะแนน 
0    คะแนน ไม่มีแสงสว่ำงบนเส้นทำงหนีไฟ 

0.5  คะแนน 
มีแสงสว่ำงบนเส้นทำงหนีไฟตลอดเวลำท้ังในสภำวะปกติและสภำวะฉุกเฉินกรณีไฟฟ้ำดับ แต่
ไม่ครบทุกช้ัน ทุกอำคำร 

1    คะแนน 
มีแสงสว่ำงบนเส้นทำงหนีไฟตลอดเวลำท้ังในสภำวะปกติและสภำวะฉุกเฉินกรณีไฟฟ้ำดับ ครบ
ทุกช้ัน ทุกอำคำร 

3.11.9 จัดเตรียมพื้นที่ (จุดรวมพล) ขณะเกิดอัคคีภัย 
วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีกำรจัดเตรียมพื้นท่ี (จุดรวมพล) ขณะเกิดอัคคีภัย 
0.5  คะแนน มีกำรจัดเตรียมพื้นท่ี (จุดรวมพล) ขณะเกิดอัคคีภัย แต่ป้ำยแสดงและพื้นท่ีไม่ตรงตำมมำตรฐำน 
1    คะแนน มีกำรจัดเตรียมพื้นท่ี (จุดรวมพล) ขณะเกิดอัคคีภัย ป้ำยแสดงและพื้นท่ีตรงตำมมำตรฐำน 

 
3.11.10 มีกำรซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยำบำล 

วิธีกำรให้คะแนน 

0     คะแนน ไม่มีกำรซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยำบำล 
0.5  คะแนน มีกำรซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยำบำล แต่ขำดควำมต่อเนื่อง ทุกปี 
1     คะแนน มีกำรซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยำบำล อย่ำงต่อเนื่องทุกปี 
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3.12 ระบบก๊ำซทำงกำรแพทย์ 15 เปอร์เซ็นต์ 

ในโรงพยำบำลมีกำรใช้ก๊ำซและสำรเคมีมำกมำยหลำยชนิด ซึ่งถ้ำผู้ปฏิบัติเก็บรักษำและมีวิธีกำรใช้ท่ีไม่
ถูกต้องก๊ำซและสำรเคมีนั้นก็อำจจะกลำยเป็นเช้ือเพลิง ท่ีจะท ำให้เกิดเหตุกำรณ์ภัยแรง ดังนั้น ทำงโรงพยำบำล จึง
ต้องให้ผู้ปฏิบัติงำนมีกำรติดต้ัง ซ่อมบ ำรุงหรือกำรซ่อมแซมระบบและอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภำพปลอดภัยตลอด
ระยะเวลำท่ีใช้งำน ตำมมำตรฐำนและหลักวิชำกำรด้ำนวิศวกรรม 

องค์ประกอบหลักของระบบจ่ำยแก๊สทำงกำรแพทย์ 

 1. แหล่งจ่ำยแก๊ส (Source of Supply) 

 2. ระบบท่อจ่ำยแก๊ส (Pipeline Distribution System) 

 3. จุดใช้งำน (Point of Use Delivery Connection) 

 4. ระบบตรวจสอบและควบคุม (Monitoring and Control Equipment) 

นิยำมศัพท์ 

 อำกำศทำงกำรแพทย์ (Medical Air) หมำยถึง อำกำศท่ีจ่ำยจำกท่อบรรจุ ถังบรรจุขนำดใหญ่ เครื่องผลิตอำกำศ
อัดทำงกำรแพทย์ (medical air compressor) หรือเกิดจำกกำรผสมออกซิเจนและไนโตรเจนท่ีมีคุณสมบัติตำม
ข้อก ำหนด 

 ออกซิเจน (Oxygen) หมำยถึง ธำตุท่ีมีสัญลักษณ์ทำงเคมี “O2” คุณสมบัติให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดมำตรฐำน 
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มำตรฐำนเลขท่ี มอก. 540-2527 ออกซิเจนท่ีใช้ในกำรแพทย์ (ถ้ำมีกำรแก้ไขให้ใช้ฉบับ
ล่ำสุด) 

 ไนตรัสออกไซค์ (Nitrous Oxide) หมำยถึง สำรประกอบท่ีมีสัญลักษณ์ทำงเคมี “N2O” คุณสมบัติให้เป็นไปตำม
ข้อก ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มำตรฐำนเลขท่ี มอก. 30-2542 ไนตรัสออกไซค์ท่ีใช้ในกำรแพทย์ (ถ้ำ
มีกำรแก้ไขให้ใช้ฉบับล่ำสุด) 

 ท่อบรรจุหรือภำชนะบรรจุที่เป็นท่อ (Cylinder) หมำยถึง ภำชนะส ำหรับบรรจุก๊ำซควำมดันสูง ซึ่งอำจเกิน 
13,700 กิโลปำสคำล (2,000 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว หรือ 140 กิโลกรัมต่อตำรำงเซนติเมตร) ได้ 

 

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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3.12.1 ถังแก็สออกซิเจนเหลว (LIQUID OXYGEN) จุดติดต้ังจะต้องห่ำงออกจำกอำคำรต่ำงๆ ในระยะท่ีปลอดภัย  
มีรั้วโปร่งกั้นโดยรอบ  มีป้ำยเตือนอันตรำย  และมีระบบดูแลบ ำรุงรักษำอย่ำงสม่ ำเสมอ 

เพื่อให้มีกำรเติมออกซิเจนเหลวเป็นไปด้วยควำมสะดวก รวดเร็วและมีควำมปลอดภัย จัดหำบริเวณท่ีรถ
ขนส่งออกซิเจนเหลวสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย ไม่กีดขวำงทำงสัญจรของผู้ป่วยและเจ้ำหน้ำท่ี มีรั้วแบบโปร่งกั้นโดยรอบ
ขอบชิดพร้อมป้ำยเตือนอันตรำย ห้ำมผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้ำมำบริเวณท่ีถังเก็บออกซิเจนเหลว และจัดเจ้ำหน้ำท่ีดูแลด้ำน
ควำมปลอดภัยและมีกำรบ ำรุงรักษำตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 

วิธีกำรประเมิน  

 ตรวจสอบว่ำมีกำรกั้นรั้วแบบโปร่งรอบขอบชิดพร้อมป้ำยเตือนอันตรำย ห้ำมผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้ำมำบริเวณท่ีถังเก็บ
ออกซิเจนเหลว และเส้นทำงส ำหรับรถท่ีจะเข้ำเติมออกซิเจนเหลวมีควำมสะดวก เข้ำถึงได้ง่ำย พร้อมมีรำยช่ือ
เจ้ำหน้ำท่ีรับผิดชอบ 

วิธีกำรให้คะแนน 

o    คะแนน 
ต ำแหน่งท่ีวำงของถังออกซิเจนเหลวไม่เกิดควำมปลอดภัย ไม่สะดวก และกีดขวำงทำงสัญจรของ
ผู้ป่วย ไม่มีกำรกั้นรั้วแบบโปร่งรอบขอบชิดพร้อมป้ำยเตือนอันตรำย 

o.๕ คะแนน 
ต ำแหน่งท่ีวำงของถังออกซิเจนเหลว มีควำมปลอดภัย สะดวก และไม่กีดขวำงทำงสัญจรของ
ผู้ป่วย มีกำรกั้นรั้วแบบโปร่งรอบขอบชิดพร้อมป้ำยเตือนอันตรำย แต่ไม่มีกำรบ ำรุงรักษำตำม
ระยะเวลำท่ีก ำหนด 

๑    คะแนน 
ต ำแหน่งท่ีวำงของถังออกซิเจนเหลว มีควำมปลอดภัย สะดวก และไม่กีดขวำงทำงสัญจรของ
ผู้ป่วย มีกำรกั้นรั้วแบบโปร่งรอบขอบชิดพร้อมป้ำยเตือนอันตรำย   และมีกำรบ ำรุงรักษำตำม
ระยะเวลำท่ีก ำหนด  พร้อมมีรำยช่ือเจ้ำหน้ำท่ีรับผิดชอบ 

 
3.12.2 สถำนท่ีติดต้ังแยกเป็นสัดส่วนกับห้องอื่นๆ ขนย้ำยขนส่งได้สะดวก และปลอดภัย เป็นตำมมำตรฐำนกำร

ติดต้ัง  

เพื่อจัดให้มีห้องเก็บท่อบรรจุแก๊ส ท่ีสำมำรถขนย้ำย ขนส่งได้สะดวกปลอดภัย ใกล้กับถนนของโรงพยำบำล 
รถบรรทุกสำมำรถเข้ำถึงได้สะดวก 

วิธีกำรประเมิน 

 ตรวจสอบห้องเก็บท่อบรรจุแก๊ส สำมำรถขนย้ำย ขนส่งได้สะดวกปลอดภัย ใกล้กับถนนของโรงพยำบำล รถบรรทุก
สำมำรถเข้ำถึงได้สะดวก 
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วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน สถำนท่ีติดต้ังไม่แยกเป็นสัดส่วน 

0.5  คะแนน 
สถำนท่ีติดต้ังแยกเป็นสัดส่วนกับห้องอื่นๆ ขนย้ำยขนส่งได้สะดวก แต่ไม่เป็นตำมมำตรฐำนกำร
ติดต้ัง 

1    คะแนน สถำนท่ีติดต้ังแยกเป็นสัดส่วนกับห้องอื่นๆ ขนย้ำยขนส่งได้สะดวก เป็นตำมมำตรฐำนกำรติดต้ัง 
 

3.12.3 ห้องเก็บท่อแก๊ส (Cylinder Room) ต้องแยกเป็นสัดส่วนกับห้องปัม๊สุญญำกำศและอำกำศอัด 

เพื่อจัดให้มีห้องเก็บท่อแก๊ส (Cylinder Room) แยกเป็นสัดส่วนกับห้องปั๊มสูญญำกำศและอำกำศอัด มีกำร
จัดท ำป้ำยเตือนอันตรำย มีกำรควบคุมเข้ำ-ออก ห้องเก็บ โดยอนุญำตเฉพำะผู้ท่ีเกี่ยวข้องเท่ำนั้น 

วิธีกำรประเมิน 

 ตรวจสอบว่ำมีห้องเก็บท่อแก๊ส (Cylinder Room) แยกเป็นสัดส่วนกับห้องปั๊มสุญญำกำศและ 

อำกำศอัด  มีกำรจัดท ำป้ำยเตือนอันตรำย มีกำรควบคุมเข้ำ-ออก ห้องเก็บ 

วิธีกำรให้คะแนน 

o    คะแนน ไม่มีห้องเก็บท่อแก๊ส (Cylinder Room)  

o.๕ คะแนน 
มีห้องเก็บท่อแก๊สแยกเป็นสัดส่วนกับห้องปั๊มสูญญำกำศและอำกำศอัด แต่ไม่มีกำรจัดท ำป้ำย
เตือนอันตรำย  

๑    คะแนน 
ห้องเก็บท่อแก๊ส (Cylinder Room) ต้องแยกเป็นสัดส่วนกับห้องปั๊มสุญญำกำศและอำกำศอัด มี
กำรจัดท ำป้ำยเตือนอันตรำย มีกำรควบคุมเข้ำ-ออก ห้องเก็บ โดยอนุญำตเฉพำะผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
เท่ำนั้น 

 

3.12.4 ท่อแก๊สส ำหรับงำนระบบแก๊สทำงกำรแพทย์  ต้องผ่ำนกำรผลิตและทดสอบ  มีเครื่องหมำยและโค๊ดสีตำม
มำตรฐำนท่ี มอก. ก ำหนด 

เพื่อให้มีกำรตรวจสอบท่อแก๊สท่ีน ำมำใช้ในโรงพยำบำลเป็นท่อแก๊สส ำหรับงำนระบบแก๊สทำงกำรแพทย์ เช่น 
มีกำรผลิตและทดสอบพร้อมมีเครื่องหมำยและโค๊ดสีตำมมำตรฐำนท่ี มอก. ก ำหนด 

วิธีกำรประเมิน 

 ตรวจสอบท่อแก๊สท่ีน ำมำใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนท่ี มอก. ก ำหนด มีเครื่องหมำยและโค๊ดสีท่ีชัดเจนและท่อท่ีมีกำร
ทดสอบแรงดันใหม่ตำมก ำหนดเวลำ 
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วิธีกำรให้คะแนน 

o    คะแนน มีกำรใช้ท่อแก๊สท่ีไม่มีเครื่องหมำยและโค๊ดสีตำมมำตรฐำนท่ี มอก. ก ำหนด 

o.๕ คะแนน 
มีกำรใช้ท่อแก๊สท่ีตำมมำตรฐำนท่ี มอก. ก ำหนด แต่เครื่องหมำยและโค๊ดสีเลอะเลือนไม่ชัดเจน 
หรือท่อเก่ำท่ีไม่มีกำรทดสอบแรงดันใหม่ตำมก ำหนดเวลำ 

๑    คะแนน 
มีกำรใช้ท่อแก๊สท่ีตำมมำตรฐำนท่ี มอก. ก ำหนด มีเครื่องหมำยและโค๊ดสีท่ีชัดเจน หรือท่อท่ีมี
กำรทดสอบแรงดันใหม่ตำมก ำหนดเวลำ เช่น ท่อบรรจุแก๊สออกซิเจนใช้โค๊ดสีเขียวท่ีด้ำนบน
ของถังหรือสีเขียวทั้งถังเพื่อแสดงว่ำเป็นออกซิเจนทำงกำรแพทย์ 

 

3.12.5 มีจ ำนวนของท่อแก๊สอย่ำงเพียงพอต่อกำรใช้งำนประจ ำและส ำรอง 

เพื่อจัดให้มีจ ำนวนท่อแก๊ส  เพียงพอต่อกำรใช้งำนในแต่ละวัน  พร้อมท้ังมีท่อแก๊สส ำรอง 

วิธีกำรประเมิน 

         ตรวจสอบจ ำนวน ท่อแก๊ส  โดยท่ีต้องมีแก๊สใช้งำน ได้ตลอดในแต่ละวัน  และในส่วนท่ีจะต้องส ำรอง 

วิธีกำรให้คะแนน 

o    คะแนน มีจ ำนวนท่อแก๊ส  ไม่เพียงพอต่อกำรใช้งำนประจ ำวันและไม่มีกำรส ำรองท่อแก๊สไว้ใช้งำน 
o.๕ คะแนน มีจ ำนวนท่อแก๊ส  เพียงพอต่อกำรใช้งำนประจ ำวัน แต่ไม่มีแผนกำรส ำรองท่อแก๊สไว้ใช้งำน 

๑    คะแนน มีจ ำนวนท่อแก๊ส  เพียงพอต่อกำรใช้งำนประจ ำวัน และมีแผนกำรส ำรองท่อแก๊สไว้ใช้งำน 

 

3.12.6 อุปกรณ์ประกอบระบบแก็สทำงกำรแพทย์ ประกอบด้วยท่อน ำแก๊ส วำล์ว โซนวำล์ว  หัวจ่ำยแก๊ส  ระบบ
สัญญำณเตือน (alarm) ศูนย์จ่ำยแก๊ส เป็นต้น ต้องมีกำรติดต้ังอุปกรณ์ท่ีได้มำตรฐำน 

เพื่อให้มีกำรใช้วัสดุอุปกรณ์ได้มำตรฐำน สำมำรถใช้งำนได้ดี มีควำมแข็งแรง ทนทำน ตรวจสอบได้ 

วิธีกำรประเมิน 

 ตรวจสอบ จำกรำยงำนกำรตรวจสอบอุปกรณ์ และผู้ใช้งำน ประกอบด้วย ท่อน ำแก๊ส วำล์ว โซนวำล์ว หัวจ่ำยแก๊ส 
ระบบสัญญำณเตือน (alarm) ศูนย์จ่ำยแก๊ส  เป็นต้น 

วิธีกำรให้คะแนน 

o    คะแนน วัสดุอุปกรณ์ไม่มีกำรตรวจสอบ 
o.๕ คะแนน วัสดุอุปกรณ์มีกำรตรวจสอบ  แต่ไม่ครบถ้วนทุกอุปกรณ์ 
๑    คะแนน วัสดุอุปกรณ์มีกำรตรวจสอบ  ครบถ้วนทุกอุปกรณ์ 

 
3.12.7 มีกำรดูแลรักษำ ซ่อมบ ำรุงระบบก๊ำซทำงกำรแพทย์และอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภำพใช้งำนและปลอดภัย 
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วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีกำรดูแลรักษำ ซ่อมบ ำรุงระบบก๊ำซทำงกำรแพทย์ 

0.5  คะแนน 
มีกำรดูแลรักษำ ซ่อมบ ำรุงระบบก๊ำซทำงกำรแพทย์ แต่ไม่มีแผนกำรดูแลรักษำและซ่อมบ ำรุง
ระบบอย่ำงต่อเนื่องทุกปี 

1    คะแนน 
มีกำรดูแลรักษำ ซ่อมบ ำรุงระบบก๊ำซทำงกำรแพทย์ มีแผนกำรดูแลรักษำและซ่อมบ ำรุงระบบ
อย่ำงต่อเนื่องทุกปี 

 
3.12.8 มีกำรติดป้ำยค ำเตือนท่ีเกี่ยวกับควำมปลอดภัย บริเวณห้องหรือสถำนท่ีท่ีใช้จัดเก็บระบบก๊ำซทำงกำรแพทย์ 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีกำรติดป้ำยค ำเตือนท่ีเกี่ยวกับควำมปลอดภัย 

0.5  คะแนน 
มีกำรติดป้ำยค ำเตือนท่ีเกี่ยวกับควำมปลอดภัย บริเวณห้องหรือสถำนท่ีท่ีใช้จัดเก็บระบบก๊ำซ
ทำงกำรแพทย์ แต่ป้ำยค ำเตือนมีกำรช ำรุด ตัวหนังสือไม่ชัดเจน 

1    คะแนน 
มีกำรติดป้ำยค ำเตือนท่ีเกี่ยวกับควำมปลอดภัย บริเวณห้องหรือสถำนท่ีท่ีใช้จัดเก็บระบบก๊ำซ
ทำงกำรแพทย์ ป้ำยค ำเตือนมีตัวหนังสือชัดเจน 

 
3.12.9   มีเอกสำรบันทึกผลกำรดูแลรักษำ ซ่อมบ ำรุงระบบก๊ำซทำงกำรแพทย์และอุปกรณ์ประกอบ 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีเอกสำรบันทึกผลกำรดูแลรักษำ ซ่อมบ ำรุงระบบก๊ำซทำงกำรแพทย์และอุปกรณ์ประกอบ 

0.5  คะแนน 
มีเอกสำรบันทึกผลกำรดูแลรักษำ ซ่อมบ ำรุงระบบก๊ำซทำงกำรแพทย์และอุปกรณ์ประกอบ แต่
ขำดกำรบันทึกอย่ำงต่อเนื่องทุกปี 

1    คะแนน 
มีเอกสำรบันทึกผลกำรดูแลรักษำ ซ่อมบ ำรุงระบบก๊ำซทำงกำรแพทย์และอุปกรณ์ประกอบ 
อย่ำงต่อเนื่องทุกปี 

3.12.10 มีกำรฝึกอบรมควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนเกี่ยวกับระบบก๊ำซทำงกำรแพทย์ 
วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีกำรฝึกอบรมควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนเกี่ยวกับระบบก๊ำซทำงกำรแพทย์ 

0.5  คะแนน 
มีกำรฝึกอบรมควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนเกี่ยวกับระบบก๊ำซทำงกำรแพทย์  แต่ไม่ครบตำม
จ ำนวนของเจ้ำหน้ำท่ีท่ีดูแลระบบก๊ำซทำงกำรแพทย์ 

1    คะแนน 
มีกำรฝึกอบรมควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนเกี่ยวกับระบบก๊ำซทำงกำรแพทย์ ครบตำมจ ำนวน
ของเจ้ำหน้ำท่ีท่ีดูแลระบบก๊ำซทำงกำรแพทย์ 

 
3.12.11 มีเอกสำรบันทึกกำรฝึกอบรมควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนเกี่ยวกับระบบก๊ำซทำงกำรแพทย์ 
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วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีเอกสำรบันทึกกำรฝึกอบรมควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนเกี่ยวกับระบบก๊ำซทำงกำรแพทย์ 

0.5  คะแนน 
มีเอกสำรบันทึกกำรฝึกอบรมควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนเกี่ยวกับระบบก๊ำซทำงกำรแพทย์ แต่
ไม่ครบตำมจ ำนวนของเจ้ำหน้ำท่ีท่ีดูแลระบบก๊ำซทำงกำรแพทย์ 

1    คะแนน 
มีเอกสำรบันทึกกำรฝึกอบรมควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนเกี่ยวกับระบบก๊ำซทำงกำรแพทย์ 
ครบตำมจ ำนวนของเจ้ำหน้ำท่ีท่ีดูแลระบบก๊ำซทำงกำรแพทย์ 

 
3.12.12 มีกำรประเมินผลในกำรฝึกอบรม จำกผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรเพื่อให้ทรำบถึงผลสัมฤทธิ์ของกำร

พัฒนำ 
วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีกำรประเมินผลในกำรฝึกอบรม จำกผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 

0.5  คะแนน 
มีกำรประเมินผลในกำรฝึกอบรม จำกผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร แต่ไม่ครบตำมจ ำนวน
ของบุคลำกรท่ีเข้ำรับกำรฝึกอบรม  

1    คะแนน 
มีกำรประเมินผลในกำรฝึกอบรม จำกผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ครบตำมจ ำนวนของ
บุคลำกรท่ีเข้ำรับกำรฝึกอบรม 

 
3.12.13 มีกำรติดต้ังอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภำพปลอดภัยตลอดระยะเวลำท่ีใช้งำน ตำมมำตรฐำนและหลัก

วิชำกำรด้ำนวิศวกรรม 
วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีกำรติดต้ังอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภำพปลอดภัยตลอดระยะเวลำท่ีใช้งำน 

0.5  คะแนน 
มีกำรติดต้ังอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภำพปลอดภัยตลอดระยะเวลำท่ีใช้งำน ตำมมำตรฐำน
และหลักวิชำกำรด้ำนวิศวกรรม แต่ขำดกำรตรวจเช็คอุปกรณ์ประกอบอย่ำงต่อเนื่องทุกปี 

1    คะแนน 
มีกำรติดต้ังอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภำพปลอดภัยตลอดระยะเวลำท่ีใช้งำน ตำมมำตรฐำน
และหลักวิชำกำรด้ำนวิศวกรรม กำรตรวจเช็คอุปกรณ์ประกอบอย่ำงต่อเนื่องทุกปี 

 
 

3.13 พื้นที่ก ำเนิดรังสี 5 เปอร์เซ็นต์ 

 ต้องมีเครื่องหมำยทำงรังสีพร้อมแสดงข้อมูลเพิ่มเติมบนฉลำกและเครื่องหมำยระบุระดับรังสีติดไว้ให้เห็นอย่ำงเด่นชัด 
หรือต ำแหน่งท่ีใกล้กับเครื่องหมำยรังสี เพื่อให้ผู้ท่ีพบเห็นมีควำมระมัดระวัง และได้รับรังสีน้อยท่ีสุด 

 
3.13.1 ก ำหนดหรือบ่งช้ีบริเวณพื้นท่ีท่ีมีรังสี มีป้ำยเตือนอันตรำยจำกรังสี /เครื่องหมำยเตือนภัยแสดงให้เห็นโดย

ชัดเจน 
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วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีกำรก ำหนดหรือบ่งช้ีบริเวณพื้นท่ีท่ีมีรังสี 

0.5  คะแนน มีกำรก ำหนดหรือบ่งช้ีบริเวณพื้นท่ีท่ีมีรังสี แต่ไม่ครอบคลุมพื้นท่ีท่ีมีรังสี 

1    คะแนน มีกำรก ำหนดหรือบ่งช้ีบริเวณพื้นท่ีท่ีมีรังสี ครอบคลุมพื้นท่ีท่ีมีรังสีท้ังหมด 

 
3.13.2 แผนกรังสีวินิจฉัย มีป้ำยสัญลักษณ์ตำมแบบมำตรฐำน แสดงเขตรังสีในระดับสำยตำ 
วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีป้ำย/เครื่องหมำยเตือนภัยแสดงให้เห็นโดยชัดเจน 
0.5  คะแนน มีป้ำย/เครื่องหมำยเตือนภัยแสดงให้เห็นโดยชัดเจน แต่ไม่ได้ระบุระดับรังสีติดไว้ให้เห็น 
1    คะแนน มีป้ำย/เครื่องหมำยเตือนภัยแสดงให้เห็นโดยชัดเจน พร้อมระบุระดับรังสีติดไว้ให้เห็นอย่ำงเด่นชัด 

 
3.13.3 มีเอกสำรแสดงผลกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยของรังสีจำกหน่วยงำนรับผิดชอบ 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีเอกสำรแสดงผลกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยของรังสีจำกหน่วยงำนรับผิดชอบ 

0.5  คะแนน 
มีเอกสำรแสดงผลกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยของรังสีจำกหน่วยงำนรับผิดชอบ แต่ขำดควำม
ต่อเนื่อง ไม่ได้ตรวจสอบทุกปี 

1    คะแนน 
มีเอกสำรแสดงผลกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยของรังสีจำกหน่วยงำนรับผิดชอบ อย่ำง
ต่อเนื่องทุกปี 
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ค ำอธิบำยเกณฑ์กำรเยีย่มประเมนิมำตรฐำนระบบบรกิำรสุขภำพ 

ด้ำนที่ 4  ระบบงำนสิ่งแวดล้อมในโรงพยำบำล 

ผู้ท ำกำรตรวจสอบจะต้องพิจำรณำจำกเกณฑ์ประเมินผลกำรตรวจสอบด้ำนส่ิงแวดล้อมในโรงพยำบำล แล้ว
ให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ โดยเปรียบเทียบกับส่ิงท่ีพบเห็น หลักฐำน กำรด ำเนินกำร กำรสัมภำษณ์ โดยใส่ผลกำร
พิจำรณำในแต่ละข้อได้หนึ่งช่องคะแนน ซึ่งรำยละเอียดแต่ละช่องคะแนนดังนี้ 

4.1 ระบบบ ำบัดและก ำจัดสิ่งปฏิกูล 5 เปอร์เซ็นต์ 

4.1.1 มีกำรแต่งต้ังผู้รับผิดชอบดูแลระบบบ ำบัดและก ำจัดสิ่งปฏิกูล 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีผู้รับผิดชอบหรือคณะท ำงำน ท่ีเป็นเอกสำรลำยลักษณ์อักษร 

0.5  คะแนน 
มีผู้รับผิดชอบหรือคณะท ำงำน ท่ีเป็นเอกสำรลำยลักษณ์อักษร แต่ไม่ได้ลงนำมโดยผู้บริหำร
ปัจจุบัน หรือไม่มีกำรก ำหนดหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 

1    คะแนน 
มีผู้รับผิดชอบหรือคณะท ำงำน ท่ีเป็นลำยลักษณ์อักษรท่ีลงนำมโดยผู้บริหำรปัจจุบัน และมีกำร
ก ำหนดหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน 

 

4.1.2 มีระบบบ ำบัดและก ำจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน มีระบบบ ำบัดและก ำจัดส่ิงปฏิกูลท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ 

0.5  คะแนน มีระบบบ ำบัดและก ำจัดส่ิงปฏิกูลท่ีถูกสุขลักษณะเป็นบำงส่วน 

1    คะแนน มีระบบบ ำบัดและก ำจัดส่ิงปฏิกูลท่ีไม่ถูกสุขลักษณะครอบคลุมท้ังสถำนพยำบำล 

   

4.2 กำรจัดกำรมูลฝอยทั่วไป/มูลฝอยอันตรำย 15 เปอร์เซ็นต์ 
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4.2.1 มีระบบกำรคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งก ำเนิด     

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีระบบกำรคัดแยกมูลฝอยท่ัวไป/มูลฝอยอันตรำย ณ แหล่งก ำเนิด 

0.5  คะแนน 
มีระบบกำรคัดแยกมูลฝอยท่ัวไป/มูลฝอยอันตรำย ณ แหล่งก ำเนิด แต่ไม่ครอบคลุมท้ังพืนท่ีใน
สถำนพยำบำล ภำชนะบรรจุมูลแบ่งแยกไม่ชัดเจน 

1    คะแนน 

มีระบบกำรคัดแยกมูลฝอยท่ัวไป/มูลฝอยอันตรำย ณ แหล่งก ำเนิด ครบถ้วนทุกประเภทของ
มูลฝอย มีกำรจัดภำชนะบรรจุมูลแต่ละประเภทชัดเจน เช่น สี รูปภำพ ข้อควำม  

(มูลฝอยท่ัวไป มูลฝอยย่อยสลำย มูลฝอยท่ียังใช้ได้ มูลฝอยอันตรำย มูลฝอยเคมี) 

 

  4.2.2 มีกำรเก็บและรวบรวมมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน 
ภำชนะบรรจุ หรือภำชนะรองรับไม่เหมำะสมและไม่เพียงพอกับปริมำณและประเภทมูลฝอย 
รวมทั้ง ไม่มีกำรท ำควำมสะอำดภำชนะบรรจุ หรือภำชนะรองรับ และบริเวณท่ีเก็บภำชนะ 

0.5  คะแนน 
มีภำชนะบรรจุ หรือภำชนะรองรับท่ีเหมำะสมและไม่เพียงพอกับปริมำณและประเภทมูลฝอย 
รวมทั้ง ไม่มีกำรท ำควำมสะอำดภำชนะบรรจุ หรือภำชนะรองรับ และบริเวณท่ีเก็บภำชนะ 

1    คะแนน 
มีภำชนะบรรจุ หรือภำชนะรองรับท่ีเหมำะสมและเพียงพอกับปริมำณและประเภทมูลฝอย 
รวมท้ังมีกำรท ำควำมสะอำดภำชนะบรรจุ หรือภำชนะรองรับ และบริเวณท่ีเก็บภำชนะนั้นอยู่
เสมอ อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 1 ครั้ง 

 

4.2.3 มีสถำนที่พักมูลฝอยถูกสุขลักษณะ 

 สถำนพยำบำลต้องจัดให้มีสถำนท่ีพักมูลฝอยท่ีมีลักษณะดังนี้ 

1) ต้องมีขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 3 เท่ำของปริมำณมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในแต่ละวัน 
2) ผนังต้องท ำด้วยวัสดุทนไฟ 
3) พื้นผิวต้องเรียบและกันน้ ำซึม 
4) ต้องมีกำรป้องกันกล่ินและน้ ำฝน 
5) ต้องมีกำรระบำยน้ ำเสียจำกมูลฝอยเข้ำสู่ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
6) ต้องมีกำรระบำยอำกำศและป้องกันน้ ำเข้ำ 



  

 

ค ำอธิบำยเกณฑ์และกำรให้คะแนนส ำหรับผู้เยี่ยมประเมินมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ  ปี 2561                      หน้ำ 143/105 

7) พักรวมมูลฝอยต้องมีระยะห่ำงจำกสถำนท่ีประกอบอำหำรและสถำนท่ีเก็บอำหำรไม่น้อยกว่ำ 4.00 
เมตร แต่ถ้ำท่ีพักรวมมูลฝอยมีขนำดควำมจุเกิน 3 ลูกบำศก์เมตร ต้องมีระยะห่ำงจำกสถำนท่ี
ดังกล่ำวไม่น้อยกว่ำ 10.00 เมตร และสำมำรถขนย้ำยมูลฝอยได้โดยสะดวก 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีสถำนท่ีพักมูลฝอย 

0.5  คะแนน มีสถำนท่ีพักมูลฝอย แต่ไม่ถูกสุขลักษณะ 

1    คะแนน มีสถำนท่ีพักมูลฝอย ถูกสุขลักษณะ 

 

4.2.4 มีกระบวนกำรกำรก ำจัดที่ถูกสุขลักษณะ 

 วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีกระบวนกำรกำรก ำจัดท่ีถูกสุขลักษณะ   

0.5  คะแนน 

มีกระบวนกำรกำรก ำจัดท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ  

กรณีท่ีมีกำรก ำจัดเอง ไม่มีเอกสำรยืนยันว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นและต้อง
ด ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมข้อก ำหนดของท้องถิ่นนั้น 

กรณีใช้บริกำรหน่วยงำนภำยนอก ไม่มีกำรติดตำมข้อมูลกำรก ำจัดของของหน่วยงำนนั้นให้เป็นไป
ตำมกฎหมำย 

1    คะแนน 

มีกระบวนกำรกำรก ำจัดท่ีถูกสุขลักษณะ  

กรณีท่ีมีกำรก ำจัดเอง มีเอกสำรยืนยันว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นและต้อง
ด ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมข้อก ำหนดของท้องถิ่นนั้น 

กรณีใช้บริกำรหน่วยงำนภำยนอก มีกำรติดตำมข้อมูลกำรก ำจัดของของหน่วยงำนนั้นให้เป็นไป
ตำมกฎหมำย 
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4.3 กำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อ 20 เปอร์เซ็นต์ 

4.3.1 มีกำรแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจำกมูลฝอยอื่นๆ ณ แหล่งก ำเนิด 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีระบบกำรคัดแยกมูลฝอยติดเช้ือออกจำกมูลฝอยอื่นๆ ณ แหล่งก ำเนิด 

0.5  คะแนน 
มีระบบกำรคัดแยกมูลฝอยติดเช้ือออกจำกมูลฝอยอื่นๆ ณ แหล่งก ำเนิดแต่ไม่ครอบคลุมท้ังพืนท่ี
ในสถำนพยำบำล ภำชนะบรรจุมูลแบ่งแยกไม่ชัดเจน 

1    คะแนน 
มีระบบกำรคัดแยกมูลฝอยติดเช้ือออกจำกมูลฝอยอื่นๆ ณ แหล่งก ำเนิดครบถ้วนทุกประเภทของ
มูลฝอย มีกำรจัดภำชนะบรรจุมูลแต่ละประเภทชัดเจน เช่น สี รูปภำพ ข้อควำม  

 

4.3.2 มีกำรแยกมูลฝอยติดเชื้อระหว่ำงวัสดุมีคมและวัสดุไม่มีคม 

1) กรณีมูลฝอยติดเช้ือเป็นของมีคม ต้องเป็นภำชนะบรรจุแบบกล่องหรือถัง ท่ีสำมำรถป้องกันกำรแทง
ทะลุและกำรกัดกร่อนของสำรเคมี เป็นพลำสติกแข็งหรือโลหะ มีฝำปิดมิดชิด 

2) กรณีท่ีไม่ใช่ของมีคม ต้องเป็นแบบถุง ท่ีมีควำมเหนียวไม่ฉีกขำดง่ำย กันน้ ำ ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซับน้ ำ 

 ท้ังนี้ ภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือนั้นให้ใช้ได้เพียงครั้งเดียวและต้องมีสีแดงทึบ มีข้อควำมสีด ำขนำดท่ีสำมำรถมองเห็น
ได้ชัดเจน ได้แก่ ค ำว่ำ “มูลฝอยติดเช้ือ” อยู่ภำยใต้รูปหัวกะโหลกไขว้ คู่กับตรำหรือสัญญำลักษณ์ท่ีใช้ระหว่ำง
ประเทศตำมท่ีกระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด และต้องมีข้อควำมว่ำ“ห้ำมเปิด” “ห้ำมน ำกลับมำใช้อีก”และก ำหนด 
พิมพ์ไว้บนภำชนะบรรจุดังกล่ำว 

 กรณีท่ีสถำนบริกำรกำรสำธำรณสุขมิได้ด ำเนินกำรก ำจัดมูลฝอยติดเช้ือด้วยตนเอง สถำนบริกำรกำรสำธำรณสุข
ดังกล่ำวจะต้องระบุช่ือของไว้ท่ีภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ และในกรณีท่ีภำชนะส ำหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือนั้นใช้
ส ำหรับเก็บมูลฝอยติดเช้ือไว้เพื่อรอกำรขนไปก ำจัดเกินกว่ำเจ็ดวันนับแต่วันท่ีเกิดมูลฝอยติดเช้ือนั้น ให้ระบุวันท่ี ท่ีเกิด 
มูลฝอยติดเช้ือดังกล่ำวไว้ที่ภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือด้วย 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีระบบกำรคัดแยกมูลฝอยติดเช้ือระหว่ำงวัสดุมีคมและวัสดุไม่มีคม 

0.5  คะแนน 
มีระบบกำรคัดแยกมูลฝอยติดเช้ือระหว่ำงวัสดุมีคมและวัสดุไม่มีคม แต่ภำชนะท่ีบรรจุไม่
เหมำะสม  

1    คะแนน มีกำรแยกมูลฝอยติดเช้ือระหว่ำงวัสดุมีคมและวัสดุไม่มีคม ภำชนะมีควำมคงทน และเหมำสม 
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4.3.3  ภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อมีคม ต้องเป็นภำชนะที่สำมำรถป้องกันกำรแทงทะลุและกำรกัดกร่อนของ
สำรเคมีได้ และมีฝำปิดมิดชิด 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีระบบกำรคัดแยกมูลฝอยติดเช้ือระหว่ำงวัสดุมีคมและวัสดุไม่มีคม 

0.5  คะแนน ภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือมีคม แต่ภำชนะท่ีบรรจุไม่เหมำะสม 

1    คะแนน 
ภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือมีคม ต้องเป็นภำชนะท่ีสำมำรถป้องกันกำรแทงทะลุและกำรกัดกร่อน
ของสำรเคมีได้ และมีฝำปิดมิดชิด 

 

4.3.4 ภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไม่มีคม ต้องเป็นแบบถุงที่มีควำมเหนียวไม่ฉีกขำดง่ำย กันน้ ำ ไม่ร่ัวซึมและไม่
ดูดซับน้ ำ 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีระบบกำรคัดแยกมูลฝอยติดเช้ือระหว่ำงวัสดุมีคมและวัสดุไม่มีคม 

0.5  คะแนน มีภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไม่มีคม แต่ภำชนะท่ีบรรจุไม่เหมำะสม 

1    คะแนน 
มีภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไม่มีคม ต้องเป็นแบบถุงท่ีมีควำมเหนียวไม่ฉีกขำดง่ำย กันน้ ำ ไม่
รั่วซึมและไม่ดูดซับน้ ำ 

 

4.3.5 กำรเคลื่อนย้ำยภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อถูกสุขลักษณะ 
1) ผู้ปฏิบัติงำนซึ่งมีควำมรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเช้ือ โดยบุคคลดังกล่ำวต้องผ่ำนกำรฝึกอบรมกำรป้องกัน

และระงับกำรแพร่เช้ือหรืออันตรำยท่ีอำจเกิดจำกมูลฝอยติดเช้ือ ตำมหลักสูตรและระยะเวลำท่ี
กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

2) ผู้ปฏิบัติงำนต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยำงหนำ ผ้ำกันเป้ือน ผ้ำปิด
ปำก ปิดจมูก และรองเท้ำพื้นยำงหุ้มแข้ง ตลอดเวลำท่ีปฏิบัติงำน และถ้ำในกำรปฏิบัติงำน ร่ำงกำย
หรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเช้ือ ให้ผู้ปฏิบัติงำนต้องท ำควำมสะอำดร่ำงกำยหรือส่วน
ท่ีอำจสัมผัสมูลฝอยติดเช้ือโดยทันที 

3) ต้องกระท ำทุกวันตำมตำรำงเวลำท่ีก ำหนด เว้นแต่มีเหตุจ ำเป็นต้องเคล่ือนย้ำยโดยใช้รถเข็นส ำหรับ
เคล่ือนย้ำยภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือท่ีมีลักษณะตำมท่ีก ำหนด เว้นแต่มูลฝอยติดเช้ือท่ีเกิดขึ้นมี
ปริมำณน้อยท่ีไม่จ ำเป็นต้องใช้รถเข็นจะเคล่ือนย้ำยโดยผู้ปฏิบัติงำนซึ่งมีคุณสมบัติตำมก ำหนดก็ได้ 

4) ต้องมีเส้นทำงเคล่ือนย้ำยท่ีแน่นอน และในระหว่ำงกำรเคล่ือนย้ำยไปท่ีพักรวมมูลฝอยติดเช้ือ ห้ำม
แวะหรือหยุดพัก ณ ท่ีใด 

5) ต้องกระท ำโดยระมัดระวงั ห้ำมโยน หรือลำกภำชนะส ำหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ 
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6) กรณีท่ีมีมูลฝอยติดเช้ือตกหล่นหรือภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือแตกระหว่ำงทำงห้ำมหยิบด้วยมือ
เปล่ำ ต้องใช้คีมคีบหรือหยิบด้วยถุงมือยำงหนำ หำกเป็นของเหลวให้ซับด้วยกระดำษแล้วเก็บมูล
ฝอยติดเช้ือหรือกระดำษนั้นในภำชนะส ำหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือใบใหม่ แล้วท ำควำมสะอำดด้วย
น้ ำยำฆ่ำเช้ือท่ีบริเวณพื้นนั้นก่อนเช็ดถูตำมปกติ 

7) ต้องท ำควำมสะอำดและฆ่ำเช้ือรถเข็นและอุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงน้อยวันละครั้ง และห้ำม
น ำรถเข็นมูลฝอยติดเช้ือไปใช้ในกิจกำรอย่ำงอื่น 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน 
ไม่มีแผนกำรปฏิบัติงำนในกำรเคล่ือนย้ำยภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไปเก็บกักในท่ีพักรวมมู ล
ฝอยติดเช้ือ 

0.5  คะแนน 
มีแผนกำรปฏิบัติงำนในกำรเคล่ือนย้ำยภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไปเก็บกักในท่ีพักรวมมูลฝอย
ติดเช้ือ แต่ปฏิบัติไม่ครบถ้วนและถูกตอง 

1    คะแนน 
มีแผนกำรปฏิบัติงำนในกำรเคล่ือนย้ำยภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไปเก็บกักในท่ีพักรวมมูลฝอย
ติดเช้ือ ปฏิบัติครบถ้วนและถูกตอง 

 

4.3.6 มีสถำนที่พักมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกสุขลักษณะ 

สถำนพยำบำลต้องจัดให้มีท่ีพักรวมมูลฝอยติดเช้ือท่ีเป็นห้องหรือเป็นอำคำรเฉพำะแยกจำกอำคำร
อื่นโดยมีลักษณะดังต่อไปนี้ ส ำหรับใช้เก็บกักภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือเพื่อรอกำรขนไปก ำจัด 

1) มีลักษณะไม่แพร่เช้ือ และอยู่ในท่ีท่ีสะดวกต่อกำรขนมูลฝอยติดเช้ือไปก ำจัด 
2) มีขนำดกว้ำงเพียงพอท่ีจะเก็บกักภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือได้อย่ำงน้อยสองวัน 
3) พื้นและผนังต้องเรียบ ท ำควำมสะอำดได้ง่ำย 
4) มีรำงหรือท่อระบำยน้ ำท้ิงเช่ือมต่อกับระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
5) มีลักษณะโปร่ง ไม่อับช้ืน 
6) มีกำรปอ้งกันสัตว์แมลงเข้ำไป มีประตูกว้ำงพอสมควรตำมขนำดของห้อง หรืออำคำรเพื่อสะดวกต่อ

กำรปฏิบัติงำน และปิดด้วยกุญแจหรือปิดด้วยวิธีอื่นท่ีบุคคลท่ัวไปไม่สำมำรถท่ีจะเข้ำไปได้ 
7) มีข้อควำมเป็นค ำเตือนท่ีมีขนำดสำมำรถเห็นได้ชัดเจนว่ำ “ท่ีพักรวมมูลฝอยติดเช้ือ” ไว้ที่หน้ำห้อง

หรือหน้ำอำคำร 
8) มีลำนส ำหรับล้ำงรถเข็นอยู่ใกล้ท่ีพักรวมมูลฝอยติดเช้ือ และลำนนั้นต้องมีรำงหรือท่อรวบรวมน้ ำ

เสียจำกกำรล้ำงรถเข็นเข้ำสู่ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
ในกรณีท่ีเก็บกักภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไว้เกิน ๗ วัน ท่ีพักรวมมูลฝอยติดเช้ือต้องสำมำรถ

ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ท่ี ๑๐ องศำเซลเซียส หรือต่ ำกว่ำนั้นได้ 
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วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีมีสถำนท่ีพักมูลฝอยติดเช้ือท่ีถูกสุขลักษณะ 

0.5  คะแนน มีสถำนท่ีพักมูลฝอยติดเช้ือแต่ไม่ถูกสุขลักษณะ 

1    คะแนน มีสถำนท่ีพักมูลฝอยติดเช้ือแต่ถูกสุขลักษณะ ครบถ้วนตำมข้อก ำหนด 

 
4.3.7 ในกรณีที่เก็บกักภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เกิน 7 วัน ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อต้องสำมำรถควบคุม 

อุณหภูมิให้ อยู่ที่ 10 องศำเซลเซียส หรือต่ ำกว่ำนั้นได้ 
  วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน 
มีกำรเก็บกักมูลฝอยติดเช้ือไว้เกิน 7 วัน แต่ไม่มีท่ีพักรวมมูลฝอยติดเช้ือท่ีสำมำรถควบคุม
อุณหภูมิให้อยู่ท่ี 10 องศำเซลเซียส หรือต่ ำกว่ำนั้นได้ 

0.5  คะแนน 
มีกำรเก็บกักมูลฝอยติดเช้ือไว้เกิน 7 วัน แต่ไม่มีท่ีพักรวมมูลฝอยติดเช้ือท่ีสำมำรถควบคุม
อุณหภูมิให้อยู่ท่ี 10 องศำเซลเซียส หรือต่ ำกว่ำนั้นได้ แต่มีแผนในกำรพัฒนำเป็นลำยลักษณ์
อักษร 

1    คะแนน 
มีกำรเก็บกักมูลฝอยติดเช้ือไว้เกิน 7 วัน มีท่ีพักรวมมูลฝอยติดเช้ือท่ีสำมำรถควบคุมอุณหภูมิให้
อยู่ท่ี 10 องศำเซลเซียส หรือต่ ำกว่ำนั้นได้  

 
4.3.8 มีกระบวนกำรกำรก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกสุขลักษณะ 

   วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีกระบวนกำรกำรก ำจัดท่ีถูกสุขลักษณะ  เช่น ท้ิงในบ่อ หรือหลุมขยะในพื้นท่ีโรงพยำบำล  

0.5  คะแนน 

มีกระบวนกำรกำรก ำจัดท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ  
กรณีท่ีมีกำรก ำจัดเอง ไม่มีเอกสำรยืนยันว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นและต้อง
ด ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมข้อก ำหนดของท้องถิ่นนั้น 
กรณีใช้บริกำรหน่วยงำนภำยนอก ไม่มีกำรติดตำมข้อมูลกำรก ำจัดของของหน่วยงำนนั้นให้
เป็นไปตำมกฎหมำย 

1    คะแนน 

มีกระบวนกำรกำรก ำจัดท่ีถูกสุขลักษณะ  
กรณีท่ีมีกำรก ำจัดเอง มีเอกสำรยืนยันว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นและต้อง
ด ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมข้อก ำหนดของท้องถิ่นนั้น 
กรณีใช้บริกำรหน่วยงำนภำยนอก มีกำรติดตำมข้อมูลกำรก ำจัดของของหน่วยงำนนั้นให้เป็นไป
ตำมกฎหมำย 
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4.4 เอกสำรคู่มือและกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกำรจัดกำรมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 10 เปอร์เซ็นต์ 

 

4.4.1 จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลกำรจัดกำรมูลฝอย 

  วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีผู้รับผิดชอบท่ีเป็นเอกสำรลำยลักษณ์อักษร 

0.5  คะแนน 
มีผู้รับผิดชอบท่ีเป็นเอกสำรลำยลักษณ์อักษร แต่ไม่ได้ลงนำมโดยผู้บริหำรปัจจุบัน หรือไม่มีกำร
ก ำหนดหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 

1    คะแนน 
มีผู้รับผิดชอบหรือคณะท ำงำน ท่ีเป็นลำยลักษณ์อักษรท่ีลงนำมโดยผู้บริหำรปัจจุบัน และมีกำร
ก ำหนดหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน 

 

4.4.2 มีคู่มือก ำหนดขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติงำน 

  วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีคู่มือปฏิบัติ 

0.5  คะแนน มีคู่มือปฏิบัติ แต่ไม่มีข้ันตอนปฏิบัติงำนอย่ำงถูก หรือไม่มีสอดคล้องกับกฎข้อบังคับ  

1    คะแนน มีคู่มือปฏิบัติ ประกอบด้วยขั้นตอนปฏิบัติงำนอย่ำงอย่ำงถูก หรือไม่มีสอดคล้องกับกฎข้อบังคับ 

 

4.4.3 ผู้ปฏิบัติงำนทรำบขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติงำน และมีกำรปฏิบัติตำมคู่มือที่ก ำหนด  พร้อมจดบันทึกผล
กำรปฏิบัติงำน 

   วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ผู้ปฏิบัติงำนไม่ทรำบข้ันตอนและวิธีกำรปฏิบัติงำน ไม่มีกำรจดบันทึกผลกำรปฏิบัติงำน 

0.5  คะแนน 
มีผู้ปฏิบัติงำนทรำบข้ันตอนและวิธีกำรปฏิบัติงำน และแต่ไม่มีกำรปฏิบัติตำมคู่มือท่ีก ำหนด  และ
ไม่จดบันทึกผลกำรปฏิบัติงำน  

1    คะแนน 
ผู้ปฏิบัติงำนทรำบขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติงำน และมีกำรปฏิบั ติตำมคู่มือท่ีก ำหนด  พร้อมจด
บันทึกผลกำรปฏิบัติงำน 
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4.4.4  ผู้ปฏิบัติงำนที่ท ำหน้ำที่ในกำรเก็บขน และกำรก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ได้รับกำรอบรมตำมหลักสูตรและ
ระยะเวลำที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีกำรอบรมบุคลำกร 

0.5  คะแนน 
มีกำรอบรมบุคลำกร แต่เนื้อหำไม่ครอบคลุมเกี่ยวกับข้อบังคับ อบรมตำมหลักสูตรและ
ระยะเวลำท่ีกระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด 

1    คะแนน 
มีกำรอบรมบุคลำกร เนื้อหำครอบคลุมเกี่ยวกับข้อบังคับ อบรมตำมหลักสูตรและระยะเวลำท่ี
กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด 

    

4.5 ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 20 เปอร์เซ็นต์ 

 
4.5.1 มีกำรบริหำรจัดกำรปริมำณน้ ำทิ้งของโรงพยำบำลให้เกิดควำมสมดุลกับควำมสำมำรถของระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
   วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน มีระบบบ ำบัดน้ ำเสียแต่ไม่สำมำรถรองรับปริมำณน้ ำเสียท่ีเกิดขึ้นได้อย่ำงเพียงพอ 

0.5  คะแนน 
มีระบบบ ำบัดน้ ำเสียแต่ไม่สำมำรถรองรับปริมำณน้ ำเสียท่ีเกิดขึ้นได้อย่ำงเพียงพอ แต่มีกำร
ด ำเนินกำรแก้ไข และวำงแผนในกำรพัฒนำด ำเนินกำรในกำรปรับปรุงหรือก่อสร้ำงระบบบ ำบัด
น้ ำเสียใหม่ให้เพียงพอ 

1    คะแนน มีระบบบ ำบัดน้ ำเสียท่ีสำมำรถรองรับปริมำณน้ ำเสียท่ีเกิดขึ้นได้อย่ำงเพียงพอ 

 

4.5.2 มีแผนผังแสดงกระบวนกำรท ำงำนของระบบบ ำบัดน้ ำเสียที่เป็นปัจจุบัน 

   วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีแผนผังแสดงกระบวนกำรท ำงำนของระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 

0.5  คะแนน มีแผนผังแสดงกระบวนกำรท ำงำนของระบบบ ำบัดน้ ำเสีย แต่ไม่เป็นปัจจุบัน 

1    คะแนน มีแผนผังแสดงกระบวนกำรท ำงำนของระบบบ ำบัดน้ ำเสียท่ีเป็นปัจจุบัน 
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4.5.3 มีอุปกรณ์เบื้องต้นที่จ ำเป็นในกำรดูแลระบบบ ำบัดน้ ำเสีย (เคร่ืองมือวัดค่ำควำมเป็นกรด -ด่ำง (pH), 
เคร่ืองมือวัดค่ำคลอรีนอิสระ (Free Chlorine)  และเคร่ืองมือวัดค่ำออกซิเจนละลำยน้ ำ (DO) ส ำหรับ
ระบบบ ำบัดน้ ำเสียชนิดเติมอำกำศ) 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีอุปกรณ์เบ้ืองต้นท่ีจ ำเป็นในกำรดูแลระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 

0.5  คะแนน มีอุปกรณ์เบ้ืองต้นท่ีจ ำเป็นในกำรดูแลระบบบ ำบัดน้ ำเสีย แต่ไม่ครบ 

1    คะแนน 

มีอุปกรณ์เบ้ืองต้นท่ีจ ำเป็นในกำรดูแลระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 

- ระบบตะกอนเร่ง (AS)/คลองวนเวียน/SBR/ถังบ ำบัดน้ ำเสียส ำเร็จรูปแบบถังกรองเติมอำกำศ 
(Fixed Film Aeration) 

 เครื่องมือวัดค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) 
 เครื่องมือวัดค่ำคลอรีนอิสระ (Free Chlorine) 
  เครื่องมือวัดค่ำออกซิเจนละลำยน้ ำ (DO) 

- ระบบบ่อผ่ึง/สระเติมอำกำศ/บึงประดิษฐ์ 

 เครื่องมือวัดค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) 
 เครื่องมือวัดค่ำคลอรีนอิสระ (Free Chlorine) 

 
4.5.4  มีกำรจัดท ำเอกสำรก ำกับเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ประกอบระบบบ ำบัดทุกเคร่ือง (ขนำด ชนิด อำยุกำรใช้

งำน วิธีกำรใช้งำน ประวัติกำรซ่อม) 
วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีกำรจัดท ำเอกสำรก ำกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบระบบบ ำบัดทุกเครื่อง 

0.5  คะแนน มีกำรจัดท ำเอกสำรก ำกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบระบบบ ำบัดทุกเครื่อง แต่ไม่ครบถ้วน 

1    คะแนน มีกำรจัดท ำเอกสำรก ำกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบระบบบ ำบัดทุกเครื่อง ครบถ้วน 
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4.5.5 มีกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำทิ้งอย่ำงน้อย 2 คร้ัง/ปี  

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำท้ิง 

0.5  คะแนน มีกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำท้ิงอย่ำงน้อย 2 ครั้ง/ป ี

1    คะแนน 
มีกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำท้ิงอย่ำงน้อย 2 ครั้ง/ปี เมื่อคุณภำพน้ ำท้ิงไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน มี
แก้ไขปรับปรุง และตรวจวัดคุณภำพน้ ำท้ิงซ้ ำหลังปรับปรุง จนน้ ำท้ิงผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน 

 
4.5.6 มีกำรรำยงำนแบบ ทส.2 ทุกเดือน ต่อเจ้ำพนักงำนท้องถ่ิน ตำมมำตรำ 80 แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริม

และรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 
วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน 
ไม่มีกำรรำยงำนแบบ ทส.2 ทุกเดือน ต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ตำมมำตรำ 80 แห่ง
พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพส่ิงแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 

0.5  คะแนน 
มีกำรรำยงำนแบบ ทส.2 ทุก เดือน ต่อเ จ้ำพนักงำนท้องถิ่น ตำมมำตรำ 80 แห่ ง
พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพส่ิงแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 แต่ไม่ครบถ้วนทุก
เดือน 

1    คะแนน 

มีกำรรำยงำนแบบ ทส.2 ทุก เดือน ต่อเ จ้ำพนักงำนท้องถิ่น ตำมมำตรำ 80 แห่ ง
พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพส่ิงแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 ครบถ้วนทุกเดือน  
มีหลักฐำนกำรรำยงำนต่อท้องถิ่นหรือกรมควบคุมมลพิษ และมีกำรจัดเก็บข้อมูลย้อนหลังอย่ำง
น้อย 2 ปี ณ สถำนท่ีต้ัง 

 
4.5.7 มีแผนงำนกำรซ่อมบ ำรุงเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดเป็นลำยลักษณ์อักษร 

   วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีแผนกำรดูแล ซ่อมบ ำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

0.5  คะแนน 
มีแผนกำรดูแล ซ่อมบ ำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ และเข้ำด ำเนินกำร แต่ไม่เป็นไปตำม
ระยะเวลำท่ีก ำหนด 

1    คะแนน มีแผนกำรดูแล ซ่อมบ ำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ และเข้ำด ำเนินกำรตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 
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4.6 เอกสำรคู่มือและกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกำรดูแลระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 10 เปอร์เซ็นต์ 

 

4.6.1 มีคู่มือก ำหนดขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติงำน 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีคู่มือปฏิบัติ 

0.5  คะแนน มีคู่มือปฏิบัติ แต่ไม่มีข้ันตอนปฏิบัติงำนอย่ำงถูก หรือไม่มีสอดคล้องกับกฎข้อบังคับ  

1    คะแนน มีคู่มือปฏิบัติ ประกอบด้วยขั้นตอนปฏิบัติงำนอย่ำงอย่ำงถูก หรือไม่มีสอดคล้องกับกฎข้อบังคับ 

 
4.6.2 ผู้ปฏิบัติงำนทรำบขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติงำน และมีกำรปฏิบัติตำมคู่มือที่ก ำหนด  พร้อมจดบันทึกผล

กำรปฏิบัติงำน 
วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ผู้ปฏิบัติงำนไม่ทรำบข้ันตอนและวิธีกำรปฏิบัติงำน ไม่มีกำรจดบันทึกผลกำรปฏิบัติงำน 

0.5  คะแนน 
มีผู้ปฏิบัติงำนทรำบขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติงำน และแต่ไม่มีกำรปฏิบัติตำมคู่มือท่ีก ำหนด  
และไม่จดบันทึกผลกำรปฏิบัติงำน  

1    คะแนน 
ผู้ปฏิบัติงำนทรำบข้ันตอนและวิธีกำรปฏิบัติงำน และมีกำรปฏิบัติตำมคู่มือท่ีก ำหนด  พร้อมจด
บันทึกผลกำรปฏิบัติงำน 
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4.6.3 จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบบ ำบัดน้ ำเสียตลอด 24 ชม. 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน 
 ไม่มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบบ ำบัดน้ ำเสียประจ ำระบบ  หรือ 
 มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบบ ำบัดน้ ำเสีย แต่ไม่มีเอกสำรแสดงกำรมอบหมำย
หน้ำท่ีเป็นลำยลักษณ์อักษร หรือหลักฐำนแสดงกำรดูแลระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 

0.5  คะแนน 

มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบบ ำบัดน้ ำเสีย มีเอกสำรแสดงกำรมอบหมำยหน้ำท่ีเป็นลำยลักษณ์อักษร 

 แต่ไม่ได้ดูแลระบบบ ำบัดน้ ำเสียตลอด 24 ชม. ในกรณีท่ีเป็นระบบชนิด ระบบ
ตะกอนเร่ง (AS)/คลองวนเวียน/SBR 
 แต่ไม่ได้ดูแลระบบบ ำบัดน้ ำเสียทุกวัน  ในกรณีท่ีเป็นระบบชนิด ถังบ ำบัดน้ ำ
เสียส ำเร็จรูปแบบถังกรองเติมอำกำศ (Fixed Film Aeration)/ระบบบ่อผ่ึง/สระเติม
อำกำศ/บึงประดิษฐ์ 

1    คะแนน 

มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบบ ำบัดน้ ำเสีย มีเอกสำรแสดงกำรมอบหมำยหน้ำท่ีเป็นลำยลักษณ์อักษร 

 มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบบ ำบัดน้ ำเสียตลอด 24 ชม. ในกรณีท่ีเป็นระบบชนิด 
ระบบตะกอนเร่ง (AS)/คลองวนเวียน/SBR 
 มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบบ ำบัดน้ ำเสียทุกวัน  แต่ไม่ต้อง 24 ชม.  ในกรณีท่ีเป็น
ระบบชนิด ถังบ ำบัดน้ ำเสียส ำเร็จรูปแบบถังกรองเติมอำกำศ (Fixed Film Aeration)/
ระบบบ่อผ่ึง/สระเติมอำกำศ/บึงประดิษฐ์ 

 

4.6 เอกสำรคู่มือและกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกำรดูแลระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 10 เปอร์เซ็นต์ 

4.7.1 จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบน้ ำบริโภค  

   วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบน้ ำบริโภค 

0.5  คะแนน 
มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบน้ ำบริโภค แต่ไม่มีเอกสำรแสดงกำรมอบหมำยหน้ำท่ีเป็นลำยลักษณ์
อักษร 

1    คะแนน มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบน้ ำบริโภค มีเอกสำรแสดงกำรมอบหมำยหน้ำท่ีเป็นลำยลักษณ์อักษร 

 
4.7.2 มีกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน้ ำ ทำงกำยภำพ ทำงเคมี และทำงแบคทีเรีย ตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ

น้ ำ บริโภคของกรมอนำมัยปี 2553 
วิธีกำรให้คะแนน 
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0    คะแนน มีระบบบ ำบัดน้ ำเสียแต่ไม่สำมำรถรองรับปริมำณน้ ำเสียท่ีเกิดขึ้นได้อย่ำงเพียงพอ 

0.5  คะแนน 
มีระบบบ ำบัดน้ ำเสียแต่ไม่สำมำรถรองรับปริมำณน้ ำเสียท่ีเกิดขึ้นได้อย่ำงเพียงพอ แต่มีกำร
ด ำเนินกำรแก้ไข และวำงแผนในกำรพัฒนำด ำเนินกำรในกำรปรับปรุงหรือก่อสร้ำงระบบบ ำบัด
น้ ำเสียใหม่ให้เพียงพอ 

1    คะแนน มีระบบบ ำบัดน้ ำเสียท่ีสำมำรถรองรับปริมำณน้ ำเสียท่ีเกิดขึ้นได้อย่ำงเพียงพอ 

 
4.7.3 จดบันทึกสถิติและข้อมูลกำรใช้น้ ำประจ ำวันหรือประจ ำเดือน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบรำยงำน แบบ 

ทส.1 และแบบ ทส.2 ตำมมำตรำ 80 แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 
พ.ศ. 2535 และใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรตรวจสอบ กรณีเกิดเหตุไม่ปกติ 

  วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีกำรจดบันทึกสถิติและข้อมูลกำรใช้น้ ำประจ ำวันหรือประจ ำเดือน  

0.5  คะแนน 

มีกำรจดบันทึกสถิติและข้อมูลกำรใช้น้ ำประจ ำวันหรือประจ ำเดือน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ
รำยงำน แบบ ทส.1 และแบบ ทส.2 ตำมมำตรำ 80 แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำ
คุณภำพส่ิงแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 และใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรตรวจสอบ แต่ไม่มี
หลักฐำนกำรในกำรรำยงำนต่อท้องถิ่นหรือกรมควบคุมมลพิษ 

1    คะแนน 

มีกำรจดบันทึกสถิติและข้อมูลกำรใช้น้ ำประจ ำวันหรือประจ ำเดือน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ
รำยงำน แบบ ทส.1 และแบบ ทส.2 ตำมมำตรำ 80 แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำ
คุณภำพส่ิงแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 และใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรตรวจสอบ มีหลักฐำนกำร
รำยงำนต่อท้องถิ่นหรือกรมควบคุมมลพิษ และมีกำรจัดเก็บข้อมูลย้อนหลังอย่ำงน้อย 2 ปี ณ 
สถำนท่ีต้ัง 
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ค ำอธบิำยเกณฑ์กำรเยีย่มประเมนิมำตรฐำนระบบบรกิำรสุขภำพ 

ด้ำนที่ 5  ระบบงำนสื่อสำรในโรงพยำบำล 

 ผู้ท ำกำรตรวจประเมินจะต้องพิจำรณำจำกเกณฑ์ประเมินผลกำรตรวจสอบด้ำนระบบงำนส่ือสำรใน
โรงพยำบำลแล้วให้คะแนน ในแต่ละหัวข้อ โดยเปรียบเทียบกับส่ิงท่ีพบเห็น หลักฐำนกำรด ำเนินกำร กำร
สัมภำษณ์ ดังนี้ 

 

5.1 แผนงำนและโครงกำรระบบงำนสื่อสำร 10 เปอร์เซ็นต์ 

 
5.1.1 มีผู้รับผิดชอบ ด้ำนระบบสื่อสำรเพื่อรองรับกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน 

วิธีกำรให้คะแนน 
0    คะแนน ไม่มีผู้รับผิดชอบ ด้ำนระบบส่ือสำร 
0.5  คะแนน มีผู้รับผิดชอบ ด้ำนระบบส่ือสำรด้ำนใดด้ำนหนึ่ง เช่น ระบบโทรศัพท์อย่ำงเดียว 
1    คะแนน มีผู้รับผิดชอบ ด้ำนระบบส่ือสำรมีหลักฐำนค ำส่ังและมีกำรปฏิบัติงำนประจ ำ 
 

5.1.2 มีกลไก ก ำกับดูแล ติดตำมและประเมินผลระบบสื่อสำรตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 
วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีกลไก ก ำกับดูแล ติดตำมและประเมินผลระบบส่ือสำร 
0.5  คะแนน มีกลไก ก ำกับดูแล ติดตำมและประเมินผลระบบส่ือสำร เฉพำะแบบใดแบบหนึ่ง 
1    คะแนน มีกลไก ก ำกับดูแล ติดตำมและประเมินผลระบบส่ือสำร ทุกรูปแบบ 
 

5.1.3 มีแผนงำนและโครงกำรเพื่อเตรียมควำมพร้อมและรองรับสภำวะฉุกเฉิน 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีแผนงำนและโครงกำรเพื่อเตรียมควำมพร้อมและรองรับสภำวะฉุกเฉิน 

0.5  คะแนน 
มีแผนงำนและโครงกำรเพื่อเตรียมควำมพร้อมและรองรับสภำวะฉุกเฉิน แต่ไม่มีของ

ระบบส่ือสำรชัดเจน 
1    คะแนน มีแผนงำนและโครงกำรเพื่อเตรียมควำมพร้อมและรองรับสภำวะฉุกเฉิน มีระบบส่ือสำรชัดเจน  
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5.2 กำรใชแ้ละบ ำรุงรักษำระบบงำนสื่อสำร  40 เปอร์เซ็นต์ 

  

5.2.1 มีข้อมูลระบบสื่อสำรในโรงพยำบำล ตำมมำตรฐำนก ำหนด 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่ข้อมูลระบบส่ือสำรในโรงพยำบำล ตำมมำตรฐำนก ำหนด 

0.5  คะแนน มีข้อมูลระบบส่ือสำรในโรงพยำบำล ไม่ครบเช่น มีเฉพำะแบบใดแบบหนึ่ง 

1    คะแนน มีข้อมูลระบบส่ือสำรในโรงพยำบำล  ท้ังหมดตำมท่ีมำตรฐำนก ำหนด  

5.2.2  มีกำรบ ำรุงรักษำระบบสื่อสำร ตำมคู่มือกำรใช้งำนที่ผู้ผลิตก ำหนดอย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง และ
เก็บผลกำรด ำเนินกำรไว้เพื่อกำรตรวจติดตำม 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีกำรบ ำรุงรักษำระบบส่ือสำร 

0.5  คะแนน 
มีกำรบ ำรุงรักษำระบบส่ือสำร ตำมคู่มือกำรใช้งำนท่ีผู้ผลิตก ำหนดอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
และเก็บผลกำรด ำเนินกำรไว้เพื่อกำรตรวจติดตำม  บำงประเภทเท่ำนั้น 

1    คะแนน 
มีกำรบ ำรุงรักษำระบบส่ือสำร ตำมคู่มือกำรใช้งำนท่ีผู้ผลิตก ำหนดอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
และเก็บผลกำรด ำเนินกำรไว้เพื่อกำรตรวจติดตำม ทุกแบบตำมมำตรฐำน  

 
5.2.3 ผู้ปฏิบัติงำนบ ำรุงรักษำระบบสื่อสำรที่มีคุณสมบัติตำมมำตรฐำนก ำหนด 
วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่ผู้ปฏิบัติงำนบ ำรุงรักษำระบบส่ือสำร 

0.5  คะแนน 
ผู้ปฏิบัติงำนบ ำรุงรักษำระบบส่ือสำรท่ีมีคุณสมบัติตำมมำตรฐำนก ำหนด เฉพำะบำง
รำยกำร เช่น วิทยุคมนำคม อย่ำงเดียว 

1    คะแนน ผู้ปฏิบัติงำนบ ำรุงรักษำระบบส่ือสำรท่ีมีคุณสมบัติตำมมำตรฐำนก ำหนด  ครบทุกแบบ  
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5.2.4 มีรำยละเอียดข้อมูล คู่มือกำรใช้อุปกรณ์สื่อสำรของหน่วยงำน 
วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีรำยละเอียดข้อมูล คู่มือกำรใช้อุปกรณ์ส่ือสำรของหน่วยงำน 

0.5  คะแนน มีรำยละเอียดข้อมูล คู่มือกำรใช้อุปกรณ์ส่ือสำรของหน่วยงำน เฉพำะบำงรำยกำร 

1    คะแนน มีรำยละเอียดข้อมูล คู่มือกำรใช้อุปกรณ์ส่ือสำรของหน่วยงำน ครบทุกรำยกำร  

 

5.2.5 ผู้ปฏิบัติงำน ระบบสื่อสำรได้รับกำรอบรมพัฒนำกำรปฏิบัติงำน 
วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีผู้ปฏิบัติงำน ระบบส่ือสำรได้รับกำรอบรมพัฒนำกำรปฏิบัติงำน 

0.5  คะแนน มีผู้ปฏิบัติงำน ระบบส่ือสำรได้รับกำรอบรมพัฒนำกำรปฏิบัติงำน  เฉพำะบำงรำยกำร 

1    คะแนน มีผู้ปฏิบัติงำน ระบบส่ือสำรได้รับกำรอบรมพัฒนำกำรปฏิบัติงำน  ครบทุกรำยกำร  

 

5.2.6 มีเคร่ืองวิทยุคมนำคมและผู้ใช้งำนที่ถูกต้องตำมกฎหมำยและได้มำตรฐำนสำกลที่เก่ียวข้องหรือ
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 

วิธีกำรให้คะแนน 
0    คะแนน ไม่มีเครื่องวิทยุคมนำคมและผู้ใช้งำนท่ีถูกต้องตำมกฎหมำยและได้มำตรฐำนสำกลท่ีเกี่ยวข้อง

หรือมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 

0.5  คะแนน มีเครื่องวิทยุคมนำคมและผู้ใช้งำนท่ีถูกต้องตำมกฎหมำยและได้มำตรฐำนสำกลท่ีเกี่ยวข้อง
หรือมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม บำงส่วน 

1    คะแนน มีเครื่องวิทยุคมนำคมและผู้ใช้งำนท่ีถูกต้องตำมกฎหมำยและได้มำตรฐำนสำกลท่ีเกี่ยวข้อง
หรือมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ครบถ้วน  
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5.2.7 มีเคร่ืองวิทยุคมนำคมครบทุกระบบ พร้อมใช้งำนตลอดเวลำ 

วิธีกำรให้คะแนน 
0    คะแนน ไม่มีเครื่องวิทยุคมนำคมครบทุกระบบ 

0.5  คะแนน มีเครื่องวิทยุคมนำคม แต่ไม่พร้อมใช้งำนตลอดเวลำ    

1    คะแนน มีเครื่องวิทยุคมนำคมครบทุกระบบ คือ ระบบ VHF และหรือ HF  พร้อมใช้งำนตลอดเวลำ  

 

5.3 กำรติดต่อสื่อสำรภำยนอกและภำยใน 20 เปอร์เซ็นต์ 

 
 5.3.1  มีระบบโทรศัพท์ที่ติดต่อภำยในและภำยนอกเพียงพอต่อกำรใช้งำน 

วิธีกำรให้คะแนน 
0    คะแนน ไม่มีระบบโทรศัพท์ท่ีติดต่อภำยในและภำยนอก 

0.5  คะแนน มีระบบโทรศัพท์ท่ีติดต่อภำยใน 

1    คะแนน มีระบบโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ท้ังภำยในและภำยนอก   

 

 5.3.2  มีระบบเครือข่ำยสื่อสำรข้อมูล  ทั้งระบบ Intranet & Internet ครอบคลุมในพื้นที่โรงพยำบำล 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีระบบเครือข่ำยส่ือสำรข้อมูล  

0.5  คะแนน มีระบบเครือข่ำยส่ือสำรข้อมูลเฉพำะภำยในโรงพยำบำลหรือบำงหน่วยงำนเท่ำนั้น 

1    คะแนน 
มีระบบเครือข่ำยส่ือสำรข้อมูล  ท้ังระบบ Intranet & Internet ทุกหน่วยงำนของ
โรงพยำบำล  
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5.3.3 แนวกำรปักเสำพำดสำยโทรศัพท์เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีกำรปักเสำพำดสำยโทรศัพท์เป็นระเบียบเรียบร้อย  

0.5  คะแนน 
มีแนวกำรปักเสำพำดสำยโทรศัพท์แต่กำรจัดระเบียบสำยไม่เรียบร้อยก่อให้เกิดควำมไม่
ปลอดภัย 

1    คะแนน 
มีแนวกำรปักเสำพำดสำยโทรศัพท์ มีกำรจัดสำยเป็นระเบียบเรียบร้อยและแนวกำร
เดินสำยปลอดภัย  

 

5.3.4 สำยโทรศัพท์ มีระยะห่ำงจำกตัวอำคำรที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรำยและมีควำมสูงจำกผิวจรำจรหรือ
ทำงเดินที่เหมำะสม ไม่กีดขวำงหรือเป็นอันตรำยต่อบุคคลทั่วไป 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน สำยโทรศัพท์ กีดขวำงทำงเดิน และมีควำมสูงจำกผิวจรำจร น้อยกว่ำ  5  เมตร  

0.5  คะแนน 
สำยโทรศัพท์ มีระยะห่ำงจำกตัวอำคำรท่ีจะไม่ก่อให้เกิดอันตรำยและมีควำมสูงจำกผิว
จรำจร  5  เมตร กำรจัดระเบียบสำยไม่เรียบร้อยก่อให้เกิดควำมไม่ปลอดภัย 

1    คะแนน 
สำยโทรศัพท์ มีระยะห่ำงจำกตัวอำคำรท่ีจะไม่ก่อให้เกิดอันตรำยและมีควำมสูงจำกผิว
จรำจร  5  เมตร กำรจัดระเบียบสำยเรียบร้อยก่อให้เกิดควำมไม่ปลอดภัย  

 

 5.3.5 มีกำรติดต้ังระบบสื่อสำรด้วยควำมเร็วสูง เพื่อกำรติดต่อสื่อสำรและเชื่อมต่อด้วยระบบเครือข่ำย 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน 
ไม่มีกำรติดต้ังระบบส่ือสำรด้วยควำมเร็วสูง เพื่อกำรติดต่อส่ือสำรและเช่ือมต่อด้วยระบบ
เครือข่ำย  

0.5  คะแนน มีกำรติดต้ังระบบส่ือสำรด้วยควำมเร็วสูง เพื่อกำรติดต่อส่ือสำรเฉพำะจุด 

1    คะแนน 
มีกำรติดต้ังระบบส่ือสำรด้วยควำมเร็วสูง เพื่อกำรติดต่อส่ือสำรและเช่ือมต่อด้วยระบบ
เครือข่ำยท้ังระบบของโรงพยำบำล 
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5.4.1 มีระบบเรียกพยำบำล ตำมขนำดจ ำนวนเตียงผู้ป่วยที่ให้บริกำร 
วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีระบบเรียกพยำบำล ตำมขนำดจ ำนวนเตียงผู้ป่วยท่ีให้บริกำร 

0.5  คะแนน 
มีระบบเรียกพยำบำล แต่ไม่ครบตำมขนำดจ ำนวนเตียงผู้ป่วยท่ีให้บริกำร ตำมขนำดของ
โรงพยำบำล 

1    คะแนน 
มีระบบเรียกพยำบำล ตำมขนำดจ ำนวนเตียงผู้ป่วยท่ีให้บริกำร ตำมขนำดของ
โรงพยำบำล   

 

5.4.2 มีระบบเสียงตำมสำย  ครอบคลุ่มในพื้นที่ โรงพยำบำล 
วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีระบบเสียงตำมสำย   

0.5  คะแนน มีระบบเสียงตำมสำย แต่ไม่ครอบคลุ่มทุกหน่วยงำนท่ีให้บริกำร ของโรงพยำบำล 

1    คะแนน มีระบบเสียงตำมสำย  ครอบคลุ่มในทุกหน่วยงำนท่ีให้บริกำร ของโรงพยำบำล   

 

5.4.3 มีระบบกล้องวงจรปิด ครอบคลุมในพื้นที่ โรงพยำบำล 
วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีกล้องวงจรปิด    

0.5  คะแนน มีกล้องวงจรปิด  เฉพำะบำงหน่วยงำนเท่ำนั้น 

1    คะแนน มีกล้องวงจรปิด  ครอบคลุ่มในทุกหน่วยงำนท่ีให้บริกำร ของโรงพยำบำล   

 

    

 

 

 

5.4 กำรสื่อสำรที่ให้ผู้รับบริกำรและบุคลำกร 20 เปอร์เซ็นต์ 
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5.4.4 มีระบบเคเบิ้ลทีวี ครอบคลุมในพื้นที่ โรงพยำบำลวิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีระบบเคเบ้ิลทีวี     

0.5  คะแนน มีระบบเคเบ้ิลทีวี เฉพำะบำงหน่วยงำนเท่ำนั้น 

1    คะแนน มีมีระบบเคเบ้ิลทีวี  ครอบคลุ่มในทุกหน่วยงำนท่ีให้บริกำร ของโรงพยำบำล   

 

 

5.5 มำตรกำรเกี่ยวกับระบบสื่อสำร กำรยกเลิกกำรใช ้ 10  เปอร์เซ็นต์ 

 
5.5.1 มีมำตรกำรควำมปลอดภัยเก่ียวกับกำรใช้ระบบสื่อสำร ทั้งกำรติดต้ังและกำรใช้งำน 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีมำตรกำรควำมปลอดภัยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบส่ือสำร ท้ังกำรติดต้ังและกำรใช้งำน 

0.5  คะแนน 
มีมำตรกำรควำมปลอดภัยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบส่ือสำร เช่น กำรไม่ใช้เครื่องวิทยุคมนำคม
หรือระบบส่ือสำรไร้สำยในห้อง ICU 

1    คะแนน 

มีมำตรกำรควำมปลอดภัยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบส่ือสำร ท้ังกำรติดต้ังและกำรใช้งำน เช่น 
กำรใช้เครื่องวิทยุคมนำคมหรือระบบส่ือสำรไร้สำย  ให้ห่ำงจำกเครื่องมือทำงกำรแพทย์  
กำรติดต้ังระบบต้องห่ำงจำกเครื่องมือทำงกำรแพทย์ไม่น้อยกว่ำ 2 เมตร    

 

5.5.2 ระบบสื่อสำรที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องแจ้งยกเลิกกำรใช้งำน หรือเคลื่อนย้ำยสถำนที่ติดต้ัง 
โรงพยำบำลต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยก ำหนด 

วิธีกำรให้คะแนน 
0    คะแนน ไม่มีแจ้งยกเลิกกำรใช้งำน หรือเคล่ือนย้ำยสถำนท่ีติดต้ัง เช่น เครื่องวิทยุคมนำคม 

0.5  คะแนน มีแจ้งยกเลิกกำรใช้งำน หรือเคล่ือนย้ำยสถำนท่ีติดต้ัง  บำงรำยกำร  

1    คะแนน มีแจ้งยกเลิกกำรใช้งำน หรือเคล่ือนย้ำยสถำนท่ีติดต้ัง  โดยเฉพำะเครื่องวิทยุคมนำคม    
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5.5.3 ระบบสื่อสำรที่ใช้งำนในโรงพยำบำล เป็นเคร่ืองที่ได้รับอนุญำตน ำเข้ำถูกต้องตำมกฎหมำย และได้
มำตรฐำนสำกลที่เก่ียวข้องหรือมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน 
ไม่เป็นเครื่องท่ีได้รับอนุญำตน ำเข้ำถูกต้องตำมกฎหมำย และได้มำตรฐำนสำกลท่ีเกี่ยวข้อง
หรือมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 

0.5  คะแนน 
เป็นเครื่องท่ีได้รับอนุญำตน ำเข้ำถูกต้องตำมกฎหมำย และได้มำตรฐำนสำกลท่ีเกี่ยวข้อง
หรือมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม  บำงส่วน  

1    คะแนน 
เป็นเครื่องท่ีได้รับอนุญำตน ำเข้ำถูกต้องตำมกฎหมำย และได้มำตรฐำนสำกลท่ีเกี่ยวข้อง
หรือมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม     
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สถำนพยำบำลควรมีเครื่องวิทยุคมนำคม ดังนี้ 

1. โรงพยำบำล ก ำหนดให้มีเครื่องวิทยุคมนำคมข้ันต่ ำ ดังนี้ 

๑.๑   เครื่องวิทยุคมนำคมระบบ VHF/FM ก ำลังส่งไม่เกิน ๖0 วัตต์ ชนิดประจ ำท่ี  ส ำหรับติดต่อในข่ำย
กระทรวงสำธำรณสุข ติดต่อควำมถ่ีกลำง  ควำมถ่ีประชำชน ย่ำน 245 MHz 

๑.๒   เครื่องวิทยุคมนำคมระบบ VHF/FM ก ำลังส่งไม่เกิน 30วัตต์ ชนิดเคล่ือนท่ี ในรถ Ambulance 
ส ำหรับติดต่อในข่ำยกระทรวงสำธำรณสุข 

๑.๓   เครื่องวิทยุคมนำคมระบบ VHF/FM ก ำลังส่งไม่เกิน 5 วัตต์ ชนิดมือถือ ตำมควำมจ ำเป็นและควำม
เหมำะสมส ำหรับติดต่อในข่ำยกระทรวงสำธำรณสุข 

๑.๔   เครื่องวิทยุคมนำคมระบบ HF/SSB ก ำลังส่งไม่เกิน 100 วัตต์  ส ำหรับติดต่อในข่ำยกระทรวง
สำธำรณสุข ติดต่อควำมถ่ีกลำง    

๑.๕    จัดให้มีระบบส่ือสำรส ำรองส ำหรับใช้งำนในภำวะปกติและภำวะฉุกเฉินเช่น ระบบ e-RADIO เพื่อ
ใช้ในกำรเฝ้ำฟัง ติดตำม ในเครือข่ำยกำรติดต่อทำงวิทยุ 

๒. โรงพยำบำลชุมชน ก ำหนดให้มีเครื่องวิทยุคมนำคมข้ันต่ ำ ดังนี้ 

๒.๑   เครื่องวิทยุคมนำคมระบบ VHF/FM ก ำลังส่งไม่เกิน 50 วัตต์ ชนิดประจ ำท่ี อย่ำงน้อย 2 เครื่อง 
พร้อมสำยอำกำศ (มีควำมถ่ีของกระทรวงสำธำรณสุขและควำมถ่ีกลำงรำชกำร) 

๒.๒  เครื่องวิทยุคมนำคมระบบ VHF/FM ก ำลังส่งไม่เกิน 30วัตต์ ชนิดเคล่ือนท่ี พร้อมสำยอำกำศ ในรถ 
Ambulance ทุกคัน 

๒.๓    เครื่องวิทยุคมนำคมระบบ VHF/FM ก ำลังส่งไม่เกิน 5 วัตต์ ชนิดมือถือ ตำมควำมจ ำเป็นและควำม
เหมำะสม 

๒.๔    จัดให้มีระบบส่ือสำรส ำรองส ำหรับใช้งำนในภำวะปกติและภำวะฉุกเฉินเช่น ระบบ e-RADIO เพื่อ
ใช้ในกำรเฝ้ำฟัง ติดตำม ในเครือข่ำยกำรติดต่อทำงวิทยุ 

๓. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ก ำหนดให้มีเครื่องวิทยุคมนำคมข้ันต่ ำ ดังนี้    

๓.๑   เครื่องวิทยุคมนำคมระบบ VHF/FM ก ำลังส่งไม่เกิน 50 วัตต์ ชนิดประจ ำท่ี อย่ำงน้อย 1 เครื่อง 
พร้อมสำยอำกำศ   

๓.๒   เครื่องวิทยุคมนำคมระบบ VHF/FM ก ำลังส่งไม่เกิน 5 วัตต์ ตำมควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม 
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๓.๓ จัดให้มีระบบส่ือสำรส ำรองส ำหรับใช้งำนในภำวะปกติและภำวะฉุกเฉินเช่น ระบบ e-RADIO เพื่อใช้
ในกำรเฝ้ำฟัง ติดตำม ในเครือข่ำยกำรติดต่อทำงวิทยุหน่วยงำนสนับสนุน  

๔. ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด ก ำหนดให้มีเครื่องวิทยุคมนำคมข้ันต่ ำ ดังนี้   

๔.๑   เครื่องวิทยุคมนำคมระบบ VHF/FM ก ำลังส่งไม่เกิน 50 วัตต์ ชนิดประจ ำท่ี อย่ำงน้อย 3 เครื่อง 
พร้อมสำยอำกำศ(ข่ำยกระทรวงสำธำรณสุข  ควำมถ่ีกลำงข่ำยรำชกำร และ ควำมถ่ีประชำชน ) 
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ค ำอธิบำยเกณฑ์กำรเยีย่มประเมนิมำตรฐำนระบบบรกิำรสุขภำพ 

ด้ำนที่ ๖ ระบบงำนเครื่องมือแพทย์ในโรงพยำบำล 

ผู้ท ำกำรตรวจสอบจะต้องพิจำรณำจำกเกณฑ์ประเมินผลกำรตรวจสอบด้ำน เครื่องมือแพทย์ใน
โรงพยำบำล แล้วให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ โดยเปรียบเทียบกับส่ิงท่ีพบเห็น หลักฐำน กำรด ำเนินกำร กำร
สัมภำษณ์ ดังนี้ 

 

6.1 กำรได้มำของเคร่ืองมือแพทย์ 10 เปอร์เซ็นต์ 

6.1.1 เคร่ืองมือแพทย์ที่น ำมำใช้งำนในโรงพยำลเป็นเคร่ืองมือแพทย์ที่ได้รับอนุญำตน ำเข้ำถูกต้องตำม
กฎหมำยและได้รับมำตรฐำนสำกลที่เก่ียวข้อง หรือมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 

 วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน 

เครื่องมือแพทย์ท่ีน ำมำใช้งำนในโรงพยำลเป็นเครื่องมือแพทย์ ไม่ได้รับอนุญำตน ำเข้ำ
ถู ก ต้องตำมกฎหมำยและ ไ ด้รั บมำตรฐำนสำกล ท่ี เ กี่ ย วข้ อ ง  หรื อมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 

0.5  คะแนน 

เครื่องมือแพทย์ท่ีน ำมำใช้งำนในโรงพยำลบำงชนิดเป็นเครื่องมือแพทย์ท่ีไม่ได้รับอนุญำต
น ำเข้ำถูกต้องตำมกฎหมำยและได้รับมำตรฐำนสำกลท่ีเกี่ยวข้อง หรือมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 
อุตสำหกรรม 

1    คะแนน 
เครื่องมือแพทย์ท่ีน ำมำใช้งำนในโรงพยำลทุกชนิดเป็นเครื่องมือแพทย์ท่ีได้รับอนุญำต
น ำเข้ำถูกต้องตำมกฎหมำยและได้รับมำตรฐำนสำกลท่ีเกี่ยวข้อง หรือมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 
อุตสำหกรรม 

 

6.1.2 กำรติดต้ังเคร่ืองมือแพทย์ต้องเป็นไปตำมหลักวิศวกรรมหรือมำตรฐำนที่เก่ียวข้องหรือตำม
ค ำแนะน ำของผู้ผลิต 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน กำรติดต้ังเครื่องมือแพทย์ตำมควำมพอใจของผู้ใช้งำน 

0.5  คะแนน กำรติดต้ังเครื่องมือแพทย์ต้องเป็นไปตำมข้อจ ำกัดของพื้นท่ีใช้งำน 

1    คะแนน 
กำรติดต้ังเครื่องมือแพทย์เป็นไปตำมหลักวิศวกรรมหรือมำตรฐำนท่ีเกี่ยวข้องหรือตำม
ค ำแนะน ำของผู้ผลิต 
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6.1.3 ต้องมีกำรขออนุญำตติดต้ังและใช้งำนเคร่ืองมือนั้นหำกมีข้อกฎหมำยก ำหนดไว้ 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีกำรขออนุญำตติดต้ังและใช้งำนเครื่องมือนั้น 

0.5  คะแนน มีกำรขออนุญำตติดต้ังและใช้งำนเครื่องมือนั้นในกรณีมีข้อกฎหมำยก ำหนดในบำงชนิด 

1    คะแนน มีกำรขออนุญำตติดต้ังและใช้งำนเครื่องมือนั้นหำกมีข้อกฎหมำยก ำหนดไว้ในทุกชนิด
เครื่องมือ 

 

6.2 กำรใช้งำนและบ ำรุงรักษำเคร่ืองมือแพทย์ 20 เปอร์เซ็นต์ 

 

6.2.1 โรงพยำบำลมีกำรจัดท ำทะเบียนประวัติ หรือฐำนข้อมูลประวัติเคร่ืองมือแพทย์ 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีกำรจัดท ำทะเบียนประวัติ หรือฐำนข้อมูลประวัติเครื่องมือแพทย ์

0.5  คะแนน มีกำรจัดท ำทะเบียนประวัติ หรือฐำนข้อมูลประวัติเครื่องมือแพทย์ในบำงชนิดเครื่องมือ 

1    คะแนน โรงพยำบำลมีกำรจัดท ำทะเบียนประวัติ หรือฐำนข้อมูลประวัติเครื่องมือแพทย์ 
 

6.2.2 จัดให้มีกำรบ ำรุงรักษำเคร่ืองมือแพทย์ 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีกำรบ ำรุงรักษำเครื่องมือแพทย์ 

0.5  คะแนน มีกำรบ ำรุงรักษำเครื่องมือแพทย์ในบำงชนิดเครื่องมือ 

1    คะแนน มีกำรบ ำรุงรักษำเครื่องมือแพทย์ครอบคลุมชนิดเครื่องมือ 
 

6.2.3 มีผู้ปฏิบัติงำนบ ำรุงรักษำเคร่ืองมือแพทย์ 

วิธีกำรให้คะแนน 
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0    คะแนน ไม่มีผู้ปฏิบัติงำนบ ำรุงรักษำเครื่องมือแพทย์ 

0.5  คะแนน มีผู้ปฏิบัติงำนบ ำรุงรักษำเครื่องมือแพทย์แบบเฉพำะกิจ มอบหมำยเป็นครั้งๆไป 

1    คะแนน มีหน่วยงำนทีมงำนหรือผู้ปฏิบัติงำนบ ำรุงรักษำเครื่องมือแพทย์ 
 

6.3 กำรตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์ 30 เปอร์เซ็นต์ 

 

6.3.1 จัดให้มีกำรตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์ 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีกำรตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 

0.5  คะแนน จัดให้มีกำรตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือแพทย์บำงชนิดเครื่องมือแพทย์ 

1    คะแนน จัดให้มีกำรตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ทุกชนิดเครื่องมือแพทย์ทุกปี 
 

6.3.2 มีกำรบันทึกผลกำรตรวจและหรือทดสอบเคร่ืองมือแพทย์ 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีกำรบันทึกผลกำรตรวจและหรือทดสอบเครื่องมือแพทย์ 

0.5  คะแนน มีกำรบันทึกผลกำรตรวจและหรือทดสอบเครื่องมือแพทย์บำงชนิด 

1    คะแนน มีกำรบันทึกผลกำรตรวจและหรือทดสอบเครื่องมือแพทย์ทุกชนิด 
 

6.3.3 มีกำรรับรองผลกำรตรวจสอบ ทดสอบ หรือสอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์ 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีผลกำรตรวจสอบ ทดสอบ หรือสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 

0.5  คะแนน มีกำรรับรองผลกำรตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือแพทย์บำงชนิด 

1    คะแนน มีกำรรับรองผลกำรตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ทุกชนิด 
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6.3.4 มีกำรบันทึกข้อมูลทดสอบ สอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์ 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีกำรบันทึกข้อมูลทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 

0.5  คะแนน มีกำรบันทึกข้อมูลทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์บำงชนิด 

1    คะแนน มีกำรบันทึกข้อมูลทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ทุกชนิด 
 

6.3.5 วิธีกำรทดสอบ สอบเทียบ ที่เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีวิธีกำรทดสอบ สอบเทียบ 

0.5  คะแนน มีวิธีกำรทดสอบ สอบเทียบ 

1    คะแนน มีวิธีกำรทดสอบ สอบเทียบท่ีเป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนด 
 

6.3.6 เคร่ืองมือมำตรฐำนสอบเทียบ ที่เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีกำรใช้เครื่องมือมำตรฐำนสอบเทียบ 

0.5  คะแนน มีกำรใช้เครื่องมือมำตรฐำนสอบเทียบบำงชนิดเครื่องมือแพทย์ 

1    คะแนน มีกำรใช้เครื่องมือมำตรฐำนสอบเทียบท่ีได้รับกำรรับรองครอบคลุมทุกชนิด 
 

6.3.7 ผู้ให้บริกำรในกำรทดสอบ สอบเทียบ มีคุณสมบัติตำมที่มำตรฐำนก ำหนด 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ผู้ให้บริกำรทดสอบ สอบเทียบ ไม่มีคุณสมบัติตำมท่ีมำตรฐำนก ำหนด 

0.5  คะแนน ผู้ให้บริกำรทดสอบ สอบเทียบ มีคุณสมบัติไม่ครบทุกคน 

1    คะแนน ผู้ให้บริกำรทดสอบ สอบเทียบ มีคุณสมบัติตำมท่ีมำตรฐำนก ำหนด 
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6.4 กำรซ่อมแซมเคร่ืองมือแพทย ์ 30 เปอร์เซ็นต์ 

6.4.1 มีหน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรซ่อมบ ำรุงที่ชัดเจน 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีหน่วยงำนหรือทีมงำนหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบกำรซ่อมบ ำรุง 

0.5  คะแนน มีหน่วยงำนหรือทีมงำนหรือบุคคลท่ีได้รับกำรมอบหมำยเป็นครั้งครำว 

1    คะแนน มีหน่วยงำนหรือทีมงำนหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบกำรซ่อมบ ำรุงท่ีชัดเจน 
 

6.4.2 ผู้ปฏิบัติงำนซ่อมมีคุณสมบัติตำมท่ีมำตรฐำนก ำหนด 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ผู้ปฏิบัติงำนซ่อมไม่มีคุณสมบัติตำมท่ีก ำหนด 

0.5  คะแนน ผู้ปฏิบัติงำนซ่อมมีควำมรู้ควำมช ำนำญในเครื่องมือแพทย์ 

1    คะแนน ผู้ปฏิบัติงำนซ่อมมีคุณสมบัติตำมท่ีมำตรฐำนก ำหนด 
 

6.4.3 มีกำรทดสอบ สอบเทียบ เคร่ืองมือแพทย์ที่ต้องกำรควำมเที่ยงตรงแม่นย ำหลังกำรซ่อม 

วิธีกำรให้คะแนน 

0     คะแนน ไม่มีกำรทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์หลังกำรซ่อม 

0.5  คะแนน มีกำรทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์หลังกำรซ่อมบำงชนิด 

1     คะแนน 
มีกำรทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ท่ีต้องกำรควำมเท่ียงตรงแม่นย ำหลังกำรซ่อมทุก
ชนิด 
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6.44 มีกำรจัดเก็บผลกำรซ่อม 

วิธีกำรให้คะแนน 

0     คะแนน ไม่มีกำรจัดเก็บข้อมูลผลกำรซ่อมเครื่องมือแพทย์ 

0.5  คะแนน มีกำรจัดเก็บข้อมูลผลกำรซ่อมเครื่องมือแพทย์บำงชนิด 

1     คะแนน มีกำรจัดเก็บข้อมูลผลกำรซ่อมเครื่องมือแพทย์ทุกชนิด 
 

6.5 กำรยกเลิกกำรใช้งำนเคร่ืองมือแพทย์ 10 เปอร์เซ็นต์ 

 

6.5.1 โรงพยำบำลมีกำรบันทึกกำรยกเลิกกำรใช้งำนเคร่ืองมือแพทย์ลงในทะเบียนประวัติหรือ
ฐำนข้อมูล 

วิธีกำรให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีกำรบันทึกกำรยกเลิกกำรใช้งำนเครื่องมือลงในทะเบียนประวัติหรือฐำนข้อมูล 

0.5  คะแนน 
มีกำรบันทึกกำรยกเลิกกำรใช้งำนเครื่องมือแพทย์ลงในทะเบียนประวัติหรือฐำนข้อมูล
เฉพำะเครื่องมือตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

1     คะแนน 
มีกำรบันทึกกำรยกเลิกกำรใช้งำนเครื่องมือแพทย์ลงในทะเบียนประวัติหรือฐำนข้อมูล
เครื่องมือแพทย์ทุกชนิด 

 

6.5.2 โรงพยำบำลปฏิบัติตำมที่กฎหมำยก ำหนดในกรณีที่ท ำกำรยกเลิกกำรใช้งำนหรือโยกย้ำยไปติดต้ัง ณ 
ที่ใหม่ 

วิธีกำรให้คะแนน 

0     คะแนน 
ไม่มีกำรปฏิบัติตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดในกรณีท่ีท ำกำรยกเลิกกำรใช้งำนหรือโยกย้ำยไป
ติดต้ัง ณ ท่ีใหม ่

0.5  คะแนน 
มีกำรปฏิบัติตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดในกรณียกเลิกกำรใช้งำนหรือโยกย้ำยไปติดต้ัง ณ ท่ี
ใหม ่

1     คะแนน 
มีกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ ข้อก ำหนด วิธีกำรตำมหลักวิชำกำรและตำมท่ีกฎหมำย
ก ำหนดในกรณียกเลิกกำรใช้งำนหรือโยกย้ำยไปติดต้ัง ณ ท่ีใหม่            
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หมวดที่ 7  

ด้ำนสุขศึกษำ 
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ข้อก ำหนดมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ ด้ำนสุขศึกษำ 

สุขศึกษำ หมำยถึง กระบวนกำรจัดโอกำสกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะด้ำนสุขภำพ สร้ำงเสริม
ควำมสำมำรถของบุคคล รวมถึงปัจจัยอื่นๆ เกี่ยวกับสภำวะทำงเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม ท่ีมีผลกระทบต่อ
สุขภำพ อันจะน ำไปสู่กำรปรับเปล่ียนสุขภำพ และธ ำรงพฤติกรรมสุขภำพท่ีดีของบุคคล ครอบครัวและชุมชน  

เกณฑ์มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพด้ำนสุขศึกษำ หมำยถึง ข้อก ำหนดระบบคุณภำพท่ีจ ำเป็น 
(Essential Requirements) ส ำหรับกำรท ำงำนสุขศึกษำและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ เพื่อให้กำรด ำเนินงำน 

สุขศึกษำในโรงพยำบำลมีกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี มีกำรจัดกระบวนงำนสุขศึกษำและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพอย่ำง
เป็นระบบ ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรและเช่ือถือได้ สอดคล้องกับมำตรฐำนท่ีเกี่ยวข้องทุกมำตรฐำน เป็นแนวทำง
กำรพัฒนำคุณภำพมุ่งเน้นกำรสร้ำงเสริมสุขภำพท้ังในโรงพยำบำลและต่อเนื่องไปไปถึงชุมชนด้วย 

 มำตรฐำนนี้ใช้ส ำหรับกำรพัฒนำและกำรประเมินงำนด้ำนสุขศึกษำของโรงพยำบำลท่ีเช่ือมโยงไปถึงชุมชน  
เนื้อหำในมำตรฐำนครอบคลุมในเรื่องปัจจัยน ำเข้ำ ทรัพยำกรและส่ิงสนับสนุน กระบวนกำร  ผลผลิตและ
ผลลัพธ์  โดยในปีงบประมำณ 2562 ได้ปรับปรุงเกณฑ์ ข้อก ำหนดในมำตรฐำน ฯ ให้ เหมำะสมกับแผนพัฒนำ
ระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan) และระดับกำรให้บริกำร  จึงแบ่งเกณฑ์เป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

3. โรงพยำบำลศูนย์ และ โรงพยำบำลท่ัวไป (ระดับ A S และ M1)  
4. โรงพยำบำลชุมชน (ระดับ M2  F1 F2 และ F3) 

ด้ำนเนื้อหำ กระบวนกำร จะมุ่งเน้นกำรสร้ำงเสริมสุขภำพใน 2 กลุ่มหลัก คือ 
3. กระบวนงำนสุขศึกษำในกลุ่มไม่ป่วยเพื่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพในชุมชน 
4. กระบวนงำนสุขศึกษำในกลุ่มป่วยเพื่อส่งเสริมกำรจัดกำรตนเองในผู้ป่วยและครอบครัว 
 

โครงสร้ำงมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพด้ำนสุขศึกษำ ปี 2562  แบ่งเป็น 3 หมวด  ดังนี้ 
หมวดที่ 1 กำรบริหำรจัดกำร 

 กำรทบทวนคุณภำพงำนโดยกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำน 
 นโยบำยด้ำนสุขศึกษำ หรือส่งเสริมสุขภำพของ โรงพยำบำลท่ีเกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำย 
 บุคลำกรด ำเนินงำนสุขศึกษำและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ 

หมวดที่ 2 กระบวนงำนสุขศึกษำ 
 กระบวนงำนสุขศึกษำในกลุ่มไม่ป่วยเพื่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพในชุมชน 
 กระบวนงำนสุขศึกษำในกลุ่มป่วยเพื่อส่งเสริมกำรจัดกำรตนเองในผู้ป่วยและครอบครัว 

หมวดที่ 3 ผลลัพธ์กำรด ำเนินงำนสุขศึกษำและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ 
 พฤติกรรมสุขภำพ (HB) หรือ ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ (HL)  หรือ พฤติกรรมกำรจัดกำรสุขภำพ

ตนเอง 
 ภำวะสุขภำพ 
 นวัตกรรม หรือ ต้นแบบ หรือผลงำนเด่นท่ีประสบควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนสุขศึกษำและ

พัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ 
 ควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรสุขศึกษำ 
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แนวทำงกำรด ำเนินงำนมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพด้ำนสุขศึกษำ 

หมวดที่ 1 กำรบริหำรจัดกำร 

เกณฑ์ท่ีบูรณำกำรในมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ ด้ำนท่ี 1 กำรจัดกำรมำตรฐำนระบบบริกำร
สุขภำพ 

 กำรทบทวนคุณภำพงำนโดยกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำน ฯ  
โรงพยำบำลต้องมีกำรประเมินตนเอง เพื่อหำโอกำสพัฒนำ /ส่วนขำด (Gap) ในกำรท ำงำน 

วิเครำะห์ ประเมินผลและจัดท ำแนวทำงหรือแผนกำรพัฒนำ ปรับปรุงโดยใช้วงจร PDCA  
 นโยบำยด้ำนสุขศึกษำหรือสร้ำงเสริมสุขภำพของโรงพยำบำล 

นโยบำยต้องสอดคล้องกับเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ของโรงพยำบำล และเกิดจำกกำรมีส่วนร่วม
ของเครือข่ำยท่ีเกี่ยวข้อง 

เกณฑ์ 
26. บุคลำกรด ำเนินงำนสุขศึกษำและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ    

บุคลำกรมีคุณวุฒิและประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสม เพียงพอ และมีแผนกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำง
ต่อเนื่อง 

หมวดที่ 2 กระบวนงำนสุขศึกษำ 

III. กระบวนงำนสุขศึกษำในกลุ่มไม่ป่วยเพื่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพในชุมชน 
เกณฑ์ 

27. มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภำพ(HB) และหรือ ข้อมูลควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ( HL) ท่ีสอดคล้องกับ
ปัญหำสำธำรณสุขท่ีส ำคัญ เพื่อน ำมำใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนสุขศึกษำ (กำรก ำหนด
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม) 

28. มีกำรวิเครำะห์ปัจจัยสำเหตุพฤติกรรมสุขภำพ ท่ีสอดคล้องกับปัญหำสำธำรณสุขท่ีส ำคัญ มีกำร
น ำข้อมูลไปใช้ในกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนสุขศึกษำ (กำรออกแบบกิจกรรม) 

29. มีแผนงำน หรือ โครงกำร หรือ โปรแกรมสุขศึกษำ หรือ แผนกำรจัดกิจกรรมสุขศึกษำท่ีมี
วัตถุประสงค์หรือตัวช้ีวัดพฤติกรรมสุขภำพท่ีสอดคล้องกับปัญหำสำธำรณสุขในพื้นท่ีรับผิดชอบของ
โรงพยำบำล 

30. มีกำรออกแบบกิจกรรมและใช้ส่ือกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภำพ ท่ีสอดคล้องกับปัจจัยสำเหตุ
พฤติกรรมสุขภำพและปัญหำ ควำมต้องกำรและวิถีชีวิตของกลุ่มเป้ำหมำย  

31. แผนงำน หรือ โครงกำร หรือ โปรแกรมสุขศึกษำ หรือ แผนกำรจัดกิจกรรมสุขศึกษำ จัดท ำโดย
กำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสุขศึกษำ ทีมสหวิชำชีพ หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง และเครือข่ำยตัวแทนภำค
ประชำชน 

32. มีแนวทำงกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนสุขศึกษำและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพท่ีระบุตัวชี้วัด
พฤติกรรมสุขภำพ เครื่องมือ ระยะเวลำ และกลุ่มเป้ำหมำย 

33. มีกำรจัดกิจกรรมตำมแผนงำน หรือ โครงกำร หรือ โปรแกรมสุขศึกษำ หรือ แผนกำรจัดกิจกรรม
สุขศึกษำครบตำมแผนท่ีก ำหนด  และกำรด ำเนินกิจกรรมใช้กำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสุขศึกษำหรือ 
ทีมสหวิชำชีพ หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง และตัวแทนภำคประชำชน 
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34. มีกำร สนับสนุน เสริมพลังให้กับภำคี เครือข่ำย แกนน ำสุขภำพภำคประชำชน ในกำรด ำเนินงำน
สุขศึกษำและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ 

35. มีกำรประเมินผลและรำยงำนผลเป็นลำยลักษณ์อักษร  กำรประเมินกิจกรรม/กระบวนกำร 
ระหว่ำงด ำเนินโครงกำร หรือ ประเมินตำมวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีต้ังไว้เมื่อส้ินสุดโครงกำร 

36. มีกำรเฝ้ำระวังพฤติกรรมสุขภำพและน ำ ผลกำรเฝ้ำระวังไปใช้ในกำรปรับกิจกรรมในแผนงำน/
โครงกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภำพ 

 

IV. กระบวนงำนสุขศึกษำในกลุ่มป่วยเพื่อส่งเสริมกำรจัดกำรตนเองในผู้ป่วยและครอบครัว 
เกณฑ์ 

37. มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภำพ(HB) และหรือ ข้อมูลควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ( HL) ท่ีสอดคล้องกับ
ปัญหำสำธำรณสุขท่ีส ำคัญ เพื่อน ำมำใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนสุขศึกษำ (ก ำหนดวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม) 

38. มีกำรวิเครำะห์ปัจจัยสำเหตุพฤติกรรมสุขภำพ ท่ีสอดคล้องกับปัญหำสำธำรณสุขท่ีส ำคัญ มีกำร
น ำข้อมูลไปใช้ในกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนสุขศึกษำ (ออกแบบกิจกรรม) 

39. มีแผนงำน หรือ โครงกำร หรือ โปรแกรมสุขศึกษำ หรือ แผนกำรจัดกิจกรรมสุขศึกษำท่ีมี
วัตถุประสงค์หรือตัวช้ีวัดพฤติกรรมสุขภำพท่ีสอดคล้องกับปัญหำสำธำรณสุขในพื้นท่ีรับผิดชอบของ
โรงพยำบำล 

40. มีกำรออกแบบกิจกรรมและใช้ส่ือกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภำพ ท่ีสอดคล้องกับปัจจัยสำเหตุ
พฤติกรรมสุขภำพและปัญหำ ควำมต้องกำรและวิถีชีวิตของกลุ่มเป้ำหมำย  

41. แผนงำน หรือ โครงกำร หรือ โปรแกรมสุขศึกษำ หรือ แผนกำรจัดกิจกรรมสุขศึกษำ จัดท ำโดย
กำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสุขศึกษำ ทีมสหวิชำชีพ หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง และเครือข่ำยตัวแทนภำค
ประชำชน 

42. มีแนวทำงกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนสุขศึกษำและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพท่ีระบุตัวชี้วัด
พฤติกรรมสุขภำพ เครื่องมือ ระยะเวลำ และกลุ่มเป้ำหมำย 

43. มีกำรจัดกิจกรรมตำมแผนงำน หรือ โครงกำร หรือ โปรแกรมสุขศึกษำ หรือ แผนกำรจัดกิจกรรม
สุขศึกษำครบตำมแผนท่ีก ำหนด  และกำรด ำเนินกิจกรรมใช้กำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสุขศึกษำหรือ 
ทีมสหวิชำชีพ หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง และตัวแทนภำคประชำชน 

44. มีกำร สนับสนุน เสริมพลังให้กับภำคี เครือข่ำย แกนน ำสุขภำพภำคประชำชน ในกำรด ำเนินงำน
สุขศึกษำและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ 

45. มีกำรประเมินผลและรำยงำนผลเป็นลำยลักษณ์อักษร  กำรประเมินกิจกรรม/กระบวนกำร 
ระหว่ำงด ำเนินโครงกำร หรือ ประเมินตำมวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีต้ังไว้เมื่อส้ินสุดโครงกำร 

46. มีกำรเฝ้ำระวังพฤติกรรมสุขภำพและน ำ ผลกำรเฝ้ำระวังไปใช้ในกำรปรับกิจกรรมในแผนงำน/
โครงกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภำพ 

47. มีกำรวิจัยด้ำนสุขศึกษำและพฤติกรรมสุขภำพท่ีสอดคล้องกับปัญหำสำธำรณสุขของโรงพยำบำล 
และเกี่ยวกับกระบวนกำรด ำเนินงำนสุขศึกษำและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ  

ข้อก ำหนดของงำนวิจัย  
 1) เป็นวิ จัยท่ีมีวัตถุประสงค์ในกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภำพท่ีสอดคล้องกับปัญหำ

สำธำรณสุขในพื้นท่ี 1 ใน 5 ปัญหำ  
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 2) พื้นท่ี/กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัยอยู่ในควำมรับผิดชอบของ CUP หรือเครือข่ำยโรงพยำบำล  
 3) ผู้ท ำงำนวิจัยเป็นบุคลำกรในโรงพยำบำลหรือในเครือข่ำยโรงพยำบำล  
 4) อำยุงำนวิจัย 3ปี   
 5) รูปแบบวิจัยเป็น งำนวิจัย R2R /Case study /ถอดบทเรียน เป็นต้น 

หมวดที่ 3 ผลลัพธ์กำรด ำเนินงำนสุขศึกษำและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ 
เกณฑ์ 

48. กลุ่มเป้ำหมำยท่ีผ่ำนกระบวนกำรสุขศึกษำมีพฤติกรรมสุขภำพ (HB) หรือควำมรอบรู้ทำงสุขภำพ
(HL) ในปัญหำสำธำรณสุขท่ีส ำคัญเปล่ียนแปลงไปในทำงท่ีถูกต้องเพิ่มขึ้น  

49. กลุ่มเป้ำหมำย ท่ีผ่ำนกระบวนกำรสุขศึกษำมีภำวะสุขภำพท่ีดีขึ้น 

 กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง : รอบเอว BMI ,FBS, BP เป็นต้น 

 กลุ่มป่วย :ผู้ป่วยและครอบครัวสำมำรถดูแลจัดกำรตนเองได้ ภำวะแทรกซ้อนลดลง 
อัตรำ Re-admission ในโรคเรื้อรังลดลง ฯลฯ 

50. มีนวัตกรรม หรือ ต้นแบบ หรือผลงำนเด่นท่ีประสบควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนสุขศึกษำและ
พัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ 

51. ร้อยละของกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรสุขศึกษำตำมแผนงำนโครงกำร 

ท้ังนี้ ในรำยละเอียดของเกณฑ์กำรประเมินในสถำนบริกำรสำธำรณสุขระดับโรงพยำบำลศูนย์/
โรงพยำบำลท่ัวไป (A  S M1) และ โรงพยำบำลชุมชน (M2 F1 F2 F3) จะมีควำมแตกต่ำงกันตำมโครงสร้ำง
ของกรอบอัตรำก ำลังและโครงสร้ำงบทบำทหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ โดยโรงพยำบำลศูนย์/โรงพยำบำลท่ัวไป (A  
S M1) จะมี 28 เกณฑ์ และ โรงพยำบำลชุมชน (M2 F1 F2 F3) มี 27 เกณฑ์ 
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ข้อก ำหนด/เกณฑ์มำตรฐำนที่เพิ่มขึ้นหรือมีกำรเปลี่ยนแปลงในสำระส ำคัญ 

 มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพด้ำนสุขศึกษำ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562  ได้มีกำรเพิ่มและเปล่ียนแปลงเกณฑ์
จำก 20 เกณฑ์เดิม เป็น 26 เกณฑ์ ในระดับโรงพยำบำลศูนย์/โรงพยำบำลท่ัวไป และ 25 เกณฑ์ใน
โรงพยำบำลชุมชน เพื่อให้เห็นควำมชัดเจนและเช่ือมโยงของกระบวนงำนสุขศึกษำ รำยละเอียดดังตำรำง 

1. มีกำรประเมินควำมเส่ียง(ตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯ) 
และมีมำตรกำร/แนวทำง/แผนกำรปรับปรุงคุณภำพ  

น ำไปเป็นเกณฑ์ในกำรคิดคะแนนในภำพรวมของ
มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพด้ำนท่ี 1 ระบบกำร
จัดกำรมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 

2. มีนโยบำยกำรด ำเนินงำนสุขศึกษำและพัฒนำ
พฤติกรรมสุขภำพ เป็นลำยลักษณ์อักษร 
 

3. มีบุคลำกรด ำเนินงำนสุขศึกษำและพัฒนำพฤติกรรม
สุขภำพ (บุคลำกรต้องได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ)   
 
(ผู้รับผิดชอบ หรือทีมงำน ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ  
2 คนขึ้นไป) 

 

รพศ./รพท. :  
1.  มี ผู้ รั บ ผิดชอบ ในกลุ่ มงำนสุขศึกษำ  และ
ผู้รับผิดชอบ ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ 2 คนในปีท่ี
ผ่ำนมำจนถึงปีปัจจุบัน (มีกรอบอัตรำก ำลัง) 
 
รพช. :  
1.มีผู้รับผิดชอบงำนสุขศึกษำ หรือ ทีมงำน หรือ 
คณะกรรมกำรและได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ ในปีท่ี
ผ่ำนมำจนถึงปีปัจจุบัน 
 

4. ได้รับงบประมำณและ/หรือทรัพยำกรเพื่อกำร
ด ำเนินงำนสุขศึกษำและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพตำม
กิ จก ร รม ท่ีก ำหนด ไ ว้ ใ น แผน / โคร ง ก ำร  ( จ ำ ก
โรงพยำบำล และ องค์กรนอกหน่วยงำน) 
 

ไม่ได้น ำมำเป็นเกณฑ์ประเมิน เพรำะต้องกำรเน้นท่ี
บุคลำกร และจำกกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินท่ีผ่ำน
มำ ไม่พบปัญหำในด้ำนงบประมำณ 

5. มีฐำนข้อมูลควำมรอบรู้ทำงสุขภำพ(HL) พฤติกรรม
สุขภำพ(HB) ท่ีสอดคล้องกับปัญหำสำธำรณสุขท่ีส ำคัญ 
[ฐำนข้อมูล HLหรือHB ครอบคลุม กลุ่มป่วยและ 
กลุ่มเส่ียง/กลุ่มปกติในชุมชน (วัยท ำงำนและวัยเรียน) 

หมวดกระบวนกำรจะแบ่งเป็นกระบวนกำรสุขศึกษำ
ในกลุ่มไม่ป่วย (ข้อ2-11) และกระบวนกำรสุขศึกษำ
ในกลุ่มป่วย (ข้อ 12-21) 
2./12. มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภำพ(HB)และหรือ 
ข้อมูลควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ( HL) และน ำไปใช้ใน
กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนสุขศึกษำ (ก ำหนด
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม) 
 

เกณฑ์มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพด้ำนสุขศึกษำ  
ปี 2561 (20 เกณฑ์) 

เกณฑ์มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพด้ำนสุขศึกษำ  
ปี 2562 (26,25 เกณฑ์) 
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6. มีฐำนข้อมูลส่ือสุขศึกษำ  (จ ำแนกตำมประเภทหรือ
ตำมปัญหำ และมีผลส ำรวจควำมต้องกำรหรือมีผล
ประเมินกำรใช้ส่ือ) 

ไม่ได้น ำมำเป็นเกณฑ์ประเมิน : ในปัจจุบันอำจไม่
จ ำเป็นต้องวัดกำรมีและกำรใช้ข้อมูลส่ือแต่น ำไป
ผนวกในกำรวำงแผนและกำรท ำกิจกรรมสุขศึกษำใน
กำรออกแบบ/เลือกใช้ส่ือท่ีเหมำะสม  

7. มีฐำนข้อมูลเครือข่ำยกำรด ำเนินงำนสุขศึกษำ 
(เครือข่ำยท่ีมีอยู่ในโรงพยำบำลและในชุมชน) 
 

ไม่ได้น ำมำเป็นเกณฑ์ประเมิน : ไม่เน้นกำรมีฐำนหรือ
ทะเบี ยนแ ต่จะ ใช้ผนวกในกำรมี ส่วนร่วมของ
เครือข่ำยในกำรด ำเนินงำนสุขศึกษำ  

8.มีแผนงำน/ โครงกำรท่ีมีวัตถุประสงค์หรือตัวช้ีวัด
พฤติกรรมสุขภำพท่ีเป็นปัญหำสำธำรณสุขในพื้นท่ี
รับผิดชอบของโรงพยำบำล 
(แสดงวัตถุประสงค์ หรือตัวช้ีวัดพฤติกรรม กลุ่ม
กิจกรรมท่ีมีควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน อย่ำงน้อย 1 
แผนงำน/โครงกำรใน 1 ปัญหำท่ีด ำเนินกำรเช่ือมโยง
และสอดคล้องท้ังในโรงพยำบำลและในชุมชน) 
 

4./14.มีแผนงำน หรือ โครงกำร หรือ โปรแกรมสุข
ศึกษำ หรือ แผนกำรจัดกิจกรรมสุขศึกษำ 
และมีวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับ 
ข้อมูลพฤติกรรมในข้อ 4 
5./15..มีกำรออกแบบกิจกรรมและใช้สื่อกำร
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภำพ ท่ีใช้ข้อมูลปัจจัย
สำเหตุพฤติกรรม จำกกำรวิเครำะห์ในข้อ 5   
6/16. แผนงำน หรือ โครงกำร หรือ โปรแกรมสุข
ศึกษำ หรือ แผนกำรจัดกิจกรรมสุขศึกษำ จัดท ำโดย
กำรมีส่วนร่วมของคณะ กรรมกำรสุขศึกษำ ทีมสห
วิชำชีพ หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง และเครือข่ำยตัวแทน
ภำคประชำชน 
7/17.  มีแนวทำงกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนสุข
ศึกษำ  ท่ีระบุ ตัว ช้ีวัดพฤติกรรม/ ระยะเวลำ/
กลุ่มเป้ำหมำยและ เครื่องมือ 

9.มีกำรจัดกิจกรรมสุขศึกษำและพัฒนำพฤติกรรม
สุขภำพท่ีมุ่งให้เกิดกำรเรียนรู้  กำรพัฒนำทักษะท่ี
จ ำเป็นและเกิดกำรพัฒนำปัจจัยแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ กำร
พัฒนำพฤติกรรมสุขภำพท่ีสอดคล้องกับกำรพัฒนำ
พฤติกรรมตำมตัวชี้วัด  (ภำยใต้ 5ปัญหำสำธำรณสุข) 
(มีบริกำรสุขศึกษำหรือ กิจกรรมสุขศึกษำท่ีด ำเนินกำร
ในโรงพยำบำล และ ในชุมชน ครอบคลุมกำรพัฒนำ
ครบ 3 ด้ำน  ได้แก่ 1) พัฒนำกำรเรียนรู้ 2) พัฒนำ
ทักษะ 3) พัฒนำปัจจัยแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรพัฒนำ
พฤติกรรมสุขภำพ) 

8/18. มีกำรจัดกิจกรรมครบตำมแผนและกำรจัด
กิจกรรมใช้มีกำรส่วนร่วมของคณะ กรรมกำรสุข
ศึกษำหรือ ทีมสหวิชำชีพ หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง และ
ตัวแทนภำคประชำชน 

10.มีกำรติดตำมสนับสนุนให้กำรด ำเนินงำนสุขศึกษำ
และพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนดไว้
ในแผนงำน/โครงกำร 

9. /19 มีการ สนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคี 
เครือข่าย แกนน าสุขภาพภาคประชาชน ในการ
ด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
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11.มีแนวทำงกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนสุขศึกษำ
และพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพท่ีระบุตัวช้ีวัดพฤติกรรม
สุขภำพ เครื่องมือ ระยะเวลำ และกลุ่มเป้ำหมำย ตำม
แผนงำนหรือโครงกำรท่ีก ำหนด (ซึ่งสอดคล้องกับ 
องค์ประกอบท่ี 4) 

น ำไปผนวกไว้ในกำรวำงแผน 

12. มีกำรประเมินผลและรำยงำนเป็นลำยลักษณ์
อักษร (ท้ังในโรงพยำบำล(กลุ่มป่วย)และในชุมชน(กลุ่ม
เส่ียง) 
(แนวทำงกำรประเมินผลงำนสุขศึกษำท่ีระบุ ตัวช้ีวัด
พฤติกรรม/ เครื่องมือ/ระยะเวลำ/กลุ่มเป้ำหมำย ใน
แผนหรือโครงกำรท้ังในโรงพยำบำลและในชุมชน 

10/20. มีผลกำรประเมินพฤติกรรมสุขภำพตำม
วัตถุประสงค์เมื่อส้ินสุดโครงกำร 
: ประเมินตำมวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีต้ังไว้ 
เรำต้องกำรเห็นผลกำรประเมินและเห็นกำรน ำผล
กำรประเมินไปใช้ประโยชน์ ถ้ำไปเยี่ยมตอนท่ียัง
ไม่ถึงช่วงเวลำประเมินสำมำรถให้ดู กำรประเมิน
กิจกรรม กระบวนกำร ภำยใน ประกอบได้ 

13.  มีกำรเฝ้ำระวังพฤติกรรมสุขภำพท่ีระบุพฤติกรรม
สุขภำพเป้ำหมำยวิธีกำรและเครื่องมือ ระยะเวลำ และ
กลุ่มเป้ำหมำย(มี ผลกำรเฝ้ำระวังและน ำข้อมูลจำกกำร
เฝ้ำระวังไปใช้ในกำรปรับกิจกรรมในแผนงำน/โครงกำร
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภำพ) 

11./21. มีกำรเฝ้ำระวังและน ำ ผลกำรเฝ้ำระวัง
ไปใช้ในกำรปรับกิจกรรมในแผนงำน/โครงกำร
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภำพ 
: จัดไว้ในหมวดกระบวนงำน เพื่อให้เห็นควำม
เช่ือมโยงของกำรเฝ้ำระวังและกำรน ำผลไปใช้ 

14. มีกำรวิจัยด้ำนสุขศึกษำและพฤติกรรมสุขภำพท่ี
สอดคล้องกับปัญหำสำธำรณสุขของโรงพยำบำล และ
เกี่ยวกับกระบวนกำรด ำเนินงำนสุขศึกษำและพัฒนำ
พฤติกรรมสุขภำพ  อย่ำงน้อย 1 เรื่อง 
 

รพศ./รพท. :  
22 . มีกำรวิ จัย ด้ำนสุขศึกษำและพฤติกรรม
สุขภำพท่ีสอดคล้องกับปัญหำสำธำรณสุขของ
โรงพยำบำล และเกี่ยวกับกระบวนกำรด ำเนินงำน
สุขศึกษำและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ  อย่ำงน้อย 
1 เรื่ อ ง  (อำยุ ง ำนวิ จัย  3 ปี )  รพศ. /รพท.มี
โครงสร้ำงงำนวิชำกำรในกลุ่มงำนสุขศึกษำ 
รพช. : ไม่ได้น ำมำเป็นเกณฑ์ประเมินหลัก เพรำะ
ไม่มีโครงสร้ำงงำนสุขศึกษำ แต่สำมำรถเสนอ
งำนวิจัยในส่วน นวัตกรรม ผลงำนเด่น ได้ 

17. ร้อยละของก ลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรอบรู้ทำง
สุขภำพ(HL)หรือพฤติกรรมสุขภำพ (HB)ในปัญหำ
สำธำรณสุขท่ีส ำคัญเปล่ียนแปลงไปในทำงท่ีถูกต้อง
เพิ่มขึ้น (สอดคล้องกับ อป.ท่ี 4) 

23.กลุ่มเป้ำหมำยท่ีผ่ำนกระบวนกำรสุขศึกษำมี
พฤติกรรมสุขภำพ (HB) หรือควำมรอบรู้ทำง
สุขภำพ (HL)  ในปัญหำสำธำรณสุข ท่ีส ำ คัญ
เปล่ียนแปลงไปในทำงท่ีถูกต้องเพิ่มขึ้น  
: สำมำรถแสดงผลเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภำพ 
(HB)  หรือควำมรอบรู้ทำง สุขภำพ(HL)  ของ
กลุ่มเป้ำหมำย ได้ท้ัง2 กลุ่ม (กลุ่มไม่ป่วย และ
กลุ่มป่วย) 
ใน รพช. จะเป็นเกณฑ์ข้อท่ี 22 
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15. ร้อยละของกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมพึงพอใจ ต่อ
กระบวนกำรสุขศึกษำตำมแผนงำนโครงกำร 
 

24. ร้อยละของกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมพึงพอใจ ต่อ
กระบวนกำรสุขศึกษำตำมแผนงำนโครงกำร 
: มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อบริกำร 
สุขศึกษำ ร้อยละ 80  ขึ้นไป 
ใน รพช. จะเป็นเกณฑ์ข้อท่ี 23 

16. ระดับกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกิจกรรม
สุขศึกษำเพื่อกำรพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ  
 

ไม่ได้น ำมำเป็นเกณฑ์หลัก แต่ผนวกใน นโยบำย 
กำรวำงแผน กำรด ำเนินกิจกรรม 

18. ร้อยละของกลุ่มเป้ำหมำยท่ีผ่ำนกระบวนกำร 
สุขศึกษำส่งผลต่อภำวะสุขภำพท่ีดีขึ้น 
*กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง : รอบเอว BMI ,FBS, BP  
*กลุ่มปว่ย :ผู้ป่วยรำยใหม่ ภำวะแทรกซ้อนลดลง อัตรำ
Re-admission ในโรคเรื้อรังลดลง ฯลฯในปัญหำ
สำธำรณสุขท่ีส ำคัญ มีกำรเปล่ียนแปลงไปในทำงท่ี
ถูกต้องเพิ่มขึ้น 
 

25.กลุ่มเป้าหมาย ท่ีผ่ำนกระบวนกำรสุขศึกษำมี
ภำวะสุขภำพท่ีดีขึ้น 
: สำมำรถแสดงผลเปรียบเทียบภำวะสุขภำพท่ี
เปล่ียนไปได้ของกลุ่มเป้ำหมำย ได้ท้ัง 2 กลุ่ม 
(กลุ่มไม่ป่วยและกลุ่มป่วย) 
ใน รพช. จะเป็นเกณฑ์ข้อท่ี 24 

19. มีนวัตกรรม หรือ ต้นแบบ หรือผลงำนเด่นท่ี
ประสบควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนสุขศึกษำและ
พัฒนำพฤติกรรมสุขภำพปีละ 1เรื่อง ภำยใต้ปัญหำ
สำธำรณสุขท่ีส ำคัญ 
 

รพศ./รพท. :  
26. มีนวัตกรรม หรือ ต้นแบบ หรือผลงำนเด่นท่ี
ประสบควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนสุขศึกษำ
และพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพปีละ 1เรื่อง ภำยใต้
ปัญหำสำธำรณสุขท่ีส ำคัญ 5 ปัญหำ : มี และ มี
กำรเผยแพร่สู่สำธำรณะ 
รพช. :  
25.  มีงำนวิจัย หรือ นวัตกรรม หรือ ต้นแบบ 
หรือผลงำนเด่นท่ีประสบควำมส ำ เร็จในกำร
ด ำเนินงำนสุขศึกษำและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ
ปีละ 1เรื่อง ภำยใต้ปัญหำสำธำรณสุขท่ีส ำคัญ 5 
ปัญหำ 

20. มีกำรพัฒนำคุณภำพงำนสุขศึกษำและพัฒนำ
พฤติกรรม สุขภำพอย่ ำ ง ต่อ เนื่ อ ง  ( Continuous 
Quality Improvement : CQI: กำรพัฒนำคุณภำพ
อย่ำงต่อเนื่อง) ปีละ 1 เรื่อง  
 

ไม่ได้น ำมำเป็นเกณฑ์หลักแต่ผนวกในข้อ 1. มีกำร
ประเมินควำมเส่ียง(ตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯ) และมี
มำตรกำร/แนวทำง/แผนกำรปรับปรุงคุณภำพ 
โดยเน้นกำรประเมิน ทบทวนตนเองและมีผลกำร
วิ เครำะห์ควำมเ ส่ียงรวมท้ังมีมำตรกำรหรือ
แนวทำงหรือแผนกำรปรับปรุงคุณภำพ 
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เกณฑ์กำรให้คะแนน(Scoring Guideline) 
 

มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพด้ำนสุขศึกษำ ฉบับปรับปรุง 2562 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน(Scoring Guideline) 
มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพด้ำนสุขศึกษำ ส ำหรับโรงพยำบำลศูนย์/โรงพยำบำลทั่วไป 

(มีโครงสร้ำงกลุ่มงำนสุขศึกษำ) 
 
หมวดที่ 1 กำรบริหำรจัดกำร  

เกณฑ์กำรให้คะแนน  
(Scoring Guideline) 

มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 
ด้ำนสุขศึกษำ 

ค ำอธิบำย เอกสำรหรือหลักฐำนพิจำรณำในกำรให้คะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

1. มีบุคลำกรด ำเนินงำนสุขศึกษำและได้รับ
กำรพัฒนำศักยภำพด้ำนพฤติกรรมสุขภำพ
และควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ(ในปีท่ีผ่ำนมำ
จนถึงปีปัจจุบัน) 

 

มี ผู้รับ ผิดชอบใน
กลุ่มงำนสุขศึกษำ 
แ ต่ ผู้ รั บ ผิดชอบ 
ไ ม่ ไ ด้ รั บ ก ำ ร
พัฒนำศักยภำพ 
ใ น ปี ท่ี ผ่ ำ น ม ำ
จนถึงปีปัจจุบัน 

มีผู้รับผิดชอบในกลุ่ม
งำนสุขศึกษำและ
ผู้รับผิดชอบ ได้รับ
ก ำ ร พั ฒ น ำ
ศักยภำพ 1 คนใน
ปีท่ีผ่ำนมำจนถึงปี
ปัจจุบัน 

มี ผู้รับผิดชอบในก ลุ่ม
ง ำน สุ ข ศึ ก ษ ำ  แ ละ
ผู้รับผิดชอบ ได้รับกำร
พัฒนำศักยภำพ 2 คน
ในปีท่ี ผ่ำนมำจนถึงปี
ปัจจุบัน 

 
หมวดที่ 2 กระบวนงำนสุขศึกษำ  

เกณฑ์กำรให้คะแนน  
(Scoring Guideline) 

มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 
ด้ำนสุขศึกษำ 

ค ำอธิบำย เอกสำรหรือหลักฐำนพิจำรณำในกำรให้คะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

I. กระบวนกำรสุขศึกษำในกลุ่มไม่ป่วยเพื่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพในชุมชน 
2. มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภำพ(HB) และหรือ 
ข้อมู ลควำมรอบรู้ ด้ ำน สุขภำพ (  HL) ท่ี
สอดคล้องกับปัญหำสำธำรณสุขท่ีส ำคัญ 
 

ไ ม่ มี ข้ อ มู ล
พฤติกรรมสุขภำพ
( HB)  แ ล ะ ห รื อ 
ข้อมูลควำมรอบรู้
ด้ำนสุขภำพ( HL) 
ในกลุ่มไม่ป่วย 

มีข้อมูลพฤติกรรม
สุขภำพ (HB)และ
หรือ ข้อมูลควำม
รอบรู้ด้ำนสุขภำพ( 
HL) ในกลุ่มไม่ป่วย 
 

มีข้อ มูลพฤติกรรม
สุขภำพ(HB)และหรือ 
ข้ อมู ลคว ำมรอบรู้
ด้ ำ น สุ ข ภ ำพ (  HL) 
และน ำไปใช้ในกำร
ว ำ ง แ ผ น ก ำ ร
ด ำเนินงำนสุขศึกษำ 
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เกณฑ์กำรให้คะแนน  
(Scoring Guideline) 

มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 
ด้ำนสุขศึกษำ 

ค ำอธิบำย เอกสำรหรือหลักฐำนพิจำรณำในกำรให้คะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

(ก ำหนดวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม) 

3.  มีกำรวิเครำะห์ปัจจัยสำเหตุพฤติกรรม
สุขภำพ ท่ีสอดคล้องกับปัญหำสำธำรณสุขท่ี
ส ำคัญ 

ไม่มีกำรวิเครำะห์
ปั จ จั ย ส ำ เ ห ตุ
พฤติกรรมสุขภำพ 

มี ก ำ ร วิ เ ค ร ำ ะ ห์
ปั จ จั ย ส ำ เ ห ตุ
พฤติกรรมสุขภำพ 

มีกำรวิเครำะห์ปัจจัย
สำ เห ตุพ ฤ ติ ก ร ร ม
สุขภำพ และน ำไปใช้
ในกำรวำงแผนกำร
ด ำเนินงำนสุขศึกษำ 
(ออกแบบกิจกรรม) 

4 .   มี แ ผน ง ำน  ห รื อ  โ คร ง ก ำร  หรื อ 
โปรแกรม สุข ศึกษำ หรือ  แผนกำรจัด
กิจกรรมสุขศึกษำท่ีมีวัตถุประสงค์หรือ
ตัวช้ีวัดพฤติกรรมสุขภำพท่ีสอดคล้องกับ
ปัญหำสำธำรณสุขในพื้นท่ีรับผิดชอบของ
โรงพยำบำล  

ไม่มีแผนงำน หรือ 
โ คร ง ก ำร  หรื อ 
โปรแกรม 
สุ ข ศึ ก ษ ำ  ห รื อ 
แ ผ น ก ำ ร จั ด
กิจกรรมสุขศึกษำ 

มี แ ผน งำน  ห รื อ 
โ ค ร ง ก ำ ร  ห รื อ 
โปรแกรมสุขศึกษำ 
หรือ  แผนกำรจัด
กิจกรรมสุขศึกษำ 
แ ต่ ไ ม่ มี
วัตถุประสงค์เชิ ง
พ ฤ ติ ก ร ร ม ท่ี
สอดคล้องกับข้อมูล
พฤติกรรมในข้อ 2 

มี แ ผ น ง ำ น  ห รื อ 
โ ค ร ง ก ำ ร  ห รื อ 
โปรแกรมสุขศึกษำ 
หรื อ  แ ผน ก ำ ร จั ด
กิจกรรมสุขศึกษำ 
และมีวัตถุประสงค์
เ ชิ ง พ ฤ ติ ก ร ร ม ท่ี
สอดคล้องกับ ข้อมูล
พฤติกรรมในข้อ 2 

5.  มีกำรออกแบบกิจกรรมและใช้ส่ือกำร
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภำพ ท่ีสอดคล้อง
กับปัจจัยสำเหตุพฤติกรรมสุขภำพและ
ปัญหำ ควำมต้องกำรและวิถี ชีวิตของ
กลุ่มเป้ำหมำย  

ไม่มีกำรออกแบบ
กิจกรรมและใช้
ส่ื อ  ท่ี ใ ช้ ข้ อ มู ล
ปั จ จั ย ส ำ เ ห ตุ
พฤติกรรม 

มี ก ำ ร อ อ ก แ บ บ
กิ จ ก ร ร ม ก ำ ร
ป รั บ เ ป ล่ี ย น
พฤติกรรมสุขภำพ 
ท่ี ใ ช้ ข้ อมู ลปั จ จั ย
สำเหตุพฤติกรรม
จำกกำรวิเครำะห์
ในข้อ 3   

มี ก ำ ร อ อ ก แ บ บ
กิจกรรมและใช้สื่อ
ก ำ ร ป รั บ เ ป ล่ี ย น
พฤติกรรมสุขภำพ ท่ี
ใช้ข้อมูลปัจจัยสำเหตุ
พฤติกรรม จำกกำร
วิเครำะห์ในข้อ 3   

6.  แผนงำน หรือ โครงกำร หรือ โปรแกรม
สุขศึกษำ หรือแผนกำรจัดกิจกรรมสุขศึกษำ
จัดท ำโดยกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำร
สุข ศึกษำ ทีมสหวิ ชำ ชีพ  หน่ วยงำน ท่ี
เกี่ ย วข้ อ ง  และ เครื อข่ ำย ตัวแทนภำค
ประชำชน 

แ ผน ง ำน  ห รื อ 
โ คร ง ก ำร  หรื อ 
โปรแกรม 
สุ ข ศึ ก ษ ำ  ห รื อ 
แ ผ น ก ำ ร จั ด
กิจกรรมสุขศึกษำ 
จั ด ท ำ โ ด ย
ผู้รับผิดชอบงำน 

แ ผ น ง ำ น  ห รื อ 
โ ค ร ง ก ำ ร  ห รื อ 
โปรแกรมสุขศึกษำ 
หรือ  แผนกำรจัด
กิจกรรมสุขศึกษำ 
จัดท ำโดยกำรมีส่วน
ร่ ว ม ข อ ง ค ณ ะ 
กรรมกำรสุขศึกษำ

แ ผ น ง ำ น  ห รื อ 
โ ค ร ง ก ำ ร  ห รื อ 
โปรแกรมสุขศึกษำ 
หรื อ  แ ผน ก ำ ร จั ด
กิ จก รรม สุข ศึกษำ 
จัดท ำโดยกำรมีส่วน
ร่ ว ม ข อ ง ค ณ ะ 
กรรมกำรสุขศึกษำ 
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เกณฑ์กำรให้คะแนน  
(Scoring Guideline) 

มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 
ด้ำนสุขศึกษำ 

ค ำอธิบำย เอกสำรหรือหลักฐำนพิจำรณำในกำรให้คะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

หรือทีมสหวิชำชีพ
ที่เก่ียวข้อง 

ที ม ส ห วิ ช ำ ชี พ 
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
แ ล ะ เ ค รื อ ข่ ำ ย
ตั ว แ ท น ภ ำ ค
ประชำชน 
 

7.  มีแนวทำงกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน
สุขศึกษำและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพท่ีระบุ
ตั ว ช้ี วั ดพฤ ติก รรม สุขภำพ เครื่ อ ง มื อ 
ระยะเวลำ และกลุ่มเป้ำหมำย  
 
 

ไม่มีแนวทำงกำร
ประเมินผลงำน 

มี แ น ว ท ำ ง ก ำ ร
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ำ ร
ด ำเนินงำนสุขศึกษำ
ท่ี ร ะ บุ  ตั ว ช้ี วั ด
พ ฤ ติ ก ร ร ม / 
ร ะ ย ะ เ ว ล ำ /
กลุ่มเป้ำหมำย  

มี แ น ว ท ำ ง ก ำ ร
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ำ ร
ด ำเนินงำนสุขศึกษำ  ท่ี
ร ะ บุ  ตั ว ช้ี วั ด
พ ฤ ติ ก ร ร ม / 
ร ะ ย ะ เ ว ล ำ /
ก ลุ่ม เป้ ำหมำยและ 
เคร่ืองมือ 

8. มีกำรจัดกิจกรรมตำมแผนงำน  หรือ 
โครงกำร หรือ โปรแกรมสุขศึกษำ หรือ 
แผนกำรจัดกิจกรรมสุขศึกษำครบตำมแผน
ท่ีก ำหนด  และกำรด ำเนินกิจกรรมใช้กำรมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสุขศึกษำหรือ 
ทีมสหวิชำชีพ หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง และ
ตัวแทนภำคประชำชน 

มีกำรจัดกิจกรรม
ไม่ครบตำมแผน 

มีกำร จัด กิจกรรม
ครบตำมแผนและ
กำรจัดกิจกรรมใช้
กำรส่วนร่วมของ
คณะ กรรมกำรสุข
ศึกษำหรือ ทีมสห
วิชำชีพ หน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้อง 

มีกำรจัดกิจกรรมครบ
ตำมแผนและกำรจัด
กิจกรรมใช้มีกำรส่วน
ร่ ว ม ข อ ง ค ณ ะ 
กรรมกำรสุขศึกษำ
หรือ  ทีมสหวิชำชีพ 
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
แ ล ะ ตั ว แ ท น ภ ำ ค
ประชำชน 
 

9.  มีกำร สนับสนุน เสริมพลังให้กับภำคี 
เครือข่ำย แกนน ำสุขภำพภำคประชำชน ใน
กำรด ำ เนิ น ง ำน สุข ศึ กษำและพัฒน ำ
พฤติกรรมสุขภำพ 
 

ไม่มีกำรสนับสนุน
เสริมพลัง ให้กับ
ภำคีเครือข่ำย 

มี ก ำ ร ส นั บ ส นุ น 
เสริมพลังให้กับภำคี
เครือข่ำยสุขภำพท่ี
เ ป็ น เ จ้ ำ ห น้ ำ ที่
สำธำรณสุข 

มีกำรสนับสนุน เสริม
พ ลั ง ใ ห้ แ ก่ ภ ำ คี
เ ค รื อ ข่ ำ ย สุ ข ภ ำพ 
แกนน ำสุขภำพภำค
ประชำชน 

10.  มีกำรประเมินผลและรำยงำนผลเป็น
ลำยลักษณ์อักษร 
 

ไ ม่ มี ก ำ ร
ประเมินผล 

มีผลกำรประเมินใน
ระดับปัจจัย 

มี ผ ลก ำ รป ร ะ เ มิ น
พฤติกรรมสุขภำพ
ตำมวัตถุประสงค์เมื่อ
ส้ินสุดโครงกำร 
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เกณฑ์กำรให้คะแนน  
(Scoring Guideline) 

มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 
ด้ำนสุขศึกษำ 

ค ำอธิบำย เอกสำรหรือหลักฐำนพิจำรณำในกำรให้คะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

11.  มีกำรเฝ้ำระวังพฤติกรรมสุขภำพและ
น ำ ผลกำรเฝ้ำระวังไปใช้ในกำรปรับกิจกรรม
ในแผนงำน/โครงกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภำพ 

ไม่มีกำรเฝ้ำระวัง
พฤติกรรมสุขภำพ 

มีแผนหรือแนวทำง 
วิ ธี ก ำ ร เ ฝ้ ำ ร ะ วั ง
พฤติกรรมสุขภำพ 
ในพฤติกรรมท่ีเป็น
ปั ญ ห ำ ส ำ คั ญ
สอดคล้องตำมแผน 

มีกำรเฝ้ำระวังและน ำ 
ผลกำรเฝ้ำระวังไปใช้
ในกำรปรับกิจกรรม
ในแผนงำน/โครงกำร
ป รั บ เ ป ล่ี ย น
พฤติกรรมสุขภำพ 
 

II. กระบวนกำรสุขศึกษำในกลุ่มป่วยเพื่อส่งเสริมกำรจัดกำรตนเองในผู้ป่วยและครอบครัว 

12. มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภำพ(HB) และ
หรือ ข้อมูลควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ( HL) ท่ี
สอดคล้องกับปัญหำสำธำรณสุขท่ีส ำคัญ 
 

ไ ม่ มี ข้ อ มู ล
พฤติกรรมสุขภำพ
( HB)  แ ล ะ ห รื อ 
ข้อมูลควำมรอบรู้
ด้ำนสุขภำพ( HL) 

มีข้อมูลพฤติกรรม
สุขภำพ(HB) และ
หรือ ข้อมูลควำม
รอบรู้ด้ำนสุขภำพ 
( HL) 

มีข้ อมู ลพฤติกรรม
สุขภำพ(HB)และหรือ 
ข้ อมู ลคว ำมรอบรู้
ด้ ำ น สุ ข ภ ำ พ ( HL)  
และ น ำไปใช้ในกำร
วำงแผนกำรด ำเนิน 
ง ำ น สุ ข ศึ ก ษ ำ 
(ก ำหนดวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม) 

13.  มีกำรวิเครำะห์ปัจจัยสำเหตุพฤติกรรม
สุขภำพ ท่ีสอดคล้องกับปัญหำสำธำรณสุขท่ี
ส ำคัญ 

ไม่มีกำรวิเครำะห์
ปั จ จั ย ส ำ เ ห ตุ
พฤติกรรมสุขภำพ 

มี ก ำ ร วิ เ ค ร ำ ะ ห์
ปั จ จั ย ส ำ เ ห ตุ
พฤติกรรมสุขภำพ 

มีกำรวิเครำะห์ปัจจัย
สำ เห ตุพ ฤ ติ ก ร ร ม
สุขภำพ และน ำไปใช้
ในกำรวำงแผนกำร
ด ำเนินงำนสุขศึกษำ 
(ออกแบบกิจกรรม) 

14.  มี แผน งำน  หรื อ  โครงก ำร  หรื อ 
โปรแกรม สุข ศึกษำ หรือ  แผนกำรจัด
กิจกรรมสุขศึกษำท่ีมีวัตถุประสงค์หรือ
ตัวช้ีวัดพฤติกรรมสุขภำพท่ีสอดคล้องกับ
ปัญหำสำธำรณสุขในพื้นท่ีรับผิดชอบของ
โรงพยำบำล  

ไม่มีแผนงำน หรือ 
โ คร ง ก ำร  หรื อ 
โ ป ร แ ก ร ม สุ ข
ศึ ก ษ ำ  ห รื อ 
แ ผ น ก ำ ร จั ด
กิจกรรมสุขศึกษำ 

มี แ ผน ง ำน  ห รื อ 
โ ค ร ง ก ำ ร  ห รื อ 
โปรแกรมสุขศึกษำ 
หรือ  แผนกำรจัด
กิจกรรมสุขศึกษำ 
แ ต่ ไ ม่ มี
วั ตถุประสง ค์ เ ชิ ง
พ ฤ ติ ก ร ร ม ท่ี
สอดคล้องกับข้อมูล

มี แ ผ น ง ำ น  ห รื อ 
โ ค ร ง ก ำ ร  ห รื อ 
โปรแกรมสุขศึกษำ 
หรื อ  แ ผน ก ำ ร จั ด
กิจกรรมสุขศึกษำ 
และมีวัตถุประสงค์
เ ชิ ง พ ฤ ติ ก ร ร ม ท่ี
สอดคล้องกับ ข้อมูล
พฤติกรรมในข้อ 12 
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พฤ ติก ร รม ในข้ อ 
12 

15. มีกำรออกแบบกิจกรรมและใช้ส่ือกำร
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภำพ ท่ีสอดคล้อง
กับปัจจัยสำเหตุพฤติกรรมสุขภำพและ
ปัญหำ ควำมต้องกำรและวิถี ชีวิตของ
กลุ่มเป้ำหมำย  

ไม่มีกำรออกแบบ
กิจกรรมและใช้
ส่ื อ  ท่ี ใ ช้ ข้ อ มู ล
ปั จ จั ย ส ำ เ ห ตุ
พฤติกรรม 

มี ก ำ ร อ อ ก แ บ บ
กิจกรรมกำรปรับ 
เปล่ียนพฤติกรรม
สุขภำพ ท่ีใช้ข้อมูล
ปั จ จั ย ส ำ เ ห ตุ
พฤติกรรมจำกกำร
วิเครำะห์ในข้อ 13  

มี ก ำ ร อ อ ก แ บ บ
กิจกรรมและใช้ ส่ือ
ก ำ ร ป รั บ เ ป ล่ี ย น
พฤติกรรมสุขภำพ ท่ี
ใช้ข้อมูลปัจจัยสำเหตุ
พฤติกรรม จำกกำร
วิเครำะห์ในข้อ 13  

16. แผนงำน หรือ โครงกำร หรือโปรแกรม 
สุขศึกษำหรือ แผนกำรจัดกิจกรรมสุขศึกษำ 
จัดท ำโดยกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำร
สุข ศึกษำ ทีมสหวิ ชำ ชีพ  หน่ วยงำน ท่ี
เกี่ ย วข้ อ ง  และ เครื อข่ ำย ตัวแทนภำค
ประชำชน 

แ ผน ง ำน  ห รื อ 
โ คร ง ก ำร  หรื อ 
โ ป ร แ ก ร ม สุ ข
ศึ ก ษ ำ  ห รื อ 
แ ผ น ก ำ ร จั ด
กิจกรรมสุขศึกษำ 
จั ด ท ำ โ ด ย
ผู้รับผิดชอบงำน 

แ ผ น ง ำ น  ห รื อ 
โ ค ร ง ก ำ ร  ห รื อ 
โปรแกรมสุขศึกษำ 
หรือ  แผนกำรจัด
กิจกรรมสุขศึกษำ 
จัดท ำโดยกำรมีส่วน
ร่ ว ม ข อ ง ค ณ ะ 
กรรมกำรสุขศึกษำ
หรือทีมสหวิชำชีพ
ที่เก่ียวข้อง 

แ ผ น ง ำ น  ห รื อ 
โ ค ร ง ก ำ ร  ห รื อ 
โปรแกรมสุขศึกษำ 
หรื อ  แ ผน ก ำ ร จั ด
กิ จก รรม สุข ศึกษำ 
จัดท ำโดยกำรมี 
ส่ วนร่ วมของคณะ 
กรรมกำรสุขศึกษำ  
ทีมสหวิชำชีพ  ผู้ป่วย
และครอบครัว 

17 .  มี แ น วท ำงก ำรป ระ เ มิ น ผลกำ ร
ด ำเนินงำนสุขศึกษำและพัฒนำพฤติกรรม
สุขภำพท่ีระบุ ตัว ช้ีวัดพฤติกรรมสุขภำพ 
เครื่องมือ ระยะเวลำ และกลุ่มเป้ำหมำย  
 
 

ไม่มีแนวทำงกำร
ประเมินผลงำน 

มี แ น ว ท ำ ง ก ำ ร
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ำ ร
ด ำเนินงำนสุขศึกษำ
ท่ี ร ะ บุ  ตั ว ช้ี วั ด
พ ฤ ติ ก ร ร ม / 
ร ะ ย ะ เ ว ล ำ /
กลุ่มเป้ำหมำย  

มี แ น ว ท ำ ง ก ำ ร
ประเมินผลงำน 
สุ ข ศึ ก ษ ำ ท่ี ร ะ บุ  
ตัวช้ีวัดพฤติกรรม/
ระยะเวลำ 
/กลุ่มเป้ำหมำย และ 
เคร่ืองมือ 

18. มีกำรจัดกิจกรรมตำมแผนงำน หรือ 
โครงกำร หรือ โปรแกรมสุขศึกษำ หรือ 
แผนกำรจัดกิจกรรมสุขศึกษำครบตำมแผน
ท่ีก ำหนด และกำรจัดกิจกรรมใช้กำรมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมกำรสุขศึกษำ หรือ 
ทีมสหวิชำชีพ ผู้ป่วยและครอบครัว 

มีกำรจัดกิจกรรม
สุขศึกษำ ไม่ครบ
ตำมแผน 

มีกำร จัดกิจกรรม
สุขศึกษำ ครบตำม
แผนและก ำร จัด
กิจกรรมสุขศึกษำ 
ใช้กำรมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมกำร

มีกำรจัดกิจกรรมสุข
ศึกษำ ครบตำมแผน
และกำรจัดกิจกรรม
สุข ศึกษำ  ใ ช้กำรมี
ส่วน ร่วมของคณะ 
กรรมกำรสุขศึกษำ  
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สุ ข ศึ ก ษ ำ ห รื อ 
ที มสห วิ ชำชีพ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

ทีมสหวิชำชีพ  และ
ผู้ป่วยและครอบครัว 

19. มีกำร สนับสนุน เสริมพลังให้กับภำคี
เครือข่ำย แกนน ำสุขภำพภำคประชำชน ใน
กำรด ำ เนิ น ง ำน สุข ศึ กษำและพัฒน ำ
พฤติกรรมสุขภำพ 
 

ไม่มีกำรสนับสนุน
เสริมพลัง ให้กับ
ภำคีเครือข่ำย 

มี ก ำ ร ส นั บ ส นุ น 
เสริมพลังให้กับภำคี
เ ค รื อ ข่ ำ ย ท่ี เ ป็ น
เ จ้ ำ ห น้ ำ ท่ี
สำธำรณสุข  

มีกำรสนับสนุน เสริม
พ ลั ง ใ ห้ แ ก่ ภ ำ คี
เ ค รื อ ข่ ำ ย สุ ข ภ ำพ 
แกนน ำสุขภำพภำค
ประชำชน 
 

20. มีกำรประเมินผลและรำยงำนผลเป็น
ลำยลักษณ์อักษร 

 

ไ ม่ มี ก ำ ร
ประเมินผล 

มีผลกำรประเมิน
ระดับปัจจัย 

มี ผ ลก ำ รป ร ะ เ มิ น
พฤติกรรม สุขภำพ
ตำมวัตถุประสงค์เมื่อ
ส้ินสุดโครงกำร 

21.  มีกำรเฝ้ำระวังพฤติกรรมสุขภำพท่ีระบุ
พฤติกรรมสุขภำพเป้ำหมำยวิธีกำรและ
เครื่องมือ ระยะเวลำ  
 

ไม่มีกำรเฝ้ำระวัง
พฤติกรรมสุขภำพ 

มีแผนหรือแนวทำง 
วิ ธี ก ำ ร เ ฝ้ ำ ร ะ วั ง
พฤติกรรมสุขภำพ 
ในพฤติกรรมท่ีเป็น
ปั ญ ห ำ ส ำ คั ญ
สอดคล้องตำมแผน 

มีกำรเฝ้ำระวังและน ำ 
ผลกำรเฝ้ำระวังไปใช้
ในกำรปรับกิจกรรม
ในแผนงำน/โครงกำร
ป รั บ เ ป ล่ี ย น
พฤติกรรมสุขภำพ 

22. มีกำรวิจัยด้ำนสุขศึกษำและพฤติกรรม
สุขภำพท่ีสอดคล้องกับปัญหำสำธำรณสุข
ของโรงพยำบำล และเกี่ยวกับกระบวนกำร
ด ำเนินงำนสุขศึกษำและพัฒนำพฤติกรรม
สุขภำพ  อย่ำงน้อย 1 เรื่อง   
  

ไม่มีกำรวิจัยด้ำน
สุ ข ศึ ก ษ ำ แ ล ะ
พฤติกรรมสุขภำพ 
 

มีโครงร่ำงงำนวิจัย
ด้ำนสุขศึกษำและ
พฤติกรรมสุขภำพท่ี
สอดคล้องกับ 1ใน
5 ปั ญ ห ำ
สำ ธ ำ ร ณ สุ ขข อ ง
หน่วยงำนหรือพื้นท่ี
(บทท่ี 1-3) 

มีร ำยงำนกำรวิ จัย
ด้ ำน สุข ศึกษำและ
พฤติกรรมสุขภำพท่ี
สอดคล้องกับ 1ใน5
ปัญหำสำธำรณสุข
ของหน่วยงำนหรือ
พื้นท่ี 
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23.กลุ่มเป้ำหมำยท่ีผ่ำนกระบวนกำรสุข
ศึกษำมีพฤติกรรมสุขภำพ (HB) หรือควำม
รอบรู้ทำงสุขภำพ(HL) ในปัญหำสำธำรณสุข
ท่ีส ำคัญเปล่ียนแปลงไปในทำงท่ีถูกต้อ ง
เพิ่มขึ้น  
 

ไ ม่ ส ำ ม ำ ร ถ
แ ส ด ง ผ ล
พฤติกรรมสุขภำพ 
(HB)  หรือควำม
รอบรู้ทำงสุขภำพ
(HL) ท่ีเปล่ียนไป
ได้ 

ส ำ ม ำ ร ถ แ ส ด ง
ผล เ ป รี ย บ เ ที ย บ
สำเหตุพฤติกรรม
สุ ข ภ ำ พ  ( HB)  ท่ี
เ ป ล่ี ย น ไ ป ข อ ง
กลุ่มเป้ำหมำย ได้ 
1  ก ลุ่ม  ( ก ลุ่ม ไ ม่
ป่วย หรือกลุ่มป่วย) 

ส ำ ม ำ ร ถ แ ส ด ง
ผ ล เ ป รี ย บ เ ที ย บ
พฤติกรรม สุขภำพ 
(HB) หรือควำมรอบรู้
ทำงสุขภำพ(HL) ของ
กลุ่มเป้ำหมำย ได้ท้ัง
2 กลุ่ม (กลุ่มไม่ป่วย 
และกลุ่มป่วย) 

24.กลุ่มเป้าหมาย ท่ีผ่ำนกระบวนกำรสุข
ศึกษำมีภำวะสุขภำพท่ีดีขึ้น 
 

ไ ม่ ส ำ ม ำ ร ถ
แ สด ง ผล ภ ำ ว ะ
สุ ข ภ ำ พ ท่ี
เปล่ียนไปได้ 

ส ำ ม ำ ร ถ แ ส ด ง
ผล เ ป รี ย บ เ ที ย บ
ภ ำ ว ะ สุ ข ภ ำ พ ท่ี
เป ล่ียน ไปไ ด้ของ
กลุ่มเป้ำหมำย ได้ 
1  ก ลุ่ม  ( ก ลุ่ม ไ ม่
ป่วย หรือกลุ่มป่วย) 

ส ำ ม ำ ร ถ แ ส ด ง
ผลเปรียบเทียบภำวะ
สุขภำพท่ีเปล่ียนไปได้
ของกลุ่มเป้ำหมำย 
ได้ท้ัง 2 กลุ่ม (กลุ่ม
ไม่ป่วยและกลุ่มป่วย) 

25.  มีนวัตกรรม หรือ ต้นแบบ หรือผลงำน
เด่นท่ีประสบควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำน
สุขศึกษำและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพปีละ 
1เรื่อง ภำยใต้ปัญหำสำธำรณสุขท่ีส ำคัญ 5 
ปัญหำ 

ไม่มี มี มี และ มีกำร
เผยแพร่สู่สำธำรณะ 
 

26. ร้อยละของกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมพึง
พอใจ ต่ อกระบวนกำร สุข ศึกษำตำม
แผนงำนโครงกำร 
 

ไม่ มี ก ำรส ำรวจ
ควำมพึงพอใจ 

ผล ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น
ควำมพึงพอใจต่อ
บริ ก ำ ร สุ ข ศึ ก ษ ำ 
น้อยกว่ำร้อยละ 80  

มี ผ ล ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น
คว ำม พึ ง พอ ใจ ต่ อ
บริกำรสุขศึกษำ ร้อย
ละ 80  ขึ้นไป 

 
เกณฑ์ท้ังหมด  26 ข้อ   คะแนนเต็ม 26 คะแนน 
สูตรค ำนวณ         ร้อยละ  =  (คะแนนที่ได้ x 26)/100 
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เกณฑ์กำรให้คะแนน(Scoring Guideline) 
เกณฑ์มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพด้ำนสุขศึกษำ ส ำหรับโรงพยำบำลชุมชน  

(ไม่มโีครงสร้ำงกลุ่มงำนสุขศกึษำ) 
 
หมวดที่ 1 กำรบริหำรจัดกำร  

เกณฑ์กำรให้คะแนน  
(Scoring Guideline) 

มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 
ด้ำนสุขศึกษำ 

ค ำอธิบำย เอกสำรหรือหลักฐำนพิจำรณำในกำรให้คะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

1. มีบุคลำกรด ำเนินงำนสุขศึกษำและได้รับ
กำรพัฒนำศักยภำพด้ำนพฤติกรรมสุขภำพ
และควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ (ในปีท่ีผ่ำนมำ
จนถึงปีปัจจุบัน) 
 

ไม่มีผู้รับผิดชอบ
งำนสุขศึกษำ หรือ 
ที ม ง ำ น  ห รื อ 
คณะกรรมกำร ใน
ปีท่ีผ่ำนมำจนถึงปี
ปัจจุบัน 

มีผู้รับผิดชอบงำน
สุ ข ศึ ก ษ ำ  ห รื อ 
ทีมงำน หรือ คณะ 
กรรมกำรแต่ไม่ได้
รั บ ก ำ ร พั ฒ น ำ
ศักยภำพในปีท่ีผ่ำน
มำจนถึงปีปัจจุบัน 

มีผู้ รับผิดชอบงำน
สุ ข ศึ ก ษ ำ  ห รื อ 
ที ม ง ำ น  ห รื อ 
คณะกรรมกำรและ
ไ ด้ รั บ ก ำ ร พั ฒ น ำ
ศักยภำพ ในปีท่ีผ่ำน
มำจนถึงปีปัจจุบัน 

 

หมวดที่ 2 กระบวนงำนสุขศึกษำ  

เกณฑ์กำรให้คะแนน  
(Scoring Guideline) 

มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 
ด้ำนสุขศึกษำ 

ค ำอธิบำย เอกสำรหรือหลักฐำนพิจำรณำในกำรให้คะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

I. กระบวนกำรสุขศึกษำในกลุ่มไม่ป่วยเพื่อกำรสร้ำงงเสริมสุขภำพในชุมชน 
2. มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภำพ(HB) และหรือ 
ข้อมู ลควำมรอบรู้ ด้ ำน สุขภำพ (  HL) ท่ี
สอดคล้องกับปัญหำสำธำรณสุขท่ีส ำคัญ 
 

ไ ม่ มี ข้ อ มู ล
พฤติกรรมสุขภำพ
( HB)  แ ล ะ ห รื อ 
ข้อมูลควำมรอบรู้
ด้ำนสุขภำพ( HL) 
ในกลุ่มไม่ป่วย 

มีข้อมูลพฤติกรรม
สุขภำพ (HB)และ
หรือ ข้อมูลควำม
รอบรู้ด้ำนสุขภำพ( 
HL) ในกลุ่มไม่ป่วย 
 

มีข้อมูลพฤติกรรม
สุขภำพ(HB)และหรือ 
ข้ อมู ลคว ำมรอบรู้
ด้ ำ น สุ ข ภ ำพ (  HL) 
และน ำไปใช้ในกำร
ว ำ ง แ ผ น ก ำ ร
ด ำเนินงำนสุขศึกษำ 
(ก ำหนดวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม) 
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เกณฑ์กำรให้คะแนน  
(Scoring Guideline) 

มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 
ด้ำนสุขศึกษำ 

ค ำอธิบำย เอกสำรหรือหลักฐำนพิจำรณำในกำรให้คะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

3.  มีกำรวิเครำะห์ปัจจัยสำเหตุพฤติกรรม
สุขภำพ ท่ีสอดคล้องกับปัญหำสำธำรณสุขท่ี
ส ำคัญ 

ไม่มีกำรวิเครำะห์
ปั จ จั ย ส ำ เ ห ตุ
พฤติกรรมสุขภำพ 

มี ก ำ ร วิ เ ค ร ำ ะ ห์
ปั จ จั ย ส ำ เ ห ตุ
พฤติกรรมสุขภำพ 

มีกำรวิเครำะห์ปัจจัย
สำ เห ตุพ ฤ ติ ก ร ร ม
สุขภำพ และน ำไปใช้
ในกำรวำงแผนกำร
ด ำเนินงำนสุขศึกษำ 
(ออกแบบกิจกรรม) 

4. มีแผนงำน หรือ โครงกำร หรือ โปรแกรม
สุขศึกษำ หรือ แผนกำรจัดกิจกรรมสุขศึกษำ
ท่ีมีวัตถุประสงค์หรือตัว ช้ีวัดพฤติกรรม
สุขภำพท่ีสอดคล้องกับปัญหำสำธำรณสุขใน
พื้นท่ีรับผิดชอบของโรงพยำบำล  

ไม่มีแผนงำน หรือ 
โ คร ง ก ำร  หรื อ 
โปรแกรม 
สุ ข ศึ ก ษ ำ  ห รื อ 
แ ผ น ก ำ ร จั ด
กิจกรรมสุขศึกษำ 

มี แ ผน งำน  ห รื อ 
โ ค ร ง ก ำ ร  ห รื อ 
โปรแกรมสุขศึกษำ 
หรือ  แผนกำรจัด
กิจกรรมสุขศึกษำ 
แ ต่ ไ ม่ มี วั ต ถุ  
ป ร ะ ส ง ค์ เ ชิ ง
พ ฤ ติ ก ร ร ม ท่ี
สอดคล้องกับข้อมูล
พฤติกรรมในข้อ 2 

มี แ ผ น ง ำ น  ห รื อ 
โ ค ร ง ก ำ ร  ห รื อ 
โปรแกรมสุขศึกษำ 
หรื อ  แ ผน ก ำ ร จั ด
กิจกรรมสุขศึกษำ 
และมีวัตถุประสงค์
เ ชิ ง พ ฤ ติ ก ร ร ม ท่ี
สอดคล้องกับ ข้อมูล
พฤติกรรมในข้อ 2 

5. มีกำรออกแบบกิจกรรมและใช้ส่ือกำร
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภำพ ท่ีสอดคล้อง
กับปัจจัยสำเหตุพฤติกรรมสุขภำพและ
ปัญหำ ควำมต้องกำรและวิถี ชีวิตของ
กลุ่มเป้ำหมำย  

ไม่มีกำรออกแบบ
กิจกรรมและใช้
ส่ื อ  ท่ี ใ ช้ ข้ อ มู ล
ปั จ จั ย ส ำ เ ห ตุ
พฤติกรรม 

มี ก ำ ร อ อ ก แ บ บ
กิจกรรมกำร  
ป รั บ  เ ป ล่ี ย น
พฤติกรรมสุขภำพ 
ท่ี ใ ช้ ข้ อมู ลปั จ จั ย
สำเหตุพฤติกรรมท่ี
สอดคล้องกับข้อมูล
กำรวิเครำะห์ในข้อ
3 

มี ก ำ ร อ อ ก แ บ บ
กิจกรรมและใช้สื่อ
ก ำ ร ป รั บ เ ป ล่ี ย น
พฤติกรรม สุขภำพ   
ท่ี ใ ช้ ข้ อ มู ล ปั จ จั ย
สำเหตุพฤติกรรมท่ี
สอดคล้องกับข้อมูล
กำรวิเครำะห์ในข้อ 5 

6. แผนงำน หรือ โครงกำร หรือ โปรแกรม
สุขศึกษำ หรือ แผนกำรจัดกิจกรรมสุขศึกษำ 
จัดท ำโดยกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำร
สุข ศึกษำ ทีมสหวิ ชำ ชีพ  หน่ วยงำน ท่ี
เกี่ ย วข้ อ ง  และ เครื อข่ ำย ตัวแทนภำค
ประชำชน 

แ ผน ง ำน  ห รื อ 
โ คร ง ก ำร  หรื อ 
โปรแกรม 
สุ ข ศึ ก ษ ำ  ห รื อ 
แ ผ น ก ำ ร จั ด
กิจกรรมสุขศึกษำ 
จั ด ท ำ โ ด ย
ผู้รับผิดชอบงำน 

แ ผ น ง ำ น  ห รื อ 
โ ค ร ง ก ำ ร  ห รื อ 
โปรแกรมสุขศึกษำ 
หรือ  แผนกำรจัด
กิจกรรมสุขศึกษำ 
จัดท ำโดยกำรมีส่วน
ร่ ว ม ข อ ง ค ณ ะ 
กรรมกำรสุขศึกษำ

แ ผ น ง ำ น  ห รื อ 
โ ค ร ง ก ำ ร  ห รื อ 
โปรแกรมสุขศึกษำ 
หรื อ  แ ผน ก ำ ร จั ด
กิ จก รรม สุข ศึกษำ 
จัดท ำโดยกำรมีส่วน
ร่ ว ม ข อ ง ค ณ ะ 
กรรมกำรสุขศึกษำ 
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เกณฑ์กำรให้คะแนน  
(Scoring Guideline) 

มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 
ด้ำนสุขศึกษำ 

ค ำอธิบำย เอกสำรหรือหลักฐำนพิจำรณำในกำรให้คะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

หรือทีมสหวิชำชีพ
ที่เก่ียวข้อง 

ที ม ส ห วิ ช ำ ชี พ 
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
แ ล ะ เ ค รื อ ข่ ำ ย
ตั ว แ ท น ภ ำ ค
ประชำชน 

7. มีแนวทำงกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน
สุขศึกษำและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพท่ีระบุ
ตั ว ช้ี วั ดพฤ ติก รรม สุขภำพ เครื่ อ ง มื อ 
ระยะเวลำ และกลุ่มเป้ำหมำย  

 

 

ไม่มีแนวทำงกำร
ประเมินผลงำน 

มี แ น ว ท ำ ง ก ำ ร
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ำ ร
ด ำเนินงำนสุขศึกษำ
ท่ี ร ะ บุ  ตั ว ช้ี วั ด
พ ฤ ติ ก ร ร ม / 
ร ะ ย ะ เ ว ล ำ /
กลุ่มเป้ำหมำย  

มี แ น ว ท ำ ง ก ำ ร
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ำ ร
ด ำเนินงำนสุขศึกษำ  ท่ี
ร ะ บุ  ตั ว ช้ี วั ด
พ ฤ ติ ก ร ร ม / 
ร ะ ย ะ เ ว ล ำ /
ก ลุ่ม เป้ ำหมำยและ 
เคร่ืองมือ 

8. มีกำรจัดกิจกรรมตำมแผนงำน  หรือ 
โครงกำร หรือ โปรแกรมสุขศึกษำ หรือ 
แผนกำรจัดกิจกรรมสุขศึกษำครบตำมแผน
ท่ีก ำหนด  และกำรด ำเนินกิจกรรมใช้กำรมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสุขศึกษำหรือ 
ทีมสหวิชำชีพ หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง และ
ตัวแทนภำคประชำชน 

มีกำรจัดกิจกรรม
ไม่ครบตำมแผน 

มีกำร จัด กิจกรรม
ครบตำมแผนและ
กำรจัดกิจกรรมใช้
กำรส่วนร่วมของ
คณะ กรรมกำรสุข
ศึกษำหรือ ทีมสห
วิชำชีพ หน่วยงำน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

มีกำรจัดกิจกรรมครบ
ตำมแผนและกำรจัด
กิจกรรมใช้มีกำรส่วน
ร่ ว ม ข อ ง ค ณ ะ 
กรรมกำรสุขศึกษำ
หรือ  ทีมสหวิชำชีพ 
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
แ ล ะ ตั ว แ ท น ภ ำ ค
ประชำชน 

9. มีกำร สนับสนุน เสริมพลังให้กับภำคี 
เครือข่ำย แกนน ำสุขภำพภำคประชำชน ใน
กำรด ำ เนิ น ง ำน สุข ศึ กษำและพัฒน ำ
พฤติกรรมสุขภำพ 
 

ไม่มีกำรสนับสนุน
เสริมพลัง ให้กับ
ภำคีเครือข่ำย 

มี ก ำ ร ส นั บ ส นุ น 
เสริมพลังให้กับภำคี
เครือข่ำยสุขภำพท่ี
เ ป็ น เ จ้ ำ ห น้ ำ ที่
สำธำรณสุข 

มีกำรสนับสนุน เสริม
พ ลั ง ใ ห้ แ ก่ ภ ำ คี
เ ค รื อ ข่ ำ ย สุ ข ภ ำพ 
แกนน ำสุขภำพภำค
ประชำชน 

10. มีกำรประเมินผลและรำยงำนผลเป็น
ลำยลักษณ์อักษร 
 

ไ ม่ มี ก ำ ร
ประเมินผล 

มีผลกำรประเมินใน
ระดับปัจจัย 

มี ผ ลก ำ รป ร ะ เ มิ น
พฤติกรรมสุขภำพ
ตำมวัตถุประสงค์เมื่อ
ส้ินสุดโครงกำร 

11.  มีกำรเฝ้ำระวังพฤติกรรมสุขภำพและ
น ำ ผลกำรเฝ้ำระวังไปใช้ในกำรปรับกิจกรรม

ไม่มีกำรเฝ้ำระวัง
พฤติกรรมสุขภำพ 

มีแผนหรือแนวทำง 
วิ ธี ก ำ ร เ ฝ้ ำ ร ะ วั ง

มีกำรเฝ้ำระวังและน ำ 
ผลกำรเฝ้ำระวังไปใช้
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เกณฑ์กำรให้คะแนน  
(Scoring Guideline) 

มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 
ด้ำนสุขศึกษำ 

ค ำอธิบำย เอกสำรหรือหลักฐำนพิจำรณำในกำรให้คะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

ในแผนงำน/โครงกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภำพ 

พฤติกรรมสุขภำพ 
ในพฤติกรรมท่ีเป็น
ปัญหำสอดคล้อง
ตำมแผน 

ในกำรปรับกิจกรรม
ในแผนงำน/โครงกำร
ป รั บ เ ป ล่ี ย น
พฤติกรรมสุขภำพ 
 

II. กระบวนกำรสุขศึกษำในกลุ่มป่วยเพื่อสร้ำงเสริมกำรจัดกำรตนเองในผู้ป่วยและครอบครัว 

12. มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภำพ(HB) และ
หรือ ข้อมูลควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ( HL) ท่ี
สอดคล้องกับปัญหำสำธำรณสุขท่ีส ำคัญ 
 

ไ ม่ มี ข้ อ มู ล
พฤติกรรมสุขภำพ
( HB)  แ ล ะ ห รื อ 
ข้อมูลควำมรอบรู้
ด้ำนสุขภำพ( HL) 

มีข้อมูลพฤติกรรม
สุขภำพ(HB) และ
หรือ ข้อมูลควำม
รอบรู้ด้ำนสุขภำพ 
( HL) 

มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภำพ
(HB)และหรือ ข้อมูล
ค ว ำ ม ร อ บ รู้ ด้ ำ น
สุขภำพ (HL)  และ 
น ำไปใช้ในกำรวำง
แผนกำรด ำเนิน งำน
สุขศึกษำ (ก ำหนด
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ ชิ ง
พฤติกรรม) 

13. มีกำรวิเครำะห์ปัจจัยสำเหตุพฤติกรรม
สุขภำพ ท่ีสอดคล้องกับปัญหำสำธำรณสุขท่ี
ส ำคัญ 

ไม่มีกำรวิเครำะห์
ปั จ จั ย ส ำ เ ห ตุ
พฤติกรรมสุขภำพ 

มี ก ำ ร วิ เ ค ร ำ ะ ห์
ปั จ จั ย ส ำ เ ห ตุ
พฤติกรรมสุขภำพ 

มีก ำ รวิ เ ค รำะห์ปั จ จั ย
สำ เห ตุพ ฤ ติ ก ร ร ม
สุขภำพ และน ำไปใช้
ในกำรวำงแผนกำร
ด ำเนินงำนสุขศึกษำ 
(ออกแบบกิจกรรม) 

14.  มี แผน งำน  หรื อ  โครงก ำร  หรื อ 
โปรแกรม สุข ศึกษำ หรื อ  แผนกำรจัด
กิจกรรมสุขศึกษำท่ีมีวัตถุประสงค์หรือ
ตัวช้ีวัดพฤติกรรมสุขภำพท่ีสอดคล้องกับ
ปัญหำสำธำรณสุขในพื้นท่ีรับผิดชอบของ
โรงพยำบำล  

ไม่มีแผนงำน หรือ 
โ คร ง ก ำร  หรื อ 
โ ป ร แ ก ร ม สุ ข
ศึ ก ษ ำ  ห รื อ 
แ ผ น ก ำ ร จั ด
กิจกรรมสุขศึกษำ 

มีแ ผน ง ำน  ห รื อ 
โ ค ร ง ก ำ ร  ห รื อ 
โปรแกรมสุขศึกษำ 
หรือ  แผนกำรจัด
กิจกรรมสุขศึกษำ 
แ ต่ ไ ม่ มี
วัตถุประสงค์เชิ ง
พ ฤ ติ ก ร ร ม ท่ี
สอดคล้องกับข้อมูล
พฤ ติก ร รม ในข้ อ 
12 

มีแผนงำน หรือ โครงกำร 
หรือ  โปรแกรมสุข
ศึกษำ หรือ แผนกำร
จัดกิจกรรมสุขศึกษำ 

และมีวัตถุประสงค์เชิง
พ ฤ ติ ก ร ร ม ท่ี
สอดคล้องกับ ข้อมูล
พฤติกรรมในข้อ 12 
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เกณฑ์กำรให้คะแนน  
(Scoring Guideline) 

มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 
ด้ำนสุขศึกษำ 

ค ำอธิบำย เอกสำรหรือหลักฐำนพิจำรณำในกำรให้คะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

15. มีกำรออกแบบกิจกรรมและใช้ส่ือกำร
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภำพ ท่ีสอดคล้อง
กับปัจจัยสำเหตุพฤติกรรมสุขภำพและ
ปัญหำ ควำมต้องกำรและวิถี ชีวิตของ
กลุ่มเป้ำหมำย  

ไม่มีกำรออกแบบ
กิจกรรมและใช้
ส่ื อ  ท่ี ใ ช้ ข้ อ มู ล
ปั จ จั ย ส ำ เ ห ตุ
พฤติกรรม 

มี ก ำ ร อ อ ก แ บ บ
กิ จ ก ร ร ม ก ำ ร
ป รั บ เ ป ล่ี ย น
พฤติกรรมสุขภำพ 
ท่ี ใ ช้ มู ล ปั จ จั ย
สำเหตุพฤติกรรมท่ี
สอดคล้องกับข้อมูล
กำรวิเครำะห์ในข้อ 
13  

มีกำรออกแบบกิจกรรม
แ ล ะ ใ ช้ สื่ อ ก ำ ร
ป รั บ เ ป ล่ี ย น
พฤติกรรมสุขภำพ ท่ี
ใ ช้มูลปัจ จัยสำเห ตุ
พ ฤ ติ ก ร ร ม ท่ี
สอดคล้องกับข้อมูล
กำรวิเครำะห์ในข้อ 
13   

16. แผนงำน หรือ โครงกำร หรือโปรแกรม 
สุขศึกษำหรือ แผนกำรจัดกิจกรรมสุขศึกษำ 
จัดท ำโดยกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำร
สุข ศึกษำ ทีมสหวิ ชำ ชีพ  หน่ วยงำน ท่ี
เกี่ ย วข้ อ ง  และ เครื อข่ ำย ตัวแทนภำค
ประชำชน 

แ ผ น ง ำน  ห รื อ 
โ คร ง ก ำร  หรื อ 
โ ป ร แ ก ร ม สุ ข
ศึ ก ษ ำ  ห รื อ 
แ ผ น ก ำ ร จั ด
กิจกรรมสุขศึกษำ 
จั ด ท ำ โ ด ย
ผู้รับผิดชอบงำน 

แ ผ น ง ำ น  ห รื อ 
โ ค ร ง ก ำ ร  ห รื อ 
โปรแกรมสุขศึกษำ 
หรือ  แผนกำรจัด
กิจกรรมสุขศึกษำ 
จัดท ำโดยกำรมีส่วน
ร่ ว ม ข อ ง ค ณ ะ 
กรรมกำรสุขศึกษำ
ห รื อ  ที ม ส ห
วิชำชีพท่ีเกี่ยวข้อง 

แผนงำน หรือ โครงกำร 
หรือ  โปรแกรมสุข
ศึกษำ หรือ แผนกำร
จัดกิจกรรมสุขศึกษำ 
จัดท ำโดยกำรมี 

ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ค ณ ะ 
กรรมกำรสุขศึกษำ  
ทีมสหวิชำชีพ  ผู้ป่วย
และครอบครัว 

17 .  มี แ น วท ำงก ำรป ระ เ มิ น ผลกำ ร
ด ำเนินงำนสุขศึกษำและพัฒนำพฤติกรรม
สุขภำพท่ีระบุ ตัว ช้ีวัดพฤติกรรมสุขภำพ 
เครื่องมือ ระยะเวลำ และกลุ่มเป้ำหมำย  
 
 

ไม่มีแนวทำงกำร
ประเมินผลงำน 

มี แ น ว ท ำ ง ก ำ ร
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ำ ร
ด ำเนินงำนสุขศึกษำ
ท่ี ร ะ บุ  ตั ว ช้ี วั ด
พ ฤ ติ ก ร ร ม / 
ร ะ ย ะ เ ว ล ำ /
กลุ่มเป้ำหมำย  

มีแนวทำงกำรประเมินผล
งำน 

สุขศึกษำท่ีระบุ ตัวช้ีวัด
พ ฤ ติ ก ร ร ม /
ระยะเวลำ 

/ก ลุ่ม เป้ ำหมำย  และ 
เคร่ืองมือ 

18. มีกำรจัดกิจกรรมตำมแผนงำน หรือ 
โครงกำร หรือ โปรแกรมสุขศึกษำ หรือ 
แผนกำรจัดกิจกรรมสุขศึกษำครบตำมแผน
ท่ีก ำหนด และกำรจัดกิจกรรมใช้กำรมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมกำรสุขศึกษำหรือ ทีมสห
วิชำชีพ ผู้ป่วยและครอบครัว 

มีกำรจัดกิจกรรม
สุขศึกษำ ไม่ครบ
ตำมแผน 

มีกำร จัดกิจกรรม
สุขศึกษำ ครบตำม
แผนและกำร จัด
กิจกรรมสุขศึกษำ 
ใช้กำรมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมกำร

มี ก ำ ร จั ด กิ จ ก ร ร ม สุ ข
ศึกษำ ครบตำมแผน
และกำรจัดกิจกรรม
สุข ศึกษำ  ใ ช้กำรมี
ส่วน ร่วมของคณะ 
กรรมกำรสุขศึกษำ  
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เกณฑ์กำรให้คะแนน  
(Scoring Guideline) 

มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 
ด้ำนสุขศึกษำ 

ค ำอธิบำย เอกสำรหรือหลักฐำนพิจำรณำในกำรให้คะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

สุ ข ศึ ก ษ ำ ห รื อ 
ที มสห วิ ชำชีพ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

ทีมสหวิชำชีพ  และ
ผู้ป่วยและครอบครัว 

19. มีกำร สนับสนุน เสริมพลังให้กับภำคี
เครือข่ำย แกนน ำสุขภำพภำคประชำชน ใน
กำรด ำ เนิ น ง ำน สุข ศึ กษำและพัฒน ำ
พฤติกรรมสุขภำพ 
 

ไ ม่ มี ก ำ ร
สนั บสนุ น เ สริ ม
พ ลั ง ให้ กั บภำ คี
เครือข่ำย 

มีก ำ ร สนั บ สนุ น 
เสริมพลังให้กับภำคี
เ ค รื อ ข่ ำ ย ท่ี เ ป็ น
เ จ้ ำ ห น้ ำ ที่
สำธำรณสุข  

มี ก ำ ร ส นั บ ส นุ น 
เสริมพลังให้แก่ภำคี
เ ค รื อ ข่ ำ ย สุ ข ภ ำพ 
แกนน ำสุขภำพภำค
ประชำชน 

20. มีกำรประเมินผลและรำยงำนผลเป็น
ลำยลักษณ์อักษร 
 

ไ ม่ มี ก ำ ร
ประเมินผล 

มีผลกำรประเมิน
ระดับปัจจัย 

มีผลกำรประ เมิ น
พฤติกรรมสุขภำพ
ตำมวัตถุประสงค์เมื่อ
ส้ินสุดโครงกำร 

21.  มีกำรเฝ้ำระวังพฤติกรรมสุขภำพท่ี
ระบุพฤติกรรมสุขภำพเป้ำหมำยวิธีกำรและ
เครื่องมือ ระยะเวลำ  
 

ไม่มีกำรเฝ้ำระวัง
พฤติกรรมสุขภำพ 

มี แ ผ น ห รื อ
แนวทำง วิธีกำรเฝ้ำ
ร ะ วั ง พ ฤ ติ ก ร ร ม
สุ ข ภ ำ พ  ใ น
พฤ ติกร รม ท่ี เป็ น
ปัญหำสอดคล้อง
ตำมแผน 

มีกำรเฝ้ำระวังและ
น ำ ผลกำรเฝ้ำระวัง
ไ ป ใ ช้ ใ น ก ำ ร ป รั บ
กิจกรรมในแผนงำน/
โครงกำรปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภำพ 

 

หมวดที่ 3 ผลลัพธ์กำรด ำเนินงำนสุขศึกษำและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ  

เกณฑ์กำรให้คะแนน  
(Scoring Guideline) 

มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 
ด้ำนสุขศึกษำ 

ค ำอธิบำย เอกสำรหรือหลักฐำนพิจำรณำในกำรให้คะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

22. กลุ่มเป้ำหมำยท่ีผ่ำนกระบวนกำรสุข
ศึกษำมีพฤติกรรมสุขภำพ (HB) หรือควำม
รอบรู้ทำงสุขภำพ(HL) ในปัญหำสำธำรณสุข
ท่ีส ำคัญเปล่ียนแปลงไปในทำงท่ีถูกต้อง
เพิ่มขึ้น  

ไม่สำมำรถแสดง 
ผ ล พ ฤ ติ ก ร ร ม
สุ ข ภ ำ พ  ( HB) 
หรือควำมรอบรู้

ส ำ ม ำ ร ถ แ ส ด ง
ผล เ ป รี ย บ เ ที ย บ
พฤติกรรมสุขภำพ 
( HB)  ห รื อ ค ว ำ ม
รอบรู้ทำงสุขภำพ

ส ำ ม ำ ร ถ แ ส ด ง
ผ ล เ ป รี ย บ เ ที ย บ
พฤติกรรม สุขภำพ 
(HB) หรือควำมรอบรู้
ทำงสุขภำพ(HL) ของ
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เกณฑ์กำรให้คะแนน  
(Scoring Guideline) 

มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 
ด้ำนสุขศึกษำ 

ค ำอธิบำย เอกสำรหรือหลักฐำนพิจำรณำในกำรให้คะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

 ทำงสุขภำพ(HL) 
ท่ีเปล่ียนไปได้ 

(HL)  ท่ี เป ล่ียนไป
ของกลุ่มเป้ำหมำย 
ได้ 1 กลุ่ม (กลุ่มไม่
ป่วย หรือกลุ่มป่วย) 

กลุ่มเป้ำหมำย ได้ท้ัง
2 กลุ่ม (กลุ่มไม่ป่วย 
และกลุ่มป่วย) 

23.กลุ่มเป้าหมาย ท่ีผ่ำนกระบวนกำรสุข
ศึกษำมีภำวะสุขภำพท่ีดีขึ้น 
 

ไ ม่ ส ำ ม ำ ร ถ
แ สด ง ผล ภ ำ ว ะ
สุ ข ภ ำ พ ท่ี
เปล่ียนไปได้ 

ส ำ ม ำ ร ถ แ ส ด ง
ผล เ ป รี ย บ เ ที ย บ
ภ ำ ว ะ สุ ข ภ ำ พ ท่ี
เป ล่ียน ไปไ ด้ของ
กลุ่มเป้ำหมำย ได้ 
1  ก ลุ่ม  ( ก ลุ่ม ไ ม่
ป่วย หรือกลุ่มป่วย) 

ส ำ ม ำ ร ถ แ ส ด ง
ผลเปรียบเทียบภำวะ
สุขภำพท่ีเปล่ียนไปได้
ของกลุ่มเป้ำหมำย 
ได้ท้ัง 2 กลุ่ม (กลุ่ม
ไม่ป่วยและกลุ่มป่วย) 

24.  มีงำนวิ จัย หรือ นวัตกรรม หรือ 
ต้ น แ บ บ  ห รื อ ผ ล ง ำ น เ ด่ น ท่ี ป ร ะ ส บ
ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนสุขศึกษำและ
พัฒนำพฤติกรรมสุขภำพปีละ 1เรื่อง ภำยใต้
ปัญหำสำธำรณสุขท่ีส ำคัญ 5 ปัญหำ 

ไม่มี มี  ต้นแบบ หรื อ
ผลงำนเด่น 

มี ง ำ น วิ จั ย  ห รื อ 
นวัตกรรม 

 

25. ร้อยละของกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมพึง
พอใจ ต่ อกระบวนกำร สุข ศึกษำตำม
แผนงำนโครงกำร 
 

ไม่มีกำรส ำรวจ
ควำมพึงพอใจ 

ผลกำร ประ เมิ น
ควำมพึงพอใจต่อ
บริ ก ำ ร สุ ข ศึ ก ษ ำ 
น้อยกว่ำร้อยละ 80  

มีผลกำรประ เมิ น
คว ำม พึ ง พอ ใจ ต่ อ
บ ริ ก ำ ร สุ ข ศึ ก ษ ำ
มำกกว่ำหรือเท่ำกับ
ร้อยละ 80  

เกณฑ์ท้ังหมด  26 ข้อ   คะแนนเต็ม 26 คะแนน 
สูตรค ำนวณ         ร้อยละ  =  (คะแนนที่ได้ x 26)/100 
จัดระดับกำรพัฒนำตำมช่วงคะแนน ดังนี้ 

• ระดับพื้นฐำน      :   ต่ ำกว่ำ ร้อยละ 60 

• ระดับพัฒนำ       :   ร้อยละ 60   -  น้อยกว่ำ ร้อยละ 85 
• ระดับคุณภำพ     :   ต้ังแต่ ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

 



 

คู่มือ มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ปี 2562 พิมพ์ครั้งที่ 1                                             หน้ำ ๑ 

แบบและเกณฑ์กำรประเมนิมำตรฐำน ระบบบรกิำรสุขภำพด้ำนสุขศึกษำ รพศ. / รพท. 

รหัสสถำนบริกำร : ………………………………………………………………..……….…………………    สถำนบริกำรสุขภำพ ระดับ : รพศ. / รพท. 

ชื่อสถำนบริกำรสุขภำพ : ………………………………………………………  จังหวัด : …………………….………….. อ ำเภอ : ………………………..…….  ต ำบล : ………………..……………. 

ปีงบประมำณ :  2562 
 

แบบและเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนระบบบริกำรด้ำนสุขศึกษำ คะแนน เอกสำรหรือหลักฐำนพิจำรณำในกำรประเมิน 

1. มีบุคลากรด าเนินงานสุขศึกษาและได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านพฤติกรรมสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ(ในปีท่ีผ่านมาจนถึงปีปัจจุบัน) 

0 คะแนน 
มีผู้รับผิดชอบในกลุ่มงานสุขศึกษา แต่ผู้รับผิดชอบ ไม่ไ ้ร   ารพ ฒนาศ  ยภาพ ในปีท่ีผ่านมา
จนถึงปีปัจจุบัน 

  0.5 คะแนน 
มีผู้รับผิดชอบในกลุ่มงานสุขศึกษาและผู้รับผิดชอบ ไ ้ร   ารพ ฒนาศ  ยภาพ 1 คนในปีท่ี
ผ่านมาจนถึงปีปัจจุบัน 

1 คะแนน 
มีผู้รับผิดชอบในกลุ่มงานสุขศึกษา และผู้รับผิดชอบ ไ ้ร   ารพ ฒนาศ  ยภาพ 2 คนในปีท่ี
ผ่านมาจนถึงปีปัจจุบัน 

I.  ระ วน าร ุขศึ ษาใน ลุ่มไม่ป่วย พ่ือ าร ร้าง  ริม ุขภาพในชุมชน 

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

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



 

คู่มือ มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ปี 2562 พิมพ์ครั้งที่ 1                                            หน้ำ ๒ 

แบบและเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนระบบบริกำรด้ำนสุขศึกษำ คะแนน เอกสำรหรือหลักฐำนพิจำรณำในกำรประเมิน 

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

 

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

 

3. มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ ท่ีสอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญ 

0 คะแนน ไม่มี ารวิ คราะหป์ัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ 

  0.5 คะแนน มี ารวิ คราะหป์ัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ 

1 คะแนน 
มี ารวิ คราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ และน าไปใช้ในการวางแผนการด าเนินงานสุข
ศึกษา (ออกแบบกิจกรรม) 

4. มีแผนงำน  หรือ โครงกำร หรือ โปรแกรมสุขศึกษำ หรือ แผนกำรจัดกิจกรรมสุขศึกษำที่มีวัตถุประสงค์หรือตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภำพที่สอดคล้องกับปัญหำสำธำรณสุขใน
พื้นที่รับผิดชอบของโรงพยำบำล 

0 คะแนน ไม่มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา 

  0.5 คะแนน 
มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา 

แต่ไม่มีว ตถุ ประ งค์ ชิงพฤติ รรมท่ีสอดคล้องกับข้อมูลพฤติกรรมในข้อ 2 

1 คะแนน 
มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา 

และมีว ตถุประ งค์ ชิงพฤติ รรมท่ีสอดคล้องกับ ข้อมูลพฤติกรรมในข้อ 2 
5. มีกำรออกแบบกิจกรรมและใช้สื่อกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ ที่สอดคล้องกับปัจจัยสำเหตุพฤติกรรมสุขภำพและปัญหำ ควำมต้องกำรและวิถีชีวิตของกลุ่มเป้ำหมำย 



 

คู่มือ มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ปี 2562 พิมพ์ครั้งที่ 1                                            หน้ำ ๓ 

แบบและเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนระบบบริกำรด้ำนสุขศึกษำ คะแนน เอกสำรหรือหลักฐำนพิจำรณำในกำรประเมิน 

0 คะแนน ไม่มี ารออ แ  กิจกรรมและใช้ส่ือ ท่ีใช้ข้อมูลปัจจัยสาเหตุพฤติกรรม 

  
0.5 คะแนน 

มี ารออ แ   ิจ รรมการ ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ท่ีใช้ข้อมูลปัจจัยสาเหตุพฤติกรรม
ท่ีสอดคล้องกับข้อมูลการวิเคราะห์ในข้อ 3 
 

1 คะแนน 
มี ารออ แ   ิจ รรมและใช้ ื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ   ท่ีใช้ข้อมูลปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับข้อมูลการวิเคราะห์ในข้อ 3 
 

6. แผนงำน หรือ โครงกำร หรือ โปรแกรมสุขศึกษำ หรือ แผนกำรจัดกิจกรรมสุขศึกษำ จัดท ำโดยกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสุขศึกษำ ทีมสหวิชำชีพ หน่วยงำนที่
เก่ียวข้อง และเครือข่ำยตัวแทนภำคประชำชน 

0 คะแนน 
แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จ  ท า
โ ยผู้ร  ผิ ชอ งาน 

  0.5 คะแนน 
แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดท าโดย
การมีส่วนร่วมของคณะ  รรม าร ุขศึ ษาหรือทีม หวิชาชีพที่  ่ียวข้อง 

1 คะแนน 
แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดท าโดย
การมีส่วนร่วมของคณะ กรรมการสุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และ
 ครือข่ายต วแทนภาค 

7. มีแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพท่ีระบุตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพ เครื่องมือ ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมาย 

0 คะแนน ไม่มีแนวทางการประเมินผลงาน 
  

0.5 คะแนน 
มีแนวทาง ารประ มินผลการด าเนินงานสุขศึกษาท่ีระบุ ตัวช้ีวัดพฤติกรรม/ ระยะเวลา/
กลุ่มเป้าหมาย 



 

คู่มือ มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ปี 2562 พิมพ์ครั้งที่ 1                                            หน้ำ ๔ 

แบบและเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนระบบบริกำรด้ำนสุขศึกษำ คะแนน เอกสำรหรือหลักฐำนพิจำรณำในกำรประเมิน 

1 คะแนน 
มีแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษา  ท่ีระบุ ตัวช้ีวัดพฤติกรรม/ ระยะเวลา/
กลุ่มเป้าหมายและ  คร่ืองมือ 

8. มีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาครบตามแผนท่ีก าหนด  และการด าเนินกิจกรรมใช้การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสุขศึกษาหรือ ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และตัวแทนภาคประชาชน 

0 คะแนน มีการจัด ิจ รรมไม่คร ตามแผน 

  0.5 คะแนน 
มีการจัด ิจ รรมคร ตามแผนและ ารจ   ิจ รรมใช้ าร ่วนร่วมของคณะกรรมการสุข
ศึกษาหรือ ทีม หวิชาชีพ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

1 คะแนน 
มีการจัด ิจ รรมคร ตามแผนและ ารจ   ิจ รรมใช้มี าร ่วนร่วมของคณะ กรรมการสุข
ศึกษาหรือ ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และต วแทนภาคประชาชน 

9.  มีการ สนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคี เครือข่าย แกนน าสุขภาพภาคประชาชน ในการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

0 คะแนน ไม่มีการสนับสนุนเสริมพลังให้กับภาคีเครือข่าย 
  0.5 คะแนน มีการสนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคีเครือข่ายสุขภาพท่ีเป็น จ้าหน้าที่ าธารณ ุข 

1 คะแนน มีการสนับสนุน เสริมพลังให้แก่ภาคีเครือข่ายสุขภาพ แ นน า ุขภาพภาคประชาชน 
10. มีการประเมินผลและรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร 

0 คะแนน ไม่มีการประเมินผล 
  0.5 คะแนน มีผลการประเมินในระ   ปัจจ ย 

1 คะแนน มีผลการประเมินพฤติ รรม ุขภาพตามวัตถุประสงค์เมื่อส้ินสุดโครงการ 
11. มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพและน า ผลการเฝ้าระวังไปใช้ในการปรับกิจกรรมในแผนงาน/โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 

0 คะแนน ไม่มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ   



 

คู่มือ มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ปี 2562 พิมพ์ครั้งที่ 1                                            หน้ำ ๕ 

แบบและเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนระบบบริกำรด้ำนสุขศึกษำ คะแนน เอกสำรหรือหลักฐำนพิจำรณำในกำรประเมิน 

0.5 คะแนน มีแผนหรือแนวทาง วิธีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ในพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาสอดคล้อง
ตามแผน 

1 คะแนน 
มีการเฝ้าระวังและน า ผลการเฝ้าระวังไปใช้ใน ารปร   ิจ รรมในแผนงาน/โครงการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 

II.  ระ วน าร ุขศึ ษาใน ลุ่มป่วย พ่ือ ร้าง  ริม ารจ   ารตน องในผู้ป่วยและครอ คร ว 
12. มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB) และหรือ ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ( HL) ท่ีสอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขท่ีส 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 ท่ีสอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญ 

0 คะแนน ไม่มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ 

  0.5 คะแนน 
มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ 

 

1 คะแนน มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ และน าไปใช้ในการวางแผนการด าเนินงาน 
สุขศึกษา (ออกแบบกิจกรรม) 



 

คู่มือ มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ปี 2562 พิมพ์ครั้งที่ 1                                            หน้ำ ๖ 

แบบและเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนระบบบริกำรด้ำนสุขศึกษำ คะแนน เอกสำรหรือหลักฐำนพิจำรณำในกำรประเมิน 

14. มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์หรือตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพท่ีสอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขในพื้นท่ี
รับผิดชอบของโรงพยาบาล 

0 คะแนน ไม่มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา 

  
0.5 คะแนน 

มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา 

แต่ไม่มีว ตถุประ งค์ ชิงพฤติ รรมท่ีสอดคล้องกับข้อมูลพฤติกรรมในข้อ 12 

 

1 คะแนน 

มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา 

และมีว ตถุประ งค์ ชิงพฤติ รรมท่ีสอดคล้องกับ ข้อมูลพฤติกรรมในข้อ 12 
 

15. มีการออกแบบกิจกรรมและใช้ส่ือการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ท่ีสอดคล้องกับปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพและปัญหา ความต้องการและวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย 

0 คะแนน 
ไม่มีการออกแบบกิจกรรมและใช้ส่ือ ท่ีใช้ข้อมูลปัจจัยสาเหตุพฤติกรรม 

 

  
0.5 คะแนน 

มี ารออ แ   ิจ รรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ท่ีใช้มูลปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมท่ี
สอดคล้องกับข้อมูลการวิเคราะห์ในข้อ 13 

1 คะแนน 
มี ารออ แ   ิจ รรมและใช้ ื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ท่ีใช้มูลปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับข้อมูลการวิเคราะห์ในข้อ 13 



 

คู่มือ มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ปี 2562 พิมพ์ครั้งที่ 1                                            หน้ำ ๗ 

แบบและเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนระบบบริกำรด้ำนสุขศึกษำ คะแนน เอกสำรหรือหลักฐำนพิจำรณำในกำรประเมิน 

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

0 คะแนน 
แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดท า
โดยผู้ร  ผิ ชอ งาน 

  0.5 คะแนน 
แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดท า
โดยการมีส่วนร่วมของคณะ  รรม าร ุขศึ ษาหรือ ทีม หวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 

1 คะแนน 
แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดท า
โดยการมีส่วนร่วมของคณะ กรรมการสุขศึกษา  ทีมสหวิชาชีพ  ผู้ป่วยและครอ คร ว 

17. มีแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพท่ีระบุตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพ เครื่องมือ ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมาย 
0 คะแนน ไม่มีแนวทางการประเมินผลงาน 

  
0.5 คะแนน 

มีแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาท่ีระบุ ตัวช้ีวัดพฤติกรรม/ ระยะเวลา/
กลุ่มเป้าหมาย 

1 คะแนน 
มีแนวทางการประเมินผลงาน 

สุขศึกษาท่ีระบุ ตัวชี้วัดพฤติกรรม/ระยะเวลา/กลุ่มเป้าหมาย และ  คร่ืองมือ 

18. มี ารจ   ิจ รรมตามแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาคร ตามแผนท่ีก าหนด และการจัดกิจกรรมใช้ ารมี ่วนร่วมของ
คณะกรรมการสุขศึกษาหรือ ทีมสหวิชาชีพ ผู้ป่วยและครอบครัว 

0 คะแนน มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษา ไม่คร ตามแผน   



 

คู่มือ มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ปี 2562 พิมพ์ครั้งที่ 1                                            หน้ำ ๘ 

แบบและเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนระบบบริกำรด้ำนสุขศึกษำ คะแนน เอกสำรหรือหลักฐำนพิจำรณำในกำรประเมิน 

0.5 คะแนน มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษา คร ตามแผนและการจัดกิจกรรมสุขศึกษา ใช้ ารมี ่วนร่วมของ
คณะกรรมการสุขศึกษาหรือ ทีม หวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 

1 คะแนน 
มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษา คร ตามแผนและการจัดกิจกรรมสุขศึกษา ใช้ ารมี ่วนร่วมของ
คณะกรรมการสุขศึกษา  ทีม หวิชาชีพ  และผู้ป่วยและครอ คร ว 
 

19. มีการ สนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคีเครือข่าย แกนน าสุขภาพภาคประชาชน ในการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

0 คะแนน ไม่มีการสนับสนุนเสริมพลังให้กับภาคีเครือข่าย 
  0.5 คะแนน มีการสนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคีเครือข่ายท่ีเป็น จ้าหน้าที่ าธารณ ุข 

1 คะแนน มีการสนับสนุน เสริมพลังให้แก่ภาคีเครือข่ายสุขภาพ แ นน า ุขภาพภาคประชาชน 

20. มีการประเมินผลและรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร 

0 คะแนน ไม่มีการประเมินผล 
  0.5 คะแนน มีผลการประเมินระ   ปัจจ ย 

1 คะแนน มีผลการประเมินพฤติ รรม ุขภาพตามวัตถุประสงค์เมื่อส้ินสุดโครงการ 
21. มีกำรเฝ้ำระวังพฤติกรรมสุขภำพท่ีระบุพฤติกรรมสุขภำพเป้ำหมำยวิธีกำรและเครื่องมือ ระยะเวลำ  

0 คะแนน ไม่มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ 

  0.5 คะแนน มีแผนหรือแนวทาง วิธีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ในพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาสอดคล้อง
ตามแผน 

1 คะแนน 
มีการเฝ้าระวังและน า ผล าร ฝ้าระว งไปใช้ในการปรับกิจกรรมในแผนงาน/โครงการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 



 

คู่มือ มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ปี 2562 พิมพ์ครั้งที่ 1                                            หน้ำ ๙ 

แบบและเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนระบบบริกำรด้ำนสุขศึกษำ คะแนน เอกสำรหรือหลักฐำนพิจำรณำในกำรประเมิน 

22. มีกำรวิจัยด้ำนสุขศึกษำและพฤติกรรมสุขภำพท่ีสอดคล้องกับปัญหำสำธำรณสุขของโรงพยำบำล และเกี่ยวกับกระบวนกำรด ำเนินงำนสุขศึกษำและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ  
อย่ำงน้อย 1 เรื่อง   

0 คะแนน ไม่มีการวิจัยด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 

  0.5 คะแนน มีโครงร่างงานวิจัยด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพท่ีสอดคล้องกับ  1ใน 5 ปัญหา
สาธารณสุขของหน่วยงานหรือพื้นท่ี(บทท่ี 1-3) 

1 คะแนน 
มีรายงานการวิจัยด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพท่ีสอดคล้องกับ  1ใน 5 ปัญหา
สาธารณสุขของหน่วยงานหรือพื้นท่ี 

23. กลุ่มเป้ำหมำยท่ีผ่ำนกระบวนกำรสุขศึกษำมีพฤติกรรมสุขภำพ (HB) หรือควำมรอบรู้ทำงสุขภำพ(HL) ในปัญหำสำธำรณสุขท่ีส ำคัญเปล่ียนแปลงไปในทำงท่ีถูกต้องเพิ่มขึ้น  
0 คะแนน ไม่ ามารถแ  ง ผลพฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรือความรอบรู้ทางสุขภาพ(HL) ท่ีเปล่ียนไปได้ 

  0.5 คะแนน สามารถแสดงผลเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรือความรอบรู้ทางสุขภาพ(HL) ท่ี
เปล่ียนไปของกลุ่มเป้าหมาย ได้ 1 กลุ่ม (กลุ่มไม่ป่วย หรือกลุ่มป่วย) 

1 คะแนน 
สามารถแสดงผลเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรือความรอบรู้ทางสุขภาพ(HL) ของ
กลุ่มเป้าหมาย ได้ท้ัง2 กลุ่ม (กลุ่มไม่ป่วย และกลุ่มป่วย) 

24.  ลุ่ม ป้าหมาย ทีผ่่านกระบวนการสุขศึกษามีภาวะสุขภาพท่ีดีขึ้น 

0 คะแนน ไม่สามารถแสดงผลภาวะสุขภาพท่ีเปล่ียนไปได้ 

  0.5 คะแนน สามารถแสดงผลเปรียบเทียบภาวะสุขภาพท่ีเปล่ียนไปได้ของกลุ่มเป้าหมาย ได้ 1 กลุ่ม (กลุ่ม
ไม่ป่วย หรือกลุ่มป่วย) 

1 คะแนน สามารถแสดงผลเปรียบเทียบภาวะสุขภาพท่ีเปล่ียนไปได้ของกลุ่มเป้าหมาย ได้ท้ัง 2 กลุ่ม 
(กลุ่มไม่ป่วยและกลุ่มป่วย) 

25.  มีนวัตกรรม หรือ ต้นแบบ หรือผลงานเด่นท่ีประสบความส าเร็จในการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพปีละ 1เรื่อง ภายใต้ปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญ 5 ปัญหา 
0 คะแนน ไม่มี 



 

คู่มือ มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ปี 2562 พิมพ์ครั้งที่ 1                                            หน้ำ ๑๐ 

แบบและเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนระบบบริกำรด้ำนสุขศึกษำ คะแนน เอกสำรหรือหลักฐำนพิจำรณำในกำรประเมิน 

0.5 คะแนน มี  
  

1 คะแนน มี และ มี าร ผยแพร่ ู่ าธารณะ 

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 ำนวณ         ร้อยละ  =  (คะแนนที่ได้ x 26)/100 
ช่วงคะแนน 

• ระดับพื้นฐำน      :   ต่ ำกว่ำ ร้อยละ 60 

• ระดับพัฒนำ       :   ร้อยละ 60   -  น้อยกว่ำ ร้อยละ 85 

• ระดับคุณภำพ     :   ต้ังแต่ ร้อยละ 85 ขึ้นไป 
สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพด้ำนสุขศึกษำ  

                              ระดับพื้นฐำน                     ระดับพัฒนำ                ระดับคุณภำพ    

ลงช่ือ.................................................................     ผู้ประเมิน 



 

คู่มือ มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ปี 2562 พิมพ์ครั้งที่ 1                                            หน้ำ ๑๑ 

แบบและเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนระบบบริกำรด้ำนสุขศึกษำ คะแนน เอกสำรหรือหลักฐำนพิจำรณำในกำรประเมิน 

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

                                                                 ต ำแหน่ง........................................................................... 
 

แบบและเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำน ระบบบริกำรสุขภำพด้ำนสุขศึกษำ รพช. 

รหัสสถำนบริกำร : ………………………………………………………………..……….…………………    สถำนบริกำรสุขภำพ ระดับ : รพช. 

ชื่อสถำนบริกำรสุขภำพ : ………………………………………………………  จังหวัด : …………………….………….. อ ำเภอ : ………………………..…….  ต ำบล : ………………..……………. 

ปีงบประมำณ :  2562 
 

แบบและเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนระบบบริกำรด้ำนสุขศึกษำ คะแนน เอกสำรหรือหลักฐำนพิจำรณำในกำรประเมิน 

1. มีบุคลากรด าเนินงานสุขศึกษาและได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านพฤติกรรมสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ(ในปีท่ีผ่านมาจนถึงปีปัจจุบัน) 

0 คะแนน 
ไม่มีผู้ร  ผิ ชอ งานสุขศึกษา หรือ ทีมงาน หรือ คณะกรรมการ ในปีท่ีผ่านมาจนถึงปีปัจจุบัน 

 
  

0.5 คะแนน 
มีผู้ร  ผิ ชอ งานสุขศึกษา หรือ ทีมงาน หรือ คณะ กรรมการแต่ไม่ไ ้ร   ารพ ฒนาศักยภาพใน

ปีท่ีผ่านมาจนถึงปีปัจจุบัน 



 

คู่มือ มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ปี 2562 พิมพ์ครั้งที่ 1                                            หน้ำ ๑๒ 

แบบและเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนระบบบริกำรด้ำนสุขศึกษำ คะแนน เอกสำรหรือหลักฐำนพิจำรณำในกำรประเมิน 

1 คะแนน 
มีผู้ร  ผิ ชอ งานสุขศึกษา หรือ ทีมงาน หรือ คณะกรรมการและไ ้ร   ารพ ฒนาศักยภาพ ในปี

ท่ีผ่านมาจนถึงปีปัจจุบัน 

I.  ระ วน าร ุขศึ ษาใน ลุ่มไม่ป่วย พ่ือ าร ร้าง  ริม ุขภาพในชุมชน 

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

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

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

 

1 คะแนน 
มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB)และหรือ ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ( HL) และน าไปใช้ในการ

วางแผนการด าเนินงานสุขศึกษา (ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม) 
 

3. มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ ท่ีสอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญ 

0 คะแนน ไม่มี ารวิ คราะหป์ัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ 

  0.5 คะแนน มี ารวิ คราะหป์ัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ 

1 คะแนน 
มี ารวิ คราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ และน าไปใช้ในการวางแผนการด าเนินงานสุข

ศึกษา (ออกแบบกิจกรรม) 
4. มีแผนงำน  หรือ โครงกำร หรือ โปรแกรมสุขศึกษำ หรือ แผนกำรจัดกิจกรรมสุขศึกษำที่มีวัตถุประสงค์หรือตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภำพที่สอดคล้องกับปัญหำสำธำรณสุขในพื้นที่

รับผิดชอบของโรงพยำบำล 



 

คู่มือ มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ปี 2562 พิมพ์ครั้งที่ 1                                            หน้ำ ๑๓ 

แบบและเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนระบบบริกำรด้ำนสุขศึกษำ คะแนน เอกสำรหรือหลักฐำนพิจำรณำในกำรประเมิน 

0 คะแนน ไม่มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา 

  0.5 คะแนน 
มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา 

แต่ไม่มีว ตถุ ประ งค์ ชิงพฤติ รรมท่ีสอดคล้องกับข้อมูลพฤติกรรมในข้อ 2 

1 คะแนน 
มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา 

และมีว ตถุประ งค์ ชิงพฤติ รรมท่ีสอดคล้องกับ ข้อมูลพฤติกรรมในข้อ 2 
5. มีกำรออกแบบกิจกรรมและใช้สื่อกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ ที่สอดคล้องกับปัจจัยสำเหตุพฤติกรรมสุขภำพและปัญหำ ควำมต้องกำรและวิถีชีวิตของกลุ่มเป้ำหมำย 
0 คะแนน ไม่มี ารออ แ  กิจกรรมและใช้ส่ือ ท่ีใช้ข้อมูลปัจจัยสาเหตุพฤติกรรม 

  
0.5 คะแนน 

มี ารออ แ   ิจ รรมการ ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ท่ีใช้ข้อมูลปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมท่ี
สอดคล้องกับข้อมูลการวิเคราะห์ในข้อ 3 

 

1 คะแนน 
มี ารออ แ   ิจ รรมและใช้ ื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ   ท่ีใช้ข้อมูลปัจจัยสาเหตุ

พฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับข้อมูลการวิเคราะห์ในข้อ 3 
 

6. แผนงำน หรือ โครงกำร หรือ โปรแกรมสุขศึกษำ หรือ แผนกำรจัดกิจกรรมสุขศึกษำ จัดท ำโดยกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรสุขศึกษำ ทีมสหวิชำชีพ หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
และเครือข่ำยตัวแทนภำคประชำชน 

0 คะแนน 
แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จ  ท าโ ย

ผู้ร  ผิ ชอ งาน 
  



 

คู่มือ มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ปี 2562 พิมพ์ครั้งที่ 1                                            หน้ำ ๑๔ 

แบบและเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนระบบบริกำรด้ำนสุขศึกษำ คะแนน เอกสำรหรือหลักฐำนพิจำรณำในกำรประเมิน 

0.5 คะแนน 
แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดท าโดย

การมีส่วนร่วมของคณะ  รรม าร ุขศึ ษาหรือทีม หวิชาชีพที่  ่ียวข้อง 

1 คะแนน 
แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดท าโดย

การมีส่วนร่วมของคณะ กรรมการสุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และ
 ครือข่ายต วแทนภาค 

7. มีแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพท่ีระบุตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพ เครื่องมือ ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมาย 

0 คะแนน ไม่มีแนวทางการประเมินผลงาน 

  0.5 คะแนน 
มีแนวทาง ารประ มินผลการด าเนินงานสุขศึกษาท่ีระบุ ตัวช้ีวัดพฤติกรรม/ ระยะเวลา/

กลุ่มเป้าหมาย 

1 คะแนน 
มีแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษา  ท่ีระบุ ตัวช้ีวัดพฤติกรรม/ ระยะเวลา/

กลุ่มเป้าหมายและ  คร่ืองมือ 
8. มีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาครบตามแผนท่ีก าหนด  และการด าเนินกิจกรรมใช้การมีส่วนร่วมขอ ง

คณะกรรมการสุขศึกษาหรือ ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และตัวแทนภาคประชาชน 
0 คะแนน มีการจัด ิจ รรมไม่คร ตามแผน 

  0.5 คะแนน 
มีการจัด ิจ รรมคร ตามแผนและ ารจ   ิจ รรมใช้ าร ่วนร่วมของคณะกรรมการสุขศึกษา

หรือ ทีม หวิชาชีพ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

1 คะแนน 
มีการจัด ิจ รรมคร ตามแผนและ ารจ   ิจ รรมใช้มี าร ่วนร่วมของคณะ กรรมการสุขศึกษา

หรือ ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และต วแทนภาคประชาชน 
9.  มีการ สนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคี เครือข่าย แกนน าสุขภาพภาคประชาชน ในการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

0 คะแนน ไม่มีการสนับสนุนเสริมพลังให้กับภาคีเครือข่าย 



 

คู่มือ มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ปี 2562 พิมพ์ครั้งที่ 1                                            หน้ำ ๑๕ 

แบบและเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนระบบบริกำรด้ำนสุขศึกษำ คะแนน เอกสำรหรือหลักฐำนพิจำรณำในกำรประเมิน 

0.5 คะแนน มีการสนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคีเครือข่ายสุขภาพท่ีเป็น จ้าหน้าที่ าธารณ ุข   
1 คะแนน มีการสนับสนุน เสริมพลังให้แก่ภาคีเครือข่ายสุขภาพ แ นน า ุขภาพภาคประชาชน 
10. มีการประเมินผลและรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร 

0 คะแนน ไม่มีการประเมินผล 
  0.5 คะแนน มีผลการประเมินในระ   ปัจจ ย 

1 คะแนน มีผลการประเมินพฤติ รรม ุขภาพตามวัตถุประสงค์เมื่อส้ินสุดโครงการ 
11. มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพและน า ผลการเฝ้าระวังไปใช้ในการปรับกิจกรรมในแผนงาน/โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 

0 คะแนน ไม่มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ 

  0.5 คะแนน มีแผนหรือแนวทาง วิธีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ในพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาสอดคล้องตาม
แผน 

1 คะแนน 
มีการเฝ้าระวังและน า ผลการเฝ้าระวังไปใช้ใน ารปร   ิจ รรมในแผนงาน/โครงการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมสุขภาพ 

II.  ระ วน าร ุขศึ ษาใน ลุ่มป่วย พ่ือ ร้าง  ริม ารจ   ารตน องในผู้ป่วยและครอ คร ว 
12. มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB) และหรือ ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ( HL) ท่ีสอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญ 

0 คะแนน ไม่มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB) และหรือ ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ ( HL) 

  
0.5 คะแนน 

มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB) และหรือ ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ ( HL) 

 



 

คู่มือ มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ปี 2562 พิมพ์ครั้งที่ 1                                            หน้ำ ๑๖ 

แบบและเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนระบบบริกำรด้ำนสุขศึกษำ คะแนน เอกสำรหรือหลักฐำนพิจำรณำในกำรประเมิน 

1 คะแนน 
มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB)และหรือ ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ(HL)  และ น าไปใช้ในการ

วางแผนการด าเนิน งานสุขศึกษา (ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม) 
13.  มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ ท่ีสอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญ 

0 คะแนน ไม่มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ 

  0.5 คะแนน 
มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ 

 

1 คะแนน มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ และน าไปใช้ในการวางแผนการด าเนินงาน 
สุขศึกษา (ออกแบบกิจกรรม) 

14. มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์หรือตัวช้ีวัดพฤติกรรมสุขภาพท่ีสอดคล้องกับปัญหาสาธา รณสุขในพื้นท่ี
รับผิดชอบของโรงพยาบาล 

0 คะแนน ไม่มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา 

  0.5 คะแนน 

มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา 

แต่ไม่มีว ตถุประ งค์ ชิงพฤติ รรมท่ีสอดคล้องกับข้อมูลพฤติกรรมในข้อ 12 

 

1 คะแนน 
มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา 

และมีว ตถุประ งค์ ชิงพฤติ รรมท่ีสอดคล้องกับ ข้อมูลพฤติกรรมในข้อ 12 



 

คู่มือ มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ปี 2562 พิมพ์ครั้งที่ 1                                            หน้ำ ๑๗ 

แบบและเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนระบบบริกำรด้ำนสุขศึกษำ คะแนน เอกสำรหรือหลักฐำนพิจำรณำในกำรประเมิน 

 

15. มีการออกแบบกิจกรรมและใช้ส่ือการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ท่ีสอดคล้องกับปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพและปัญหา ความต้องการและวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย 

0 คะแนน 
ไม่มีการออกแบบกิจกรรมและใช้ส่ือ ท่ีใช้ข้อมูลปัจจัยสาเหตุพฤติกรรม 

 

  
0.5 คะแนน 

มี ารออ แ   ิจ รรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ท่ีใช้มูลปัจจัยสาเหตุพฤติกรรม ท่ี
สอดคล้องกับข้อมูลการวิเคราะห์ในข้อ 13 

1 คะแนน 
มี ารออ แ   ิจ รรมและใช้ ื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ท่ีใช้มูลปัจจัยสาเหตุ

พฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับข้อมูลการวิเคราะห์ในข้อ 13 
16.  แผนงาน หรือ โครงการ หรือโปรแกรม สุขศึกษาหรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดท าโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และ

เครือข่ายตัวแทนภาคประชาชน 

0 คะแนน 
แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดท าโดย

ผู้ร  ผิ ชอ งาน 

  0.5 คะแนน 
แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดท าโดย

การมีส่วนร่วมของคณะ  รรม าร ขุศึ ษาหรือ ทีม หวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 

1 คะแนน 
แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดท าโดย

การมีส่วนร่วมของคณะ กรรมการสุขศึกษา  ทีมสหวิชาชีพ  ผู้ป่วยและครอ คร ว 

17. มีแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพท่ีระบุตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพ เครื่องมือ ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมาย 

0 คะแนน ไม่มีแนวทางการประเมินผลงาน 



 

คู่มือ มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ปี 2562 พิมพ์ครั้งที่ 1                                            หน้ำ ๑๘ 

แบบและเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนระบบบริกำรด้ำนสุขศึกษำ คะแนน เอกสำรหรือหลักฐำนพิจำรณำในกำรประเมิน 

0.5 คะแนน 
มีแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาท่ีระบุ ตัวช้ีวัดพฤติกรรม/ ระยะเวลา/

กลุ่มเป้าหมาย 
  

1 คะแนน 
มีแนวทางการประเมินผลงาน 

สุขศึกษาท่ีระบุ ตัวชี้วัดพฤติกรรม/ระยะเวลา/กลุ่มเป้าหมาย และ  คร่ืองมือ 

18. มี ารจ   ิจ รรมตามแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาคร ตามแผนท่ีก าหนด และการจัดกิจกรรมใช้ ารมี ่วนร่วมของ
คณะกรรมการสุขศึกษาหรือ ทีมสหวิชาชีพ ผู้ป่วยและครอบครัว 

0 คะแนน มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษา ไม่คร ตามแผน 

  0.5 คะแนน มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษา คร ตามแผนและการจัดกิจกรรมสุขศึกษา ใช้ ารมี ่วนร่วมของ
คณะกรรมการสุขศึกษาหรือ ทีม หวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 

1 คะแนน 
มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษา คร ตามแผนและการจัดกิจกรรมสุขศึกษา ใช้ ารมี ่วนร่วมของ

คณะกรรมการสุขศึกษา  ทีม หวิชาชีพ  และผู้ป่วยและครอ คร ว 
 

19. มีการ สนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคีเครือข่าย แกนน าสุขภาพภาคประชาชน ในการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

0 คะแนน ไม่มีการสนับสนุนเสริมพลังให้กับภาคีเครือข่าย 
  0.5 คะแนน มีการสนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคีเครือข่ายท่ีเป็น จ้าหน้าที่ าธารณ ุข 

1 คะแนน มีการสนับสนุน เสริมพลังให้แก่ภาคีเครือข่ายสุขภาพ แ นน า ุขภาพภาคประชาชน 

20. มีการประเมินผลและรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร 
0 คะแนน ไม่มีการประเมินผล 



 

คู่มือ มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ปี 2562 พิมพ์ครั้งที่ 1                                            หน้ำ ๑๙ 

แบบและเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนระบบบริกำรด้ำนสุขศึกษำ คะแนน เอกสำรหรือหลักฐำนพิจำรณำในกำรประเมิน 

0.5 คะแนน มีผลการประเมินระ   ปัจจ ย 
  

1 คะแนน 
มีผลการประเมินพฤติ รรม ุขภาพตามวัตถุประสงค์เมื่อส้ินสุดโครงการ 
 

21. มีกำรเฝ้ำระวังพฤติกรรมสุขภำพท่ีระบุพฤติกรรมสุขภำพเป้ำหมำยวิธีกำรและเครื่องมือ ระยะเวลำ  

0 คะแนน ไม่มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ 

  0.5 คะแนน มีแผนหรือแนวทาง วิธีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ในพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาสอดคล้องตาม
แผน 

1 คะแนน 
มีการเฝ้าระวังและน า ผล าร ฝ้าระว งไปใช้ในการปรับกิจกรรมในแผนงาน/โครงการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมสุขภาพ 
22. กลุ่มเป้ำหมำยท่ีผ่ำนกระบวนกำรสุขศึกษำมีพฤติกรรมสุขภำพ (HB) หรือควำมรอบรู้ทำงสุขภำพ(HL) ในปัญหำสำธำรณสุขท่ีส ำคัญเปล่ียนแปลงไปในทำงท่ีถูกต้องเพิ่มขึ้น  
0 คะแนน ไม่ ามารถแ  ง ผลพฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรือความรอบรู้ทางสุขภาพ(HL) ท่ีเปล่ียนไปได้ 

  0.5 คะแนน สามารถแสดงผลเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรือความรอบรู้ทางสุขภาพ(HL) ท่ีเปล่ียนไป
ของกลุ่มเป้าหมาย ได้ 1 กลุ่ม (กลุ่มไม่ป่วย หรือกลุ่มป่วย) 

1 คะแนน 
สามารถแสดงผลเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรือความรอบรู้ทางสุขภาพ(HL) ของ

กลุ่มเป้าหมาย ได้ท้ัง2 กลุ่ม (กลุ่มไม่ป่วย และกลุ่มป่วย) 
23.  ลุ่ม ป้าหมาย ที่ผ่านกระบวนการสุขศึกษามีภาวะสุขภาพท่ีดีขึ้น 

0 คะแนน ไม่สามารถแสดงผลภาวะสุขภาพท่ีเปล่ียนไปได้ 

  0.5 คะแนน สามารถแสดงผลเปรียบเทียบภาวะสุขภาพท่ีเปล่ียนไปได้ของกลุ่มเป้าหมาย ได้ 1 กลุ่ม (กลุ่มไม่
ป่วย หรือกลุ่มป่วย) 

1 คะแนน สามารถแสดงผลเปรียบเทียบภาวะสุขภาพท่ีเปล่ียนไปได้ของกลุ่มเป้าหมาย ได้ท้ัง 2 กลุ่ม (กลุ่มไม่
ป่วยและกลุ่มป่วย) 



 

คู่มือ มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ปี 2562 พิมพ์ครั้งที่ 1                                            หน้ำ ๒๐ 

แบบและเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนระบบบริกำรด้ำนสุขศึกษำ คะแนน เอกสำรหรือหลักฐำนพิจำรณำในกำรประเมิน 

24.  มีงานวิจัย หรือ นวัตกรรม หรือ ต้นแบบ หรือผลงานเด่นท่ีประสบความส าเร็จในการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพปีละ 1เรื่อง ภายใต้ปัญหาสาธารณสุขท่ีส 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 

รวม   

     เกณฑ์ท้ังหมด  25 ข้อ   คะแนนเต็ม 25 คะแนน 
สูตรค ำนวณ         ร้อยละ  =  (คะแนนที่ได้ x 25)/100 
ช่วงคะแนน    

• ระดับพื้นฐำน   :   ต่ ำกว่ำ ร้อยละ 60     • ระดับพัฒนำ       :   ร้อยละ 60   -  น้อยกว่ำ ร้อยละ 85    • ระดับคุณภำพ     :   ต้ังแต่ ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพด้ำนสุขศึกษำ  

                              ระดับพื้นฐำน                     ระดับพัฒนำ                ระดับคุณภำพ    
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แบบและเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนระบบบริกำรด้ำนสุขศึกษำ คะแนน เอกสำรหรือหลักฐำนพิจำรณำในกำรประเมิน 

ลงช่ือ.................................................................     ผู้ประเมิน 

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

                                                                 ต ำแหน่ง........................................................................... 
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ควำมเป็นมำของกำรพัฒนำ 
   มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพในโรงพยำบำล 
 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 มำตรำท่ี 55 ได้ก ำหนดไว้ว่ำ รัฐต้องด ำเนินกำรให้
ประชำชนได้รับบริกำรสำธำรณสุข ท่ีมีประสิทธิภำพอย่ำงท่ัวถึง เสริมสร้ำงให้ประชำชนมีควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับ
กำรส่งเสริมสุขภำพและกำรป้องกันโรค และส่งเสริม และสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำภูมิปัญญำด้ำนแพทย์แผนไทยให้
เกิดประโยชน์สูงสุด    
          บริกำรสำธำรณสุขตำมวรรคหนึ่ง ต้องครอบคลุมกำรส่งเสริมสุขภำพ กำรควบคุม และป้องกันโรค กำร
รักษำพยำบำล และกำรฟื้นฟูสุขภำพด้วย      
          จำกประเด็นนี้ รัฐต้องพัฒนำกำรบริกำรสำธำรณสุขให้มีคุณภำพและมีมำตรฐำนสูงขึ้นอย่ำงบุคคลย่อมมี
สิทธิเสมอกันในกำรรับบริกำรทำงสำธำรณสุขท่ีเหมำะสมและได้มำตรฐำน และผู้ยำกไร้มีสิทธิได้รับกำร
รักษำพยำบำลจำกสถำนบริกำรสำธำรณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยบุคคลย่อมมีสิทธิได้รับกำรบริกำรสำธำรณสุข
จำกรัฐซึ่งต้องเป็นไปอย่ำงท่ัวถึงและมีประสิทธิภำพบุคคลย่อมมีสิทธิได้รับกำรป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรำย
จำกรัฐอย่ำงเหมำะสม โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยและทันต่อเหตุกำรณ์รัฐต้องด ำเนินกำรส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนำ
ระบบสุขภำพท่ีเน้นกำรสร้ำงเสริมสุขภำพอันน ำไปสู่สุขภำวะท่ียั่งยืนของประชำชน รวมท้ังจัดและส่งเสริมให้
ประชำชนได้รับบริกำรสำธำรณสุขท่ีมีมำตรฐำนอย่ำงท่ัวถึงและมีประสิทธิภำพ และส่งเสริมให้เอกชนและชุมชนมี
ส่วนร่วมในกำรพัฒนำสุขภำพและกำรจัดบริกำรสำธำรณสุข โดยผู้มีหน้ำท่ีให้บริกำรดังกล่ำวซึ่งได้ปฏิบัติหน้ำท่ีตำม
มำตรฐำนวิชำชีพและจริยธรรม ย่อมได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำย 

กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เป็นองค์กรหลักในกำรพิทักษ์ และคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนระบบบริกำรสุขภำพ 
ได้จัดท ำมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพขึ้น เพื่อประกำศให้หน่วยงำนของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขใช้ใน
กำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพบริกำร ซึ่งได้บูรณำกำรมำตรฐำนและสร้ำงควำมร่วมมือกับสถำบันรับรองคุณภำพ
สถำนพยำบำล (สรพ.) (องค์กำรมหำชน) ควบคู่กับกำรพัฒนำกลไกกำรก ำกับคุณภำพตำมมำตรฐำนระบบบริกำร
สุขภำพอย่ำงเป็นระบบ มุ่งเน้นกำรคุ้มครองผู้บริโภคในระบบริกำรสุขภำพด้ำนควำมปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient 
Safety) รวมทั้งผู้รับบริกำรมีพฤติกรรมสุขภำพท่ีถูกต้อง สำมำรถจัดกำรตนเอง/ดูแลสุขภำพตนเองได้   

 

 
ภาพแสดงความสอดคล้องของมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA) ฉบับท่ี 4 
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ดังนั้นควำมปลอดภัยของผู้ป่วย นับเป็นปัญหำส ำคัญและมีผลกระทบต่อวงกำรแพทย์และสำธำรณสุขท่ัวโลก 
รวมท้ังมีผลกระทบต่อร่ำงกำย จิตใจ  สังคมของผู้ให้และผู้รับริกำร เกิดปัญหำกำรฟ้องร้อง และควำมสูญเสียทำง
เศรษฐกิจ จำกรำยงำนพบว่ำในแต่ละปีมีผู้ป่วยกว่ำล้ำนคนต้องเจ็บป่วย มีภำวะแทรกซ้อนหรือเสียชีวิตจำกกำรเข้ำ
รับบริกำรทำงกำรแพทย์  

องค์กำรอนำมัยโลกระบุว่ำ อุบัติกำรณ์ควำมเส่ียงของผู้ป่วยท่ีรักษำในโรงพยำบำล ท่ีเกิดขึ้น  มีถึงร้อยละ 4 
– 16  และพบว่ำในประเทศท่ีพัฒนำแล้วประมำณ 1 ใน 10 คน ท่ีเข้ำรับกำรรักษำจะได้รับอันตรำยท่ีอำจเกิดจำก
ควำมผิดพลำดหรือเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ต่ำงๆ และอุบัติกำรณ์ในประเทศก ำลังพัฒนำเกิดขึ้นสูงกว่ำประเทศท่ี
พัฒนำแล้วหลำยเท่ำ (อ้ำงในสถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน) 

ท่ีส ำคัญมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ ฉบับปี 2560 นี้ ยังควำมสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล (JCI)ใน
ส่วนชองกำรจัดกำรอำคำรสถำนท่ีและควำมปลอดภัย Facility Management and Safety (FMS) อันได้แก่ ควำม
ปลอดภัยและกำรรักษำควำมปลอดภัย (safety and security) วัตถุอันตรำย (hazardous materials) มีกำร
ควบคุมกำรสัมผัส กำรจัดเก็บ และกำรใช้สำรกัมมันตรังสีและวัตถุอันตรำยอื่นๆ รวมท้ังกำรก ำจัดของเสียอันตรำย
อย่ำงปลอดภัยกำรจัดกำรภำวะฉุกเฉิน (emergency management)  มีกำรวำงแผนตอบสนองต่อโรคระบำด ภัย
พิบัติ และภำวะฉุกเฉิน และมีกำรตอบสนองอย่ำงมีประสิทธิผลควำมปลอดภัยด้ำนอัคคีภัย (fire safety)  มีกำร
ปกป้องทรัพย์สินและ  ผู้พ ำนักอำศัยจำกอัคคีภัยและควันไฟเครื่องมืออุปกรณ์กำรแพทย์ (medical equipment) 
มีกำรคัดเลือก กำรบ ำรุงรักษำ และใช้งำนเครื่องมืออุปกรณ์กำรแพทย์เพื่อให้มีควำมเส่ียงน้อยท่ีสุดระบบ
สำธำรณูปโภค (utility systems) มีกำรบ ำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำ ประปำ และสำธำรณูปโภคอื่นๆ เพื่อลดควำมเส่ียง
ต่อกำรล่มของระบบสำธำรณูปโภคให้เหลือน้อยท่ีสุด 

ด้วยควำมจ ำเป็นดังกล่ำว กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ จึงตระหนักถึงปัญหำด้ำนควำมปลอดภัยจำกกำร
รับบริกำรของประชำชน ท่ีมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพของ
ประเทศให้มีคุณภำพและควำมปลอดภัยอย่ำงมีมำตรฐำนสำกล จึงได้สร้ำงองค์ควำมรู้และแนวทำงปฏิบัติเพื่อ
ขับเคล่ือนในระดับประเทศ ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงพยำบำลของกระทรวงสำธำรณสุข น ำมำตรฐำนระบบบริกำร
สุขภำพ ไปใช้ในทำงปฏิบัติ ตลอดจนสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยท่ีเกี่ยวข้อง ในกำรก ำกับ
ติดตำมคุณภำพมำตรฐำนผ่ำนกลไกกำรเย่ียมประเมินมำตรฐำนระบบริกำรสุขภำพอย่ำงมีคุณค่ำ  
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 ารประ มินระ    ารพ ฒนามาตรฐานระ   ริ าร ุขภาพ 
 เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้   
 

ระดบั มำตรฐำนระบบบรกิำรสุขภำพ 
1 ระดับพื้นฐำน หมำยถึง โรงพยำบำลเน้นกำรมีเป้ำหมำยของงำน ทบทวนปัญหำ / ควำม

เส่ียงกำรให้บริกำรและกำรดูแลสถำนท่ีและสภำพแวดล้อม หำมำตรกำรป้องกันและ
ด ำเนินกำรต่อเนื่อง  มีแผนกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนโครงสร้ำง กำยภำพ และมีก ำลังคนท่ี
ชัดเจน  ซึ่งโรงพยำบำลเองต้องมีกำรประเมินองค์กรตนเองครบทุก ด้ำน (เกณฑ์ใน
ระดับพื้นฐำน คือ มีด้ำนใดด้ำนหนึ่งจำก 7 ด้ำน มีคะแนนต่ ำกว่ำ 60%) 

2 ระดับพัฒนำ หมำยถึง โรงพยำบำลมีกำรเช่ือมโยง กำรบริหำรควำมเส่ียง กำรประกัน
คุณภำพ และกำรพัฒนำ คุณภำพอย่ำงต่อเนื่องเข้ำด้วยกันทุกหน่วยภำยในองค์กร เน้นกำร
น ำข้อมูลวิชำกำร และมำตรฐำนในแต่ละด้ำนมำสู่กำรปฏิบัติ มีกำรติดตำม บริกำรท่ีเน้น
ผู้รับบริกำรเป็นศูนย์กลำง อย่ำงเป็นรูปธรรม ซึ่งโรงพยำบำลมีกำรประเมินองค์กรตนเองครบ
ทุกด้ำน  

3 ระดับคุณภำพ หมำยถึง โรงพยำบำล ได้ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำนระบบบริกำร
สุขภำพครบถ้วน  มีรูปธรรมของกำร พัฒนำท่ีชัดเจน จนเกิดวัฒนธรรมคุณภำพในองค์กร  
ซึ่งโรงพยำบำลมีกำรประเมินองค์กรตนเองครบทุกด้ำน (เกณฑ์ท่ีได้ระดับคุณภำพ คือ 
คะแนนในแต่ละด้ำน ท้ัง 7 ด้ำนไม่ต่ ำกว่ำ 85 %) 

 
ประเมินองค์กรตนเองครบทุกด้าน หมายถึงครบท้ัง 7 ด้าน ได้แก่ 

  1. ด้ำนระบบกำรจัดกำรคุณภำพในโรงพยำบำล 
  2. ด้ำนระบบอำคำรและสภำพแวดล้อมในโรงพยำบำล 
  3. ด้ำนระบบควำมปลอดภัยในโรงพยำบำล 
  4. ด้ำนระบบส่ิงแวดล้อมในโรงพยำบำล 
  5. ด้ำนระบบส่ือสำรในโรงพยำบำล 
  6. ด้ำนระบบเครื่องมือแพทย์ในโรงพยำบำล 
  7. ด้ำนระบบสุขศึกษำในโรงพยำบำล 
 กำรเยี่ยมประเมินโดยคณะกรรมกำรจำก ส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เขต 1-12เป็นกำรเยี่ยม
ประเมินพื้นท่ีครอบคลุมอำคำร หน่วยงำน และสภำพแวดล้อมของโรงพยำบำลท้ังหมด ตลอดจนครอบคลุมปัญหำ
สำธำรณสุขในอันดับต้นๆ หำกผลกำรเย่ียมประเมินของคณะกรรมกำรฯ ผ่ำนระดับ 2 ถือว่ำโรงพยำบำลนั้นผ่ำน
เกณฑ์คุณภำพของมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข 
   ในกรณีท่ีโรงพยำบำลรับกำรเยี่ยมประเมินทุกระบบท้ังโรงพยำบำล ครอบคลุมปัญหำสำธำรณสุขใน
อันดับต้นๆ และได้ระดับ 3 หรือ ระดับคุณภำพ ส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพเขต สำมำรถยื่นเรื่องไปยังกรม
สนับสนุนบริกำรสุขภำพเพื่อขอกำรรับรองคุณภำพมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ  ท่ีมีคณะรับรองมำตรฐำนระบบ
บริกำรสุขภำพ ท่ีแต่งต้ังโดยกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ พิจำรณำรับรองให้ต่อไป 
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 1.เครือ่งมือ/เกณฑ ์
- ระบบกำรจัดกำรคุณภำพและควำม
ปลอดภัยด้ำนอำคำร สิ่งแวดล้อมและ
เครื่องมือแพทย์ในโรงพยำบำล   

- ระบบงำนสุขศึกษำ 

2.ผู้เยี่ยมประเมินฯ 
คณะกรรมกำรเยี่ยมประเมิน
ระดับเขต ทีมละ 5-7 คน /ทีม 
(ต้องจัดทีมลงเย่ียมประเมิน ณ 
โรงพยำบำล  เพื่ อล ง เยี่ ยม
ประเมินพื้นท่ีจริง) 
 

3. ขั้นตอนกำรเยี่ยมประเมิน 
ระยะเวลำ 
ไตรมำสที่ 1 
- เขตประชุมชี้แจง มำตรฐำน แก่ผู้รับผิดชอบงำน 
- จัดท ำแผนและแจ้งแผน/แนวทำงกำรเย่ียมแก่

สถำนบริกำร 
     ไตรมำสที่ 2-3 ด ำเนินกำรเย่ียม                          

ไตรมำสที่ 4 รำยงำนผล                                                        
ประเด็นกำรเยี่ยมกระบวนงำนที่มีคุณภำพ / ผลกำร
ด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 
นวัตกรรม Best Practice/โอกำสพัฒนำของสถำน
บริกำรสุขภำพกระบวนกำรเยี่ยม 

 1. ใช้ Concept KM. แบบกัลยำณมิตร     
Empowerment Survey 

2. สถำนบริกำรสุขภำพมีกำรประเมินตนเอง                         
3.คณะกรรมกำรลงเย่ียม 

ส่วนของผู้รับกำรเยี่ยมประเมิน 
 1. ผู้บริหำรสถำนบริกำรสุขภำพ  ทีมผู้รับผิดชอบ  
         และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง                                                        

2. รพ.สต.เครือข่ำย 
  3. ภำคี เครือข่ำยสุขภำพ 
รำยงำนสรุปกำรตรวจเยี่ยม 
1. สรุปกำรตรวจเย่ียมเบื้องตนต่อผู้รับกำรเย่ียมในที่
ประชุมในวันเย่ียมประเมิน               
2. แจ้งผลผ่ำน เขตตรวจรำชกำร ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัด ส ำเนำให้ผู้อ ำนวยกำร
โรงพยำบำล หลงักำรคณะกรรมกำรรับรองระดับเขต
ประชุมรับรองผลแล้ว 
 

แนวคดิ/หลกักำร : กัลยำณมิตร/สอนงำน ประยุกตจ์ำก รูปแบบของ สรพ. 

กรอบกำรเยี่ยมประเมินมำตรฐำนระบบบริกำร

4. ประเมินควำมพึงพอใจ 

   5. ปรับปรุงคุณภำพกำร 

เย่ียมประเมิน 



 

คู่มือ มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ปี 2562 พิมพ์ครั้งที่ 1                                            หน้ำ ๕ 

 
คณะผู้พัฒนำมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ พิมพ์ครั้งที่ 2 ปี 2562 

 
ที่ปรึกษำ 

นพ.ณัฐวุฒิ ประเวสริฐศิริพงษ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ  
นพ.ธงชัย กีรติหัตถยำกร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ   
นพ.ภำนุวัฒน์ ปำนเกตุ  รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ   

 

คณะผู้พัฒนำ 
นพ.ประภำส จิตตำศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 
นำยปริญญำ   คุ้มตระกูล กองวิศวกรรมกำรแพทย์   
นำยสำธิต นฤภัย  กองวิศวกรรมกำรแพทย์ 
นำยสละ  กสิวัตร์  กองวิศวกรรมกำรแพทย์ 
นำงเพชรชมพู  พันธุ์เปรมเจริญ กองวิศวกรรมกำรแพทย์ 
นำยภิญโญ รัตนตรัย  กองวิศวกรรมกำรแพทย์ 
นำงสำวกมลรัตน์ สุวรรณวัฒน์ กองวิศวกรรมกำรแพทย์   
นำยประวิทย์ สัพพะเลข กองวิศวกรรมกำรแพทย์  
นำยชำญยุทธ  พรหมประพัฒน์ กองสุขศึกษำ 
นำงวิมลศรี  อุทัยพัฒนำชีพ  กองสุขศึกษำ  
นำงพิศมัย สุขอมรรัตน์ กองสุขศึกษำ 
ดร.กันยำรัตน์  กุยสุวรรณ กองสุขศึกษำ 
นำยชัยภูมิ  ชุมภู   กองสุขศึกษำ     
นำงสำวมนทกำนติ ตระกูลดิษฐ์ กองสุขศึกษำ  
นำงรุ่งกำญจน์ รณหงษำ กองสุขศึกษำ 
นำยนิรันดร์  คชรัตน์  กองแบบแผน 
นำยสรพงษ์ ทัพภวิมล  กองแบบแผน 
นำยธำรินทร์  บุญยิ่งเหลือ กองแบบแผน 
นำยวัฒนำ สุถิรนำถ  กองแบบแผน 
นำยกฤษฏ์  อยู่คง  กองแบบแผน 
นำงพนิดำ   ตรีสมุทร์  กองแบบแผน     
    

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



 

 

 


