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กรอบมาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ 
 

1.1 มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  
 มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ หมายถึง เกณฑ์ท่ีก าหนดขึ้นเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานและ 
วัดความส าเร็จของโรงพยาบาลภาครัฐ ในการจัดการคุณภาพ รวมท้ังพฤติกรรมสุขภาพ ประกอบด้วยด้านอาคาร
ส่ิงแวดล้อมและเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล และด้านการด าเนินงานสุขศึกษาท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ  
ซึ่งเป็นระบบบริการสุขภาพท่ีรัฐพึงจัดให้แก่ประชาชน และส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพ เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน
และสังคม เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพเอื้อให้เกิดความปลอดภัย  สวัสดิภาพของผู้รับบริการ  
ผู้ให้บริการ ผู้มาเยือนชุมชนและส่ิงแวดล้อม 

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

1.3 องค์ประกอบของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประกอบด้วย 7 ด้าน คือ 
  ด้านท่ี 1 ระบบการจัดการคุณภาพในโรงพยาบาล 
  ด้านท่ี 2. ระบบอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล 
  ด้านท่ี 3 ระบบความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
  ด้านท่ี 4 ระบบส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล 
  ด้านท่ี 5 ระบบส่ือสารในโรงพยาบาล   

ด้านท่ี 6 ระบบเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล   
ด้านท่ี 7 ระบบสุขศึกษาในโรงพยาบาล  

1.4 ระบบการจัดการคุณภาพในโรงพยาบาล (ด้านท่ี 1) 
ระบบการจัดการคุณภาพในโรงพยาบาล หมายถึง แนวทางในการบริหารของโรงพยาบาลท่ีเน้นเรื่อง

คุณภาพ โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและมุ่งหมายผลในระยะยาวท่ีส่งผลถึงความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ  
รวมทั้งเกิดประโยชน์แก่บุคลากร โรงพยาบาล และสังคมด้วย 

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

มาตรฐานการจัดการวิศวกรรมการแพทย์ในสถานพยาบาล ท่ีมีความมุ่งหวังเพื่ อส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง
โรงพยาบาลให้มีการด าเนินการท่ีมีคุณภาพและความปลอดภัย ท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน โดยประกอบด้วย  
  ด้านท่ี 2 ระบบงานอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล 
  ด้านท่ี 3 ระบบงานความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
  ด้านท่ี 4 ระบบงานส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล 
  ด้านท่ี 5 ระบบงานส่ือสารในโรงพยาบาล 
  ด้านท่ี 6 ระบบงานเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล 

1.6 ระบบสุขศึกษา (ด้านท่ี 7) 
สุขศึกษา หมายถึง กระบวนการจัดโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านสุขภาพ สร้างเสริม

ความสามารถของบุคคล รวมถึงปัจจัยอื่นๆ เกี่ยวกับสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม ท่ีมีผลกระทบต่อ
สุขภาพ อันจะน าไปสู่การปรับเปล่ียนสุขภาพ และธ ารงพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีของบุคคล ครอบครัวและชุมชน  
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เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา หมายถึง ข้อก าหนดระบบคุณภาพท่ีจ าเป็น (Essential 
Requirements) ส าหรับการท างานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อให้การด าเนินงานสุขศึกษา 
ในโรงพยาบาลมีการบริหารจัดการท่ีดี มีการจัดกระบวนงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพอย่างเป็นระบบ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการและเช่ือถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องทุกมาตรฐาน เป็นแนวทางการพัฒนา
คุณภาพมุ่ งเน้นการสร้าง เสริมสุขภาพท้ังในโรงพยาบาลและต่อเนื่ องไปไปถึงชุมชนด้วย  มาตรฐานนี้ 
ใช้ส าหรับการพัฒนาและการประเมินงานด้านสุขศึกษาของโรงพยาบาลท่ีเช่ือมโยงไปถึงชุมชน เนื้อหาในมาตรฐาน
ครอบค ลุม ใน เรื่ อ งปั จ จัยน า เข้ า  ท รัพ ย ากรและ ส่ิ งสนั บ สนุ น  ก ระบวน การ  ผลผ ลิตและผล ลัพ ธ์  
โดยในปีงบประมาณ 2562 ได้ปรับปรุงเกณฑ์ ข้อก าหนดในมาตรฐาน ฯ ให้ เหมาะสมกับแผนพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ (Service Plan) และระดับการให้บริการ จึงแบ่งเกณฑ์เป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

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

ด้านเนื้อหา กระบวนการ จะมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพใน 2 กลุ่มหลัก คือ 
1 กระบวนงานสุขศึกษาในกลุ่มไม่ป่วยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 
2 กระบวนงานสุขศึกษาในกลุ่มป่วยเพื่อส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยและครอบครัว 

โครงสร้างมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา ปี 2562 แบ่งเป็น 3 หมวด ดังนี้ 
หมวดที่ 1 การบริหารจัดการ 

1 การทบทวนคุณภาพงานโดยการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 
2 นโยบายด้านสุขศึกษา หรือส่งเสริมสุขภาพของ โรงพยาบาลท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 
3 บุคลากรด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

หมวดที่ 2 กระบวนงานสุขศึกษา 
1. กระบวนงานสุขศึกษาในกลุ่มไม่ป่วยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 
2. กระบวนงานสุขศึกษาในกลุ่มป่วยเพื่อส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยและครอบครัว 

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

พฤติกรรมสุขภาพ 
4. ความพึงพอใจต่อกระบวนการสุขศึกษา 
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มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ด้านที่ 1 ระบบการจัดการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

ในโรงพยาบาล 
 

โรงพยาบาลก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ ระบบการจัดการและก าหนดขั้นตอนในการน าไปปฏิบัติ 
พร้อมท้ังช้ีให้เห็นความส าเร็จตามเกณฑ์ท่ีก าหนด เพื่อให้เกิดวงจรการปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง 

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

และปฏิบัติตามนโยบายได้อย่างท่ัวถึง  
4. มีการทบทวนนโยบายฯ 

การแต่งต้ังคณะท างานการจัดการคุณภาพ หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
1. ผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาล มีค าส่ังแต่งต้ังผู้แทนหรือคณะท างาน 
2. แผนผัง โครงสร้างบุคลากรของโรงพยาบาลท่ีเกี่ยวข้องกับระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 
3. มีการก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะท างานอย่างชัดเจน 
4. มีการเผยแพร่ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานฯด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีการ 

การประเมินตนเองตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
1. มีการใช้แบบประเมินตนเอง 
2. มีเอกสาร/หลักฐานและการวิเคราะห์ผลแบบประเมินตนเอง 

การรวบรวม วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลการจัดการคุณภาพ 
1. ระบบงานอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล 
2. ระบบงานความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
3. ระบบงานส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล 
4. ระบบงานส่ือสารในโรงพยาบาล 
5. ระบบงานเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล 
6. ระบบงานสุขศึกษา 

ความสอดคล้องการวางแผน การจัดการ ประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยง 
1. การวางแผนท่ีสอดคล้องกับการเตรียมระบบหรือพัฒนาระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 
2. ประเด็นการจัดท าโครงการ/แผนงานการควบคุมความเส่ียง และการเตรียมความพร้อมส าหรับภาวะ

ฉุกเฉิน 
2.1 การวางแผนท่ีสอดคล้องกับการควบคุมความเส่ียง การเตรียมความพร้อมส าหรับภาวะฉุกเฉิน 
2.2 รวบรวม วิเคราะห์ กฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

การด าเนินการและการปฏิบัติ ในระบบงานต่างๆที่เก่ียวข้องทั้ง 6 ระบบ 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบ มอบหมายอ านาจและทรัพยากร เวลาตามความจ าเป็น 
2. จัดท าระเบียบ วิธีการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทุกด้านของระบบงานต่างๆ 
3. มีการถ่ายทอดระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติภายในและภายนอกองค์กร และมีการปฏิบัติตาม 
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4. จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและให้ค าปรึกษา 
5. จัดท าระเบียบ วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดข้อร้องเรียน 

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

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

ระบบงานต่างๆ และจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
6. จัดท าระเบียบปฏิบัติการควบคุมเอกสารระบบการจัดการ 
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ด้านที่ 2 
ระบบอาคารและสภาพแวดลอ้มในโรงพยาบาล 

 
เป็นการก าหนดข้อแนะน าและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าหรือจัดสร้างโครงสร้างทางกายภาพของ

อาคารและสภาพแวดล้อมให้มีองค์ประกอบท่ีเหมาะสมครบถ้วนต่อการใช้งาน ท้ังส่วนตัวอาคารและระบบ
ประกอบอาคาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่บุคลากรและผู้ป่วย ให้ใช้ได้กับโรงพยาบาลทุกประเภทและทุกขนาด 
ประกอบด้วย 7 งาน 

งานสถาปัตยกรรม 
1. แผนพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาล 

1.1  มีแผนแม่บท (แผนพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาลด้านอาคารและสภาพแวดล้อม) 
1.2  มีผังบริเวณของโรงพยาบาลท่ีเป็นปัจจุบัน  

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

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

                 ไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร 
3. การเข้าถึงแผนก/ส่วนบริการของโรงพยาบาล 

3.1 เข้าถึงแผนกฉุกเฉินได้สะดวกรวดเร็ว 
4. ป้ายน าทาง ป้ายจราจร ป้ายช่ือโรงพยาบาล ป้ายช่ืออาคาร 

6.1 มีป้ายน าทางบอกทิศทางและระยะทางสู่โรงพยาบาล ติดต้ังอยู่บนถนนสาธารณะสายหลัก สายรอง 
และบริเวณทางร่วม ทางแยกในระยะท่ีเหมาะสม 

6.2 มีป้ายจราจรภายในโรงพยาบาล ติดต้ังในต าแหน่งท่ีเหมาะสม สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
6.3 มีป้ายบอกทางไปยังอาคาร/แผนกต่างๆมองเห็นได้ชัดเจน พร้อมระบบไฟส่องสว่างท่ีเหมาะสม 
6.4 มีป้ายช่ือโรงพยาบาล ป้ายช่ืออาคารท่ีเป็นหน่วยบริการส าคัญ ได้แก่ แผนกฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยนอก  

เป็นต้น ติดต้ังอยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสม สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางวันและมีไฟส่อง
สว่างในเวลากลางคืน 

5. ถนนภายในโรงพยาบาล 
5.1 พื้นผิวเรียบ ไม่มีหลุมไม่มีน้ าขังในภาวะปกติ 
5.2 บริเวณจุดตัดถนนมีป้ายบอกทางชัดเจนและปราศจากส่ิงบดบังสายตา  

6. ทางเดินเท้า 
6.1 แบ่งขอบเขตของทางเดินเท้าออกจากเส้นทางจราจรของยานพาหนะอย่างชัดเจน  
6.2 มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ตลอดเส้นทาง 
6.3 ในจุดท่ีเป็นทางข้ามถนนและมีความต่างระดับ จะต้องท าทางลาดเอียง ให้สามารถน าเก้าอี้มีล้อ 

(Wheelchair) ผ่านได้โดยสะดวก รวมท้ังต้องจัดให้มีป้ายเตือนผู้ขับขี่ยานพาหนะว่าเป็นทางข้าม
ส าหรับผู้เดินเท้า 

7. มีทางเดินเช่ือมระหว่างอาคารส าหรับผู้ป่วย  
7.1 มีทางเดินเช่ือมระหว่างอาคารส าหรับผู้รับบริการในทุกหน่วยบริการของโรงพยาบาล 
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7.2 มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๕o ม. เพื่อสะดวกต่อการเข็นเปลนอนผู้ป่วยสวนกันได้และไม่มีส่ิงกีดขวาง 
ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการสัญจร 

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

8. ทางลาด ส าหรับผู้ป่วย 
8.1 กรณีท่ีระดับพื้นอาคารมีความต่างระดับมากกว่า ๒ ซม. จะต้องท าทางลาดเพื่ออ านวยความสะดวก

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

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

9. ท่ีจอดรถยนต์และจักรยานยนต์ทางลาด 
9.1 แยกพื้นท่ีจอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ออกจากแนวทางวิ่งของรถ รวมท้ังแสดงเครื่องหมาย

ทิศทางอย่างชัดเจน 
9.2 มีท่ีจอดรถส าหรับผู้พิการ อยู่ใกล้ทางเข้าอาคารผู้ป่วยนอก และมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดง 

อย่างชัดเจน  
10. บริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยหน้าอาคาร 

10.1 มีความกว้างของถนนพอท่ีรถยนต์คันอื่นสามารถขับผ่านไปได้ขณะท่ีมีรถยนต์จอดรับ-ส่งผู้ป่วย  
10.2 ระดับพื้นของบริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยต้องอยู่ในระดับเดียวกับพื้นถนน ถ้าเป็นพื้นต่างระดับต้องมีทางลาด 

          ท่ีเหมาะสม 
10.3 มีหลังคาหรือส่ิงปกคลุมท่ีสามารถป้องกันแดดและฝน 

11. มีห้องน้ า-ส้วม ส าหรับผู้รับบริการ  
11.1 มีห้องน้ า-ส้วม ส าหรับผู้พิการ – ผู้สูงอายุ 
11.2 มีราวพยุงตัวติดต้ังในต าแหน่งท่ีเหมาะสม  

12. มีบันไดหนีไฟ  
12.1 มีความกว้างของบันไดและชานพักท่ีสะดวกต่อการใช้งานและไม่มีส่ิงกีดขวาง 
12.2 มีตัวเลขระบุช้ันอยู่ภายในตัวบันไดท่ีมองเห็นได้ชัดเจน 
12.3 ประตูกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 ม. ท าด้วยวัสดุทนไฟ มือจับแบบผลัก ติดต้ังลักษณะเปิดเข้าสู่ 

ตัวบันได ส าหรับช้ันท่ี 1 และช้ันดาดฟ้าบนสุดให้ติดต้ังลักษณะเปิดออกจากตัวบันได  
งานมัณฑนศิลป์ 

1. อ่างล้างมือส าหรับแพทย์ หรือเจ้าหน้าท่ี ไม่ควรใช้ปะปนกับอ่างเทส่ิงสกปรกหรือล้างวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  
 และก๊อกน้ าควรใช้ก๊อกน้ าชนิดไม่ใช้มือสัมผัส (ก๊อกน้ าชนิดก้านปัดด้วยข้อศอก หรือเป็นแบบเซนเซอร์)  

2. เคาน์เตอร์ส าหรับพยาบาลเฝ้าระวังสังเกตการณ์ TOP เคาน์ เตอร์ระดับบนไม่ควรสูงเกินกว่า 90   
 เซนติเมตรจากระดับพื้นห้อง เพื่อไม่ให้บังสายตาในขณะเฝ้าดูผู้ป่วย 

3. ห้องตรวจของแพทย์ มีอ่างล้างมือส าหรับแพทย์และเจ้าหน้าท่ีอย่างน้อย 2 ห้องตรวจ ต่อ 1 อ่าง 
4. ท่ีเตียงผู้ป่วยควรมีม่านกั้นระหว่างเตียงผู้ป่วยเพื่อบังสายตาระหว่างการรักษา และเพื่อความเป็นส่วนตัว  

 ของผู้ป่วย 
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5. มีป้ายติดหน้าห้องหรือหน้าแผนกบริการในต าแหน่งท่ีสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
6. แผนกผู้ป่วยใน บริเวณต้ังเตียงผู้ป่วย ควรมีระยะระหว่างเตียง ไม่น้อยกว่า 1 เมตร และสามารถน าเปลเข็น  

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

 ชนิดไม่ใช้มือสัมผัส เช่น ก๊อกน้ าแบบใช้เข่าดันเปิด-ปิดน้ า หรือ เป็นแบบเซนเซอร์ 
8. แผนกเภสัชกรรม มีตู้หรือช้ันเก็บยา เวชภัณฑ์ ท่ีเป็นสัดส่วน และมีตู้แยกเก็บยาเสพติดให้โทษและวัตถุ  

 ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทท่ีมีกุญแจปิดอย่างมีประสิทธิภาพ 
9. แผนกเภสัชกรรม มีสถานท่ี และโต๊ะส าหรับเตรียมยา – ผสมยา แยกเป็นสัดส่วนจากท่ีจัดยา 
10. แผนกรังสีวินิจฉัย มีป้ายค าเตือน “ผู้ป่วยมีครรภ์โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ีทราบ” 
11. แผนกรังสีวินิจฉัย มีป้ายสัญลักษณ์แสดงเขตรังสีในระดับสายตา 
12. แผนกผู้ป่วยหนัก บริเวณต้ังเตียงผู้ป่วย ควรมีระยะห่างระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า 2 เมตร เพื่อให้สามารถ 

 วางอุปกรณ์ช่วยชีวิต และสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
13. แผนกไตเทียม มีสถานท่ีและเฟอร์นิเจอร์ส าหรับพักคอยของญาติผู้ป่วย โดยแยกเป็นสัดส่วนต่างหากจาก 

 บริเวณส่วนของผู้ป่วย 
14. แผนกไตเทียม บริเวณต้ังเตียงผู้ป่วยมีระยะห่างระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า 1.10 เมตรและความกว้าง 

 ของทางเดินระหว่างปลายเตียง ของสองฝากเตียงไม่น้อยกว่า 2 เมตร 
งานภูมิทัศน์ 

1. บริเวณพักผ่อน มีพื้นท่ีรองรับเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ มีความร่มรื่น สวยงาม สงบ มีอากาศถ่ายเทท่ีดี  
และเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละวัย รวมทั้งเด็กและผู้สูงอายุ  

2. พื้นท่ีระหว่างอาคาร มีการจัดภูมิทัศน์ ใช้พรรณไม้ท่ีดูแลรักษาง่าย หรือใช้วัสดุตกแต่ง พื้นผิวซึมน้ า 
(Porous Pavement) 

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

งานโครงสร้าง  
1. มีแผนงานในการเฝ้าระวังให้อาคารมีสภาพพร้อมใช้งาน และมีความมั่นคงแข็งแรง 
2. มีการตรวจสอบสภาพอาคารและบันทึกการตรวจสภาพอาคารพร้อมมีรายงานผล ต่อหัวหน้าหน่วยงาน

หรือผู้บริหารโรงพยาบาล 
3. มีการตรวจสอบอาคารตามท่ีกฎหมายก าหนด    

งานระบบไฟฟ้า 
1. ระบบไฟฟ้าก าลัง 

1.1 มีแผนผังระบบไฟฟ้าก าลัง 
1.2 แนวการปักเสาพาดสายไฟฟ้าเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 
1.3 บริเวณท่ีติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าแบบต้ังพื้นและนั่งร้านต้องมีท่ีว่างเพื่อปฏิบัติงาน และมีการป้องกัน

อันตรายจากไฟฟ้า มีพื้นท่ีเพียงพอต่อการซ่อมบ ารุงรถซ่อมบ ารุงสามารถเข้าถึงได้ มีป้ายแจ้งเตือน
ระวังอันตรายไฟฟ้าแรงสูง  

1.4 สายไฟฟ้ามีระยะห่างจากตัวอาคารท่ีจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายและมีความสูงจากผิวจราจรหรือทางเดิน
ท่ีเหมาะสมโดยไม่กีดขวางและไม่เป็นอันตรายต่อบุคคลท่ัวไป 

1.5 มีกระแสไฟฟ้าจ่ายให้กับอุปกรณ์ท่ีใช้กับผู้รับบริการอย่างเพียงพอ ตลอด 24 ช่ัวโมง 
1.6 มีการติดต้ังแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (ตู้ MDB) อยู่ในห้องท่ีท าด้วยวัสดุมั่นคงแข็งแรง มีท่ีว่างเพื่อปฏิบัติงาน 

สามารถเข้าตรวจสอบและซ่อมบ ารุงได้สะดวก มีป้ายแจ้งเตือนระวังอันตรายจากไฟฟ้า  
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1.7 ตู้สวิทช์ตัดตอน (PANEL BOARD) มีท่ีว่างเพื่อปฏิบัติงาน สามารถเข้าตรวจสอบได้ง่ายและอยู่ใน
สภาพท่ียึดติดแน่นมั่นคงแข็งแรง 

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

 การติดต้ังต้องให้สอดคล้องกับ ATS 3P หรือ ATS 4P 
1.10 การต่อลงดินในพื้นท่ีท่ีไม่มีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้า (กลุ่ม 0) และพื้นท่ีท่ีมีการใช้เครื่องมือ

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

ผ่าตัด, ห้อง ICU ฯลฯ ซึ่งการจ่ายไฟฟ้าท่ีไม่ต่อเนื่องสามารถก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ สายดิน
ต้องติดต้ังเป็นแบบแยกออกจากระบบ (IT) 

2. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
 2.1 ภายนอกอาคารมีการติดต้ังเสาไฟฟ้าแสงสว่างหรือดวงโคมท่ีให้ความสว่างในเวลากลางคืนได้อย่าง   

      พอเพียงสภาพของเสาไฟฟ้าและดวงโคมมีการติดต้ังอย่างมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย 
 2.2 ภายในอาคารมีค่าความเข้มของแสงสว่างพอเพียงและเหมาะสมต่อพื้นท่ีใช้งาน 
 2.3 ภายนอกอาคารมีอุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินและป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่ว  

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

ต่างหาก  มีการป้องกันแรงส่ันสะเทือนและเสียง  มีประตูทางเข้าออกสะดวกและกว้างเพียงพอ 
ต่อการเคล่ือนย้ายหรือซ่อมบ ารุงโดยมีระยะห่างโดยรอบจากเครื่องกับผนังไม่น้อยกว่า 1 เมตร 

3.3 มีเครื่องส ารองไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) จ่ายให้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีส าคัญ ส าหรับวงจรช่วยชีวิต 
ซึ่งไม่สามารถหยุดได้ มีการใช้อย่างต่อเนื่องเพียงพอ และเหมาะสม โดยอยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน 

 4. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
4.1 มีการติดต้ังระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในทุกช้ันของอาคาร ประกอบด้วย อุปกรณ์ส่งสัญญาณท่ีสามารถ 

ส่งเสียง หรือสัญญาณให้ผู้ท่ีอยู่ภายในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างท่ัวถึง โดยการควบคุมด้วยมือ 
หรือด้วยระบบอัตโนมัติ ในต าแหน่งท่ีเหมาะสม เช่น โถงพักรอห้องพักผู้ป่วย ห้องท างาน เป็นต้น 

 5. ระบบป้องกันการเข้าออก 
  5.1 มีการติดต้ังระบบป้องกันการเข้าออก เพื่อป้องกันการเข้าถึงในสถานท่ีเฉพาะท่ีต้องการความปลอดภัย 
 6. ระบบป้องกันแรงดัน และกระแสเกิน 

6.1 มีการติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันแรงดัน และกระแสเกินท่ีแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (ตู้ MDB) เพื่อป้องกันแรงดัน 
และกระแสไฟเกินท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ฟ้าผ่า, สวิทซ์ช่ิง, การลัดวงจร เป็นต้น 

งานระบบประปาและสุขาภิบาล 
1. ระบบประปา 

1.1 มีแผนผังประปา 
1.2 มีการส ารองน้ าประปา 
1.3 ถังเก็บน้ าส ารองต้องมีฝาถังปิดมิดชิด 

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

งานระบบเคร่ืองกล 
1. ลิฟต์  

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

ห้องโดยสารท่ีเหมาะสม 
1.6 กรณีไฟฟ้าดับ จัดให้มีระบบ ARD (Automatic Rescue Device) เพื่อให้ลิฟต์สามารถเคล่ือน 
      ไปเทียบยังช้ันท่ีใกล้ท่ีสุดและประตูลิฟต์จะต้องเปิดออกทันท ี

2. ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ  
2.1 พื้นท่ีให้บริการและพื้นท่ีปฏิบัติงาน ต้องมีอากาศท่ีสะอาดจากภายนอกเติมเข้าสู่พื้นท่ีบริการ/   
      ปฏิบัติงาน ให้ได้อัตราการถ่ายเทอากาศท่ีเหมาะสม โดยวิธีธรรมชาติหรือวิธีกล 
2.2 มีการควบคุมทิศทางการเคล่ือนท่ีของอากาศในบริเวณห้องตรวจ 
2.3 ห้องตรวจผู้ป่วยท่ีแสดงอาการโรคติดเช้ือทางอากาศ ต้องมีการควบคุมแรงดันอากาศ 

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

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

                ท่ีปลอดภัย มีรั้วโปร่งกั้นโดยรอบ มีป้ายเตือนอันตรายและมีระบบดูแลบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ 
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ด้านที่ 3 
ระบบความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

 
เป็นการก าหนดข้อแนะน าและแนวทางการปฏิบัติ ในการกระท าหรือสภาพการท างานซึ่งปราศจากเหตุอัน

จะท าให้เกิดการประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือความเดือดร้อนร าคาญอันเนื่องจากการท างานหรือเกี่ยวกับการ
ท างานในโรงพยาบาลให้มีความปลอดภัยในโรงพยาบาลและให้เกิดความปลอดภัยแก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง 
สามารถใช้ได้กับโรงพยาบาลทุกประเภททุกขนาด 

ผู้รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย 
1. มีผู้รับผิดชอบหรือคณะท างานท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยในการท างาน 
2. จัดให้มีการประชุมผู้รับผิดชอบหรือคณะท างานการความปลอดภัยเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 
3. ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่รายช่ือและหน้าท่ีผู้รับผิดชอบของคณะท างานให้ทราบอย่างท่ัวถึง 

คู่มือปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย 
1. คู่มือปฏิบัติประกอบด้วยขั้นตอนปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและกฎข้อบังคับด้านความปลอดภัย 
2. จัดท าคู่มือท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยตามกฎหมายของรัฐ และมาตรฐานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
3. มีการทบทวนคู่มือเมื่อมีการเปล่ียนแปลงงานเพื่อให้ข้ันตอนการท างานมีความทันสมัยอยู่เสมอ 

การอบรมบุคลากร 
1. มีการอบรมบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับ และการปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีจัดท าไว้ในคู่มือปฏิบัติงาน  

 เพื่อความปลอดภัย 
2. มีการอบรมบุคลากรให้มีความรู้ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง, ปลอดภัย โดยจ าแนกตามลักษณะงาน 
3. มีการประเมินผลในการฝึกอบรม จากผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา 
4. มีการฝึกอบรม มีเอกสาร มีการประเมินผล เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างานทุกระดับ 

ระบบการซ่อมบ ารุง 
1. มีการซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภาพปลอดภัยตลอดระยะเวลาท่ีใช้งาน ตามมาตรฐาน  

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

ป้ายแสดงเพื่อความปลอดภัยในการท างาน 
1. มีป้ายแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ในกรณีท่ีมีการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร 
2. มีระบบ วิธีการ หรืออุปกรณ์ป้องกัน ในกรณีท่ีมีการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร 

การตรวจสอบและการทดสอบชิ้นส่วน และอุปกรณ์ของเคร่ืองจักร 
1. มีการตรวจสอบ ทดสอบช้ินส่วน และอุปกรณ์ของเครื่องจักร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2. มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบ ทดสอบช้ินส่วน และอุปกรณ์ของเครื่องจักร 

แผนผังวงจรไฟฟ้าที่ติดต้ังภายในโรงพยาบาลทั้งหมดซ่ึงได้รับการรับรองจากวิศวกรหรือการไฟฟ้าประจ าท้องถ่ิน 
1. มีการทบทวนแผนผังวงจรไฟฟ้า เมื่อมีการปรับเปล่ียน ติดต้ัง หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าใหม่ 
2. แบบแผนผังไฟฟ้าต้องจัดเก็บระบบและตรวจติดตามได้ 
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ตรวจสอบ และบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า  
1. มีการตรวจสอบ และบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
2. มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบ และบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า 

ระบบป้องกันฟ้าผ่าไว้ที่อาคาร และบริเวณที่มีถังเก็บของเหลวไวไฟหรือก๊าซไวไฟ  
1. มีการติดต้ังระบบป้องกันฟ้าผ่า เพื่อป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่าทุกอาคารตามมาตรฐานของสมาคม  

 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2. มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่าตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

การตรวจวัด บันทึกผล และการประเมินสถานที่อับอากาศ 
1. มีการตรวจวัดและประเมินสภาพอากาศส าหรับการท างานในสถานท่ีอับอากาศ 
2. มีเอกสารบันทึกผลการตรวจวัดปริมาณออกซิเจน สารเคมีและส่ิงปนเป้ือนในสถานท่ีอับอากาศ 
3. มีเอกสารใบอนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติงานในสถานท่ีอับอากาศ โดยมีลายลักษณ์อักษรของผู้มีอ านาจ 

 ในการอนุมัติ 

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

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

 บันทึกผลการตรวจสอบ และการซ่อมบ ารุง ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 
4. มีป้ายข้อปฏิบัติแสดงขั้นตอนในการดับเพลิง และอพยพหนีไฟ 
5. มีการติดป้ายข้อปฏิบัติให้เห็นได้อย่างชัดเจนและท่ัวถึงทุกอาคาร 
6. ต้องจัดเตรียมเส้นทางหนีไฟ มองเห็นได้ชัดเจน มีป้ายบอกเส้นทางจากทุกพื้นท่ีในอาคาร 
7. ประตูหนีไฟ มีความกว้างท่ีเหมาะสม หรือตามมาตรฐาน ท าด้วยวัสดุทนไฟ มือจับ-ลูกบิดเป็นแบบผลัก  

 ส าหรับช้ันท่ัวไปติดต้ังลักษณะเปิดเข้าสู่ตัวบันได ส าหรับช้ันท่ี 1 ติดต้ังลักษณะเปิดออกจากตัวบันไดหนีไฟ 
8. เส้นทางหนีไฟต้องมีแสงสว่างบนเส้นทางตลอดเวลาท้ังในสภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉินกรณีไฟฟ้าดับ 
9. จัดเตรียมพื้นท่ีจุดรวมพล ขณะเกิดอัคคีภัย 
10. มีการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล 

ระบบก๊าซทางการแพทย์ 
1. ถังแก็สออกซิเจนเหลว (LIQUID OXYGEN) จุดติดต้ังจะต้องห่างออกจากอาคารต่างๆ ในระยะท่ีปลอดภัย  

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

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

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

และปลอดภัย 
8. มีการติดป้ายค าเตือนท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัย บริเวณห้องหรือสถานท่ีท่ีใช้จัดเก็บระบบก๊าซทางการแพทย์ 
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9. มีเอกสารบันทึกผลการดูแลรักษา ซ่อมบ ารุงระบบก๊าซทางการแพทย์และอุปกรณ์ประกอบ 
10. มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับระบบก๊าซทางการแพทย์ 
11. มีเอกสารบันทึกการฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับระบบก๊าซทางการแพทย์ 
12. มีการประเมินผลในการฝึกอบรม จากผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา 
13. มีการติดต้ังอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภาพปลอดภัยตลอดระยะเวลาท่ีใช้งาน ตามมาตรฐานและหลักวิชาการ

ด้านวิศวกรรม 

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

 
 เป็นการก าหนดข้อแนะน าและแนวทางปฏิบัติด้านส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล การประยุกต์ใช้หลักการทาง
วิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการออกแบบ พัฒนา ป้องกัน และปรับปรุงแก้ไข ส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล  
ให้เกิดความปลอดภัยแก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง สามารถใช้ได้กับโรงพยาบาลทุกประเภททุกขนาด  

การจัดการมูลฝอยทั่วไป/มูลฝอยอันตราย 
1. มีระบบการคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด  
2. มีการเก็บและรวบรวมมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ 
3. มีสถานท่ีพักมูลฝอยถูกสุขลักษณะ 
4. มีกระบวนการการก าจัดท่ีถูกสุขลักษณะ 

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
1. มีการแยกมูลฝอยติดเช้ือออกจากมูลฝอยอื่นๆ ณ แหล่งก าเนิด 
2. มีการแยกมูลฝอยติดเช้ือระหว่างวัสดุมีคมและวัสดุไม่มีคม 
3. ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือมีคม ต้องเป็นภาชนะท่ีสามารถป้องกันการแทงทะลุและการกัดกร่อนของสารเคมีได้  

           และมีฝาปิดมิดชิด 
4. ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไม่มีคม ต้องเป็นแบบถุงท่ีมีความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย กันน้ าไม่รั่วซึมและไม่ดูดซับน้ า 
5. การเคล่ือนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไปเก็บกักในท่ีพักรวมมูลฝอยติดเช้ือถูกสุขลักษณะ 
6. มีสถานท่ีพักมูลฝอยติดเช้ือท่ีถูกสุขลักษณะ 
7. ในกรณีท่ีเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไว้เกิน 7 วัน ท่ีพักรวมมูลฝอยติดเช้ือต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิ

ให้อยู่ท่ี 10 องศาเซลเซียส หรือต่ ากว่านั้นได้ 
8. มีกระบวนการการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือท่ีถูกสุขลักษณะ 

เอกสารคู่มือและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีใ่นการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
1. จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลการจัดการมูลฝอย 
2. มีคู่มือก าหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 
3. ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน และมีการปฏิบัติตามคู่มือท่ีก าหนด พร้อมจดบันทึกผล

การปฏิบัติงาน 
4. ผู้ปฏิบัติงานท่ีท าหน้าท่ีในการเก็บขน และการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ ได้รับการอบรมตามหลักสูตรและ

ระยะเวลาท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
1. มีการบริหารจัดการปริมาณน้ าท้ิงของโรงพยาบาลให้เกิดความสมดุลกับความสามารถในการรองรับของ

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

งานวิธีการใช้งาน ประวัติการซ่อม) 
5. มีการตรวจวัดคุณภาพน้ าท้ิงทุกๆ 3 เดือน 
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6. มีการรายงานแบบ ทส.2 ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ทุกเดือน 

7. มีแผนงานการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามระยะเวลาท่ีก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร 

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

และหาแนวทางปรับปรุง/แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการเดินระบบบ าบัดน้ าเสีย 
3. จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย 
4. ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน และมีการปฏิบัติตามคู่มือท่ีก าหนด พร้อมจดบันทึกผล

การปฏิบัติงาน 

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

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

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

 
เป็นการก าหนดข้อแนะน า และแนวทางปฏิบัติด้านระบบส่ือสารท่ีใช้ในโรงพยาบาล ได้แก่ การส่ือสารด้าน

การใช้ระบบเรียกพยาบาล เครื่องวิทยุคมนาคมโทรศัพท์เสียงตามสาย เคเบิ้ลทีวี กล้องวงจรปิด ระบบเครือข่าย
ส่ือสารข้อมูลเพื่อความพร้อมในการใช้งานอย่างถูกต้อง ตามกฎระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องสามารถใช้ได้กับ
โรงพยาบาลทุกประเภททุกขนาด 

แผนงานและโครงการระบบงานสื่อสาร 
1. มีผู้รับผิดชอบ ด้านระบบส่ือสารเพื่อรองรับการด าเนินงานท่ีชัดเจน 
2. มีกลไก ก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลระบบส่ือสารตามมาตรฐานท่ีก าหนดมีแผนงานและโครงการ  

 เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับสภาวะฉุกเฉิน 

การใช้และบ ารุงรักษาระบบงานสื่อสาร 
1. มีข้อมูลของระบบส่ือสารในโรงพยาบาล 
2. มีการบ ารุงรักษาระบบส่ือสาร ตามคู่มือการใช้งานท่ีผู้ผลิตก าหนดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเก็บผล 

 การด าเนินการไว้เพื่อการตรวจติดตาม 
3. ผู้ปฏิบัติงานบ ารุงรักษาระบบส่ือสารท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายก าหนด 
4. มีรายละเอียดข้อมูล คู่มือการใช้อุปกรณ์ส่ือสารของหน่วยงาน 
5. ผู้ปฏิบัติงาน ระบบส่ือสารได้รับการอบรมพัฒนาการปฏิบัติงาน 
6. มีเครื่องวิทยุคมนาคมและผู้ใช้งานท่ีถูกต้องตามกฎหมายและได้มาตรฐานสากลท่ีเกี่ยวข้องหรือมาตรฐาน  

 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
7. มีเครื่องวิทยุคมนาคมครบทุกระบบ พร้อมใช้งานตลอดเวลา 

การติดต่อสื่อสารภายนอกและภายใน 
1. มีระบบโทรศัพท์ท่ีติดต่อภายในและภายนอกเพียงพอต่อการใช้งาน 
2. มีระบบเครือข่ายส่ือสารข้อมูล ท้ังระบบ Intranet & Internet ครอบคลุมในพื้นท่ีโรงพยาบาล 
3. แนวการปักเสาพาดสายโทรศัพท์เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 
4. สายโทรศัพท์ มีระยะห่างจากตัวอาคารท่ีจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายและมีความสูงจากผิวจราจรหรือทางเดิน 

 ท่ีเหมาะสม ไม่กีดขวางหรือเป็นอันตรายต่อบุคคลท่ัวไป 
5. มีการติดต้ังระบบส่ือสารด้วยความเร็วสูง เพื่อการติดต่อส่ือสารและเช่ือมต่อด้วยระบบเครือข่าย 

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

มาตรการเกี่ยวกับระบบสื่อสาร การยกเลิกการใช้ 
1. มีมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ระบบส่ือสาร ท้ังการติดต้ังและการใช้งาน 
2. ระบบส่ือสารท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องแจ้งยกเลิกการใช้งาน หรือเคล่ือนย้ายสถานท่ีติดต้ัง โรงพยาบาล     

 ต้องปฏิบัติตามกฎหมายก าหนด 
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3. วิทยุส่ือสารท่ีใช้งานในโรงพยาบาลต้องเป็น เครื่องท่ีได้รับอนุญาตน าเข้าถูกต้องตามกฎหมายและได้
มาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง 
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ด้านที่ 6 
ระบบเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล 

 
เป็นการก าหนดข้อแนะน า และแนวทางปฏิบัติ ด้านเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลนี้ เป็นก าหนด

ข้อแนะน าและวิธีการเลือก การใช้ การดูแลช้ินส่วนหรือกลไกตามระยะเวลาใช้งาน ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 
พร้อมใช้งาน และความปลอดภัย ตามท่ีก าหนดและการบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ท่ีใช้ในโรงพยาบาลเพื่อสร้าง
ความมั่นใจว่าโรงพยาบาลมีเครื่องมือแพทย์ พร้อมใช้งาน ปลอดภัยและเช่ือถือได้สามารถใช้ได้กับโรงพยาบาล  
ทุกประเภททุกขนาด 

เคร่ืองมือแพทย์ในโรงพยาบาล 
1. เครื่องมือแพทย์ท่ีน ามาใช้งานในโรงพยาลเป็นเครื่องมือแพทย์ท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานหรือเป็นไปตาม  

ข้อกฎหมายท่ีก าหนด 
2. การติดต้ังเครื่องมือแพทย์ต้องเป็นไปตามหลักวิศวกรรม หรือมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องหรือจากผู้ผลิต  
3. มีการขออนุญาตติดต้ังและใช้งานเครื่องมือนั้นหากมีข้อกฎหมายก าหนดไว้ เช่น เครื่องเอกซเรย์เป็นต้น 

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

การตรวจสอบ ทดสอบเคร่ืองมือแพทย์ 
1. จัดให้มีการตรวจสอบ ทดสอบเครื่องมือแพทย์ 
2. มีการบันทึกผลการตรวจและหรือทดสอบเครื่องมือแพทย์ 
3. มีการรับรองผลการตรวจสอบ ทดสอบเครื่องมือแพทย์ 
4. มีการบันทึกข้อมูลทดสอบเครื่องมือแพทย์ 
5. วิธีการทดสอบ ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
6. เครื่องมือมาตรฐานทดสอบ ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานท่ี 
7. ผู้ให้บริการในการทดสอบมีคุณสมบัติตามท่ีมาตรฐานก าหนด 

การซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือแพทย์ 
1. มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการซ่อมบ ารุงท่ีชัดเจน 
2. ผู้ปฏิบัติงานซ่อมบ ารุง มีคุณสมบัติตามท่ีมาตรฐานก าหนด 
3. มีการทดสอบเครื่องมือแพทย์ท่ีต้องการความเท่ียงตรงแม่นย าหลังการซ่อม 
4. มีการจัดเก็บผลการซ่อม 

การยกเลิกการใช้งานเคร่ืองมือแพทย์ 
1. มีการบันทึกการยกเลิกการใช้งานเครื่องมือแพทย์ลงในทะเบียนประวัติหรือฐานข้อมูล 
2. มีปฏิบัติตามท่ีกฎหมายก าหนดในกรณีท่ีท าการยกเลิกการใช้งานหรือโยกย้ายไปติดต้ัง ณ ท่ีใหม่ 
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ด้านที่ 7 
ระบบสุขศึกษา 

 
ข้อก าหนดมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านสุขศึกษา 

สุขศึกษา หมายถึง กระบวนการจัดโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านสุขภาพ สร้างเสริม
ความสามารถของบุคคล รวมถึงปัจจัยอื่นๆ เกี่ยวกับสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม ท่ีมีผลกระทบ  
ต่อสุขภาพ อันจะน าไปสู่การปรับเปล่ียนสุขภาพ และธ ารงพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีของบุคคล ครอบครัวและชุมชน  

เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา หมายถึง ข้อก าหนดระบบคุณภาพท่ีจ าเป็น (Essential 
Requirements) ส าหรับการท างานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อให้การด าเนินงาน 
สุขศึกษาในโรงพยาบาลมีการบริหารจัดการท่ีดี มีการจัดกระบวนงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพอย่าง
เป็นระบบ ถูกต้องตามหลักวิชาการและเช่ือถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องทุกมาตรฐาน เป็นแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพท้ังในโรงพยาบาลและต่อเนื่องไปไปถึงชุมชนด้วย 

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

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

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

โครงสร้างมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา ปี 2562 แบ่งเป็น 3 หมวด ดังนี้ 

หมวดที่ 1 การบริหารจัดการ 
 การทบทวนคุณภาพงานโดยการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 
 นโยบายด้านสุขศึกษา หรือส่งเสริมสุขภาพของ โรงพยาบาลท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 
 บุคลากรด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

หมวดที่ 2 กระบวนงานสุขศึกษา 
 กระบวนงานสุขศึกษาในกลุ่มไม่ป่วยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 
 กระบวนงานสุขศึกษาในกลุ่มป่วยเพื่อส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยและครอบครัว 

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

พฤติกรรมสุขภาพ 
 ความพึงพอใจต่อกระบวนการสุขศึกษา 
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แนวทางการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา 

หมวดที่ 1 การบริหารจัดการ 

เกณฑ์ท่ีบูรณาการในมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านท่ี 1 การจัดการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

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

ประเมินผลและจัดท าแนวทางหรือแผนการพัฒนา ปรับปรุงโดยใช้วงจร PDCA  
 นโยบายด้านสุขศึกษาหรือสร้างเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล 

นโยบายต้องสอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล และเกิดจากการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

เกณฑ์ 
1. บุคลากรด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  

         บุคลากรมีคุณวุฒิและประสบการณ์ท่ีเหมาะสม เพียงพอ และมีแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

หมวดที่ 2 กระบวนงานสุขศึกษา 

I. กระบวนงานสุขศึกษาในกลุ่มไม่ป่วยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 

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

สาธารณสุขท่ีส าคัญ เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการด าเนินงานสุขศึกษา (การก าหนดวัตถุประสงค์ 
เชิงพฤติกรรม) 

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

4. มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์
หรือตัวช้ีวัดพฤติกรรมสุขภาพท่ีสอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขในพื้นท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาล 

5. มีการออกแบบกิจกรรมและใช้ส่ือการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ท่ีสอดคล้องกับปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมสุขภาพและปัญหา ความต้องการและวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย  

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

7. มีแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพท่ีระบุตัวชี้วัดพฤติกรรม
สุขภาพ เครื่องมือ ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมาย 

8. มีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุข
ศึกษาครบตามแผนท่ีก าหนด และการด าเนินกิจกรรมใช้การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสุขศึกษาหรือทีมสหวิชาชีพ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และตัวแทนภาคประชาชน 

9. มีการ สนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคี เครือข่าย แกนน าสุขภาพภาคประชาชน ในการด าเนินงานสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

10. มีการประเมินผลและรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร การประเมินกิจกรรม/กระบวนการระหว่างด าเนิน
โครงการ หรือ ประเมินตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีต้ังไว้เมื่อส้ินสุดโครงการ 

11. มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพและน า ผลการเฝ้าระวังไปใช้ในการปรับกิจกรรมในแผนงาน/โครงการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 
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II. กระบวนงานสุขศึกษาในกลุ่มป่วยเพื่อส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยและครอบครัว 

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

สาธารณสุขท่ีส าคัญ เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการด าเนินงานสุขศึกษา (ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม) 
13. มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ ท่ีสอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญ มีการน าข้อมูล

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

หรือตัวช้ีวัดพฤติกรรมสุขภาพท่ีสอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขในพื้นท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาล 
15. มีการออกแบบกิจกรรมและใช้ส่ือการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ท่ีสอดคล้องกับปัจจัยสาเหตุ

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

ของคณะกรรมการสุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเครือข่ายตัวแทนภาคประชาชน 
17. มีแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพท่ีระบุตัวชี้วัดพฤติกรรม

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

ศึกษาครบตามแผนท่ีก าหนด และการด าเนินกิจกรรมใช้การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสุขศึกษาหรือทีมสหวิชาชีพ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และตัวแทนภาคประชาชน 

19. มีการ สนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคี เครือข่าย แกนน าสุขภาพภาคประชาชน ในการด าเนินงานสุข
ศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

20. มีการประเมินผลและรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร การประเมินกิจกรรม/กระบวนการระหว่าง
ด าเนินโครงการ หรือ ประเมินตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีต้ังไว้เมื่อส้ินสุดโครงการ 

21. มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพและน า ผลการเฝ้าระวังไปใช้ในการปรับกิจกรรมในแผนงาน/โครงการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 

22. มีการวิจัยด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพท่ีสอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของโรงพยาบาล  
และเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  

ข้อก าหนดของงานวิจัย  
 1) เป็นวิจัยท่ีมีวัตถุประสงค์ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพท่ีสอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุข 

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

หมวดที่ 3 ผลลัพธ์การด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

เกณฑ์ 
23. กลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านกระบวนการสุขศึกษามีพฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรือความรอบรู้ทางสุขภาพ (HL) 

ในปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีถูกต้องเพิ่มขึ้น  
24. กลุ่มเป้าหมาย ท่ีผ่านกระบวนการสุขศึกษามีภาวะสุขภาพท่ีดีขึ้น 

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

25. มีนวัตกรรม หรือ ต้นแบบ หรือผลงานเด่นท่ีประสบความส าเร็จในการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อกระบวนการสุขศึกษาตามแผนงานโครงการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



  

 

คู่มือ การส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจ าปี พ.ศ. 2562                                                                                             หน้า 22/246 

 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบายเกณฑ์การเยี่ยมประเมิน 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
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อธิบายเกณฑ์การเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

ด้านที่ 1 ระบบการจัดการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาล 

ผู้ท าการตรวจสอบจะต้องพิจารณาจากเกณฑ์ประเมินผลการตรวจสอบด้านระบบการจัดการคุณภาพ  
ในโรงพยาบาล แล้วให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ โดยเปรียบเทียบกับส่ิงท่ีพบเห็น หลักฐาน การด าเนินการ การสัมภาษณ์ 
ดังนี้ 

1. 1.1 การก าหนดนโยบาย การจัดการคุณภาพ 5 เปอร์เซ็นต์ 

นโยบายการจัดการระบบบริการสุขภาพ เป็นการแสดงเจตจ านงความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงของ
โรงพยาบาลท่ีมีต่อการจัดการระบบบริการสุขภาพ โดยผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดนโยบาย ซึ่งนโยบายควรมีข้อความท่ี
ชัดเจนมีการแสดงถึงวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการน าระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพไปใช้ โดยนโยบาย
ควรส่ือสารไปยังบุคลากร และบุคลากรมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นต่อนโยบาย โรงพยาบาลควรมีการทบทวน
นโยบายอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานภาพของโรงพยาบาลในขณะนั้น และมีการน าไปปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.1.1 ก าหนดนโยบายโดยผู้บริหารสูงสุด เป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร 

วิธีการประเมิน 

โรงพยาบาลมีนโยบายท่ีแสดงเจตจ านงความรับผิดชอบต่อระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ลงนามโดยผู้บริหารระดับสูงท่านปัจจุบัน หากเป็นนโยบายของผู้บริหารท่านก่อนก็จะต้องไม่เกินหนึ่งป ี 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีนโยบายท่ีเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร 

0.5 คะแนน มีนโยบายท่ีเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร ผู้บริหารระดับสูงลงนาม 

1 คะแนน มีนโยบายท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรท่ีลงนามโดยผู้บริหารระดับสูงท่านปัจจุบัน 

1.1.2 เนื้อหาของนโยบายมีสาระส าคัญสอดคล้องกับมาตรฐานระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 

วิธีการประเมิน 
  เนื้อหาสาระส าคัญในนโยบายมีความสอดคล้องกับมาตรฐานระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ  

มีข้อความท่ีชัดเจนมีการแสดงถึงวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการน าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล ประกอบด้วย 

 ความมุ่งหวังของผู้บริหารต่อระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 

 ความมุ่งหวังในการด าเนินการให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ 

 การจัดสรรทรัพยากร 

 การมีส่วนร่วมของบุคลกรทุกระดับ 

 การปรับปรุงพัฒนา 
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วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน มีนโยบายแต่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 

0.5 คะแนน มีเนื้อหาบางส่วนของนโยบายกับมาตรฐานระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 

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

วิธีการประเมิน 

  มีการส่ือสารนโยบายไปยังบุคลากร และบุคลากรมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นต่อนโยบายเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการทบทวนนโยบายอย่างสม่ าเสมอให้มีความเหมาะสมกับสถานภาพของโรงพยาบาลและสามารถปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การประชุม การติดประกาศ การส่ือสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ Facebook Line ฯลฯ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการส่ือสารนโยบายไปยังบุคลากร 

0.5 คะแนน มีการส่ือสารนโยบายไปยงับุคลากร ครอบคลุมทุกหน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง  

1 คะแนน 
มีการส่ือสารนโยบายไปยังบุคลากร ครอบคลุมทุกหน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการให้ข้อคิดเห็นต่อนโยบาย 

1.1.4 มีการทบทวนนโยบายฯ 

วิธีการประเมิน 

  มีการทบทวนนโยบายให้มีความเหมาะสมกับสถานะภาพขององค์กรในขณะนั้น ตามความจ าเป็นของ
โรงพยาบาล ในระบบงานต่างๆ และมีการน าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการทบทวนนโยบาย 

0.5 คะแนน 
มีการทบทวนนโยบาย แต่ไม่มีความเหมาะสมกับสถานะภาพขององค์กรและความจ าเป็น
ขณะนั้น 

1 คะแนน 
มีการทบทวนนโยบายมีความเหมาะสมกับสถานะภาพขององค์กร ระบบการจัดระบบบริการ
สุขภาพมีการพัฒนายิ่งขึ้น 

 

1. 1.2 การแต่งต้ังคณะท างานการจัดการคุณภาพ หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมาย 5 เปอร์เซ็นต์ 

ความมุ่งหวังในการน าระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพไปปฏิบัติควรเริ่มท่ีผู้บริหารระดับสูงของ
โรงพยาบาลโดยผู้บริหารควรแต่งต้ังผู้แทนมีอ านาจและหน้าท่ีความรับผิดชอบในการดูแลระบบการจัดการระบบ
บริการสุขภาพ ให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อน าไปทบทวนและ
ปรับปรุงระบบการจัดการต่อไป และบุคลากรทุกระดับของโรงพยาบาลควรตระหนักถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ของตนต่อประสิทธิผลของระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 

 



  

 

คู่มือ การส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจ าปี พ.ศ. 2562                                                                                             หน้า 26/246 

1.2.1 ผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลมีค าสั่งแต่งต้ังผู้แทนหรือคณะท างาน  

วิธีการประเมิน 

มีค าส่ังแต่งต้ังผู้แทนมีอ านาจและหน้าท่ีความรับชอบในการดูแลระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพให้มี
การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บริหารระดับสูง 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
ไม่มีค าส่ังแต่งต้ังผู้แทนหรือคณะท างานรับผิดชอบในการดูแลระบบการจัดการระบบบริการ
สุขภาพ 

0.5 คะแนน 
ไม่มีค าส่ังแต่งต้ังผู้แทนหรือคณะท างานแต่มีผู้ท าหน้าท่ีรับผิดชอบในการดูแลระบบการจัดการ
ระบบบริการสุขภาพ  

1 คะแนน มีค าส่ังแต่งต้ังผู้แทนหรือคณะท างานรับผิดชอบในการดูแลระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 

1.2.2 แผนผัง โครงสร้างบุคลากรของโรงพยาบาลที่เก่ียวข้องกับระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 

วิธีการประเมิน 

มีโครงสร้างบุคลากรของโรงพยาบาลท่ีรับผิดชอบในการดูแลระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ  

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
ไม่มีโครงสร้างบุคลากรของโรงพยาบาล และไม่รับผิดชอบในการดูแลระบบการจัดการระบบ
บริการสุขภาพ  

0.5 คะแนน 
ไม่มีโครงสร้างบุคลากรของโรงพยาบาล แต่ผู้ท่ีรับผิดชอบในการดูแลระบบการจัดการระบบ
บริการสุขภาพ  

1 คะแนน มีโครงสร้างบุคลากรของโรงพยาบาลและมีผู้ท่ีรับผิดชอบระบบการจัดการ  

1.2.3 มีการก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะท างานอย่างชัดเจน 

วิธีการประเมิน 

ก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ โดยอาจระบุไว้
ในค าบรรยายลักษณะงาน  

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากร 

0.5 คะแนน มีการก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรไม่ครอบคลุม 

1 คะแนน 
มีการก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรครอบคลุมชัดเจนและช้ีแจงให้
บุคลากรทราบ 
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1.2.4 มีการเผยแพร่ค าสั่งแต่งต้ังคณะท างานฯด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีการอย่างทั่วถึง 

วิธีการประเมิน  

การส่ือสารค าส่ังแต่งต้ังบุคคล คณะท างานให้บุคลากรในโรงพยาบาลรับทราบ รวมถึงกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง
หน้าท่ีรับผิดชอบ เช่น การประชุม การติดประกาศ การส่ือสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ Facebook Line ฯลฯ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการถ่ายทอด เผยแพร่ค าส่ังแต่งต้ัง 

0.5 คะแนน มีการถ่ายทอด เผยแพร่ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานแต่ไม่ท่ัวถึง 

1 คะแนน 
 มีการถ่ายทอด เผยแพร่ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานฯ ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีการ 
อย่าง ท่ัวถึง 

 

1.3 การประเมินตนเองตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 5 เปอร์เซ็นต์ 

1.3.1 มีการใช้แบบประเมินตนเอง 

วิธีการประเมิน 

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

วิธีการให้คะแนน 
0 คะแนน ไม่มีการใช้แบบประเมินตนเอง 

0.5 คะแนน มีการใช้แบบประเมินตนเองแต่ครบถ้วน 

1 คะแนน มีการใช้แบบประเมินตนเองครบถ้วนและน าข้อมูลท่ีได้ตอบกลับเข้าระบบข้อมูล SH4 

1.3.2 มีเอกสาร/หลักฐานและการวิเคราะห์ผลแบบประเมินตนเอง 

วิธีการประเมิน 

  โรงพยาบาลน าผลวิเคราะห์จากการประเมินต้นเองไปก าหนดนโยบายหรือทบทวนนโยบายของโรงพยาบาล 
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานการจัดการระบบบริการสุขภาพ และการด าเนินงานในระบบงานอาคารและ
สภาพแวดล้อม ระบบงานความปลอดภัย ระบบงานส่ิงแวดล้อม ระบบงานส่ือสาร ระบบงานเครื่องมือแพทย์  
และระบบงานสุขศึกษา 
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วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีเอกสาร/หลักฐานการวิเคราะห์ผลแบบประเมินตนเอง 

0.5 คะแนน มีเอกสาร/หลักฐานการวิเคราะห์ผลครบถ้วน 

1 คะแนน 
น าผลวิเคราะห์ท่ีได้มาจัดล าดับความส าคัญ เพื่อประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายหรือ
ทบทวนนโยบาย และก าหนดแนวทางการด าเนินงานระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพและ
การด าเนินงานในระบบงานต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 

 

1.4 การรวบรวม วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูล 10 เปอร์เซ็นต์ 

  ประเด็นปัญหา ความเส่ียงในระบบงานอาคารและสภาพแวดล้อม ระบบงานความปลอดภัย ระบบงาน
ส่ิงแวดล้อม ระบบงานส่ือสาร ระบบงานเครื่องมือแพทย์ และระบบงานสุขศึกษาท้ังหมดควรถูกช้ีบ่งและได้รับการ
ประเมินเพื่อตัดสินระดับปัญหา ความเส่ียง ว่าต้องควบคุม ป้องกัน หรือปรับปรุงอย่างไรถึงเหมาะสม ซึ่งขั้นตอนนี้
ควรท าซ้ าเมื่อมีการปรับปรุงหรือมีการเปล่ียนแปลงกระบวนการท างาน สถานท่ีท างาน วิธีการควบคุม ข้อก าหนด
ทางวิชาการและกฎหมายท่ีเปล่ียนแปลง  

1.4.1 ระบบงานอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล 

วิธีการประเมิน 

  มีผลการวิเคราะห์ระบบงานอาคารและสภาพแวดล้อม และน าผลวิเคราะห์ไปจัดล าดับความส าคัญของ
ประเด็นปัญหาหรือความเส่ียงเพื่อน าไปจัดท าแผนงานการควบคุม ป้องกัน หรือแผนงานการปรับปรุงแก้ไข 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน มีผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือความเส่ียงจากการประเมินตนเอง 

0.5 คะแนน 
มีผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือความเส่ียงจากการประเมินตนเองมาจัดล าดับความส าคัญ
ของประเด็นปัญหาหรือความเส่ียง 

1 คะแนน 
น าผลวิเคราะห์ท่ีจัดล าดับความส าคัญของประเด็นปัญหาหรือความเส่ียงมาจัดท าแผนงานการ
ควบคุม ป้องกัน หรือแผนงานการปรับปรุงแก้ไข 

1.4.2 ระบบงานความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

วิธีการประเมิน 

 มีผลการวิเคราะห์ระบบงานความปลอดภัย และน าผลวิเคราะห์ไปจัดล าดับความส าคัญของประเด็นปัญหา
หรือความเส่ียงเพื่อน าไปจัดท าแผนงานการควบคุม ป้องกัน หรือแผนงานการปรับปรุงแก้ไข 
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วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน มีผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือความเส่ียงจากการประเมินตนเอง 

0.5 คะแนน 
มีผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือความเส่ียงจากการประเมินตนเองมาจัดล าดับความส าคัญ
ของประเด็นปัญหาหรือความเส่ียง 

1 คะแนน 
น าผลวิเคราะห์ท่ีจัดล าดับความส าคัญของประเด็นปัญหาหรือความเส่ียงมาจัดท าแผนงานการ
ควบคุม ป้องกัน หรือแผนงานการปรับปรุงแก้ไข 

1.4.3 ระบบงานสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 

วิธีการประเมิน 

 มีผลการวิเคราะห์ระบบงานส่ิงแวดล้อม และน าผลวิเคราะห์ไปจัดล าดับความส าคัญของประเด็นปัญหา
หรือความเส่ียงเพื่อน าไปจัดท าแผนงานการควบคุม ป้องกัน หรือแผนงานการปรับปรุงแก้ไข 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน มีผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือความเส่ียงจากการประเมินตนเอง 

0.5 คะแนน 
มีผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือความเส่ียงจากการประเมินตนเองมาจัดล าดับความส าคัญ
ของประเด็นปัญหาหรือความเส่ียง 

1 คะแนน 
น าผลวิเคราะห์ท่ีจัดล าดับความส าคัญของประเด็นปัญหาหรือความเส่ียงมาจัดท าแผนงานการ
ควบคุม ป้องกัน หรือแผนงานการปรับปรุงแก้ไข 

1.4.4 ระบบงานสื่อสารในโรงพยาบาล 

วิธีการประเมิน 

 มีผลการวิเคราะห์ระบบงานส่ือสาร และน าผลวิเคราะห์ไปจัดล าดับความส าคัญของประเด็นปัญหาหรือ
ความเส่ียงเพื่อน าไปจัดท าแผนงานการควบคุม ป้องกัน หรือแผนงานการปรับปรุงแก้ไข 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน มีผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือความเส่ียงจากการประเมินตนเอง 

0.5 คะแนน 
มีผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือความเส่ียงจากการประเมินตนเองมาจัดล าดับความส าคัญ
ของประเด็นปัญหาหรือความเส่ียง 

1 คะแนน 
น าผลวิเคราะห์ท่ีจัดล าดับความส าคัญของประเด็นปัญหาหรือความเส่ียงมาจัดท าแผนงานการ
ควบคุม ป้องกัน หรือแผนงานการปรับปรุงแก้ไข 
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1.4.5 ระบบงานเคร่ืองมือแพทย์ในโรงพยาบาล 

วิธีการประเมิน 

 มีผลการวิเคราะห์ระบบงานเครื่องมือแพทย์ และน าผลวิเคราะห์ไปจัดล าดับความส าคัญของประเด็น
ปัญหาหรือความเส่ียงเพื่อน าไปจัดท าแผนงานการควบคุม ป้องกัน หรือแผนงานการปรับปรุงแก้ไข 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน มีผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือความเส่ียงจากการประเมินตนเอง 

0.5 คะแนน 
มีผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือความเส่ียงจากการประเมินตนเองมาจัดล าดับความส าคัญ
ของประเด็นปัญหาหรือความเส่ียง 

1 คะแนน 
น าผลวิเคราะห์ท่ีจัดล าดับความส าคัญของประเด็นปัญหาหรือความเส่ียงมาจัดท าแผนงานการ
ควบคุม ป้องกัน หรือแผนงานการปรับปรุงแก้ไข 

1.4.6 ด้านสุขศึกษา 

วิธีการประเมิน 

 มีผลการวิเคราะห์ระบบงานเครื่องมือแพทย์ และน าผลวิเคราะห์ไปจัดล าดับความส าคัญของประเด็น
ปัญหาหรือความเส่ียงเพื่อน าไปจัดท าแผนงานการควบคุม ป้องกัน หรือแผนงานการปรับปรุงแก้ไข 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน มีผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือความเส่ียงจากการประเมินตนเอง 

0.5 คะแนน 
มีผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือความเส่ียงจากการประเมินตนเองมาจัดล าดับความส าคัญ
ของประเด็นปัญหาหรือความเส่ียง 

1 คะแนน 
น าผลวิเคราะห์ท่ีจัดล าดับความส าคัญของประเด็นปัญหาหรือความเส่ียงมาจัดท าแผนงานการ
ควบคุม ป้องกัน หรือแผนงานการปรับปรุงแก้ไข 

 

1.5 ความสอดคล้องการวางแผน การจัดการ ประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยง 20 เปอร์เซ็นต์ 

กระบวนการในการวางแผนเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญในระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ โดยท่ัวไปข้ันตอน
วางแผนจะครอบคลุมต้ังแต่การน าผลประเมินตนเอง นโยบาย ข้อก าหนดกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องมาพิจารณาช้ีบ่งอันตราย 
การประเมินความเส่ียง และการเตรียมระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ โดยครอบคลุมการก าหนดแผนงาน
และวัตถุประสงค์การจัดการระบบบริการสุขภาพ การวางแผนปฏิบัติในระบบงานงานท่ีเกี่ยวข้อง  แผนปฏิบัติการ
ส าหรับการควบคุมการปฏิบัติ แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบและวัดผลการปฏิบัติ การตรวจประเมินและการ
ทบทวนการจัดการ 
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1.5.1 การวางแผนที่สอดคล้องกับการเตรียมระบบหรือพัฒนาระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ  

วิธีการประเมิน  

มีการก าหนดแผนงานและวัตถุประสงค์การจัดการระบบบริการสุขภาพ ซึ่งจะต้องประกอบด้วยแผนปฏิบัติ
ในระบบงานงานท่ีเกี่ยวข้อง แผนปฏิบัติการส าหรับการควบคุมการปฏิบัติ แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบและ
วัดผลการปฏิบัติ การตรวจประเมินและการทบทวนการจัดการ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการก าหนดแผนงานการเตรียมระบบหรือพฒันาระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 

0.5 คะแนน 
มีการก าหนดแผนงานและวัตถุประสงค์ท่ีไม่สอดคล้องกับการเตรียมระบบหรือพัฒนาระบบการ
จัดการระบบบริการสุขภาพ 

1 คะแนน 

มีการก าหนดแผนงานและวัตถุประสงค์ท่ีสอดคล้องกับการเตรียมระบบหรือพัฒนาระบบการ
จัดการระบบบริการสุขภาพ ท่ีประกอบด้วยแผนปฏิบัติในระบบงานงานท่ีเกี่ยวข้อง แผนปฏิบัติ
การส าหรับการควบคุมการปฏิบัติ แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบและวัดผลการปฏิบัติ การ
ตรวจประเมินและการทบทวนการจัดการ 

1.5.2 ประเด็นการจัดท าโครงการ/แผนงานการควบคุมความเสี่ยง และการเตรียมความพร้อมส าหรับภาวะฉุกเฉิน 

 ความเส่ียงท้ังหมดควรถูกช้ีบ่งและได้รับการประเมินเพื่อตัดสินระดับความเส่ียง และความเส่ียงนั้นควรถูก
ควบคุมอย่างเหมาะสม การประเมินความเส่ียงเพื่อตัดสินใจว่าแผนงานหรืการควบคุมท่ีมีอยู่เพียงพอหรือไม่  
การประเมินความเส่ียงมีพื้นฐานอยู่มี่การเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติตกลงร่วมกันถึงขั้นตอนการด าเนินงาน 
ในหลักการ 

 มีพื้นฐานในการรับรู้ความเส่ียงของโรงพยาบาลร่วมกัน 

 มีความจ าเป็นและสามารถน าไปปฏิบัติได้ 

 จะเกิดผลส าเร็จในการป้องกัน 

1.5.2.1 การวางแผนที่สอดคล้องกับการควบคุมความเสี่ยง การเตรียมความพร้อมส าหรับภาวะฉุกเฉิน 

วิธีการประเมิน 

มีการก าหนดแผนงานและวัตถุประสงค์การควบคุมความเส่ียงโดยการควบคุมท่ีแหล่งก าเนิด แ ต่หาก 
ไม่สามารถปฏิบัติได้หรือยังมีความเส่ียงอยู่ควรพิจารณาก าหนดมาตรการควบคุม การเตรียมความพร้อมส าหรับ
ภาวะฉุกเฉินเพื่อการลดความรุนแรงและความเสียหายท่ีเกิดขึ้น การวางแผนฉุกเฉินและเทคนิควิธีการต่างๆ 

 

 

 

 



  

 

คู่มือ การส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจ าปี พ.ศ. 2562                                                                                             หน้า 32/246 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการก าหนดแผนงานการควบคุมความเส่ียง การเตรียมความพร้อมส าหรับภาวะฉุกเฉิน 

0.5 คะแนน มีการก าหนดแผนงานและวัตถุประสงค์ท่ีไม่สอดคล้องกับการควบคุมความเส่ียง การเตรียมความ
พร้อมส าหรับภาวะฉุกเฉิน 

1 คะแนน 
มีการก าหนดแผนงานและวัตถุประสงค์ท่ีสอดคล้องกับการควบคุมความเส่ียงโดยการควบคุมท่ี
แหล่งก าเนิดหรือหากยังมีความเส่ียงอยู่ได้มีการก าหนดมาตรการควบคุมและมีการวางแผนและ
เทคนิควิธีการต่างๆ เตรียมความพร้อมส าหรับภาวะฉุกเฉิน 

1.5.2.2 รวบรวม วิเคราะห์ กฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆที่เก่ียวข้อง 

วิธีการประเมิน  

 มีหน่วยงานหรือบุคคลท่ีมีหน้าท่ีรับผิดในการรวบรวมและติดตามการเปล่ียนแปลงกฎหมายและข้อก าหนด
อื่นๆให้ทันสมัย เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่หน่วยงานต่างๆภายในโรงพยาบาล 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการรวบรวม วิเคราะห์ กฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆที่เก่ียวข้อง 

0.5 คะแนน 
มีการรวบรวม วิเคราะห์ กฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆที่เก่ียวข้อง แต่ขาดการติดตามแก้ไข
เพิ่มเติมท่ีก าหนดขึ้นใหม่และการยกเลิก  

1 คะแนน 
กฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องมีการติดตามแก้ไขเพิ่มเติมและมีการยกเลิกพร้อมกับ
ประสานงานกับหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่ีเกี่ยวข้องในการน ากฎหมายและข้อก าหนดไป
ด าเนินการ 

  

1.6 การด าเนินการและการปฏิบัติ ในระบบงานต่างๆที่เก่ียวข้องทั้ง  6 ระบบ  30 เปอร์เซ็นต์ 

 ผู้บริหารระดับสูงแสดงความมุ่งมั่นเพื่อให้มั่นใจว่ามีทรัพยากรท่ีจ าเป็นอย่างเพียงพอในการจัดท าระบบ
การจัดการระบบบริการสุขภาพ มีการน าไปปฏิบัติ รักษาไว้ และมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รายงานผลการ
ด าเนินการระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ ระบบงานท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ระบบงานอาคารและสภาพแวดล้อม 
ระบบงานความปลอดภัย ระบบงานส่ิงแวดล้อม ระบบงานส่ือสาร ระบบงานเครื่องมือแพทย์ และระบบงานสุข
ศึกษา ต่อผู้บริหาร เพื่อน าไปใช้ในการทบทวนระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 

 1.6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบ มอบหมายอ านาจและทรัพยากร เวลาตามความจ าเป็น  

วิธีการประเมิน  

มอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบแก่บุคคลท่ีเกี่ยวข้องในระบบงานไว้ชัดเจน โดยอาจระบุไว้ในค าบรรยายลักษณะ
งาน มอบหมายอ านาจและทรัพยากร รวมท้ังเวลา ตามความจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่บุคลากรทุกคนตามความ
รับผิดชอบ 
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วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ 

0.5 คะแนน 
มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ มอบหมายอ านาจ ท่ีไม่สอดคล้องหรือไม่เหมาะสมกับหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ 

1 คะแนน 
มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ มอบหมายอ านาจและทรัพยากร รวมทั้งเวลาตามความจ าเป็นในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

1.6.2 จัดท าระเบียบ วิธีการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทุกด้านของระบบงานต่างๆ 

วิธีการประเมิน 

มีการก าหนดขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ การรายงานผล ในกิจกรรมท่ีมีผลกับความปลอดภัย หรือส่งผล  
กับคุณภาพการให้บริการเพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมท่ีปฏิบัติถูกต้องตามหลักวิชาการหรือข้อก าหนดกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง  

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการจัดท าระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน 

0.5 คะแนน 
มีการจัดท าระเบียบ วิธีการปฏิบัติงานไม่ครอบคลุมในกิจกรรมท่ีส่งผลกับความปลอดภัย หรือ
ส่งผลกับคุณภาพการให้บริการ 

1 คะแนน 
มีการจัดท าระเบียบ วิธีการปฏิบัติงานครอบคลุมในกิจกรรมท่ีส่งผลกับความปลอดภัย หรือส่งผล
กับคุณภาพการให้บริการ  

1.6.3 มีการถ่ายทอดระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติภายในและภายนอกองค์กร และมีการปฏิบัติตาม 

วิธีการประเมิน 
บุคลากรผู้ปฎิบัติหน้าท่ีในระบบงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับการถ่ายช้ีแจ้ง และเข้าใจในระเบียบและวิธีการปฏิบัติงาน 

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการถ่ายทอด ระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติ 

0.5 คะแนน 
มีการถ่ายทอด ระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติภายในและภายนอกองค์กรแต่มี
ความคลาดเคล่ือนในการปฏิบัติ 

1 คะแนน 
มีการถ่ายทอดระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติภายในและภายนอกองค์กรและมีการ
ด าเนินงานได้ถูกต้อง ครบถ้วน 
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1.6.4 จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและให้ค าปรึกษา  

วิธีการประเมิน  

มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากภายในและภายนอก และจัดให้มีวิธีการปฏิบัติงานเมื่อมีข้อร้องเรียนเกิดขึ้น
ร่วมถึงการช้ีแจงแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนดังกล่าว 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและให้ค าปรึกษา  

0.5 คะแนน มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและให้ค าปรึกษา พร้อมระเบียบและวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดข้อร้องเรียน 

1 คะแนน 
มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและให้ค าปรึกษา พร้อมระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานและมีการ
เผยแพร่ข้อช้ีแจงแนวทางการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนดังกล่าว 

1.6.5 จัดท าระเบียบ วิธีปฏิบัติเม่ือเกิดข้อร้องเรียน  

วิธีการประเมิน  

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

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
มีการจัดท าระเบียบ วิธีปฏิบัติแต่ไม่มีประเด็นท่ีเกี่ยวกับ 1)การจัดการข้อร้องเรียน 2)การแก้ไข 
3)การป้องกันส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐานระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 

0.5 คะแนน มีการจัดท าระเบียบ วิธีปฏิบัติแต่มีเพียงบางประเด็นหลักท่ีก าหนด 

1 คะแนน 
มีการจัดท าระเบียบ วิธีปฏิบัติครบทุกประเด็นท่ีก าหนดและแสดงผลการปฏิบัติกรณีท่ีมีข้อ
ร้องเรียน 

 

1.7 การติดตามและประเมินผลการจัดการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 20 เปอร์เซ็นต์ 

๑.7.1 จัดท าระเบียบปฏิบัติและบันทึกของหน่วยงานในเร่ืองการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 

วิธีการประเมิน 

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

0 คะแนน 
ไม่มีการจัดท าระเบียบปฏิบัติและบันทึกของหน่วยงานในเรื่องการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล 

0.5 คะแนน 
มีการจัดท าระเบียบปฏิบัติและบันทึกของหน่วยงานในเรื่องการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล 

1 คะแนน 
มีการจัดท าระเบียบปฏิบัติและบันทึกของหน่วยงานในเรื่องการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล ครอบคลุมท้ัง 4 ประเด็น 

1.7.2 มีประเมินผลบันทึกการตรวจติดตาม ตามมาตรฐานระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ  

วิธีการประเมิน 

มีขั้นตอนการด าเนินงานส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติ ตามมาตรฐานระบบการจัดการระบบบริการ
สุขภาพ ข้อก าหนดของระบบงานต่างๆ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ตามช่วงเวลาท่ีก าหนด เพื่อแสดงความมุ่งมั่น 
ในการปฏิบัติตาม 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการประเมินผลบันทึก การตรวจติดตาม  

0.5 คะแนน 
มีการประเมินผลบันทึก การตรวจติดตาม ตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ แต่ยังไม่ครอบคลุม
ท้ังหมด 

1 คะแนน มีการประเมินผลบันทึก การตรวจติดตาม ตามมาตรฐานระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 
ข้อก าหนดของระบบงานต่างๆ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ตามช่วงเวลาท่ีก าหนด 

1.7.3 จัดท ากิจกรรมตรวจติดคุณภาพภายใน  

วิธีการประเมิน 

มีกิจกรรมตรวจติดตามคุณภายในโรงพยาบาล ในระบบการจัดการ ระบบงานอาคารและสภาพแวดล้อม 
ระบบงานความปลอดภัย ระบบงานส่ิงแวดล้อม ระบบงานส่ือสาร ระบบงานเครื่องมือแพทย์ และระบบงานสุขศึกษา 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีกิจกรรมตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  

0.5 คะแนน มีมีกิจกรรมตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพแต่ไม่ครบ 

1 คะแนน 
มีมีกิจกรรมตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพแต่ไม่ครบและ
ต่อเนื่องทุกปี 
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1.7.4 การตรวจตามแผน และการแก้ไขปรับปรุงหลังการตรวจติดคุณภาพภายใน 

วิธีการประเมิน 

 มีการตรวจประเมินภายในของโรงพยาบาล ตามมาตรฐานระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ  
ตามช่วงเวลาตามแผนท่ีก าหนด และจัดเตรียมข้อมูลผลการตรวจประเมินรายงานแก่ฝ่ายบริหารเพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไข 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการตรวจติดคุณภาพภายใน 

0.5 คะแนน มีการตรวจติดคุณภาพภายในตามแผน  

1 คะแนน มีการตรวจตามแผน และการแก้ไขปรับปรุงหลังการตรวจติดคุณภาพภายใน 

 

1.8 การทบทวนและปรับปรุงระบบการจัดการอย่างต่อเนือ่ง 5 เปอร์เซ็นต์ 

 ผู้บริหารระดับสูงต้องทบทวนระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพตามช่วงเวลาท่ีวางแผนไว้ เพื่อให้มั่นใจ
ว่าระบบยังมีความเหมาะสมพอเพียง และมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงประเมินโอกาสเพื่อการปรับปรุงและ
ความจ าเป็นในการเปล่ียนแปลงระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์  

1.8.1 มีแผนการประชุมทบทวนระบบการจัดการ 

วิธีการประเมิน 

 ประชุมทบทวนระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพตามช่วงเวลาท่ีวางแผนไว้ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีแผนการประชุมทบทวนระบบการจัดการ 

0.5 คะแนน มีแผนการประชุมทบทวนระบบการจัดการ และระบบงานอย่างน้อย 4 ระบบงาน  

1 คะแนน มีแผนการประชุมทบทวนระบบการจัดการ และระบบงานท้ังหมด 

1.8.๒ มีการประชุมตามแผนให้ครบตามวาระการประชุมทบทวนระบบการจัดการ 

วิธีการประเมิน 

 ข้อมูลส าหรับการประชุมทบทวนการจัดการระบบบริการสุขภาพต้องรวมถึง 

 ผลการด าเนินงานระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 
 ระดับความส าเร็จการบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการของระบบการจัดการ และระบบงาน 
   ท้ัง 6 ระบบงาน 
 ผลการประเมินและผลการปฏิบัติตามกฎหมาย 
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 การส่ือสารจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและข้อร้องเรียน 
 ผลการมีส่วนร่วมและการปรึกษา 
 สถานการณ์การสอบสวนอุบัติการณ์ การปฏิบัติการแก้ไข การปฏิบัติการป้องกัน 
 การติดตามผลการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 
 การเปล่ียนแปลงสถานการณ์ รวมท้ังการพัฒนาของกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับ

ระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการประชุมตามแผน 

0.5 คะแนน มีการประชุมตามแผนแต่มีข้อมูลในการประชุมไม่ครอบคลุม 

1 คะแนน มีการประชุมตามแผน และมีข้อมูลในการประชุมครอบคลุมครบถ้วน 

1.8.3 มีการแจ้งเวียนผลการประชุมให้หน่วยงานต่างๆ 

วิธีการประเมิน 

 โรงพยาบาลแจ้งเวียนผลการประชุมให้หน่วยงานหรือบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบัติตามมติท่ีประชุม  

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการแจ้งเวียนผลการประชุม 

0.5 คะแนน มีการแจ้งเวียนผลการประชุม 

1 คะแนน มีการแจ้งเวียนผลการประชุมให้หน่วยงานต่างๆรับทราบอย่างท่ัวถึง 

1.8.4 มีการวิเคราะห์และน าผลสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

วิธีการประเมิน 
 การทบทวนการจัดการระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ ต้องแสดงความมุ่งมั่นให้มีการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องและต้อรวมถึงการตัดสินใจและการด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีเกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงในส่ิง ต่อไปนี้ 

 ผลการด าเนินการระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 
 นโยบายและวัตถุประสงค์ระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ 
 ทรัพยากรต่างๆท่ีจ าเป็น 
 ประเด็นอื่นๆของระบบงานท้ัง 6 ระบบ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการวิเคราะห์ 

0.5 คะแนน มีการวิเคราะห์ 

1 คะแนน มีการวิเคราะห์และน าผลสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
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1.8.5 มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรฝึกอบรม และประเมินบุคลากรระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ
และระบบงานต่างๆ และจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

วิธีการประเมิน 

ต้องแน่ใจว่าบุคลากรทุกระดับมีความรู้ความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ี
ได้รับมอบหมายโดยพิจารณาจากการศึกษา การฝึกอบรม ทักษะและประสบการณ์และได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติม
ตามความจ าเป็น เพื่อให้มีความสามารถและบรรลุนโยบายและวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรฝึกอบรม และประเมินบุคลากรระบบการจัดการ 

0.5 คะแนน 
มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรฝึกอบรม แต่ไม่มีประเมินบุคลากรระบบการจัดการและไม่มีการ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

1 คะแนน 
มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรฝึกอบรม และประเมินบุคลากรระบบการจัดการและมีการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

1.8.6 จัดท าระเบียบปฏิบัติการควบคุมเอกสารระบบการจัดการ 

วิธีการประเมิน 

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

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการจัดท าระเบียบปฏิบัติการควบคุมเอกสารระบบการจัดการ 

0.5 คะแนน มีการจัดท าระเบียบปฏิบัติการควบคุมเอกสารระบบการจัดการ 

1 คะแนน มีการจัดท าระเบียบปฏิบัติการควบคุมเอกสารระบบการจัดการท่ีเป็นปัจจุบัน 
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แบบและเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานส าหรับคณะกรรมการเยี่ยมประเมิน 

ด้านที่ 1 ระบบการจัดการมาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพในโรงพยาบาล 

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

สถานบริการสุขภาพ ระดับ : รพศ. / รพท. / รพช. 

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

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

ปีงบประมาณ : 2561 

 
 หลักท่ีใช้ประเมินในการตรวจสอบด้านระบบการจัดการคุณภาพในโรงพยาบาล คิดรวมท้ังหมด 100 

เปอร์เซ็นต์ โดยให้น้ าหนักความส าคัญ ดังนี้ 
                  1.1 การก าหนดนโยบายการจัดการคุณภาพ                                   5 เปอร์เซ็นต์  

1.2 การแต่งต้ังคณะท างานการจัดการคุณภาพหรือเป็นผู้ท่ีได้รับมอบหมาย    5 เปอร์เซ็นต์  

1.3 การประเมินตนเอง การประเมินสถานภาพการจัดการคุณภาพ   5 เปอร์เซ็นต์  

1.4 การรวบรวม วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูล  10 เปอร์เซ็นต์ 

1.5 ความสอดคล้องการวางแผนการจัดการประเด็นปัญหาหรือความเส่ียง  15 เปอร์เซ็นต์  

1.6 การด าเนินการและการปฏิบัติ ในระบบงานต่างๆท่ีเกี่ยวข้องท้ัง 6 ระบบ  25 เปอร์เซ็นต์  

1.7 การติดตามและประเมินผลการจัดการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  20 เปอร์เซ็นต์ 

1.8 การทบทวนและปรับปรุงระบบการจัดการอย่างต่อเนื่อง   15 เปอร์เซ็นต์ 
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วิธีการให้คะแนน 

ผู้ท าการตรวจสอบจะต้องพิจารณาจากเกณฑ์ประเมินผลการตรวจสอบด้านระบบการจัดการคุณภาพ  
ในโรงพยาบาล แล้วให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ โดยเปรียบเทียบกับส่ิงท่ีพบเห็น หลักฐาน การด าเนินการ การสัมภาษณ์ 
โดยใส่ผลการพิจารณาในแต่ละข้อได้หนึ่งช่องคะแนน ซึ่งรายละเอียดแต่ละช่องคะแนนดังนี้ 

ไม่มี (0 คะแนน) ช่องนี้เป็นช่องคะแนนท่ีแสดงถึง การไม่พบการด าเนินการ ไม่พบ
หลักฐานท่ีแสดงถึงการด าเนินการในรายละเอียดตามข้อดังกล่าว 
(โดยให้คะแนนท่ี 0 คะแนน) 

มีบางส่วน (0.5 คะแนน) ช่องนี้เป็นช่องคะแนนท่ีแสดงถึง มีการด าเนินการ มีหลักฐานแสดง
ถึงการด าเนินการในรายละเอียดตามข้อดังกล่าว แต่ยังไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ (โดยให้คะแนนท่ี 0.5 คะแนน)  

มีครบถ้วน ( 1 คะแนน)  ช่องนี้เป็นช่องคะแนนท่ีแสดงถึง มีการด าเนินการมีหลักฐานแสดงถึง
การด าเนินการในรายละเอียดตามข้อดังกล่าว ครบถ้วน สมบูรณ์ 
(โดยให้คะแนนท่ี 1 คะแนน) 
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แบบและเกณฑ์การประเมิน  

ด้านที่ 1 ระบบการจัดการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาล 

ไม่มี 

(0) 

มี 

บางส่วน 

(0.5) 

มี 

ครบถ้วน 

(1) 

1.1 การก าหนดนโยบาย การจัดการคุณภาพ 5 เปอร์เซ็นต์ 

  1.1.1 ก าหนดนโยบายโดยผู้บริหารสูงสุด เป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร 

1.1.2 เน้ือหาสาระส าคัญในนโยบายมีความสอดคล้องกับมาตรฐานระบบการจัดการ 
ระบบบริการสุขภาพ 

  1.1.3 มีการถ่ายทอด เผยแพร่นโยบายฯ ด้วยวิธีการใดวิธีการหน่ึงหรือหลายวิธีการที่มีความ  
            เหมาะสมและปฏิบัติตามนโยบายฯ ได้อย่างทั่วถึง 

1.1.4 มีการทบทวนนโยบายฯ 

   

คะแนนรวมข้อ 1.1  

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

1.2 การแต่งต้ังคณะท างานการจัดการคุณภาพ หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมาย  5 เปอร์เซ็นต์ 

1.2.1 ผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลมีค าสั่งแต่งต้ังผูแ้ทนหรือคณะท างาน 

1.2.2 แผนผัง โครงสร้างบุคลากรของโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการระบบบริการ
สุขภาพ 

1.2.3 มีการก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะท างานอย่างชัดเจน 

1.2.4 มีการเผยแพร่ค าสั่งแต่งต้ังคณะท างานฯด้วยวิธีการใดวิธีการหน่ึงหรือหลายวิธีการอย่าง
ทั่วถึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนรวมข้อ 1.2  

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

1.3 การประเมินตนเองตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 5 เปอร์เซ็นต์ 

1.3.1 มีการใช้แบบประเมินตนเอง 

1.3.2 มีเอกสาร/หลักฐานและการวิเคราะห์ผลแบบประเมินตนเอง 

   

คะแนนรวมข้อ 1.3  

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

ด้านที่ 1 ระบบการจัดการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาล 

ไม่มี 

(0) 

มี 

บางส่วน 

(0.5) 

มี 

ครบถ้วน 

(1) 

1.4 การรวบรวม วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูล 10 เปอร์เซ็นต์ 

1.4.1 ระบบงานอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล 

1.4.2 ระบบงานความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

1.4.3 ระบบงานสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 

1.4.4 ระบบงานสื่อสารในโรงพยาบาล 

1.4.5 ระบบงานเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล 

1.4.6 ระบบงานสุขศึกษา 

   

คะแนนรวมข้อ 1.4  

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

1.5 ความสอดคล้องการวางแผน การจัดการ ประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยง 15 เปอร์เซ็นต์ 

1.5.1 การวางแผนที่สอดคล้องกับการเตรียมระบบหรือพัฒนาระบบการจัดการระบบบริการ
สุขภาพ 

5 เปอร์เซ็นต์ 

   

คะแนนรวมข้อ 1.5.1  

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

1.5.2 ประเด็นการจัดท าโครงการ/แผนงานการควบคุมความเสี่ยง และการเตรียมความพร้อม
ส าหรับภาวะฉุกเฉิน 

10 เปอร์เซ็นต์ 

1.5.2.1 การวางแผนที่สอดคล้องกับการควบคุมความเสีย่ง การเตรียมความพร้อมส าหรับ
ภาวะฉุกเฉิน 

1.5.2.2 รวบรวม วิเคราะห์ กฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

   

คะแนนรวมข้อ 1.5.2  

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

ด้านที่ 1 ระบบการจัดการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาล 

ไม่มี 

(0) 

มี 

บางส่วน 

(0.5) 

มี 

ครบถ้วน 

(1) 

1.6 การด าเนินการและการปฏิบัติ ในระบบงานต่างๆที่เก่ียวข้องทั้ง 6 ระบบ 25 เปอร์เซ็นต์ 

1.6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบ มอบหมายอ านาจและทรัพยากร เวลาตามความจ าเป็น 

1.6.2 จัดท าระเบียบ วิธีการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทุกด้านของระบบงานต่างๆ 

1.6.3 มีการถ่ายทอดระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติภายในและภายนอกองค์กร 
และมีการปฏิบัติตาม 

1.6.4 จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและให้ค าปรึกษา 

1.6.5 จัดท าระเบียบ วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดข้อร้องเรียน 

   

คะแนนรวมข้อ 1.6  

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

1.7 การติดตามและประเมินผลการจัดการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 20 เปอร์เซ็นต์ 

๑.7.1 จัดท าระเบียบปฏิบัติและบันทึกของหน่วยงานในเรื่องการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล 

1.7.2 มีประเมินผลบันทึกการตรวจติดตาม ตามมาตรฐานระบบการจัดการระบบบริการ
สุขภาพ 

1.7.3 จัดท ากิจกรรมตรวจติดคุณภาพภายใน 

1.7.4 การตรวจตามแผน และการแก้ไขปรับปรุงหลงัการตรวจติดคุณภาพภายใน 

   

คะแนนรวมข้อ 1.7  

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

1.8 การทบทวนและปรับปรุงระบบการจัดการอย่างต่อเนื่อง 15 เปอร์เซ็นต์ 

1.8.1 มีแผนการประชุมทบทวนระบบการจัดการ 

1.8.๒ มีการประชุมตามแผนให้ครบตามวาระการประชมุทบทวนระบบการจัดการ 

1.8.3 มีการแจ้งเวียนผลการประชุมให้หน่วยงานต่างๆ 

1.8.4 มีการวิเคราะห์และน าผลสู่การปรับปรงุอย่างต่อเน่ือง 

  1.8.5 มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรฝึกอบรม และประเมินบุคลากรระบบการจัดการระบบ
บริการสุขภาพและระบบงานต่างๆ และจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 
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แบบและเกณฑ์การประเมิน  

ด้านที่ 1 ระบบการจัดการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาล 

ไม่มี 

(0) 

มี 

บางส่วน 

(0.5) 

มี 

ครบถ้วน 

(1) 

1.8.6 จัดท าระเบียบปฏิบัติการควบคุมเอกสารระบบการจัดการ 

คะแนนรวมข้อ 1.8  

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

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

1.2 การแต่งต้ังคณะท างานการจัดการคุณภาพหรือเป็นผู้ท่ีได้รับมอบหมาย ( 5% ) ………………………… 

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

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

1.5 ความสอดคล้องการวางแผนการจัดการประเด็นปัญหาหรือความเส่ียง( 15% ) ………………………… 

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

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

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

 

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

ผ่าน             ไม่ผ่าน 

 

ผู้ตรวจประเมิน 

1.    ……..………………..………………………………  

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

ต าแหน่ง………………………..………………………… 

2.    ……..………………..………………………………  

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

ต าแหน่ง………………………..………………………… 
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อธิบายเกณฑ์การเยี่ยมประเมนิมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

เกณฑ์การประเมนิด้านอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล 

วิธีการให้คะแนน 
ผู้ท าการตรวจสอบจะต้องพิจารณาจากเกณฑ์ประเมินด้านอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล 

แล้วให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ โดยเปรียบเทียบกับส่ิงท่ีพบเห็น หลักฐานการด าเนินการ การสัมภาษณ์  
โดยใส่ผลการพิจารณาในแต่ละข้อได้หนึ่งช่องคะแนน ซึ่งรายละเอียดแต่ละช่องคะแนนมีดังนี้ 

 

 ไม่มี (0 คะแนน) ช่องนี้เป็นช่องคะแนนท่ีแสดงถึง การไม่พบการด าเนินการ 
ไม่พบหลักฐานท่ีแสดงถึงการด าเนินการในรายละเอียด 
ตามข้อดังกล่าว (โดยให้คะแนนท่ี 0 คะแนน) 

 

มีบางส่วน (0.5 คะแนน) ช่องนี้เป็นช่องคะแนนท่ีแสดงถึง มีการด าเนินการมีหลักฐานท่ีแสดงถึง
การด าเนินการในรายละเอียดตามข้อดังกล่าว แต่ยังไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ (โดยให้คะแนนท่ี 0.5 คะแนน) 

 

มีครบถ้วน (1 คะแนน) ช่องนี้เป็นช่องคะแนนท่ีแสดงถึง มีการด าเนินการ มีหลักฐานท่ีแสดงถึง
การด าเนินการในรายละเอียดตามข้อดังกล่าวครบถ้วนสมบูรณ์ (โดยให้
คะแนนท่ี 1 คะแนน) 
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แบบประเมินมาตรฐานฯด้านอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล 

 ช่ือโรงพยาบาล........................................... / จ านวนเตียง..............เตียง / ระดับตาม SERVICE PLAN : ……..… 
การประเมินตามข้อก าหนดด้านอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลนี้ ใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการ

ปรับปรุงคุณภาพและส่งเสริมให้เกิดการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย 

ล าดับ หัวข้อการประเมิน 
  มี 
 (1) 

มีบางส่วน 
(0.5) 

ไม่มี 
(0) 

หมายเหตุ 

AR หมวดงานสถาปตัยกรรม 

1 แผนพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาล 

1.1 มีแผนแม่บท (แผนพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาลด้านอาคาร
และสภาพแวดล้อม) 

    

1.2 มีผังบริเวณของโรงพยาบาลที่เป็นปัจจุบัน     

2 ทางเข้า-ออกของโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลของท่านมีทางเข้า-ออกหลัก    เข้า-ออกทางเดียวกัน      เข้า-ออกคนละทาง 

2.1 ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล มีการแบ่งช่องทางสัญจร
ส าหรับยานพาหนะและผู้สัญจรทางเท้าอย่างชัดเจน 

    

2.2 ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล ส าหรับช่องทางเดินรถทาง
เดียว  มีความกว้างไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร  หรือ 

    
 

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

    

3 การเข้าถึงแผนก / ส่วนบริการของโรงพยาบาล 

3.1 เข้าถึงแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินได้สะดวกรวดเร็ว     

4 ป้ายน าทาง ป้ายจราจร ป้ายชื่อโรงพยาบาล ป้ายชื่ออาคาร 

4.1 มีป้ายน าทางบอกทิศทางและระยะทางสู่โรงพยาบาล  ติดต้ังอยู่ 
บนถนนสาธารณะสายหลัก สายรอง และทางแยกในระยะที่
เหมาะสม 

   
 
 

 

4.2 มีป้ายจราจรภายในโรงพยาบาล ติดต้ังในต าแหน่งที่เหมาะสม 
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

    

4.3 มีป้ายบอกทางไปยังอาคาร/แผนกต่างๆ มองเห็นได้ชัดเจน 
พร้อมระบบไฟส่องสว่างที่เหมาะสม 

    

4.4 มีป้ายชื่อโรงพยาบาล ป้ายชื่ออาคารที่เป็นหน่วยบริการส าคัญ 
ได้แก่ แผนกฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยนอก เป็นต้น ติดต้ังอยู่ใน 
ต าแหน่งที่เหมาะสม สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางวัน 
และมีไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน 
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ล าดับ หัวข้อการประเมิน 
มี 
(1) 

 มีบางส่วน 
(0.5) 

ไม่มี 
(0) 

   หมายเหตุ 

5 ถนนภายในโรงพยาบาล 

5.1 พ้ืนผิวเรียบและไม่มีน้ าขัง     

5.2 บริเวณจุดตัดถนนมีป้ายบอกทางชัดเจนและปราศจากสิ่งบดบังสายตา       

6 ทางเดินเท้า 

6.1 แบ่งขอบเขตของทางเดินเท้าออกจากเส้นทางจราจรของ
ยานพาหนะอย่างชัดเจน  

    
 

6.2 มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ตลอดเส้นทาง     

6.3 ในจุดที่เป็นทางข้ามถนนและมีความต่างระดับ จะต้องท าทาง
ลาดเอียงให้สามารถน าเก้าอ้ีมีล้อ (Wheelchair) ผ่านได้
โดยสะดวก รวมทั้งต้องจัดให้มีป้ายเตือนผู้ขับข่ียานพาหนะว่า
เป็นทางข้ามส าหรับผู้เดินเท้า 

    

7 ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารส าหรับผู้ป่วย 

7.1 มีทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารส าหรับผู้รับบริการในทุกหน่วย
บริการของโรงพยาบาล 

    

7.2 มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๕o ม. เพ่ือสะดวกต่อการเข็นเปลนอน
ผู้ป่วยสวนกันได้  และไม่มีสิ่งกีดขวางที่เป็นอุปสรรคต่อการสัญจร 

    

7.3 ติดต้ังราวกันตก  สูงไม่น้อยกว่า ๑.๑o ม.     

7.4 ติดต้ังราวจับ  สูง 0.80 ม.     

7.5 มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่ป้องกันแดดและฝนตลอดแนว     

8 ทางลาด ส าหรับผู้ป่วย 

8.1 กรณีที่ระดับพ้ืนอาคารมีความต่างระดับกันมากกว่า ๒ ซม. 
จะต้องท าทางลาดเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ 

    

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

    

8.3 ติดต้ังราวกันตก  สูงไม่น้อยกว่า ๑.๑o ม.     

8.4 ติดต้ังราวจับ  สูง 0.80 ม.     

8.5 ทางลาดภายนอกต้องมีหลังคาหรือสิง่ปกคลุมที่ป้องกันแดด 
และฝนตลอดแนว 

    

8.6 ห้อง / แผนกที่ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยต้ังแต่ที่ชั้น 2 ข้ึนไป  
ต้องจัดให้มีทางลาดหรือลิฟท์ (BED LIFT)   
*** (รพ.ระดับ F ไม่ต้องประเมินข้อ 8.6) 
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ล าดับ หัวข้อการประเมิน 
มี 
(1) 

 มีบางส่วน 
(0.5) 

ไม่มี 
(0) 

หมายเหตุ 
 

9 ที่จอดรถยนต์และจักรยานยนต์ 

9.1 แยกพ้ืนที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ออกจากแนวทางว่ิง
ของรถ รวมทั้งแสดงเครื่องหมายทิศทางอย่างชัดเจน 

    
 

9.2 มีที่จอดรถส าหรับผู้พิการอยู่ใกล้ทางเข้าอาคารผู้ป่วยนอก   
และมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงอย่างชัดเจน  

    

10 บริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยหน้าอาคาร 

10.1 มีความกว้างของถนนพอที่รถยนต์คันอื่นสามารถขับผ่านไปได้
ขณะที่มีรถยนต์จอดรับ-ส่งผู้ป่วย    

    

10.2 ระดับพ้ืนของบริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยต้องอยู่ในระดับเดียวกับพ้ืน
ถนน  ถ้าเป็นพ้ืนต่างระดับต้องมีทางลาดที่เหมาะสม 

 
 

   

10.3 มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมทีส่ามารถป้องกันแดดและฝน     

11 ห้องน้ า-ส้วม ส าหรับผู้รับบริการ 

11.1 มีห้องน้ า-ส้วม  ส าหรับผู้พิการ - ผู้สูงอายุ     

11.2 มีราวพยุงตัวติดต้ังในต าแหน่งที่เหมาะสม       

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

12.1 มีความกว้างของบันไดและชานพักที่สะดวกต่อการใช้งานและไม่
มีสิ่งกีดขวาง 

    

12.2 มีตัวเลขระบุชั้นอยู่ภายในตัวบันไดที่มองเห็นได้ชัดเจน     

12.3 ประตูกว้างไม่น้อยกว่า 0.90  ม. ท าด้วยวัสดุทนไฟ  มือจับแบบ
ผลัก  ติดต้ังลักษณะเปิดเข้าสู่ตัวบันได  ส าหรับชั้นที่ 1 และชั้น
ดาดฟ้าบนสุดให้ติดต้ังลักษณะเปิดออกจากตัวบันได   

    

รวม 
 

    

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

(1) 
 มีบางส่วน 

 (0.5) 
  ไม่มี 

(0) 
หมายเหตุ 

IN หมวดงานมัณฑนศิลป์ 

13 งานตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์ภายในอาคาร 

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

    

13.2 เคาน์เตอร์ส าหรับพยาบาลเฝ้าระวังสังเกตการณ์ TOP เคาน์เตอร์
ระดับบนไม่ควรสูงเกินกว่า 90 เซนติเมตร จากระดับพ้ืนห้อง 
เพ่ือไม่ให้บังสายตาในขณะเฝ้าดูผู้ป่วย 

    

13.3 ห้องตรวจของแพทย์ มีอ่างล้างมือส าหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่
อย่างน้อย 2 ห้องตรวจ ต่อ 1 อ่าง 

    

13.4 ที่เตียงผู้ป่วยควรมีม่านกั้นระหว่างเตียงผู้ป่วยเพ่ือบังสายตา
ระหว่างการรักษา และเพ่ือความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย 

    

13.5 มีป้ายติดหน้าห้องหรือหน้าแผนกบริการ ในต าแหน่งที่สามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน 

    

13.6 แผนกผู้ป่วยใน บริเวณต้ังเตียงผู้ป่วย ควรมีระยะระหว่างเตียง   
ไม่น้อยกว่า 1 เมตร  และสามารถน าเปลเข็นเข้าเทียบเตียงผู้ป่วย
ได้โดยสะดวก 

    

13.7 ห้องผ่าตัด ควรมีอ่างฟอกมือติดกับห้องผ่าตัดอย่างน้อย 2 อ่างต่อ 
1 ห้องผ่าตัด  และก๊อกน้ าควรใช้ก๊อกน้ าชนิดไม่ใช้มือสัมผัส เช่น 
ก๊อกน้ าแบบใช้เข่าดันเปิด-ปิดน้ า หรือแบบเซนเซอร์ 

    

13.8 แผนกเภสัชกรรม มีตู้หรือชั้นเก็บยา เวชภัณฑ์ ท่ีเป็นสัดส่วน และ
มีตู้แยกเก็บยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท ท่ีมี
กุญแจปิดอย่างมีประสิทธิภาพ 

    

13.9 แผนกเภสัชกรรม มีสถานที่ และโต๊ะส าหรับเตรียมยา – ผสมยา 
แยกเป็นสัดส่วนจากท่ีจัดยา 

    

13.10 แผนกรังสีวินิจฉัย มีป้ายค าเตือน “ผู้ป่วยมีครรภ์โปรดแจ้ง
เจ้าหน้าท่ีทราบ” 

    

13.11 แผนกรังสีวินิจฉัย มีป้ายสัญลักษณ์แสดงเขตรังสีในระดับสายตา     
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ล าดับ หัวข้อการประเมิน 
 มี 
(1) 

 มีบางส่วน 
 (0.5) 

ไม่มี 
 (0) 

หมายเหตุ 

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

    

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

    

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

    

                                                                            รวม  

  

                                            

     

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

 มีบางส่วน 
  (0.5) 

ไม่มี 
 (0) 

หมายเหตุ 

LS หมวดงานภูมิทัศน์ 

14 ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม  

14.1 บริเวณพักผ่อน มีพ้ืนที่รองรับเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ มคีวามร่มรื่น  
สวยงาม สงบ มีอากาศถ่ายเทที่ดี และเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละวัย  
ทั้งเด็กและผู้สูงอายุ 

    

14.2 พ้ืนที่ระหว่างอาคาร มีการจัดภูมิทัศน์ ใช้พรรณไม้ที่ดูแลรักษา 
ง่าย หรือใช้วัสดุตกแต่งพ้ืนผิวซึมน้ า (Porous Pavement) 

    

14.3 มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ  เช่น  แผนการดูแลรักษาพืชพรรณไม้   
แผนการแก้ไขน้ าท่วมขังบริเวณถนน-ทางเดินเท้า แผนการดูแล
รักษาความสะอาดไม่ให้มีเศษขยะ แผนการจัดให้มีถังขยะ
เพียงพอ   เป็นต้น 

    
 

                                                                               รวม 
 
 

  

    

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

 

ล าดับ หัวข้อการประเมิน 
 มี 
(1) 

 มีบางส่วน 
  (0.5) 

ไม่มี 
 (0) 

หมายเหตุ 

ST หมวดงานโครงสร้าง  

15 โครงสร้างอาคาร (ความม่ันคงแข็งแรงของอาคาร) 

15.1 มีแผนงานในการเฝ้าระวังให้อาคารมีสภาพพร้อมใชง้าน และ
มั่นคงแข็งแรง 

    

15.2 มีการตรวจสอบสภาพอาคารและบันทึกการตรวจสภาพอาคาร
พร้อมมีรายงานผลต่อหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บริหารโรงพยาบาล  

    

15.3 มีการตรวจสอบอาคารตามท่ีกฎหมายก าหนด     

                                                  รวม 
 
 

  

    

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

 มีบางส่วน 
  (0.5) 

ไม่มี 
 (0) 

หมายเหตุ 

EE หมวดงานระบบไฟฟ้า 

16 ระบบไฟฟ้าก าลัง 

16.1 มีแผนผังระบบไฟฟ้าก าลัง     

16.2 แนวการปักเสาพาดสายไฟฟ้าเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย       

16.3 บริเวณที่ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าแบบต้ังพ้ืนและน่ังร้านต้องมีที่ 
ว่างเพ่ือปฏิบัติงาน และมีการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า  
มีพ้ืนที่เพียงพอต่อการซ่อมบ ารุงและรถซ่อมบ ารุงสามารถเข้าถึงได้ มี
ป้ายแจ้งเตือนระวังอันตรายไฟฟ้าแรงสูง   

    

16.4 สายไฟฟ้ามีระยะห่างจากตัวอาคารที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายและมี
ความสูงจากผิวจราจรหรือทางเดินที่เหมาะสมโดยไม่กีดขวาง 
และไม่เป็นอันตรายต่อบุคคลทั่วไป   

    

16.5 มีกระแสไฟฟ้าจ่ายให้กับอุปกรณ์ที่ใช้กับผู้รับบริการอย่างเพียงพอ
ตลอด 24 ชั่วโมง    

    

16.6 มีการติดต้ังแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (ตู้ MDB) อยู่ในห้องที่ท าด้วยวัสดุ  
มั่นคงแข็งแรง มีท่ีว่างเพ่ือปฏิบัติงาน  สามารถเข้าตรวจสอบและ 
ซ่อมบ ารุงได้สะดวก  มีป้ายแจ้งเตือนระวังอันตรายจากไฟฟ้า   

    

16.7 ตู้สวิทช์ตัดตอน (PANEL BOARD) มีท่ีว่างเพ่ือปฏิบัติงาน  
สามารถเข้าตรวจสอบได้ง่ายและอยู่ในสภาพที่ยึดติดแน่นมั่นคง
แข็งแรง 

    

16.8 มีระบบการต่อลงดินของหม้อแปลงไฟฟ้า และแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 
(ตู้ MDB)      

    

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

    

16.10 การต่อลงดินในพ้ืนที่ที่ไม่มีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้า (กลุ่ม 0)  
และพ้ืนที่ที่มีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้า (กลุ่ม 1) 
สายดินติดต้ังต้องเป็นแบบแยก (TN–S)   

    

16.11 การต่อลงดินในพ้ืนที่ที่มีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้า (กลุ่ม 2) 
(ยกเว้นกลุ่ม 1) เช่น บริเวณห้องผ่าตัด,ห้อง ICU ฯลฯ ซึ่งการ 
จ่ายไฟฟ้าท่ีไม่ต่อเน่ืองสามารถก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้   
สายดินติดติดต้ังเป็นแบบแยกออกจากระบบ (IT)   
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ล าดับ หัวข้อการประเมิน 
 มี 
(1) 

มีบางส่วน 
  (0.5) 

ไม่มี 
 (0) 

หมายเหตุ 

17 ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
17.1 ภายนอกอาคารมีการติดต้ังเสาไฟฟ้าแสงสว่างหรือดวงโคมที่ให้ 

ความสว่างในเวลากลางคืนได้อย่างพอเพียง  สภาพของเสาไฟฟ้า 
และดวงโคมมีการติดต้ังอย่างมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย   

    

17.2 ภายในอาคารมีค่าความเข้มของแสงสว่างพอเพียงและเหมาะสม 
ต่อพ้ืนที่ใช้งาน   

    

17.3 ภายนอกอาคารมีอุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินและ 
ป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่ว 

    

18 ระบบไฟฟ้าส ารองฉุกเฉิน 
18.1 มีระบบไฟฟ้าส ารองฉุกเฉินในการท างานของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

ต้องสามารถจ่ายไฟใช้งานภายใน 10 วินาที ภายหลังระบบไฟฟ้า
ก าลังหลักหยุดท างาน   

    

18.2 เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองต้องอยู่ในที่มิดชิด  โดยอาจอยู่ภายใน 
อาคารหลักหรืออยู่เป็นอาคารแยกต่างหาก  มีการป้องกัน
แรงสั่นสะเทือนและเสียงจากเครื่อง  มีประตูทางเข้าออกสะดวก 
และกว้างเพียงพอต่อการเคลื่อนย้ายหรือซ่อมบ ารุง  โดยมีระยะ 
ห่างโดยรอบจากเครื่องกับผนังไม่น้อยกว่า 1 เมตร   

    

18.3 มีเครื่องส ารองไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS)  จ่ายให้กับอุปกรณ์ทางการ 
แพทย์ที่ส าคัญส าหรับวงจรช่วยชีวิตซึ่งไม่สามารถหยุดได้  มีการใช้
อย่างต่อเน่ืองเพียงพอและเหมาะสม โดยอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน  

    

19 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้     

19.1 มีการติดต้ังระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในทุกชั้นของอาคาร  ประกอบ 
ด้วยอุปกรณ์ส่งสัญญาณท่ีสามารถส่งเสียงหรือสัญญาณ  ให้ผู้ที่อยู่
ภายในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึง  โดยการควบคุมด้วยมือ 
หรือด้วยระบบอัตโนมัติในต าแหน่งที่เหมาะสม  เช่น  โถงพักรอ  
ห้องพักผู้ป่วย  ห้องท างาน  เป็นต้น      

    

20 ระบบป้องกันการเข้า-ออก     

20.1 มีการติดต้ังระบบป้องกันการเข้าออก เพ่ือป้องกันการเข้าถึงใน 
สถานที่เฉพาะที่ต้องการความปลอดภัย 

    

21 ระบบป้องกันแรงดันและกระแสเกิน     

21.1 มีการติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันแรงดัน  และกระแสเกินที่ 
แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก  (ตู้ MDB)   เพ่ือป้องกันแรงดันและ 
กระแสไฟเกินที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ฟ้าผ่า , สวิทซ์ชิ่ง , 
การลัดวงจร  เป็นต้น  

    

                                                                            รวม 
                                             
  
 

    
               
         ผลคะแนนหมวดไฟฟ้า (EE) 
 
               ………………  คะแนน 
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ล าดับ หัวข้อการประเมิน  มี 
(1) 

  มีบางส่วน 
  (0.5) 

ไม่มี 
 (0) 

    หมายเหตุ 
 

SN หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล 

22 ระบบประปา 

22.1 มีแผนผังประปา     

22.2 มีการส ารองน้ าประปา     

22.3 ถังเก็บน้ าส ารองต้องมีฝาถังปิดมิดชิด     

23 ระบบระบายน้ าและระบบสุขาภิบาล 

23.1 มีผังระบบระบายน้ า และระบบสุขาภิบาล     

23.2 มีระบบระบายน้ าฝนจากอาคารสู่แหลง่ระบายน้ าสาธารณะ     

23.3 มีการแยกประเภทท่อต่างๆ     

23.4 มีระบบสุขาภิบาลส าหรับห้องปฏิบัติการ     

                                                                              รวม 
 
                                             

    

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

 มีบางส่วน 
  (0.5) 

ไม่มี 
 (0) 

หมายเหตุ 

ME หมวดงานระบบเคร่ืองกล 

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

24.1 มีการแยกประเภทของลิฟต์ตามการใช้งาน ได้แก่ ลิฟต์โดยสาร ,  
ลิฟต์ขนของ , ลิฟต์ส าหรับพนักงานดับเพลิง  

    

24.2 มีขนาดและจ านวนเพียงพอต่อการใช้งาน     

24.3 บริเวณโถงหน้าลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้ ต้องมีพ้ืนที่สามารถเข็น
เปลนอนสวนกันได้ 

    

24.4 ก าหนดให้มีลิฟต์ส าหรับผู้พิการและทุพพลภาพสามารถใช้งานได้     

24.5 บริเวณโถงหน้าลิฟต์และภายในห้ องโดยสาร ต้องสะอาด         
มีระบบระบายอากาศและแสงสว่างภายในห้องโดยสารที่
เหมาะสม 

    

24.6 กรณี ไฟ ฟ้ าดับ   จั ด ให้ มี ระบบ ARD (Automatic Rescue 
Device) เพ่ือให้ลิฟต์สามารถเคลื่อนไปเทียบยังชั้นที่ใกล้ที่สุด
และประตูลิฟต์จะต้องเปิดออกทันที  

    

25 ระบบระบายอากาศ / ปรับอากาศ 

25.1 พ้ืนที่ให้บริการและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ต้องมีอากาศที่สะอาดจาก
ภายนอกเติมเข้าสู่ พ้ืนที่บริการ/ปฏิบัติงาน  ให้ได้อัตราการ
ถ่ายเทอากาศที่เหมาะสม ทั้งโดยวิธีธรรมชาติหรือวิธีกล 

    

25.2 มีการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศในบริเวณห้องตรวจ     

25.3 ห้องตรวจผู้ป่วยที่แสดงอาการโรคติดเชื้อทางอากาศ  ต้องมีการ
ควบคุมแรงดันอากาศ 

    

26 ระบบแก๊สทางการแพทย ์

26.1 ห้องเก็บท่อแก๊ส (Cylinder Room) ต้องแยกเป็นสัดส่วนกับ
ห้องปั๊มสุญญากาศและอากาศอัด 

    

26.2 ห้องเก็บท่อแก๊ส ต้องอยู่ในพ้ืนที่ที่สามารถขนย้ายขนส่ งได้
สะดวกปลอดภัย 

    

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

 มีบางส่วน 
  (0.5) 

ไม่มี 
 (0) 

หมายเหตุ 

26.4 มีจ านวนของท่อแก๊สอย่างเพียงพอต่อการใช้งานประจ าและ
ส ารอง 

    

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

    

26.6 ถังแก็สออกซิเจนเหลว (LIQUID OXYGEN) จุดติดต้ังจะต้องห่าง
ออกจากอาคารต่างๆ ในระยะที่ปลอดภัย  มีรั้วโปร่งกั้นโดยรอบ  
มีป้ ายเตือนอันตราย  และมีระบบดูแลบ ารุงรักษาอย่าง
สม่ าเสมอ 
*** (รพ.ระดับ F ไม่ต้องประเมินข้อ 26.6) 

    

                                                                                  รวม 
 

  

    

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

สรุปผลการเย่ียมประเมิน 
ผลคะแนนตาม

หมวด 
คิดเป็นร้อยละ 

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

                             
 
               

โรงพยาบาล.................................................... 
จังหวัด    ...................................................... 
วันท่ีประเมิน.................................................. 

 

ผู้เย่ียมประเมิน 

    ลงช่ือ ……………………………….………..ต าแหน่ง ………………………………….                    
(..................................................................) 
 

ผู้รับการเย่ียมประเมิน 
    ลงช่ือ ……………………………….………..ต าแหน่ง …………………………..........

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

 

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

 
   

 

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

 
……………   

 
 
 
    ผ่าน              ไม่ผ่าน 
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ค าอธิบายเกณฑ์การเยีย่มประเมนิมาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ 
ด้านที่ 2 ระบบงานอาคารและสภาพแวดลอ้มในโรงพยาบาล 

1. งานสถาปัตยกรรม 

1.1 แผนพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาลด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 

 แผนพัฒนาและการวางผังด้านอาคารและสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล เป็นเครื่องมือก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาโครงสร้างกายภาพของโรงพยาบาล โดยสอดคล้องกับแผนการพัฒนาหลักของโรงพยาบาล  
ท้ังนี้ แผนนี้จะแสดงถึงล าดับการพัฒนาอาคารและสภาพแวดล้อม ได้แก่ การรื้อถอน การสร้างทดแทน การสร้าง
เพิ่มเติม และการปรับปรุง/ดัดแปลง ซึ่งเช่ือมโยงกับแผนงบประมาณของโรงพยาบาล 

1.1.1 มีแผนพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาลด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อให้โรงพยาบาลมีทิศทางการพัฒนาด้านอาคารและสภาพแวดล้อมย่างเป็นระบบ 

วิธีการประเมิน 

 ตรวจเอกสารแผนพัฒนาและการวางผังด้านอาคารและสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีแผนพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาลด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 

0.5 คะแนน 
มีแผนพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาลด้านอาคารและสภาพแวดล้อม โดยเป็นแผนท่ีจัดท าขึ้น
มากกว่า 5 ปีท่ีผ่านมา (นับถึงปีปัจจุบัน) 

1 คะแนน 
มีแผนพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาลด้านอาคารและสภาพแวดล้อมโดยเป็นแผนท่ีจัดท าขึ้น
ไม่เกิน 5 ปีท่ีผ่านมา (นับถึงปีปัจจุบัน) 

เอกสารอ้างอิง 

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

นิยามศัพท์ 
 แผนพัฒนาและการวางผังด้านอาคารและสภาพแวดล้อม หมายถึง แผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินของ

หน่วยงานเต็มรูปแบบ และทิศทางการขยายตัวตามนโยบายของหน่วยงาน รวมถึงการก าหนดต าแหน่ง
อาคาร ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (ได้แก่ ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบส่ือสาร  
ร้านสวัสดิการ เป็นต้น) ระบบโครงข่ายคมนาคมและการสัญจร (ได้แก่ ถนน ทางเดิน ทางเดินเช่ือม เป็น
ต้น) ทรัพยากร(แหล่งน้ า) และการจัดล าดับการพัฒนา โดยการวางผัง การจัดสภาพแวดล้อม  
ภูมิประเทศ (สภาพท่ีต้ัง) การจัดกลุ่มอาคาร (Zoning) การจัดความหนาแน่นอาคาร (Density) และการ
หันทิศทางอาคาร (Orientation) ให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคารท่ีเกี่ยวข้อง และเพื่อให้เกิด
ประโยชน์และประสิทธิภาพการใช้สอยเชิงพื้นท่ีสูงสุด 
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1.1.2 มีการจัดท าผังบริเวณของโรงพยาบาลที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน (ปีปัจจุบัน)  

วัตถุประสงค ์

 เพื่อให้โรงพยาบาลมีผังบริเวณท่ีแสดงรูปแบบและข้อมูลด้านอาคารและสภาพแวดล้อมท่ีตรงกับสภาพท่ี
เป็นจริงในปัจจุบัน ได้แก่ จ านวนอาคาร ต าแหน่งอาคาร ระยะระหว่างอาคาร รูปร่างและขนาดอาคาร รูปร่างและ
ขนาดท่ีดินโรงพยาบาล ต าแหน่งทางเข้า-ออกโรงพยาบาล ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เป็นต้น 

วิธีการประเมิน 
1. ตรวจเอกสาร/ผังบริเวณ 

2. ส ารวจตรวจสอบความถูกต้องของผังบริเวณ โดยเทียบกับสภาพพื้นท่ีจริง 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีผังบริเวณ 

0.5 คะแนน มีผังบริเวณท่ีไม่ตรงกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 

1 คะแนน มีผังบริเวณท่ีตรงกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 

เอกสารอ้างอิง 

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

นิยามศัพท์ 
 ผังบริเวณ หมายถึง ผังท่ีแสดงข้อมูลกายภาพในปัจจุบัน ได้แก่ ต าแหน่งอาคาร ระบบสาธารณูปโภค

และสาธารณูปการ (ได้แก่ ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบส่ือสาร ร้านสวัสดิการ เป็นต้น) ระบบ
โครงข่ายคมนาคมและการสัญจร (ได้แก่ ถนน ทางเดิน ทางเดินเช่ือม เป็นต้น) ทรัพยากร (แหล่งน้ า) 
เป็นต้น เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและวางแผนด้านอาคารและสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน 

1.1.3 มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาและการวางผังของโรงพยาบาล 

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้โรงพยาบาลน าแผนพัฒนาและการวางผังด้านอาคารและสภาพแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
ระบบ โดยการน าเสนอแผนเพื่อของบประมาณลงทุนสร้างอาคารทดแทน สร้างอาคารเพิ่มเติม ปรับปรุง/ดัดแปลง
อาคารเดิม รวมทั้งสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลด้วย 

วิธีประเมิน 

 ตรวจเอกสารหลักฐานความส าเร็จการด าเนินงานตามแผน 
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วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการน าแผนไปปฏิบัติ 

0.5 คะแนน มีการน าแผนไปปฏิบัติไม่ครบทุกขั้นตอนตามแผน (ร้อยละ 80) 

1 คะแนน มีการน าแผนไปปฏิบัติครบทุกขั้นตอนตามแผน (ร้อยละ 100) 

1.2 ทางเข้า-ออกโรงพยาบาล 

  ทางเข้า-ออกของโรงพยาบาลอาจมีมากกว่า 1 จุด ได้แก่ ทางเข้า -ออกหลัก ส าหรับผู้รับบริการและ
เจ้าหน้าท่ี ทางเข้า-ออกรองส าหรับผู้รับบริการและเจ้าหน้าท่ี ทางเข้า-ออกส าหรับเจ้าหน้าท่ี และทางเข้า -ออก 
ส าหรับส่งของ/บริการโรงพยาบาล เป็นต้น โดยทางเข้า-ออกหลักต้องค านึงความปลอดภัยเป็นส าคัญ 

 1.2.1 ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

วัตถุประสงค ์

 เพื่ออ านวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ 

วิธีการประเมิน 

 ตรวจส ารวจบริเวณทางเข้า-ออกของโรงพยาบาล มีข้อก าหนดจ านวน 3 ข้อดังนี้ 

 1) มีป้ายแสดงสัญลักษณ์ทางเข้า-ออก  

 2) มีโคมไฟส่องสว่าง  

 3) ไม่มีส่ิงบดบังการมองเห็นทางเข้า-ออก 

วิธีการให้คะแนน 

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

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

1 คะแนน ตรงตามข้อก าหนดท้ัง 3 ข้อ  

1.2.2 ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล มีการแบ่งช่องทางสัญจรส าหรับยานพาหนะและผู้สัญจรทางเท้า   
อย่างชัดเจน  

วัตถุประสงค ์

 เพื่ออ านวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ 

วิธีการประเมิน 

 ตรวจส ารวจบริเวณทางเข้า-ออกของโรงพยาบาล 
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วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการแบ่งช่องทางสัญจรอย่างชัดเจน 

0.5 คะแนน มีการแบ่งช่องทางสัญจรอย่างชัดเจน 

1 คะแนน มีการแบ่งช่องทางสัญจรอย่างชัดเจน โดยจัดท าระดับพื้นทางเดินเท้าให้สูงกว่าระดับพื้นถนน 

1.2.3 ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล ส าหรับช่องทางเดินรถทางเดียว มีความกว้างไม่น้อยกว่า 3.50 ม. 

วัตถุประสงค ์

 เพื่ออ านวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ 

วิธีการประเมิน 

 ตรวจส ารวจความกว้างช่องทางเดินรถทางเดียวบริเวณทางเข้า-ออกของโรงพยาบาล 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ช่องทางเดินรถทางเดียว มีความกว้างไม่ถึง 3.00 เมตร 

0.5 คะแนน ช่องทางเดินรถทางเดียว มีความกว้างต้ังแต่ 3.00 เมตร แต่น้อยกว่า 3.50 เมตร 

1 คะแนน ช่องทางเดินรถทางเดียว มีความกว้างต้ังแต่ 3.50 เมตรขึ้นไป 

หรือ 

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

วัตถุประสงค ์

 เพื่ออ านวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ 

วิธีการประเมิน 

 ตรวจส ารวจความกว้างช่องทางเดินรถสองทาง/เดินรถสวนทางบริเวณทางเข้า-ออกของโรงพยาบาล 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ช่องทางเดินรถสองทาง/เดินรถสวนทาง มีความกว้างไม่ถึง 5.00 เมตร 

0.5 คะแนน ช่องทางเดินรถสองทาง/เดินรถสวนทาง มีความกว้างต้ังแต่ 5.00 เมตร แต่น้อยกว่า 6.00 เมตร 

1 คะแนน ช่องทางเดินรถสองทาง/เดินรถสวนทาง มีความกว้างต้ังแต่ 6.00 เมตรขึ้นไป 
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1.3 การเข้าถึงแผนก/ส่วนบริการของโรงพยาบาล 
  แผนก/ส่วนบริการต่างๆของโรงพยาบาลมีความจ าเป็นเร่งด่วนต่อการเข้าถึงท่ีแตกต่างกัน ส าหรับส่วน

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

วัตถุประสงค ์

 เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

วิธีการประเมิน 

1) ตรวจจับเวลาการเคล่ือนย้ายผู้ป่วยโดยยานพาหนะขนย้ายจากทางเข้าหลักของโรงพยาบาลถึงบริเวณ
จอดรถรับ-ส่งผู้ป่วยของอาคาร/แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในภาคเช้า 

2) ตรวจจับเวลาการเคล่ือนย้ายผู้ป่วยโดยยานพาหนะขนย้ายจากทางเข้าหลักของโรงพยาบาลถึงบริเวณ
จอดรถรับ-ส่งผู้ป่วยของอาคาร/แผนกผู้ป่วยนอก ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในภาคเช้า 

3) เปรียบเทียบเวลาตามข้อ 1) กับข้อ 2) 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน เวลาตามข้อ 1) มากกว่าข้อ 2) 

0.5 คะแนน เวลาตามข้อ 1) เท่ากับข้อ 2) 

1 คะแนน เวลาตามข้อ 1) น้อยกว่าข้อ 2) 

นิยามศัพท์ 

 บริเวณจอดรถรับ-ส่งผู้ป่วย หมายถึง พื้นท่ีส าหรับให้รถยนต์ส่วนบุคคล รถพยาบาล สามารถจอดรับ-ส่ง
ผู้ป่วยได้ 

1.3.2 มีการเข้าถึงแผนกผู้ป่วยนอกได้สะดวก 

วัตถุประสงค ์

 เพื่ออ านวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ 

วิธีการประเมิน 

 ตรวจจับเวลาการเคล่ือนย้ายผู้ป่วยโดยยานพาหนะขนย้ายจากทางเข้าหลักของโรงพยาบาลถึงบริเวณจอด
รถรับ-ส่งผู้ป่วยของอาคาร/แผนกผู้ป่วยนอก ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในภาคเช้า 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 5 นาที 

0.5 คะแนน ใช้เวลามากกว่า 3 นาทีและน้อยกว่า 5 นาที 

1 คะแนน ใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที 
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1.๔ ป้ายน าทาง ป้ายจราจร ป้ายชื่อโรงพยาบาล ป้ายชื่ออาคาร 

  การก าหนดรูปแบบป้ายชนิดต่างๆ โดยท่ัวไปแล้วจะเป็นไปตามมาตรฐานความเข้าใจในระดับสากล  
ซึ่งจ าแนกไปตามลักษณะการส่ือสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจแก่ผู้พบเห็น ตามหลัก ดังนี้ 

ก. ป้ายชนิดแนะน าหรือบอกประเภทการใช้งาน ใช้ส าหรับบอกประเภทพื้นท่ีหรือน าทางไปสู่
จุดหมายของผู้ใช้โครงการโดยท่ัวไปจะใช้ป้ายพื้นสีฟ้าและสีเขียว 

ข. ป้ายชนิดเตือนหรือขอความร่วมมือใช้ส าหรับแจ้งเตือนเพื่อป้องกันอันตรายในรูปแบบต่างๆ 
ท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยท่ัวไปแล้วจะใช้ป้ายพื้นสีเหลือง 

ค. ป้ายชนิดบังคับหรือห้าม ใช้ส าหรับบังคับให้กระท าหรือมิให้กระท าการใดๆท่ีอาจก่อให้เกิด
อันตรายและกีดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี โดยท่ัวไปแล้วจะใช้ป้ายพื้นสีแดงตัดขาว 

1.๔.๑ มีป้ายน าทางบอกทิศทางและระยะทางสู่โรงพยาบาล ติดต้ังอยู่บนถนนสาธารณะสายหลัก สายรอง 
และบริเวณทางร่วมทางแยกในระยะที่เหมาะสม 

วัตถุประสงค์  

 เพื่ออ านวยความสะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงแก่ผู้ท่ีต้องการมาติดต่อหรือใช้บริการโรงพยาบาล  

วิธีการประเมิน  

 ความชัดเจนในการมองเห็นส าหรับผู้ใช้รถใช้ถนน โดยระดับและระยะการติดต้ังให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ของกรมขนส่งทางบก โดยให้มีป้ายน าทางในรัศมีไม่น้อยกว่า 5 กิโลเมตรและมีอย่างต่อเนื่องและชัดเจนจากประตู
ทางเข้าหลักของโรงพยาบาล 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีป้ายบอกทางและระยะทาง ในรัศมี 5 กิโลเมตร  

0.5 คะแนน มีป้ายบอกทางและระยะทาง ในรัศมี 5 กิโลเมตร แต่ขาดความต่อเนื่องหรือไม่ชัดเจน 

1 คะแนน มีป้ายบอกทางและระยะทาง ในรัศมี 5 กิโลเมตร ท่ีต่อเนื่องและชัดเจน  

นิยามศัพท์  

 ป้ายน าทางบอกทิศทาง หมายถึง ป้ายท่ีแสดงสัญลักษณ์เพื่อน าทางให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนนสามารถมาถึง
จุดหมายได้ 

 ระยะทางสู่โรงพยาบาล หมายถึง ระยะทางท่ีใช้บอกระยะจากจุดท่ีรถวิ่งถึงจุดหมาย (โรงพยาบาล) 
 ถนนสาธารณะ หมายถึง ถนนท่ีประชาชนท่ัวไปสามารถใช้งานได้  
 สายหลัก หมายถึง ถนนสายหลักมุ่งสู่โรงพยาบาล 
 สายรอง หมายถึง ถนนสายรองหรือถนนซอยท่ีสามารถเข้าสู่โรงพยาบาลได้ 
 บริเวณทางร่วม ทางแยก หมายถึง เส้นทางท้ังสองทางมาตัดผ่านกันหรือทางท่ีแยก ไปเส้นทางอื่นจาก

เส้นทางเดียวกัน 
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1.๔.๒ มีป้ายจราจรภายในโรงพยาบาล ติดต้ังในต าแหน่งที่เหมาะสม สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการบริหารจัดการเส้นทางเดินรถของโรงพยาบาล  

วิธีการประเมิน  

 รูปแบบและขนาดท่ีเป็นไปตามมาตรฐานของกรมขนส่งทางบก โดยติดต้ังในระดับท่ีสามารถมองเห็นได้
ชัดเจน (สูงจากพื้นประมาณ 1.50 เมตร) 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีป้ายจราจร  

o.๕ คะแนน มีป้ายจราจรท่ีครบถ้วนครอบคลุมแต่มองเห็นได้ไม่ชัดเจนหรือป้ายช ารุดเสียหาย 

๑ คะแนน มีป้ายจราจรท่ีครบถ้วนครอบคลุมและมองเห็นได้ชัดเจน 

เอกสารอ้างอิง 

 คู่มือการจราจร กรมขนส่งทางบก 

นิยามศัพท์  

 ป้ายจราจร หมายถึง ป้ายท่ีใช้ควบคุมวินัยจราจรตามมาตรฐานกรมขนส่งทางบก 
 ต าแหน่งท่ีเหมาะสม หมายถึง ต าแหน่งท่ีติดต้ังป้ายจราจรในต าแหน่งท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจนและไม่ท่ี

กีดขวางต่อการสัญจรท้ังทางรถและทางคน 

1.๔.๓ มีป้ายบอกทางไปยังอาคาร/แผนกต่างๆ มองเห็นได้ชัดเจน พร้อมระบบไฟส่องสว่างที่เหมาะสม 

วัตถุประสงค์ 

 เพื่ออ านวยความสะดวกในการน าทางผู้ใช้อาคารไปยังพื้นท่ีต่างๆได้โดยไม่สับสน 

วิธีการประเมิน  

 รูปแบบและขนาดท่ีเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยติดต้ังในระดับท่ีสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน  
และไม่เกิดความสับสนในการรับรู้ของผู้ใช้อาคารในทุกกลุ่ม 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีป้ายบอกทางไปยังอาคาร/แผนกต่างๆ  

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

๑ คะแนน มีป้ายบอกทางไปยังอาคาร/แผนกต่างๆ ท่ีครบถ้วนครอบคลุมและมองเห็นได้ชัดเจน 

นิยามศัพท์  

 ป้ายบอกทาง หมายถึง ป้ายแสดงสัญลักษณ์หรือข้อความเพื่อบอกทิศทางหรือน าทางไปสู่จุดหมาย  
 ระบบไฟส่องสว่าง หมายถึง ไฟส่องสว่างเพื่อให้สามารถมองเห็นป้ายได้ชัดเจน 
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1.๔.๔ มีป้ายชื่อโรงพยาบาล ป้ายชื่ออาคารที่เป็นหน่วยบริการส าคัญ ได้แก่ แผนกฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยนอก 
เป็นต้น ติดต้ังอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางวันและมีไฟส่องสว่างใน
เวลากลางคืน 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อบ่งบอกช่ือหรือประเภทอาคาร ท่ีให้บริการตามประเภทต่างๆได้อย่างชัดเจน 

วิธีการประเมิน  

 การใช้ลักษณะตัวอักษร/สี สามารถเข้าใจได้ง่าย และมีขนาดท่ีเหมาะสมมองเห็นได้ชัดเจน  โดยติดต้ังใน
ต าแหน่งท่ีสังเกตเห็นได้ชัดเจนแม้จะเป็นช่วงเวลากลางคืน 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน 
ไม่มีป้ายช่ืออาคาร/หน่วยบริการ หรือมี แต่อาจส่ือสารไม่ชัดเจน ช ารุดเสียหาย และไม่มีหรือมีไฟ
ส่องสว่าง แต่ช ารุดเสียหาย 

o.๕ คะแนน 
มีป้ายช่ืออาคาร/หน่วยบริการ ท่ีส่ือสารได้ชัดเจน ป้ายอยู่ในลักษณะท่ีสมบูรณ์ มีไฟส่องสว่างใน
เวลากลางคืน แต่สังเกตเห็นได้ไม่ชัดเจน มีขนาดเล็ก หรือรูปแบบท่ีอาจท าให้เกิดความสับสน 

๑ คะแนน 
มีป้าย ช่ืออาคาร/หน่วยบริการ ท่ีส่ือสารได้ชัดเจน ครบถ้วนสมบูรณ์ มีไฟส่องสว่างในเวลา
กลางคืนและได้ขนาดสัดส่วน ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

นิยามศัพท์  

 ป้ายช่ือโรงพยาบาล หมายถึง ป้ายท่ีแสดงสัญลักษณ์หรือข้อความเพื่อบอกช่ือของโครงการ 
 ป้ายช่ืออาคารหมายถึง ป้ายท่ีแสดงข้อความเพื่อบอกประเภทการใช้งานภายในอาคารนั้นๆ  

1.5 ถนนภายในโรงพยาบาล  

 ถนนภายในโรงพยาบาล จัดเตรียมไว้เพื่ออ านวยความสะดวกในการเข้าถึง (Accessibility) ท้ังส าหรับผู้มา
รับบริการและเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการในการเดินทางด้วยยานพาหนะจากท่ีพักอาศัยหรือสถานท่ีอื่นๆ ไปยังหน่วย
บริการหรืออาคารต่างๆ ซึ่งต้ังอยู่ภายในโรงพยาบาล นอกจากนี้ถนนภายในโรงพยาบาลควรมีความปลอดภัยต่อ
การใช้งานของท้ังผู้ขับขี่ยานพาหนะและผู้สัญจรด้วยการเดินเท้า  
  1.5.1 ความกว้างของเขตทางที่เหมาะสมกับการสัญจร/ การจัดการจราจรภายใน 

วัตถุประสงค์ 

 เพื่ออ านวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ยานพาหนะและผู้สัญจรด้วยเท้าซึ่งใช้เส้นทางถนน
ภายในโรงพยาบาลเพื่อการสัญจร/ ติดต่อระหว่างหน่วยบริการหรืออาคารต่างๆ ซึ่งต้ังอยู่ภายในโรงพยาบาล ด้วย
การจัดเตรียมความกว้างของเขตทางของถนนภายในโรงพยาบาลให้มีขนาดท่ีเหมาะสมกับการสัญจร/ การจัด
การจราจรภายในโรงพยาบาล 

วิธีการประเมิน 

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

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

 ภายหลังจากท าการวัดแต่ละจุดเสร็จเรียบร้อย ให้ผู้ประเมินบันทึกผลการวัดลงในช่องหมายเหตุของแบบ
ประเมิน จากนั้นน าผลการวัดระยะมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดดังนี้ 
 1. กรณีเดินรถทางเดียว ต้องมีความกว้างของเขตทาง กว้างไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร 
 2. กรณีเดินรถสวนทางกัน ต้องมีความกว้างของเขตทาง กว้างไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร 

วิธีการให้คะแนน  

กรณีเดินรถทางเดียว 

0 คะแนน ความกว้างของเขตทางท้ัง 5 จุด มีค่าน้อยกว่า 3.50 เมตร และมีค่าเฉล่ียของผลรวมทั้ง 5 จุด 
น้อยกว่า 3.30 เมตร 

0.5 คะแนน ความกว้างของเขตทางท้ัง 5 จุด มีค่าน้อยกว่า 3.50 เมตร แต่มีค่าเฉล่ียของผลรวมท้ัง 5 จุด 
ไม่น้อยกว่า 3.30 เมตร 

1 คะแนน ความกว้างของเขตทางท้ัง 5 จุด มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 3.50 เมตร 

กรณีเดินรถสวนทางกัน 

0 คะแนน 
ความกว้างของเขตทางท้ัง 5 จุด มีค่าน้อยกว่า 6.00 เมตร และมีค่าเฉล่ียของผลรวมท้ัง 5 จุด 
น้อยกว่า 5.70 เมตร 

0.5 คะแนน 
ความกว้างของเขตทางท้ัง 5 จุด มีค่าน้อยกว่า 6.00 เมตร แต่มีค่าเฉล่ียของผลรวมท้ัง 5 จุด 
ไม่น้อยกว่า 5.70 เมตร 

1 คะแนน ความกว้างของเขตทางท้ัง 5 จุด มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 6.00 เมตร 

กรณีที่มีการเดินรถทั้งทางเดียวและสวนทางกัน 

 ให้แยกพิจารณาตามเกณฑ์ของแต่ละกรณี โดยค านวณจากค่าเฉล่ียของผลรวมของระยะความกว้างของ
เขตทางจากจ านวนต าแหน่งท่ีวัดในแต่ละกรณี เช่น ณ ประตูทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล และ ณ บริเวณ
กึ่งกลางเส้นทางถนนภายในระหว่างประตูทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาลกับถนนหน้าอาคารผู้ป่วยนอกมีการ
เดินรถสวนทางกัน ให้วัด ระยะความกว้างของเขตทางท้ัง 2 ต าแหน่งแล้วน ามาพิจารณาในเงื่อนไขของกรณีเดินรถ
สวนทางกันและหาค่าเฉล่ียเพียง 2 ต าแหน่งนี้เท่านั้น จากนั้นจึงพิจารณาผลการค านวณค่าเฉล่ียตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดในกรณีเดินรถสวนทางกัน เป็นต้น 

นิยามศัพท์  

 ความกว้างของเขตทาง หมายถึง ความกว้างของพื้นผิวส าหรับการสัญจรโดยยานพาหนะ เช่น รถยนต์ 
และรถจักรยานยนต์ เป็นหลัก โดยวัดจากขอบทางด้านหนึ่งไปยังขอบทางด้านตรงข้ามในแนวต้ังฉาก และไม่รวม
ความกว้างของรางระบายน้ าหรือทางเดินเท้า (ถ้ามี) 



  

 

คู่มือ การส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจ าปี พ.ศ. 2562                                                                                             หน้า 68/246 

 

1.5.2 พื้นผิวมีความคงทนถาวร เรียบร้อยสม่ าเสมอ ไม่มีหลุมบ่อ มีความลาดเอียงที่เหมาะสม สามารถระบาย
น้ าฝนได้ดี ไม่มีน้ าขังในภาวะปกติ 

วัตถุประสงค ์

 เพื่ออ านวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับผู้ขับข่ียานพาหนะและผู้สัญจรด้วยเท้าซึ่งใช้เส้นทางถนน
ภายในโรงพยาบาลเพื่อการสัญจร/ ติดต่อระหว่างหน่วยบริการหรืออาคารต่างๆ ซึ่งต้ังอยู่ภายในโรงพยาบาล ด้วย
การจัดเตรียมพื้นผิวของถนนภายในโรงพยาบาลให้มีพื้นผิวท่ีมีความคงทนถาวร มีความเรียบร้อย สม่ าเสมอ ไม่มี
หลุมบ่อซึ่งอาจท าให้เกิดความไม่สะดวกและอาจเกิดอันตรายได้ รวมท้ังมีความลาดเอียงท่ีเหมาะสม สามารถ
ระบายน้ าได้ดี ไม่มีน้ าขังในภาวะปกติ 

วิธีการประเมิน 

 ผู้ประเมินท าการประเมินด้วยสายตาโดยการเดินส ารวจและตรวจสอบสภาพของพื้นผิวถนนภายใน
โรงพยาบาล โดยเริ่มต้นจากบริเวณประตูทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาลไปตามแนวถนนภายในซึ่งน าไปสู่
ทางเข้าหลักของอาคารผู้ป่วยนอก และทางเข้าหลักของอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน พร้อมท้ังท าการตรวจสอบดูว่า
สภาพพื้นผิวของถนนจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ดังต่อไปนี้ 
 - พื้นผิวมีความคงทนถาวร โดยพิจารณาจากวัสดุซึ่งใช้ในการก่อสร้างและวัสดุพื้นผิว เช่น คอนกรีตผิวขัด
หยาบ/ ขัดเรียบ คอนกรีตปูแผ่นกระเบ้ืองเคลือบ และหินคลุกบดอัดผิวลาดยาง เป็นต้น 
 - พื้นผิวถนนมีความเรียบร้อย สม่ าเสมอ ไม่มีหลุมบ่อหรือการแตกร้าวขนาดใหญ่ซึ่งอาจท าให้เกิดความไม่
สะดวกและอาจเกิดอันตรายข้ึนกับผู้ขับขี่ยานพาหนะได้ 
 - พื้นผิวถนนมีความลาดเอียงท่ีเหมาะสม สามารถระบายน้ าได้ดี ไม่มีน้ าท่วมขังในภาวะปกติ (ไม่มีฝนตก) 
 ระหว่างการเดินส ารวจ หากผู้ประเมินพบเห็นสภาพพื้นผิวถนนซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ให้ท าการ
บันทึกส่ิงท่ีสังเกตพบว่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดข้อใดลงในช่องหมายเหตุของแบบประเมิน จากนั้นจึงท าการ
พิจารณาให้คะแนนเกณฑ์ท่ีประเมิน  

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน พื้นผิวถนนมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ท่ีก าหนดทุกข้อ หรือตรงตามเกณฑ์ท่ีก าหนดเพียงข้อใด
ข้อหนึ่งในสามข้อ 

0.5 คะแนน พื้นผิวถนนมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ท่ีก าหนดสองในสามข้อ 

1 คะแนน พื้นผิวถนนมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ท่ีก าหนดครบทุกข้อ 

1.5.3 บริเวณจุดตัดถนนมีป้ายบอกทางชัดเจนและปราศจากสิ่งบดบังสายตา หากมีสิ่งบดบังสายตาต้องมี
มาตรการเสริมความปลอดภัย  

วัตถุประสงค ์

 เพื่ออ านวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับผู้ขับข่ียานพาหนะและผู้สัญจรด้วยเท้าซึ่งใช้เส้นทางถนน
ภายในโรงพยาบาลเพื่อการสัญจร/ ติดต่อระหว่างหน่วยบริการหรืออาคารต่างๆ ซึ่งต้ังอยู่ภายในโรงพยาบาล  
โดยการจัดเตรียมป้ายซึ่งมีช่ืออาคารและลูกศรช้ีทิศทางไปยังอาคารนั้นๆ ด้วยขนาดของตัวอักษรและเครื่องหมาย
ลูกศรท่ีสามารถอ่านและมองเห็นได้ชัดเจนจากต าแหน่งผู้ขับขี่ยานพาหนะท้ังในเวลากลางวันและเวลากลางคืน 
รวมท้ังต้องมีมาตรการเสริมความปลอดภัยท่ีเหมาะสมหากมีส่ิงบดบังสายตา เช่น การติดต้ังกระจกโค้ง การติดต้ัง
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ป้ายเตือนให้ลดความเร็วของยานพาหนะหรือการท าลูกระนาดบนถนนเพื่อบังคับให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะลดความเร็ว
ก่อนถึงจุดตัดของถนน เป็นต้น 

วิธีการประเมิน 

 ผู้ประเมินท าการส ารวจถนนภายโรงพยาบาลซึ่งมีจุดตัดหรือทางแยก จ านวนไม่น้อยกว่า 3 แห่ง โดยด าเนินการ
ส ารวจจากหน้าโรงพยาบาลไปยังอาคารผู้ป่วยนอก อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กลุ่มอาคารวินิจฉัยและรักษา  
กลุ่มอาคารผู้ป่วยใน และกลุ่มอาคารสนับสนุน ตามล าดับ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ท่ีก าหนดดังต่อไปนี้ 
 - มีป้ายบอกทางไปยังอาคารสถานท่ีต่างๆ ภายในโรงพยาบาล 
 - ป้ายบอกทางมีขนาดของตัวอักษรและเครื่องหมายลูกศรท่ีสามารถอ่านและมองเห็นได้ชัดเจนจาก
ต าแหน่งผู้ขับขี่ยานพาหนะท้ังในเวลากลางวันและเวลากลางคืน 
 - ป้ายบอกทาง รวมท้ังครุภัณฑ์ประกอบถนน(ถ้ามี) เช่น เก้าอี้สนาม ถังขยะ ติดต้ังโดยไม่บดบังสายตา
กรณีมีส่ิงบดบังสายตาต้องมีมาตรการเสริมความปลอดภัยท่ีเหมาะสม เช่น การติดต้ังกระจกโค้ง การติดต้ังป้าย
เตือนให้ลดความเร็วของยานพาหนะหรือการท าลูกระนาดบนถนนเพื่อบังคับให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะลดความเร็วก่อน
ถึงจุดตัดของถนน เป็นต้น 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการด าเนินการใดๆ ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด หรือด าเนินการตามเกณฑ์ท่ีก าหนดได้เพียงข้อใด
ข้อหนึ่ง 

0.5 คะแนน ด าเนินการได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 2 ข้อ 

1 คะแนน ด าเนินการได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 3 ข้อข้ึนไป 

1.5.4 รัศมีวงเลี้ยวมีขนาดเหมาะสม สะดวกและปลอดภัยต่อการบังคับเลี้ยวยานพาหนะ 

วัตถุประสงค ์

 เพื่ออ านวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับผู้ขับข่ียานพาหนะซึ่งใช้เส้นทางถนนภายในโรงพยาบาล
เพื่อการสัญจร/ติดต่อระหว่างหน่วยบริการหรืออาคารต่างๆ ซึ่งต้ังอยู่ภายในโรงพยาบาล โดยการจัดเตรียมรัศมีวง
เล้ียวของถนนภายในโรงพยาบาลให้มีขนาดเหมาะสมกับยานพาหนะ โดยเฉพาะรถพยาบาลและรถยนต์นั่งส่วน
บุคคลขนาดกลาง ซึ่งผู้ขับขี่ควรสามารถบังคับเล้ียวได้อย่างสะดวกและปลอดภัย  
วิธีการประเมิน 

 ผู้ประเมินท าการวัดรัศมีวงเล้ียวของถนนภายในโรงพยาบาลบริเวณอาคารผู้ป่วยนอก อาคารอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน และอาคารผู้ป่วยใน อย่างน้อย 3 จุด โดยเกณฑ์ท่ีใช้ประกอบการพิจารณาคือ รัศมีวงเล้ียวของถนนภายใน
โรงพยาบาลควรมีขนาดไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร  

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน รัศมีวงเล้ียวของท้ัง 3 จุด มีขนาดน้อยกว่า 5.50 เมตร และมีค่าเฉล่ียของผลรวมท้ัง 3 จุด 
น้อยกว่า 5.25 เมตร 

0.5 คะแนน รัศมีวงเล้ียวของท้ัง 3 จุด มีขนาดน้อยกว่า 5.00 เมตร แต่มีค่าเฉล่ียของผลรวมท้ัง 3 จุด 
มากกว่า 5.25 เมตร 

1 คะแนน รัศมีวงเล้ียวของท้ัง 3 จุด มีขนาดเท่ากับหรือมากกว่า 5.50 เมตร 
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นิยามศัพท์  

 รัศมีวงเล้ียวของถนน หมายถึง ระยะต้ังฉากจากจุดกึ่งกลางความกว้างของถนน ณ จุดเริ่มต้นส่วนโค้งท้ัง
สองด้านของถนน ซึ่งมาตัดกัน ณ จุดศูนย์กลางของวงกลมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส่วนโค้งนั้น 

1.6. ทางเดินเท้า 

 ทางเดินเท้า จัดเตรียมไว้เพื่ออ านวยความสะดวกในการเข้าถึง (Accessibility) ท้ังส าหรับผู้มารับบริการ
และเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการในการเดินทางด้วยเท้าจากทางเข้า -ออกหลักของโรงพยาบาลซึ่งเช่ือมต่อกับทางเท้า
สาธารณะภายนอกโรงพยาบาล ไปยังหน่วยบริการหรืออาคารต่างๆ ซึ่งต้ังอยู่ภายในโรงพยาบาล โดยทางเดินเท้า
ภายในโรงพยาบาล นอกจากมีไว้เพื่ออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงส่วนต่างๆ ของโรงพยาบาลแล้ว ควรมีความ
ปลอดภัยต่อการใช้งานของผู้เดินเท้าด้วยเช่นกัน  

1.6.1 มีการแบ่งขอบเขตของทางเดินเท้าออกจากเส้นทางจราจรของยานพาหนะอย่างชัดเจนด้วยวิธีการที่
เหมาะสม 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อให้ผู้ใช้ทางเดินเท้าได้รับความปลอดภัยในระหว่างการเดินทางด้วยเท้าจากทางเข้า -ออกหลักของ
โรงพยาบาลไปยังหน่วยบริการและอาคารต่างๆ ซึ่งต้ังอยู่ภายในโรงพยาบาล ทางเดินเท้าอาจทอดตัวขนานติดกับ
ถนนภายในหรือไม่ก็ได้ กรณีท่ีทางเท้ามีการทอดตัวขนานติดกับถนนภายใน ทางเท้านั้นจะต้องมีการแบ่งขอบเขต
แยกออกจากถนนอย่างชัดเจน ซึ่งสามารถด าเนินการได้ด้วยการยกระดับพื้นผิวทางเท้าให้สูงกว่าระดับพื้นผิวถนน 
10-15 เซนติเมตร เป็นอย่างน้อย หรือหากทางเท้านั้นมีระดับพื้นผิวใกล้เคียงหรือเท่ากับระดับพื้นผิวถนน ควรมี
มาตรการเสริมความปลอดภัยด้วยการน าอุปกรณ์ส าหรับแบ่งขอบเขต เช่น แผงกั้นเหล็ก หรือแผงกั้น/ เสากั้น
พลาสติก มาวางกั้นระหว่างขอบของถนนต่อกับขอบของทางเดินเท้าเป็นระยะตลอดแนวเส้นทางเดินเท้า หรือใช้
วิธีการทาสี / ตีเส้น เพื่อแบ่งขอบเขตระหว่างขอบของถนนกับขอบของทางเดินเท้าให้เกิดความชัดเจนก็ได้ 

วิธีการประเมิน 

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

 ส าหรับเกณฑ์ท่ีใช้ประกอบการพิจารณาการแบ่งขอบเขตของทางเดินเท้าออกจากเส้นทางจราจรของ
ยานพาหนะ ประกอบด้วย 
 - การทาสี/ ตีเส้น เพื่อแบ่งขอบเขตระหว่างขอบของถนนกับขอบของทางเดินเท้า 
 - การน าอุปกรณ์ส าหรับแบ่งขอบเขต เช่น แผงกั้นเหล็ก หรือแผงกั้น/เสากั้น/กรวบพลาสติก มาวางกั้น
ระหว่างขอบของถนนต่อกับขอบของทางเดินเท้าเป็นระยะตลอดแนวเส้นทางเดินเท้า 
 - การยกระดับพื้นผิวทางเท้าให้สูงกว่าระดับพื้นผิวถนน 10-15 เซนติเมตร เป็นอย่างน้อย 
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วิธีการให้คะแนน 

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

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

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

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

1.6.2 ก่อสร้างด้วยวัสดุที่คงทนถาวร มีความม่ันคง แข็งแรง มีพื้นผิวที่เรียบร้อย ได้ระดับ มีการระบายน้ าฝน
ได้ดี และมีความราบเรียบแต่ไม่ลื่น 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อให้ผู้ใช้ทางเดินเท้าได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในระหว่างการเดินทางด้วยเท้า จากทางเข้า-
ออกหลักของโรงพยาบาลไปยังหน่วยบริการและอาคารต่างๆ ซึ่งต้ังอยู่ภายในโรงพยาบาล โดยการก่อสร้างทางเดิน
เท้าด้วยวัสดุซึ่งมีความคงทนถาวร มีความมั่นคง แข็งแรง เช่น คอนกรีตหล่อกับท่ี แผ่นคอนกรีตส าเร็จรูปหรือ
คอนกรีตบล็อกปูบนพื้นทรายปรับระดับบดอัดแน่น หรือหินคลุกบดอัดแน่นราดยางแอสฟัลต์ เป็นต้น นอกจากนี้
พื้นผิวทางเดินเท้าควรมีความเรียบร้อย ได้ระดับ มีการระบายน้ าฝนได้ดี ไม่เป็นหลุมบ่อหรือมีน้ าท่วมขังในภาวะ
ปกติ และมีความราบเรียบ ไม่ล่ืน 

วิธีการประเมิน/ แนวทางการประเมิน 

 ผู้ประเมินท าการส ารวจเส้นทางเดินเท้าจากทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาลไปยังอาคารผู้ป่วยนอก และ
อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยก าหนดจุดท่ีจะท าการวัดรวม 5 จุด ประกอบด้วย 3 จุดหลัก คือ 1) บริเวณประตู
ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล 2) บริเวณหน้าอาคารผู้ป่วยนอก 3) บริเวณหน้าอาคารอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน และ
อีก 2 จุดรอง คือ 1) บริเวณกึ่งกลางระหว่างประตูทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาลกับอาคารผู้ป่วยนอก และ 2) 
บริเวณกึ่งกลางระหว่างอาคารผู้ป่วยนอกกับอาคารอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน จากนั้นพิจารณาว่าทางเท้ามีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดหรือไม่ 
 ส าหรับเกณฑ์ท่ีใช้ประกอบการพิจารณา ประกอบด้วย 
 - ก่อสร้างด้วยวัสดุซึ่งมีความคงทนถาวร มีความมั่นคง แข็งแรง 
 - พื้นผิวมีความเรียบร้อย ได้ระดับ (ไม่แตกร้าวจนอาจท าให้เกิดอันตรายจากการสะดุด / หกล้ม) 
 - พื้นผิวมีการระบายน้ าฝนได้ดี (ไม่เป็นหลุมบ่อหรือมีน้ าท่วมขังในภาวะปกติ) 
 - พื้นผิวมีความราบเรียบแต่ไม่ล่ืน 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
ไม่มีการด าเนินการใดๆ ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ท้ัง 5 จุด หรือ  

ด าเนินการตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 1-2 ข้อ ได้น้อยกว่า 3 จุด (1-3 จุด) 

0.5 คะแนน 
ด าเนินการตามเกณฑ์ท่ีก าหนดได้ 2-3 ข้อ ท้ัง 5 จุด หรือ 

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

1 คะแนน ด าเนินการตามเกณฑ์ท่ีก าหนดได้ครบ 4 ข้อ ท้ัง 5 จุด  
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1.6.3 มีความกว้างของทางเดินเท้าไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ตลอดเส้นทาง 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อให้ผู้ใช้ทางเดินเท้าได้รับความสะดวกและความปลอดภัย ในระหว่างการเดินทางด้วยเท้าจากทางเข้า-
ออกหลักของโรงพยาบาลไปยังหน่วยบริการและอาคารต่างๆ ซึ่งต้ังอยู่ภายในโรงพยาบาล โดยการจัดเตรียมพื้นผิว
ทางเดินเท้าให้มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎกระทรวงฯ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
พระราชบัญญัติผู้พิการ ผู้ทุพลภาพ และผู้ชรา 
วิธีการประเมิน 

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

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ความกว้างของเขตทางเดินเท้าท้ัง 5 จุด มีค่าน้อยกว่า 1.00 เมตร และมีค่าเฉล่ียของผลรวมท้ัง 
5 จุด น้อยกว่า 1.00 เมตร 

0.5 คะแนน ความกว้างของเขตทางท้ัง 5 จุด มีค่าน้อยกว่า 1.50 เมตร และมีค่าเฉล่ียของผลรวมท้ัง 5 จุด 
อยู่ระหว่าง 1.00-1.20 เมตร 

1 คะแนน ความกว้างของเขตทางท้ัง 5 จุด มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 1.50 เมตร 

1.6.4 ไม่มีสิ่งกีดขวางอยู่ในพื้นที่ซ่ึงเป็นแนวเส้นทางเดินเท้า 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อให้ผู้ใช้ทางเดินเท้าได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในระหว่างการเดินทางด้วยเท้า จากทางเข้า-
ออกหลักของโรงพยาบาลไปยังหน่วยบริการและอาคารต่างๆ ซึ่งต้ังอยู่ภายในโรงพยาบาล โดยการจัดเตรียมพื้นผิว
ทางเดินเท้าให้ปราศจากส่ิงกีดขวางและมีสภาพเหมาะสมต่อการใช้งานต่อผู้ใช้ทางเดินเท้าทุกเพศ ทุกวัย และทุก
ข้อจ ากัดทางสภาพร่างกาย กรณีจ าเป็นต้องติดต้ังส่ิงอ านวยความสะดวกประกอบทางเดินเท้า เช่น ม้านั่ง โคมไฟ 
ฯลฯ จะต้องเตรียมพื้นท่ีส าหรับติดต้ังส่ิงอ านวยความสะดวกเหล่านั้นไว้ให้พ้นจากแนวเส้นทางเดินเท้า 
วิธีการประเมิน 

 ผู้ประเมินท าการส ารวจสภาพทางเดินเท้าจากทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล ไปยังอาคารผู้ป่วยนอก
และอาคารอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน โดยก าหนดจุดท่ีจะท าการส ารวจรวม 5 จุด ประกอบด้วย 3 จุดหลัก คือ 1) บริเวณ
ประตูทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล 2) บริเวณหน้าอาคารผู้ป่วยนอก 3) บริเวณหน้าอาคารอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน 
และอีก 2 จุดรอง คือ 1) บริเวณกึ่งกลางระหว่างประตูทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาลกับอาคารผู้ป่วยนอก 
และ 2)บริเวณกึ่งกลางระหว่างอาคารผู้ป่วยนอกกับอาคารอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน จากนั้นพิจารณาว่าทางเดินเท้าไม่มีส่ิง
กีดขวางอยู่ในพื้นท่ีซึ่งเป็นแนวเส้นทางเดินเท้า ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดดังต่อไปนี้หรือไม่  
 - ไม่มีส่ิงกีดขวางตลอดความกว้างสุทธิของแนวทางเดิน 
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 - มีการจัดเตรียมพื้นท่ีส าหรับติดต้ังส่ิงอ านวยความสะดวกประกอบทางเดินเท้า เช่น ม้านั่ง โคมไฟ/ เสาไฟ 
ถังขยะ ฯลฯ ไว้พ้นจากแนวเส้นทางเดินเท้าอย่างเหมาะสม ไม่กีดขวางหรือเป็นอุปสรรคและอาจท าให้เกิดอันตราย
ต่อการเดินเท้าได้ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
ทางเดินเท้าท้ัง 5 จุด ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดท้ัง 2 ข้อ หรือ 

มีน้อยกว่า 2 จุด ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดเพียงข้อใดข้อหนึ่ง 

0.5 คะแนน 
ทางเดินเท้าท้ัง 5 จุด เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดเพียงข้อใดข้อหนึ่ง หรือ 

มีเพียง 3 จุด ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดท้ัง 2 ข้อ 

1 คะแนน ทางเดินเท้า 4-5 จุด เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดท้ัง 2 ข้อ 

1.6.5 ในจุดที่เป็นทางข้ามถนนและมีความต่างระดับ จะต้องท าทางลาดเอียงหรือปรับปรุงสภาพบริเวณที่เป็น
ทางข้ามถนนให้สามารถน าเก้าอี้ล้อ (Wheelchair) ผ่านได้โดยสะดวก รวมทั้งต้องจัดให้มีป้ายเตือนผู้
ขับขี่ยานพาหนะว่าเป็นทางข้ามส าหรับผู้เดินเท้า 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อให้ผู้ใช้ทางเดินเท้าได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในระหว่างการเดินทางด้วยเท้า จากทางเข้า-
ออกหลักของโรงพยาบาลไปยังหน่วยบริการและอาคารต่างๆ ซึ่งต้ังอยู่ภายในโรงพยาบาล โดยการจัดเตรียมทาง
ลาดเอียงหรือปรับปรุงสภาพบริเวณท่ีเป็นทางข้ามถนนให้มีสภาพเหมาะสมและปลอดภัยต่อการใช้งานของผู้ใช้ทาง
เท้าทุกเพศ ทุกวัย และทุกข้อจ ากัดทางสภาพร่างกาย เช่น มีพื้นผิวต่างสัมผัสเพื่อเตือนผู้เดินเท้าซึ่งมีปัญหาด้านการ
มองเห็นซึ่งต้องใช้ไม้เท้าน าทาง และมีทางลาดหรือทางข้ามท่ีสามารถน าเก้าอี้ล้อ (Wheelchair) ผ่านได้โดยสะดวก 
รวมท้ังต้องจัดให้มีป้ายเตือนผู้ขับขี่ยานพาหนะว่าเป็นทางข้ามส าหรับผู้เดินเท้าซึ่งติดต้ังในต าแหน่งท่ีสามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน 

วิธีการประเมิน 

 ผู้ประเมินท าการส ารวจสภาพทางข้ามถนนจากทางเดินเท้า นับแต่ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล ไป
ยังอาคารผู้ป่วยนอกและอาคารอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน โดยก าหนดจุดท่ีจะท าการส ารวจรวม 5 จุด ประกอบด้วย 3 จุด
หลัก คือ 1) ทางข้ามบริเวณใกล้ประตูทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล 2) ทางข้ามบริเวณหน้าอาคารผู้ป่วยนอก 
3) ทางข้ามบริเวณหน้าอาคารอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน และอีก 2 จุดรอง คือ 1) ทางข้ามบริเวณกึ่งกลางระหว่างประตู
ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาลกับอาคารผู้ป่วยนอก และ 2) ทางข้ามบริเวณกึ่งกลางระหว่างอาคารผู้ป่วยนอก
กับอาคารอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน จากนั้นพิจารณาว่าทางทางข้ามถนนจากทางเดินเท้ามีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
ดังต่อไปนี้หรือไม่  
 - มีทางลาดหรือทางข้ามท่ีสามารถน าเก้าอี้ล้อ (Wheelchair) ผ่านได้โดยสะดวก 
 - มีพื้นผิวต่างสัมผัสเพื่อเตือนผู้เดินเท้าซึ่งมีปัญหาด้านการมองเห็นซึ่งต้องใช้ไม้เท้าน าทาง ณ จุดซึ่งเป็น
ทางข้ามถนน  
 - มีป้ายเตือนผู้ขับขี่ยานพาหนะว่าเป็นทางข้ามส าหรับผู้เดินเท้าซึ่งติดต้ังในต าแหน่งท่ีสามารถมองเห็นได้
ชัดเจน 
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วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
ทางเดินเท้าท้ัง 5 จุด ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดท้ัง 3 ข้อ หรือ 

มีน้อยกว่า 2 จุด ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดเพียงข้อใดข้อหนึ่ง 

0.5 คะแนน 
ทางเดินเท้าท้ัง 5 จุด เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดเพียงข้อใดข้อหนึ่ง หรือ 

มีเพียง 3 จุด ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 2 ข้อ 

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

1.๗ ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารส าหรับผู้ป่วย 

 มาตรฐานทางเดินเช่ือมระหว่างอาคารภายในโรงพยาบาล จ าเป็นต้องมีความกว้างของทางเพียงพอเพื่อ
สวนทางกันได้อย่างสะดวก โดยพื้นผิวทางเดินจะต้องเป็นวัสดุท่ีคงทนถาวร มีความเรียบ ไม่ล่ืน ท าความสะอาด
ง่าย และระบายน้ าได้ดี ไม่ท่วมขัง ซึ่งตลอดทางเดินนั้นจะต้องมีหลังคาคลุม ราวข้างกันตกและระบบไฟส่องสว่าง 
ไปจนถึงประตูทางเข้าของอาคาร กรณีทางเดินเช่ือมท่ีบรรจบกันหรือทางเข้าสู่อาคารมีระดับท่ีต่างกัน ต้องเช่ือมกัน
โดยใช้ทางลาด (RAMP) ท่ีความลาดชันไม่น้อยกว่า 1:12 เท่านั้น (ห้ามใช้บันได)  

1.๗.๑ มีทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารเพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับผู้รับบริการในทุกหน่วยบริการของ
โรงพยาบาล 

วัตถุประสงค์ 

 เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับผู้รับบริการในการเข้าถึงแต่ละหน่วยบริการของ โรงพยาบาล  

วิธีการประเมิน  

 มีทางเดินเช่ือมระหว่างอาคารท่ีสามารถเช่ือมต่อกันครบทุกหน่วยบริการของโรงพยาบาล 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีทางเดินเช่ือมเลย  

o.๕ คะแนน มีทางเดินเช่ือมแต่ไม่ครบทุกหน่วยบริการ 

๑ คะแนน มีทางเดินเช่ือมครบทุกหน่วยบริการ 

นิยามศัพท์  

 ทางเดินเช่ือมระหว่างอาคาร หมายถึง ทางเดินท่ีเช่ือมจากอาคารหนึ่งไปสู่อีกอาคารหนึ่ง เพื่อให้ผู้ใช้
สามารถเข้าถึงอาคารต่างๆได้อย่างสะดวก 

 ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ป่วย ผู้มาติดต่อกับทางโรงพยาบาล และญาติของผู้ป่วย 

1.๗.๒ ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๕o ม. เพื่อสะดวกต่อการเข็นเปลนอนผู้ป่วยสวนกันได้และไม่มีสิ่งกีด
ขวางที่เป็นอุปสรรคต่อการสัญจร 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อสะดวกต่อการเข็นเปลนอนผู้ป่วยสวนกันได้และไม่มีส่ิงกีดขวางท่ีเป็นอุปสรรคต่อการสัญจร 
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วิธีการประเมิน  

 ระยะความกว้างทางเดินต้องไม่น้อยกว่า ๒.๕o ม. โดยวัดระยะจากขอบด้านในสุดของทางเดินท้ังสองด้าน 
(ดูภาพประกอบ) 

 
วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ความกว้างน้อยกว่า ๒.0o ม.วัดระยะจากขอบด้านในสุดของทางเดินท้ังสองด้าน 

o.๕ คะแนน 
ความกว้างอยู่ระหว่าง 2.00- ๒.๕o ม. วัดระยะจากขอบด้านในสุดของทางเดินท้ังสองด้าน แต่
มีส่ิงกีดขวางท่ีอาจก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการใช้ทาง 

๑ คะแนน 
ความกว้างมากกว่าหรือเท่ากับ ๒.๕o ม. วัดระยะจากขอบด้านในสุดของทางเดินท้ังสองด้าน 
และไม่มีส่ิงกีดขวางท่ีอาจก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการใช้ทาง 

นิยามศัพท์  

 ส่ิงกีดขวาง หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคต่อการใช้งานทางเดิน ท้ังท่ีเป็นโครงสร้างอาคาร หรือวัสดุประกอบ 
เช่น ราวกันตก ราวจับ ร่องรางน้ าฝน ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

1.๗.๓ ผิวทางเดินจะต้องคงทน เรียบ ไม่ลื่น ไม่มีน้ าขัง สามารถระบายน้ าได้เป็นอย่างดี 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อป้องกันการเกิดส่ิงท่ีอาจไม่คาดฝัน หรืออันตรายต่อผู้ใช้ทาง  

วิธีการประเมิน  

 พิจารณาจากการเลือกใช้วัสดุประกอบต่างๆ และการติดต้ังหรือก่อสร้างท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ 1.๗.๓ 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน วัสดุอุปกรณ์และมาตรฐานการติดต้ังไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน 

o.๕ คะแนน 
วัสดุอุปกรณ์และการติดต้ัง เหมาะสมต่อการใช้งาน แต่ช ารุดเสียหาย หรือมีสภาพไม่พร้อมใช้
งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

๑ คะแนน วัสดุอุปกรณ์และการติดต้ัง เหมาะสมและพร้อมต่อการใช้งาน  

 
 

ทางเดนิเช่ือม 

(แสดงภาพมุมสูง) 

๒.๕o ม. 

สิง่กีดขวาง (เสาหรือโครงสร้างอ่ืน) ราวกนัตก 
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นิยามศัพท์  

 ผิวทางเดิน หมายถึง พื้นผิวบนสุดของทางเดิน ท่ีสัมผัสกับการใช้งาน 
 เรียบ หมายถึง พื้นผิวบนสุดของทางเดินท่ีมีความเสมอกันตลอดทางเดิน ไม่มีผิวสัมผัสท่ีท าให้เกิดการ

สะดุดหรืออันตรายอื่นๆต่อต่อผู้ใช้ทาง  

1.๗.๔ มีการติดต้ังราวกันตก มีความสูงไม่น้อยกว่า ๑.๑o เมตร 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อป้องกันการพลัดตกจากทางเดิน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ และยังบ่งบอกเขตแดนไม่ให้ผู้ใช้รุกล้ า
เข้าไปในพื้นท่ีสงวน เช่น สวนหรือพื้นท่ีหวงห้ามอื่นๆ เป็นต้น 

วิธีการประเมิน  

 ราวกันตกจะต้องติดต้ังท่ีความสูงไม่น้อยกว่า ๑.๑o ม. และเป็นวัสดุท่ีคงทนแข็งแรง ซึ่งการติดต้ังต้องได้
มาตรฐานตามหลักวิศวกรรมโครงสร้าง โดยการออกแบบราวกันตกนั้นต้องเป็นไปตามหลักสถาปัตยกรรมสถาน 
เพื่อหลีกเล่ียงรูปแบบท่ีสุ่มเส่ียงต่อการเกิดอันตรายต่อผู้ใช้ เช่น รูปแบบท่ีเด็กสามารถปีนป่ายหรือมีช่องว่างลอด
ผ่านได้โดยง่าย เป็นต้น (ดูภาพประกอบ) 
 
 
 
 
 
 

  

 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ทางเดินเช่ือมไม่มีราวกันตก หรือมีแต่ไม่ครบถ้วนตลอดทางเดินเช่ือมท้ังหมดของโรงพยาบาล  

o.๕ คะแนน 
มีราวกันตกครบถ้วนตลอดทางเดินเช่ือมท้ังหมดและมีความสูงอยู่ระหว่าง 0.90-๑.๑o ม.แต่
ราวกันตกมีรูปแบบซึ่งสุ่มเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ (เป็นแนวนอนซึ่งปีนได้ง่าย)  

๑ คะแนน ราวกันตกถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานของวิธีการประเมินตามหัวข้อ 1.๗.๔ 

 

ระดบัพืน้ทางเดนิ 

ระดบัสงูสดุราวกนัตก 

   
๑.๑o ม. 

(แสดงภาพรูปด้าน) 
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1.๗.๕ มีการติดต้ังราวจับ-ราวกันกระแทกอย่างมั่นคงแข็งแรง 

วัตถุประสงค์ 

 เพื่ออ านวยความสะดวกและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการใช้ทางเดิน 

วิธีการประเมิน  

 ราวจับจะต้องติดต้ังท่ีความสูงระหว่าง 0.๘o – o.๙o ม. และเป็นวัสดุท่ีคงทนแข็งแรง ส่วนราวกัน
กระแทกจะต้องอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมหรือตามชนิดท่ีผู้ออกแบบก าหนดไว้ในแบบและเป็นวัสดุท่ีคงทนแข็งแรง 
เช่นกัน 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
ไม่มีราวจับ-ราวกันกระแทกตลอดทางเช่ือม หรือมีแต่ไม่ครบถ้วนตลอดทางเดินเช่ือมท้ังหมด
ของโรงพยาบาล 

o.๕ คะแนน 
มีราวจับ-ราวกันกระแทกครบถ้วนตลอดทางเดินเช่ือมท้ังหมด และมีความสูงราวจับระหว่าง o.
๘o – o.๙o ม. แต่ติดต้ังราวจับ-ราวกันตกไม่ได้มาตรฐานหรือใช้วัสดุท่ีไม่คงทนแข็งแรง 

๑ คะแนน 
ราวจับ-ราวกันกระแทกครบถ้วนตลอดทางเดินเช่ือมท้ังหมดและถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของ วิธีการประเมินตามหัวข้อ 1.๗.๕ 

นิยามศัพท์  

 ราวจับ หมายถึง ราวที่ใช้ยึดหรือทรงตัวส าหรับผู้ป่วยหรือคนชราท่ีมีปัญหาการด้านการทรงตัว 
 ราวกันกระแทก หมายถึง ราวท่ีใช้ป้องกันเปลนอนหรือรถเข็นกระแทกกับผนังหรือวัตถุอื่นๆ ท่ีอาจ

ก่อให้เกิดอันตรายได้ ซึ่งยังสามารถใช้เป็นราวจับในตัวได้ โดยมีท้ังแบบ ส าเร็จรูปและแบบท่ีออกแบบ
ขึ้นมาเอง ขึ้นอยู่กับสถาปนิกจะเป็นผู้ก าหนดรูปแบบตาม ความเหมาะสมและโอกาสในการใช้งาน  

1.๗.6 มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่สามารถป้องกันแดดและฝน 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อสามารถเดินเช่ือมต่อกันระหว่างอาคารได้ตลอดเวลา 

วิธีการประเมิน  

 มีหลังคาหรือส่ิงปกคลุมท่ีสามารถป้องกันแดดและฝนสาดได้เป็นอย่างดี ซึ่งความสูงจากระดับพื้นทางเดิน
เช่ือมถึงระดับหลังเสาท่ีใช้รับโครงสร้างหลังคา(หรือระดับท้องคาน / ระดับฝ้า) ไม่น้อยกว่า ๒.๖o ม. (ดู
ภาพประกอบ) 
 

 

 
 
 
 
 

ระดับพ้ืนทางเดิน  

ระดับเสารับโครงหลังคา +๒.๖o ม. 

๒.4o ม. 

(แสดงภาพรูปด้าน) 
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วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีหลังคาหรือส่ิงปกคลุมท่ีครบถ้วนตลอดทางเดินเช่ือมท้ังหมดของโรงพยาบาล 

o.๕ คะแนน 
มีหลังคาหรือส่ิงปกคลุมท่ีครบถ้วนตลอดทางเดินเช่ือมท้ังหมดของโรงพยาบาล แต่การป้องกัน
แดดและฝนไม่มีประสิทธิภาพ หรือระดับความสูงต่ ากว่าท่ีกล่าวในหัวข้อวิธีการประเมิน ตามข้อ 
๗.6 อย่างใดอย่างหนึ่งหรือท้ังสองอย่าง 

๑ คะแนน 
มีหลังคาหรือส่ิงปกคลุมท่ีครบถ้วนตลอดทางเดินเช่ือมท้ังหมดของโรงพยาบาล และได้มาตรฐาน
ตามท่ีกล่าวในหัวข้อวิธีการประเมิน ตามข้อ 1.๗.6 

นิยามศัพท์  

 ส่ิงปกคลุม หมายถึง ส่ิงปลูกสร้างท่ีใช้ส าหรับปกป้องพื้นท่ีการใช้งานภายใน ซึ่งในท่ีนี้หมายถึงทางเดินเช่ือม 
ท่ีอาจจะมีพื้นท่ีการใช้งานอื่นหรือการใช้งานรูปแบบเดียวกันซ่อนกันอยู่ข้างบน เช่นทางเดินเช่ือมช้ันล่างท่ี
มีทางเดินเช่ือมช้ันบนปกคลุมอยู่ เป็นต้น 

1.๘ ทางลาด ส าหรับผู้ป่วย 

 มาตรฐานทางลาดส าหรับผู้ป่วย ก าหนดให้ต้องมีทางลาดท่ีพื้นท่ีมีความต่างระดับมากกว่า ๒ ซม. โดยมี
ความลาดชันไม่น้อยกว่า ๑ : ๑๒ และระดับพื้นท่ีต่างกันต้ังแต่ ๑.oo ม.จะต้องมีชานพักท่ีมีความยาวไม่น้อยกว่า
ความกว้างของทางลาด ท้ังนี้การใช้วัสดุต่างๆท่ีเกี่ยวกับทางลาด ต้องค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งาน  

1.๘.๑ กรณีที่ระดับพื้นอาคารมีความต่างระดับมากกว่า ๒ ซม. จะต้องท าทางลาดเพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กับผู้รับบริการ 

วัตถุประสงค ์

 เพือ่ความปลอดภัยและความคล่องตัวส าหรับการใช้งาน 

วิธีการประเมิน  

 ความลาดชันของทางลาดชันท่ีเอื้อต่อการใช้งานได้อย่างคล่องตัวและปลอดภัย 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีทางลาดในพื้นท่ีท่ีระดับต่างกันเลย 

o.๕ คะแนน 
มีทางลาดครบถ้วนหรือไม่ครบทุกพื้นท่ีในโรงพยาบาลท่ีระดับต่างกัน แต่ไม่เอื้ออ านวยต่อการใช้
งาน (ชันเกินไป) 

๑ คะแนน มีทางลาดครบถ้วนทุกพื้นท่ีในโรงพยาบาลท่ีระดับต่างกันและเอื้ออ านวยต่อการใช้งาน 

1.๘.๒ ทางลาดต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๕0 ม. ความลาดชัน ๑ : ๑๒ สามารถเข็นรถนั่งหรือเปลนอน
ผู้ป่วยได้สะดวกและปลอดภัย 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อความปลอดภัยและความคล่องตัวส าหรับการใช้งาน 
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วิธีการประเมิน  

 ทางลาดมีความกว้างระยะใช้งานไมน่้อยกว่า ๑.๕0 ม. โดยมีความลาดชัน ๑:๑๒ และระดับพื้นท่ีต่างกัน
เกิน ๑.00 ม. ต้องมีชานพักท่ีมีความยาวไม่น้อยกว่า ๑.๕0 ม. 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ทางลาดมีความกว้างน้อยกว่า 1.00 ม.และมีความลาดชันมากกว่า 1 : 10  

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

๑ คะแนน ทางลาดมีความกว้างต้ังแต่ 1.50 ม.ขึ้นไปและมีความลาดชันเท่ากับ 1 : 12  

นิยามศัพท์  

 ระยะใช้งานหมายถึง ระยะท่ีไม่มีวัตถุหรือส่ิงกีดขวางในการใช้งานจริง 

1.๘.๓ ผิวทางลาดจะต้องคงทน เรียบไม่ลื่น  

วัตถุประสงค ์

 เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 

วิธีการประเมิน  

 วัสดุท่ีเลือกใช้ในงานผิวพื้นมี 1.ความคงทน 2.เรียบและไม่ล่ืน ท่ีส าคัญต้อง 3.สามารถระบายน้ าได้เป็น
อย่างดี ห้ามมีน้ าท่วมขัง 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ผิวทางลาดมีมาตรฐานต่ ากว่าท่ีกล่าวไว้ในหัวข้อวิธีการประเมิน ตามข้อ 1.๘.๓  

o.๕ คะแนน ผิวทางลาดได้มาตรฐานบางประการตามท่ีกล่าวไว้ในหัวข้อวิธีการประเมิน ตามข้อ 1.๘.๓  

๑ คะแนน ผิวทางลาดได้มาตรฐานครบทุกประการตามท่ีกล่าวไว้ในหัวข้อวิธีการประเมิน ตามข้อ 1.๘.๓ 

1.๘.๔ มีการติดต้ังราวกันตก มีความสูงไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อป้องกันการหลุดล่วงของรถเข็ญและเปลนอน 

วิธีการประเมิน  

 วัสดุและการติดต้ัง 1.ได้มาตรฐาน และ 2.มีความสูงไม่น้อยกว่า ๑.๑0 ม. 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ราวกันตกมีมาตรฐานต่ ากว่าท่ีกล่าวไว้ในหัวข้อวิธีการประเมิน ตามข้อ 1.๘.๔  

o.๕ คะแนน ราวกันตกได้มาตรฐานบางประการตามท่ีกล่าวไว้ในหัวข้อวิธีการประเมิน ตามข้อ 1.๘.๔  

๑ คะแนน ราวกันตกได้มาตรฐานครบทุกประการตามท่ีกล่าวไว้ในหัวข้อวิธีการประเมิน ตามข้อ 1.๘.๔ 
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1.๘.๕ มีการติดต้ังราวจับ-ราวกันกระแทกอย่างม่ันคงแข็งแรง 

วัตถุประสงค ์

 เพื่ออ านวยความสะดวกและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการใช้ทางลาด 

วิธีการประเมิน  

 ราวจับจะต้องติดต้ังท่ีความสูงระหว่าง o.๘o – o.๙o ม. และเป็นวัสดุท่ีคงทนแข็งแรง ซึ่งการติดต้ังต้องได้
มาตรฐาน ส่วนราวกันกระแทกจะต้องอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมหรือตามชนิดท่ีผู้ออกแบบก าหนดไว้ในแบบและเป็น
วัสดุท่ีคงทนแข็งแรง เช่นกัน 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีราวจับ-ราวกันกระแทก  

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

๑ คะแนน 
ราวจับ-ราวกันกระแทกครบถ้วนท้ังหมดและถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานของวิธีการประเมิน
ตามหัวข้อ 1.๘.๕ 

1.๘.6 ทางลาดภายนอกต้องมีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมป้องกันแดดฝน 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อให้สามารถใช้งานได้ในทุกสถานการณ์ 

วิธีการประเมิน  

 หลังคาหรือส่ิงปกคลุมท่ีสามารถป้องกันแดดและฝนสาดได้เป็นอย่างดีและมีความแข็งแรงคงทน 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีหลังคาหรือส่ิงปกคลุมท่ีครบถ้วนในจ านวนทางลาดท้ังหมดของโรงพยาบาล 

o.๕ คะแนน 
มีหลังคาหรือส่ิงปกคลุมท่ีครบถ้วนหรือมีบางส่วน ในจ านวนทางลาดท้ังหมดของโรงพยาบาล 
แต่การป้องกันแดดและฝนไม่มีประสิทธิภาพ  

๑ คะแนน 
มีหลังคาหรือส่ิงปกคลุมท่ีครบถ้วนในจ านวนทางลาดท้ังหมดของโรงพยาบาล และได้มาตรฐาน
ตามท่ีกล่าวในหัวข้อวิธีการประเมิน ตามข้อ 1.๘.๗ 

1.9 ที่จอดรถยนต์และที่จอดจักรยานยนต์ 

  ส าหรับโรงพยาบาลทุกแห่งมีผู้มารับบริการจ านวนมาก โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้รถยนต์และจักรยานยนต์
เป็นพาหนะในการเดินทางมารับบริการ ท้ังนี้โรงพยาบาลทุกแหล่งได้จัดเตรียมท่ีจอดรถไว้ส าหรับอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้มารับบริการ ดังนั้นการจัดเตรียมท่ีจอดรถอย่างเหมาะสมและปลอดภัย จึงไม่อาจละเลยได้ 

  เกณฑ์การประเมินท่ีจอดรถยนต์และจักรยานยนต์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร 
และเกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
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1.9.1 มีการแบ่งแยกบริเวณจอดรถยนต์ และจอดรถจักรยานยนต์ ออกจากแนวทางว่ิงของรถรวมทั้งแสดง
เคร่ืองหมายแสดงทิศทางอย่างชัดเจน  

วัตถุประสงค ์

 เพื่อให้เกิดความสะดวก และปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้มารับบริการ ในการใช้งานท่ีจอดรถ ท้ังนี้ 
ผู้มารับบริการจะต้องไม่เกิดความสับสนหรือเข้าใจไม่ชัดเจน และไม่เส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้โดยง่าย 

วิธีการประเมิน 

 ใช้การประเมินสภาพท่ีจอดรถด้วยสายตา โดยเลือกประเมิน บริเวณที่จอดรถหลักของโรงพยาบาล อย่าง
น้อย 1 แห่ง เช่น ท่ีจอดรถด้านหน้าอาคารผู้ป่วยนอกหรือแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน หรือท่ีจอดรถท่ีมีผู้ใช้บริการ
จ านวนมากท่ีสุดในแต่ละวัน โดยจะต้องพิจารณารายละเอียดดังนี้ 

 ท่ีจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ท้ังท่ีเป็นลานจอดรถ และโรงจอดรถจะต้องมีการแบ่งแยกบริเวณ
ส าหรับจอดรถ ออกจากแนวทางว่ิงของรถอย่างชัดเจน เช่น การตีเส้น การใช้วัสดุพื้นต่างชนิดกัน หรือการท าให้
ต่างระดับกัน ซึ่งสามารถรับรู้ได้ว่าแบ่งแยกบริเวณกันอย่างชัดเจน พร้อมท้ังจะต้องแสดงเคร่ืองหมายบอกทิศทาง
การจราจร ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น การท าเครื่องหมายท่ีพื้น หรือการติดต้ังป้ายจราจร เป็นต้น  
(ดูภาพประกอบ) 

 

ภาพตัวอย่าง : การแบ่งบริเวณส าหรับจอดรถ กับแนวทางวิ่งของรถ และการแสดงเครื่องหมายบอกทิศทาง 

  

 

 

 

 

แนวทางว่ิงของรถ 

 

บริเวณจอดรถ
รถ

 

บริเวณจอดรถ
รถ

 

      ป้ายจราจร 

     เครื่องหมายบอก
ทิศทางการจราจร 
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วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีท่ีจอดรถ หรือไม่มีการแบ่งบริเวณ และเครื่องหมายบอกทิศทาง ภายในท่ีจอดรถเลย 

o.๕ คะแนน 

กรณีท่ี 1 มีการแบ่งบริเวณและแสดงเครื่องหมายบอกทิศทางการจราจรบางส่วน ซึ่งไม่ได้ครอบคลุม
ท่ีจอดรถบริเวณนั้นท้ังหมด 

กรณีท่ี 2 มีการแบ่งบริเวณและแสดงเครื่องหมายบอกทิศทางการจราจร แต่อยู่ในสภาพท่ีไม่
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน  

กรณีท่ี 3 มีการแบ่งบริเวณ หรือแสดงเครื่องหมายบอกทิศทางการจราจรอย่างใดอย่างหนึ่ง  

๑ คะแนน 
ท่ีจอดรถมีการแบ่งบริเวณ และแสดงเครื่องหมายบอกทิศทางการจราจร ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดอย่าง

ครบถ้วน 

1.9.2 มีที่จอดรถส าหรับผู้พิการอยู่ใกล้ทางเข้าอาคารผู้ป่วยนอกและมีป้ายหรือเคร่ืองหมายแสดงอย่างชัดเจน 
วัตถุประสงค์ 

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

วิธีการประเมิน 

 ใช้การประเมินสภาพท่ีจอดรถส าหรับผู้พิการด้วยสายตา โดยท่ีโรงพยาบาลจะต้องจัดให้มี “ท่ีจอดรถ
ส าหรับผู้พิการ”อย่างน้อย 1 ช่อง อยู่ใกล้ทางเข้าอาคารผู้ป่วยนอก ซึ่งผู้พิการหรือผู้ใช้เก้าอี้เข็น (Wheel chair) 
สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก พร้อมท้ังมีป้ายและเครื่องหมายท่ีสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน  

 

 

ภาพตัวอย่าง : ลักษณะท่ีจอดรถส าหรับผู้พิการ และป้ายสัญลักษณ์ (หน่วยเป็นมิลลิเมตร) 

ป้ายสัญลักษณ์    ทางเข้าสู่อาคารผู้ป่วยนอก 
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วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีท่ีจอดรถส าหรับผู้พิการ  

o.๕ คะแนน 

กรณีท่ี 1 มีท่ีจอดรถส าหรับผู้พิการ แต่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบถ้วน ตามเกณฑ์ 
ท่ีก าหนด  

กรณีท่ี 2 มีท่ีจอดรถส าหรับผู้พิการ แต่อยู่ในระยะไกลจากทางเข้าอาคารผู้ป่วยนอก 

๑ คะแนน มีท่ีจอดรถส าหรับผู้พิการ และมีลักษณะตามเกณฑ์ท่ีก าหนดอย่างครบถ้วน 

หมายเหตุ : กรณีระยะใกล้ไกล ให้อยู่ท่ีดุลยพินิจของผู้ประเมิน ว่าอยู่ในระยะท่ีสามารถเข้าถึงอาคารได้สะดวกหรือไม่ 

เอกสารอ้างอิง 

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

  ต้องมีท่ีจอดรถรับ-ส่งผู้ป่วย รถยนต์สามารถขับผ่านได้ขณะท่ีมีรถยนต์จอดรับ-ส่งผู้ป่วยอยู่วัสดุคงทนถาวร 
ผิวเรียบ ไม่ล่ืน ท าความสะอาดง่าย ระดับพื้นบริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยต้องอยู่ในระดับเดียวกับพื้นถนน ถ้าเป็นพื้นต่าง
ระดับต้องมีทางลาดท่ีมีความลาดเอียงท่ีเหมาะสม มีพื้นท่ีเพียงพอ มีหลังคาหรือส่ิงปกคลุมท่ีสามารถป้องกันแดด
และฝนได้ดี มีดวงโคมส่องสว่างเพียงพอ  
1.10.1 มีที่จอดรถยนต์ชั่วคราว ส าหรับรับ-ส่งผู้ป่วยบริเวณทางเข้าหลักของอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า 6 ม. 

มีระยะพอที่รถยนต์คันอื่นสามารถขึ้นไปได้ขณะท่ีมีรถยนต์จอดรับ-ส่งผู้ป่วยรวมทั้งต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง 
ที่เป็นอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและจะต้องมีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่สามารถป้องกันแดดและ
ฝนได้ 

วัตถุประสงค ์  

 เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการในการรับ-ส่งผู้ป่วย มีพื้นท่ีเพียงพอต่อการจราจรและป้องกัน
แดด-ฝนได้ดี 

วิธีการประเมิน  

 จัดให้มีพื้นท่ีจอดรถยนต์ช่ัวคราวส าหรับรับ-ส่งผู้ป่วยท่ีมีความกว้างเพียงพอ รถยนต์สามารถขับผ่านรถท่ี
จอดอยู่ได้ ไม่มีส่ิงกีดขวางในการเคล่ือนย้ายผู้ป่วยและมีหลังคาหรือส่ิงปกคลุมกันแดด-ฝนได้ 
 ให้ผู้ประเมิน  - วัดระยะช่องจอด  
   - สังเกตการจอดรถ เมื่อจอดแล้วไม่กีดขวางการสัญจร รถวิ่งผ่านได้สะดวก  
   - มองเห็นหลังคาหรือมีส่วนของอาคารปกคลุมกันแดด-ฝนครอบคลุมท้ังพื้นท่ี  
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วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีท่ีจอดรถช่ัวคราวส าหรับรับ-ส่งผู้ป่วยเลย คือใช้ถนนท่ัวไปรับ-ส่งผู้ป่วยโดยตรง 

o.๕ คะแนน 

มีท่ีจอดรถช่ัวคราวส าหรับรับ-ส่งผู้ป่วยท่ีมีความกว้างระหว่าง 5.00-6.00 ม. และมีเพียงอย่าง
หนึ่งอย่างใดระหว่าง 

-หลังคาคลุมกันแดดและฝน  

-มีระยะพอท่ีรถยนต์คันอื่นจะขับผ่านไปได้ขณะท่ีมีรถยนต์จอดรับ-ส่งผู้ป่วยอยู่ 

๑ คะแนน 
มีท่ีจอดรถช่ัวคราวส าหรับรับ-ส่งผู้ป่วยท่ีมีความกว้างต้ังแต่ 6.00 ม. มีหลังคาคลุมกันแดดและ
ฝนได้ และมีระยะพอท่ีรถยนต์คันอื่นจะขับผ่านไปได้ขณะท่ีมีรถยนต์จอดรับ-ส่งผู้ป่วยอยู่ 
ครบถ้วน 

นิยามศัพท์  

 ท่ีจอดรถรับ-ส่งผู้ป่วย หมายถึง พื้นท่ีส าหรับให้รถยนต์ส่วนบุคคล รถพยาบาล สามารถจอดรับ-ส่งผู้ป่วยได้ 
 ทางเข้าหลักของอาคาร หมายถึง บริเวณหน้าอาคารและเป็นเส้นทางส าคัญในการเข้าถึงอาคาร (ในท่ีนี้คือ

อาคารผู้ป่วยนอก) 

1.10.2  ระดับพื้นบริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยต้องอยู่ในระดับเดียวกับพื้นถนน ถ้าเป็นพื้นต่างระดับต้องมีทางลาดที่มี
ความลาดเอียงที่เหมาะสม 

วัตถุประสงค ์  

 เพื่อสะดวกปลอดภัยในการรับ-ส่งผู้ป่วย  

วิธีการประเมิน  

 จัดให้มีทางลาดหากพื้นบริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยต่างระดับกับพื้นถนน มีความลาดเอียงท่ีสะดวกและปลอดภัย
ในการใช้งาน  
 ให้ผู้ประเมิน - สังเกตความต่างระดับด้วยสายตา หากมีทางลาดให้ดูว่ามีความลาดชันท่ีเหมาะสมหรือไม่  
                     บางครั้งมีทางลาดแต่มีความชันมากก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์  
        - กรณีมีพื้นต่างระดับกัน ให้สังเกตว่ามีเจ้าหน้าท่ีคอยช่วยเหลือผู้ป่วยหรือไม่ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน พื้นบริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยต่างระดับกับพื้นถนน ไม่มีทางลาดและไม่มีเจ้าหน้าท่ีช่วยเหลือ  

0.5 คะแนน 
พื้นบริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยต่างระดับกับพื้นถนน ไม่มีทางลาดแต่มีวิธีลดความเส่ียงเช่น 

มีปา้ย/สัญลักษณ์เตือนพื้นต่างระดับ หรือมีเจ้าหน้าท่ีช่วยเหลือภายในบริเวณ 

1 คะแนน 
ระดับพื้นบริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยอยู่ในระดับเดียวกับพื้นถนน กรณีพื้นมีความต่างระดับกัน จะมี
ทางลาดท่ีมีความลาดเอียงเช่ือมการใช้งานได้อย่างสะดวกปลอดภัย 

นิยามศัพท์ 

 ทางลาด หมายถึง ทางสัญจรท่ีเช่ือมพื้นต่างระดับกันโดยต้องมีความลาดชันท่ีสะดวกปลอดภัยต่อการใช้งาน 
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10.3 บริเวณทางเข้าหลักของอาคารและบริเวณจอดรถนั่งหรือเปลนอน ต้องมีพื้นที่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ
หรือมีการบริหารจัดการที่ดี มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่สามารถป้องกันแดดและฝนได้ดี 

วัตถุประสงค ์  

 เพื่อรองรับการสัญจรของผู้ใช้บริการและจัดพื้นท่ีจอดรถนั่งหรือเปลนอนอย่างเพียงพอ  

วิธีการประเมิน  

 จัดพื้นท่ีบริเวณทางเข้าหลักของอาคารรองรับการสัญจรของผู้ใช้บริการและจัดพื้นท่ีจอดรถนั่ง  หรือเปล
นอนอย่างเพียงพอต่อการให้บริการ โดยมีหลังคาหรือส่ิงปกคลุมเพื่อกันแดดและฝน 

  ให้ผู้ประเมิน – สังเกตความหนาแน่นของจ านวนคนท่ีอยู่ในบริเวณเบาบางหรือมีมากกรณีแออัดมาก
สามารถระบายคนได้อย่างรวดเร็วหรือไม่ 
       – สังเกตพื้นท่ีจอดรถนั่ง,เปลนอนว่าเพียงพอกับจ านวนหรือไม่ สอบถามเวรเปลถึงจ านวน
ของรถนั่ง,เปลนอนในปัจจุบันที่ควรจะมีแล้วเทียบกับพื้นท่ี 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน 
บริเวณทางเข้าหลักของอาคารและบริเวณจอดรถนั่งหรือเปลนอนมีพื้นท่ีคับแคบไม่มีการจัดการ
ภายในพื้นท่ีท าให้เกิดภาวะแออัด 

o.๕ คะแนน 
บริเวณทางเข้าหลักของอาคารและบริเวณจอดรถนั่งหรือเปลนอนมีพื้นท่ีคับแคบแต่มีเจ้าหน้าท่ี
คอยให้ความช่วยเหลือภายในพื้นท่ี ไม่ท าให้เกิดภาวะแออัด 

๑ คะแนน 
บริเวณทางเข้าหลักของอาคารและบริเวณจอดรถนั่งหรือเปลนอนมีพื้นท่ีเพียงพอมีหลังคาหรือ
ส่ิงปกคลุมท่ีสามารถป้องกันแดดและฝนได้ดี 

1.11. ห้องน้ า-ส้วม ส าหรับผู้รับบริการ 

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

1.11.1  ห้องน้ า-ส้วมส าหรับผู้ป่วยต้องมีราวพยุงตัวติดต้ังในต าแหน่งที่เหมาะสม  

วัตถุประสงค ์  

 เพื่อให้ผู้รับบริการใช้ห้องน้ าได้อย่างสะดวกและปลอดภัย  

วิธีการประเมิน  

 มีราวพยุงท่ีท าด้วยวัสดุท่ีแข็งแรง เช่น สแตนเลสหรือท่อนเหล็ก ติดต้ังในต าแหน่งท่ีอ านวยความสะดวก 
แก่ผู้รับบริการ ให้ผู้ประเมิน  
 – กรณีห้องน้ ารวมขนาดใหญ่ ให้สังเกตว่ามีการติดต้ังราวพยุงตัวเริ่มต้ังแต่ประตูทางเข้ามาถึงบริเวณอ่าง
ล้างมือและติดต้ังราวพยุงตัวภายในห้องส้วมทุกห้อง  
 – กรณีห้องน้ ารวมขนาดเล็ก สังเกตเฉพาะภายในห้องส้วมให้มีราวพยุงตัว 
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วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีราวพยุงตัวติดต้ังภายในห้องน้ าเลย 

o.๕ คะแนน มีราวพยุงตัวติดต้ังภายในห้องน้ าเป็นบางต าแหน่งแต่ไม่ท่ัวถึง โดยยังมีจุดเส่ียงต่อการล่ืนหกล้มอยู่  

๑ คะแนน 
มีราวพยุงตัวติดต้ังภายในห้องน้ าอย่างท่ัวถึงท้ังท่ีบริเวณอ่างล้างมือและในห้องส้วม ไม่มีจุดเส่ียง
ต่อการล่ืนหกล้ม  

เอกสารอ้างอิง   

 กฎกระทรวงก าหนดส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

นิยามศัพท์ 

 ราวพยุงตัว หมายถึง ราวส าหรับใช้มือจับช่วยพยุงตัวเวลาเดิน ยืน หรือพยุงตัวเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ 

1.11.2 มีห้องน้ า-ส้วม ส าหรับผู้พิการ 

วัตถุประสงค์  

 เพื่ออ านวยความสะดวกในการใช้ห้องน้ า-ส้วมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา  

วิธีการประเมิน  

 จัดให้มีห้องน้ า-ส้วมส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา เป็นห้องน้ าท่ีแยกออกจากห้องน้ าท่ัวไป 
โดยมีป้าย/สัญลักษณ์แสดงการเป็นห้องน้ า-ส้วมส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา  

 ให้ผู้ประเมิน  
 – สังเกตว่ามีการแยกห้องน้ าผู้พิการออกจากห้องน้ ารวมหรือไม่ 
  – สังเกตขนาดห้องน้ าต้องกว้างพอให้เก้าอี้เข็นคนพิการสามารถหมุนตัวได้ (เส้นผ่านศูนย์กลาง 

   ประมาณ 1.50 ม.) 
 – สังเกตว่ามีอุปกรณ์ราวจับ ราวพยุงตัว  

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีห้องน้ า-ส้วมส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราเลย 

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

๑ คะแนน 
มีห้องน้ า-ส้วมส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราแยกออกมาโดยเฉพาะ และติดต้ังราว
จับ ราวพยุงตัว เก้าอี้เข็นคนพิการสามารถหมุนตัวภายในห้องได้ (หากขาดอุปกรณ์ไปบ้างเช่นมี
ราวไม่ครอบคลุม ไม่มีป้ายหน้าห้องน้ า ให้แจ้ง รพ.เพื่อติดต้ังให้ครบถ้วน) 

เอกสารอ้างอิง   

 กฎกระทรวงก าหนดส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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นิยามศัพท์  

 ห้องน้ า-ส้วมส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา เก้าอี้เข็นคนพิการสามารถหมุนตัวได้ ควรมีพื้นท่ีว่าง
ภายในซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.50 ม. หรือ ควรมีขนาดพื้นท่ีอย่างน้อย 2.75 x 1.65 ม. ประตู
เปิดออกสู่ภายนอก ช่องประตูกว้างอย่างน้อย 90 ซม. พื้นมีระดับเสมอกับพื้นภายนอก วัสดุปูพื้นต้องไม่ล่ืน 
ควรมีระบบสัญญาณแสง-เสียงเพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉิน และมีป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ าผู้พิการติดหน้าห้อง  

1.11.3 มีการระบายอากาศที่เหมาะสมและไม่อับชื้น  

วัตถุประสงค ์  

 เพื่อท าให้ห้องน้ าปราศจากกล่ินเหม็นและไม่ให้ห้องน้ าอับช้ืนอันจะเป็นบ่อเกิดของการเจริญเติบโตของเช้ือโรค 

วิธีการประเมิน  

 มีช่องเปิดหรือพัดลมดูดอากาศเพื่อการระบายอากาศท่ีดี มีช่องทางให้แสงแดดส่องผ่านเข้ามาในห้องน้ าได้
ในปริมาณท่ีเหมาะสม ช่วยไม่ให้ห้องน้ าเปียกช้ืนอยู่ตลอดเวลาได้ 

 ให้ผู้ประเมิน  
 – สังเกตว่าท่ีผนังมีช่องหน้าต่าง,บานเกล็ด,บานซ้อน,อิฐบล็อกระบายอากาศหรือพัดลมดูดอากาศหรือไม่  
  – รับรู้กล่ินเหม็น กล่ินอับช้ืนหรือไม่     
 – สังเกตและสอบถามถึงความถ่ีในการท าความสะอาดห้องน้ า  

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ห้องน้ าไม่มีช่องเปิด , ไม่มีพัดลมดูดอากาศ , มีกล่ินเหม็น-อับช้ืน  

o.๕ คะแนน 
ห้องน้ ามีช่องเปิดหรือมีพัดลมดูดอากาศแต่ยังมีกล่ินเหม็น -อับช้ืน การท าความสะอาดไม่
เพียงพอ 

๑ คะแนน 
ห้องน้ ามีช่องเปิดหรือมีพัดลมดูดอากาศเพื่อระบายอากาศได้ดี ท าให้มีกล่ินในปริมาณน้อย-ไม่
อับช้ืน และมีการท าความสะอาดเพียงพอ 

นิยามศัพท์  

 ช่องเปิด หมายถึง ช่องหน้าต่าง,บานเกล็ด,บานซ้อน,อิฐบล็อกระบายอากาศ  

2. งานมัณฑนศิลป์ 

2.1 งานตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์ภายในอาคาร 

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

วัตถุประสงค ์ 

เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงาน มีอ่างล้างมือท่ีสะอาดไม่ปนเป้ือน ลดการติดเช้ือ และมีก๊อกน้ าล้าง
มือท่ีอ านวยความสะดวกเพื่อลดการติดเช้ือในแผนกต่างๆของโรงพยาบาล  
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วิธีการประเมิน 

ผู้ประเมินเดินส ารวจด้วยสายตา และสอบถามถึงการใช้งาน จากหัวหน้าแผนกหรือเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
ในแผนกดังกล่าว ถึงการใช้งานอ่างล้างมือของแพทย์และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานว่ามีการใช้ร่วมกันกับอ่างเทส่ิงสกปรก
หรือล้างวัสดุอุปกรณ์หรือไม่ และบันทึกไว้ท่ีช่องหมายเหตุ พร้อมท้ังท าการตรวจสอบดูว่าบริเวณแผนกดังกล่าว
จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดดังต่อไปนี้ 

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

ปัดด้วยข้อศอก หรือ เป็นแบบเซ็นเซอร์ 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน กรณีผลการส ารวจพบว่าไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในข้อ 1  

o.๕ คะแนน 
กรณีผลการส ารวจพบว่ามีคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้อ 1 แต่ไม่ครบตามเกณฑ์ข้อ 2 และมีแผนท่ีจะ
ปรับปรุง 

๑ คะแนน กรณีท่ีผลการส ารวจมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ท้ังสองข้อ 

2.1.2 เคาน์เตอร์ส าหรับพยาบาลเฝ้าระวังสังเกตการณ์ TOP เคาน์เตอร์ระดับบนไม่ควรสูงเกินกว่า 90 
เซนติเมตร จากระดับพื้นห้อง เพื่อไม่ให้บังสายตาในขณะเฝ้าดูผู้ป่วย 

วัตถุประสงค ์ 

  เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน มีเคาน์เตอร์ส าหรับนั่งเฝ้าระวังสังเกตการณ์ผู้ป่วยได้
สะดวก ไม่บังสายตาขณะเฝ้าดูผู้ป่วย ในแผนกท่ีมีเตียงผู้ป่วยพักรักษาตัวของโรงพยาบาล ในเบื้องต้นจะท าการ
ส ารวจเฉพาะแผนกอุบัติเหตุ เป็นต้น  

วิธีการประเมิน 

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

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน 
กรณีผลการส ารวจพบว่าเคาน์ เตอร์พยาบาล (NURSE STATION) มีความสูงเกิน  90 
เซนติเมตร (ในภาพรวมเกินร้อยละ 90 ของท้ังหมด) 

o.๕ คะแนน 
กรณีผลการส ารวจพบว่าเคาน์ เตอร์พยาบาล (NURSE STATION) มีความสูงไม่เกิน 90 
เซนติเมตร (ในภาพรวมเกินร้อยละ 90 ของท้ังหมด) แต่ยังไม่ครบท้ังหมด และมีแผนท่ีจะ
ปรับปรุง 

๑ คะแนน 
กรณีผลการส ารวจพบว่าเคาน์ เตอร์พยาบาล (NURSE STATION) มีความสูงไม่เกิน 90 
เซนติเมตร ทุกเคาน์เตอร์ 
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2.1.3 ห้องตรวจของแพทย์ มีอ่างล้างมือส าหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 2 ห้องตรวจต่อ 1 อ่าง 

วัตถุประสงค ์ 

เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับแพทย์และเจ้าหน้าท่ี ให้เข้าถึงอ่างล้างมือได้สะดวกในบริเวณท่ีใกล้กับห้อง
ตรวจภายในแผนกต่างๆ  

วิธีการประเมิน 

 ผู้ประเมินเดินส ารวจด้วยสายตา พร้อมท้ังนับจ านวน อ่างล้างมือบริเวณห้องตรวจโรค เปรียบเทียบกับ
จ านวนห้องตรวจโรค 

วิธีการให้คะแนน 

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

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

๑ คะแนน 
กรณีผลการส ารวจพบว่า มีอ่างล้างมือส าหรับแพทย์และเจ้าหน้าท่ี 2 ห้องตรวจต่อ 1 อ่างหรือ
มากกว่า 1 อ่าง ท้ังหมดทุกห้องตรวจ) 

2.1.4 ที่เตียงผู้ป่วยควรมีม่านก้ันระหว่างเตียงผู้ป่วยเพื่อบังสายตาระหว่างท าการรักษา และเพื่อความเป็น
ส่วนตัวของผู้ป่วย 

วัตถุประสงค ์ 

เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีความเป็นส่วนตัว ลดความเครียดขณะมาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และเพื่อบังสายตา  

วิธีการประเมิน 

ผู้ประเมินเดินส ารวจด้วยสายตา โดยดูว่าท่ีเตียงผู้ป่วยมีม่านกั้นเตียงผู้ป่วยหรือไม่  

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน กรณีผลการส ารวจพบว่า มีม่านกั้นเตียงผู้ป่วย ไม่ถึงร้อยละ 90 ของท้ังหมด  

o.๕ คะแนน 
กรณีผลการส ารวจพบว่า มีม่านกั้นเตียงผู้ป่วย เกินร้อยละ 90 ของท้ังหมด แต่ยังไม่ครบ
ท้ังหมด และมีแผนท่ีจะติดต้ังเพิ่มเติม 

๑ คะแนน กรณีผลการส ารวจพบว่า มีม่านกั้นเตียงผู้ป่วย ครบทุกเตียง  

2.1.5 มีป้ายติดหน้าห้องหรือหน้าแผนกบริการ ในต าแหน่งที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

วัตถุประสงค ์ 

เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้ป่วยไปถึงจุดรับบริการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
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วิธีการประเมิน 

ผู้ประเมินเดินส ารวจด้วยสายตา โดยดูว่ามีป้ายติดหน้าห้องหรือหน้าแผนกบริการหรือไม่  

วิธีการใหค้ะแนน 

o คะแนน กรณีผลการส ารวจพบว่า มีป้ายติดหน้าห้องหรือหน้าแผนกไม่ถึงร้อยละ 90 ของท้ังหมด  

o.๕ คะแนน 
กรณีผลการส ารวจพบว่า มีป้ายติดหน้าห้องหรือหน้าแผนกเกินร้อยละ 90 ของท้ังหมด 

 แต่ยังไม่ครบท้ังหมด และมีแผนท่ีจะติดต้ังเพิ่มเติม 

๑ คะแนน กรณีผลการส ารวจพบว่า มีป้ายติดหน้าห้องหรือหน้าแผนกครบถ้วน  

2.1.6 แผนกผู้ป่ วยหนัก บ ริเวณ ต้ังเตียงผู้ป่วย ควรมีระยะห่างระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า 2 เมตร  
เพื่อให้สามารถวางอุปกรณ์ช่วยชีวิต และสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

วัตถุประสงค ์ 

เพื่อให้สามารถวางอุปกรณ์ช่วยชีวิต และสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

วิธีการประเมิน 

ผู้ประเมินวัดระยะจากสถานท่ีจริง  

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน 
ระยะห่างระหว่างเตียงน้อยกว่า 2.00 ม. การวางอุปกรณ์ช่วยชีวิตไม่เรียบร้อยและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 

o.๕ คะแนน 
ระยะห่างระหว่างเตียงน้อยกว่า 2.00 ม. อุปกรณ์ช่วยชีวิตจัดวางได้เรียบร้อยและไม่เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 

๑ คะแนน ระยะห่างระหว่างเตียงต้ังแต่ 2.00 ม. ขึ้นไป 

2.1.7 แผนกผู้ป่วยในบริเวณต้ังเตียงผู้ป่วยควรมีระยะระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า 1 เมตร และสามารถน าเปลเข็น
เข้าเทียบเตียงผู้ป่วยได้โดยสะดวก 

วัตถุประสงค ์ 

 สามารถน าเปลเข็นเข้าเทียบเตียงผู้ป่วยได้โดยสะดวก 

วิธีการประเมิน 

 ผู้ประเมินวัดระยะจากสถานท่ีจริง  
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วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ระยะห่างระหว่างเตียงน้อยกว่า 0.80 ม.  

0.5 คะแนน ระยะห่างระหว่างเตียงมากกว่า 0.80 ม. แต่น้อยกว่า 1.00 ม.  

1 คะแนน ระยะห่างระหว่างเตียงต้ังแต่ 1.00 ม. ขึ้นไป 

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

วัตถุประสงค ์ 

เพื่อสะดวกรวดเร็วและลดความเส่ียงของการติดเช้ือ 

วิธีการประเมิน 

ผู้ประเมินเดินส ารวจชนิดของอุปกรณ์อ่างด้วยสายตาและนับจ านวนอ่างฟอกมือ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีอ่างฟอกมือที่ติดต้ังส าหรับห้องผ่าตัดเลย  

0.5 คะแนน มีอ่างฟอกมือเพียง 1 อ่างต่อ 1 ห้องผ่าตัดและใช้ก๊อกชนิดไม่ใช้มือสัมผัส  

1 คะแนน มีอ่างฟอกมือ 2 อ่างต่อ 1 ห้องผ่าตัดและใช้ก๊อกชนิดไม่ใช้มือสัมผัสครบทุกอ่าง  

2.1.9 แผนกเภสัชกรรมมีตู้หรือชั้นเก็บยา เวชภัณฑ์ ที่ เป็นสัดส่วน และมีตู้แยกเก็บยาเสพติดให้โทษ  
และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ที่มีกุญแจปิดอย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค ์ 

เพื่อการเก็บยาอย่างเป็นระเบียบและปลอดภัย 

วิธีการประเมิน 

ผู้ประเมินเดินส ารวจและสอบถามเจ้าหน้าท่ีภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน 
การจัดวางตู้หรือช้ันเก็บยาไม่เป็นสัดส่วน กระจายท่ัวพื้นท่ี และไม่มีตู้แยกเก็บยาเสพติดให้โทษ
และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทท่ีมีกุญแจปิด  

o.๕ คะแนน 
การจัดวางตู้หรือช้ันเก็บยาเป็นสัดส่วน หรือมีตู้แยกเก็บยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต
ประสาทท่ีมีกุญแจปิด 

๑ คะแนน 
การจัดวางตู้หรือช้ันเก็บยาเป็นสัดส่วน และมีตู้แยกเก็บยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต
ประสาทท่ีมีกุญแจปิด 
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2.1.10 แผนกเภสัชกรรม มีสถานที่และโต๊ะส าหรับเตรียมยา – ผสมยา แยกเป็นสัดส่วนจากที่จัดยา 

วัตถุประสงค ์ 

เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบ  

วิธีการประเมิน 

ผู้ประเมินเดินส ารวจและสอบถามเจ้าหน้าท่ีภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีพื้นท่ีเตรียมยา-ผสมยาและพื้นท่ีจัดยาโดยเฉพาะ แต่ใช้พื้นท่ีร่วมกับพื้นท่ีใช้งานอื่นๆ  

o.๕ คะแนน 
พื้นท่ีเตรียมยา-ผสมยาและพื้นท่ีจัดยา มีพื้นท่ีโดยเฉพาะและใช้พื้นท่ีร่วมกันโดยไม่ได้แยกเป็น
สัดส่วน  

๑ คะแนน พื้นท่ีเตรียมยา-ผสมยาและพื้นท่ีจัดยา มีพื้นท่ีแยกกันเป็นสัดส่วน  

2.1.11 ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก และห้องปฏิบัติการของธนาคารเลือด มีสถานที่และเฟอร์นิเจอร์ห้อง 
PANTRY แยกเป็นสัดส่วนออกจากห้องปฏิบัติการ 

วัตถุประสงค์  

เพื่อคุณภาพของงานและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย  

วิธีการประเมิน 

ผู้ประเมินเดินส ารวจสถานท่ีปฏิบัติงาน 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ห้อง PANTRY อยู่ในพื้นท่ีร่วมกับห้องปฏิบัติการฯ  

0.5 คะแนน ห้อง PANTRY อยู่ในพื้นท่ีร่วมกับห้องปฏิบัติการ  

1 คะแนน ห้อง PANTRY แยกพื้นท่ีเป็นสัดส่วนไม่อยู่ร่วมกับพื้นท่ีห้องปฏิบัติการฯ  

2.1.12 (ถ้ามี) แผนกไตเทียม มีสถานที่และเฟอร์นิเจอร์ส าหรับพักคอยของญาติผู้ป่วย โดยแยกเป็นสัดส่วน
ต่างหากจากบริเวณส่วนของผู้ป่วย 

วัตถุประสงค ์ 

เพื่อคุณภาพของงานและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย  

วิธีการประเมิน 

ผู้ประเมินเดินส ารวจสถานท่ีปฏิบัติงาน 
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วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีพื้นท่ีพักคอยของญาติเลย  

0.5 คะแนน พื้นท่ีพักคอยของญาติอยู่ร่วมกับพื้นท่ีให้การรักษา ไม่แยกเป็นสัดส่วน  

1 คะแนน พื้นท่ีพักคอยของญาติแยกจากพื้นท่ีให้การรักษาอย่างเป็นสัดส่วน  

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

วัตถุประสงค ์ 

เพื่อคุณภาพของงานและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย  

วิธีการประเมิน 

ผู้ประเมินเดินส ารวจและวัดระยะภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน 
ระยะห่างระหว่างเตียงน้อยกว่า 1.10 ม.และความกว้างของทางเดินระหว่างปลายเตียงของ
สองฟากเตียงแคบกว่า 2.00 เมตร  

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

๑ คะแนน 
ระยะห่างระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า 1.10 ม. และ ความกว้างของทางเดินระหว่างปลายเตียง
ของสองฟากเตียงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร  

3. งานภูมิทัศน์ 

3.1 ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 

 ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม โดยมีการน าหลักวิชาการด้านการออกแบบภูมิทัศน์ และแนวคิดท่ีค านึงถึง
ส่ิงแวดล้อมมาใช้ มีความเหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพ  

วัตถุประสงค์  

  1. เพื่อให้ใช้เป็นกรอบในการประเมินองค์กรด้วยตนเอง รวมทั้งการรับการประเมินภายนอก การมุ่งเน้น
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม มีประโยชน์ใช้สอยอย่างครบถ้วน 
 2. เพื่อการพัฒนาพื้นท่ีเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบิหารจัดการให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
วิธีการตรวจประเมิน 

การพัฒนาด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม ค านึงถึงองค์ประกอบหลัก 3 ด้านคือ 
   1. องค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐาน เป็นการประเมินโครงสร้างทางกายภาพแลสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ

ดูแลรักษาผู้ป่วย รวมทั้งการให้บริการแก่บุคลากรภายใน ผู้เกี่ยวข้องท่ีเข้ามาใช้กิจกรรมต่างๆ  
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2. องค์ประกอบด้านภูมิทัศน์ เลือกใช้พืชพรรณรูปลักษณ์ของต้นไม้ ทุกต้นทุกกลุ่ม ให้มีความเหมาะสม
ตามประโยชน์ใช้สอยของแต่ละพื้นท่ี และงานภูมทัศน์ท่ีเกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง การใช้วัสดุท่ีไม่ใช่พืชพรรณ ได้แก่ 
วัสดุปูพื้น street furniture และองค์ประกอบสวน เช่น น้ าพุ น้ าตก ไฟประดับ ม้านั่ง ศาลา ฯลฯ  

3. องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ การจัดการพืชพรรณ การดูแลรักษาสวน ควรมีการจัดการเป็น
แผนงบประมาณระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว มีกลไก การดูแล ก ากับ และติดตามประเมินผลเพื่อการ
ปรับปรุงท่ีสอดคล้องกับการด าเนินงานด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 
3.3.1 บริเวณพักผ่อน มีพื้นที่รองรับเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ มีความร่มร่ืน สวยงาม สงบ มีอากาศถ่ายเทที่ดี 

และเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละวัย รวมทั้งเด็กและผู้สูงอายุ 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน 
ไม่สามารถแสดงผลการด าเนินงานท่ีเป็นกระบวนการท างานชัดเจน หรือผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นน้อย
กว่าร้อยละ 50  

o.๕ คะแนน มีบางส่วนและการด าเนินการให้ใช้การพิจารณาตามความเหมาะสม 

๑ คะแนน 
มีการด าเนินงานท่ีเป็นกระบวนการอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจนหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเท่ากับหรือ
เกินร้อยละ 50 

 3.3.2 พื้นที่ระหว่างอาคาร มีการจัดภูมิทัศน์ ใช้พรรณไม้ที่ดูแลรักษาง่าย หรือใช้วัสดุตกแต่ง พื้นผิวซึมน้ า 
(Porous Pavement) 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน 
ไม่สามารถแสดงผลการด าเนินงานท่ีเป็นกระบวนการท างานชัดเจน หรือผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นน้อย
กว่าร้อยละ 50  

o.๕ คะแนน มีบางส่วนและการด าเนินการให้ใช้การพิจารณาตามความเหมาะสม 

๑ คะแนน 
มีการด าเนินงานท่ีเป็นกระบวนการอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจนหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเท่ากับหรือ
เกินร้อยละ 50 

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

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน 
ไม่สามารถแสดงผลการด าเนินงานท่ีเป็นกระบวนการท างานชัดเจน หรือผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นน้อย
กว่าร้อยละ 50  

o.๕ คะแนน มีบางส่วนและการด าเนินการให้ใช้การพิจารณาตามความเหมาะสม 

๑ คะแนน 
มีการด าเนินงานท่ีเป็นกระบวนการอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจนหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเท่ากับหรือ
เกินร้อยละ 50 
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เอกสารอ้างอิง  

 1. การจัดท าเกณฑ์คุณภาพด้านส่ิงแวดล้อมและภูมิทัศน์ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
 2. คู่มือส าหรับเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและส่ิงแวดล้อมไทย 

นิยามศัพท์ 

  ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม ความหมาย องค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรม ได้แก่ องค์ประกอบ
โครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ เช่น ทางเท้า (การใช้วัสดุปูพื้นผิวซึมน้ า) ถนน ศาลา ม้านั่ง ไฟส่องสว่าง ถังขยะ 
กระถางต้นไม้ สามารถสังเกต ตรวจจับหรือมองเห็นได้ง่ายและเป็นระเบียบเรียบร้อย 

การใช้พืชพรรณ ประโยชน์ใช้สอยของรูปแบบสวน งานตกแต่งและการออกแบบปลูกชนิดของต้นไม้ 
รูปลักษณ์ของต้นไม้ ทุกต้นทุกกลุ่ม ลงในพื้นท่ีสวนมีความเหมาะสมตามประโยชน์ใช้สอยของแต่ละพื้นท่ีภายใน
โรงพยาบาล 

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

4. งานโครงสร้าง 
4.1 โครงสร้างอาคาร 

4.1.1 มีแผนงานในการเฝ้าระวังให้อาคารมีสภาพพร้อมใช้งาน และมีความม่ันคงแข็งแรง  

วัตถุประสงค ์  

 เพื่อจัดท าแผนในการเฝ้าระวังให้อาคารมีสภาพพร้อมใช้งานและมีความมั่นคงแข็งแรง  

วิธีการประเมิน  

 ตรวจสอบแผนงานและการมอบหมายหน้าท่ีบุคลาการในการท าหน้าท่ี 

วิธีการให้คะแนน  

o คะแนน 
ไม่มีแผนงานในการเฝ้าระวังให้อาคารมีสภาพพร้อมใช้งาน และไม่มีการแต่งต้ังบุคลากรเพื่อ
ตรวจสอบสภาพอาคารโดยตรง 

o.๕ คะแนน 
มีแผนงานในการเฝ้าระวังให้อาคารมีสภาพพร้อมใช้งาน  หรือ มีการแต่งต้ังบุคลากรเพื่อ
ตรวจสอบสภาพอาคารโดยตรง  

๑ คะแนน 
มีแผนงานในการเฝ้าระวังให้อาคารมีสภาพพร้อมใช้งาน และมีการแต่งต้ังบุคลากรเพื่อ
ตรวจสอบสภาพอาคารโดยตรง 
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4.1.2 มีการตรวจสอบสภาพอาคารและบันทึกการตรวจสภาพอาคาร พร้อมมีรายงานผลต่อหัวหน้า
 หน่วยงานหรือผู้บริหารโรงพยาบาล  

วัตถุประสงค ์  

 เพื่อจัดท าประวัติการบ ารุงรักษาอาคารแลtแจ้งหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บริหารโรงพยาบาลเพื่อพิจารณาแก้ไข
วิธีการประเมิน  

 ตรวจสอบเอกสารประวัติอาคาร การจดบันทึกแสดงรายละเอียดการเข้าตรวจสอบ เช่น เพื่อดูการช ารุดสึก
หรอของอาคาร การแตกร้าวของโครงสร้างอาคาร การทรุดเอียงของอาคาร เป็นต้น โดยการตรวจสอบเบื้องต้น
ด้วยสายตา หรืออุปกรณ์พื้นฐานท่ัวไป เช่น เทปวัด ระดับน้ า และมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้า
หน่วยงานหรือผู้บริหารโรงพยาบาล 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน 
ไม่มีท่ีการจัดท าประวัติอาคาร และไม่มีการรายงานผลการตรวจสภาพอาคารเสนอต่อหัวหน้างาน

หรือผู้บริหารโรงพยาบาล 

o.๕ คะแนน 
มีการจัดท าประวัติอาคาร หรือ มีการรายงานผลการตรวจสภาพอาคารต่อหัวหน้าหน่วยงานหรือ

ผู้บริหารโรงพยาบาล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

๑ คะแนน 
มีการจัดท าประวัติอาคาร และมีการรายงานผลการตรวจสภาพอาคารต่อหัวหน้าหน่วยงานหรือ

ผู้บริหารโรงพยาบาล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

นิยามศัพท์  
 ประวัติอาคาร ควรประกอบด้วย 1) ช่ืออาคารตามแบบก่อสร้าง 2) เลขท่ีแบบ (กรณีเป็นแบบกองแบบ

แผน) 3) ปีท่ีก่อสร้าง และแล้วเสร็จ และปีท่ีเริ่มใช้งานอาคาร 4) ประวัติการตรวจสอบอาคาร 5) ประวัติ
การต่อเติม/ปรับปรุงอาคาร หรือเปล่ียนการใช้งานอาคาร พร้อมแบบแสดงรายละเอียด (โดยสังเขป) 

4.1.3 มีผลการแก้ไขปัญหาหลังจากที่ได้รับรายงานจากผู้ปฏิบัติ  

วัตถุประสงค ์  

 เพื่อให้อาคารมีสภาพพร้อมใช้งานและมีความมั่นคงแข็งแรง  

วิธีการประเมิน  

 ตรวจสอบเอกสาร การประสานงานและการด าเนินการโดยผู้เช่ียวชาญด้านโครงสร้างอาคาร เพื่อวิเคราะห์
และแก้ไขปัญหา 
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วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีผลการด าเนินการ หรือ ไม่มีการส่ังการเพิ่มเติมเม่ือได้รับรายงาน 

o.๕ คะแนน 

กรณีผลการรายงานสภาพการตรวจสอบอาคารพบส่ิงบอกเหตุท่ีอาจจะเป็นผลให้อาคารไม่พร้อมใช้
งานหรือไม่มีความมั่นคงแข็งแรง มีการเชิญผู้เช่ียวชาญฯ เข้ามาตรวจสอบและให้ค าแนะน าในการ
ปรับปรุงแก้ไข 

๑ คะแนน 

- กรณีผลการรายงานสภาพการตรวจสอบอาคารพบส่ิงบอกเหตุท่ีอาจจะเป็นผลให้อาคารไม่พร้อมใช้
งานหรือไม่มีความมั่นคงแข็งแรง มีการตรวจสอบและให้ค าแนะน าแก้ไขโดยผู้เช่ียวชาญฯ 

- กรณีผลการรายงานสภาพการตรวจสอบอาคารไม่พบส่ิงบอกเหตุท่ีอาจจะเป็นผลให้อาคารไม่พร้อม
ใช้งานหรือไม่มีความมั่นคงแข็งแรง มีการตรวจสอบอาคารและให้ค าแนะน าในการดูแลรักษา
อาคารให้มีสภาพพร้อมใช้งานโดยผู้เช่ียวชาญฯ อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี/ครั้ง 

4.4.4 มีการตรวจสอบอาคารตามที่กฎหมายก าหนด 

วัตถุประสงค ์  

  เพื่อให้อาคารมีสภาพพร้อมใช้งานและมีความมั่นคงแข็งแรง 

วิธีการประเมิน  

 ตรวจสอบเอกสารการตรวจสอบอาคาร โดยผู้ท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบตามกฏกระทรวง 
ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ พ.ศ.2548 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีผลการด าเนินการ (ยังไม่มีแผนด าเนินการ)  

0.5 คะแนน อยู่ในขัน้ตอนการเตรียมการ (มีแผนด าเนินการและผู้บริหารรับทราบแล้ว) 

1 คะแนน มีผลการด าเนินการ (มีเจ้าหน้าท่ีเข้ามาตรวจสอบอาคารแล้ว)  

5. งานวิศวกรรมไฟฟ้า 

5.1 ระบบไฟฟ้าก าลัง 

ระบบไฟฟ้าก าลัง เป็นระบบหนึ่งท่ีมีความส าคัญ ใช้ในการส่งจ่ายก าลังให้กับอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ และ
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าท่ัวไป เพื่อใช้ประกอบในการให้บริการรักษา ระบบไฟฟ้าก าลังท่ีดีควรค านึงถึงความ
ปลอดภัย ประสิทธิภาพของระบบ การใช้งานได้สะดวกและรวมถึงการบ ารุงดูแลรักษา เป็นต้น ดังนั้น แบบแปลน
รายละเอียดการติดต้ัง คู่มือการใช้งาน และรวมถึงการติดต้ังระบบไฟฟ้าก าลังท่ีถูกต้องตามมาตรฐาน และหลัก
วิศวกรรมเป็นไปตามมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย จึงเป็นส่ิงท่ีส าคัญอย่างยิ่ง 

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

5.1.1 มีแผนผังระบบไฟฟ้าก าลัง 

วัตถุประสงค ์

  เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับวิศวกร นายช่าง ผู้ดูแลระบบใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการตรวจสอบดูแล 
และซ่อมบ ารุงรักษา 

วิธีการประเมิน 

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

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีแผนผังระบบไฟฟ้าก าลัง 

o.๕ คะแนน มีแผนผังระบบไฟฟ้าก าลังภายนอก และผังระบบไฟฟ้าก าลังภายในอาคาร 

๑ คะแนน 
มีแผนผังระบบไฟฟ้าก าลังภายนอก และผังระบบไฟฟ้าก าลังภายในอาคาร พร้อมแบบขยาย
รายละเอียดการติดต้ัง และมีวิศวกรไฟฟ้าเซ็นต์รับรองแบบ 

5.1.2 แนวการปักเสาพาดสายไฟฟ้าเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

วัตถุประสงค ์

  เพื่อความปลอดภัยเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 

วิธีการประเมิน 

  ผู้ประเมินท าการตรวจสอบงานปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ า หรือแนวเมนไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ า ของ
โรงพยาบาล 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน แนวไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ า ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย กีดขวางทางจราจร 

0.5 คะแนน แนวไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ า ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ไม่กีดขวางทางจราจร 

1 คะแนน แนวไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ า เป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่กีดขวางทางจราจร 
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5.1.3 บริเวณที่ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าแบบต้ังพื้น และนั่งร้าน ต้องมีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน และมีการป้องกัน 
อันตรายจากไฟฟ้า เป็นไปตามมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทยฉบับปีล่าสุด สถานที่
ติดต้ังรถซ่อมบ ารุงสามารถเข้าถึงได้และมีป้ายแจ้งเตือนระวังอันตรายไฟฟ้าแรงสูง 

วัตถุประสงค ์

  เพื่อความปลอดภัยสะดวกในการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และถูกต้องตาม
หลักวิศวกรรม 

วิธีการประเมิน 

  ผู้ประเมินท าการตรวจสอบสถานท่ีต้ังของหม้อแปลงไฟฟ้าตรวจสอบท่ีว่างเพื่อปฏิบัติงานการป้องกัน
อันตรายจากไฟฟ้า และการเข้าถึง เป็นไปตามมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทยฉบับปีล่าสุดหรือไม ่

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีท่ีว่างเพื่อปฏิบัติงาน และหรือไม่มีการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า 

o.๕ คะแนน 
มีท่ีว่างเพื่อปฏิบัติงานและมีการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานการติดต้ังทาง
ไฟฟ้าส าหรับประเทศไทยฉบับปีล่าสุด  

๑ คะแนน 

มีท่ีว่างเพื่อปฏิบัติงาน และมีการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า เป็นไปตามมาตรฐานการติดต้ังทาง
ไฟฟ้าส าหรับประเทศไทยฉบับปีล่าสุด สถานท่ีติดต้ังรถซ่อมบ ารุงสามารถเข้าถึงได้และมีป้าย
แจ้งเตือนระวังอันตรายไฟฟ้าแรงสูง 

5.1.4 สายไฟฟ้ามีระยะห่างจากตัวอาคารที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตราย และมีความสูงจากผิวจราจรหรือทางเดิน
ที่เหมาะสม โดยไม่กีดขวางและไม่เป็นอันตรายต่อบุคคลทั่วไป 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อความปลอดภัยเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 

วิธีการประเมิน 

 ผู้ประเมินท าการตรวจสอบระยะความห่างของแนวสายไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ า กับตัวอาคารและผิวจราจร 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน 
ระยะห่างต่ าสุดตามแนวนอนระหว่างสายไฟฟ้ากับส่ิงก่อสร้างเมื่อสายไฟฟ้าไม่ได้ยึดติดกับ
ส่ิงก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้า 

o.๕ คะแนน 
ระยะห่างต่ าสุดตามแนวนอนระหว่างสายไฟฟ้ากับส่ิงก่อสร้างเมื่อสายไฟฟ้าไม่ได้ยึดติดกับ
ส่ิงก่อสร้าง พื้นท่ีบางส่วนไม่เป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้า 

๑ คะแนน 
ระยะห่างต่ าสุดตามแนวนอนระหว่างสายไฟฟ้ากับส่ิงก่อสร้างเมื่อสายไฟฟ้าไม่ได้ยึดติดกับ
ส่ิงก่อสร้าง เป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้า 
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5.1.5 มีกระแสไฟฟ้าจ่ายให้กับอุปกรณ์ที่ใช้กับผู้รับบริการอย่างเพียงพอตลอด 24 ชั่วโมง (ตามมาตรฐาน
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย) 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีความน่าเช่ือถือ ปลอดภัยสามารถจ่ายโหลดได้เพียงพอ และอย่างต่อเนื่องส าหรับ
โหลดท่ีมีความส าคัญ ถ้าหากขาดการจ่ายกระแสไฟฟ้าอาจท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ 

วิธีการประเมิน 

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

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน 
ระบบไฟฟ้ามีก าลังไม่เพียงพอกับความต้องการ และหรือไม่มีระบบไฟฟ้าส ารองจ่ายทดแทนให้กับ
โหลดท่ีมีความส าคัญ ถ้าหากขาดการจ่ายกระแสไฟฟ้าอาจท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ 

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

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

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

วัตถุประสงค ์

 เพื่อความปลอดภัยติดต้ังในสถานท่ีเหมาะสม แข็งแรง สะดวกในการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง เป็น
ระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 

วิธีการประเมิน 

 ผู้ประเมินท าการตรวจสอบ สถานท่ีติดต้ังเหมาะสมแข็งแรงหรือไม่ ตรวจสอบการติดต้ังตู้ MDBท่ีว่างเพื่อ
การปฏิบัติงาน และระยะห่างระหว่างตู้กับผนังกรณีท่ีจ าเป็นต้องเปิดฝาตู้เพื่อการซ่อมแซม ท้ังนี้ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทยฉบับปีล่าสุด 
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วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน 
ติดตั้งในสถานท่ีที่ไม่เหมาะสม ไม่มีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน และหรือไม่มีการป้องกันอันตราย
จากไฟฟ้า 

o.๕ คะแนน 
ติดตั้งในสถานที่ที่เหมาะสม มีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานและมีการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
เป็นไปตามมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทยฉบับปีล่าสุด  

๑ คะแนน 

ติดตั้งในสถานที่ที่เหมาะสม มีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน และมีการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า 
เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทยฉบับปีล่าสุด สถานที่ติดตั้ง
สามารถเข้าถึงได้สะดวกและมีป้ายแจ้งเตือนระวังอันตรายจากไฟฟ้า  

5.1.7 ตู้สวิทช์ตัดตอน (PANEL BOARD) มีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน สามารถเข้าตรวจสอบ
ได้ง่ายและอยู่ในสภาพที่ยึดติดแน่นม่ันคง 

วัตถุประสงค ์

เพื่อความปลอดภัยติดต้ังในสถานท่ีเหมาะสม แข็งแรง สะดวกในการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง เป็นระเบียบ
เรียบร้อยสวยงาม และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 

วิธีการประเมิน 

ผู้ประเมินท าการตรวจสอบ สถานท่ีติดต้ังเหมาะสมแข็งแรงหรือไม่ ตรวจสอบการติดต้ังตู้สวิทช์ตัดตอน
(PANEL BOARD) ท่ีว่างเพื่อการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย
ฉบับปีล่าสุด 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ติดต้ังในสถานท่ีท่ีไม่เหมาะสม ไม่มีท่ีว่างเพื่อปฏิบัติงาน  

o.๕ คะแนน 
ติดตั้งในสถานที่ที่เหมาะสม มีที่ว่างเพื่อปฏิบัติง านกว้างไม่น้อยกว่า 75 ซม. ฝาตู้เปิดได้ 
90 องศา เป็นไปตามมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทยฉบับปีล่าสุด  

๑ คะแนน 

ติดตั้งในสถานที่ที่เหมาะสม มีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานกว้างไม่น้อยกว่า 75 ซม. ฝาตู้เปิดได้ 
90 องศา เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทยฉบับปีล่าสุด 
สถานท่ีติดต้ังสามารถเข้าถึงได้สะดวก 
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5.1.8 ระบบการต่อลงดินของหม้อแปลงไฟฟ้า และแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (ตู้ MDB) เป็นไปตามมาตรฐาน การ
ติดต้ังทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทยฉบับปีล่าสุด 

วัตถุประสงค ์
เพื่อความปลอดภัยและความน่าเช่ือถือของระบบ 

วิธีการประเมิน 

ผู้ประเมินท าการตรวจสอบ สถานท่ีติดต้ังจุดต่อลงดินของหม้อแลงไฟฟ้า และตู้ MDB ตรวจสอบความ
แข็งแรง และความต่อเนื่องทางไฟฟ้า ค่าความต้านทานต้องไม่เกิน 5 โอห์ม ท้ังนี้การติดต้ังต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทยฉบับปีล่าสุด 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน 
จุดต่อลงดินของหม้อแปลง และตู้ MDB ไม่มีความต่อเนื่องทางไฟฟ้า และหรือค่าความต้านทาน
มากกว่า 25 โอห์ม 

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

๑ คะแนน 
จุดต่อลงดินของหม้อแปลง และตู้ MDB มีความต่อเนื่องทางไฟฟ้า ค่าความต้านทานไม่เกิน 5 โอห์ม 
และการติดต้ังระบบสายดินถูกต้องตามมาตรฐานและหลักวิศวกรรม 

5.1.9 ระบบการต่อลงดินของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแยกต่างหาก เช่น เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารองฉุกเฉิน การติดต้ัง
ต้องให้สอดคล้องกับ ATS 3P หรือ ATS 4P เป็นไปตามมาตรฐาน การติดต้ังทางไฟฟ้าส าหรับประเทศ
ไทยฉบับปีล่าสุด 

วัตถุประสงค ์

เพื่อความปลอดภัยและความน่าเช่ือถือของระบบ 

วิธีการประเมิน 

ผู้ประเมินท าการตรวจสอบ การต่อลงดินของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ให้สอดคล้องกับ ATS 3P หรือ ATS 4P 
ส าหรับเครื่องก าเนิดไฟฟ้าท่ีใช้ ATS 4P ใหท้ าการต่อจุดนิวตรอนลงดิน ส่วนเครื่องก าเนิดไฟฟ้าท่ีใช้ ATS 3P ห้าม
ต่อจุดนิวตรอนลงดิน ท้ังนี้การติดต้ังต้องเป็นไปตามมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทยฉบับปีล่าสุด 
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วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน การต่อลงดินของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าไม่ถูกต้อง 

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

๑ คะแนน 
การต่อลงดินของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าถูกต้อง มีความต่อเนื่องทางไฟฟ้า ค่าความต้านทานไม่เกิน 
5 โอห์ม 

5.1.10 การต่อลงดินในพื้นที่ที่ไม่มีการใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ไฟฟ้า(โซน 0) และพื้นที่ที่มีการใช้เคร่ืองมือ
อุปกรณ์ไฟฟ้า (โซน 1) สายดินติดต้ังเป็นแบบแยก (TN–S) เป็นไปตามมาตรฐาน การติดต้ังทาง
ไฟฟ้าในสถานที่เฉพาะ : บริเวณสถานพยาบาล ของ วสท. 

วัตถุประสงค ์

เพื่อความปลอดภัยและความน่าเช่ือถือของระบบ 

วิธีการประเมิน 

ผู้ประเมินท าการตรวจสอบ การต่อลงดินบริเวณโซน 0 ของอุปกรณ์ไฟฟ้าตรวจสอบรูปแบบการติดต้ัง
ระบบสายดินของอุปกรณ์เป็นแบบ TN-S สายดินของอุปกรณ์ติดต้ังเป็นแบบแยก และท่ีตู้ MDB แผงเมนประธาน
ของอาคารเพียงจุดเดียวเท่านั้น ให้ต่อเช่ือมสายดินและสายนิวตรอนถึงกัน ท้ังนี้การติดต้ังต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
การติดต้ังทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทยฉบับปีล่าสุด 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน การต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่เป็นแบบ TN-S 

o.๕ คะแนน จุดการต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นแบบ TN-S 

๑ คะแนน 
การต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นแบบ TN-S และมีการต่อเช่ือมสายดินและสายนิวตรอนถึง
กันท่ีตู้ MDB เท่านั้น 

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

วัตถุประสงค ์

เพื่อความปลอดภัยและความน่าเช่ือถือของระบบ 
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วิธีการประเมิน 

ผู้ประเมินท าการตรวจสอบ การต่อลงดินบริเวณโซน 2 ของอุปกรณ์ไฟฟ้าตรวจสอบรูปแบบการติดต้ัง
ระบบสายดินของอุปกรณ์เป็นแบบ IT สายดินติดต้ังเป็นแบบแยกออกจากระบบ (IT) เป็นไปตามมาตรฐาน การ
ติดต้ังทางไฟฟ้าใน สถานท่ีเฉพาะ : บริเวณสถานพยาบาล ของ วสท. 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน การต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่เป็นแบบ IT 

o.๕ คะแนน การต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นแบบ IT 

๑ คะแนน 
การต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นแบบ IT และมีสัญลักษณ์แสดงบ่งบอกแยกจากระบบอื่น
อย่างชัดเจน 

5.2 ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 

เพื่อให้มีแสงส่องสว่างบริเวณภายนอก และภายในอาคาร ให้มีความสว่างเพียงพอเหมาะสมกับพื้นท่ี  
ใช้งาน รวมถึงส าหรับใช้ในการหนีไฟ เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และสมาคมไฟฟ้าแสงสว่าง 
แห่งประเทศไทย การส่องสว่างภายในโรงพยาบาล มีพื้นท่ีต้องการให้แสงหลายแบบ แต่ละพื้นท่ีมีการให้แสง  
ท่ีแตกต่างกัน หลอดท่ีเหมาะสมท่ีใช้ในโรงพยาบาล คือหลอดท่ีมีอุณหภูมิสี 4000-4500 องศาเคลวิน เพราะให้
แสงสีแดงออกมาด้วย ซึ่งเหมาะส าหรับการตรวจรักษาท่ัวไป ยกเว้นโรคดีซ่านซึ่งหลอดท่ีเหมาะคือ หลอดท่ีมี 
สีน้ าเงิน คือ หลอดเดย์ไลท์ เนื่องจากการเปล่ียนสีผิวที่เหลือง เห็นได้ชัดในหลอดประเภทนี้ แต่อย่างไรก็ตามหลอด
คูลไวท์ (อุณหภูมิสี 4000-4500 องศาเคลวิน) ก็เหมาะส าหรับการรักษาส่วนใหญ่อยู่ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าหลอดท่ี
เหมาะสมท่ีสุดส าหรับงานโรงพยาบาล คือหลอดคูลไวท์  

5.2.1 ภายนอกอาคารมีการติดต้ังเสาไฟฟ้าแสงสว่างหรือดวงโคมที่ให้ความสว่างในเวลากลางคืนได้อย่าง
พอเพียงสภาพของเสาไฟฟ้าและดวงโคมมีการติดต้ังอย่างม่ันคงแข็งแรงและปลอดภัย 

วัตถุประสงค ์

  เพื่อให้ความสว่างในเวลากลางคืนกับพื้นท่ีภายนอกอาคารบริเวณผิวจราจร บริเวณท่ีจอดรถ และบริเวณ
พื้นท่ีท่ัวไป  

วิธีการประเมิน 

  ผู้ประเมินท าการตรวจสอบวัดระดับความส่องสว่างบริเวณผิวจราจร บริเวณท่ีจอดรถ และบริเวณพื้นท่ี
ท่ัวไป ค่าความสว่างท่ีเหมาะสมในแต่ละพื้นท่ีให้ดูจากตารางความส่องสว่างภายในอาคาร ของสมาคมไฟฟ้าแสง
สว่างแห่งประเทศไทยการวัดควรวัดท่ีระดับพื้นไม่น้อยกว่า 3 จุด แล้วน ามาหาค่าเฉล่ีย และน าไปเปรียบเทียบกับ
ค่าในตาราง 
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วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน แสงสว่างไม่พียงพอกับความต้องการต่ ากว่าข้อก าหนด 

0.5 คะแนน 
แสงสว่างพียงพอกับความต้องการ ค่าความสว่างบริเวณทางเดินไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์  
เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย 

1 คะแนน 
แสงสว่างพียงพอกับความต้องการ ค่าความสว่างบริเวณทางเดินไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์  
เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย การติดต้ังมั่นคงแข็งแรง และ
มีการป้องกันตามมาตรฐานและหลักวิศวกรรม 

5.2.2 ภายในอาคารมีค่าความเข้มของแสงสว่างพอเพียงและเหมาะสมต่อพื้นที่ใช้งาน ตามมาตรฐานสมาคม
ไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อให้ความสว่างในเวลากลางคืนกับพื้นท่ีภายในอาคารบริเวณท่ัวไปให้มีความเหมาะสมต่อพื้นท่ีใช้งานมี
ค่าความสว่างพอเพียงและเป็นไปตามมาตรฐานสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย 

วิธีการประเมิน/แนวทางการประเมินและเกณฑ์ท่ีก าหนด 

  ผู้ประเมินท าการตรวจสอบวัดระดับความส่องสว่างบริเวณพื้นท่ีภายในอาคารบริเวณท่ัวไปค่าความสว่างท่ี
เหมาะสมในแต่ละพื้นท่ีให้ดูจากตารางความส่องสว่างภายในอาคาร ของสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย
การวัดควรวัดท่ีระดับพื้นท างานไม่น้อยกว่า 3 จุด แล้วน ามาหาค่าเฉล่ียน าไปเปรียบเทียบกับค่าในตาราง และควร
พิจารณารูปแบบดวงโคมว่าเหมาะสมหรือไม่ เช่น สีของหลอด รูปแบบของดวงโคม บริเวณสะอาด และท่ีพักคนไข้
ควรเป็นโคมแบบปิด ส่วนท่ีท างานท่ัวไปเป็นโคมแบบมีแผ่นสะท้อนแสง เป็นต้น 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน แสงสว่างไม่เพียงพอกับความต้องการโดยต่ ากว่าข้อก าหนด 

0.5 คะแนน 
แสงสว่างเพียงพอกับความต้องการ เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่ง
ประเทศไทย 

1 คะแนน 
แสงสว่างเพียงพอกับความต้องการ เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่ง
ประเทศไทย แสงท่ีใช้เป็นแบบขาวนวล (COOL WHITE) รูปแบบเหมาะสมและการติดต้ังมั่นคง
แข็งแรง  
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5.2.3 ภายนอกอาคาร วงจรไฟฟ้าแสงสว่างต้องมีการติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกิน  
และป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่ว 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อความปลอดภัยป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกิน ซึ่งเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดเพลิงไหม้ได้ และป้องกัน
อันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วซึ่งเป็นสาเหตุท่ีท าให้เสียชีวิตได้ ติดต้ังในสถานท่ีเหมาะสม แข็งแรง สะดวกในการดูแล
รักษาและซ่อมบ ารุง เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 

วิธีการประเมิน 

 ผู้ประเมินท าการตรวจสอบว่ามีการติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกิน และป้องกันอันตรายจาก
กระแสไฟฟ้ารั่วหรือไม่ สถานท่ีติดต้ังเหมาะสมแข็งแรงหรือไม่ สะดวกในการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง เป็นระเบียบ
เรียบร้อยสวยงาม และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกิน และหรือไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจาก
กระแสไฟฟ้ารั่ว 

0.5 คะแนน มีอุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกิน และป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่ว 

1 คะแนน 
มีอุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกิน และป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วติดต้ังใน
สถานท่ีท่ีเหมาะสม สะดวกในการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และ
ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 

5.3 ระบบไฟฟ้าส ารองฉุกเฉิน 

ระบบไฟฟ้าส ารอง มีไว้ส าหรับทดแทนการจ่ายก าลังไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉิน หรือแหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้าจาก
การไฟฟ้าขัดข้อง ล้มเหลว โดยจะต้องจ่ายก าลังไฟฟ้าให้กับพื้น ท่ีท่ีใช้ส าหรับการบริการ และใช้ในการ
รักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างน้อยในสัดส่วนท่ีเหมาะสม 
 

5.3.1 มีระบบไฟฟ้าส ารองฉุกเฉินในการท างานของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าซ่ึงต้องสามารถจ่ายไฟใช้งานภายใน 
10 วินาที ภายหลังระบบไฟฟ้าก าลังหลักหยุดท างาน 

วัตถุประสงค ์

  เพื่อส าหรับทดแทนการจ่ายก าลังไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉิน หรือแหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้าจากการไฟฟ้าขัดข้อง 
ล้มเหลว โดยจะต้องจ่ายก าลังไฟฟ้าให้กับพื้นท่ีท่ีใช้ส าหรับการบริการ และใช้ในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ใน
เวลาท่ีรวดเร็ว และเหมาะสมการจ่ายไฟอัตโนมัติขณะแหล่งจ่ายไฟปกติล้มเหลว แบ่งเป็น 5 ประเภท 

1. ประเภท 0   (ไม่มีการขาดตอน) 
2. ประเภท 0.15  (ขาดตอนส้ันมาก) 
3. ประเภท 0.5  (ขาดตอนส้ัน) ใช้กับโคมไฟ บริภัณฑ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ เพื่อช่วยชีวิต 
4. ประเภท 15  (ขาดตอนปานกลาง) 
5. ประเภท >15  (ขาดตอนนาน) 
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วิธีการประเมิน 

  ผู้ประเมินท าการตรวจสอบว่ามีการติดต้ังระบบไฟฟ้าส ารองหรือไม่ สามารถใช้การได้ดีหรือไม่ และใช้ใน
การรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ในเวลาท่ีรวดเร็ว และเหมาะสม 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการติดต้ังระบบไฟฟ้าส ารอง ใช้ในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 

0.5 คะแนน 
มีการติดต้ังระบบไฟฟ้าส ารอง ใช้ในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง การท างานจ่ายไฟอัตโนมัติ
ขณะแหล่งจ่ายไฟปกติล้มเหลวเป็นแบบขาดตอนนาน >15 วินาที 

1 คะแนน 
มีการติดต้ังระบบไฟฟ้าส ารอง ใช้ในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง การท างานจ่ายไฟอัตโนมัติ
ขณะแหล่งจ่ายไฟปกติล้มเหลวเป็นแบบขาดตอนปานกลาง 10-15 วินาที 

5.3.2 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารองต้องอยู่ในที่มิดชิด โดยอาจอยู่ภายในอาคารหลักหรืออยู่เป็นอาคารแยก 
ต่างหาก มีการป้องกันแรงสั่นสะเทือนและเสียงจากเคร่ือง มีประตูทางเข้าออกสะดวก และกว้าง
เพียงพอต่อการเคลื่อนย้ายหรือซ่อมบ ารุง โดยมีระยะห่างโดยรอบจากเคร่ืองกับผนังไม่น้อยกว่า 1 เมตร 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อความปลอดภัยติดต้ังในสถานท่ีเหมาะสม แข็งแรง สะดวกในการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง  
เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 

วิธีการประเมิน 

 ผู้ประเมินท าการตรวจสอบ สถานท่ีติดต้ังเหมาะสมแข็งแรงหรือไม่ ตรวจสอบการติดต้ังเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
ส ารอง ท่ีว่างเพื่อการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทยฉบับปีล่าสุด 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ติดต้ังในสถานท่ีท่ีไม่เหมาะสม ไม่มีท่ีว่างเพื่อปฏิบัติงาน  

0.5 คะแนน 
ติดต้ังในสถานท่ีท่ีเหมาะสม มีท่ีว่างเพื่อปฏิบัติงานและมีการป้องกันแรงส่ันสะเทือนและเสียง
จากเครื่องเป็นไปตามมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทยฉบับปีล่าสุด  

1 คะแนน 

ติดต้ังในสถานท่ีท่ีเหมาะสม มีท่ีว่างเพื่อปฏิบัติงานโดยมีระยะห่างโดยรอบจากเครื่องกับผนังไม่ 
น้อยกว่า 1 เมตร และมีการป้องกันแรงส่ันสะเทือนและเสียงจากเครื่อง สถานท่ีติดต้ังสามารถ
เข้าถึงได้สะดวกมีการระบายอากาศท่ีดี และมีป้ายแจ้งเตือนระวังอันตรายจากไฟฟ้าเป็นไปตาม
มาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทยฉบับปีล่าสุด  
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5.3.3 มีเคร่ืองส ารองไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) จ่ายให้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ส าคัญ ส าหรับวงจรช่วยชีวิตซ่ึง
ไม่สามารถหยุดได้ มีการใช้อย่างต่อเนื่องเพียงพอ และเหมาะสม โดยอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อส าหรับทดแทนการจ่ายก าลังไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉิน หรือแหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้าจากการไฟฟ้าขัดข้อง 
ล้มเหลว โดยจะต้องจ่ายก าลังไฟฟ้าให้กับพื้นท่ีท่ีใช้ส าหรับการบริการ และใช้ในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งการจ่ายไฟฟ้าท่ีไม่ต่อเนื่อง สามารถก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ การจ่ายไฟอัตโนมัติขณะแหล่งจ่ายไฟปกติ
ล้มเหลว แบ่งเป็น 5 ประเภท 

1. ประเภท 0  (ไม่มีการขาดตอน) 
2. ประเภท 0.15  (ขาดตอนส้ันมาก) 
3. ประเภท 0.5  (ขาดตอนส้ัน) ใช้กับโคมไฟ บริภัณฑ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ เพื่อช่วยชีวิต 
4. ประเภท 15  (ขาดตอนปานกลาง) 
5. ประเภท >15  (ขาดตอนนาน) 

วิธีการประเมิน 

ผู้ประเมินท าการตรวจสอบว่ามีการติดต้ังเครื่ องส ารองไฟฟ้าฉุกเฉินUPS(Uninterruptible Power 
Supply)ส าหรับอุปกรณ์การแพทย์ท่ีใช้รักษาผู้ป่วยวิกฤตหรือไม่ สามารถใช้การได้ดีและมีประสิทธิภาพหรือไม่  

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน 
ไม่มีการติดต้ังระบบไฟฟ้าส ารองUPSใช้ในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องกับอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ท่ีส าคัญ ส าหรับวงจรช่วยชีวิตซึ่งไม่สามารถหยุดได้ 

o.๕ คะแนน 
มีการติดต้ังระบบไฟฟ้าส ารอง UPS ประเภทไม่มีการขาดตอน ใช้ในการรักษาพยาบาลอย่าง
ต่อเนื่องกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีส าคัญ ส าหรับวงจรช่วยชีวิตซึ่งไม่สามารถหยุดได้ 

๑ คะแนน 

มีการติดต้ังระบบไฟฟ้าส ารอง UPSประเภทไม่มีการขาดตอน เป็นแบบ True Online Double 
Conversion Design ,Pure Sine Wave แ ล ะ มี แ บ ต เต อ รี่ ส า ร อ ง จ่ าย ก ร ะ แ ส ไฟ ฟ้ า 
ไม่น้อยกว่า 10 นาทีใช้ในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีส าคัญ 
ส าหรับวงจรช่วยชีวิตซึ่งไม่สามารถหยุดได้ 

5.4 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้แจ้งเหตุในกรณีท่ีเกิดเพลิงไหม้ใช้กับอาคารเพื่อเตือนภัยในเรื่อง
ไฟไหม้ ป้องกันชีวิต และทรัพย์สิน อุปกรณ์ประกอบด้วย เช่น  

- แผงควบคุม 
- อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณควัน และความร้อน 
- อุปกรณ์แจ้งเหตุ เป็นต้น  
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5.4.1 มีการติดต้ังระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในทุกชั้นของอาคารประกอบด้วย อุปกรณ์ส่งสัญญาณที่สามารถส่ง
เสียงหรือสัญญาณให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึง โดยการควบคุมด้วยมือหรือด้วย
ระบบอัตโนมัติ ในต าแหน่งที่เหมาะสมเช่น โถงพักรอ ห้องพักผู้ป่วย ห้องท างาน เป็นต้น โดยการ
ติดต้ังให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของวสท. 

วัตถุประสงค ์

เพื่อแจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้ผู้ท่ีอยู่ภายในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างท่ัวถึง การแจ้งเหตุสามารถกระท าได้โดย
การควบคุมด้วยมือหรือด้วยระบบอัตโนมัติ 

วิธีการประเมิน 

 ผู้ประเมินท าการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ว่ามีการติดต้ังอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณโดยอัตโนมัติ 
และอุปกรณ์แจ้งเหตุ ครอบคลุมตามพื้นท่ีหรือไม่ การติดต้ังเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานหรือไม่ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการติดต้ังอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

0.5 คะแนน 
มีการติดต้ังอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณโดยอัตโนมัติ และอุปกรณ์
แจ้งเหตุ ครอบคลุมตามพื้นท่ี 

1 คะแนน 
มีการติดต้ังอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณโดยอัตโนมัติ และอุปกรณ์
แจ้งเหตุ ครอบคลุมตามพื้นท่ี และมีการติดต้ังเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ถูกต้องตาม
มาตรฐานและหลักวิศวกรรม 

5.5 ระบบป้องกันการเข้าออก 

ระบบป้องกันการเข้าออก (Access Control) เป็นระบบท่ีควบคุมการเข้า หรือ ออก อัตโนมัติ โดย
จ าเป็นต้องใช้รหัสข้อมูล เพื่อป้องก้นและควบคุมการเข้าถึงในสถานท่ีเฉพาะท่ีต้องการความปลอดภัย  

เกณฑ์ประเมินในหมวดนี้ ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมินย่อย 1 เกณฑ์ โดยแต่ละเกณฑ์การประเมินย่อย
มีคะแนนเต็ม 1 คะแนน รวมคะแนนเต็มเท่ากับ 1 คะแนน  

5.5.1 มีการติดต้ังระบบป้องกันการเข้าออก เพื่อป้องกันการเข้าถึงในสถานที่เฉพาะที่ต้องการความปลอดภัย 

วัตถุประสงค ์

เพื่อความมั่นคงรักษาความปลอดภัยและป้องกันทรัพย์สินสูญหาย 

วิธีการประเมิน 

 ผู้ประเมินท าการตรวจสอบระบบป้องกันการเข้าออก ว่ามีการติดต้ังตามจุดท่ีมีความเส่ียง โถงทางเข้า 
หน้าประตู บริเวณท่ีมีความเส่ียง เช่น ห้องทารกแรกเกิด ห้องการเงิน ห้องยา เป็นต้น และการติดต้ังเป็นระเบียบ
เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานหรือไม่ 
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วิธีการให้คะแนน 
0 คะแนน ไม่มีการติดต้ังอุปกรณ์ระบบระบบป้องกันการเข้าออก 

0.5 คะแนน 
มีการติดต้ังอุปกรณ์ระบบป้องกันการเข้าออกตามจุดท่ีมีความเส่ียงเช่น  โถงทางเข้า หน้าประตู 
บริเวณท่ีมีความเส่ียง เช่น ห้องทารกแรกเกิด ห้องการเงิน ห้องยา เป็นต้น แต่ยังไม่ครบถ้วน 

1 คะแนน 
มีการติดต้ังอุปกรณ์ระบบป้องกันการเข้าออกตามจุดท่ีมีความเส่ียงเช่น  โถงทางเข้า หน้าประตู 
บริเวณท่ีมีความเส่ียง เช่น ห้องทารกแรกเกิด ห้องการเงิน ห้องยา เป็นต้นอย่างครบถ้วนและมีการ
ติดต้ังเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ถูกต้องตามมาตรฐานและหลักวิศวกรรม 

5.6 ระบบป้องกันแรงดัน และกระแสเกิน 

เป็นการติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันแรงดันและกระแสเกินภายในอาคาร ท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ฟ้าผ่า, 
สวิทช์ช่ิง, การลัดวงจร เป็นต้น 

เกณฑ์ประเมินในหมวดนี้ ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมินย่อย 1 เกณฑ์ โดยแต่ละเกณฑ์การประเมินย่อย
มีคะแนนเต็ม 1 คะแนน รวมคะแนนเต็มเท่ากับ 1 คะแนน  

5.6.1 มีการติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันแรงดัน และกระแสเกินที่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (ตู้ MDB) เพื่อป้องกันแรงดัน
และกระแสไฟเกินที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ฟ้าผ่า , สวิทช์ช่ิง , การลัดวงจร เป็นต้น 

วัตถุประสงค ์

  เพือ่ป้องกันอันตรายลดความเส่ียงต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้น ซึ่งจะท าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหาย จากปัจจัย
ภายนอก เช่น ฟ้าผ่า, สวิทช์ช่ิง, การลัดวงจร เป็นต้น 

วิธีการประเมิน 

  ผู้ประเมินท าการตรวจสอบว่ามีการติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันแรงดัน และกระแสเกินท่ีแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก  
(ตู้ MDB) หรือไม่ และลักษณะการติดต้ังถูกต้องตามหลักวิศวกรรมหรือไม่ 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีการติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันแรงดัน และกระแสเกินภายในอาคารท่ีแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (ตู้ MDB) 

o.๕ คะแนน มีการติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันแรงดัน และกระแสเกินภายในอาคารท่ีแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (ตู้ MDB) 

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

 6.1 ระบบประปา 

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

การประเมินในระบบประปา ประกอบด้วยเกณฑ์ประเมินย่อย 3 เกณฑ์ โดยแต่ละเกณฑ์มีคะแนน 1 
คะแนน รวมคะแนนเต็มเท่ากับ 3 คะแนน 

6.1.1 มีการส ารองน้ าประปา 

วัตถุประสงค ์

  เพื่อให้มีการส ารองน้ าประปาท่ีสามารถให้บริการได้ตลอดเวลา โดยปรกติในระบบประปาควรจะต้อง
ส ารองน้ าไว้ใช้ได้ 2 วัน 

วิธีการประเมิน 

 มีปริมาณน้ าประปาส ารองได้เพียงพอส าหรับใช้ได้ 2 วัน 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการส ารองน้ าประปา 

0.5 คะแนน มีการส ารองน้ าประปาไว้ใช้ แต่น้อยกว่า 2 วัน 

1 คะแนน มีการส ารองน้ าประปาไว้ใช้ได้ 2 วัน 

 6.1.2 ถังเก็บน้ าส ารองต้องมีฝาถังปิดมิดชิด  

วัตถุประสงค ์

 เพื่อส าหรับการตรวจสอบ บ ารุงรักษา และป้องกันสัตว์ แมลง หรือคนตกลงไปในถัง 

วิธีการประเมิน 

 ตรวจสอบว่ามีฝาถังท่ีแข็งแรง ปิดมิดชิด มีกุญแจล็อค 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีฝาปิด 

0.5 คะแนน มีฝาปิด ไม่มิดชิด และไม่มีกุญแจล็อค 

1 คะแนน มีฝาปิด มิดชิด มีกุญแจล็อค 
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6.2 ระบบระบายน้ าและระบบสุขาภิบาล 

 ระบบระบายน้ าและระบบสุขาภิบาล ในหมวดวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมหมายถึง การระบายน้ าท้ิง น้ าเสีย 
รวมถึงน้ าฝน ออกจากโรงพยาบาล สู่แหล่งระบบระบายน้ าสาธารณะโดยไม่ท าลายส่ิงแวดล้อม 

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

6.2.1 มีระบบระบายน้ าฝนจากอาคารสู่แหล่งระบายน้ าสาธารณะ 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้มีระบบระบายน้ าฝนจากอาคารสู่แหล่งระบายน้ าสาธารณะ ได้ตามมาตรฐานของงานระบบ
วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 

วิธีประเมิน 

ตรวจสอบความลาดเอียดของรางระบายน้ าว่าเพียงพอ ไม่ก่อให้เกิดการตกตะกอนในท่อ หรือราง  
โดยมีตะแกรงดักขยะในระบบระบายน้ า ก่อนออกสู่ระบบระบายน้ าสาธารณะ และไม่มีบริเวณน้ าขังท่ีก่อให้เกิด
แหล่งเพาะพันธ์ยุง 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน มีความลาดเอียงไม่เพียงพอ มีน้ าขังในรางหรือท่อระบายน้ า 

o.๕ คะแนน ไม่มีน้ าขังในรางหรือท่อระบายน้ า หรือไม่มีตะแกรงดักขยะ 

๑ คะแนน 
ไม่มีน้ าขังในรางหรือท่อระบายน้ า ไม่มีบริ เวณน้ าขัง ท่ีก่อให้ เกิดแหล่งเพาะพันธ์ยุ ง   
และมีตะแกรงดักขยะ 

6.2.2 การแยกประเภทท่อต่างๆ 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้ใช้งานตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตามประเภทการใช้งานอย่างชัดเจน เช่นท่อน้ าท้ิง ท่อส้วม  
ท่อระบายน้ าฝน ท่อระบายน้ าจากเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น โดยไม่มีการรั่วซึม 

วิธีการประเมิน 

ตรวจสอบการแยกประเภทท่อต่างๆ ใช้งานตามประเภทการใช้งานอย่างชัดเจน โดยไม่มีการใช้งาน  
ผิดประเภท หรือใช้งานร่วมกัน และไม่รั่วซึม 
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วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน มีการใช้งานร่วมกัน เช่นท่อส้วมใช้ร่วมกับท่อน้ าท้ิง เป็นต้น 

0.5 คะแนน มีการใช้ท่อโดยแยกประเภทตามการใช้งาน แต่ยังมีการรั่วซึม 

1 คะแนน มีการใช้ท่อโดยแยกประเภทตามการใช้งาน โดยไม่การรั่วซึม 

6.2.3 ระบบสุขาภิบาลห้องปฏิบัติการ 

วัตถุประสงค ์

ห้องปฏิบัติการ เช่น ห้อง Lab , ห้องทันตกรรม , ห้องล้างไต , ห้องล้างเครื่องมือ , ห้องรังสี , ห้องหน่วย
จ่ายกลางปราศจากเช้ือ เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานของห้องต่างๆดังกล่าว ต้องใช้ท่อ
และอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบด้วย ท่อประปา (ท่อชนิดพิเศษไม่ก่อเกิดเป็นสนิม หรือตระกรัน) ท่อน้ าท้ิง (ท่อชนิด
พิเศษ ทนกรด-ด่าง) และเครื่องมือและอุปกรณ์ชนิดพิเศษเฉพาะ เช่น ชุดกรอหินปูน เป็นต้น 

วิธีการประเมิน 

ตรวจสอบการใช้ท่อ อุปกรณ์ และเครื่องมือชนิดพิเศษนั้นว่าตรง ตามประเภทการใช้งานหรือไม่ 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่ใช้ท่อ อุปกรณ์ และเครื่องมือชนิดพิเศษ ตามประเภทการใช้งาน 

o.๕ คะแนน ใช้ท่อ อุปกรณ์ และเครื่องมือชนิดพิเศษ ตามประเภทการใช้งาน บางส่วน ท่ีจ าเป็น 

๑ คะแนน ใช้ท่อ อุปกรณ์ และเครื่องมือชนิดพิเศษ ตามประเภทการใช้งาน ท้ังหมด 

7. งานระบบเครื่องกล 

7.1 ลิฟต์ (ถ้ามี) 

  ระบบลิฟต์ส าหรับอาคารสถานบริการสุขภาพภายในโรงพยาบาล ประกอบด้วย ระบบลิฟต์บรรทุกเตียง
คนไข้ ระบบลิฟต์โดยสาร ระบบลิฟต์ดับเพลิง ระบบลิฟต์ขนของ และระบบลิฟต์ส าหรับผู้พิการ ระบบลิฟต์จึงเป็น
ส่วนหนึ่งของอาคารสูงและอาคารสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข ผู้ดูแลอาคารจะต้องมี ส่วนเกี่ยวข้องใน
การตรวจสอบและซ่อมบ ารุงรักษา แต่เนื่องจากลิฟต์จะติดต้ังอยู่ในปล่องลิฟต์ท าให้ไม่สามารถมองเห็นอุปกรณ์
ส่วนประกอบต่างๆ ในบ่อลิฟต์ (LIFT PIT) และท่ีติดต้ังอยู่เหนือหลังคาลิฟต์ได้ จริงอยู่การตรวจสอบระบบลิฟต์ของ
ผู้ดูแลอาคารส่วนใหญ่จะตรวจดูจากรายงานการซ่อมบ ารุง การช ารุดจากการใช้งาน และการทดสอบว่ามีการซ่อม
บ ารุงและทดสอบตามระยะเวลาหรือไม่ แต่ผู้ดูแลอาคารควรมีความเข้าใจกฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวกับระบบ
ลิฟต์ให้มากขึ้น เพื่อเป็นการใช้ลิฟต์อย่างถูกวิธี ปลอดภัย และการดูแลรักษาให้มีอายุการใช้งานท่ียาวนาน เพื่อเป็น
ส่ิงอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยกับผู้ป่วย ญาติและผู้รับบริการของโรงพยาบาล ให้สามารถขึ้น -ลง 
ในแนวดิ่งได้รวดเร็ว ท้ังสามารถให้ผู้ป่วยท่ีไม่สามรถช่วยเหลือได้และผู้พิการ เข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ท่ัวถึง 
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วิธีการประเมิน 

  มีการแยกประเภทของลิฟต์ตามการใช้งาน มีขนาดและจ านวนเพียงพอต่อการใช้งาน โถงหน้าลิฟต์ ต้องมี
พื้นท่ีเพียงพอต่อการใช้งาน 

7.1.1 มีการแยกประเภทของลิฟต์ตามการใช้งาน ได้แก่ ลิฟต์โดยสาร, ลิฟต์ขนของ, ลิฟต์ส าหรับพนักงาน
ดับเพลิง  

วัตถุประสงค ์

  เพื่อเป็นส่ิงอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยกับผู้ป่วย ญาติและผู้รับบริการของโรงพยาบาล ให้
สามารถขึ้น-ลง ในแนวด่ิงได้รวดเร็ว ท้ังสามารถให้ผู้ป่วยท่ีไม่สามรถช่วยเหลือตนเองได้และผู้พิการ เข้าถึงการ
รักษาพยาบาลได้ท่ัวถึง 

วิธีการประเมิน 

  ตรวจสอบลิฟต์ของอาคารมีการแยกประเภทของลิฟต์อย่างชัดเจน เช่น มีการแยกลิฟต์โดยสารออกจาก
ลิฟต์ขนของ 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีระบบลิฟต์ส าหรับบริการผู้ป่วย ญาติและผู้รับบริการ ส าหรับอาคารต้ังแต่ 2 ช้ันขึ้นไป 

o.๕ คะแนน 
1. มีการใช้ลิฟต์ท่ีปะปนกัน เช่น ลิฟต์ส าหรับบรรทุกเตียงผู้ป่วยกับลิฟต์โดยสารส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี ลิฟต์ขนของ และลิฟต์ส าหรับผู้พิการ (ส าหรับอาคารท่ีมีลิฟต์มากกว่า 1 ชุด) หรือ2. 
อาคารขนาดใหญ่และอาคารสูง ตามกฎหมายควบคุมอาคาร ไม่มีลิฟต์ส าหรับพนักงานดับเพลิง 

๑ คะแนน 
มีการแยกประเภทของลิฟต์โดยสารกับลิฟต์ขนของอย่างชัดเจน เช่น ลิฟต์โดยสารส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีพร้อมอุปกรณ์ส าหรับผู้พิการและเป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร 

7.1.2 มีขนาดและจ านวนเพียงพอต่อการใช้งาน 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อให้ลิฟต์มีขนาดและจ านวนสามารถรองรับการใช้งานส าหรับบริการผู้ป่วย ญาติและผู้รับบริการของ
อาคารนั้นได้อย่างเพียงพอ 

วิธีการประเมิน 

  ตรวจสอบการรอใช้บริการลิฟต์ของผู้ป่วย ญาติ ผู้รับบริการและเจ้าหน้าของโรงพยาบาลท่ีของแต่ละ
อาคาร มีปริมาณมากและคอยลิฟต์นานหรือไม่ 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีระบบลิฟต์ส าหรับบริการผู้ป่วย ญาติและผู้รับบริการ 

o.๕ คะแนน ใช้ลิฟต์โดยสารแทนลิฟต์ส าหรับบรรทุกเตียงผู้ป่วย และมีการรอใช้ลิฟต์นานผิดปกติเกิน 5 นาที 

๑ คะแนน 
มีขนาดและจ านวนของลิฟต์สามารถรองรับการใช้งานส าหรับบริการผู้ป่วย ญาติและผู้รับบริการ
ของอาคารนั้นได้อย่างดีไม่มีการรอนาน 
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7.1.3 บริเวณโถงหน้าลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้ ต้องมีพื้นที่สามารถเข็นเปลนอนสวนกันได้ 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อให้บริเวณโถงหน้าลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้มีพื้นท่ีส าหรับให้บริการผู้ป่วยได้สะดวกรวดเร็วสามารถเข็น
เปลผู้ป่วยสวนกันได้ ไม่มีส่ิงกีดขว้างท้ังในกรณีใช้งานตามปกติและกรณีมีเหตุฉุกเฉิน 

วิธีการประเมิน 

 ประเมินด้วยสายตาว่าบริเวณโถงหน้าลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้มีพื้นท่ีส าหรับให้บริการผู้ป่วยได้สะดวก
รวดเร็ว ไม่มีส่ิงกีดขว้าง สามารถเข็นเปลนอนสวนกันได้สะดวกและปลอดภัย พื้นท่ีด้านโถงหน้าลิฟต์กว้างประมาณ 
3 เมตร 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน 
บริเวณโถงระบบลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้ส าหรับบริการผู้ป่วย ญาติและผู้รับบริการ มีลักษณะคับ
แคบ ไม่สามารถเข็นเปลนอนสวนกันได้ ไม่ปลอดภัย 

o.๕ คะแนน 
บริเวณโถงหน้าลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้สามารถเข็นเปลนอนสวนกันได้ แต่อาจมีส่ิงกีดขว้างทาง
สัญจรไม่สะดวก 

๑ คะแนน 
บริเวณโถงหน้าลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้ มีพื้นท่ีเพียงพอต่อการใช้งาน สามารถเข็นเปลนอนสวนกัน
ได้สะดวก ปลอดภัย 

7.1.4 ก าหนดให้มีลิฟต์ส าหรับผู้พิการและทุพพลภาพสามารถใช้งานได้ 

วัตถุประสงค ์

  มีการติดต้ังอุปกรณ์ส าหรับผู้พิการและทุพพลภาพสามารถใช้งานได้สะดวกตามกฎกระทรวง 

วิธีการประเมิน 

 ตรวจสอบปุ่มกดบริเวณโถงหน้าลิฟต์และภายในตัวลิฟต์ว่ามีการติดต้ังอุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับ
ผู้พิการและทุพพลภาพให้สามารถใช้งานได้สะดวกและเป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนด 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีการติดต้ังอุปกรณ์ส าหรับผู้พิการและทุพพลภาพ 

o.๕ คะแนน 
มีการติดต้ังอุปกรณ์ส าหรับผู้พิการและทุพพลภาพ แต่อาจมีส่ิงกีดขว้างหรือการใช้งานไม่สะดวก / 
มีไม่ครบตามกฎกระทรวงก าหนด 

๑ คะแนน 
มีการติดต้ังอุปกรณ์ส าหรับผู้พิการและทุพพลภาพสามารถใช้งานได้สะดวกครบตามกฎกระทรวง
ก าหนด 

เอกสารอ้างอิง 
 กฎหมายเก่ียวกับสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา 



  

 

คู่มือ การส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจ าปี พ.ศ. 2562                                                                                             หน้า 116/246 

7.1.5 บริเวณโถงหน้าลิฟต์และภายในห้องโดยสารต้องสะอาด มีระบบระบายอากาศและแสงสว่างภายในห้อง
โดยสารที่เหมาะสม 

วัตถุประสงค ์

  เพื่อให้บริเวณโถงหน้าลิฟต์และภายในห้องโดยสาร มีการรักษาความสะอาด มีการตรวจสอบการท างาน
ของพัดลมระบายอากาศ  

วิธีการประเมิน 

  ตรวจเช็คความสะอาดภายในห้องโดยสารของลิฟต์และบริเวณโถงหน้าลิฟต์และการท างานของพัดลม
ระบายอากาศและแสงสว่างภายในตัวลิฟต์ 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน โถงหน้าลิฟต์และภายในห้องโดยสาร ไม่สะอาด ไม่สว่างและไม่มีการระบายอากาศ 

o.๕ คะแนน 
ความสะอาดโถงหน้าลิฟต์และภายในห้องโดยสาร มีระบบระบายอากาศ แสงสว่างท่ีเหมาะสม 
โดยมีไม่ครบตามข้อก าหนด 

๑ คะแนน 
โถงหน้าลิฟต์และภายในห้องโดยสาร ต้องมีการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ พร้อมมีการ
ตรวจสอบการท างาระบบระบายอากาศและแสงสว่างท่ีห้องโดยสารของลิฟต์ 

7.2 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ 

  ระบบปรับอากาศ เป็นระบบท่ีมีท าให้เกิดความสบายต่อร่างกายและรักษายืดอายุวัสดุ-อุปกรณ์ ระบบท่ีดี
จะต้องค านึงถึงการเลือกใช้วัสดุ-อุปกรณ์และควบคุมสภาพอากาศส าหรับปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิ์ภาพสูงแต่ไม่
จ าเป็นจะต้องใช้วัสดุ-อุปกรณ์ท่ีมีราคาแพงเสมอไป รวมท้ังค านึงการประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องพลังงาน  และไม่
ก่อให้เกิดปัญหาต่อส่ิงแวดล้อมในภายหลังด้วย ระบบท่ีดีจึงต้องเริ่มต้นต้ังแต่การออกแบบทางวิศวกรรม การใช้วัสดุ
การติดต้ัง การตรวจสอบการท างานของระบบท่ีถูกต้องและมีการดูแลบ ารุงรักษาเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 

คุณภาพอากาศ ในท่ีนี้จะกล่าวถึง สภาวะอากาศภายในแผนกท่ีปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมท้ังอุณหภูมิ
และความช้ืนสัมพัทธ์ และมีคุณภาพอากาศท่ีดี องค์ประกอบของคุณภาพอากาศท่ีดี ประกอบด้วย 

- ภาวะน่าสบาย ของผู้อยู่บริเวณนั้นๆ นั่นคืออุณหภูมิของอากาศ ความช้ืนสัมพัทธ์ และความเร็วของลม
ของอากาศบริเวณนั้นๆ ท่ียอมรับได้  

- การหายใจ เป็นไปได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณความเข้มข้นของออกซิเจนและ
คาร์บอนไดออกไซด์ ท่ี ณ บริเวณผู้อยู่บริเวณนั้นๆ  

- ความเข้มข้นของก๊าซ, ไอ, อนุภาคของส่ิงสกปรกและสารเคมีในอากาศ ส่ิงเหล่านี้มีปริมาณไม่มาก ไม่
ก่อให้เกิดผลร้ายต่อสุขภาพและร่างกายของคน 

ซึ่งจะก่อให้เกิดภาวะสบายต่อผู้เข้าใช้บริเวณพื้นท่ีนั้นๆ ไม่เกิดปัญหาคุณภาพอากาศขึ้นได้ โดยท้ังนี้จะแยกพิจารณา
พื้นท่ีเป็น 2 ส่วน คือ 

1) พื้นท่ีส่วนท่ีไม่มีการติดต้ังระบบปรับอากาศ ใช้การถ่ายเทอากาศจากภายนอกและการไหลเวียน
อากาศภายในท่ีเหมาะสม ท าให้ระดับอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ภายในพื้นท่ีเหมาะสม ก่อให้เกิด

http://rvsintergroup.com/air_conditioning_system3.php
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ภาวะสบายไม่รู้สึกร้อนอบอ้าวหรืออึดอัด ไม่สบายกาย รวมท้ังไม่เกิดการสะสมกล่ินและมลพิษต่างๆ 
ขึ้นภายในแผนก 

2) พื้นท่ีส่วนท่ีมีการติดต้ังระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศต้องเหมาะสมหรือบ ารุงรักษาได้ง่ายและ
สะดวก สามารถควบคุมระดับอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ได้ดี มีการเติมอากาศสะอาด(Fresh Air) 
จากภายนอกไหลเวียนเข้าสู่ภายในอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนอากาศภายในส่วนท่ีมีการ
ใช้ระบบปรับอากาศ ถ้าอากาศสะอาดจากภายนอกไหลเวียนเข้ามาสู่ภายในอาคารไม่เพียงพอ  จะท า
ให้อากาศภายในอาคารนิ่ง และเกิดการสะสมกล่ินและมลพิษต่างๆ ได้ 

7.2.1 พื้นที่ให้บริการและพื้นที่ปฏิบัติงาน ต้องมีอากาศที่สะอาดจากภายนอกเติมเข้าสู่พื้นที่บริการ/ 
ปฏิบัติงาน ให้ได้อัตราการถ่ายเทอากาศที่เหมาะสม โดยวิธีธรรมชาติหรือวิธีกล 

วัตถุประสงค ์

  เพื่อการหมุนเวียนของอากาศในพื้นท่ีให้บริการและพื้นท่ีปฏิบัติงาน ไม่เป็นบริเวณท่ีอับอากาศ อาจ
กลายเป็นแหล่งสะสมของเช้ือโรคได้ เป็นการเจือจางเช้ือโรคด้วยวิธีธรรมชาติ 

วิธีการประเมิน 

  ประเมินด้วยสายตา ความรู้สึกท่ีเกิดความสบาย และสอบถามผู้ใช้งาน ว่าพื้นท่ีให้บริการและพื้นท่ี
ปฏิบัติงาน โปร่งสบาย มีอากาศหมุนเวียนดี โดยวิธีธรรมชาติหรือวิธีกล 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน พื้นท่ีให้บริการและพื้นท่ีปฏิบัติงาน เป็นท่ีอับอากาศ ไม่มีการถ่ายเทของอากาศ 

o.๕ คะแนน พื้นท่ีให้บริการและพื้นท่ีปฏิบัติงาน มีการระบายอากาศได้บางส่วน  

๑ คะแนน 
พื้นท่ีให้บริการและพื้นท่ีปฏิบัติงาน โปร่งสบาย ท าให้มีอากาศใหม่ท่ีบริสุทธิ์หมุนเวียนได้ โดยวิธี
ธรรมชาติ หรือวิธีกล 

นิยามศัพท์   

 การถ่ายเทอากาศด้วยวิธีกล หมายถึง การติดต้ังอุปกรณ์ เช่น พัดลม ท่อส่งลม เพื่อช่วยในการระบายอากาศ 
 การถ่ายเทอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ หมายถึง การน าอากาศธรรมชาติเข้ามาในพื้นท่ี เช่น การเจาะช่องให้

อากาศเข้าและออกได้โดยสะดวก 

7.2.2 มีการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศในบริเวณห้องตรวจ  

วัตถุประสงค ์

 เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเช้ือโรคทางอากาศให้ผู้ใช้อาคารไม่ติดเช้ือ โดยควบคุมการเคล่ือนท่ีของ
อากาศ จากบริเวณท่ีผู้ปฏิบัติงานไปยังผู้รับบริการ 

วิธีการประเมิน 

 ใช้วิธีการตรวจสอบการไหลวนของอากาศ จากบริเวณสะอาดมากไปยังบริเวณสะอาดน้อย 
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วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน พื้นท่ีให้บริการและพื้นท่ีปฏิบัติงาน ไม่มีการควบคุมทิศทางการเคล่ือนท่ีของอากาศ 

o.๕ คะแนน พื้นท่ีให้บริการและพื้นท่ีปฏิบัติงาน มีการควบคุมทิศทางการเคล่ือนท่ีของอากาศ แต่ไม่ครบทุกห้องตรวจ 

๑ คะแนน พื้นท่ีให้บริการและพื้นท่ีปฏิบัติงาน มีการควบคุมทิศทางการเคล่ือนท่ีของอากาศ ครบทุกห้องตรวจ 

7.2.3 ห้องตรวจผู้ป่วยที่แสดงอาการโรคติดเชื้อทางอากาศ ต้องมีการควบคุมแรงดันอากาศ 

วัตถุประสงค ์

 ให้ห้องตรวจผู้ป่วยท่ีแสดงอาการโรคติดเช้ือทางอากาศ มีความดันเป็นลบ เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย
เช้ือโรคออกสู่ภายนอก 

วิธีการประเมิน 

 มีการติดต้ังอุปกรณ์เพื่อควบคุมแรงดันภายในห้องให้เป็นลบ พร้อมมีรายงานการตรวจสอบ 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน 
ห้องตรวจผู้ป่วยท่ีแสดงอาคารโรคติดเช้ือทางอากาศ ไม่มีการติดต้ังอุปกรณ์ควบคุมแรงดันในห้อง
ให้เป็นลบ 

o.๕ คะแนน 
ห้องตรวจผู้ป่วยที่แสดงอาคารโรคติดเช้ือทางอากาศ มีการติดต้ังอุปกรณ์ควบคุมแรงดันในห้องให้
เป็นลบ แต่ไม่มีรายงานการตรวจสอบ 

๑ คะแนน 
ห้องตรวจผู้ป่วยที่แสดงอาคารโรคติดเช้ือทางอากาศ มีการติดต้ังอุปกรณ์ควบคุมแรงดันในห้องให้
เป็นลบอย่างถูกต้อง พร้อมมีรายงานการตรวจสอบ 

นิยามศัพท์   

 อุปกรณ์เพื่อควบคุมแรงดัน ประกอบด้วย พัดลมดูดอากาศ, แผ่นกรองอากาศชนิด HEPA, Pressure 
Gage 
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ค าอธิบายเกณฑ์การเยีย่มประเมนิมาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ 

ด้านที่ 3 ระบบงานความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

 

ผู้ท าการตรวจสอบจะต้องพิ จารณาจากเกณฑ์ประเมินผลการตรวจสอบด้านความปลอดภั ย  
ในโรงพยาบาล แล้วให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ โดยเปรียบเทียบกับส่ิงท่ีพบเห็น หลักฐาน การด าเนินการ  
การสัมภาษณ์ โดยใส่ผลการพิจารณาในแต่ละข้อได้หนึ่งช่องคะแนน ซึ่งรายละเอียดแต่ละช่องคะแนนดังนี้ 

 

3.1 ผู้รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย 10 เปอร์เซ็นต์ 

มีผู้รับผิดชอบหรือคณะท างานท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยในการท างาน ส่งเสริม  
และสนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย
หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญอันเนื่องจากการท างาน หรือความไม่ปลอดภัยในการท างาน 
3.1.1 มีผู้รับผิดชอบหรือคณะท างานที่ท าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยในการท างาน 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีผู้รับผิดชอบหรือคณะท างาน ท่ีเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร 

0.5 คะแนน 
มีผู้รับผิดชอบหรือคณะท างาน ท่ีเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร แต่ไม่ได้ลงนามโดยผู้บริหาร
ปัจจุบัน หรือไม่มีการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

1 คะแนน 
มีผู้รับผิดชอบหรือคณะท างาน ท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรท่ีลงนามโดยผู้บริหารปัจจุบัน และมีการ
ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 

3.1.2 จัดให้มีการประชุมผู้รับผิดชอบหรือคณะท างานด้านความปลอดภัยเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการประชุมของผู้รับผิดชอบหรือคณะท างานด้านความปลอดภัย 

0.5 คะแนน 
มีการประชุมของผู้รับผิดชอบหรือคณะท างานด้านความปลอดภัย แต่เนื้อหาในการประชุมไม่
สอดคล้องกับระบบงานการตรวจสอบด้านความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

1 คะแนน 
มีการประชุมของผู้รับผิดชอบหรือคณะท างานด้านความปลอดภัย เนื้อหาของการประชุมมี
สาระส าคัญสอดคล้อง ครอบคลุมกับระบบงานการตรวจสอบด้านความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
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3.1.3 ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่รายชื่อและหน้าที่ผู้รับผิดชอบของคณะท างานให้ทราบอย่างทั่วถึง 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการถ่ายทอด เผยแพร่รายช่ือและหน้าท่ีผู้รับผิดชอบของคณะท างาน 

0.5 คะแนน มีการถ่ายทอด เผยแพร่รายช่ือและหน้าท่ีผู้รับผิดชอบของคณะท างาน ไม่ท่ัวถึงทุกหน่วยงาน 

1 คะแนน 

มีการถ่ายทอด เผยแพร่รายช่ือและหน้าท่ีผู้รับผิดชอบของคณะท างาน ครอบคลุมทุกหน่วยงาน
ด้วยหลายวิธีการท่ีมีความเหมาะสม เช่น ส่ือท่ีใช้ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การติดประกาศ ป้าย 
บอร์ด โปสเตอร์ เอกสารเผยแพร่ แผ่นพับ วารสารจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การประชุมบุคลากร 
บันทึกการแจกจ่าย เอกสารเวียนรับทราบ เป็นต้น 

 

3.2 คู่มือปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย 5 เปอร์เซ็นต์ 

จัดท าคู่มือความปลอดภัยในการท างานให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร และ
จัดการด้านความปลอดภัย 

3.2.1 คู่มือปฏิบัติประกอบด้วยขั้นตอนปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและกฎข้อบังคับด้านความปลอดภัย 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีคู่มือปฏิบัติ 

0.5 คะแนน มีคู่มือปฏิบัติ แต่ไม่มีข้ันตอนปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย หรือไม่มีกฎข้อบังคับด้านความปลอดภัย  

1 คะแนน 
มีคู่มือปฏิบัติ ประกอบด้วยขั้นตอนปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย และกฎข้อบังคับด้านความ
ปลอดภัย  

3.2.2 จัดท าคู่มือที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยตามกฎหมายของรัฐ และมาตรฐานต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง 

 วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
คู่มือไม่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยตามกฎหมายของรัฐ และมาตรฐาน
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

0.5 คะแนน 
คู่มือ มีความสอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยตามกฎหมายของรัฐ และมาตรฐานต่างๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องไม่ครบทุกด้านของมาตรฐานด้านความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

1 คะแนน 
คู่มือ มีความสอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยตามกฎหมายของรัฐ และมาตรฐานต่างๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องครบทุกด้านของมาตรฐานด้านความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
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3.2.3 มีการทบทวนคู่มือเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงงานเพื่อให้ขั้นตอนการท างานมีความทันสมัยอยู่เสมอ 

 วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการทบทวนคู่มือ 

0.5 คะแนน มีการทบทวนคู่มือเมื่อมีการเปล่ียนแปลงงาน แต่ไม่ครอบคลุมทุกงาน 

1 คะแนน มีการทบทวนคู่มือเมื่อมีการเปล่ียนแปลงงาน ครอบคลุมทุกงาน 

 

3.3 การอบรมบุคลากร 5 เปอร์เซ็นต์ 

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

3.3.1 มีการอบรมบุคลากรให้มีความรู้เก่ียวกับข้อบังคับ และการปฏิบัติตามขั้นตอนที่จัดท าไว้ในคู่มือ
ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย   

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการอบรมบุคลากร 

0.5 คะแนน 
มีการอบรมบุคลากร แต่เนื้อหาไม่ครอบคลุมเกี่ยวกับข้อบังคับ และการปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีจัดท า
ไว้ในคู่มือปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย 

1 คะแนน 
มีการอบรมบุคลากร เนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับข้อบังคับ และการปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีจัดท าไว้ใน
คู่มือปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย 

3.3.2 มีการอบรมบุคลากรให้มีความรู้ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ,ปลอดภัย โดยจ าแนกตาม
ลักษณะงาน 

 วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการอบรมบุคลากร 

0.5 คะแนน มีการอบรมบุคลากร แต่ไม่ตรงตามลักษณะงานท่ีท า 

1 คะแนน มีการอบรมบุคลากร ตรงตามลักษณะงานท่ีท า 

 

 



  

 

คู่มือ การส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจ าปี พ.ศ. 2562                                                                                             หน้า 122/246 

3.3.3 มีการประเมินผลในการฝึกอบรม จากผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของการ
พัฒนา  

 วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการประเมินผลในการฝึกอบรม 

0.5 คะแนน มีการประเมินผลในการฝึกอบรม แต่ไม่ครบทุกหลักสูตรการฝึกอบรม 

1 คะแนน มีการประเมินผลในการฝึกอบรม ครบทุกหลักสูตรการฝึกอบรม 

3.3.4 มีการฝึกอบรม มีเอกสาร มีการประเมินผล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานทุกระดับ 

 วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างานทุกระดับ 

0.5 คะแนน มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างาน แต่ไม่ครบทุกระดับ 

1 คะแนน มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างานทุกระดับ 

 

3.4 ระบบการซ่อมบ ารุง 10 เปอร์เซ็นต์ 

 การดูแลรักษา ซ่อมบ ารุง เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆท่ีใช้ในการผลิต หรืองานบริการ เพื่อให้สามารถ
ท างานได้เต็มประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้มาใช้บริการ 

3.4.1 มีการซ่อมแซมเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภาพปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่ใช้งาน  
ตามมาตรฐานและหลักวิชาการด้านวิศวกรรม  

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
ไม่มีการซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภาพปลอดภัยตลอดระยะเวลา 
ท่ีใช้งาน 

0.5 คะแนน 
มีการซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภาพปลอดภัยตลอดระยะเวลาท่ีใช้งาน 
แต่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและหลักวิชาการด้านวิศวกรรม 

1 คะแนน 
มีการซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภาพปลอดภัยตลอดระยะเวลาท่ีใช้งาน 
ตามมาตรฐานและหลักวิชาการด้านวิศวกรรม 
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3.4.2 มีแผนการดูแล ซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีแผนการดูแล ซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

0.5 คะแนน 
มีแผนการดูแล ซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ และเข้าด าเนินการ แต่ไม่เป็นไปตามระยะเวลา
ท่ีก าหนด 

1 คะแนน มีแผนการดูแล ซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ และเข้าด าเนินการตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

3.4.3 มีเอกสารบันทึกผลการดูแล การซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 

 วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีเอกสารบันทึกผลการดูแล การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

0.5 คะแนน 
มีเอกสารบันทึกผลการดูแล การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ แต่ไม่ครบท้ัง 7 ระบบ ของ
งานตรวจสอบด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

1 คะแนน 
มีเอกสารบันทึกผลการดูแล การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ ครบท้ัง 7 ระบบ ของงาน
ตรวจสอบด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

 

3.5 ป้ายแสดงเพื่อความปลอดภัยในการท างาน 5 เปอร์เซ็นต์ 

  ในขณะท่ีมีการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร ควรจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันมิให้เครื่องจักรนั้นท างาน และให้แขวนป้าย
แสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ห้ามเปิดสวิตช์ไว้ที่สวิตช์ของเครื่องจักรด้วย 

3.5.1 มีป้ายแสดงเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์ในกรณีที่มีการซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักร 

 วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีป้ายแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ในกรณีท่ีมีการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร 

0.5 คะแนน 
มีป้ายแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ในกรณีท่ีมีการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร แต่ไม่ครบทุกลักษณะ
งาน 

1 คะแนน มีป้ายแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ในกรณีท่ีมีการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร ครบทุกลักษณะงาน 
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3.5.2 มีระบบ วิธีการ หรืออุปกรณ์ป้องกัน ในกรณีที่มีการซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักร 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีระบบ วิธีการ หรืออุปกรณ์ป้องกัน ในกรณีท่ีมีการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร 

0.5 คะแนน 
มีระบบ วิธีการ หรืออุปกรณ์ป้องกัน ในกรณีท่ีมีการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร  แต่ไม่ครบทุกลักษณะ
งาน  

1 คะแนน มีระบบ วิธีการ หรืออุปกรณ์ป้องกัน ในกรณีท่ีมีการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร ครบทุกลักษณะงาน 

 

3.6 การตรวจสอบและการทดสอบชิ้นส่วน และอุปกรณ์ของเคร่ืองจักร 5 เปอร์เซ็นต์ 

 ต้องจัดให้มีการตรวจสอบและการทดสอบช้ินส่วนและอุปกรณ์ของเครื่องจักร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เช่น 
หม้อไอน้ า, ระบบลิฟต์ เป็นต้น พร้อมจัดให้มีการตรวจสอบระบบความปลอดภัยและระบบการท างานเป็นประจ า
ทุกเดือน และเก็บผลการด าเนินการไว้เพื่อการตรวจติดตาม 
3.6.1 มีการตรวจสอบ ทดสอบชิ้นส่วน และอุปกรณ์ของเคร่ืองจักร อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการตรวจสอบ ทดสอบช้ินส่วน และอุปกรณ์ของเครื่องจักร 

0.5 คะแนน มีการตรวจสอบ ทดสอบช้ินส่วน และอุปกรณ์ของเครื่องจักร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แต่ไม่ครบท้ัง 
7 ระบบ ของงานตรวจสอบด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

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

3.6.2 มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบ ทดสอบชิ้นส่วน และอุปกรณ์ของเคร่ืองจักร 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบ ทดสอบช้ินส่วน และอุปกรณ์ของเครื่องจักร 

0.5 คะแนน 
มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบ ทดสอบช้ินส่วน และอุปกรณ์ของเครื่องจักร แต่ไม่ครบท้ัง 7 
ระบบ ของงานตรวจสอบด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

1 คะแนน 
มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบ ทดสอบช้ินส่วน และอุปกรณ์ของเครื่องจักร ครบท้ัง 7 ระบบ 
ของงานตรวจสอบด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
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3.7 แผนผังวงจรไฟฟ้าที่ติดต้ังภายในโรงพยาบาลทั้งหมดซ่ึงได้รับการรับรองจากวิศวกร   
     หรือการไฟฟ้าประจ าท้องถ่ิน 

5 เปอร์เซ็นต์ 

  แผนผังวงจรไฟฟ้าท่ีติดต้ังภายในโรงพยาบาล เพื่อใช้ในการวางแผนซ่อมบ ารุงรวมถึงการใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย 

3.7.1 มีการทบทวนแผนผังวงจรไฟฟ้า เม่ือมีการปรับเปลี่ยน ติดต้ัง หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าใหม่ 
วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการทบทวนแผนผังวงจรไฟฟ้า เมื่อมีการปรับเปล่ียน ติดต้ัง หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าใหม่ 

0.5 คะแนน 
มีการทบทวนแผนผังวงจรไฟฟ้า เมื่อมีการปรับเปล่ียน ติดต้ัง หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าใหม่  
แต่ไม่มีการบันทึกเป็นเอกสาร 

1 คะแนน 
มีการทบทวนแผนผังวงจรไฟฟ้า เมื่อมีการปรับเปล่ียน ติดต้ัง หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าใหม่  
มีการบันทึกเป็นเอกสาร 

3.7.2 แบบแผนผังไฟฟ้าต้องจัดเก็บระบบและตรวจติดตามได้ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการจัดเก็บระบบและตรวจติดตามได้ของแบบแผนผังไฟฟ้า 

0.5 คะแนน มีการจัดเก็บระบบและตรวจติดตามได้ของแบบแผนผังไฟฟ้า แต่ไม่ครบถ้วนทุกหน่วยงาน 

1 คะแนน มีการจัดเก็บระบบและตรวจติดตามได้ของแบบแผนผังไฟฟ้า ครบถ้วนทุกหน่วยงาน 

 

3.8 ตรวจสอบ และบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า 10 เปอร์เซ็นต์ 

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

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการตรวจสอบ และบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า 

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

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

3.8.๒ มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบ และบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบ และบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า 

0.5 คะแนน 
มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบ และบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า แต่ไม่ครบท้ัง 7 
ระบบ ของงานตรวจสอบด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

1 คะแนน 
มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบ และบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ครบท้ัง 7 
ระบบ ของงานตรวจสอบด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

 

3.9 ระบบป้องกันฟา้ผ่าไว้ที่อาคารและบริเวณที่มีถังเก็บของเหลวไวไฟหรือก๊าซไวไฟ  5 เปอร์เซ็นต์ 

  ติดต้ังระบบป้องกันฟ้าผ่า เพื่อป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่าโดยตรงต่อ ชีวิต ทรัพย์สิน และอาคาร
สถานท่ี โดยออกแบบติดต้ังตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ฉบับล่าสุด 
3.9.1 มีการติดต้ังระบบป้องกันฟ้าผ่า เพื่อป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่าทุกอาคารตามมาตรฐานของสมาคม

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการติดต้ังระบบป้องกันฟ้าผ่า 

0.5 คะแนน มีการติดต้ังระบบป้องกันฟ้าผ่า แต่ไม่ครบทุกอาคาร 

1 คะแนน มีการติดต้ังระบบป้องกันฟ้าผ่า ครบทุกอาคาร 
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3.9.๒ มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่าตามระยะเวลาที่ก าหนด 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่าตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

0.5 คะแนน มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่า แต่ไม่ตรงตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

1 คะแนน มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่า ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

 

3.10 การตรวจวัด บันทึกผล และการประเมินสถานท่ีอับอากาศ 5 เปอร์เซ็นต์ 

  ความปลอดภัยส าหรับการท างานในสถานท่ีอับอากาศ ก่อนอนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติงานในสถานท่ีอับอากาศ 
ต้องมีการตรวจสอบปริมาณออกซิเจน สารเคมีและส่ิงปนเปื้อนในสถานท่ีอับอากาศว่าจะท าให้เกิดการขาดออกซิเจน 
การระเบิดและการเป็นพิษหรือไม่ และเก็บบันทึกผลการตรวจไว้ให้เจ้าหน้าท่ีสามารถตรวจสอบได้ 
3.10.1 มีการตรวจวัดและประเมินสภาพอากาศส าหรับการท างานในสถานที่อับอากาศ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการตรวจวัดและประเมินสภาพอากาศส าหรับการท างานในสถานท่ีอับอากาศ 

0.5 คะแนน 
มีการตรวจวัดและประเมินสภาพอากาศส าหรับการท างานในสถานท่ีอับอากาศ โดยใช้วิธีการใด 
วิธีการหนึ่งท่ีไม่ได้มาตรฐานในการตรวจวัด 

1 คะแนน 
มีการตรวจวัดและประเมินสภาพอากาศส าหรับการท างานในสถานท่ีอับอากาศ โดยใช้เครื่องมือท่ี
ได้มาตรฐานในการตรวจวัด 

3.10.๒ มีเอกสารบันทึกผลการตรวจวัดปริมาณออกซิเจน สารเคมีและสิ่งปนเปื้อนในสถานที่อับอากาศ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีเอกสารบันทึกผลการตรวจวัดปริมาณออกซิเจน สารเคมีและส่ิงปนเป้ือนในสถานท่ีอับอากาศ 

0.5 คะแนน 
มีเอกสารบันทึกผลการตรวจวัดปริมาณออกซิเจน สารเคมีและส่ิงปนเปื้อนในสถานท่ีอับอากาศ 
โดยไม่มีลายลักษณ์อักษรของผู้รับผิดชอบในการตรวจวัด 

1 คะแนน 
มีเอกสารบันทึกผลการตรวจวัดปริมาณออกซิเจน สารเคมีและส่ิงปนเปื้อนในสถานท่ีอับอากาศ 
โดยมีลายลักษณ์อักษรของผู้รับผิดชอบในการตรวจวัด 
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3.10.3 มีเอกสารใบอนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ โดยมีลายลักษณ์อักษรของผู้มีอ านาจ
ในการอนุมัติ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีเอกสารใบอนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติงานในสถานท่ีอับอากาศ 

0.5 คะแนน 
มีเอกสารใบอนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติงานในสถานท่ีอับอากาศ โดยไม่มีลายลักษณ์อักษรของผู้มี
อ านาจในการอนุมัติ 

1 คะแนน 
มีเอกสารใบอนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติงานในสถานท่ีอับอากาศ โดยมีลายลักษณ์อักษรของผู้มี
อ านาจในการอนุมัติ 

 

3.11 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 15 เปอร์เซ็นต์ 

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

3.11.1 มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล 

0.5 คะแนน มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล มีการเผยแพร่ไม่ท่ัวถึงทุกหน่วยงาน 

1 คะแนน มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล มีการเผยแพร่อย่างท่ัวถึงทุกหน่วยงาน 

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

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีอุปกรณ์ดับเพลิงท่ีได้มาตรฐาน 

0.5 คะแนน มีอุปกรณ์ดับเพลิงท่ีได้มาตรฐาน แต่ขาดการตรวจเช็คตามแผนและระยะเวลาการใช้งาน 

1 คะแนน มีอุปกรณ์ดับเพลิงท่ีได้มาตรฐาน มีการตรวจเช็คตามแผนและระยะเวลาการใช้งาน 

 



  

 

คู่มือ การส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจ าปี พ.ศ. 2562                                                                                             หน้า 129/246 

3.11.3 มีการตรวจสอบ ดูแลรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ พร้อม
เอกสารบันทึกผลการตรวจสอบ และการซ่อมบ ารุง ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
ไม่มีการตรวจสอบ ดูแลรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ 

0.5 คะแนน 
มีการตรวจสอบ ดูแลรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
แต่ไม่มีการบันทึก ผลการตรวจสอบ และการซ่อมบ ารุง ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 

1 คะแนน 
มีการตรวจสอบ ดูแลรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
มีการบันทึก ผลการตรวจสอบ และการซ่อมบ ารุง ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 

3.11.4 มีป้ายข้อปฏิบัติแสดงขั้นตอนในการดับเพลิง และอพยพหนีไฟ 

วิธีการให้คะแนน 
0 คะแนน ไม่มีป้ายข้อปฏิบัติแสดงขั้นตอนในการดับเพลิง และอพยพหนีไฟ 

0.5 คะแนน มีป้ายข้อปฏิบัติแสดงขั้นตอนในการดับเพลิง และอพยพหนีไฟ แต่ไม่ครบทุกช้ัน ทุกอาคาร 

1 คะแนน มีป้ายข้อปฏิบัติแสดงขั้นตอนในการดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ครบทุกช้ัน ทุกอาคาร 

3.11.5 มีการติดป้ายข้อปฏิบัติให้เห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึงทุกอาคาร 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการติดป้ายข้อปฏิบัติให้เห็นได้อย่างชัดเจนและท่ัวถึงทุกอาคาร 

0.5 คะแนน มีการติดป้ายข้อปฏิบัติให้เห็นได้อย่างชัดเจน แต่ไม่ครบทุกช้ัน ทุกอาคาร 

1 คะแนน มีการติดป้ายข้อปฏิบัติให้เห็นได้อย่างชัดเจน ครบทุกช้ัน ทุกอาคาร 

3.11.6 ต้องจัดเตรียมเส้นทางหนีไฟ มองเห็นได้ชัดเจน มีป้ายบอกเส้นทางจากทุกพื้นที่ในอาคาร 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการจัดเตรียมเส้นทางหนีไฟ 

0.5 คะแนน 
มีการจัดเตรียมเส้นทางหนีไฟ  มองเห็นได้ชัดเจน มีป้ายบอกเส้นทาง แต่ไม่ครบทุกช้ัน  
ทุกอาคาร  

1 คะแนน มีการจัดเตรียมเส้นทางหนีไฟ มองเห็นได้ชัดเจน มีป้ายบอกเส้นทาง ครบทุกช้ัน ทุกอาคาร 
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3.11.7 ประตูของบันไดหนีไฟกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 ม. ท าด้วยวัสดุทนไฟ มือจับ-ลูกบิดเป็นแบบผลักส าหรับ 
ชั้นทั่วไปติดต้ังลักษณะเปิดเข้าสู่ตัวบันได ส าหรับชั้นที่ 1 ติดต้ังลักษณะเปิดออกจากตัวบันไดหนีไฟ 

วิธีการให้คะแนน 

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

0.5 คะแนน มีประตูหนีไฟตามมาตรฐาน แต่อุปกรณ์มือจับ-ลูกบิดแบบผลักมีสภาพช ารุด หรือทิศทางการ
เปิดปิดไม่ถูกต้องหรือประตูเปิดใช้เพื่อสัญจรระหว่างช้ันได้ตามปกติ (กรณีนี้หมายถึงใช้บันไดหนี
ไฟเป็นบันไดขึ้น-ลงอีกหนึ่งแห่งนอกจากบันไดหลักซึ่งเป็นการใช้งานท่ีไม่ตรงตามวัตถุประสงค์) 

1 คะแนน มีประตูหนีไฟตามมาตรฐาน อุปกรณ์มือจับ-ลูกบิดแบบผลักมีสภาพใช้งานได้ดี ทิศทางการเปิด
ปิดประตูถูกต้อง  

3.11.8 เส้นทางหนีไฟต้องมีแสงสว่างบนเส้นทางตลอดเวลาทั้งในสภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉินกรณีไฟฟ้าดับ 
วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีแสงสว่างบนเส้นทางหนีไฟ 

0.5 คะแนน 
มีแสงสว่างบนเส้นทางหนีไฟตลอดเวลาท้ังในสภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉินกรณีไฟฟ้าดับ แต่ไม่
ครบทุกช้ัน ทุกอาคาร 

1 คะแนน 
มีแสงสว่างบนเส้นทางหนีไฟตลอดเวลาท้ังในสภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉินกรณีไฟฟ้าดับ ครบ
ทุกช้ัน ทุกอาคาร 

3.11.9 จัดเตรียมพื้นที่ (จุดรวมพล) ขณะเกิดอัคคีภัย 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการจัดเตรียมพื้นท่ี (จุดรวมพล) ขณะเกิดอัคคีภัย 

0.5 คะแนน มีการจัดเตรียมพื้นท่ี (จุดรวมพล) ขณะเกิดอัคคีภัย แต่ป้ายแสดงและพื้นท่ีไม่ตรงตามมาตรฐาน 

1 คะแนน มีการจัดเตรียมพื้นท่ี (จุดรวมพล) ขณะเกิดอัคคีภัย ป้ายแสดงและพื้นท่ีตรงตามมาตรฐาน 

3.11.10 มีการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล 

0.5 คะแนน มีการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล แต่ขาดความต่อเนื่อง ทุกปี 

1 คะแนน มีการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล อย่างต่อเนื่องทุกปี 
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 3.12 ระบบก๊าซทางการแพทย์ 15 เปอร์เซ็นต์ 

ในโรงพยาบาลมีการใช้ก๊าซและสารเคมีมากมายหลายชนิด ซึ่งถ้าผู้ปฏิบัติเก็บรักษาและมีวิธีการใช้ท่ีไม่
ถูกต้องก๊าซและสารเคมีนั้นก็อาจจะกลายเป็นเช้ือเพลิง ท่ีจะท าให้เกิดเหตุการณ์ภัยแรง ดังนั้น ทางโรงพยาบาล จึง
ต้องให้ผู้ปฏิบัติงานมีการติดต้ัง ซ่อมบ ารุงหรือการซ่อมแซมระบบและอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภาพปลอดภัย
ตลอดระยะเวลาท่ีใช้งาน ตามมาตรฐานและหลักวิชาการด้านวิศวกรรม 

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

นิยามศัพท์ 

 อากาศทางการแพทย์ (Medical Air) หมายถึง อากาศท่ีจ่ายจากท่อบรรจุ ถังบรรจุขนาดใหญ่ เครื่อง
ผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ (medical air compressor) หรือเกิดจากการผสมออกซิเจนและไนโตรเจนท่ีมี
คุณสมบัติตามข้อก าหนด 

 ออกซิเจน (Oxygen) หมายถึง ธาตุท่ีมีสัญลักษณ์ทางเคมี “ ” คุณสมบัติให้เป็นไปตามข้อก าหนด

มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขท่ี มอก. 540-2527 ออกซิเจนท่ีใช้ในการแพทย์ (ถ้ามีการแก้ไข
ให้ใช้ฉบับล่าสุด) 

 ไนตรัสออกไซค์ (Nitrous Oxide) หมายถึง สารประกอบท่ีมีสัญลักษณ์ทางเคมี “ ” คุณสมบัติให้

เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขท่ี มอก. 30-2542 ไนตรัสออกไซค์ท่ีใช้ใน
การแพทย์ (ถ้ามีการแก้ไขให้ใช้ฉบับล่าสุด) 

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

ปลอดภัย มีร้ัวโปร่งก้ันโดยรอบ มีป้ายเตือนอันตราย และมีระบบดูแลบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ 

เพื่อให้มีการเติมออกซิเจนเหลวเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัย จัดหาบริเวณท่ีรถ
ขนส่งออกซิเจนเหลวสามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่กีดขวางทางสัญจรของผู้ป่วยและเจ้าหน้าท่ี มีรั้วแบบโปร่งกั้นโดยรอบ
ขอบชิดพร้อมป้ายเตือนอันตราย ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาบริเวณท่ีถังเก็บออกซิเจนเหลว และจัดเจ้าหน้าท่ีดูแล
ด้านความปลอดภัยและมีการบ ารุงรักษาตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

 

 

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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วิธีการประเมิน  

 ตรวจสอบว่ามีการกั้นรั้วแบบโปร่งรอบขอบชิดพร้อมป้ายเตือนอันตราย ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาบริเวณท่ี
ถังเก็บออกซิเจนเหลว และเส้นทางส าหรับรถท่ีจะเข้าเติมออกซิเจนเหลวมีความสะดวก เข้าถึงได้ง่าย พร้อมมี
รายช่ือเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน 
ต าแหน่งท่ีวางของถังออกซิเจนเหลวไม่เกิดความปลอดภัย ไม่สะดวก และกีดขวางทางสัญจรของ
ผู้ป่วย ไม่มีการกั้นรั้วแบบโปร่งรอบขอบชิดพร้อมป้ายเตือนอันตราย 

o.๕ คะแนน 
ต าแหน่งท่ีวางของถังออกซิเจนเหลว มีความปลอดภัย สะดวก และไม่กีดขวางทางสัญจรของ
ผู้ป่วย มีการกั้นรั้วแบบโปร่งรอบขอบชิดพร้อมป้ายเตือนอันตราย แต่ไม่มีการบ ารุงรักษาตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

๑ คะแนน 
ต าแหน่งท่ีวางของถังออกซิเจนเหลว มีความปลอดภัย สะดวก และไม่กีดขวางทางสัญจรของ
ผู้ป่วย มีการกั้นรั้วแบบโปร่งรอบขอบชิดพร้อมป้ายเตือนอันตราย  และมีการบ ารุงรักษา 
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด พร้อมมีรายช่ือเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ 

3.12.2 สถานที่ติดต้ังแยกเป็นสัดส่วนกับห้องอื่นๆ ขนย้ายขนส่งได้สะดวก และปลอดภัย เป็นตามมาตรฐาน
การติดต้ัง  

เพื่อจัดให้มีห้องเก็บท่อบรรจุแก๊ส ท่ีสามารถขนย้าย ขนส่งได้สะดวกปลอดภัย ใกล้กับถนนของ
โรงพยาบาล รถบรรทุกสามารถเข้าถึงได้สะดวก 

วิธีการประเมิน 

  ตรวจสอบห้องเก็บท่อบรรจุแก๊ส สามารถขนย้าย ขนส่งได้สะดวกปลอดภัย ใกล้กับถนนของโรงพยาบาล 
รถบรรทุกสามารถเข้าถึงได้สะดวก 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน สถานท่ีติดต้ังไม่แยกเป็นสัดส่วน 

0.5 คะแนน 
สถานท่ีติดต้ังแยกเป็นสัดส่วนกับห้องอื่นๆ ขนย้ายขนส่งได้สะดวก แต่ไม่เป็นตามมาตรฐานการ
ติดต้ัง 

1 คะแนน สถานท่ีติดต้ังแยกเป็นสัดส่วนกับห้องอื่นๆ ขนย้ายขนส่งได้สะดวก เป็นตามมาตรฐานการติดต้ัง 

3.12.3 ห้องเก็บท่อแก๊ส (Cylinder Room) ต้องแยกเป็นสัดส่วนกับห้องปั๊มสุญญากาศและอากาศอัด 

เพื่อจัดให้มีห้องเก็บท่อแก๊ส (Cylinder Room) แยกเป็นสัดส่วนกับห้องปั๊มสุญญากาศและอากาศอัด  
มีการจัดท าป้ายเตือนอันตราย มีการควบคุมเข้า-ออก ห้องเก็บ โดยอนุญาตเฉพาะผู้ท่ีเกี่ยวข้องเท่านั้น 
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วิธีการประเมิน 

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

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีห้องเก็บท่อแก๊ส (Cylinder Room)  

o.๕ คะแนน 
มีห้องเก็บท่อแก๊สแยกเป็นสัดส่วนกับห้องปั๊มสุญญากาศและอากาศอัด แต่ไม่มีการจัดท าป้าย
เตือนอันตราย  

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

3.12.4 ท่อแก๊สส าหรับงานระบบแก๊สทางการแพทย์ ต้องผ่านการผลิตและทดสอบ มีเคร่ืองหมายและโค๊ดสี
ตามมาตรฐานที่ มอก. ก าหนด 

เพื่อให้มีการตรวจสอบท่อแก๊สท่ีน ามาใช้ในโรงพยาบาลเป็นท่อแก๊สส าหรับงานระบบแก๊สทางการแพทย์ 
เช่น มีการผลิตและทดสอบพร้อมมีเครื่องหมายและโค๊ดสีตามมาตรฐานท่ี มอก. ก าหนด 

วิธีการประเมิน 

  ตรวจสอบท่อแก๊สท่ีน ามาใช้เป็นไปตามมาตรฐานท่ี มอก. ก าหนด มีเครื่องหมายและโค๊ดสีท่ีชัดเจนและท่อ
ท่ีมีการทดสอบแรงดันใหม่ตามก าหนดเวลา 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน มีการใช้ท่อแก๊สท่ีไม่มีเครื่องหมายและโค๊ดสีตามมาตรฐานท่ี มอก. ก าหนด 

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

๑ คะแนน 
มีการใช้ท่อแก๊สท่ีตามมาตรฐานท่ี มอก. ก าหนด มีเครื่องหมายและโค๊ดสีท่ีชัดเจน หรือท่อท่ีมี
การทดสอบแรงดันใหม่ตามก าหนดเวลา เช่น ท่อบรรจุแก๊สออกซิเจนใช้โค๊ดสีเขียวที่ด้านบนของ
ถังหรือสีเขียวทั้งถังเพื่อแสดงว่าเป็นออกซิเจนทางการแพทย์ 

3.12.5 มีจ านวนของท่อแก๊สอย่างเพียงพอต่อการใช้งานประจ าและส ารอง 

เพื่อจัดให้มีจ านวนท่อแก๊ส เพียงพอต่อการใช้งานในแต่ละวัน พร้อมท้ังมีท่อแก๊สส ารอง 

วิธีการประเมิน 

  ตรวจสอบจ านวน ท่อแก๊ส โดยท่ีต้องมีแก๊สใช้งาน ได้ตลอดในแต่ละวัน และในส่วนท่ีจะต้องส ารอง 
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วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน มีจ านวนท่อแก๊ส ไม่เพียงพอต่อการใช้งานประจ าวันและไม่มีการส ารองท่อแก๊สไว้ใช้งาน 

o.๕ คะแนน มีจ านวนท่อแก๊ส เพียงพอต่อการใช้งานประจ าวัน แต่ไม่มีแผนการส ารองท่อแก๊สไว้ใช้งาน 

๑ คะแนน มีจ านวนท่อแก๊ส เพียงพอต่อการใช้งานประจ าวัน และมีแผนการส ารองท่อแก๊สไว้ใช้งาน 

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

เพื่อให้มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ได้มาตรฐาน สามารถใช้งานได้ดี มีความแข็งแรง ทนทาน ตรวจสอบได้ 

วิธีการประเมิน 

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

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน วัสดุอุปกรณ์ไม่มีการตรวจสอบ 

o.๕ คะแนน วัสดุอุปกรณ์มีการตรวจสอบ แต่ไม่ครบถ้วนทุกอุปกรณ์ 

๑ คะแนน วัสดุอุปกรณ์มีการตรวจสอบ ครบถ้วนทุกอุปกรณ์ 

3.12.7 มีการดูแลรักษา ซ่อมบ ารุงระบบก๊าซทางการแพทย์และอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภาพใช้งานและ
ปลอดภัย 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการดูแลรักษา ซ่อมบ ารุงระบบก๊าซทางการแพทย์ 

0.5 คะแนน 
มีการดูแลรักษา ซ่อมบ ารุงระบบก๊าซทางการแพทย์ แต่ไม่มีแผนการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง
ระบบอย่างต่อเนื่องทุกปี 

1 คะแนน 
มีการดูแลรักษา ซ่อมบ ารุงระบบก๊าซทางการแพทย์ มีแผนการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงระบบ
อย่างต่อเนื่องทุกปี 
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3.12.8 มีการติดป้ายค าเตือนที่ เก่ียวกับความปลอดภัย บริเวณห้องหรือสถานที่ที่ใช้จัดเก็บระบบก๊าซ 
ทางการแพทย์ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการติดป้ายค าเตือนท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัย 

0.5 คะแนน 
มีการติดป้ายค าเตือนท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัย บริเวณห้องหรือสถานท่ีท่ีใช้จัดเก็บระบบก๊าซ
ทางการแพทย์ แต่ป้ายค าเตือนมีการช ารุด ตัวหนังสือไม่ชัดเจน 

1 คะแนน 
มีการติดป้ายค าเตือนท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัย บริเวณห้องหรือสถานท่ีท่ีใช้จัดเก็บระบบก๊าซ
ทางการแพทย์ ป้ายค าเตือนมีตัวหนังสือชัดเจน 

3.12.9 มีเอกสารบันทึกผลการดูแลรักษา ซ่อมบ ารุงระบบก๊าซทางการแพทย์และอุปกรณ์ประกอบ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีเอกสารบันทึกผลการดูแลรักษา ซ่อมบ ารุงระบบก๊าซทางการแพทย์และอุปกรณ์ประกอบ 

0.5 คะแนน 
มีเอกสารบันทึกผลการดูแลรักษา ซ่อมบ ารุงระบบก๊าซทางการแพทย์และอุปกรณ์ประกอบ แต่
ขาดการบันทึกอย่างต่อเนื่องทุกปี 

1 คะแนน 
มีเอกสารบันทึกผลการดูแลรักษา ซ่อมบ ารุงระบบก๊าซทางการแพทย์และอุปกรณ์ประกอบ 
อย่างต่อเนื่องทุกปี 

3.12.10 มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานเก่ียวกับระบบก๊าซทางการแพทย์ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับระบบก๊าซทางการแพทย์ 

0.5 คะแนน 
มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับระบบก๊าซทางการแพทย์ แต่ไม่ครบตาม
จ านวนของเจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลระบบก๊าซทางการแพทย์ 

1 คะแนน 
มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับระบบก๊าซทางการแพทย์ ครบตามจ านวน
ของเจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลระบบก๊าซทางการแพทย์ 

3.12.11 มีเอกสารบันทึกการฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานเก่ียวกับระบบก๊าซทางการแพทย์ 
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วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีเอกสารบันทึกการฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับระบบก๊าซทางการแพทย์ 

0.5 คะแนน 
มีเอกสารบันทึกการฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับระบบก๊าซทางการแพทย์ แต่
ไม่ครบตามจ านวนของเจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลระบบก๊าซทางการแพทย์ 

1 คะแนน 
มีเอกสารบันทึกการฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับระบบก๊าซทางการแพทย์ 
ครบตามจ านวนของเจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลระบบก๊าซทางการแพทย์ 

3.12.12 มีการประเมินผลในการฝึกอบรม จากผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของ
การพัฒนา 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการประเมินผลในการฝึกอบรม จากผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

0.5 คะแนน 
มีการประเมินผลในการฝึกอบรม จากผลการปฏิบัติงานของบุคลากร แต่ไม่ครบตามจ านวนของ
บุคลากรท่ีเข้ารับการฝึกอบรม  

1 คะแนน 
มีการประเมินผลในการฝึกอบรม จากผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ครบตามจ านวนของ
บุคลากรท่ีเข้ารับการฝึกอบรม 

3.12.13 มีการติดต้ังอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภาพปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่ใช้งาน ตามมาตรฐานและ
หลักวิชาการด้านวิศวกรรม 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการติดต้ังอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภาพปลอดภัยตลอดระยะเวลาท่ีใช้งาน 

0.5 คะแนน 
มีการติดต้ังอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภาพปลอดภัยตลอดระยะเวลาท่ีใช้งาน ตามมาตรฐาน
และหลักวิชาการด้านวิศวกรรม แต่ขาดการตรวจเช็คอุปกรณ์ประกอบอย่างต่อเนื่องทุกปี 

1 คะแนน 
มีการติดต้ังอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภาพปลอดภัยตลอดระยะเวลาท่ีใช้งาน ตามมาตรฐาน
และหลักวิชาการด้านวิศวกรรม การตรวจเช็คอุปกรณ์ประกอบอย่างต่อเนื่องทุกปี 

 

3.13 พื้นที่ก าเนิดรังสี 5 เปอร์เซ็นต์ 

 ต้องมีเครื่องหมายทางรังสีพร้อมแสดงข้อมูลเพิ่มเติมบนฉลากและเครื่องหมายระบุระดับรังสีติดไว้ให้เห็น
อย่างเด่นชัด หรือต าแหน่งท่ีใกล้กับเครื่องหมายรังสี เพื่อให้ผู้ท่ีพบเห็นมีความระมัดระวัง และได้รับรังสีน้อยท่ีสุด 
 



  

 

คู่มือ การส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจ าปี พ.ศ. 2562                                                                                             หน้า 137/246 

3.13.1 ก าหนดหรือบ่งชี้บริเวณพื้นที่ที่มีรังสี มีป้ายเตือนอันตรายจากรังสี /เคร่ืองหมายเตือนภัยแสดงให้เห็น
โดยชัดเจน 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการก าหนดหรือบ่งช้ีบริเวณพื้นท่ีท่ีมีรังสี 

0.5 คะแนน มีการก าหนดหรือบ่งช้ีบริเวณพื้นท่ีท่ีมีรังสี แต่ไม่ครอบคลุมพื้นท่ีท่ีมีรังสี 

1 คะแนน มีการก าหนดหรือบ่งช้ีบริเวณพื้นท่ีท่ีมีรังสี ครอบคลุมพื้นท่ีท่ีมีรังสีท้ังหมด 

3.13.2 แผนกรังสีวินิจฉัย มีป้ายสัญลักษณ์ตามแบบมาตรฐาน แสดงเขตรังสีในระดับสายตา 
วิธีการใหค้ะแนน 

0 คะแนน ไม่มีป้าย/เครื่องหมายเตือนภัยแสดงให้เห็นโดยชัดเจน 

0.5 คะแนน มีป้าย/เครื่องหมายเตือนภัยแสดงให้เห็นโดยชัดเจน แต่ไม่ได้ระบุระดับรังสีติดไว้ให้เห็น 

1 คะแนน มีป้าย/เครื่องหมายเตือนภัยแสดงให้เห็นโดยชัดเจน พร้อมระบุระดับรังสีติดไว้ให้เห็นอย่างเด่นชัด 

3.13.3 มีเอกสารแสดงผลการตรวจสอบความปลอดภัยของรังสีจากหน่วยงานรับผิดชอบ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีเอกสารแสดงผลการตรวจสอบความปลอดภัยของรังสีจากหน่วยงานรับผิดชอบ 

0.5 คะแนน 
มี เอกสารแสดงผลการตรวจสอบความปลอดภั ยของรังสีจากหน่วยงานรับผิดชอบ  
แต่ขาดความต่อเนื่อง ไม่ได้ตรวจสอบทุกปี 

1 คะแนน 
มี เอกสารแสดงผลการตรวจสอบความปลอดภั ยของรังสีจากหน่วยงานรับผิดชอบ  
อย่างต่อเนื่องทุกปี 
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แบบและเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานส าหรับคณะกรรมการเยี่ยมประเมนิ 

ด้านที่ 3 ระบบงานความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

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

สถานบริการสุขภาพ ระดับ : รพศ. / รพท. / รพช. 

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

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

ปีงบประมาณ :  2562 

หลักท่ีใช้ประเมินในการตรวจสอบด้านระบบงานความปลอดภัยในโรงพยาบาลคิดรวมท้ังหมด 100 
เปอร์เซ็นต์ โดยให้น้ าหนักความส าคัญ ดังนี้ 

3.1 ผู้รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย                                   10 เปอร์เซ็นต์ 

3.2 คู่มือปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย     5 เปอร์เซ็นต์ 

3.3 การอบรมบุคลากร       5 เปอร์เซ็นต์ 

3.4 ระบบการซ่อมบ ารุง                            10 เปอร์เซ็นต์ 

3.5 ป้ายแสดงเพื่อความปลอดภัยในการท างาน     5 เปอร์เซ็นต์ 

3.6 การตรวจสอบและทดสอบช้ินส่วน และอุปกรณ์ของเครื่องจักร     5 เปอร์เซ็นต์ 

3.7 แผนผังวงจรไฟฟ้าท่ีติดต้ังภายในโรงพยาบาลท้ังหมดซึ่งได้รับการรับรอง   5 เปอร์เซ็นต์ 

      จากวิศวกรหรือการไฟฟ้าประจ าท้องถิ่น 

3.8 ตรวจสอบ และบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า     10 เปอร์เซ็นต์  

3.9 ระบบป้องกันฟ้าผ่าไว้ที่อาคาร และบริเวณท่ีมีถังเก็บ   5 เปอร์เซ็นต์ 

      ของเหลวไวไฟหรือก๊าซไวไฟ    

 3.10 การตรวจวัด บันทึกผล และการประเมินสถานท่ีอับอากาศ        5 เปอร์เซ็นต์ 

3.11 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร  15 เปอร์เซ็นต์ 

3.12 ระบบก๊าซทางการแพทย์                      15 เปอร์เซ็นต์ 

3.13 พื้นท่ีก าเนิดรังสี       5 เปอร์เซ็นต์ 
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วิธีการให้คะแนน 

ผู้ท าการตรวจสอบจะต้องพิจารณาจากเกณฑ์ประเมินผลการตรวจสอบด้านความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
แล้วให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ โดยเปรียบเทียบกับส่ิงท่ีพบเห็น หลักฐาน การด าเนินการ การสัมภาษณ์ โดยใส่ผล
การพิจารณาในแต่ละข้อได้หนึ่งช่องคะแนน ซึ่งรายละเอียดแต่ละช่องคะแนนดังนี้ 

ไม่มี (0 คะแนน) ช่องนี้เป็นช่องคะแนนท่ีแสดงถึง การไม่พบการด าเนินการ ไม่พบ
หลักฐานท่ีแสดงถึงการด าเนินการในรายละเอียดตามข้อดังกล่าว 
(โดยให้คะแนนท่ี 0 คะแนน) 

มีบางส่วน (0.5 คะแนน) ช่องนี้เป็นช่องคะแนนท่ีแสดงถึง มีการด าเนินการ มีหลักฐานแสดง
ถึงการด าเนินการในรายละเอียดตามข้อดังกล่าว แต่ยังไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ (โดยให้คะแนนท่ี 0.5 คะแนน)  

มีครบถ้วน ( 1 คะแนน)  ช่องนี้เป็นช่องคะแนนท่ีแสดงถึง มีการด าเนินการมีหลักฐานแสดงถึง
การด าเนินการในรายละเอียดตามข้อดังกล่าว ครบถ้วน สมบูรณ์ 
(โดยให้คะแนนท่ี 1 คะแนน) 
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แบบและเกณฑ์การประเมิน 

ด้านที่ 3 ระบบงานความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

ไม่มี 

(0) 

มี 

บางส่วน 

(0.5) 

มี 

ครบถ้วน 

(1) 

3.1 ผู้รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย 10 เปอร์เซ็นต์ 

3.1.1 มีผู้รับผิดชอบหรือคณะท างานที่ท าหน้าท่ีรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยในการ
ท างาน 

3.1.2 จัดให้มีการประชุมผู้รับผิดชอบหรือคณะท างานการความปลอดภัยเป็นประจ า
อย่างต่อเน่ือง 

3.1.3 ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่รายชื่อและหน้าที่ผู้รับผิดชอบของคณะท างานให้ทราบ
อย่างทั่วถึง 

   

คะแนนรวมข้อ 3.1  

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

3.2 คู่มือปฏบิัติงานด้านความปลอดภัย 5 เปอร์เซ็นต์ 

3.2.1 คู่มือปฏิบัติประกอบด้วยข้ันตอนปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและกฎข้อบังคับด้าน
ความปลอดภัย 

3.2.2 จัดท าคู่มือที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยตามกฎหมายของรัฐ และ
มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3.2.3 มีการทบทวนคู่มือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงงานเพ่ือให้ข้ันตอนการท างานมีความ
ทันสมัยอยู่เสมอ 

   

คะแนนรวมข้อ 3.2  

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

3.3 การอบรมบุคลากร 5 เปอร์เซ็นต์ 

3.3.1 มีการอบรมบุคลากรให้มีความรู้เก่ียวกับข้อบังคับ และการปฏิบัติตามข้ันตอนที่
จัดท าไว้ในคู่มือปฏิบัติงานเพ่ือความปลอดภัย 

3.3.2 มีการอบรมบุคลากรให้มีความรู้  และสามารถปฏิบั ติงานได้อย่างถูกต้อง 
ปลอดภัย โดยจ าแนกตามลักษณะงาน 

3.3.3 มีการประเมินผลในการฝึกอบรม จากผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือให้ทราบ
ถึงผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนา 
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แบบและเกณฑ์การประเมิน 

ด้านที่ 3 ระบบงานความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

ไม่มี 

(0) 

มี 

บางส่วน 

(0.5) 

มี 

ครบถ้วน 

(1) 

3.3.4 มีการฝึกอบรม มีเอกสาร มีการประเมินผล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ท างานทุกระดับ 

คะแนนรวมข้อ 3.3  

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

3.4  ระบบการซ่อมบ ารุง 10 เปอร์เซ็นต์ 

3.4.1 มีการซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภาพปลอดภัยตลอด
ระยะเวลาท่ีใช้งาน ตามมาตรฐานและหลักวิชาการด้านวิศวกรรม 

3.4.2 มีแผนการดูแล ซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

3.4.3 มีเอกสารบันทึกผลการดูแล การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

   

คะแนนรวมข้อ 3.4  

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

3.5  ป้ายแสดงเพือ่ความปลอดภัยในการท างาน 5 เปอร์เซ็นต์ 

3.5.1 มีป้ายแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ในกรณีที่มีการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร 

3.5.2 มีระบบ วิธีการ หรืออุปกรณ์ป้องกัน ในกรณีที่มีการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร 

   

คะแนนรวมข้อ 3.5  

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

3.6 การตรวจสอบและการทดสอบชิ้นส่วน และอุปกรณ์ของเคร่ืองจักร 5 เปอร์เซ็นต์ 

3.6.1 มีการตรวจสอบ ทดสอบชิ้นส่วน และอุปกรณ์ของเครื่องจักร  
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

3.6.2 มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบ ทดสอบชิ้นส่วน และอุปกรณ์ของเครื่องจักร 

   

คะแนนรวมข้อ 3.6  

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

ด้านที่ 3 ระบบงานความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

ไม่มี 

(0) 

มี 

บางส่วน 

(0.5) 

มี 

ครบถ้วน 

(1) 

3.7 แผนผังวงจรไฟฟ้าที่ติดต้ังภายในโรงพยาบาลทั้งหมดซ่ึงได้รับการ  
      รับรองจากวิศวกรหรือการไฟฟ้าประจ าท้องถ่ิน 

5 เปอร์เซ็นต์ 

3.7.1 มีการทบทวนแผนผังวงจรไฟฟ้า เมื่อมีการปรับเปลี่ยน ติดต้ัง หรือซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้าใหม่ 

3.7.2 แบบแผนผังไฟฟ้าต้องจัดเก็บระบบและตรวจติดตามได้ 

   

คะแนนรวมข้อ 3.7  

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

3.8 ตรวจสอบ และบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า 10 เปอร์เซ็นต์ 

3.8.1 มีการตรวจสอบ และบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ไม่น้อยกว่าปีละ 1 
ครั้ง  

3.8.2 มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบ และบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า 

   

คะแนนรวมข้อ 3.8  

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

3.9 ระบบป้องกันฟา้ผ่าไว้ที่อาคาร และบริเวณที่มีถังเก็บของเหลวไวไฟ
หรือก๊าซไวไฟ 

5 เปอร์เซ็นต์ 

3.9.1 มีการติดต้ังระบบป้องกันฟ้าผ่า เพ่ือป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่าทุกอาคารตาม
มาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

3.9.2 มีเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่าตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

   

คะแนนรวมข้อ 3.9  

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

3.10 การตรวจวัด บันทึกผล และการประเมินสถานที่อับอากาศ 5 เปอร์เซ็นต์ 

3.10.1 มีการตรวจวัดและประเมินสภาพอากาศส าหรับการท างานในสถานที่อับอากาศ 

3.10.2 มีเอกสารบันทึกผลการตรวจวัดปริมาณออกซิเจน สารเคมีและสิ่งปนเปื้อนใน
สถานที่อับอากาศ 
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แบบและเกณฑ์การประเมิน 

ด้านที่ 3 ระบบงานความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

ไม่มี 

(0) 

มี 

บางส่วน 

(0.5) 

มี 

ครบถ้วน 

(1) 

3.10.3 มีเอกสารใบอนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ โดยมีลายลักษณ์
อักษรของผู้มีอ านาจในการอนุมัติ 

คะแนนรวมข้อ 3.10  

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

3.11 ระบบปอ้งกันและระงับอัคคีภัยตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 15 เปอร์เซ็นต์ 

3.11.1 มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล 

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

3.11.3 มีการตรวจสอบ ดูแลรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งานอยู่เสมอ พร้อมเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบ และการซ่อมบ ารุง ระบบ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 

3.11.4 มีป้ายข้อปฏิบัติแสดงข้ันตอนในการดับเพลิง และอพยพหนีไฟ 

3.11.5 มีการติดป้ายข้อปฏิบัติให้เห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึงทุกอาคาร 

3.11.6 ต้องจัดเตรียมเส้นทางหนีไฟ มองเห็นได้ชัดเจน มีป้ายบอกเส้นทางจากทุกพ้ืนที่
ในอาคาร 

3.11.7 ประตูของบันไดหนีไฟกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 ม. ท าด้วยวัสดุทนไฟ มือจับ-ลูกบิด
เป็นแบบผลัก ส าหรับชั้นทั่วไปติดต้ังลักษณะเปิดเข้าสู่ตัวบันได ส าหรับชั้นที่ 1 
ติดต้ังลักษณะเปิดออกจากตัวบันไดหนีไฟ 

3.11.8 เส้นทางหนีไฟต้องมีแสงสว่างบนเส้นทางตลอดเวลาท้ังในสภาวะปกติและสภาวะ
ฉุกเฉินกรณีไฟฟ้าดับ 

3.11.9 จัดเตรียมพ้ืนที่(จุดรวมพล) ขณะเกิดอัคคีภัย 

3.11.10 มีการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล 

   

คะแนนรวมข้อ 3.11  

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

ด้านที่ 3 ระบบงานความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

ไม่มี 

(0) 

มี 

บางส่วน 

(0.5) 

มี 

ครบถ้วน 

(1) 

3.12 ระบบก๊าซทางการแพทย์ 15 เปอร์เซ็นต์ 

โรงพยาบาลมีถังแก็สออกซิเจนเหลว  ( LIQUID OXYGEN )      มี         ไม่มี    

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

โรงพยาบาลมีระบบไปป์ไลน์ ( PIPE LINE )                        มี         ไม่มี    

3.12.2 สถานที่ติดต้ังแยกเป็นสัดส่วนกับห้องอื่นๆ ขนย้ายขนส่งได้สะดวก และปลอดภัย 
เป็นตามมาตรฐานการติดต้ัง  

3.12.3 ห้องเก็บท่อแก๊ส (Cylinder Room) ต้องแยกเป็นสัดส่วนกับห้องปั๊มสุญญากาศ
และอากาศอัด 

3.12.4 ท่อแก๊สส าหรับงานระบบแก๊สทางการแพทย์  ต้องผ่านการผลิตและทดสอบ  
 มีเครื่องหมายและโค๊ดสีตามมาตรฐานที่ มอก. ก าหนด 

3.12.5 มีจ านวนของท่อแก๊สอย่างเพียงพอต่อการใช้งานประจ าและส ารอง 

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

3.12.7 มีการดูแลรักษา ซ่อมบ ารุงระบบก๊าซทางการแพทย์และอุปกรณ์ประกอบให้อยู่
ในสภาพใช้งานและปลอดภัย 

3.12.8 มีการติดป้ายค าเตือนที่เกี่ยวกับความปลอดภัย บริเวณห้องหรือสถานที่ที่ใช้
จัดเก็บระบบก๊าซทางการแพทย์ 

3.12.9   มีเอกสารบันทึกผลการดูแลรักษา ซ่อมบ ารุงระบบก๊าซทางการแพทย์และ
อุปกรณ์ประกอบ 

3.12.10 มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานเก่ียวกับระบบก๊าซทางการแพทย์ 

3.12.11 มีเอกสารบันทึกการฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับระบบก๊าซ
ทางการแพทย์ 

3.12.12 มีการประเมินผลในการฝึกอบรม จากผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือให้
ทราบถึงผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนา 
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แบบและเกณฑ์การประเมิน 

ด้านที่ 3 ระบบงานความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

ไม่มี 

(0) 

มี 

บางส่วน 

(0.5) 

มี 

ครบถ้วน 

(1) 

3.12.13 มีการติดต้ังอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภาพปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่ใช้งาน 
ตามมาตรฐานและหลักวิชาการด้านวิศวกรรม 

   

คะแนนรวมข้อ 3.12  

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

3.13 พืน้ที่ก าเนิดรังสี 5 เปอร์เซ็นต์ 

3.13.1 ก าหนดหรือบ่งชี้บริเวณพ้ืนที่ที่มีรังสี มีป้ายเตือนอันตรายจากรังสี /เครื่องหมาย
เตือนภัยแสดงให้เห็นโดยชัดเจน 

3.13.2  แผนกรังสีวินิจฉัย มีป้ายสัญลักษณ์ตามแบบมาตรฐาน แสดงเขตรังสีในระดับ
สายตา 

3.13.3 มีเอกสารแสดงผลการตรวจสอบความปลอดภัยของรังสีจากหน่วยงานรับผิดชอบ 

   

คะแนนรวมข้อ 3.13  

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

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

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

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

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

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

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

3.7 แผนผังวงจรไฟฟ้าท่ีติดต้ังภายในโรงพยาบาลท้ังหมด                    ( 5% )    ……………………………. 

     ซึ่งได้รับการรับรองจากวิศวกรหรือการไฟฟ้าประจ าท้องถิ่น 

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

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

 ไวไฟหรือก๊าซไวไฟ                                  

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

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

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

3.13 พื้นท่ีก าเนิดรังสี                         ( 5% )  …………………………… 

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

 
ผู้ตรวจประเมิน 

1          ……..………………..………………………………  

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

ต าแหน่ง………………………..………………………… 

2         ……..………………..………………………………  

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

ต าแหน่ง………………………..………………………… 
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ค าอธิบายเกณฑ์การเยีย่มประเมนิมาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ 

ด้านที่ 4 ระบบงานสิง่แวดล้อมในโรงพยาบาล 
 

ผู้ท าการตรวจสอบจะต้องพิจารณาจากเกณฑ์ประเมินผลการตรวจสอบด้านส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล 
แล้วให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ โดยเปรียบเทียบกับส่ิงท่ีพบเห็น หลักฐาน การด าเนินการ การสัมภาษณ์ โดยใส่ผล
การพิจารณาในแต่ละข้อได้หนึ่งช่องคะแนน ซึ่งรายละเอียดแต่ละช่องคะแนนดังนี้ 

4.1 การจัดการมูลฝอยทั่วไป/มูลฝอยอันตราย 10 เปอร์เซ็นต์ 

4.1.1 มีระบบการคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด  

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีระบบการคัดแยกมูลฝอยท่ัวไป/มูลฝอยอันตราย ณ แหล่งก าเนิด 

0.5 คะแนน 
มีระบบการคัดแยกมูลฝอยท่ัวไป/มูลฝอยอันตราย ณ แหล่งก าเนิด แต่ไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ีใน
สถานพยาบาล ภาชนะบรรจุมูลฝอยมีการแบ่งแยกไม่ชัดเจน 

1 คะแนน 
มีระบบการคัดแยกมูลฝอยท่ัวไป/มูลฝอยอันตราย ณ แหล่งก าเนิด ครบถ้วนทุกประเภทของมูลฝอย 
มีการจัดภาชนะบรรจุมูลฝอยแต่ละประเภทชัดเจน เช่น สี รูปภาพ ข้อความ (มูลฝอยท่ัวไป  
มูลฝอยย่อยสลาย มูลฝอยท่ียังใช้ได้ มูลฝอยอันตราย มูลฝอยเคมี) 

4.1.2 มีการเก็บและรวบรวมมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
ภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับไม่เหมาะสมและไม่เพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย 
รวมทั้ง ไม่มีการท าความสะอาดภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับ และบริเวณท่ีเก็บภาชนะ 

0.5 คะแนน 
มีภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและไม่เพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย 
รวมทั้ง ไม่มีการท าความสะอาดภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับ และบริเวณท่ีเก็บภาชนะ 

1 คะแนน 
มีภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย 
รวมท้ังมีการท าความสะอาดภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับ และบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยู่
เสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
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4.1.3 มีสถานที่พักมูลฝอยถูกสุขลักษณะ 

 สถานพยาบาลต้องจัดให้มีสถานท่ีพักมูลฝอยท่ีมีลักษณะดังนี้ 
1) ต้องมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 เท่าของปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในแต่ละวัน 
2) ผนังต้องท าด้วยวัสดุทนไฟ 
3) พื้นผิวต้องเรียบและกันน้ าซึม 
4) ต้องมีการป้องกันกล่ินและน้ าฝน 
5) ต้องมีการระบายน้ าเสียจากมูลฝอยเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
6) ต้องมีการระบายอากาศและป้องกันน้ าเข้า 
7) พักรวมมูลฝอยต้องมีระยะห่างจากสถานท่ีประกอบอาหารและสถานท่ีเก็บอาหารไม่น้อยกว่า 

4.00 เมตร แต่ถ้าท่ีพักรวมมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน 3 ลูกบาศก์เมตร ต้องมีระยะห่างจาก
สถานท่ีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีสถานท่ีพักมูลฝอย 

0.5 คะแนน มีสถานท่ีพักมูลฝอย แต่ไม่ถูกสุขลักษณะ 

1 คะแนน มีสถานท่ีพักมูลฝอย ถูกสุขลักษณะ 

4.1.4 มีกระบวนการการก าจัดที่ถูกสุขลักษณะ 

 วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีกระบวนการการก าจัดท่ีถูกสุขลักษณะ  

0.5 คะแนน 

มีกระบวนการการก าจัดท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ  

กรณีท่ีมีการก าจัดเอง ไม่มีเอกสารยืนยันว่าได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้อง
ด าเนินการให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของท้องถิ่นนั้น 

กรณีใช้บริการหน่วยงานภายนอก ไม่มีการติดตามข้อมูลการก าจัดของของหน่วยงานนั้นให้เป็นไป
ตามกฎหมาย 

1 คะแนน 

มีกระบวนการการก าจัดท่ีถูกสุขลักษณะ  

กรณีท่ีมีการก าจัดเอง มีเอกสารยืนยันว่าได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้อง
ด าเนินการให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของท้องถิ่นนั้น 

กรณีใช้บริการหน่วยงานภายนอก มีการติดตามข้อมูลการก าจัดของของหน่วยงานนั้นให้เป็นไป
ตามกฎหมาย 
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4.2 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 20 เปอร์เซ็นต์ 

4.2.1 มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยอื่นๆ ณ แหล่งก าเนิด 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีระบบการคัดแยกมูลฝอยติดเช้ือออกจากมูลฝอยอื่นๆ ณ แหล่งก าเนิด 

0.5 คะแนน 
มีระบบการคัดแยกมูลฝอยติดเช้ือออกจากมูลฝอยอื่นๆ ณ แหล่งก าเนิดแต่ไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ี
ในสถานพยาบาล ภาชนะบรรจุมูลฝอยมีการแบ่งแยกไม่ชัดเจน 

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

4.2.2 มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อระหว่างวัสดุมีคมและวัสดุไม่มีคม 
1) กรณีมูลฝอยติดเช้ือเป็นของมีคม ต้องเป็นภาชนะบรรจุแบบกล่องหรือถัง ท่ีสามารถป้องกันการ

แทงทะลุและการกัดกร่อนของสารเคมี เป็นพลาสติกแข็งหรือโลหะ มีฝาปิดมิดชิด 
2) กรณีท่ีไม่ใช่ของมีคม ต้องเป็นแบบถุง ท่ีมีความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย กันน้ า ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซับ

น้ า 

  ท้ังนี้ ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือนั้นให้ใช้ได้เพียงครั้งเดียวและต้องมีสีแดงทึบ มีข้อความสีด าขนาดท่ี
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ได้แก่ ค าว่า “มูลฝอยติดเช้ือ” อยู่ภายใต้รูปหัวกะโหลกไขว้ คู่กับตราหรือสัญลักษณ์ท่ีใช้
ระหว่างประเทศตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด และต้องมีข้อความว่า“ห้ามเปิด” “ห้ามน ากลับมาใช้อีก”และ
ก าหนด พิมพ์ไว้บนภาชนะบรรจุดังกล่าว 

 กรณีท่ีสถานบริการการสาธารณสุขมิได้ด าเนินการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือด้วยตนเอง สถานบริการการสาธารณสุข
ดังกล่าวจะต้องระบุช่ือของไว้ที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ และในกรณีท่ีภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือนั้นใช้
ส าหรับเก็บมูลฝอยติดเช้ือไว้เพื่อรอการขนไปก าจัดเกินกว่าเจ็ดวันนับแต่วันท่ีเกิดมูลฝอยติดเช้ือนั้น ให้ระบุวันท่ี ท่ี
เกิด มูลฝอยติดเช้ือดังกล่าวไว้ที่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือด้วย 

วิธีการใหค้ะแนน 

0 คะแนน ไม่มีระบบการคัดแยกมูลฝอยติดเช้ือระหว่างวัสดุมีคมและวัสดุไม่มีคม 

0.5 คะแนน 
มีระบบการคัดแยกมูลฝอยติดเช้ือระหว่างวัสดุมีคมและวัสดุไม่มีคม แต่ภาชนะท่ีบรรจุไม่
เหมาะสม  

1 คะแนน มีการแยกมูลฝอยติดเช้ือระหว่างวัสดุมีคมและวัสดุไม่มีคม ภาชนะมีความคงทน และเหมาสม 
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4.2.3 ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อมีคม ต้องเป็นภาชนะที่สามารถป้องกันการแทงทะลุและการกัดกร่อนของ
สารเคมีได้ และมีฝาปิดมิดชิด 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีระบบการคัดแยกมูลฝอยติดเช้ือระหว่างวัสดุมีคมและวัสดุไม่มีคม 

0.5 คะแนน ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือมีคม แต่ภาชนะท่ีบรรจุไม่เหมาะสม 

1 คะแนน 
ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือมีคม ต้องเป็นภาชนะท่ีสามารถป้องกันการแทงทะลุและการกัดกร่อน
ของสารเคมีได้ และมีฝาปิดมิดชิด 

4.2.4 ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไม่มีคม ต้องเป็นแบบถุงที่มีความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย กันน้ า ไม่ร่ัวซึมและ
ไม่ดูดซับน้ า 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีระบบการคัดแยกมูลฝอยติดเช้ือระหว่างวัสดุมีคมและวัสดุไม่มีคม 

0.5 คะแนน มีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไม่มีคม แต่ภาชนะท่ีบรรจุไม่เหมาะสม 

1 คะแนน 
มีภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไม่มีคม ต้องเป็นแบบถุงท่ีมีความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย กันน้ า ไม่
รั่วซึมและไม่ดูดซับน้ า 

4.2.5 การเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อถูกสุขลักษณะ 
1) ผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเช้ือ โดยบุคคลดังกล่าวต้องผ่านการฝึกอบรมการ

ป้องกันและระงับการแพร่เช้ือหรืออันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเช้ือ ตามหลักสูตรและระยะเวลาท่ีกระทรวง
สาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

2) ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยางหนา ผ้ากันเป้ือน ผ้าปิด
ปาก ปิดจมูก และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน และถ้าในการปฏิบัติงาน ร่างกายหรือส่วนใดส่วน
หนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเช้ือ ให้ผู้ปฏิบัติงานต้องท าความสะอาดร่างกายหรือส่วนท่ีอาจสัมผัสมูลฝอยติดเช้ือโดย
ทันที 

3) ต้องกระท าทุกวันตามตารางเวลาท่ีก าหนด เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นต้องเคล่ือนย้ายโดยใช้รถเข็น
ส าหรับเคล่ือนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือท่ีมีลักษณะตามท่ีก าหนด เว้นแต่มูลฝอยติดเช้ือท่ีเกิดขึ้นมีปริมาณ
น้อยท่ีไม่จ าเป็นต้องใช้รถเข็นจะเคล่ือนย้ายโดยผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีคุณสมบัติตามก าหนดก็ได้ 

4) ต้องมีเส้นทางเคล่ือนย้ายท่ีแน่นอน และในระหว่างการเคล่ือนย้ายไปท่ีพักรวมมูลฝอยติดเช้ือ 
ห้ามแวะหรือหยุดพัก ณ ท่ีใด 

5) ต้องกระท าโดยระมัดระวงั ห้ามโยน หรือลากภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ 
6) กรณีท่ีมีมูลฝอยติดเช้ือตกหล่นหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือแตกระหว่างทางห้ามหยิบด้วยมือ

เปล่า ต้องใช้คีมคีบหรือหยิบด้วยถุงมือยางหนา หากเป็นของเหลวให้ซับด้วยกระดาษแล้วเก็บมูลฝอยติดเช้ือหรือ
กระดาษนั้นในภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือใบใหม่ แล้วท าความสะอาดด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือท่ีบริเวณพื้นนั้นก่อน
เช็ดถูตามปกติ 
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7) ต้องท าความสะอาดและฆ่าเช้ือรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละครั้ง และห้าม
น ารถเข็นมูลฝอยติดเช้ือไปใช้ในกิจการอย่างอื่น 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
ไม่มีแผนการปฏิบัติงานในการเคล่ือนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไปเก็บกักในท่ีพักรวมมูล
ฝอยติดเช้ือ 

0.5 คะแนน 
มีแผนการปฏิบัติงานในการเคล่ือนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไปเก็บกักในท่ีพักรวมมูลฝอย
ติดเช้ือ แต่ปฏิบัติไม่ครบถ้วนและถูกต้อง 

1 คะแนน 
มีแผนการปฏิบัติงานในการเคล่ือนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไปเก็บกักในท่ีพักรวมมูลฝอย
ติดเช้ือ ปฏิบัติครบถ้วนและถูกต้อง 

4.2.6 มีสถานที่พักมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกสุขลักษณะ 
สถานพยาบาลต้องจัดให้มีท่ีพักรวมมูลฝอยติดเช้ือท่ีเป็นห้องหรือเป็นอาคารเฉพาะแยกจาก

อาคารอื่นโดยมีลักษณะดังต่อไปนี้ ส าหรับใช้เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือเพื่อรอการขนไปก าจัด 
1) มีลักษณะไม่แพร่เช้ือ และอยู่ในท่ีท่ีสะดวกต่อการขนมูลฝอยติดเช้ือไปก าจัด 
2) มีขนาดกว้างเพียงพอท่ีจะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือได้อย่างน้อยสองวัน 
3) พื้นและผนังต้องเรียบ ท าความสะอาดได้ง่าย 
4) มีรางหรือท่อระบายน้ าท้ิงเช่ือมต่อกับระบบบ าบัดน้ าเสีย 
5) มีลักษณะโปร่ง ไม่อับช้ืน 
6) มีการป้องกันสัตว์แมลงเข้าไป มีประตูกว้างพอสมควรตามขนาดของห้อง หรืออาคารเพื่อสะดวก

ต่อการปฏิบัติงาน และปิดด้วยกุญแจหรือปิดด้วยวิธีอื่นท่ีบุคคลท่ัวไปไม่สามารถท่ีจะเข้าไปได้ 
7) มีข้อความเป็นค าเตือนท่ีมีขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า “ท่ีพักรวมมูลฝอยติดเช้ือ” ไว้ที่หน้า

ห้องหรือหน้าอาคาร 
8) มีลานส าหรับล้างรถเข็นอยู่ใกล้ท่ีพักรวมมูลฝอยติดเช้ือ และลานนั้นต้องมีรางหรือท่อรวบรวมน้ า

เสียจากการล้างรถเข็นเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ในกรณีท่ีเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไว้เกิน ๗ วัน ท่ีพักรวมมูลฝอยติดเช้ือต้องสามารถ
ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ท่ี ๑๐ องศาเซลเซียส หรือต่ ากว่านั้นได้ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีมีสถานท่ีพักมูลฝอยติดเช้ือท่ีถูกสุขลักษณะ 

0.5 คะแนน มีสถานท่ีพักมูลฝอยติดเช้ือแต่ไม่ถูกสุขลักษณะ 

1 คะแนน มีสถานท่ีพักมูลฝอยติดเช้ือแต่ถูกสุขลักษณะ ครบถ้วนตามข้อก าหนด 
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4.2.7 ในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เกิน 7 วัน ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อต้องสามารถควบคุม
อุณหภูมิให้ อยู่ที่ 10 องศาเซลเซียส หรือต่ ากว่านั้นได้ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
มีการเก็บกักมูลฝอยติดเช้ือไว้เกิน 7 วัน แต่ไม่มีท่ีพักรวมมูลฝอยติดเช้ือท่ีสามารถควบคุมอุณหภูมิ
ให้อยู่ท่ี 10 องศาเซลเซียส หรือต่ ากว่านั้นได้ 

0.5 คะแนน 
มีการเก็บกักมูลฝอยติดเช้ือไว้เกิน 7 วัน แต่ไม่มีท่ีพักรวมมูลฝอยติดเช้ือท่ีสามารถควบคุมอุณหภูมิ
ให้อยู่ท่ี 10 องศาเซลเซียส หรือต่ ากว่านั้นได้ แต่มีแผนในการพัฒนาเป็นลายลักษณ์อักษร 

1 คะแนน 
มีการเก็บกักมูลฝอยติดเช้ือไว้เกิน 7 วัน มีท่ีพักรวมมูลฝอยติดเช้ือท่ีสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ท่ี 
10 องศาเซลเซียส หรือต่ ากว่านั้นได้  

4.2.8 มีกระบวนการการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกสุขลักษณะ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีกระบวนการการก าจัดท่ีถูกสุขลักษณะ เช่น ท้ิงในบ่อ หรือหลุมขยะในพื้นท่ีโรงพยาบาล  

0.5 คะแนน 

มีกระบวนการก าจัดท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ  

กรณีท่ีมีการก าจัดเอง ไม่มีเอกสารยืนยันว่าได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้อง
ด าเนินการให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของท้องถิ่นนั้น 

กรณีใช้บริการหน่วยงานภายนอก ไม่มีการติดตามข้อมูลการก าจัดของของหน่วยงานนั้นให้เป็นไป
ตามกฎหมาย 

1 คะแนน 

มีกระบวนการการก าจัดท่ีถูกสุขลักษณะ  

กรณีท่ีมีการก าจัดเอง มีเอกสารยืนยันว่าได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้อง
ด าเนินการให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของท้องถิ่นนั้น 

กรณีใช้บริการหน่วยงานภายนอก มีการติดตามข้อมูลการก าจัดของของหน่วยงานนั้นให้เป็นไป
ตามกฎหมาย 
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4.3 เอกสารคู่มือและการปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่ในการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 10 เปอร์เซ็นต์ 

4.3.1 จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลการจัดการมูลฝอย 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีผู้รับผิดชอบท่ีเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร 

0.5 คะแนน 
มีผู้รับผิดชอบท่ีเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร แต่ไม่ได้ลงนามโดยผู้บริหารปัจจุบัน หรือไม่มีการ
ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

1 คะแนน 
มีผู้รับผิดชอบหรือคณะท างาน ท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรท่ีลงนามโดยผู้บริหารปัจจุบัน และมีการ
ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 

4.3.2 มีคู่มือก าหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีคู่มือปฏิบัติ 

0.5 คะแนน มีคู่มือปฏิบัติ แต่ไม่มีข้ันตอนปฏิบัติงานอย่างถูก หรือไม่มีสอดคล้องกับกฎข้อบังคับ  

1 คะแนน มีคู่มือปฏิบัติ ประกอบด้วยขั้นตอนปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง หรือไม่มีสอดคล้องกับกฎข้อบังคับ 

4.3.3 ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน และมีการปฏิบัติตามคู่มือที่ก าหนด พร้อมจดบันทึกผล  
 การปฏิบัติงาน 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ไม่มีการจดบันทึกผลการปฏิบัติงาน 

0.5 คะแนน 
มีผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน และแต่ไม่มีการปฏิบัติตามคู่มือท่ีก าหนด และ
ไม่จดบันทึกผลการปฏิบัติงาน  

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

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการอบรมบุคลากร 

0.5 คะแนน 
มีการอบรมบุคลากร แต่เนื้อหาไม่ครอบคลุมเกี่ยวกับข้อบังคับ อบรมตามหลักสูตรและ
ระยะเวลาท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

1 คะแนน 
มีการอบรมบุคลากร เนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับข้อบังคับ อบรมตามหลักสูตรและระยะเวลาท่ี
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

 

4.4 ระบบบ าบัดน้ าเสีย 20 เปอร์เซ็นต์ 

4.4.1 มีการบริหารจัดการปริมาณน้ าเสียของโรงพยาบาลให้เกิดความสมดุลกับความสามารถในการรองรับ
ของระบบบ าบัดน้ าเสีย 

วิธีการให้คะแนน 

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

0.5 คะแนน 

มีระบบบ าบัดน้ าเสียแต่ไม่สามารถรองรับปริมาณน้ าเสียท่ีเกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ(Over 
Load) หรือช ารุด 

แต่ - มีมาตรการในการด าเนินการแก้ไขปรับปรุงและป้องกันผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

 - มีแผนการพัฒนาในการปรับปรุงหรือก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียใหม่ให้เพียงพอ 

1 คะแนน มีระบบบ าบัดน้ าเสียท่ีสามารถรองรับปริมาณน้ าเสียท่ีเกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ ไม่ช ารุด  

4.4.2 มีแผนผังแสดงกระบวนการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียที่เป็นปัจจุบัน 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีแผนผังแสดงกระบวนการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย 

0.5 คะแนน มีแผนผังแสดงกระบวนการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย แต่ไม่เป็นปัจจุบัน 

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

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีอุปกรณ์เบ้ืองต้นท่ีจ าเป็นในการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย 

0.5 คะแนน 
มีอุปกรณ์เบ้ืองต้นท่ีจ าเป็นในการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย แต่ไม่ครบ หรือหมดอายุการใช้งาน 
หรือช ารุด 

1 คะแนน 

มีอุปกรณ์เบ้ืองต้นท่ีจ าเป็นในการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย 

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

 เครื่องมือวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

 เครื่องมือวัดค่าคลอรีนอิสระ (Free Chlorine) 

 เครื่องมือวัดค่าออกซิเจนละลายน้ า (DO) 

  กรวยอิมฮอฟฟ์ (imhoff cone) 

- สระเติมอากาศ 

 เครื่องมือวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

 เครื่องมือวัดค่าคลอรีนอิสระ (Free Chlorine) 

 เครื่องมือวัดค่าออกซิเจนละลายน้ า (DO) 

- ระบบบ่อผ่ึง/บึงประดิษฐ์ 

 เครื่องมือวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

 เครื่องมือวัดค่าคลอรีนอิสระ (Free Chlorine) 

4.4.4 มีการจัดท าเอกสารก ากับเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ประกอบระบบบ าบัดทุกเคร่ือง (ขนาด ชนิด อายุการ  
 ใช้งาน วิธีการใช้งาน ประวัติการซ่อม) 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการจัดท าเอกสารก ากับเครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบระบบบ าบัดทุกเครื่อง 

0.5 คะแนน มีการจัดท าเอกสารก ากับเครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบระบบบ าบัดทุกเครื่อง แต่ไม่ครบถ้วน 

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

ตาม -  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย
น้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่มท่ี 122 ตอนท่ี 125ง วันท่ี 29 ธันวาคม 2548  

- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภทของอาคารเป็น
แหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือออกสู่
ส่ิงแวดล้อม ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 122 ตอนท่ี 
125ง วันท่ี 29 ธันวาคม 2548 

- โรงพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลท่ีมีเตียง
ส าหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือกลุ่มอาคาร 

• ต้ังแต่ 30 เตียงขึ้นไป จัดเป็นอาคารประเภท ก 
• ต้ังแต่ 10 เตียงแต่ไม่ถึง 30 เตียง จัดเป็นอาคารประเภท ข 
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ตารางที่ 1 เกณฑ์ก าหนดสูงสุดตามประเภทมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าท้ิง 

ดัชนีคุณภาพน้ า หน่วย 

เกณฑ์ก าหนดสูงสุดตามประเภท 

มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าท้ิง 

ก 

(ขนาด 30เตียง ขึ้นไป) 

ข 

(ขนาด 10 ไม่ถึง 30 เตียง ) 

1. ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) - 5-9 5-9 

2. บีโอดี (BOD) มก./ล. ≤ 20 ≤30 

3. ค่าสารแขวนลอย (Suspended 
Soilds) 

มก./ล. ≤ 30 ≤ 40 

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

5. ค่าสารท่ีละลายได้ท้ังหมด  

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

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

7. ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูป ที เค เอ็น 
(TKN) 

มก./ล. ≤ 35 ≤ 35 

8. น้ ามันและไขมัน (Fat , Oil and 
Grease) 

มก./ล. ≤ 20 ≤ 20 

9. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย  

 (Total Coliform Bacteria) 

mpm 

/100 ml 
≤ 5,000 ≤ 5,000 

10. ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  

 (Faecal Colifrom Bacteria) 

mpm/ 

100 ml 
≤ 1,000 ≤ 1,000 
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วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพน้ าท้ิง หรือมีการตรวจแต่ระยะเวลาเกิน6 เดือน/ครั้ง 

0.5 คะแนน 

กรณีที่ 1 มีการตรวจวัดคุณภาพน้ าท้ิงในระยะเวลาเกิน 3 เดือน แต่ท้ังไม่เกิน 6 เดือน/ครั้ง  

แต่เมื่อคุณภาพน้ าท้ิงไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มีแก้ไขปรับปรุง และตรวจวัดคุณภาพน้ าท้ิงซ้ า
หลังการปรับปรุง จนน้ าท้ิงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

หรือ 

กรณีที่ 2 มีการตรวจวัดคุณภาพน้ าท้ิงทุกๆ 3 เดือน 

แต่เมื่อคุณภาพน้ าท้ิงไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่มีการปรับปรุง แก้ไขระบบ และตรวจวัด
คุณภาพน้ าท้ิงซ้ าหลังการปรับปรุง 

1 คะแนน 
มีการตรวจวัดคุณภาพน้ าท้ิงทุกๆ 3 เดือน 

เมื่อคุณภาพน้ าท้ิงไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มีแก้ไขปรับปรุง และตรวจวัดคุณภาพน้ าท้ิงซ้ า
หลังการปรับปรุง จนน้ าท้ิงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

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

วิธีการให้คะแนน 

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

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

1 คะแนน 

มีการรายงานแบบ ทส.2 ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ครบถ้วนทุกเดือน มีหลักฐานการรายงาน
ต่อท้องถิ่นหรือกรมควบคุมมลพิษ และมีการจัดเก็บข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี ณ สถาน
ท่ีต้ัง 
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4.4.7 มีแผนงานการซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่ก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีแผนการดูแล ซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

0.5 คะแนน 
มีแผนการดูแล ซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ และเข้าด าเนินการ แต่ไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

1 คะแนน มีแผนการดูแล ซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ และเข้าด าเนินการตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

 

4.5 เอกสารคู่มือและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย 20 เปอร์เซ็นต์ 

4.5.1 มีคู่มือก าหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีคู่มือปฏิบัติ 

0.5 คะแนน มีคู่มือปฏิบัติ แต่ไม่มีข้ันตอนปฏิบัติงานอย่างถูก หรือไม่มีสอดคล้องกับกฎข้อบังคับ  

1 คะแนน มีคู่มือปฏิบัติ ประกอบด้วยขั้นตอนปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกฎข้อบังคับ 

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

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 

 ไม่มีผู้ควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย  

 มีผู้ควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย แต่ไม่มีเอกสารแสดงการมอบหมายหน้าท่ีเป็น 

 ลายลักษณ์อักษร 

0.5 คะแนน 

 มีผู้ควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย  

 มีเอกสารแสดงการมอบหมายหน้าท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร 

 ไม่มีเอกสารแสดงการผ่านการอบรมท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย 

1 คะแนน 

 มีผู้ควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย 

 มีเอกสารแสดงการมอบหมายหน้าท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร 

 มีเอกสารแสดงการผ่านการอบรมท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย 
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4.5.3 จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
 ไม่มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียประจ าระบบ หรือ 

 มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย แต่ไม่มีเอกสารแสดงการมอบหมายหน้ าท่ีเป็นลาย
ลักษณ์อักษร หรือหลักฐานแสดงการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย 

0.5 คะแนน 

มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย มีเอกสารแสดงการมอบหมายหน้าท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร 

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

 แต่ไม่ได้ดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียทุกวัน ในกรณีท่ีเป็นระบบชนิด ถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูป
แบบถังกรองเติมอากาศ (Fixed Film Aeration)/ระบบบ่อผ่ึง/สระเติมอากาศ/บึงประดิษฐ์ 

1 คะแนน 

มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย มีเอกสารแสดงการมอบหมายหน้าท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร 

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

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

4.5.4 ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน และมีการปฏิบัติตามคู่มือที่ก าหนด พร้อมจดบันทึกผล
การปฏิบัติงาน 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ไม่มีการจดบันทึกผลการปฏิบัติงาน 

0.5 คะแนน 
มีผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน แต่ไม่มีการปฏิบัติตามคู่มือท่ีก าหนด และไม่
จดบันทึกผลการปฏิบัติงาน  

1 คะแนน 
ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน และมีการปฏิบัติตามคู่มือท่ีก าหนด พร้อมจด
บันทึกผลการปฏิบัติงาน 
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4.6 การจัดการคุณภาพน้ าบริโภคให้เปน็ไปตามมาตรฐาน 20 เปอร์เซ็นต์ 

4.6.1 จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบน้ าบริโภค 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบน้ าบริโภค 

0.5 คะแนน 
มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบน้ าบริโภค แต่ไม่มีเอกสารแสดงการมอบหมายหน้าท่ีเป็นลายลักษณ์
อักษร 

1 คะแนน มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบน้ าบริโภค มีเอกสารแสดงการมอบหมายหน้าท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร 

4.6.2 มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า ทางกายภาพ ทางเคมี และทางแบคทีเรีย ตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้ าบริโภคของกรมอนามัยปี 2553 

วิธีการให้คะแนน 

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

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

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

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

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการจดบันทึกสถิติและข้อมูลการใช้น้ าประจ าวันหรือประจ าเดือน  

0.5 คะแนน มีการจดบันทึกสถิติและข้อมูลการใช้น้ าประจ าวันหรือประจ าเดือน แต่ไม่ต่อเนื่อง 

1 คะแนน 
มีการจดบันทึกสถิติและข้อมูลการใช้น้ าประจ าวันหรือประจ าเดือนอย่างต่อเนื่อง และมีหลักฐาน/
เอกสารแสดง 
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แบบและเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานส าหรับคณะกรรมการเยี่ยมประเมนิ 

ด้านที่ 4 ระบบงานสิง่แวดล้อมในโรงพยาบาล 

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

สถานบริการสุขภาพ ระดับ : รพศ. / รพท. / รพช. 

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

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

ปีงบประมาณ : 2562 

หลักท่ีใช้ประเมินในการตรวจสอบด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาลคิดรวมท้ังหมด 100 เปอร์เซ็นต์ 
โดยให้น้ าหนักความส าคัญ ดังนี้ 

4.1 การจัดการมูลฝอยท่ัวไป/มูลฝอยอันตราย   10 เปอร์เซ็นต์  

4.2 การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ   20 เปอร์เซ็นต์  

  4.3 เอกสารคู่มือและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในการจัดการมูลฝอย  10 เปอร์เซ็นต์ 

                  และส่ิงปฏิกูล 

4.4 ระบบบ าบัดน้ าเสีย  20 เปอร์เซ็นต์ 

4.5 เอกสารคู่มือและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย 20 เปอร์เซ็นต์ 

4.6 การจัดการคุณภาพน้ าบริโภคให้เป็นไปตามมาตรฐาน  20 เปอร์เซ็นต์ 

วิธีการให้คะแนน 

ผู้ท าการตรวจสอบจะต้องพิจารณาจากเกณฑ์ประเมินผลการตรวจสอบด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมใน
โรงพยาบาล แล้วให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ โดยเปรียบเทียบกับส่ิงท่ีพบเห็น หลักฐาน การด าเนินการ การ
สัมภาษณ์ โดยใส่ผลการพิจารณาในแต่ละข้อได้หนึ่งช่องคะแนน ซึ่งรายละเอียดแต่ละช่องคะแนนดังนี้ 

ไม่มี (0 คะแนน) ช่องนี้เป็นช่องคะแนนท่ีแสดงถึง การไม่พบการด าเนินการ ไม่พบ
หลักฐานท่ีแสดงถึงการด าเนินการในรายละเอียดตามข้อดังกล่าว 
(โดยให้คะแนนท่ี 0 คะแนน) 

มีบางส่วน (0.5 คะแนน) ช่องนี้เป็นช่องคะแนนท่ีแสดงถึง มีการด าเนินการ มีหลักฐานแสดง
ถึงการด าเนินการในรายละเอียดตามข้อดังกล่าว แต่ยังไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ (โดยให้คะแนนท่ี 0.5 คะแนน)  

มีครบถ้วน ( 1 คะแนน)  ช่องนี้เป็นช่องคะแนนท่ีแสดงถึง มีการด าเนินการมีหลักฐานแสดงถึง
การด าเนินการในรายละเอียดตามข้อดังกล่าว ครบถ้วน สมบูรณ์ 
(โดยให้คะแนนท่ี 1 คะแนน) 



  

 

คู่มือ การส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจ าปี พ.ศ. 2562                                                                                             หน้า 163/246 

แบบและเกณฑ์การประเมิน 

ด้านที่ 4 ระบบงานสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 

ไม่มี 

(0) 

มี 

บางส่วน 

(0.5) 

มี 

ครบถ้วน 

(1) 

4.1 การจัดการมูลฝอยทั่วไป/มูลฝอยอันตราย 10 เปอร์เซ็นต์ 

4.1.1 มีระบบการคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด  

4.1.2 มีการเก็บและรวบรวมมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ 

4.1.3 มีสถานที่พักมูลฝอยถูกสุขลักษณะ 

4.1.4 มีกระบวนการการก าจัดท่ีถูกสุขลักษณะ 

   

คะแนนรวมข้อ 4.1  

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

4.2 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 20 เปอร์เซ็นต์ 

4.2.1 มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยอื่นๆ ณ แหล่งก าเนิด 

4.2.2 มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อระหว่างวัสดุมีคมและวัสดุไม่มีคม 

4.2.3 ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อมีคม ต้องเป็นภาชนะที่สามารถป้องกันการแทง
ทะลุและการกัดกร่อนของสารเคมีได้ และมีฝาปิดมิดชิด 

4.2.4 ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไม่มีคม ต้องเป็นแบบถุงที่มีความเหนียวไม่ฉีก
ขาดง่าย กันน้ า ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซับน้ า 

4.2.5 การเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติด
เชื้อถูกสุขลักษณะ 

4.2.6 มีสถานที่พักมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกสุขลักษณะ 

4.2.7 ในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เกิน 7 วัน ที่ พักรวมมูลฝอย
ติดเชื้อต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ 10 องศาเซลเซียส หรือต่ ากว่า
น้ันได้ 

4.2.8 มีกระบวนการการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกสุขลักษณะ 

   

คะแนนรวมข้อ 4.2  

เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 4.2 [ คะแนนรวมข้อ 4.2x 20 (เปอร์เซ็นต์) / 8 (ข้อ) ]  
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4.3 เอกสารคู่มือและการปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่ในการจัดการมูลฝอย   
      และสิ่งปฏิกูล 

10 เปอร์เซ็นต์ 

4.3.1 จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลการจัดการมูลฝอย 

4.3.2 มีคู่มือก าหนดข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 

4.3.3 ผู้ปฏิบัติงานทราบข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน และมีการปฏิบัติตามคู่มือที่
ก าหนด พร้อมจดบันทึกผลการปฏิบัติงาน 

4.3.4 ผู้ปฏิบัติงานที่ท าหน้าท่ีในการเก็บขน และการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ได้รับการ
อบรมตามหลักสูตรและระยะเวลาท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

   

คะแนนรวมข้อ 4.3  

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

4.4 ระบบบ าบัดน้ าเสีย 20 เปอร์เซ็นต์ 

4.4.1 มีการบริหารจัดการปริมาณน้ าเสียของโรงพยาบาลให้เกิดความสมดุลกับ
ความสามารถในการรองรับของระบบบ าบัดน้ าเสีย 

4.4.2 มีแผนผังแสดงกระบวนการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียที่เป็นปัจจุบัน 

4.4.3 อุปกรณ์เบื้องต้นที่จ าเป็นในการดูแล/ควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย 

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

4.4.5 มีการตรวจวัดคุณภาพน้ าท้ิงทุกๆ 3 เดือน  

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

4.4.7 มีแผนงานการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามระยะเวลาท่ีก าหนดเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

   

คะแนนรวมข้อ 4.4  

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

20 เปอร์เซ็นต์ 

4.5.1 มีคู่มือก าหนดข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 

4.5.2 จัดให้มีผู้ควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือควบคุมการปฏิบั ติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบบ าบัดน้ าเสีย และหาแนวทางปรับปรุง/แก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึนในการเดินระบบบ าบัดน้ าเสีย 

4.5.3 จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย 

4.5.4 ผู้ปฏิบัติงานทราบข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน และมีการปฏิบัติตามคู่มือที่
ก าหนด พร้อมจดบันทึกผลการปฏิบัติงาน 

   

คะแนนรวมข้อ 4.5  

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

4.6 การจัดการคุณภาพน้ าบริโภคให้เป็นไปตามมาตรฐาน 20 เปอร์เซ็นต์ 

4.6.1 จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบน้ าบริโภค  

4.6.2 มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า ทางกายภาพ ทางเคมี และทางแบคทีเรีย 
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าบริโภคของกรมอนามัยปี 2553 

4.6.3 จดบันทึกสถิติและข้อมูลการใช้น้ าประจ าวันหรือประจ าเดือน เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลประกอบรายงาน แบบ ทส.1 และแบบ ทส.2 ตามมาตรา 80 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
และใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ กรณีเกิดเหตุไม่ปกติ 

   

คะแนนรวมข้อ 4.6  

เปอร์เซ็นต์รวมข้อ 4.6 = [ คะแนนรวมข้อ 4.6 x 20 (เปอร์เซ็นต์) / 3 (ข้อ) ]  
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ข้อมูลระบบบ าบัดน้ าเสีย 

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

โรงพยาบาลขนาด.....................เตียง วันท่ีตรวจสบ.........../………………./…………. 

1. ชนิดของระบบบ าบัดน้ าเสีย………………………………………………………………….…………………….. 
          คลองวนเวียน 
          เอเอสแบบกวนสมบูรณ์ 
          เอเอส แบบ SBR 
          บ่อผ่ึง 
          สระเติมอากาศ 
          ถังกรองเติมอากาศ  จ านวน..........จุด 
             จุดท่ี 1 ขนาด.............ลูกบาศก์เมตร/วัน                    จุดท่ี 4 ขนาด.............ลูกบาศก์เมตร/วัน       
             จุดท่ี 2 ขนาด.............ลูกบาศก์เมตร/วัน                    จุดท่ี 5 ขนาด.............ลูกบาศก์เมตร/วัน       
             จุดท่ี 3 ขนาด.............ลูกบาศก์เมตร/วัน                    จุดท่ี 6 ขนาด.............ลูกบาศก์เมตร/วัน       
          บ่อประดิษฐ์ 
          อื่นๆ.................................................................................................................................. 
            ............................................................................................................................................           

2. ขนาดการรองรับน้ าเสีย...................................................ลูกบาศก์เมตร/วัน       

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

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

5. โครงสร้างของระบบบ าบัดน้ าเสีย                       มีสภาพสมบรูณ์              มีสภาพไม่สมบรูณ์    

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

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

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

9. น้ าเสียจากบ้านพักบุคลากร   
              น้ าเสียเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของโรงพยาบาล 
              มีระบบบ าบัดน้ าเสียแยกเฉพาะ 

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

11. มนีักวิชาการท าหน้าท่ีเป็นผู้ควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย         มี  จ านวน...........คน         ไม่มี   

12. คุณภาพน้ าท้ิงครั้งล่าสุดผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ      ผ่าน     ไม่ผ่าน....................................................... 
............................................................. 
.............................................................. 
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สรุป ด้านที่ 4 ระบบงานสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 

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

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

4.3 เอกสารคู่มือและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในการจัดการ ( 10% ) ..……………..……………. 

      มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

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

4.5 เอกสารคู่มือและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในการดูแล ( 20% ) ……………………………… 

 ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

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

 

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

ผ่าน             ไม่ผ่าน 

  

ผู้ตรวจประเมิน 

1        ……..………………..………………………………  

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

ต าแหน่ง………………………..………………………… 

2        ……..………………..………………………………  

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

ต าแหน่ง………………………..………………………… 
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ค าอธิบายเกณฑ์การเยีย่มประเมนิมาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ 

ด้านที่ 5 ระบบงานสื่อสารในโรงพยาบาล 

 ผู้ท าการตรวจประเมินจะต้องพิจารณาจากเกณฑ์ประเมินผลการตรวจสอบด้านระบบงานส่ือสารใน
โรงพยาบาลแล้วให้คะแนน ในแต่ละหัวข้อ โดยเปรียบเทียบกับส่ิงท่ีพบเห็น หลักฐานการด าเนินการ การ
สัมภาษณ์ ดังนี้ 

5.1 แผนงานและโครงการระบบงานสื่อสาร 10 เปอร์เซ็นต์ 

5.1.1 มีผู้รับผิดชอบ ด้านระบบสื่อสารเพื่อรองรับการด าเนินงานที่ชัดเจน 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีผู้รับผิดชอบ ด้านระบบส่ือสาร 

0.5 คะแนน มีผู้รับผิดชอบ ด้านระบบส่ือสารด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ระบบโทรศัพท์อย่างเดียว 

1 คะแนน มีผู้รับผิดชอบ ด้านระบบส่ือสารมีหลักฐานค าส่ังและมีการปฏิบัติงานประจ า 

5.1.2 มีกลไก ก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลระบบสื่อสารตามมาตรฐานที่ก าหนด 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีกลไก ก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลระบบส่ือสาร 

0.5 คะแนน มีกลไก ก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลระบบส่ือสาร เฉพาะแบบใดแบบหนึ่ง 

1 คะแนน มีกลไก ก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลระบบส่ือสาร ทุกรูปแบบ 

5.1.3 มีแผนงานและโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับสภาวะฉุกเฉิน 

วิธีการให้คะแนน 
0 คะแนน ไม่มีแผนงานและโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับสภาวะฉุกเฉิน 

0.5 คะแนน 
มีแผนงานและโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับสภาวะฉุกเฉิน แต่ไม่มีของ
ระบบส่ือสารชัดเจน 

1 คะแนน 
มีแผนงานและโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับสภาวะฉุกเฉิน มีระบบส่ือสาร
ชัดเจน  
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5.2 การใช้และบ ารุงรักษาระบบงานสื่อสาร  40 เปอร์เซ็นต์ 

5.2.1 มีข้อมูลระบบสื่อสารในโรงพยาบาล ตามมาตรฐานก าหนด 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่ข้อมูลระบบส่ือสารในโรงพยาบาล ตามมาตรฐานก าหนด 

0.5 คะแนน มีข้อมูลระบบส่ือสารในโรงพยาบาล ไม่ครบเช่น มีเฉพาะแบบใดแบบหนึ่ง 

1 คะแนน มีข้อมูลระบบส่ือสารในโรงพยาบาล ท้ังหมดตามท่ีมาตรฐานก าหนด  

5.2.2 มีการบ ารุงรักษาระบบสื่อสาร ตามคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตก าหนดอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และเก็บ
ผลการด าเนินการไว้เพื่อการตรวจติดตาม 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการบ ารุงรักษาระบบส่ือสาร 

0.5 คะแนน 
มีการบ ารุงรักษาระบบส่ือสาร ตามคู่มือการใช้งานท่ีผู้ผลิตก าหนดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
และเก็บผลการด าเนินการไว้เพื่อการตรวจติดตาม บางประเภทเท่านั้น 

1 คะแนน 
มีการบ ารุงรักษาระบบส่ือสาร ตามคู่มือการใช้งานท่ีผู้ผลิตก าหนดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
และเก็บผลการด าเนินการไว้เพื่อการตรวจติดตาม ทุกแบบตามมาตรฐาน  

5.2.3 ผู้ปฏิบัติงานบ ารุงรักษาระบบสื่อสารที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานก าหนด 
วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่ผู้ปฏิบัติงานบ ารุงรักษาระบบส่ือสาร 

0.5 คะแนน 
ผู้ปฏิบัติงานบ ารุงรักษาระบบส่ือสารท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรฐานก าหนด เฉพาะบางรายการ 
เช่น วิทยุคมนาคม อย่างเดียว 

1 คะแนน ผู้ปฏิบัติงานบ ารุงรักษาระบบส่ือสารท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรฐานก าหนด ครบทุกแบบ  
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5.2.4 มีรายละเอียดข้อมูล คู่มือการใช้อุปกรณ์สื่อสารของหน่วยงาน 
วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีรายละเอียดข้อมูล คู่มือการใช้อุปกรณ์ส่ือสารของหน่วยงาน 

0.5 คะแนน มีรายละเอียดข้อมูล คู่มือการใช้อุปกรณ์ส่ือสารของหน่วยงาน เฉพาะบางรายการ 

1 คะแนน มีรายละเอียดข้อมูล คู่มือการใช้อุปกรณ์ส่ือสารของหน่วยงาน ครบทุกรายการ  

5.2.5 ผู้ปฏิบัติงาน ระบบสื่อสารได้รับการอบรมพัฒนาการปฏิบัติงาน 
วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีผู้ปฏิบัติงาน ระบบส่ือสารได้รับการอบรมพัฒนาการปฏิบัติงาน 

0.5 คะแนน มีผู้ปฏิบัติงาน ระบบส่ือสารได้รับการอบรมพัฒนาการปฏิบัติงาน เฉพาะบางรายการ 

1 คะแนน มีผู้ปฏิบัติงาน ระบบส่ือสารได้รับการอบรมพัฒนาการปฏิบัติงาน ครบทุกรายการ  

5.2.6 มีเคร่ืองวิทยุคมนาคมและผู้ใช้งานที่ถูกต้องตามกฎหมายและได้มาตรฐานสากลที่เก่ียวข้องหรือ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีเครื่องวิทยุคมนาคมและผู้ใช้งานท่ีถูกต้องตามกฎหมายและได้มาตรฐานสากลท่ี
เกี่ยวข้องหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

0.5 คะแนน มีเครื่องวิทยุคมนาคมและผู้ใช้งานท่ีถูกต้องตามกฎหมายและได้มาตรฐานสากลท่ีเกี่ยวข้อง
หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บางส่วน 

1 คะแนน มีเครื่องวิทยุคมนาคมและผู้ใช้งานท่ีถูกต้องตามกฎหมายและได้มาตรฐานสากลท่ีเกี่ยวข้อง
หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ครบถ้วน  

5.2.7 มีเคร่ืองวิทยุคมนาคมครบทุกระบบ พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีเครื่องวิทยุคมนาคมครบทุกระบบ 

0.5 คะแนน มีเครื่องวิทยุคมนาคม แต่ไม่พร้อมใช้งานตลอดเวลา  

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

 5.3.1 มีระบบโทรศัพท์ที่ติดต่อภายในและภายนอกเพียงพอต่อการใช้งาน 
วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีระบบโทรศัพท์ท่ีติดต่อภายในและภายนอก 

0.5 คะแนน มีระบบโทรศัพท์ท่ีติดต่อภายใน 

1 คะแนน มีระบบโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ท้ังภายในและภายนอก  

 5.3.2 มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ทั้งระบบ Intranet & Internet ครอบคลุมในพืน้ที่โรงพยาบาล 
วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีระบบเครือข่ายส่ือสารข้อมูล  

0.5 คะแนน มีระบบเครือข่ายส่ือสารข้อมูลเฉพาะภายในโรงพยาบาลหรือบางหน่วยงานเท่านั้น 

1 คะแนน 
มีระบบเครือข่าย ส่ือสารข้อมูล  ท้ั งระบบ Intranet & Internet ทุกหน่วยงานของ
โรงพยาบาล  

5.3.3 แนวการปักเสาพาดสายโทรศัพท์เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 
วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการปักเสาพาดสายโทรศัพท์เป็นระเบียบเรียบร้อย  

0.5 คะแนน 
มีแนวการปักเสาพาดสายโทรศัพท์แต่การจัดระเบียบสายไม่เรียบร้อยก่อให้เกิดความไม่
ปลอดภัย 

1 คะแนน 
มีแนวการปักเสาพาดสายโทรศัพท์ มีการจัดสายเป็นระเบียบเรียบร้อยและแนวการเดินสาย
ปลอดภัย  
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5.3.4 สายโทรศัพท์ มีระยะห่างจากตัวอาคารที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายและมีความสูงจากผิวจราจร
หรือทางเดินที่เหมาะสม ไม่กีดขวางหรือเป็นอันตรายต่อบุคคลทั่วไป 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน สายโทรศัพท์ กีดขวางทางเดิน และมีความสูงจากผิวจราจร น้อยกว่า 5 เมตร  

0.5 คะแนน 
สายโทรศัพท์ มีระยะห่างจากตัวอาคารท่ีจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายและมีความสูงจากผิว
จราจร 5 เมตร การจัดระเบียบสายไม่เรียบร้อยก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย 

1 คะแนน 
สายโทรศัพท์ มีระยะห่างจากตัวอาคารท่ีจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายและมีความสูงจากผิว
จราจร 5 เมตร การจัดระเบียบสายเรียบร้อยก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย  

5.3.5 มีการติดต้ังระบบสื่อสารด้วยความเร็วสูง เพื่อการติดต่อสื่อสารและเชื่อมต่อด้วยระบบเครือข่าย 
วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
ไม่มีการติดต้ังระบบส่ือสารด้วยความเร็วสูง เพื่อการติดต่อส่ือสารและเช่ือมต่อด้วยระบบ
เครือข่าย  

0.5 คะแนน มีการติดต้ังระบบส่ือสารด้วยความเร็วสูง เพื่อการติดต่อส่ือสารเฉพาะจุด 

1 คะแนน 
มีการติดต้ังระบบส่ือสารด้วยความเร็วสูง เพื่อการติดต่อส่ือสารและเช่ือมต่อด้วยระบบ
เครือข่ายท้ังระบบของโรงพยาบาล 

 

5.4.1 มีระบบเรียกพยาบาล ตามขนาดจ านวนเตียงผู้ป่วยที่ให้บริการ 
วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีระบบเรียกพยาบาล ตามขนาดจ านวนเตียงผู้ป่วยท่ีให้บริการ 

0.5 คะแนน 
มีระบบเรียกพยาบาล แต่ไม่ครบตามขนาดจ านวนเตียงผู้ป่วยท่ีให้บริการ ตามขนาดของ
โรงพยาบาล 

1 คะแนน มีระบบเรียกพยาบาล ตามขนาดจ านวนเตียงผู้ป่วยท่ีให้บริการ ตามขนาดของโรงพยาบาล  

 

 

 

5.4 การสื่อสารที่ให้ผู้รับบริการและบุคลากร 20 เปอร์เซ็นต์ 
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5.4.2 มีระบบเสียงตามสาย ครอบคลุ่มในพื้นที่ โรงพยาบาล 
วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีระบบเสียงตามสาย  

0.5 คะแนน มีระบบเสียงตามสาย แต่ไม่ครอบคลุ่มทุกหน่วยงานท่ีให้บริการ ของโรงพยาบาล 

1 คะแนน มีระบบเสียงตามสาย ครอบคลุ่มในทุกหน่วยงานท่ีให้บริการ ของโรงพยาบาล  

5.4.3 มีระบบกล้องวงจรปิด ครอบคลุมในพื้นที่ โรงพยาบาล 
วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีกล้องวงจรปิด  

0.5 คะแนน มีกล้องวงจรปิด เฉพาะบางหน่วยงานเท่านั้น 

1 คะแนน มีกล้องวงจรปิด ครอบคลุ่มในทุกหน่วยงานท่ีให้บริการ ของโรงพยาบาล  

5.4.4 มีระบบเคเบิ้ลทีวี ครอบคลุมในพื้นที่ โรงพยาบาลวิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีระบบเคเบ้ิลทีวี  

0.5 คะแนน มีระบบเคเบ้ิลทีวี เฉพาะบางหน่วยงานเท่านั้น 

1 คะแนน มีมีระบบเคเบ้ิลทีวี ครอบคลุ่มในทุกหน่วยงานท่ีให้บริการ ของโรงพยาบาล  

 

5.5 มาตรการเกี่ยวกับระบบสื่อสาร การยกเลิกการใช ้ 10 เปอร์เซ็นต์ 

5.5.1 มีมาตรการความปลอดภัยเก่ียวกับการใช้ระบบสื่อสาร ทั้งการติดต้ังและการใช้งาน 
วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ระบบส่ือสาร ท้ังการติดต้ังและการใช้งาน 

0.5 คะแนน 
มีมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ระบบส่ือสาร เช่น การไม่ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
หรือระบบส่ือสารไร้สายในห้อง ICU 

1 คะแนน 
มีมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ระบบส่ือสาร ท้ังการติดต้ังและการใช้งาน เช่น 
การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมหรือระบบส่ือสารไร้สาย ให้ห่างจากเครื่องมือทางการแพทย์ การ
ติดต้ังระบบต้องห่างจากเครื่องมือทางการแพทย์ไม่น้อยกว่า 2 เมตร  
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5.5.2 ระบบสื่อสารที่กฎหมายก าหนดให้ต้องแจ้งยกเลิกการใช้งาน หรือเคลื่อนย้ายสถานที่ติดต้ัง 
โรงพยาบาลต้องปฏิบัติตามกฎหมายก าหนด 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีแจ้งยกเลิกการใช้งาน หรือเคล่ือนย้ายสถานท่ีติดต้ัง เช่น เครื่องวิทยุคมนาคม 

0.5 คะแนน มีแจ้งยกเลิกการใช้งาน หรือเคล่ือนย้ายสถานท่ีติดต้ัง บางรายการ  

1 คะแนน มีแจ้งยกเลิกการใช้งาน หรือเคล่ือนย้ายสถานท่ีติดต้ัง โดยเฉพาะเครื่องวิทยุคมนาคม  

5.5.3 ระบบสื่อสารที่ใช้งานในโรงพยาบาล เป็นเคร่ืองที่ได้รับอนุญาตน าเข้าถูกต้องตามกฎหมาย และได้
มาตรฐานสากลที่เก่ียวข้องหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
ไม่เป็นเครื่องท่ีได้รับอนุญาตน าเข้าถูกต้องตามกฎหมาย และได้มาตรฐานสากลท่ีเกี่ยวข้อง
หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

0.5 คะแนน 
เป็นเครื่องท่ีได้รับอนุญาตน าเข้าถูกต้องตามกฎหมาย และได้มาตรฐานสากลท่ีเกี่ยวข้องหรือ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บางส่วน  

1 คะแนน 
เป็นเครื่องท่ีได้รับอนุญาตน าเข้าถูกต้องตามกฎหมาย และได้มาตรฐานสากลท่ีเกี่ยวข้องหรือ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
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สถานพยาบาลควรมีเครื่องวิทยุคมนาคม ดังนี้ 

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

ข่ายกระทรวงสาธารณสุข ติดต่อความถ่ีกลาง ความถ่ีประชาชน ย่าน 245 MHz 
๑.๒ เครื่องวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM ก าลังส่งไม่เกิน 30วัตต์ ชนิดเคล่ือนท่ี ในรถ Ambulance 

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

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

สาธารณสุข ติดต่อความถ่ีกลาง   
๑.๕ จัดให้มีระบบส่ือสารส ารองส าหรับใช้งานในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินเช่น ระบบ e-RADIO 

เพื่อใช้ในการเฝ้าฟัง ติดตาม ในเครือข่ายการติดต่อทางวิทยุ 

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

เครื่อง พร้อมสายอากาศ (มีความถ่ีของกระทรวงสาธารณสุขและความถ่ีกลางราชการ) 
๒.๒ เครื่องวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM ก าลังส่งไม่เกิน 30วัตต์ ชนิดเคล่ือนท่ี พร้อมสายอากาศ 

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

ความเหมาะสม 
๒.๔ จัดให้มีระบบส่ือสารส ารองส าหรับใช้งานในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินเช่น ระบบ e-RADIO 

เพื่อใช้ในการเฝ้าฟัง ติดตาม ในเครือข่ายการติดต่อทางวิทยุ 

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

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

เหมาะสม 
๓.๓ จัดให้มีระบบส่ือสารส ารองส าหรับใช้งานในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินเช่น ระบบ e-RADIO 

เพื่อใช้ในการเฝ้าฟัง ติดตาม ในเครือข่ายการติดต่อทางวิทยุหน่วยงานสนับสนุน  

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

เครื่อง พร้อมสายอากาศ(ข่ายกระทรวงสาธารณสุข ความถ่ีกลางข่ายราชการ และ ความถี่ประชาชน ) 
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แบบและเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานส าหรับคณะกรรมการเยี่ยมประเมนิ 

ด้านที่ 5  ระบบงานสื่อสารในโรงพยาบาล 

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

สถานบริการสุขภาพ ระดับ : รพศ. / รพท. / รพช. 

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

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

ปีงบประมาณ :  2562 

  หลักท่ีใช้ประเมินในการตรวจสอบด้านระบบงานส่ือสารในโรงพยาบาล คิดรวมท้ังหมด 100 
เปอร์เซ็นต์ โดยให้น้ าหนักความส าคัญ ดังนี้ 

5.1 แผนงานและโครงการระบบงานส่ือสาร     10 เปอร์เซ็นต์ 

5.2 การใช้และบ ารุงรักษาระบบงานส่ือสาร    40 เปอร์เซ็นต์ 

5.3 การติดต่อส่ือสารภายนอกและภายใน    20 เปอร์เซ็นต์ 

5.4 การส่ือสารท่ีให้ผู้รับบริการและบุคลากร    20 เปอร์เซ็นต์ 

5.5 มาตรการเกี่ยวกับระบบส่ือสาร การยกเลิกการใช้  10 เปอร์เซ็นต์ 
 

วิธีการให้คะแนน 

ผู้ท าการตรวจประเมินจะต้องพิจารณาจากเกณฑ์ประเมินผลการตรวจสอบด้านระบบงานส่ือสารใน
โรงพยาบาลแล้วให้คะแนน ในแต่ละหัวข้อ โดยเปรียบเทียบกับส่ิงท่ีพบเห็น หลักฐานการด าเนินการ การ
สัมภาษณ์ โดยใส่ผลการพิจารณาในแต่ละข้อได้หนึ่งช่องคะแนน ซึ่งรายละเอียดแต่ละช่องคะแนนดังนี้ 

ไม่มี (0 คะแนน) ช่องนี้เป็นช่องคะแนนท่ีแสดงถึง การไม่พบการด าเนินการ ไม่พบ
หลักฐานท่ีแสดงถึงการด าเนินการในรายละเอียดตามข้อดังกล่าว 
(โดยให้คะแนนท่ี 0 คะแนน) 

มีบางส่วน (0.5 คะแนน) ช่องนี้เป็นช่องคะแนนท่ีแสดงถึง มีการด าเนินการ มีหลักฐานแสดง
ถึงการด าเนินการในรายละเอียดตามข้อดังกล่าว แต่ยังไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ (โดยให้คะแนนท่ี 0.5 คะแนน)  

มีครบถ้วน ( 1 คะแนน)  ช่องนี้เป็นช่องคะแนนท่ีแสดงถึง มีการด าเนินการ มีหลักฐานแสดง
ถึงการด าเนินการในรายละเอียดตามข้อดังกล่าว ครบถ้วน 
สมบรูณ์ (โดยให้คะแนนท่ี 1 คะแนน) 
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แบบและเกณฑ์การประเมิน 

ด้านที่ 5 ระบบงานสื่อสารในโรงพยาบาล 

ไม่มี 

(0) 

มี 

บางส่วน
(0.5) 

มี 

ครบถ้วน
(1) 

5.1 แผนงานและโครงการระบบงานสื่อสาร 10 เปอร์เซ็นต์ 

5.1.1 มีผู้รับผิดชอบ ด้านระบบสื่อสารเพ่ือรองรับการด าเนินงานที่ชัดเจน 

5.1.2 มีกลไก ก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลระบบสื่อสารตามมาตรฐานที่
ก าหนด 

5.1.3 มีแผนงานและโครงการเพ่ือเตรียมความพร้อมและรองรับสภาวะฉุกเฉิน 

 

 

 

คะแนนรวมข้อ 5.1  

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

5.2 การใช้และบ ารุงรักษาระบบงานสื่อสาร  40 เปอร์เซ็นต์ 

5.2.1 มีข้อมูลระบบสื่อสารในโรงพยาบาล ตามมาตรฐานก าหนด 

5.2.2 มีการบ ารุงรักษาระบบสื่อสาร ตามคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตก าหนดอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง และเก็บผลการด าเนินการไว้เพ่ือการตรวจติดตาม 

5.2.3 ผู้ปฏิบัติงานบ ารุงรักษาระบบสื่อสารที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานก าหนด 

5.2.4 มีรายละเอียดข้อมูล คู่มือการใช้อุปกรณ์สื่อสารของหน่วยงาน 

5.2.5 ผู้ปฏิบัติงาน ระบบสื่อสารได้รับการอบรมพัฒนาการปฏิบัติงาน 

5.2 .6  มี เค รื่ อ งวิท ยุคมนาคมและผู้ ใช้ งานที่ ถูก ต้องตามกฎหมายและได้
มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

5.2.7 มีเครื่องวิทยุคมนาคมครบทุกระบบ พร้อมใช้งานตลอดเวลา 

 

 

 

คะแนนรวมข้อ 5.2  

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

5.3 การติดต่อสื่อสารภายนอกและภายใน 20 เปอร์เซ็นต์ 

5.3.1  มีระบบโทรศัพท์ที่ติดต่อภายในและภายนอกเพียงพอต่อการใช้งาน 

5.3.2  มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล  ทั้งระบบ Intranet & Internet ครอบคลุม
ในพ้ืนที่โรงพยาบาล 
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5.3.3  แนวการปักเสาพาดสายโทรศัพท์เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

5.3.4  สายโทรศัพท์ มีระยะห่างจากตัวอาคารที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายและมีความ
สูงจากผิวจราจรหรือทางเดินที่เหมาะสม ไม่กีดขวางหรือเป็นอันตรายต่อ
บุคคลทั่วไป 

5.3.5  มีการติดต้ังระบบสื่อสารด้วยความเร็วสูง เพ่ือการติดต่อสื่อสารและเชื่อมต่อ
ด้วยระบบเครือข่าย 

คะแนนรวมข้อ 5.3  

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

5.4 การสื่อสารที่ให้ผู้รับบริการและบุคลากร 20 เปอร์เซ็นต์ 

5.4.1 มีระบบเรียกพยาบาล ตามขนาดจ านวนเตียงผู้ป่วยที่ให้บริการ 

5.4.2 มีระบบเสียงตามสาย  ครอบคลุ่มในพ้ืนที่ โรงพยาบาล 

5.4.3 มีระบบกล้องวงจรปิด ครอบคลุมในพ้ืนที่ โรงพยาบาล 

5.4.4 มีระบบเคเบิ้ลทีวี ครอบคลุมในพ้ืนที่ โรงพยาบาล 

 

 

 

คะแนนรวมข้อ 5.4  

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

5.5 มาตรการเกี่ยวกับระบบสื่อสาร การยกเลิกการใช้ 10  เปอร์เซ็นต์ 

5.5.1 มีมาตรการความปลอดภัยเก่ียวกับการใช้ระบบสื่อสาร ท้ังการติดต้ังและการ
ใช้งาน 

5.5.2 ระบบสื่อสารที่กฎหมายก าหนดให้ต้องแจ้งยกเลิกการใช้งาน หรือเคลื่อนย้าย
สถานที่ติดต้ัง โรงพยาบาลต้องปฏิบัติตามกฎหมายก าหนด 

5.5.3 ระบบสื่อสารที่ใช้งานในโรงพยาบาล เป็นเครื่องที่ได้รับอนุญาตน าเข้าถูกต้อง
ตามกฎหมาย และได้มาตรฐานสากลที่เก่ียวข้องหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม 

   

คะแนนรวมข้อ 5.5  

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

5.1 แผนงานและโครงการระบบงานส่ือสาร                             ( 10% )    …………………………… 

5.2 การใช้และบ ารุงรักษาระบบงานส่ือสาร                             ( 40% )    …………………………… 

5.3 การติดต่อส่ือสารภายนอกและภายใน                               ( 20% )    …………………………… 

5.4 การส่ือสารท่ีให้ผู้รับบริการและบุคลากร                          ( 20% )   ...…………..………..…. 

5.5  มาตรการเกี่ยวกับระบบส่ือสาร การยกเลิกการใช้               ( 10% )    …………………………… 

 

เปอร์เซ็นต์รวม ด้านที่ 5 ระบบงานสื่อสารในโรงพยาบาล  (100%)   ……………………… 

ผ่าน                ไม่ผ่าน 

     

ผู้ตรวจประเมิน 

1          ……..………………..………………………………  

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

ต าแหน่ง………………………..………………………… 

2         ……..………………..………………………………  

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

ต าแหน่ง………………………..………………………… 
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ค าอธบิายเกณฑ์การเยีย่มประเมนิมาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ 

ด้านที่ ๖ ระบบงานเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล 

ผู้ท าการตรวจสอบจะต้องพิจารณาจากเกณฑ์ประเมินผลการตรวจสอบด้านเครื่องมือแพทย์  
ในโรงพยาบาล แล้วให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ โดยเปรียบเทียบกับส่ิงท่ีพบเห็น หลักฐาน การด าเนินการ  
การสัมภาษณ์ ดังนี้ 

6.1 การได้มาของเคร่ืองมือแพทย์ 10 เปอร์เซ็นต์ 

6.1.1 เคร่ืองมือแพทย์ที่น ามาใช้งานในโรงพยาลเป็นเคร่ืองมือแพทย์ที่ได้รับอนุญาตน าเข้าถูกต้องตาม
กฎหมายและได้รับมาตรฐานสากลที่เก่ียวข้อง หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
เครื่องมือแพทย์ท่ีน ามาใช้งานในโรงพยาลเป็นเครื่องมือแพทย์ไม่ได้รับอนุญาตน าเข้าถูกต้อง
ตามกฎหมายและได้รับมาตรฐานสากลท่ีเกี่ยวข้อง หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

0.5 คะแนน 
เครื่องมือแพทย์ท่ีน ามาใช้งานในโรงพยาลบางชนิดเป็นเครื่องมือแพทย์ท่ีไม่ได้รับอนุญาต
น าเข้าถูกต้องตามกฎหมายและได้รับมาตรฐานสากลท่ีเกี่ยวข้อง หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม 

1 คะแนน 
เครื่องมือแพทย์ท่ีน ามาใช้งานในโรงพยาลทุกชนิดเป็นเครื่องมือแพทย์ท่ีได้รับอนุญาตน าเข้า
ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับมาตรฐานสากลท่ีเกี่ยวข้อง หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม 

6.1.2 การติดต้ังเคร่ืองมือแพทย์ต้องเป็นไปตามหลักวิศวกรรมหรือมาตรฐานที่เก่ียวข้องหรือตาม
ค าแนะน าของผู้ผลิต 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน การติดต้ังเครื่องมือแพทย์ตามความพอใจของผู้ใช้งาน 

0.5 คะแนน การติดต้ังเครื่องมือแพทย์ต้องเป็นไปตามข้อจ ากัดของพื้นท่ีใช้งาน 

1 คะแนน 
การติดต้ังเครื่องมือแพทย์เป็นไปตามหลักวิศวกรรมหรือมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องหรือตาม
ค าแนะน าของผู้ผลิต 
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6.1.3 ต้องมีการขออนุญาตติดต้ังและใช้งานเคร่ืองมือนั้นหากมีข้อกฎหมายก าหนดไว้ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการขออนุญาตติดต้ังและใช้งานเครื่องมือนั้น 

0.5 คะแนน มีการขออนุญาตติดต้ังและใช้งานเครื่องมือนั้นในกรณีมีข้อกฎหมายก าหนดในบางชนิด 

1 คะแนน มีการขออนุญาตติดต้ังและใช้งานเครื่องมือนั้นหากมีข้อกฎหมายก าหนดไว้ในทุกชนิด
เครื่องมือ 

 

6.2 การใช้งานและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือแพทย์ 20 เปอร์เซ็นต์ 

6.2.1 โรงพยาบาลมีการจัดท าทะเบียนประวัติ หรือฐานข้อมูลประวัติเคร่ืองมือแพทย์ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการจัดท าทะเบียนประวัติ หรือฐานข้อมูลประวัติเครื่องมือแพทย์ 

0.5 คะแนน มีการจัดท าทะเบียนประวัติ หรือฐานข้อมูลประวัติเครื่องมือแพทย์ในบางชนิดเครื่องมือ 

1 คะแนน โรงพยาบาลมีการจัดท าทะเบียนประวัติ หรือฐานข้อมูลประวัติเครื่องมือแพทย์ 

6.2.2 จัดให้มีการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือแพทย์ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 

0.5 คะแนน มีการบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ในบางชนิดเครื่องมือ 

1 คะแนน มีการบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ครอบคลุมชนิดเครื่องมือ 

6.2.3 มีผู้ปฏิบัติงานบ ารุงรักษาเคร่ืองมือแพทย์ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีผู้ปฏิบัติงานบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 

0.5 คะแนน มีผู้ปฏิบัติงานบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์แบบเฉพาะกิจ มอบหมายเป็นครั้งๆไป 

1 คะแนน มีหน่วยงานทีมงานหรือผู้ปฏิบัติงานบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 
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6.3 การตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์ 30 เปอร์เซ็นต์ 

6.3.1 จัดให้มีการตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 

0.5 คะแนน จัดให้มีการตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือแพทย์บางชนิดเครื่องมือแพทย์ 

1 คะแนน จัดให้มีการตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ทุกชนิดเครื่องมือแพทย์ทุกปี 

6.3.2 มีการบันทึกผลการตรวจและหรือทดสอบเคร่ืองมือแพทย์ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการบันทึกผลการตรวจและหรือทดสอบเครื่องมือแพทย์ 

0.5 คะแนน มีการบันทึกผลการตรวจและหรือทดสอบเครื่องมือแพทย์บางชนิด 

1 คะแนน มีการบันทึกผลการตรวจและหรือทดสอบเครื่องมือแพทย์ทุกชนิด 

6.3.3 มีการรับรองผลการตรวจสอบ ทดสอบ หรือสอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีผลการตรวจสอบ ทดสอบ หรือสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 

0.5 คะแนน มีการรับรองผลการตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือแพทย์บางชนิด 

1 คะแนน มีการรับรองผลการตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ทุกชนิด 

6.3.4 มีการบันทึกข้อมูลทดสอบ สอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการบันทึกข้อมูลทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 

0.5 คะแนน มีการบันทึกข้อมูลทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์บางชนิด 

1 คะแนน มีการบันทึกข้อมูลทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ทุกชนิด 
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6.3.5 วิธีการทดสอบ สอบเทียบ ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีวิธีการทดสอบ สอบเทียบ 

0.5 คะแนน มีวิธีการทดสอบ สอบเทียบ 

1 คะแนน มีวิธีการทดสอบ สอบเทียบท่ีเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

6.3.6 เคร่ืองมือมาตรฐานสอบเทียบ ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการใช้เครื่องมือมาตรฐานสอบเทียบ 

0.5 คะแนน มีการใช้เครื่องมือมาตรฐานสอบเทียบบางชนิดเครื่องมือแพทย์ 

1 คะแนน มีการใช้เครื่องมือมาตรฐานสอบเทียบท่ีได้รับการรับรองครอบคลุมทุกชนิด 

6.3.7 ผู้ให้บริการในการทดสอบ สอบเทียบ มีคุณสมบัติตามที่มาตรฐานก าหนด 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ผู้ให้บริการทดสอบ สอบเทียบ ไม่มีคุณสมบัติตามท่ีมาตรฐานก าหนด 

0.5 คะแนน ผู้ให้บริการทดสอบ สอบเทียบ มีคุณสมบัติไม่ครบทุกคน 

1 คะแนน ผู้ให้บริการทดสอบ สอบเทียบ มีคุณสมบัติตามท่ีมาตรฐานก าหนด 

 

6.4 การซ่อมแซมเคร่ืองมือแพทย ์ 30 เปอร์เซ็นต์ 

6.4.1 มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการซ่อมบ ารุงที่ชัดเจน 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีหน่วยงานหรือทีมงานหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบการซ่อมบ ารุง 

0.5 คะแนน มีหน่วยงานหรือทีมงานหรือบุคคลท่ีได้รับการมอบหมายเป็นครั้งคราว 

1 คะแนน มีหน่วยงานหรือทีมงานหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบการซ่อมบ ารุงท่ีชัดเจน 
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6.4.2 ผู้ปฏิบัติงานซ่อมมีคุณสมบัติตามที่มาตรฐานก าหนด 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ผู้ปฏิบัติงานซ่อมไม่มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด 

0.5 คะแนน ผู้ปฏิบัติงานซ่อมมีความรู้ความช านาญในเครื่องมือแพทย์ 

1 คะแนน ผู้ปฏิบัติงานซ่อมมีคุณสมบัติตามท่ีมาตรฐานก าหนด 

6.4.3 มีการทดสอบ สอบเทียบ เคร่ืองมือแพทย์ที่ต้องการความเที่ยงตรงแม่นย าหลังการซ่อม 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์หลังการซ่อม 

0.5 คะแนน มีการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์หลังการซ่อมบางชนิด 

1 คะแนน มีการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ท่ีต้องการความเท่ียงตรงแม่นย าหลังการซ่อมทุกชนิด 

6.44 มีการจัดเก็บผลการซ่อม 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลผลการซ่อมเครื่องมือแพทย์ 

0.5 คะแนน มีการจัดเก็บข้อมูลผลการซ่อมเครื่องมือแพทย์บางชนิด 

1 คะแนน มีการจัดเก็บข้อมูลผลการซ่อมเครื่องมือแพทย์ทุกชนิด 

 

6.5 การยกเลิกการใช้งานเคร่ืองมือแพทย์ 10 เปอร์เซ็นต์ 

6.5.1 โรงพยาบาลมีการบันทึกการยกเลิกการใช้งานเคร่ืองมือแพทย์ลงในทะเบียนประวัติหรือฐานข้อมูล 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการบันทึกการยกเลิกการใช้งานเครื่องมือลงในทะเบียนประวัติหรือฐานข้อมูล 

0.5 คะแนน 
มีการบันทึกการยกเลิกการใช้งานเครื่องมือแพทย์ลงในทะเบียนประวัติหรือฐานข้อมูล
เฉพาะเครื่องมือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

1 คะแนน 
มีการบันทึกการยกเลิกการใช้งานเครื่องมือแพทย์ลงในทะเบียนประวัติหรือฐานข้อมูล
เครื่องมือแพทย์ทุกชนิด 
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6.5.2 โรงพยาบาลปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนดในกรณีที่ท าการยกเลิกการใช้งานหรือโยกย้ายไปติดต้ัง  
ณ ที่ใหม่ 

วิธีการให้คะแนน 

0 คะแนน 
ไม่มีการปฏิบัติตามท่ีกฎหมายก าหนดในกรณีท่ีท าการยกเลิกการใช้งานหรือโยกย้ายไป
ติดต้ัง ณ ท่ีใหม ่

0.5 คะแนน มีการปฏิบัติตามท่ีกฎหมายก าหนดในกรณียกเลิกการใช้งานหรือโยกย้ายไปติดต้ัง ณ ท่ีใหม่ 

1 คะแนน 
มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อก าหนด วิธีการตามหลักวิชาการและตามท่ีกฎหมายก าหนด
ในกรณียกเลิกการใช้งานหรือโยกย้ายไปติดต้ัง ณ ท่ีใหม่ 
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แบบและเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานส าหรับคณะกรรมการเยี่ยมประเมนิ 

ด้านที่ 6  ระบบงานเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล 

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

สถานบริการสุขภาพ ระดับ : รพศ. / รพท. / รพช. 

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

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

ปีงบประมาณ :  2562 

  หลักท่ีใช้ประเมินในการตรวจสอบด้านระบบงานเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลคิดรวมท้ังหมด 100 
เปอร์เซ็นต์โดยให้น้ าหนักความส าคัญ ดังนี้ 

6.1 การได้มาของเครื่องมือแพทย์     10 เปอร์เซ็นต์  

6.2 การใช้งานและบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์    20 เปอร์เซ็นต์ 

6.3 การตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือแพทย์   30 เปอร์เซ็นต์ 

6.4 การซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์      30 เปอร์เซ็นต์ 

6.5 การยกเลิกการใช้งานเครื่องมือแพทย์     10 เปอร์เซ็นต์ 

วิธีการให้คะแนน 

ผู้ท าการตรวจประเมินจะต้องพิจารณาจากเกณฑ์ประเมินผลการตรวจสอบด้านระบบงานเครื่องมือ
แพทย์ในโรงพยาบาล แล้วให้คะแนน ในแต่ละหัวข้อ โดยเปรียบเทียบกับส่ิงท่ีพบเห็น หลักฐานการด าเนินการ 
การสัมภาษณ์ โดยใส่ผลการพิจารณาในแต่ละข้อได้หนึ่งช่องคะแนน ซึ่งรายละเอียดแต่ละช่องคะแนนดังนี้ 

ไม่มี (0 คะแนน) ช่องนี้เป็นช่องคะแนนท่ีแสดงถึง การไม่พบการด าเนินการ ไม่พบ
หลักฐานท่ีแสดงถึงการด าเนินการในรายละเอียดตามข้อดังกล่าว 
(โดยให้คะแนนท่ี 0 คะแนน) 

มีบางส่วน (0.5 คะแนน) ช่องนี้เป็นช่องคะแนนท่ีแสดงถึง มีการด าเนินการ มีหลักฐานแสดง
ถึงการด าเนินการในรายละเอียดตามข้อดังกล่าว แต่ยังไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ (โดยให้คะแนนท่ี 0.5 คะแนน)  

มีครบถ้วน ( 1 คะแนน)  ช่องนี้เป็นช่องคะแนนท่ีแสดงถึง มีการด าเนินการมีหลักฐานแสดง
ถึงการด าเนินการในรายละเอียดตามข้อดังกล่าว ครบถ้วน 
สมบูรณ์ (โดยให้คะแนนท่ี 1 คะแนน) 
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แบบและเกณฑ์การประเมิน 

ด้านที่ 6 ระบบงานเคร่ืองมือแพทย์ในโรงพยาบาล 

ไม่มี 

(0) 

มี 

บางส่ว
น 

(0.5) 

มี 

ครบถ้วน 

(1) 

6.1 การได้มาของเคร่ืองมือแพทย์ 10 เปอร์เซ็นต์ 

6.1.1 เครื่องมือแพทย์ที่น ามาใช้งานในโรงพยาลเป็นเครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพ มี
มาตรฐานหรือเป็นไปตามข้อกฎหมายที่ก าหนด 

6.1.2 การติดต้ังเครื่องมือแพทย์ต้องเป็นไปตามหลักวิศวกรรมหรือมาตรฐานที่
เก่ียวข้องหรือตามค าแนะน าของผู้ผลิต 

6.1.3 ต้องมีการขออนุญาตติดต้ังและใช้งานเครื่องมือน้ันหากมีข้อกฎหมายก าหนด
ไว้ 

   

คะแนนรวมข้อ 6.1  

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

6.2 การใช้งานและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือแพทย์ 20 เปอร์เซ็นต์ 

6.2.1 โรงพยาบาลมีการจัดท าทะเบียนประวัติ หรือฐานข้อมูลประวัติเครื่องมือ
แพทย์ 

6.2.2 จัดให้มีการบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 

6.2.3 มีผู้ปฏิบัติงานบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 

   

คะแนนรวมข้อ 6.2  

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

6.3 การตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์ 30 เปอร์เซ็นต์ 

6.3.1 จัดให้มีการตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 

6.3.2 มีการบันทึกผลการตรวจและหรือทดสอบเครื่องมือแพทย์ 

6.3.3 มีการรับรองผลการตรวจสอบ ทดสอบ หรือสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 

6.3.4 มีการบันทึกข้อมูลทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 

6.3.5 วิธีการทดสอบ สอบเทียบ ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
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6.3.6 เครื่องมือมาตรฐานสอบเทียบ ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

6.3.7 ผู้ให้บริการในการทดสอบ สอบเทียบ มีคุณสมบัติตามที่มาตรฐานก าหนด 

คะแนนรวมข้อ 6.3  

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

6.4 การซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือแพทย์ 30 เปอร์เซ็นต์ 

6.4.1 มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการซ่อมบ ารุงที่ชัดเจน 

6.4.2 ผู้ปฏิบัติงานซ่อมมีคุณสมบัติตามท่ีมาตรฐานก าหนด 

6.4.3 มีการทดสอบ สอบเทียบ เครื่องมือแพทย์ที่ต้องการความเที่ยงตรงแม่นย า
หลังการซ่อม 

6.44 มีการจัดเก็บผลการซ่อม 

   

คะแนนรวมข้อ 4  

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

6.5 การยกเลิกการใช้งานเคร่ืองมือแพทย์ 10 เปอร์เซ็นต์ 

6.5.1 โรงพยาบาลมีการบันทึกการยกเลิกการใช้งานเครื่องมือแพทย์ลงในทะเบียน
ประวัติหรือฐานข้อมูล 

6.5.2 โรงพยาบาลปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนดในกรณีที่ท าการยกเลิกการใช้งาน
หรือโยกย้ายไปติดต้ัง ณ ท่ีใหม่ 

   

คะแนนรวมข้อ 6.5  

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

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

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

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

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

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

 

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

ผ่าน             ไม่ผ่าน 

     

ผู้ตรวจประเมิน 

1          ……..………………..………………………………  

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

ต าแหน่ง………………………..………………………… 

2         ……..………………..………………………………  

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

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

ด้านสุขศึกษา 
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ข้อก าหนดมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านสุขศึกษา 

สุขศึกษา หมายถึง กระบวนการจัดโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านสุขภาพ สร้างเสริม
ความสามารถของบุคคล รวมถึงปัจจัยอื่นๆ เกี่ยวกับสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม ท่ีมีผลกระทบต่อ
สุขภาพ อันจะน าไปสู่การปรับเปล่ียนสุขภาพ และธ ารงพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีของบุคคล ครอบครัวและชุมชน  

เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา หมายถึง ข้อก าหนดระบบคุณภาพท่ีจ าเป็น 
(Essential Requirements) ส าหรับการท างานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อให้การด าเนินงาน 
สุขศึกษาในโรงพยาบาลมีการบริหารจัดการท่ีดี มีการจัดกระบวนงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
อย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามหลักวิชาการและเช่ือถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องทุกมาตรฐาน เป็น
แนวทางการพัฒนาคุณภาพมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพท้ังในโรงพยาบาลและต่อเนื่องไปไปถึงชุมชนด้วย 

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

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

ด้านเนื้อหา กระบวนการ จะมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพใน 2 กลุ่มหลัก คือ 
3. กระบวนงานสุขศึกษาในกลุ่มไม่ป่วยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 
4. กระบวนงานสุขศึกษาในกลุ่มป่วยเพื่อส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยและครอบครัว 
 

โครงสร้างมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา ปี 2562 แบ่งเป็น 3 หมวด ดังนี้ 

หมวดที่ 1 การบริหารจัดการ 
 การทบทวนคุณภาพงานโดยการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 
 นโยบายด้านสุขศึกษา หรือส่งเสริมสุขภาพของ โรงพยาบาลท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 
 บุคลากรด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

หมวดที่ 2 กระบวนงานสุขศึกษา 
 กระบวนงานสุขศึกษาในกลุ่มไม่ป่วยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 
 กระบวนงานสุขศึกษาในกลุ่มป่วยเพื่อส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยและครอบครัว 

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

ตนเอง 
 ภาวะสุขภาพ 
 นวัตกรรม หรือ ต้นแบบ หรือผลงานเด่นท่ีประสบความส าเร็จในการด าเนินงานสุขศึกษาและ

พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
 ความพึงพอใจต่อกระบวนการสุขศึกษา 
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แนวทางการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา 

หมวดที่ 1 การบริหารจัดการ 

เกณฑ์ท่ีบูรณาการในมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านท่ี 1 การจัดการมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ 

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

 นโยบายด้านสุขศึกษาหรือสร้างเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล 
นโยบายต้องสอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล และเกิดจากการมีส่วนร่วมของเครือข่ายท่ี
เกี่ยวข้อง 

เกณฑ์ 
26. บุคลากรด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  

บุคลากรมีคุณวุฒิและประสบการณ์ท่ีเหมาะสม เพียงพอ และมีแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

หมวดที่ 2 กระบวนงานสุขศึกษา 

III. กระบวนงานสุขศึกษาในกลุ่มไม่ป่วยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 

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

ปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญ เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการด าเนินงานสุขศึกษา (การก าหนด
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม) 

28. มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ ท่ีสอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญ มีการ
น าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการด าเนินงานสุขศึกษา (การออกแบบกิจกรรม) 

29. มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาท่ีมี
วัตถุประสงค์หรือตัวช้ีวัดพฤติกรรมสุขภาพท่ีสอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขในพื้นท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาล 

30. มีการออกแบบกิจกรรมและใช้ส่ือการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ท่ีสอดคล้องกับปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมสุขภาพและปัญหา ความต้องการและวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย  

31. แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดท าโดย
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเครือข่ายตัวแทนภาค
ประชาชน 

32. มีแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพท่ีระบุตัวช้ีวัด
พฤติกรรมสุขภาพ เครื่องมือ ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมาย 

33. มีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรม
สุขศึกษาครบตามแผนท่ีก าหนด และการด าเนินกิจกรรมใช้การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสุขศึกษาหรือ 
ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และตัวแทนภาคประชาชน 

34. มีการ สนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคี เครือข่าย แกนน าสุขภาพภาคประชาชน ในการด าเนินงาน
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
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35. มีการประเมินผลและรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร การประเมินกิจกรรม/กระบวนการ 
ระหว่างด าเนินโครงการ หรือ ประเมินตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีต้ังไว้เมื่อส้ินสุดโครงการ 

36. มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพและน า ผลการเฝ้าระวังไปใช้ในการปรับกิจกรรมในแผนงาน/
โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 

 

IV. กระบวนงานสุขศึกษาในกลุ่มป่วยเพื่อส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยและครอบครัว 

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

ปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญ เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการด าเนินงานสุขศึกษา (ก าหนดวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม) 

38. มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ ท่ีสอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญ มีการ
น าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการด าเนินงานสุขศึกษา (ออกแบบกิจกรรม) 

39. มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาท่ีมี
วัตถุประสงค์หรือตัวช้ีวัดพฤติกรรมสุขภาพท่ีสอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขในพื้นท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาล 

40. มีการออกแบบกิจกรรมและใช้ส่ือการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ท่ีสอดคล้องกับปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมสุขภาพและปัญหา ความต้องการและวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย  

41. แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดท าโดย
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเครือข่ายตัวแทนภาคประชาชน 

42. มีแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพท่ีระบุตัวช้ีวัด
พฤติกรรมสุขภาพ เครื่องมือ ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมาย 

43. มีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรม
สุขศึกษาครบตามแผนท่ีก าหนด และการด าเนินกิจกรรมใช้การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสุขศึกษาหรือ 
ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และตัวแทนภาคประชาชน 

44. มีการ สนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคี เครือข่าย แกนน าสุขภาพภาคประชาชน ในการด าเนินงาน
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

45. มีการประเมินผลและรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร การประเมินกิจกรรม/กระบวนการ 
ระหว่างด าเนินโครงการ หรือ ประเมินตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีต้ังไว้เมื่อส้ินสุดโครงการ 

46. มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพและน า ผลการเฝ้าระวังไปใช้ในการปรับกิจกรรมในแผนงาน/
โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 

47. มีการวิจัยด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพท่ีสอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของโรงพยาบาล 
และเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  

ข้อก าหนดของงานวิจัย  
 1) เป็นวิจัยท่ีมีวัตถุประสงค์ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพท่ีสอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุข 

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

เกณฑ์ 
48. กลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านกระบวนการสุขศึกษามีพฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรือความรอบรู้ทางสุขภาพ

(HL) ในปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีถูกต้องเพิ่มขึ้น  
49. กลุ่มเป้าหมาย ท่ีผ่านกระบวนการสุขศึกษามีภาวะสุขภาพท่ีดีขึ้น 

 กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง : รอบเอว BMI ,FBS, BP เป็นต้น 

 กลุ่มป่วย :ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถดูแลจัดการตนเองได้ ภาวะแทรกซ้อนลดลง อัตรา 
Re-admission ในโรคเรื้อรังลดลง ฯลฯ 

50. มีนวัตกรรม หรือ ต้นแบบ หรือผลงานเด่นท่ีประสบความส าเร็จในการด าเนินงานสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

51. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อกระบวนการสุขศึกษาตามแผนงานโครงการ 

ท้ังนี้ ในรายละเอียดของเกณฑ์การประเมินในสถานบริการสาธารณสุขระดับโรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลท่ัวไป (A S M1) และ โรงพยาบาลชุมชน (M2 F1 F2 F3) จะมีความแตกต่างกันตามโครงสร้าง
ของกรอบอัตราก าลังและโครงสร้างบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ โดยโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลท่ัวไป (A 
S M1) จะมี 28 เกณฑ์ และ โรงพยาบาลชุมชน (M2 F1 F2 F3) มี 27 เกณฑ์ 
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ข้อก าหนด/เกณฑ์มาตรฐานที่เพิ่มขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญ 

  มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา ฉบั บปรับปรุง พ.ศ. 2562 ได้มีการเพิ่ มและ
เปล่ียนแปลงเกณฑ์จาก 20 เกณฑ์เดิม เป็น 26 เกณฑ์ ในระดับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลท่ัวไป  
และ 25 เกณฑ์ในโรงพยาบาลชุมชน เพื่อให้เห็นความชัดเจนและเช่ือมโยงของกระบวนงานสุขศึกษา 
รายละเอียดดังตาราง 

1. มีการประเมินความเส่ียง(ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ) 
และมีมาตรการ/แนวทาง/แผนการปรับปรุงคุณภาพ  

น าไปเป็นเกณฑ์ในการคิดคะแนนในภาพรวมของ
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านท่ี 1 ระบบการ
จัดการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

2. มีนโยบายการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ เป็นลายลักษณ์อักษร 
 

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

 

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

4. ได้รับงบประมาณและ/หรือทรัพยากรเพื่อการ
ด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตาม
กิจกรรมท่ีก าหนดไว้ในแผน/โครงการ (จากโรงพยาบาล 
และ องค์กรนอกหน่วยงาน) 
 

ไม่ได้น ามาเป็นเกณฑ์ประเมิน เพราะต้องการเนน้ท่ี
บุคลากร และจากการวิเคราะห์ผลการประเมินท่ีผ่าน
มา ไม่พบปัญหาในด้านงบประมาณ 

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

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

เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา  

ปี 2561 (20 เกณฑ์) 

เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา  

ปี 2562 (26,25 เกณฑ์) 
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เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา  

ปี 2561 (20 เกณฑ์) 

เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา  

ปี 2562 (26,25 เกณฑ์) 

7. มีฐานข้อมูลเครือข่ายการด าเนินงานสุขศึกษา 
(เครือข่ายท่ีมีอยู่ในโรงพยาบาลและในชุมชน) 

 

ไม่ได้น ามาเป็นเกณฑ์ประเมิน : ไม่เน้นการมีฐานหรือ
ทะเบียนแต่จะใช้ผนวกในการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายในการด าเนินงานสุขศึกษา  

8.มีแผนงาน/ โครงการท่ีมีวัตถุประสงค์หรือตัวช้ีวัด
พฤติกรรมสุขภาพท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุขในพื้นท่ี
รับผิดชอบของโรงพยาบาล 
(แสดงวัตถุประสงค์ หรือตัวช้ีวัดพฤติกรรม กลุ่ม
กิจกรรมท่ีมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน อย่างน้อย 1 
แผนงาน/โครงการใน 1 ปัญหาท่ีด าเนินการเช่ือมโยง
และสอดคล้องท้ังในโรงพยาบาลและในชุมชน) 

 

4./14.มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุข
ศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา 
และมีวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับ 
ข้อมูลพฤติกรรมในข้อ 4 

5./15..มีการออกแบบกิจกรรมและใช้สื่อการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ท่ีใช้ข้อมูลปัจจัย
สาเหตุพฤติกรรม จากการวิเคราะห์ในข้อ 5  

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

7/17. มีแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานสุข
ศึกษา ท่ีระบุ ตัวช้ีวัดพฤติกรรม/ ระยะเวลา/
กลุ่มเป้าหมายและ เครื่องมือ 

9.มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพท่ีมุ่งให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็น
และเกิดการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ การพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาพฤติกรรม
ตามตัวชี้วัด (ภายใต้ 5ปัญหาสาธารณสุข) 

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

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

10.มีการติดตามสนับสนุนให้การด าเนินงานสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้
ในแผนงาน/โครงการ 

9. /19 มีการ สนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคี 
เครือข่าย แกนน าสุขภาพภาคประชาชน ในการ
ด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 



 

คู่มือ การส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจ าปี พ.ศ. 2562                                                                                             หน้า 197/246 

เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา  
ปี 2561 (20 เกณฑ์) 

เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา  
ปี 2562 (26,25 เกณฑ์) 

11.มีแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพท่ีระบุตัวชี้วัดพฤติกรรม
สุขภาพ เครื่องมือ ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมาย ตาม
แผนงานหรือโครงการท่ีก าหนด (ซึ่งสอดคล้องกับ 
องค์ประกอบท่ี 4) 

น าไปผนวกไว้ในการวางแผน 

12. มีการประเมินผลและรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
(ท้ังในโรงพยาบาล(กลุ่มป่วย)และในชุมชน(กลุ่มเส่ียง) 
(แนวทางการประเมินผลงานสุขศึกษาท่ีระบุ ตัวชี้วัด
พฤติกรรม/ เครื่องมือ/ระยะเวลา/กลุ่มเป้าหมาย ใน
แผนหรือโครงการท้ังในโรงพยาบาลและในชุมชน 

10/20. มีผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพตาม
วัตถุประสงค์เมื่อส้ินสุดโครงการ 
: ประเมินตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีต้ังไว้ 
เราต้องการเห็นผลการประเมินและเห็นการน าผล
การประเมินไปใช้ประโยชน ์ถ้าไปเยี่ยมตอนท่ียังไม่
ถึงช่วงเวลาประเมินสามารถให้ดู การประเมิน
กิจกรรม กระบวนการ ภายใน ประกอบได้ 

13.  มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพท่ีระบุพฤติกรรม
สุขภาพเป้าหมายวิธีการและเครื่องมือ ระยะเวลา และ
กลุ่มเป้าหมาย(มี ผลการเฝ้าระวังและน าข้อมูลจากการ
เฝ้าระวังไปใช้ในการปรับกิจกรรมในแผนงาน/โครงการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ) 

11./21. มีการเฝ้าระวังและน า ผลการเฝ้าระวังไป
ใช้ในการปรับกิจกรรมในแผนงาน/โครงการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 
: จัดไว้ในหมวดกระบวนงาน เพื่อให้เห็นความ
เช่ือมโยงของการเฝ้าระวังและการน าผลไปใช้ 

14. มีการวิจัยด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพท่ี
สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของโรงพยาบาล และ
เกี่ยวกับกระบวนการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ  อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 

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

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

17. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ทางสุขภาพ
(HL)หรือพฤติกรรมสุขภาพ (HB)ในปัญหาสาธารณสุขท่ี
ส าคัญเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีถูกต้องเพิ่มขึ้น 
(สอดคล้องกับ อป.ท่ี 4) 

23.กลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านกระบวนการสุขศึกษามี
พฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรือความรอบรู้ทาง
สุขภาพ(HL) ในปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญ
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีถูกต้องเพิ่มขึ้น  
: สามารถแสดงผลเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ 
(HB) หรือความรอบรู้ทางสุขภาพ(HL) ของ
กลุ่มเป้าหมาย ได้ท้ัง2 กลุ่ม (กลุ่มไม่ป่วย และกลุ่ม
ป่วย) ใน รพช. จะเป็นเกณฑ์ข้อท่ี 22 
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15. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ ต่อ
กระบวนการสุขศึกษาตามแผนงานโครงการ 
 

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

16. ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดกิจกรรม
สุขศึกษาเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  
 

ไม่ได้น ามาเป็นเกณฑ์หลัก แต่ผนวกใน นโยบาย 
การวางแผน การด าเนินกิจกรรม 

18. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านกระบวนการ 
สุขศึกษาส่งผลต่อภาวะสุขภาพท่ีดีขึ้น 
*กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง : รอบเอว BMI ,FBS, BP  
*กลุ่มป่วย :ผู้ป่วยรายใหม่ ภาวะแทรกซ้อนลดลง อัตรา
Re-admission ในโรคเรื้อรังลดลง ฯลฯในปัญหา
สาธารณสุขท่ีส าคัญ มีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ี
ถูกต้องเพิ่มขึ้น 

25.กลุ่มเป้าหมาย ท่ีผ่านกระบวนการสุขศึกษามี
ภาวะสุขภาพท่ีดีขึ้น 
: สามารถแสดงผลเปรียบเทียบภาวะสุขภาพท่ี
เปล่ียนไปได้ของกลุ่มเป้าหมาย ได้ท้ัง 2 กลุ่ม (กลุ่ม
ไม่ป่วยและกลุ่มป่วย) 
ใน รพช. จะเป็นเกณฑ์ข้อท่ี 24 

19. มีนวัตกรรม หรือ ต้นแบบ หรือผลงานเด่นท่ี
ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพปีละ 1เรื่อง ภายใต้ปัญหา
สาธารณสุขท่ีส าคัญ 
 

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

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

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

ไม่ได้น ามาเป็นเกณฑ์หลักแต่ผนวกในข้อ 1. มีการ
ประเมินความเส่ียง(ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ) และมี
มาตรการ/แนวทาง/แผนการปรับปรุงคุณภาพ 
โดยเน้นการประเมิน ทบทวนตนเองและมีผลการ
วิเคราะห์ความเส่ียงรวมทั้งมีมาตรการหรือแนวทาง
หรือแผนการปรับปรุงคุณภาพ 
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มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา ฉบับปรับปรุง 2562 
 

เกณฑ์การให้คะแนน(Scoring Guideline) 
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา ส าหรับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 

(มีโครงสร้างกลุ่มงานสุขศึกษา) 
 

หมวดที่ 1 การบริหารจัดการ  

เกณฑ์การให้คะแนน 
(Scoring Guideline) 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ด้านสุขศึกษา 

ค าอธิบาย เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการให้คะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

1. มีบุคลากรด าเนินงานสุขศึกษาและได้รับ
การพัฒนาศักยภาพด้านพฤติกรรมสุขภาพ
และความรอบรู้ด้านสุขภาพ(ในปีท่ีผ่านมา
จนถึงปีปัจจุบัน) 

 

มีผู้รับผิดชอบใน
กลุ่มงานสุขศึกษา 
แต่ผู้รับผิดชอบ 
ไม่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 
ในปีท่ีผ่านมา
จนถึงปีปัจจุบัน 

มีผู้รับผิดชอบใน
กลุ่มงานสุขศึกษา
และผู้รับผิดชอบ 
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 1 คน  
ในปีท่ีผ่านมาจนถึง
ปีปัจจุบัน 

มีผู้รับผิดชอบในกลุ่ม
งานสุขศึกษา และ
ผู้รับผิดชอบ ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 2 
คน ในปีท่ีผ่านมาจนถึง
ปีปัจจุบัน 

 

หมวดที่ 2 กระบวนงานสุขศึกษา  

เกณฑ์การให้คะแนน  
(Scoring Guideline) 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ด้านสุขศึกษา 

ค าอธิบาย เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการให้คะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

I. กระบวนการสุขศึกษาในกลุ่มไม่ป่วยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 
2. มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB) และหรือ 
ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ( HL) ท่ี
สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญ 
 

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

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

มีข้อมูลพฤติกรรม
สุขภาพ(HB)และหรือ 
ข้อมูลความรอบรู้
ด้านสุขภาพ( HL) 
และน าไปใชใ้นการ
วางแผนการ
ด าเนินงานสุขศึกษา 
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มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ด้านสุขศึกษา 

ค าอธิบาย เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการให้คะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

(ก าหนดวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม) 

3. มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรม
สุขภาพ ท่ีสอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขท่ี
ส าคัญ 

ไม่มีการวิเคราะห์
ปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมสุขภาพ 

มีการวิเคราะห์
ปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมสุขภาพ 

มีการวิเคราะห์ปัจจัย
สาเหตุพฤติกรรม
สุขภาพ และน าไปใช้
ในการวางแผนการ
ด าเนินงานสุขศึกษา 
(ออกแบบกิจกรรม) 

4. มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ 
โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัด
กิจกรรมสุขศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์หรือ
ตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพท่ีสอดคล้องกับ
ปัญหาสาธารณสุขในพื้นท่ีรับผิดชอบของ
โรงพยาบาล  

ไม่มีแผนงาน 
หรือ โครงการ 
หรือ โปรแกรม 
สุขศึกษา หรือ 
แผนการจัด
กิจกรรมสุขศึกษา 

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

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

5. มกีารออกแบบกิจกรรมและใช้ส่ือการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ท่ีสอดคล้อง
กับปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพและ
ปัญหา ความต้องการและวิถีชีวิตของ
กลุ่มเป้าหมาย  

ไม่มีการออกแบบ
กิจกรรมและใช้
ส่ือ ท่ีใช้ข้อมูล
ปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรม 

มีการออกแบบ
กิจกรรมการ
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ ท่ี
ใช้ข้อมูลปัจจัย
สาเหตุพฤติกรรม
จากการวิเคราะห์ 
ในข้อ 3  

มีการออกแบบ
กิจกรรมและใช้สื่อ
การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ ท่ี
ใช้ข้อมูลปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรม จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 3  

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

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

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

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

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ด้านสุขศึกษา 

ค าอธิบาย เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการให้คะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

หรือทีมสหวิชาชีพ
ที่เก่ียวข้อง 

ทีมสหวิชาชีพ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
และเครือข่าย
ตัวแทนภาค
ประชาชน 
 

7. มีแนวทางการประเมินผลการด าเนินงาน
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพท่ีระบุ
ตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพ เครื่องมือ 
ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมาย  
 
 

ไม่มีแนวทางการ
ประเมินผลงาน 

มีแนวทางการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานสุขศึกษา
ท่ีระบุ ตัวชี้วัด
พฤติกรรม/ 
ระยะเวลา/
กลุ่มเป้าหมาย  

มีแนวทางการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานสุขศึกษา ท่ี
ระบุ ตัวชี้วัด
พฤติกรรม/ 
ระยะเวลา/
กลุ่มเป้าหมายและ 
เคร่ืองมือ 

8. มีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ 
แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาครบตามแผน
ท่ีก าหนด และการด าเนินกิจกรรมใช้การมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสุขศึกษาหรือ 
ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และ
ตัวแทนภาคประชาชน 

มีการจัดกิจกรรม
ไม่ครบตามแผน 

มีการจัดกิจกรรม
ครบตามแผนและ
การจัดกิจกรรมใช้
การส่วนร่วมของ
คณะ กรรมการสุข
ศึกษาหรือ ทีมสห
วิชาชีพ หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

มีการจัดกิจกรรมครบ
ตามแผนและการจัด
กิจกรรมใช้มีการส่วน
ร่วมของคณะ 
กรรมการสุขศึกษา
หรือ ทีมสหวิชาชีพ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
และตัวแทนภาค
ประชาชน 

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

ไม่มีการสนับสนุน
เสริมพลังให้กับ
ภาคีเครือข่าย 

มีการสนับสนุน 
เสริมพลังให้กับภาคี
เครือข่ายสุขภาพท่ี
เป็นเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข 

มีการสนับสนุน เสริม
พลังให้แก่ภาคี
เครือข่ายสุขภาพ 
แกนน าสุขภาพภาค
ประชาชน 

10. มีการประเมินผลและรายงานผลเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
 

ไม่มีการ
ประเมินผล 

มีผลการประเมินใน
ระดับปัจจัย 

มีผลการประเมิน
พฤติกรรมสุขภาพ
ตามวัตถุประสงค์เมื่อ
ส้ินสุดโครงการ 

11. มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพและ
น า ผลการเฝ้าระวังไปใช้ในการปรับกิจกรรม

ไม่มีการเฝ้าระวัง
พฤติกรรมสุขภาพ 

มีแผนหรือแนวทาง 
วิธีการเฝ้าระวัง

มีการเฝ้าระวังและน า 
ผลการเฝ้าระวังไปใช้
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เกณฑ์การให้คะแนน  
(Scoring Guideline) 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ด้านสุขศึกษา 

ค าอธิบาย เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการให้คะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

ในแผนงาน/โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพ 

พฤติกรรมสุขภาพ 
ในพฤติกรรมท่ีเป็น
ปัญหาส าคัญ
สอดคล้องตามแผน 

ในการปรับกิจกรรม
ในแผนงาน/โครงการ
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ 
 

II. กระบวนการสุขศึกษาในกลุ่มป่วยเพื่อส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยและครอบครัว 
12. มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB) และ
หรือ ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ( HL) ท่ี
สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญ 
 

ไม่มีข้อมูล
พฤติกรรมสุขภาพ
(HB) และหรือ 
ข้อมูลความรอบรู้
ด้านสุขภาพ( HL) 

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

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

13. มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรม
สุขภาพ ท่ีสอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขท่ี
ส าคัญ 

ไม่มีการวิเคราะห์
ปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมสุขภาพ 

มีการวิเคราะห์
ปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมสุขภาพ 

มีการวิเคราะห์ปัจจัย
สาเหตุพฤติกรรม
สุขภาพ และน าไปใช้
ในการวางแผนการ
ด าเนินงานสุขศึกษา 
(ออกแบบกิจกรรม) 

14. มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ 
โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัด
กิจกรรมสุขศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์หรือ
ตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพท่ีสอดคล้องกับ
ปัญหาสาธารณสุขในพื้นท่ีรับผิดชอบของ
โรงพยาบาล  

ไม่มีแผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ 
โปรแกรมสุข
ศึกษา หรือ 
แผนการจัด
กิจกรรมสุขศึกษา 

มีแผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ 
โปรแกรมสุขศึกษา 
หรือ แผนการจัด
กิจกรรมสุขศึกษา 
แต่ไม่มีวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรมท่ี
สอดคล้องกับข้อมูล
พฤติกรรมในข้อ 12 

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

15. มีการออกแบบกิจกรรมและใช้ส่ือการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ท่ีสอดคล้อง
กับปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพและ
ปัญหา ความต้องการและวิถีชีวิตของ

ไม่มีการออกแบบ
กิจกรรมและใช้
ส่ือ ท่ีใช้ข้อมูล
ปัจจัยสาเหตุ

มีการออกแบบ
กิจกรรมการปรับ 
เปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพ ท่ีใช้ข้อมูล

มีการออกแบบ
กิจกรรมและใช้ส่ือ
การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ ท่ี
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เกณฑ์การให้คะแนน  
(Scoring Guideline) 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ด้านสุขศึกษา 

ค าอธิบาย เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการให้คะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

กลุ่มเป้าหมาย  พฤติกรรม ปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมจากการ
วิเคราะห์ในข้อ 13  

ใช้ข้อมูลปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรม จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 13  

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

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

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

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

17. มีแนวทางการประเมินผลการ
ด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพท่ีระบุตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพ 
เครื่องมือ ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมาย  
 
 

ไม่มีแนวทางการ
ประเมินผลงาน 

มีแนวทางการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานสุขศึกษา
ท่ีระบุ ตัวชี้วัด
พฤติกรรม/ 
ระยะเวลา/
กลุ่มเป้าหมาย  

มีแนวทางการ
ประเมินผลงาน 
สุขศึกษาท่ีระบุ 
ตัวชี้วัดพฤติกรรม/
ระยะเวลา 
/กลุ่มเป้าหมาย และ 
เคร่ืองมือ 

18. มกีารจัดกิจกรรมตามแผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ 
แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาครบตามแผน
ท่ีก าหนด และการจัดกิจกรรมใช้การมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการสุขศึกษา หรือ 
ทีมสหวิชาชีพ ผู้ป่วยและครอบครัว 

มีการจัดกิจกรรม
สุขศึกษา ไม่ครบ
ตามแผน 

มีการจัดกิจกรรม
สุขศึกษา ครบตาม
แผนและการจัด
กิจกรรมสุขศึกษา 
ใช้การมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการ
สุขศึกษาหรือ 
ทีมสหวิชาชีพท่ี
เกี่ยวข้อง 

มีการจัดกิจกรรมสุข
ศึกษา ครบตามแผน
และการจัดกิจกรรม
สุขศึกษา ใช้การมี
ส่วนร่วมของคณะ 
กรรมการสุขศึกษา 
ทีมสหวิชาชีพ และ
ผู้ป่วยและครอบครัว 

19. มีการ สนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคี
เครือข่าย แกนน าสุขภาพภาคประชาชน ใน
การด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา

ไม่มีการสนับสนุน
เสริมพลังให้กับ
ภาคีเครือข่าย 

มีการสนับสนุน 
เสริมพลังให้กับภาคี
เครือข่ายท่ีเป็น

มีการสนับสนุน เสริม
พลังให้แก่ภาคี
เครือข่ายสุขภาพ 
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เกณฑ์การให้คะแนน  
(Scoring Guideline) 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ด้านสุขศึกษา 

ค าอธิบาย เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการให้คะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

พฤติกรรมสุขภาพ 
 

เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข  

แกนน าสุขภาพภาค
ประชาชน 
 

20. มีการประเมินผลและรายงานผลเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
 

ไม่มีการ
ประเมินผล 

มีผลการประเมิน
ระดับปัจจัย 

มีผลการประเมิน
พฤติกรรมสุขภาพ
ตามวัตถุประสงค์เมื่อ
ส้ินสุดโครงการ 

21. มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพท่ีระบุ
พฤติกรรมสุขภาพเป้าหมายวิธีการและ
เครื่องมือ ระยะเวลา  

 

ไม่มีการเฝ้าระวัง
พฤติกรรมสุขภาพ 

มีแผนหรือแนวทาง 
วิธีการเฝ้าระวัง
พฤติกรรมสุขภาพ 
ในพฤติกรรมท่ีเป็น
ปัญหาส าคัญ
สอดคล้องตามแผน 

มีการเฝ้าระวังและน า 
ผลการเฝ้าระวังไปใช้
ในการปรับกิจกรรม
ในแผนงาน/โครงการ
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ 

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

  

ไม่มีการวิจัยด้าน
สุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ 

 

มีโครงร่างงานวิจัย
ด้านสุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพท่ี
สอดคล้องกับ 1ใน
5ปัญหา
สาธารณสุขของ
หน่วยงานหรือพืน้ท่ี
(บทท่ี 1-3) 

มีรายงานการวิจัย
ด้านสุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพท่ี
สอดคล้องกับ 1ใน5
ปัญหาสาธารณสุข
ของหน่วยงานหรือ
พื้นท่ี 
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หมวดที่ 3 ผลลัพธ์การด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

เกณฑ์การให้คะแนน  

(Scoring Guideline) 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

ด้านสุขศึกษา 

ค าอธิบาย เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการให้คะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

23.กลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านกระบวนการสุข
ศึกษามีพฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรือความ
รอบรู้ทางสุขภาพ(HL) ในปัญหาสาธารณสุข
ท่ีส าคัญเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีถูกต้อง
เพิ่มขึ้น  
 

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

สามารถแสดง
ผลเปรียบเทียบ
สาเหตุพฤติกรรม
สุขภาพ (HB) ท่ี
เปล่ียนไปของ
กลุ่มเป้าหมาย ได้ 
1 กลุ่ม (กลุ่มไม่
ป่วย หรือกลุ่มป่วย) 

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

24.กลุ่มเป้าหมาย ท่ีผ่านกระบวนการสุข
ศึกษามีภาวะสุขภาพท่ีดีขึ้น 
 

ไม่สามารถ
แสดงผลภาวะ
สุขภาพท่ี
เปล่ียนไปได้ 

สามารถแสดง
ผลเปรียบเทียบ
ภาวะสุขภาพท่ี
เปล่ียนไปได้ของ
กลุ่มเป้าหมาย ได้ 
1 กลุ่ม (กลุ่มไม่
ป่วย หรือกลุ่มป่วย) 

สามารถแสดง
ผลเปรียบเทียบภาวะ
สุขภาพท่ีเปล่ียนไปได้
ของกลุ่มเป้าหมาย 
ได้ท้ัง 2 กลุ่ม (กลุ่ม
ไม่ป่วยและกลุ่มป่วย) 

25. มีนวัตกรรม หรือ ต้นแบบ หรือผลงาน
เด่นท่ีประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพปีละ 
1เรื่อง ภายใต้ปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญ 5 
ปัญหา 

ไม่มี มี มี และ มีการ
เผยแพร่สู่สาธารณะ 
 

26. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความพึง
พอใจ ต่อกระบวนการสุขศึกษาตาม
แผนงานโครงการ 
 

ไม่มีการส ารวจ
ความพึงพอใจ 

ผลการประเมิน
ความพึงพอใจต่อ
บริการสุขศึกษา 
น้อยกว่าร้อยละ 
80  

มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจต่อ
บริการสุขศึกษา ร้อย
ละ 80 ขึ้นไป 

 
เกณฑ์ท้ังหมด 26 ข้อ คะแนนเต็ม 26 คะแนน 
สูตรค านวณ ร้อยละ = (คะแนนที่ได้ x 26)/100 
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เกณฑ์การให้คะแนน(Scoring Guideline) 
เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา ส าหรับโรงพยาบาลชุมชน  

(ไม่มีโครงสร้างกลุ่มงานสุขศึกษา) 

หมวดที่ 1 การบริหารจัดการ  

เกณฑ์การให้คะแนน  
(Scoring Guideline) 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ด้านสุขศึกษา 

ค าอธิบาย เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการให้คะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

1. มีบุคลากรด าเนินงานสุขศึกษาและได้รับ
การพัฒนาศักยภาพด้านพฤติกรรมสุขภาพ
และความรอบรู้ด้านสุขภาพ (ในปีท่ีผ่านมา
จนถึงปีปัจจุบัน) 

 

ไม่มีผู้รับผิดชอบ
งานสุขศึกษา 
หรือ ทีมงาน หรือ 
คณะกรรมการ ใน
ปีท่ีผ่านมาจนถึงปี
ปัจจุบัน 

มีผู้รับผิดชอบงาน
สุขศึกษา หรือ 
ทีมงาน หรือ คณะ 
กรรมการแต่ไม่ได้
รับการพัฒนา
ศักยภาพในปีท่ีผ่าน
มาจนถึงปีปัจจุบัน 

มีผู้รับผิดชอบงาน
สุขศึกษา หรือ 
ทีมงาน หรือ 
คณะกรรมการและ
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ ในปีท่ีผ่าน
มาจนถึงปีปัจจุบัน 

 

หมวดที่ 2 กระบวนงานสุขศึกษา  

เกณฑ์การให้คะแนน  

(Scoring Guideline) 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

ด้านสุขศึกษา 

ค าอธิบาย เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการให้คะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

I. กระบวนการสุขศกึษาในกลุ่มไม่ป่วยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 
2. มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB) และหรือ 
ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ( HL) ท่ี
สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญ 
 

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

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

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

(Scoring Guideline) 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

ด้านสุขศึกษา 

ค าอธิบาย เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการให้คะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

3. มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรม
สุขภาพ ท่ีสอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขท่ี
ส าคัญ 

ไม่มีการวิเคราะห์
ปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมสุขภาพ 

มีการวิเคราะห์
ปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมสุขภาพ 

มีการวิเคราะห์ปัจจัย
สาเหตุพฤติกรรม
สุขภาพ และน าไปใช้
ในการวางแผนการ
ด าเนินงานสุขศึกษา 
(ออกแบบกิจกรรม) 

4. มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ 
โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัด
กิจกรรมสุขศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์หรือ
ตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพท่ีสอดคล้องกับ
ปัญหาสาธารณสุขในพื้นท่ีรับผิดชอบของ
โรงพยาบาล  

ไม่มีแผนงาน 
หรือ โครงการ 
หรือ โปรแกรม 
สุขศึกษา หรือ 
แผนการจัด
กิจกรรมสุขศึกษา 

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

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

5. มีการออกแบบกิจกรรมและใช้ส่ือการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ท่ีสอดคล้อง
กับปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพและ
ปัญหา ความต้องการและวิถีชีวิตของ
กลุ่มเป้าหมาย  

ไม่มีการออกแบบ
กิจกรรมและใช้
ส่ือ ท่ีใช้ข้อมูล
ปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรม 

มีการออกแบบ
กิจกรรมการ  
ปรับ เปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ 
ท่ีใช้ข้อมูลปัจจัย
สาเหตุพฤติกรรมท่ี
สอดคล้องกับข้อมูล
การวิเคราะห์ในข้อ
3 

มีการออกแบบ
กิจกรรมและใช้สื่อ
การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ ท่ี
ใช้ข้อมูลปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมท่ี
สอดคล้องกับข้อมูล
การวิเคราะห์ในข้อ 5 

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

แผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ 
โปรแกรม 
สุขศึกษา หรือ 
แผนการจัด
กิจกรรมสุขศึกษา 

แผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ 
โปรแกรมสุขศึกษา 
หรือ แผนการจัด
กิจกรรมสุขศึกษา 
จัดท าโดยการมีส่วน

แผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ 
โปรแกรมสุขศึกษา 
หรือ แผนการจัด
กิจกรรมสุขศึกษา 
จัดท าโดยการมีส่วน
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เกณฑ์การให้คะแนน  

(Scoring Guideline) 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

ด้านสุขศึกษา 

ค าอธิบาย เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการให้คะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

จัดท าโดย
ผู้รับผิดชอบงาน 

ร่วมของคณะ 
กรรมการสุขศึกษา
หรือทีมสหวิชาชีพ
ที่เก่ียวข้อง 

ร่วมของคณะ 
กรรมการสุขศึกษา 
ทีมสหวิชาชีพ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
และเครือข่าย
ตัวแทนภาค
ประชาชน 

7. มีแนวทางการประเมินผลการด าเนินงาน
สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพท่ีระบุ
ตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพ เครื่องมือ 
ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมาย  

 

 

ไม่มีแนวทางการ
ประเมินผลงาน 

มีแนวทางการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานสุขศึกษา
ท่ีระบุ ตัวชี้วัด
พฤติกรรม/ 
ระยะเวลา/
กลุ่มเป้าหมาย  

มีแนวทางการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานสุขศึกษา ท่ี
ระบุ ตัวชี้วัด
พฤติกรรม/ 
ระยะเวลา/
กลุ่มเป้าหมายและ 
เคร่ืองมือ 

8. มีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ 
แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาครบตามแผน
ท่ีก าหนด และการด าเนินกิจกรรมใช้การมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสุขศึกษาหรือ 
ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และ
ตัวแทนภาคประชาชน 

มีการจัดกิจกรรม
ไม่ครบตามแผน 

มีการจัดกิจกรรม
ครบตามแผนและ
การจัดกิจกรรมใช้
การส่วนร่วมของ
คณะ กรรมการสุข
ศึกษาหรือ ทีมสห
วิชาชีพ หน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

มีการจัดกิจกรรมครบ
ตามแผนและการจัด
กิจกรรมใช้มีการส่วน
ร่วมของคณะ 
กรรมการสุขศึกษา
หรือ ทีมสหวิชาชีพ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
และตัวแทนภาค
ประชาชน 

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

ไม่มีการสนับสนุน
เสริมพลังให้กับ
ภาคีเครือข่าย 

มีการสนับสนุน 
เสริมพลังให้กับภาคี
เครือข่ายสุขภาพท่ี
เป็นเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข 

มีการสนับสนุน เสริม
พลังให้แก่ภาคี
เครือข่ายสุขภาพ 
แกนน าสุขภาพภาค
ประชาชน 
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เกณฑ์การให้คะแนน  

(Scoring Guideline) 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

ด้านสุขศึกษา 

ค าอธิบาย เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการให้คะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

10. มีการประเมินผลและรายงานผลเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
 

ไม่มีการ
ประเมินผล 

มีผลการประเมินใน
ระดับปัจจัย 

มีผลการประเมิน
พฤติกรรมสุขภาพ
ตามวัตถุประสงค์เมื่อ
ส้ินสุดโครงการ 

11. มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพและ
น า ผลการเฝ้าระวังไปใช้ในการปรับกิจกรรม
ในแผนงาน/โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพ 

ไม่มีการเฝ้าระวัง
พฤติกรรมสุขภาพ 

มีแผนหรือแนวทาง 
วิธีการเฝ้าระวัง
พฤติกรรมสุขภาพ 
ในพฤติกรรมท่ีเป็น
ปัญหาสอดคล้อง
ตามแผน 

มีการเฝ้าระวังและน า 
ผลการเฝ้าระวังไปใช้
ในการปรับกิจกรรม
ในแผนงาน/โครงการ
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ 
 

II. กระบวนการสุขศึกษาในกลุ่มป่วยเพื่อสร้างเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยและครอบครัว 

12. มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB) และ
หรือ ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ( HL) ท่ี
สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญ 
 

ไม่มีข้อมูล
พฤติกรรมสุขภาพ
(HB) และหรือ 
ข้อมูลความรอบรู้
ด้านสุขภาพ( HL) 

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

มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ
(HB)และหรือ ข้อมูล
ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ(HL) และ 
น าไปใช้ในการวาง
แผนการด าเนิน งาน
สุขศึกษา (ก าหนด
วัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม) 

13. มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรม
สุขภาพ ท่ีสอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขท่ี
ส าคัญ 

ไม่มีการวิเคราะห์
ปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมสุขภาพ 

มีการวิเคราะห์
ปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมสุขภาพ 

มีการวิเคราะห์ปัจจัย
สาเหตุพฤติกรรม
สุขภาพ และน าไปใช้
ในการวางแผนการ
ด าเนินงานสุขศึกษา 
(ออกแบบกิจกรรม) 

14. มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ 
โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัด
กิจกรรมสุขศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์หรือ

ไม่มีแผนงาน 
หรือ โครงการ 
หรือ โปรแกรมสุข

มีแผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ 
โปรแกรมสุขศึกษา 

มีแผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ 
โปรแกรมสุขศึกษา 
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เกณฑ์การให้คะแนน  

(Scoring Guideline) 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

ด้านสุขศึกษา 

ค าอธิบาย เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการให้คะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

ตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพท่ีสอดคล้องกับ
ปัญหาสาธารณสุขในพื้นท่ีรับผิดชอบของ
โรงพยาบาล  

ศึกษา หรือ 
แผนการจัด
กิจกรรมสุขศึกษา 

หรือ แผนการจัด
กิจกรรมสุขศึกษา 
แต่ไม่มี
วัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมท่ี
สอดคล้องกับข้อมูล
พฤติกรรมในข้อ 
12 

หรือ แผนการจัด
กิจกรรมสุขศึกษา 
และมีวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรมท่ี
สอดคล้องกับ ข้อมูล
พฤติกรรมในข้อ 12 

15. มีการออกแบบกิจกรรมและใช้ส่ือการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ท่ีสอดคล้อง
กับปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพและ
ปัญหา ความต้องการและวิถีชีวิตของ
กลุ่มเป้าหมาย  

ไม่มีการออกแบบ
กิจกรรมและใช้
ส่ือ ท่ีใช้ข้อมูล
ปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรม 

มีการออกแบบ
กิจกรรมการ
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ 
ท่ีใช้มูลปัจจัย
สาเหตุพฤติกรรมท่ี
สอดคล้องกับข้อมูล
การวิเคราะห์ในข้อ 
13  

มีการออกแบบ
กิจกรรมและใช้สื่อ
การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ ท่ี
ใช้มูลปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมท่ี
สอดคล้องกับข้อมูล
การวิเคราะห์ในข้อ 
13  

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

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

แผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ 
โปรแกรมสุขศึกษา 
หรือ แผนการจัด
กิจกรรมสุขศึกษา 
จัดท าโดยการมีส่วน
ร่วมของคณะ 
กรรมการสุขศกึษา
หรือ ทีมสห
วิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 

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

17. มีแนวทางการประเมินผลการ
ด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม

ไม่มีแนวทางการ
ประเมินผลงาน 

มีแนวทางการ
ประเมินผลการ

มีแนวทางการ
ประเมินผลงาน 
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เกณฑ์การให้คะแนน  

(Scoring Guideline) 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

ด้านสุขศึกษา 

ค าอธิบาย เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการให้คะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

สุขภาพท่ีระบุตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพ 
เครื่องมือ ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมาย  
 
 

ด าเนินงานสุขศึกษา
ท่ีระบุ ตัวชี้วัด
พฤติกรรม/ 
ระยะเวลา/
กลุ่มเป้าหมาย  

สุขศึกษาท่ีระบุ 
ตัวชี้วัดพฤติกรรม/
ระยะเวลา 
/กลุ่มเป้าหมาย และ 
เคร่ืองมือ 

18. มกีารจัดกิจกรรมตามแผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ 
แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาครบตามแผน
ท่ีก าหนด และการจัดกิจกรรมใช้การมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการสุขศึกษาหรือ  
ทีมสหวิชาชีพ ผู้ป่วยและครอบครัว 

มีการจัดกิจกรรม
สุขศึกษา ไม่ครบ
ตามแผน 

มีการจัดกิจกรรม
สุขศึกษา ครบตาม
แผนและการจัด
กิจกรรมสุขศึกษา 
ใช้การมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการ
สุขศึกษาหรือ 
ทีมสหวิชาชีพท่ี
เกี่ยวข้อง 

มีการจัดกิจกรรมสุข
ศึกษา ครบตามแผน
และการจัดกิจกรรม
สุขศึกษา ใช้การมี
ส่วนร่วมของคณะ 
กรรมการสุขศึกษา 
ทีมสหวิชาชีพ และ
ผู้ป่วยและครอบครัว 

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

ไม่มีการ
สนับสนุนเสริม
พลังให้กับภาคี
เครือข่าย 

มีการสนับสนุน 
เสริมพลังให้กับภาคี
เครือข่ายท่ีเป็น
เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข  

มีการสนับสนุน 
เสริมพลังให้แก่ภาคี
เครือข่ายสุขภาพ 
แกนน าสุขภาพภาค
ประชาชน 

20. มีการประเมินผลและรายงานผลเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
 

ไม่มีการ
ประเมินผล 

มีผลการประเมิน
ระดับปัจจัย 

มีผลการประเมิน
พฤติกรรมสุขภาพ
ตามวัตถุประสงค์เมื่อ
ส้ินสุดโครงการ 

21. มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพท่ีระบุ
พฤติกรรมสุขภาพเป้าหมายวิธีการและ
เครื่องมือ ระยะเวลา  
 

ไม่มีการเฝ้าระวัง
พฤติกรรมสุขภาพ 

มีแผนหรือ
แนวทาง วิธีการเฝ้า
ระวังพฤติกรรม
สุขภาพ ใน
พฤติกรรมท่ีเป็น
ปัญหาสอดคล้อง
ตามแผน 

มีการเฝ้าระวังและ
น า ผลการเฝ้าระวัง
ไปใชใ้นการปรับ
กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ 
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หมวดที่ 3 ผลลัพธ์การด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  

เกณฑ์การให้คะแนน  

(Scoring Guideline) 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

ด้านสุขศึกษา 

ค าอธิบาย เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการให้คะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

22. กลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านกระบวนการสุข
ศึกษามีพฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรือความ
รอบรู้ทางสุขภาพ(HL) ในปัญหาสาธารณสุข
ท่ีส าคัญเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีถูกต้อง
เพิ่มขึ้น  

 

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

สามารถแสดง
ผลเปรียบเทียบ
พฤติกรรมสุขภาพ 
(HB) หรือความ
รอบรู้ทางสุขภาพ
(HL) ท่ีเปล่ียนไป
ของกลุ่มเป้าหมาย 
ได้ 1 กลุ่ม (กลุ่มไม่
ป่วย หรือกลุ่มป่วย) 

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

23.กลุ่มเป้าหมาย ท่ีผ่านกระบวนการสุข
ศึกษามีภาวะสุขภาพท่ีดีขึ้น 

 

ไม่สามารถ
แสดงผลภาวะ
สุขภาพท่ี
เปล่ียนไปได้ 

สามารถแสดง
ผลเปรียบเทียบ
ภาวะสุขภาพท่ี
เปล่ียนไปได้ของ
กลุ่มเป้าหมาย ได้ 
1 กลุ่ม (กลุ่มไม่
ป่วย หรือกลุ่มป่วย) 

สามารถแสดง
ผลเปรียบเทียบภาวะ
สุขภาพท่ีเปล่ียนไปได้
ของกลุ่มเป้าหมาย 
ได้ท้ัง 2 กลุ่ม (กลุ่ม
ไม่ป่วยและกลุ่มป่วย) 

24. มีงานวิจัย หรือ นวัตกรรม หรือ 
ต้นแบบ หรือผลงานเด่นท่ีประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินงานสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพปีละ 1เรื่อง 
ภายใต้ปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญ 5 ปัญหา 

 

 

ไม่มี มี ต้นแบบ หรือ
ผลงานเด่น 

มีงานวิจัย หรือ 
นวัตกรรม 
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เกณฑ์การให้คะแนน  

(Scoring Guideline) 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

ด้านสุขศึกษา 

ค าอธิบาย เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการให้คะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

25. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความพึง
พอใจ ต่อกระบวนการสุขศึกษาตาม
แผนงานโครงการ 
 

ไม่มีการส ารวจ
ความพึงพอใจ 

ผลการประเมิน
ความพึงพอใจต่อ
บริการสุขศึกษา 
น้อยกว่าร้อยละ 
80  

มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจต่อ
บริการสุขศึกษา
มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 80  

เกณฑ์ท้ังหมด 26 ข้อ คะแนนเต็ม 26 คะแนน 
สูตรค านวณ ร้อยละ = (คะแนนที่ได้ x 26)/100 
จัดระดับการพัฒนาตามช่วงคะแนน ดังนี้ 

• ระดับพื้นฐาน : ต่ ากว่า ร้อยละ 60 

• ระดับพัฒนา : ร้อยละ 60 - น้อยกว่า ร้อยละ 85 
• ระดับคุณภาพ : ต้ังแต่ ร้อยละ 85 ขึ้นไป 
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แบบและเกณฑ์การประเมนิมาตรฐาน ระบบบรกิารสุขภาพด้านสุขศึกษา รพศ. / รพท. 

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

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

ปีงบประมาณ : 2562 

แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

1. มีบุคลากรด าเนินงานสุขศึกษาและได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านพฤติกรรมสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ(ในปีที่ผ่านมาจนถึงปีปัจจุบัน) 

0 คะแนน มีผู้รับผิดชอบในกลุ่มงานสุขศึกษา แต่ผู้รับผิดชอบ ไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ในปีท่ีผ่านมา
จนถึงปีปัจจุบัน 

  
0.5 คะแนน มีผู้รับผิดชอบในกลุ่มงานสุขศึกษาและผู้รับผิดชอบ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 1 คนในปีท่ี

ผ่านมาจนถึงปีปัจจุบัน 

1 คะแนน มีผู้รับผิดชอบในกลุ่มงานสุขศึกษา และผู้รับผิดชอบ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 2 คนในปีท่ี
ผ่านมาจนถึงปีปัจจุบัน 

I. กระบวนการสุขศกึษาในกลุ่มไมป่่วยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 

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

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

แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

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

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

3. มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ 

0 คะแนน ไม่มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ 

  
0.5 คะแนน มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ 

1 คะแนน มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ และน าไปใชใ้นการวางแผนการด าเนินงานสุข
ศึกษา (ออกแบบกิจกรรม) 

4. มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาที่มีวัตถุประสงค์หรือตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุข 
ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล 

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

0.5 คะแนน มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา 

แต่ไม่มีวัตถุ ประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับข้อมูลพฤติกรรมในข้อ 2 

1 คะแนน มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา 

และมีวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับ ข้อมูลพฤติกรรมในข้อ 2 

5. มีการออกแบบกิจกรรมและใช้สื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพและปัญหา ความต้องการและวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย 

0 คะแนน ไม่มีการออกแบบกิจกรรมและใช้ส่ือ ท่ีใช้ข้อมูลปัจจัยสาเหตุพฤติกรรม 

  

0.5 คะแนน มีการออกแบบกิจกรรมการ ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ท่ีใช้ข้อมูลปัจจัยสาเหตุพฤติกรรม
ท่ีสอดคล้องกับข้อมูลการวิเคราะห์ในข้อ 3 

1 คะแนน มีการออกแบบกิจกรรมและใช้สื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ท่ีใช้ข้อมูลปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับข้อมูลการวิเคราะห์ในข้อ 3 

 



 

คู่มือ การส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจ าปี พ.ศ. 2562                                                                                             หน้า ๒๑๗/246 

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

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

ปีงบประมาณ : 2562 

แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

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

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

  
0.5 คะแนน แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดท า

โดยการมีส่วนร่วมของคณะ กรรมการสุขศึกษาหรือทีมสหวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 

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

7. มีแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ระบุตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพ เคร่ืองมือ ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมาย 

0 คะแนน ไม่มีแนวทางการประเมินผลงาน   
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แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

0.5 คะแนน มีแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาท่ีระบุ ตัวชี้วัดพฤติกรรม/ ระยะเวลา/
กลุ่มเป้าหมาย 

1 คะแนน มีแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษา ท่ีระบุ ตัวชี้วัดพฤติกรรม/ ระยะเวลา/
กลุ่มเป้าหมายและ เคร่ืองมือ 

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

0 คะแนน มีการจัดกิจกรรมไม่ครบตามแผน 

  
0.5 คะแนน มีการจัดกิจกรรมครบตามแผนและการจัดกิจกรรมใช้การส่วนร่วมของคณะกรรมการสุข

ศึกษาหรือ ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

1 คะแนน มีการจัดกิจกรรมครบตามแผนและการจัดกิจกรรมใช้มีการส่วนร่วมของคณะ กรรมการสุข
ศึกษาหรือ ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และตัวแทนภาคประชาชน 
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แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

9. มีการ สนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคี เครือข่าย แกนน าสุขภาพภาคประชาชน ในการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

0 คะแนน ไม่มีการสนับสนุนเสริมพลังให้กับภาคีเครือข่าย 

  0.5 คะแนน มีการสนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคีเครือข่ายสุขภาพท่ีเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

1 คะแนน มีการสนับสนุน เสริมพลังให้แก่ภาคีเครือข่ายสุขภาพ แกนน าสุขภาพภาคประชาชน 

10. มีการประเมินผลและรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร 

0 คะแนน ไม่มีการประเมินผล 

  0.5 คะแนน มีผลการประเมินในระดับปัจจัย 

1 คะแนน มีผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพตามวัตถุประสงค์เมื่อส้ินสุดโครงการ 

11. มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสขุภาพและน า ผลการเฝ้าระวังไปใช้ในการปรับกิจกรรมในแผนงาน/โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
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แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

0 คะแนน ไม่มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ 

  
0.5 คะแนน มีแผนหรือแนวทาง วิธีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ในพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาสอดคล้อง

ตามแผน 

1 คะแนน มีการเฝ้าระวังและน า ผลการเฝ้าระวังไปใช้ในการปรับกิจกรรมในแผนงาน/โครงการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 

II. กระบวนการสุขศกึษาในกลุ่มป่วยเพื่อสร้างเสริมการจดัการตนเองในผูป้่วยและครอบครัว 

12. มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB) และหรือ ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ( HL) ที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขที่ส 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) 
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แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

13. มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ 

0 คะแนน ไม่มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ 

  
0.5 คะแนน มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ 

1 คะแนน มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ และน าไปใช้ในการวางแผนการด าเนินงาน 

สุขศึกษา (ออกแบบกิจกรรม) 

14. มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาที่มีวัตถุประสงค์หรือตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขใน
พื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล 

0 คะแนน ไม่มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา 

  
0.5 คะแนน 

มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา 

แต่ไม่มีวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับข้อมูลพฤติกรรมในข้อ 12 
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แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

1 คะแนน มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา 

และมีวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับ ข้อมูลพฤติกรรมในข้อ 12 

15. มีการออกแบบกิจกรรมและใช้สื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพและปัญหา ความต้องการและวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย 

0 คะแนน ไม่มีการออกแบบกิจกรรมและใช้ส่ือ ท่ีใช้ข้อมูลปัจจัยสาเหตุพฤติกรรม 

  
0.5 คะแนน มีการออกแบบกิจกรรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ท่ีใช้มูลปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมท่ี

สอดคล้องกับข้อมูลการวิเคราะห์ในข้อ 13 

1 คะแนน มีการออกแบบกิจกรรมและใช้สื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ท่ีใช้มูลปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับข้อมูลการวิเคราะห์ในข้อ 13 

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

0 คะแนน แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดท า   
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แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

โดยผู้รับผิดชอบงาน 

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

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

17. มแีนวทางการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ระบุตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพ เคร่ืองมือ ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมาย 

0 คะแนน ไม่มีแนวทางการประเมินผลงาน 

  
0.5 คะแนน มีแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาท่ีระบุ ตัวชี้วัดพฤติกรรม/ ระยะเวลา/

กลุ่มเป้าหมาย 

1 คะแนน มีแนวทางการประเมินผลงาน 
สุขศึกษาท่ีระบุ ตัวชี้วัดพฤติกรรม/ระยะเวลา/กลุ่มเป้าหมาย และ เคร่ืองมือ 
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แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

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

0 คะแนน มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษา ไม่ครบตามแผน 

  
0.5 คะแนน มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษา ครบตามแผนและการจัดกิจกรรมสุขศึกษา ใช้การมีส่วนร่วมของ

คณะกรรมการสุขศึกษาหรือ ทีมสหวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 

1 คะแนน มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษา ครบตามแผนและการจัดกิจกรรมสุขศึกษา ใช้การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ และผู้ป่วยและครอบครัว 

19. มีการ สนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคีเครือข่าย แกนน าสุขภาพภาคประชาชน ในการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

0 คะแนน ไม่มีการสนับสนุนเสริมพลังให้กับภาคีเครือข่าย 

  0.5 คะแนน มีการสนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคีเครือข่ายท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 

1 คะแนน มีการสนับสนุน เสริมพลังให้แก่ภาคีเครือข่ายสุขภาพ แกนน าสุขภาพภาคประชาชน 
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แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

20. มีการประเมินผลและรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร 

0 คะแนน ไม่มีการประเมินผล 

  0.5 คะแนน มีผลการประเมินระดับปัจจัย 

1 คะแนน มีผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพตามวัตถุประสงค์เมื่อส้ินสุดโครงการ 

21. มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่ระบุพฤติกรรมสุขภาพเป้าหมายวิธีการและเคร่ืองมือ ระยะเวลา  

0 คะแนน ไม่มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ 

  
0.5 คะแนน มีแผนหรือแนวทาง วิธีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ในพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาสอดคล้องตามแผน 

1 คะแนน มีการเฝ้าระวังและน า ผลการเฝ้าระวังไปใช้ในการปรับกิจกรรมในแผนงาน/โครงการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 
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แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

22. มีการวิจัยด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของโรงพยาบาล และเก่ียวกับกระบวนการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกร รม
สุขภาพ อย่างน้อย 1 เรื่อง  

0 คะแนน ไม่มีการวิจัยด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 

  
0.5 คะแนน มีโครงร่างงานวิจัยด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพท่ีสอดคล้องกับ 1ใน 5 ปัญหา

สาธารณสุขของหน่วยงานหรือพื้นท่ี(บทท่ี 1-3) 

1 คะแนน มีรายงานการวิจัยด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพท่ีสอดคล้องกับ 1ใน 5 ปัญหา
สาธารณสุขของหน่วยงานหรือพื้นท่ี 

23. กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านกระบวนการสุขศึกษามีพฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรือความรอบรู้ทางสุขภาพ(HL) ในปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกต้องเพิ่มขึน้  

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

  
0.5 คะแนน สามารถแสดงผลเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรือความรอบรู้ทางสุขภาพ(HL) ท่ี

เปล่ียนไปของกลุ่มเป้าหมาย ได้ 1 กลุ่ม (กลุ่มไม่ป่วย หรือกลุ่มป่วย) 
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ปีงบประมาณ : 2562 

แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

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

24. กลุ่มเป้าหมาย ที่ผ่านกระบวนการสุขศึกษามีภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น 

0 คะแนน ไม่สามารถแสดงผลภาวะสุขภาพท่ีเปล่ียนไปได้ 

  
0.5 คะแนน สามารถแสดงผลเปรียบเทียบภาวะสุขภาพท่ีเปล่ียนไปได้ของกลุ่มเป้าหมาย ได้ 1 กลุ่ม (กลุ่ม

ไม่ป่วย หรือกลุ่มป่วย) 

1 คะแนน สามารถแสดงผลเปรียบเทียบภาวะสุขภาพท่ีเปล่ียนไปได้ของกลุ่มเป้าหมาย ได้ท้ัง 2 กลุ่ม 
(กลุ่มไม่ป่วยและกลุ่มป่วย) 

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

0 คะแนน ไม่มี 
  

0.5 คะแนน มี  
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ปีงบประมาณ : 2562 

แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

1 คะแนน มี และ มีการเผยแพร่สู่สาธารณะ 

26. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ ต่อกระบวนการสุขศึกษาตามแผนงานโครงการ 

0 คะแนน ไม่มีการส ารวจความพึงพอใจ 

  0.5 คะแนน ผลการประเมินความพึงพอใจต่อบริการสุขศึกษา น้อยกว่าร้อยละ 80 

1 คะแนน มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อบริการสุขศึกษามากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 

รวม   

เกณฑ์ท้ังหมด 26 ข้อ คะแนนเต็ม 26 คะแนน 

สูตรค านวณ ร้อยละ = (คะแนนที่ได้ x 26)/100 

ช่วงคะแนน 

• ระดับพื้นฐาน : ต่ ากว่า ร้อยละ 60 
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ปีงบประมาณ : 2562 

แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

• ระดับพัฒนา : ร้อยละ 60 - น้อยกว่า ร้อยละ 85 

• ระดับคุณภาพ : ต้ังแต่ ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา  

  ระดับพื้นฐาน  ระดับพัฒนา  ระดับคุณภาพ  

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

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

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

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

ชื่อสถานบริการสุขภาพ : ……………………………………………………… จังหวัด : …………………….………….. อ าเภอ : ………………………..……. ต าบล : ………………..……………. 
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แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

1. มีบุคลากรด าเนินงานสุขศึกษาและได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านพฤติกรรมสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ(ในปีที่ผ่านมาจนถึงปีปัจจุบัน) 

0 คะแนน ไม่มีผูรั้บผิดชอบงานสุขศึกษา หรือ ทีมงาน หรือ คณะกรรมการ ในปีท่ีผ่านมาจนถึงปีปัจจุบัน 

  
0.5 คะแนน มีผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษา หรือ ทีมงาน หรือ คณะ กรรมการแต่ไม่ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพในปีท่ีผ่านมาจนถึงปีปัจจุบัน 

1 คะแนน มีผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษา หรือ ทีมงาน หรือ คณะกรรมการและได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
ในปีท่ีผ่านมาจนถึงปีปัจจุบัน 

I. กระบวนการสุขศกึษาในกลุ่มไมป่่วยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 

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

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

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

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

3. มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ ท่ีสอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญ 

0 คะแนน ไม่มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ 

  
0.5 คะแนน มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ 

1 คะแนน มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ และน าไปใชใ้นการวางแผนการด าเนินงานสุข
ศึกษา (ออกแบบกิจกรรม) 

4. มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาที่มีวัตถุประสงค์หรือตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขใน
พื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล 

0 คะแนน ไม่มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา 

  
0.5 คะแนน มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา 

แต่ไม่มีวัตถุ ประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับข้อมูลพฤติกรรมในข้อ 2 

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

และมีวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับ ข้อมูลพฤติกรรมในข้อ 2 

5. มีการออกแบบกิจกรรมและใช้สื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับปัจจัยสาเห ตุพฤติกรรมสุขภาพและปัญหา ความต้องการและวิถีชีวิตของ
กลุ่มเป้าหมาย 

0 คะแนน ไม่มีการออกแบบกิจกรรมและใช้ส่ือ ท่ีใช้ข้อมูลปัจจัยสาเหตุพฤติกรรม 

  
0.5 คะแนน มีการออกแบบกิจกรรมการ ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ท่ีใช้ข้อมูลปัจจัยสาเหตุพฤติกรรม

ท่ีสอดคล้องกับข้อมูลการวิเคราะห์ในข้อ 3 

1 คะแนน มีการออกแบบกิจกรรมและใช้สื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ท่ีใช้ข้อมูลปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับข้อมูลการวิเคราะห์ในข้อ 3 

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

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

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

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

โดยการมีส่วนร่วมของคณะ กรรมการสุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และ
เครือข่ายตัวแทนภาค 

7. มีแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ระบุตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพ เคร่ืองมือ ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมาย 

0 คะแนน ไม่มีแนวทางการประเมินผลงาน 

  
0.5 คะแนน มีแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาท่ีระบุ ตัวชี้วัดพฤติกรรม/ ระยะเวลา/

กลุ่มเป้าหมาย 

1 คะแนน มีแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษา ท่ีระบุ ตัวชี้วัดพฤติกรรม/ ระยะเวลา/
กลุ่มเป้าหมายและ เคร่ืองมือ 

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

0 คะแนน มีการจัดกิจกรรมไม่ครบตามแผน 

  
0.5 คะแนน มีการจัดกิจกรรมครบตามแผนและการจัดกิจกรรมใช้การส่วนร่วมของคณะกรรมการสุข

ศึกษาหรือ ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

1 คะแนน มีการจัดกิจกรรมครบตามแผนและการจัดกิจกรรมใช้มีการส่วนร่วมของคณะ กรรมการสุข
ศึกษาหรือ ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และตัวแทนภาคประชาชน 
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แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

9. มีการ สนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคี เครือข่าย แกนน าสุขภาพภาคประชาชน ในการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

0 คะแนน ไม่มีการสนับสนุนเสริมพลังให้กับภาคีเครือข่าย 

  0.5 คะแนน มีการสนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคีเครือข่ายสุขภาพท่ีเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

1 คะแนน มีการสนับสนุน เสริมพลังให้แก่ภาคีเครือข่ายสุขภาพ แกนน าสุขภาพภาคประชาชน 

10. มีการประเมินผลและรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร 

0 คะแนน ไม่มีการประเมินผล 

  0.5 คะแนน มีผลการประเมินในระดับปัจจัย 

1 คะแนน มีผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพตามวัตถุประสงค์เมื่อส้ินสุดโครงการ 

11. มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพและน า ผลการเฝ้าระวังไปใช้ในการปรับกิจกรรมในแผนงาน/โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

0 คะแนน ไม่มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ 

  
0.5 คะแนน มีแผนหรือแนวทาง วิธีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ในพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาสอดคล้องตามแผน 

1 คะแนน มีการเฝ้าระวังและน า ผลการเฝ้าระวังไปใช้ในการปรับกิจกรรมในแผนงาน/โครงการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 
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แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

II. กระบวนการสุขศกึษาในกลุ่มป่วยเพื่อสร้างเสริมการจดัการตนเองในผูป้่วยและครอบครัว 

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

0 คะแนน ไม่มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ 

  
0.5 คะแนน มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ 

1 คะแนน มีการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ และน าไปใช้ในการวางแผนการด าเนินงาน 

สุขศึกษา (ออกแบบกิจกรรม) 

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

0 คะแนน ไม่มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา 

  

0.5 คะแนน มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา 

แต่ไม่มีวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับข้อมูลพฤติกรรมในข้อ 12 

1 คะแนน มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา 

และมีวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับ ข้อมูลพฤติกรรมในข้อ 12 

15. มีการออกแบบกิจกรรมและใช้สื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุ ขภาพและปัญหา ความต้องการและวิถีชีวิตของ
กลุ่มเป้าหมาย 

0 คะแนน ไม่มีการออกแบบกิจกรรมและใช้ส่ือ ท่ีใช้ข้อมูลปัจจัยสาเหตุพฤติกรรม 

  
0.5 คะแนน มีการออกแบบกิจกรรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ท่ีใช้มูลปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมท่ี

สอดคล้องกับข้อมูลการวิเคราะห์ในข้อ 13 

1 คะแนน มีการออกแบบกิจกรรมและใช้สื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ท่ีใช้มูลปัจจัยสาเหตุ
พฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับข้อมูลการวิเคราะห์ในข้อ 13 

16. แผนงาน หรือ โครงการ หรือโปรแกรม สุขศึกษาหรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดท าโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง และเครือข่ายตัวแทนภาคประชาชน 
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แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

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

  
0.5 คะแนน แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดท า

โดยการมีส่วนร่วมของคณะ กรรมการสุขศึกษาหรือ ทีมสหวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 

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

17. มีแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ระบุตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภาพ เคร่ืองมือ ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมาย 

0 คะแนน ไม่มีแนวทางการประเมินผลงาน 

  

0.5 คะแนน มีแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาท่ีระบุ ตัวชี้วัดพฤติกรรม/ ระยะเวลา/
กลุ่มเป้าหมาย 

1 คะแนน มีแนวทางการประเมินผลงาน 

สุขศึกษาท่ีระบุ ตัวชี้วัดพฤติกรรม/ระยะเวลา/กลุ่มเป้าหมาย และ เคร่ืองมือ 

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

0 คะแนน มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษา ไม่ครบตามแผน 

  
0.5 คะแนน มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษา ครบตามแผนและการจัดกิจกรรมสุขศึกษา ใช้การมีส่วนร่วมของ

คณะกรรมการสุขศึกษาหรือ ทีมสหวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 

1 คะแนน มีการจัดกิจกรรมสุขศึกษา ครบตามแผนและการจัดกิจกรรมสุขศึกษา ใช้การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ และผู้ป่วยและครอบครัว 

19. มีการ สนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคีเครือข่าย แกนน าสุขภาพภาคประชาชน ในการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

0 คะแนน ไม่มีการสนับสนุนเสริมพลังให้กับภาคีเครือข่าย 

  0.5 คะแนน มีการสนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคีเครือข่ายท่ีเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

1 คะแนน มีการสนับสนุน เสริมพลังให้แก่ภาคีเครือข่ายสุขภาพ แกนน าสุขภาพภาคประชาชน 

20. มีการประเมินผลและรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร 

0 คะแนน ไม่มีการประเมินผล 

  0.5 คะแนน มีผลการประเมินระดับปัจจัย 

1 คะแนน มีผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพตามวัตถุประสงค์เมื่อส้ินสุดโครงการ 
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แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

21. มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่ระบุพฤติกรรมสุขภาพเป้าหมายวิธีการและเคร่ืองมือ ระยะเวลา  

0 คะแนน ไม่มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ 

  
0.5 คะแนน มีแผนหรือแนวทาง วิธีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ในพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาสอดคล้อง

ตามแผน 

1 คะแนน มีการเฝ้าระวังและน า ผลการเฝ้าระวังไปใช้ในการปรับกิจกรรมในแผนงาน/โครงการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 

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

0 คะแนน ไม่สามารถแสดง 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) 

23. กลุ่มเป้าหมาย ที่ผ่านกระบวนการสุขศึกษามีภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น 

0 คะแนน ไม่สามารถแสดงผลภาวะสุขภาพท่ีเปล่ียนไปได้   
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แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

0.5 คะแนน สามารถแสดงผลเปรียบเทียบภาวะสุขภาพท่ีเปล่ียนไปได้ของกลุ่มเป้าหมาย ได้ 1 กลุ่ม (กลุ่ม
ไม่ป่วย หรือกลุ่มป่วย) 

1 คะแนน สามารถแสดงผลเปรียบเทียบภาวะสุขภาพท่ีเปล่ียนไปได้ของกลุ่มเป้าหมาย ได้ท้ัง 2 กลุ่ม 
(กลุ่มไม่ป่วยและกลุ่มป่วย) 

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

0 คะแนน ไม่มี 

  0.5 คะแนน มี ต้นแบบ หรือผลงานเด่น 

1 คะแนน มีงานวิจัย หรือ นวัตกรรม 

25. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ ต่อกระบวนการสุขศึกษาตามแผนงานโครงการ 

0 คะแนน ไม่มีการส ารวจความพึงพอใจ 

  0.5 คะแนน ผลการประเมินความพึงพอใจต่อบริการสุขศึกษา น้อยกว่าร้อยละ 80 

1 คะแนน มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อบริการสุขศึกษามากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 

รวม   
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แบบและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการด้านสุขศึกษา คะแนน เอกสารหรือหลักฐานพิจารณาในการประเมิน 

     เกณฑ์ท้ังหมด 25 ข้อ คะแนนเต็ม 25 คะแนน 

สูตรค านวณ ร้อยละ = (คะแนนที่ได้ x 25)/100 

ช่วงคะแนน  

• ระดับพื้นฐาน : ต่ ากว่า ร้อยละ 60 • ระดับพัฒนา : ร้อยละ 60 - น้อยกว่า ร้อยละ 85 • ระดับคุณภาพ : ต้ังแต่ ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา  

  ระดับพื้นฐาน  ระดับพัฒนา  ระดับคุณภาพ  

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

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

  ต าแหน่ง........................................................................... 
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ความเปน็มาของการพัฒนา 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาล 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตราท่ี 55 ได้ก าหนดไว้ว่า รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชน
ได้รับบริการสาธารณสุข ท่ีมีประสิทธิภาพอย่างท่ัวถึง เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริม
สุขภาพและการป้องกันโรค และส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  

  บริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง ต้องครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม และป้องกันโรค  
การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพด้วย  

  จากประเด็นนี้ รัฐต้องพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างบุคคลย่อมมี
สิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขท่ีเหมาะสมและได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มี สิทธิได้รับการ
รักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายบุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุข
จากรัฐซึ่งต้องเป็นไปอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพบุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตราย
จากรัฐอย่างเหมาะสม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและทันต่อเหตุการณ์รัฐต้องด าเนินการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนา
ระบบสุขภาพท่ีเน้นการสร้างเสริมสุขภาพอันน าไปสู่สุขภาวะท่ียั่งยืนของประชาชน รวมท้ังจัดและส่งเสริม  
ให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐานอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เอกชนและชุมชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข โดยผู้มีหน้าท่ีให้บริการดังกล่าวซึ่งได้ปฏิบัติหน้าท่ี
ตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 

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

 
ภาพแสดงความสอดคล้องของมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA) ฉบับท่ี 4 
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ดังนั้นความปลอดภัยของผู้ป่วย นับเป็นปัญหาส าคัญและมีผลกระทบต่อวงการแพทย์และ
สาธารณสุขท่ัวโลก รวมท้ังมีผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ สังคมของผู้ให้และผู้รับริการ เกิดปัญหาการ
ฟ้องร้อง และความสูญเสียทางเศรษฐกิจ จากรายงานพบว่าในแต่ละปีมี ผู้ป่วยกว่าล้านคนต้องเจ็บป่วย  
มีภาวะแทรกซ้อนหรือเสียชีวิตจากการเข้ารับบริการทางการแพทย์  

องค์การอนามัยโลกระบุว่า อุบัติการณ์ความเส่ียงของผู้ป่วยท่ีรักษาในโรงพยาบาล ท่ีเกิดขึ้น  มีถึงร้อยละ 
4 – 16 และพบว่าในประเทศท่ีพัฒนาแล้วประมาณ 1 ใน 10 คน ท่ีเข้ารับการรักษาจะได้รับอันตรายท่ีอาจเกิด
จากความผิดพลาดหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่างๆ และอุบัติการณ์ในประเทศก าลังพัฒนาเกิดข้ึนสูงกว่าประเทศ
ท่ีพัฒนาแล้วหลายเท่า (อ้างในสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 

ท่ีส าคัญมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ฉบับปี 2560 นี้ ยังความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ( JCI) 
ในส่วนชองการจัดการอาคารสถานท่ีและความปลอดภัย Facility Management and Safety (FMS) อันได้แก่ 
ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย (safety and security) วัตถุอันตราย (hazardous materials) มีการ
ควบคุมการสัมผัส การจัดเก็บ และการใช้สารกัมมันตรังสีและวัตถุอันตรายอื่นๆ รวมท้ังการก าจัดของเสียอันตราย
อย่างปลอดภัยการจัดการภาวะฉุกเฉิน (emergency management) มีการวางแผนตอบสนองต่อโรคระบาด  
ภัยพิบัติ และภาวะฉุกเฉิน และมีการตอบสนองอย่างมีประสิทธิผลความปลอดภัยด้านอัคคีภัย (fire safety) มีการ
ปกป้องทรัพย์สินและ ผู้พ านักอาศัยจากอัคคีภัยและควันไฟเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ (medical equipment) 
 มีการคัดเลือก การบ ารุงรักษา และใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์เพื่อให้มีความเส่ียงน้อยท่ีสุดระบบ
สาธารณูปโภค (utility systems) มีการบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปโภคอื่นๆ เพื่อลดความเส่ียง
ต่อการล่มของระบบสาธารณูปโภคให้เหลือน้อยท่ีสุด 

ด้วยความจ าเป็นดังกล่าว กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงตระหนักถึงปัญหาด้านความปลอดภัยจากการ
รับบริการของประชาชน ท่ีมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของ
ประเทศให้มีคุณภาพและความปลอดภัยอย่างมีมาตรฐานสากล จึงได้สร้างองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติเพื่อ
ขับเคล่ือนในระดับประเทศ ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข น ามาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ ไปใช้ในทางปฏิบัติ ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมและความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง ในการก ากับ
ติดตามคุณภาพมาตรฐานผ่านกลไกการเย่ียมประเมินมาตรฐานระบบริการสุขภาพอย่างมีคุณค่า  
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การประเมินระดับการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้  
 

ระดบั มาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ 

1 ระดับพื้นฐาน หมายถึง โรงพยาบาลเน้นการมีเป้าหมายของงาน ทบทวนปัญหา /  
ความเส่ียงการให้บริการและการดูแลสถานท่ีและสภาพแวดล้อม หามาตรการป้องกันและ
ด าเนินการต่อเนื่อง มีแผนการบริหารความเส่ียงด้านโครงสร้าง กายภาพ และมีก าลังคน 
ท่ีชัดเจน ซึ่งโรงพยาบาลเองต้องมีการประเมินองค์กรตนเองครบทุกด้าน (เกณฑ์ใน
ระดับพื้นฐาน คือ มีด้านใดด้านหนึ่งจาก 7 ด้าน มีคะแนนต่ ากว่า 60%) 

2 ระดับพัฒนา หมายถึง โรงพยาบาลมีการเช่ือมโยง การบริหารความเส่ียง การประกัน
คุณภาพ และการพัฒนา คุณภาพอย่างต่อเนื่องเข้าด้วยกันทุกหน่วยภายในองค์กร เน้นการ
น าข้อมูลวิชาการ และมาตรฐานในแต่ละด้านมาสู่การปฏิบัติ มีการติดตาม บริการท่ีเน้น
ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งโรงพยาบาลมีการประเมินองค์กรตนเอง
ครบทุกด้าน  

3 ระดับคุณภาพ หมายถึง โรงพยาบาล ได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพครบถ้วน มีรูปธรรมของการ พัฒนาท่ีชัดเจน จนเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในองค์กร  
ซึ่งโรงพยาบาลมีการประเมินองค์กรตนเองครบทุกด้าน (เกณฑ์ท่ีได้ระดับคุณภาพ คือ 
คะแนนในแต่ละด้าน ท้ัง 7 ด้านไม่ต่ ากว่า 85 %) 

 
ประเมินองค์กรตนเองครบทุกด้าน หมายถึงครบท้ัง 7 ด้าน ได้แก่ 

  1. ด้านระบบการจัดการคุณภาพในโรงพยาบาล 
  2. ด้านระบบอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล 
  3. ด้านระบบความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
  4. ด้านระบบส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล 
  5. ด้านระบบส่ือสารในโรงพยาบาล 
  6. ด้านระบบเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล 
  7. ด้านระบบสุขศึกษาในโรงพยาบาล 

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

  ในกรณีท่ีโรงพยาบาลรับการเย่ียมประเมินทุกระบบท้ังโรงพยาบาล ครอบคลุมปัญหาสาธารณสุขในอันดับ
ต้นๆ และได้ระดับ 3 หรือ ระดับคุณภาพ ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต สามารถยื่นเรื่องไปยังกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพเพื่อขอการรับรองคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ท่ีมีคณะรับรองมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ ท่ีแต่งต้ังโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พิจารณารับรองให้ต่อไป 
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 1.เครือ่งมือ/เกณฑ ์
- ระบบการจัดการคุณภาพใน
โรงพยาบาล(ด้านท่ี 1) 

- ระบบอาคาร สิ่งแวดล้อมและ
วิศวกรรมการแพทย์ (ด้านท่ี2-6)  

- ระบบสุขศึกษา (ด้านท่ี 7) 
 

2.ผู้เยี่ยมประเมินฯ 
คณะกรรมการเยี่ยมประเมิน
ระดับเขต ทีมละ 5-7 คน /ทีม 
(ต้องจัดทีมลงเยี่ยมประเมิน ณ 
โรงพ ยาบาล  เพื่ อล งเยี่ ย ม
ประเมินพื้นท่ีจริง) 
 

 
 

3. ขั้นตอนการเยี่ยมประเมิน 
ระยะเวลา 
ไตรมาสที่ 1 
- เขตประชุมชี้แจง มาตรฐาน แก่ผู้รับผิดชอบงาน 
- จัดท าแผนและแจ้งแผน/แนวทางการเย่ียมแก่

สถานบริการ 
ไตรมาสที่ 2-3 ด าเนินการเย่ียม     ไตรมาสที่ 4 
รายงานผล          ประเด็นการเยี่ยมกระบวนงานที่มี
คุณภาพ / ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ นวัตกรรม Best Practice/โอกาส
พัฒนาของสถานบริการสุขภาพกระบวนการเยี่ยม 

 1. ใช้ Concept KM. แบบกัลยาณมิตร  
Empowerment Survey 
2. สถานบริการสุขภาพมีการประเมินตนเอง     3.
คณะกรรมการลงเย่ียม 
ส่วนของผู้รับการเยี่ยมประเมิน 

 1. ผู้บริหารสถานบริการสุขภาพ ทีมผู้รับผิดชอบ  
  และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง          2. รพ.สต.เครือข่าย 
 3. ภาคี เครือข่ายสุขภาพ 
รายงานสรุปการตรวจเยี่ยม 

1. สรุปการตรวจเย่ียมเบื้องตนต่อผู้รับการเย่ียมในที่
ประชุมในวันเย่ียมประเมิน    
2. แจ้งผลผ่าน เขตตรวจราชการ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ส าเนาให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
หลังการคณะกรรมการรับรองระดับเขตประชุมรับรอง
ผลแล้ว 
 
 
 

แนวคดิ/หลกัการ : กัลยาณมิตร/สอนงาน ประยุกตจ์าก รูปแบบของ สรพ. 

กรอบการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ 

4. ประเมินความพึงพอใจ 

 

 5. ปรับปรุงคุณภาพการ 

เย่ียมประเมิน 
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ที่ปรึกษา 

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

 

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

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


