
 

AR : หมวดงานสถาปัตยกรรม  
1. แผนพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาล 
 แผนพัฒนาและการวางผังด้านอาคารและสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล    เป็นเครื่องมือทีช่่วยใน
การบริหารจัดการ และเป็นแนวทางด าเนินงานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมอย่างเป็นระบบ   

โรงพยาบาลจะต้องมีข้อมูลด้านกายภาพของโรงพยาบาลในปัจจุบัน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่งก่อสร้างต่างๆ เพ่ือง่ายต่อการบริหารจัดการ   รวมถึงมีการวางแผนพัฒนา
และวางผังแม่บทด้านอาคารและสภาพแวดล้อม เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาด้านอาคารและสภาพแวดล้อม
ทีส่อดคล้องกับแผนหรือนโยบายหลักของโรงพยาบาล   

 การประเมินในหมวดนี้ประกอบด้วย 2 เกณฑ์  โดยแต่ละเกณฑ์มีคะแนน 1 คะแนน  รวมคะแนนเต็ม
เท่ากับ 2 คะแนน 
 ส าหรับรายละเอียดเกณฑ์การประเมินและคะแนนในแต่ละเกณฑ์มีดังนี้    
หัวข้อ เกณฑ์ประเมิน คะแนน 
1.1 มีแผนแม่บท (แผนพัฒนาและวางผังโรงพยาบาลด้านอาคารและสภาพแวดล้อม) 1 
1.2 มีผังบริเวณของโรงพยาบาลที่เป็นปัจจุบัน 1 

รวม 2 
 
1.1 มีแผนแม่บท (แผนพัฒนาและวางผังโรงพยาบาลด้านอาคารและสภาพแวดล้อม) 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้โรงพยาบาลมีทิศทางการพัฒนาด้านอาคารและสภาพแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 

วิธีการประเมิน 
 ผู้ประเมิน ดูเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนการพัฒนาด้านอาคารและสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโรงพยาบาลในช่วงเวลาปัจจุบัน   เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) แผนพัฒนาด้านอาคารและสภาพแวดล้อมทีส่อดคล้องกับแผนหรือนโยบายหลักของโรงพยาบาล
และแผนการของบประมาณ 

2) ผังแม่บทด้านอาคารและสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล (Masterplan) 

ในกรณีท่ีโรงพยาบาล ไม่มีแผนการก่อสร้างอาคารใหม่ แต่มแีผนการปรับปรุงดัดแปลงอาคารเดิม ให้
แสดงเฉพาะแผนการพัฒนานั้น โดยไม่ต้องมีการวางผังแม่บท (Masterplan) ก็ได้ 

วิธีการให้คะแนน 
0    คะแนน ไมม่ีแผนพัฒนา และไม่มกีารวางผังแม่บทด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
0.5 คะแนน มีแผนพัฒนา หรือ มีการวางผังแม่บทด้านอาคารและสภาพแวดล้อม อย่างใดอย่างหนึ่ง  
1    คะแนน มีแผนพัฒนา และมีการวางผังแม่บทด้านอาคารและสภาพแวดล้อม  

รวมทั้ง ไดด้ าเนินการก่อสร้างตามผังแม่บท (Masterplan) 
   
 



 

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง :  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

เอกสารอ้างอิง 
  มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการการจัดท าผังหลัก  (Masterplan)  กองแบบแผน  

กระทรวงสาธารณสุข  ปีงบประมาณ 2553 
นิยามศัพท์ 

  ผังแม่บทด้านอาคารและสภาพแวดล้อม หรือผังหลัก (Masterplan) หมายถึง แบบแปลนหรือแผนผัง
ที่แสดงข้อมูลทิศทางการพัฒนา และการขยายตัวด้านกายภาพตามนโยบายของหน่วยงาน   ได้แก่  
แนวทางการจัดสรรการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land use) และแนวทางการจัดกลุ่มอาคาร (Zoning) 
แสดงต าแหน่งอาคาร  ระบบโครงข่ายการสัญจร (ได้แก่ ทางเข้าออก ถนน ทางเดิน ทางเดินเชื่อม 
เป็นต้น)  ที่รองรับการพัฒนาในอนาคต และมีการจัดล าดับการพัฒนาหรือการก่อสร้างอาคาร       
(ในผังแม่บทฯ อาจแสดงการวางผังระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ และระบบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือรองรับการขยายตัวของอาคารในอนาคตด้วยจะเป็นการดี) 

 
1.2 มีผังบริเวณของโรงพยาบาลที่เป็นปัจจุบัน    

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้โรงพยาบาลมีเครื่องมือและข้อมูลด้านอาคารและสภาพแวดล้อม ในการบริหารจัดการใน    
การดูแลรักษา ซ่อมแซม อาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  

วิธีการประเมิน 
ผู้ประเมิน ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่แสดงข้อมูลกายภาพของโรงพยาบาลในปัจจุบัน  เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ได้แก่ 
1) ผังบริเวณ (แผนผังแสดงด้านกายภาพ สภาพปัจจุบันของโรงพยาบาล ที่ได้มาจากการลง

ส ารวจ ท ารังวัด หรือภาพถ่ายทางอากาศ)   
2) ส ารวจตรวจสอบความถูกต้องของผังบริเวณ โดยเทียบกับสภาพพ้ืนที่จริง 

วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีผังบริเวณ 
0.5 คะแนน มีผังบริเวณ แตไ่ม่ตรงกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 
1    คะแนน มีผังบริเวณท่ีตรงกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 

 

 

 

 

 



 

 
เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง :  

เอกสารอ้างอิง  : มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการการจัดท าผังหลัก  (Master Plan) กองแบบแผน 
 กระทรวงสาธารณสุข  ปีงบประมาณ 2553 

นิยามศัพท์ 
  ผังบริเวณ (Site plan) หมายถึง แบบแปลนหรือแผนผัง ที่แสดงข้อมูลกายภาพของโรงพยาบาลใน

ปัจจุบัน  ได้แก่ ทิศทาง รูปร่าง ขนาด จ านวน และระยะต่างๆ ที่เป็นจริงของ ที่ดิน  อาคารและ
สิ่งก่อสร้างต่างๆ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ( ได้แก่ ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบ
บ าบัดน้ าเสีย)  ระบบโครงข่ายการสัญจร ได้แก่ ถนน ทางเดิน ทางเดินเชื่อม เป็นต้น) รวมทั้ง
องค์ประกอบทางกายภาพอ่ืนๆ ภายในพ้ืนที่ของโรงพยาบาล  เช่น แหล่งน้ า สวนป่า ล าเหมือง เป็น
ต้น  เพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารจัดการด้านอาคารและสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน 

 

2. ทางเข้า-ออกของโรงพยาบาล 
 ทางเข้า-ออกของโรงพยาบาลอาจมีอยู่ทางเดียว หรืออาจมีการแบ่งการใช้งานหลายทาง เช่น  
ทางเข้า-ออกหลักส าหรับผู้รับบริการเป็นหลัก ,ทางเข้า-ออกรองส าหรับเจ้าหน้าที่ใช้งาน  หรือทางเข้า-ออก 
ส าหรับส่งของในส่วนบริการของโรงพยาบาล เป็นต้น  โดยทางเข้า-ออกต่างๆ จะต้องค านึงความสะดวก และ
ความปลอดภัยในการสัญจรเป็นส าคัญ 
 



 

 การประเมินในหมวดนี้ประกอบด้วย 3 เกณฑ์ (ข้อ 2.2 และ 2.3 เป็นเกณฑ์เดียวกันแต่ต่างวิธี กรณี 
เข้า-ออกคนละทาง ให้ตอบเฉพาะข้อ 2.2, กรณี เข้า-ออกทางเดียวกัน ให้ตอบเฉพาะข้อ 2.3)  โดยแต่ละ
เกณฑ์มีคะแนน 1 คะแนน  รวมคะแนนเต็มเท่ากับ 2 คะแนน  ส าหรับรายละเอียดเกณฑ์การประเมินและ
คะแนนในแต่ละเกณฑ์มีดังนี้ 
 
หัวข้อ เกณฑ์ประเมิน คะแนน 
2.1 ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล  มีการแบ่งช่องทางสัญจรส าหรับยานพาหนะ

และผู้สัญจรทางเท้าอย่างชัดเจน 
1 

2.2 ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล   ส าหรับช่องทางเดินรถทางเดียว  มีความกว้าง
ไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร หรือ    

 
1 
 2.3 ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล ส าหรับช่องทางเดินรถสองทาง / เดินรถสวน

ทาง มีความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร 
รวม 2 

 
 
2.1  ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล มีการแบ่งช่องทางสัญจรส าหรับยานพาหนะและผู้สัญจรทางเท้า    
       อย่างชัดเจน 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือความสะดวก และความปลอดภัยในการสัญจรมารับบริการของประชาชน 

วิธีการประเมิน 
 ผู้ประเมิน ส ารวจดู บริเวณทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาลว่า  มีการแบ่งช่องทางสัญจรของ
ยานพาหนะ กับผู้สัญจรทางเท้าอย่างชัดเจน และมีความสะดวก และความปลอดภัยในการสัญจรหรือไม่ 

วิธีการให้คะแนน 
0    คะแนน ไม่มีการแบ่งช่องทางสัญจรอย่างชัดเจน และไม่มีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร 
0.5 คะแนน มีการแบ่งช่องทางสัญจร  แต่ไม่ชัดเจน  หรือ ใช้อุปกรณ์ไม่ถาวรตั้งไว้ หรือทาสี ขีดเส้น เพ่ือ

แบ่งช่องทางสัญจร ซึ่งไม่มีความสะดวก และปลอดภัยในการสัญจร 
1    คะแนน มีการแบ่งช่องทางสัญจรของยานพาหนะ กับทางเดินเท้าอย่างชัดเจน  มีความสะดวกและ

ปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน  ตัวอย่างเช่น  
- มีทางเท้า (ฟุตบาท)  ยกระดับพื้นให้สูงกว่าระดับพ้ืนถนน   
- มีการท าแผง หรือราวกั้น เพ่ือแบ่งช่องทางสัญจร 

 

 

 



 

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง :  
 

1. ทาสี ขีดเส้น เพ่ือแบ่งช่องทางสัญจร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ทางเท้า (ฟุตบาท)  ยกระดับพ้ืนให้สูงกว่าระดับพื้นถนน 
                                                                    

  
เอกสารอ้างอิง  : ไมม่ี 

นิยามศัพท ์ : ไมม่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.2 ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล ส าหรับช่องทางเดินรถทางเดียว มีความกว้างไม่น้อยกว่า 3.50 ม. 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ืออ านวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ 

วิธีการประเมิน 
 ผู้ประเมิน ส ารวจดู ความกว้างช่องทางเดินรถทางเดียวบริเวณทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล 

วิธีการให้คะแนน 
0    คะแนน ช่องทางเดินรถทางเดียว มีความกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร 
0.5 คะแนน ช่องทางเดินรถทางเดียว มีความกว้างตั้งแต่ 3.00 เมตร แต่น้อยกว่า 3.50 เมตร 
1    คะแนน ช่องทางเดินรถทางเดียว มีความกว้างตั้งแต่ 3.50 เมตรขึ้นไป 
หมายเหตุ ความกว้างสุทธิของช่องทางเดินรถ ไม่รวมรางระบายน้ าหรือขอบทาง 

เอกสารอ้างอิง  : กฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ.2517  
: พระราชบญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 8 

นิยามศัพท์  : ไม่มี 
                                                          หรือ 
 
2.3  ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล ส าหรับช่องทางเดินรถสองทาง/เดินรถสวนทาง    
       มีความกว้างไม่น้อยว่า 6 เมตร 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ืออ านวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ 

วิธีการประเมิน 
 ผู้ประเมิน ส ารวจดู ความกว้างช่องทางเดินรถสองทาง/เดินรถสวนทางบริเวณทางเข้า-ออกหลักของ
โรงพยาบาล 

วิธีการให้คะแนน 
0    คะแนน ช่องทางเดินรถสองทาง/เดินรถสวนทาง มีความกว้างไม่ถึง  5.00 เมตร 
0.5 คะแนน ช่องทางเดินรถสองทาง/เดินรถสวนทาง มีความกว้างตั้งแต่  5.00 เมตร  

แต่น้อยกว่า 6.00 เมตร 
1    คะแนน ช่องทางเดินรถสองทาง/เดินรถสวนทาง มีความกว้างตั้งแต่  6.00 เมตรขึ้นไป 
หมายเหตุ ความกว้างสุทธิของช่องทางเดินรถ ไม่รวมรางระบายน้ าหรือขอบทาง 

เอกสารอ้างอิง  : กฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ.2517  
: พระราชบญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 8 

นิยามศัพท์  : ไม่มี 



 

3. ส่วนบริการของโรงพยาบาล 
 ส่วนบริการของโรงพยาบาล ที่ปรากฏให้เห็นทางกายภาพถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ และการ
ให้บริการทางการแพทย์ เช่น อาคาร สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงสภาพแวดล้อมที่ท าให้ผู้
เข้ารับบริการรู้สึกถึงการดูแลเอาใจใส่และความตั้งใจบริการจากผู้ให้บริการ มีสถานที่เอ้ืออ านวยความสะดวก
ต่อผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้เสื่อมสมรรถภาพทางกายท่ีได้มาตรฐาน  
 การประเมินในหมวดนี้ประกอบด้วย 12 เกณฑ์ รวมคะแนนเต็มเท่ากับ 12 คะแนน 
 ส าหรับรายละเอียดเกณฑ์การประเมินและคะแนนในแต่ละเกณฑ์มีดังนี้ 
หัวข้อ เกณฑ์การประเมิน คะแนน 
3.1 เข้าถึงแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินได้สะดวกรวดเร็ว  1 
3.2 สะอาดเรียบร้อยปลอดภัยและอ านวยความสะดวก 1 
3.3 มีสถานที่ให้บริการเป็นสัดส่วนและได้มาตรฐาน 1 
3.4 มีบริเวณพักรอของผู้รับบริการที่เพียงพอ  
3.5 มีสถานที่เอ้ืออ านวยความสะดวกต่อผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้เสื่อมสมรรถภาพทาง

กาย 
1 

3.6 ห้องผ่าตัดเล็ก มีขนาดพ้ืนที่ห้องผ่าตัดเล็ก ไม่น้อยกว่า 12 ตารางเมตร โดยส่วนที่
แคบสุดไม่น้อยกว่า 3 เมตร 

1 

3.7 ห้องผ่าตัดเล็ก มีความสูงของห้องผ่าตัดเล็กต้องไม่น้อยกว่า 2.60 เมตร แต่ในกรณี
ที่ความสูงไม่ถึง 2.60 เมตร มีการตกแต่งท าฝ้าให้ต่ าลงมา ต้องมีความสูงที่วัดจาก
พ้ืนห้องถึงฝ้าไม่ต่ ากว่า 2.45 เมตร และมีพัดลมดูดอากาศหรือระบบระบาย
อากาศท่ีเหมาะสม 

1 

3.8 ห้องผ่าตัดใหญ่ มีขนาดพ้ืนที่ห้องผ่าตัดใหญ่ ไม่น้อยกว่า 20 ตารางเมตร และมี
ความสูงไม่ต่ ากว่า 3 เมตร 

1 

3.9 ห้องผ่าตัดใหญ่ มีพ้ืนที่ใช้สอย (แผนกผ่าตัด) ประกอบด้วย staff area, บริเวณรับ
คนไข,้ transfer area, บริเวณฟอกมือเจ้าหน้าที่, operation rooms และ 
recovery rooms เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

1 

3.10 การแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อ มีสถานที่ให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้
มาตรฐาน ตามที่ก าหนด 

1 

3.11 จิตเวช มีสถานที่ให้บริการค านึงถึงความเป็นส่วนตัวและ/หรือความปลอดภัยและ
เอ้ือต่อกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพจิตของผู้มารับบริการและผู้ให้บริการ 

1 

3.12 เวชระเบียน จัดแบ่งเป็นสัดส่วน ไม่เสียงต่ออันตรายจะสัตว์หรือปัจจัยทางกายภาพ 
และมีพ้ืนที่เพียงพอที่จะเก็บเวชระเบียนได้อย่างน้อย 5 ปี 

1 

รวม 12 
 
 
 
 
 



 

3.1  เข้าถึงแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินได้สะดวกรวดเร็ว  

วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้สามารถน าผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน มารับการรักษาพยาบาลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทันเวลา 

วิธีการประเมิน 

            ผู้ประเมิน ส ารวจดู เส้นทางจากประตูทางเข้าที่มุ่งไปยังจุดรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ว่าสามารถน าผู้ป่วย
กรณีฉุกเฉิน มาการรักษาพยาบาลในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินได้โดยสะดวกและรวดเร็วหรือไม่  หรือมี
อุปสรรค  สิ่งกีดขวาง หรือ มีระยะทางไกลเกินไป ท าให้ต้องใช้เวลาในการเข้าถึงพ้ืนที่นานเกินไปหรือไม่ 

วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่สามารถเข้าถึงจุดรับ-ส่งผู้ป่วย หน้าแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินได้โดยตรง และไม่สะดวก 
0.5 คะแนน สามารถเข้าถึงจุดรับส่งผู้ป่วย หน้าแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินได้โดยตรง    แต่มีอุปสรรค หรือมี

ระยะทางไกล ท าให้ไม่มีความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงพ้ืนที่ 
1    คะแนน สามารถเข้าถึงจุดรับส่งผู้ป่วย หน้าแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินได้โดยตรง  มีความสะดวกรวดเร็ว 
 
เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง :  

 

เอกสารอ้างอิง : คู่มือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดล้อม  ฉบับทั่วไป (GENERAL) 
นิยามศัพท ์          

 จุดจอดรับ-ส่งผู้ป่วย หมายถึง พ้ืนที่ที่จัดไว้ส าหรับให้รถยนต์ส่วนบุคคล รถพยาบาล รถฉุกเฉิน 
สามารถจอดรับ-ส่งผู้ป่วยได้โดยสะดวก  



 

3.2  สะอาดเรียบร้อยปลอดภัยและอ านวยความสะดวก 

วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้สถานที่ให้บริการผู้ป่วย และผู้มารับบริการมีความสะอาด ปลอดภัย และอ านวยความสะดวก
แก่ผู้รับบริการ  

วิธีการประเมิน 

            ผู้ประเมิน ส ารวจดู อาคารจุดที่ให้บริการ ว่าพ้ืนที่ให้บริการ โดยมีความสะอาด ปลอดภัย และ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ  

วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน พ้ืนที่ให้บริการไม่มีความสะอาด ไม่เรียบร้อย ไม่ปลอดภัย และไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวก 
0.5 คะแนน พ้ืนที่ให้บริการมคีวามสะอาดเรียบร้อยปลอดภัย แต่ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวก 
1    คะแนน พ้ืนที่ให้บริการมีความสะอาดเรียบร้อยปลอดภัย และอ านวยความสะดวก ที่เหมาะสมแก่

ผู้รับบริการ 
เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง :  

  

เอกสารอ้างอิง    
 กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคาร ส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 

2548 

 กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคาร ส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 

 

นิยามศัพท ์ 
 สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา” หมายความว่า ส่วนของอาคารที่

สร้างขึ้นและอุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบของอาคารที่ติดหรือตั้งอยู่ภายในและภายนอกอาคารเพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการใช้อาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 

 

 
 



 

3.3  มีสถานที่ให้บริการเป็นสัดส่วนและได้มาตรฐาน 

วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้สถานที่ให้บริการมีสถานที่ให้บริการเป็นสัดส่วน และได้มาตรฐานแก่ผู้รับบริการ  

วิธีการประเมิน 

            ผู้ประเมิน ส ารวจดู พ้ืนที่ให้บริการแก่ผู้รับบริการมีสถานที่ให้บริการเป็นสัดส่วนและได้มาตรฐาน
รวมถึงส ารวจดูความครบถ้วนของการใช้งาน ว่ามีความเพียงพอ เหมาะสมกับการใช้งาน 

วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีพ้ืนที่ใช้สอย และองค์ประกอบของพ้ืนที่ให้บริการไม่เป็นสัดส่วน 
0.5 คะแนน มีพ้ืนที่ใช้สอยและองค์ประกอบของพ้ืนที่ใช้สอยที่เหมาะสม แต่มีการใช้สอยที่ปะปนกัน 
1    คะแนน มีพ้ืนที่ใช้สอยและองค์ประกอบของพ้ืนที่ใช้สอยที่เหมาะสม ให้บริการเป็นสัดส่วนและได้

มาตรฐานแยกพ้ืนที่อย่างชัดเจน 

เอกสารอ้างอิง : มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 
 

นิยามศัพท ์ : มาตรฐานให้บริการแต่ละแผนก/ การให้บริการที่เพียงพอต่อการรับบริการได้มาตรฐาน 
 

3.4 มีบริเวณพักรอของผู้รับบริการที่เพียงพอ 

วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้สถานที่ให้บริการมีบริเวณพักรอของผู้รับบริการที่เพียงพอ 

วิธีการประเมิน 

            ผู้ประเมิน ส ารวจดู พื้นที่ให้บริการแก่ผู้รับบริการมีบริเวณพักรอของผู้รับบริการที่เพียงพอ เหมาะสม
กับการใช้งาน 

วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีพ้ืนที่พักรอ  
0.5 คะแนน มีพ้ืนที่ใช้พักรอ ไม่เพียงพอ  
1    คะแนน มีพ้ืนที่ใช้พักรอ เพียงพอ 

เอกสารอ้างอิง  : คู่มือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดล้อม  ฉบับทั่วไป (GENERAL) 
นิยามศัพท ์        : ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

3.5 มีสถานที่เอื้ออ านวยความสะดวกต่อผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้เสื่อมสมรรถภาพทางกาย 

วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้สถานที่ให้บริการมีสถานที่ เอ้ืออ านวยความสะดวกต่อผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ เสื่อม
สมรรถภาพทางกาย 

วิธีการประเมิน 

            ผู้ประเมิน ส ารวจดู พ้ืนที่ให้บริการแก่ผู้รับบริการมีสถานที่เอ้ืออ านวยความสะดวกต่อผู้สูงอายุ คน
พิการ และผู้เสื่อมสมรรถภาพทางกายของผู้รับบริการที่เพียงพอ เหมาะสมกับการใช้งาน ได้มาตรฐาน 

วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวก  
0.5 คะแนน มีสิ่งอ านวยความสะดวก และองค์ประกอบของพ้ืนที่ใช้สอยที่เอ้ืออ านวยบางส่วน 
1    คะแนน มีสิ่งอ านวยความสะดวก ครบตามมาตรฐานและกฎหมายก าหนด 
 
เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง :  

  

เอกสารอ้างอิง    
 กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคาร ส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 

2548 

 กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคาร ส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 

 

นิยามศัพท ์  

 ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป คนพิการหมายถึงคนที่มีความผิดปกติ หรือบกพร่อง
ทางร่างกายทางสติปัญญา หรือทางจิตใจ และผู้เสื่อมสมรรถภาพทางกาย คือ ความสามารถของ
ร่างกายที่ไม่สามารถปฏิบัติิกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

 

ราวจับส าหรับผู้สูงอาย ุ
และผู้พิการ 

ราวจับส าหรับผู้สูงอาย ุ
และผู้พิการ 

ออกแบบเคาน์เตอร์ส าหรับผู้ใช้ 
wheel chair 



 

3.6  ห้องผ่าตัดเล็ก  มีขนาดพื้นที่ห้องผ่าตัดเล็ก ไม่น้อยกว่า 12 ตารางเมตร โดยส่วนที่แคบสุดไม่น้อย  
       กว่า  3 เมตร  
วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย ในการให้บริการทางการแพทย์  
วิธีการประเมิน 

           ผู้ประเมิน ส ารวจดู ความกว้าง-ยาวของห้องผ่าตัด ว่ามีความเหมาะสมตามแนวทางท่ีก าหนด 
วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน ขนาดพ้ืนที่น้อยกว่า 12 ตารางเมตร 
0.5 คะแนน ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 12 ตารางเมตร แต่ส่วนที่แคบที่สุดน้อยกว่า 3 เมตร 
1    คะแนน ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 12 ตารางเมตร และส่วนที่แคบที่สุดไม่น้อยกว่า 3 เมตร 
เอกสารอ้างอิง :  แนวทางการออกแบบสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (ฉบับปรับปรุงแก้ไข
เพ่ิมเติม เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าสถานพยาบาล พ.ศ.2562) (Hospital Design Guidelines) 
 

นิยามศัพท์          
 ห้องผ่าตัด  อยู่ในแผนกฉุกเฉิน หรือแผนกศัลยกรรม มีหน้าที่ให้การบ าบัดรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีการ

ผ่าตัด โดยผ่าตัดอวัยวะส่วนที่เป็นพิษ อันเป็นสาเหตุท าให้เกิดโรคร้ายแก่ร่างกายออกโดยวิธีการผ่าตัด 
 
 

3.7  ห้องผ่าตัดเล็ก มีความสูงของห้องผ่าตัดเล็กต้องไม่น้อยกว่า 2.60 เมตร แต่ในกรณีที่ความสูงไม่ถึง 
2.60 เมตร มีการตกแต่งท าฝ้าให้ต่ าลงมา ต้องมีความสูงท่ีวัดจากพื้นห้องถึงฝ้าไม่ต่ ากว่า 2.45 
เมตร และมีพัดลมดูดอากาศหรือระบบระบายอากาศที่เหมาะสม  

วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย ในการให้บริการทางการแพทย์  
วิธีการประเมิน 

           ผู้ประเมิน ส ารวจดู ความสูงของฝ้าห้องผ่าตัด ว่ามีความเหมาะสมตามแนวทางที่ก าหนด 
วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน มีความสูงวัดจากพ้ืนถึงฝ้าน้อยกว่า 2.45 เมตร 
0.5 คะแนน มีความสูงวัดจากพ้ืนถึงฝ้าตั้งแต่ 2.45-2.60 เมตร และมีพัดลมดูดอากาศหรือระบบ

ระบายอากาศที่เหมาะสม 
1    คะแนน มีความสูงวัดจากพ้ืนถึงฝ้าไม่น้อยกว่า 2.60 เมตร 
เอกสารอ้างอิง :  แนวทางการออกแบบสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (ฉบับปรับปรุงแก้ไข
เพ่ิมเติม เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าสถานพยาบาล พ.ศ.2562) (Hospital Design Guidelines) 
 

นิยามศัพท์          
 ห้องผ่าตัด อยู่ในแผนกฉุกเฉิน หรือแผนกศัลยกรรม มีหน้าที่ให้การบ าบัดรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีการผ่าตัด 

โดยผ่าตัดอวัยวะส่วนที่เป็นพิษ อันเป็นสาเหตุท าให้เกิดโรคร้ายแก่ร่างกายออกโดยวิธีการผ่าตัด 
 
 
 
 



 

3.8  ห้องผ่าตัดใหญ ่มีขนาดพื้นที่ห้องผ่าตัดใหญ่ ไม่น้อยกว่า 20 ตารางเมตร และมีความสูงไม่ต่ ากว่า 
       3 เมตร  
วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย ในการให้บริการทางการแพทย์  
วิธีการประเมิน 

           ผู้ประเมิน ส ารวจดู ความกว้าง-ยาว-สูง ของห้องผ่าตัด ว่ามีความเหมาะสมตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน มีขนาดห้องไม่ถึง 20 ตารางเมตร และมีความสูงไม่ถึง 3 เมตร 
0.5 คะแนน มีขนาดห้องไม่ถึง 20 ตารางเมตร และมีความสูงไม่ถึง 3 เมตร แต่มีพัดลมดูดอากาศหรือ

ระบบระบายอากาศ 
1    คะแนน มีขนาดห้องไม่น้อยกว่า 20 ตารางเมตร และมีความสูงไม่ต่ ากว่า 3 เมตร 
เอกสารอ้างอิง :   แนวทางการออกแบบสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (ฉบับปรับปรุงแก้ไข
เพ่ิมเติม เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าสถานพยาบาล พ.ศ.2562) (Hospital Design Guidelines) 
 

นิยามศัพท์          
 ห้องผ่าตัด อยู่ในแผนกฉุกเฉิน หรือแผนกศัลยกรรม มีหน้าที่ให้การบ าบัดรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีการผ่าตัด 

โดยผ่าตัดอวัยวะส่วนที่เป็นพิษ อันเป็นสาเหตุท าให้เกิดโรคร้ายแก่ร่างกายออกโดยวิธีการผ่าตัด 
 

3.9  ห้องผ่าตัดใหญ่ มีพื้นที่ใช้สอย (แผนกผ่าตัด) ประกอบด้วย staff area, บริเวณรับคนไข้, transfer  
area, บริเวณฟอกมือเจ้าหน้าที่, operation rooms และ recovery rooms เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนด  

วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย ในการให้บริการทางการแพทย์  
วิธีการประเมิน 

           ผู้ประเมิน ส ารวจดูส่วนประกอบพ้ืนที่ใช้สอยครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ประเมิน  
วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน มีองค์ประกอบของพื้นที่ใช้สอยไม่ครบถ้วนตามรายการที่ก าหนด 
0.5 คะแนน มีองค์ประกอบของพื้นที่ใช้สอยครบถ้วนตามรายการที่ก าหนด แต่มีการใช้สอยที่ปะปนกัน 
1    คะแนน มีองค์ประกอบของพื้นที่ใช้สอยครบถ้วนตามรายการที่ก าหนด และแยกพ้ืนที่อย่างชัดเจน 
เอกสารอ้างอิง :  แนวทางการออกแบบสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (ฉบับปรับปรุงแก้ไข
เพ่ิมเติม เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าสถานพยาบาล พ.ศ.2562) (Hospital Design Guidelines) 
นิยามศัพท์          

 ห้องผ่าตัด อยู่ในแผนกฉุกเฉิน หรือแผนกศัลยกรรม มีหน้าที่ให้การบ าบัดรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีการผ่าตัด 
โดยผ่าตัดอวัยวะส่วนที่เป็นพิษ อันเป็นสาเหตุท าให้เกิดโรคร้ายแก่ร่างกายออกโดยวิธีการผ่าตัด 

 
 
 
 
 



 

3.10  การแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อ มีสถานที่ให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานตามที ่ 
ก าหนด 

วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย ในการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อ  

วิธีการประเมิน 

           ผู้ประเมิน ส ารวจดู ความกว้าง-ยาวของพ้ืนที่ รวมถึงส ารวจดูความครบถ้วนของการใช้งาน ว่ามีความ
เพียงพอ เหมาะสมกับการใช้งาน 
วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีพ้ืนที่ใช้สอยและ องค์ประกอบของพ้ืนที่ใช้สอย 
0.5 คะแนน มีพ้ืนที่ใช้สอยและองค์ประกอบของพ้ืนที่ใช้สอยที่เหมาะสม แต่มีการใช้สอยที่ปะปนกัน 
1    คะแนน มีพ้ืนที่ใช้สอยและองค์ประกอบของพ้ืนที่ใช้สอยที่เหมาะสม แยกพ้ืนที่อย่างชัดเจน 
เอกสารอ้างอิง : ไม่มี 
 

นิยามศัพท์          
 บริการการแพทย์ฉุกเฉิน พ้ืนที่ส าหรับประเมินเพ่ือจ าแนกผู้รับบริการและจัดล าดับให้ผู้ป่วยฉุกเฉิน

ได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินตามล าดับความเร่งด่วน 
 บริการการส่งต่อ พ้ืนที่ส าหรับประสานการส่งต่อ เพื่อบริหารจัดการพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยใน

เครือข่าย รวมถึงเป็นศูนย์กลางการประสานรับและส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาลในจังหวัด
เครือข่ายจังหวัดในเขตและเครือข่ายระหว่างเขต รวมทั้งการส่งต่อผู้ป่วยกลับ 

 

3.11  จิตเวช มีสถานที่ให้บริการค านึงถึงความเป็นส่วนตัวและ/หรือความปลอดภัยและเอื้อต่อกิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพจิตของผู้มารับบริการและผู้ให้บริการ 

วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย ในการให้บริการทางการแพทย์  
วิธีการประเมิน 

           ผู้ประเมิน ส ารวจดู ความกว้าง-ยาวของพ้ืนที่ รวมถึงส ารวจดูความครบถ้วนของการใช้งาน ว่ามีความ
เพียงพอ เหมาะสมกับการใช้งาน  
 ห้องตรวจจิตเวช อยู่ในบริเวณที่สะดวกต่อการเข้าถึง และมีประตูเข้า-ออก 2  ทาง ส าหรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน 
วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีพ้ืนที่ใช้สอยและ องค์ประกอบของพ้ืนที่ใช้สอย 
0.5 คะแนน มีพ้ืนที่ใช้สอยและองค์ประกอบของพ้ืนที่ใช้สอยที่เหมาะ แต่มีการใช้สอยที่ปะปนกัน 
1    คะแนน มีพ้ืนที่ใช้สอยและ องค์ประกอบของพ้ืนที่ใช้สอยที่เหมาะสม แยกพ้ืนที่อย่างชัดเจน 
 

เอกสารอ้างอิง : มาตรฐานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 

นิยามศัพท์       : ไม่มี    
 

 



 

3.12  เวชระเบียน จัดแบ่งเป็นสัดส่วน ไม่เสี่ยงต่ออันตรายจากสัตว์หรือปัจจัยทางกายภาพ และมีพื้นที่
เพียงพอที่จะเก็บเวชระเบียนได้อย่างน้อย 5 ปี 

วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือความสะดวกและปลอดภัย  
วิธีการประเมิน 

           ผู้ประเมิน ส ารวจดู ความกว้าง-ยาวของพ้ืนที่ รวมถึงส ารวจดูความครบถ้วนของการใช้งาน ว่ามีความ
เพียงพอ เหมาะสมกับการใช้งาน 
 มีระบบป้องกันอัคคีภัยระบบไฟฉุกเฉินและระบบระบายอากาศที่เหมาะสม 
วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีพ้ืนที่ใช้สอยและ องค์ประกอบของพ้ืนที่ใช้สอย 
0.5 คะแนน มีพ้ืนที่ใช้สอยและองค์ประกอบของพ้ืนที่ใช้สอย แต่ยังไม่ระบบป้องกันที่เพียงพอ 
1    คะแนน มีพ้ืนที่ใช้สอยและองค์ประกอบของพ้ืนที่ใช้สอยที่เหมาะสม แยกพ้ืนที่อย่างชัดเจน มีระบบ

ป้องกันที่เหมาะสม 
 

เอกสารอ้างอิง :  คูม่อืการออกแบบอาคารสถานบรกิารสขุภาพและสภาพแวดลอ้ม  ฉบบัทั่วไป (GENERAL) 
นิยามศัพท์       :  ไม่ม ี 

๔.   ป้ายน าทาง ป้ายจราจร ป้ายช่ือโรงพยาบาล ป้ายชื่ออาคาร 
       การก าหนดรูปแบบป้ายชนิดต่างๆ โดยทั่วไปแล้วจะเป็นไปตามมาตรฐานความเข้าใจในระดับสากล ซึ่ง
จ าแนกไปตามลักษณะการสื่อสารเพ่ือให้เกิดความเข้าใจแก่ผู้พบเห็น ตามหลักดังนี้ 

ก. ป้ายชนิดแนะน าหรือบอกประเภทการใช้งาน   ใช้ส าหรับบอกประเภทพ้ืนที่หรือน าทางไปสู่จุดหมาย
ของผู้ใช้โครงการโดยทั่วไปจะใช้ป้ายพ้ืนสีฟ้าและสีเขียว 

ข. ป้ายชนิดเตือนหรือขอความร่วมมือ  ใช้ส าหรับแจ้งเตือนเพ่ือป้องกันอันตรายในรูปแบบต่างๆที่
อาจจะเกิดข้ึนโดยทั่วไปแล้วจะใช้ป้ายพื้นสีเหลือง 

ค. ป้ายชนิดบังคับหรือห้าม  ใช้ส าหรับบังคับให้กระท าหรือมิให้กระท าการใดๆที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
และกีดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยทั่วไปแล้วจะใช้ป้ายพ้ืนสีแดงตัดขาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การประเมินในหมวดนี้ประกอบด้วย 4 เกณฑ์    รวมคะแนนเต็มเท่ากับ 4 คะแนน 
ส าหรับรายละเอียดเกณฑ์การประเมินและคะแนนในแต่ละเกณฑ์มีดังนี้ 

หัวข้อ เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

๔.๑ มีป้ายน าทางบอกทิศทางและระยะทางสู่โรงพยาบาล ติดตั้งอยู่บนถนนสาธารณะสาย
หลัก สายรอง และทางแยกในระยะที่เหมาะสม 

๑ 

๔.๒ มีป้ายจราจรภายในโรงพยาบาล ติดตั้งในต าแหน่งที่เหมาะสม สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
(ประเมินเฉพาะบริเวณส่วนให้การรักษาพยาบาล) 
 

๑ 

๔.๓ มีป้ายบอกทางไปยังอาคาร/แผนกต่างๆ มองเห็นได้ชัดเจน พร้อมระบบไฟส่องสว่างที่
เหมาะสม 

๑ 

๔.๔ มีป้ายชื่อโรงพยาบาล ป้ายชื่ออาคารที่เป็นหน่วยบริการส าคัญ ได้แก่ แผนกฉุกเฉิน 
แผนกผู้ป่วยนอก เป็นต้น ติดตั้งอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม สามารถมองเห็นได้ชัดเจนใน
เวลากลางวันและมีไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน 

๑ 

รวม 4 
 
๔.๑  มีป้ายน าทางบอกทิศทางและระยะทางสู่โรงพยาบาล ติดตั้งอยู่บนถนนสาธารณะสายหลัก สายรอง         
       และทางแยกในระยะท่ีเหมาะสม 

วัตถุประสงค์  
 เพ่ืออ านวยความสะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงแก่ผู้ที่ต้องการมาติดต่อหรือใช้บริการโรงพยาบาล  

วิธีการประเมิน   
 ความชัดเจนในการมองเห็นส าหรับผู้ใช้รถใช้ถนน โดยระดับและระยะในการติดตั้งป้ายให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของกรมขนส่งทางบก โดยให้มีป้ายน าทางในรัศมีประมาณ 5 กิโลเมตร (จากถนนสายหลัก) และมี
อย่างต่อเนื่องและชัดเจนจากประตูทางเข้าหลักของโรงพยาบาล  
 หมายเหตุ  : รัศมี 5 กิโลเมตรโดยประมาณ ระยะทางข้ึนอยู่กับบริบทที่ตั้งของโรงพยาบาล 

วิธีการให้คะแนน 
0 คะแนน ไม่มีป้ายบอกทาง และระยะทาง ในรัศมี 5 กิโลเมตร  
o.๕ คะแนน มีป้ายบอกทาง และระยะทาง ในรัศมี 5 กิโลเมตร แต่ขาดความต่อเนื่องหรือไม่ชัดเจน 
๑ คะแนน มีป้ายบอกทาง และระยะทาง ในรัศมี 5 กิโลเมตร ที่ต่อเนื่องและชัดเจน  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง :  
 

ภาพตัวอย่างแสดงป้ายน าทางตั้งอยู่บนถนนสายหลัก หรือบริเวณทางร่วมทางแยก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพตัวอย่างแสดงป้ายน าทางตั้งอยู่บนถนนสายรอง หรือบริเวณทางร่วมทางแยก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง  : ไม่มี 
นิยามศัพท์          

 ป้ายบอกทิศทาง หมายถึง ป้ายที่แสดงสัญลักษณ์เพ่ือน าทางให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถมาถึงจุดหมายได้ 
 ระยะทางสู่โรงพยาบาล หมายถึง ระยะทางที่ใช้บอกระยะจากจุดที่รถวิ่งถึงจุดหมาย (โรงพยาบาล) 
 สายหลัก หมายถึง ถนนสายหลักมุ่งสู่โรงพยาบาล 

 สายรอง หมายถึง ถนนสายรองหรือถนนซอยที่สามารถเข้าสู่โรงพยาบาลได้ 
 บริเวณ ทางแยก หมายถึง เส้นทางทั้งสองทางมาตัดผ่านกันหรือทางท่ีแยก ไปเส้นทางอ่ืนจากเส้นทาง

เดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๔.๒  มีป้ายจราจรภายในโรงพยาบาล ติดตั้งในต าแหน่งที่เหมาะสม สามารถมองเห็นได้ชัดเจน (ประเมิน
เฉพาะบริเวณส่วนให้การรักษาพยาบาล) 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ืออ านวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับผู้สัญจรถนนภายในโรงพยาบาล    

วิธีการประเมิน 

 ผู้ประเมิน ส ารวจดู ป้ายจราจรบนถนนสายหลักภายในโรงพยาบาล ว่ามีความครบถ้วน ครอบคลุม 
และความสมบูรณ์หรือไม่ (ประเมินเฉพาะบริเวณส่วนที่ให้การรักษาพยาบาล) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- มีป้ายจราจรชี้บอกทิศทางไปยังอาคารต่างๆ  
- ขนาดของตัวอักษร หรือรูปแบบเครื่องหมายจราจร (เป็นไปตามมาตรฐานของกรมขนส่งทางบก)   
- ติดตั้งในต าแหน่งทีเ่หมาะสม สามารถอ่านและมองเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและเวลา

กลางคืน   

วิธีการให้คะแนน 

o    คะแนน ไม่มีป้ายจราจร ในบริเวณส่วนรักษาพยาบาล 
o.๕ คะแนน มีป้ายจราจร ในบริเวณส่วนรักษาพยาบาล ที่ครบถ้วนครอบคลุม  

แต่มองเห็นได้ไม่ชัดเจน  หรือป้ายช ารุดเสียหาย (หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง) 
๑    คะแนน มีป้ายจราจร ในบริเวณส่วนรักษาพยาบาล ที่ครบถ้วน ครอบคลุม สามารถมองเห็นได้

ชัดเจน  
 
เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง :  

  

  



 

เอกสารอ้างอิง 

 คู่มือการจราจร กรมขนส่งทางบก 

นิยามศัพท ์        
 ป้ายจราจร หมายถึง ป้ายที่ใช้ควบคุมวินัยจราจรตามมาตรฐานกรมขนส่งทางบก 

 ต าแหน่งที่เหมาะสม หมายถึง ป้ายจราจร อยู่ในต าแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และไม่กีดขวาง
ต่อการสัญจร 

 

๔.๓  มีป้ายบอกทางไปยังอาคาร/แผนกต่างๆ มองเห็นได้ชัดเจน พร้อมระบบไฟส่องสว่างที่เหมาะสม 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ืออ านวยความสะดวกในการน าทางผู้มารับบริการ และผู้มาติดต่อ ให้สามารถไปไปยังอาคารต่างๆ 
ในโรงพยาบาล 

วิธีการประเมิน   
 ส ารวจป้ายบอกทาง บริเวณทางเดิน/ทางเดินเชื่อมภายในโรงพยาบาล โดยติดตั้งอย่างครบถ้วน
ครอบคลุม  และอยู่ในระดับที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และไม่เกิดความสับสนในการรับรู้ของผู้ใช้อาคาร
ในทุกกลุ่ม 

วิธีการให้คะแนน 

o    คะแนน ไม่มีป้ายบอกทางไปยังอาคาร และแผนกต่างๆ    
o.๕ คะแนน มีป้ายบอกทางไปยังอาคาร และแผนกต่างๆ ในส่วนให้บริการ แต่ไม่ครบถ้วนครอบคลุม  

หรือมองเห็นได้ไม่ชัดเจน หรือป้ายช ารุดเสียหาย (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ซึ่งอาจท าให้เกิด
ความสับสนในการรับรู้ของผู้มารับบริการ 

๑    คะแนน มีป้ายบอกทางไปยังอาคาร และแผนกต่างๆ ในส่วนให้บริการ พร้อมระบบไฟส่องสว่างที่
เหมาะสม ที่ครบถ้วนครอบคลุมและสามารถมองเห็นได้ชัดเจน  

 
เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง :  
 

  



 

  
 

เอกสารอ้างอิง   : คู่มือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดล้อม ฉบับทั่วไป (GENERAL) 
นิยามศัพท์          

 ป้ายบอกทาง หมายถึง ป้ายแสดงสัญลักษณ์หรือข้อความเพ่ือบอกทิศทางหรือน าทางไปสู่จุดหมาย             

 ระบบไฟส่องสว่าง หมายถึง ไฟส่องสว่างเพ่ือให้สามารถมองเห็นป้ายได้ชัดเจน 

 

๔.๔  มีป้ายชื่อโรงพยาบาล ป้ายช่ืออาคารที่เป็นหน่วยบริการส าคัญ ได้แก่ แผนกฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยนอก 
เป็นต้น ติดตั้งอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางวันและมีไฟส่องสว่างใน
เวลากลางคืน  
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือบ่งบอกชื่อหรือประเภทอาคาร ที่ให้บริการตามประเภทต่างๆ ได้อย่างชัดเจน 

วิธีการประเมิน   
 ผู้ประเมิน ส ารวจดู ว่ามีการติดตั้งป้ายชื่อโรงพยาบาล และป้ายชื่ออาคารที่เป็นหน่วยบริการที่ส าคัญ 
ครบถ้วน ได้แก่ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน อาคารผู้ป่วยนอก อาคารผู้ป่วยใน เป็นต้น  ป้ายชื่อจะต้องสามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางวัน และมีไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน  

วิธีการให้คะแนน 

o    คะแนน ไม่มีป้ายชื่อโรงพยาบาล และป้ายชื่ออาคาร  
หรือมีป้าย แต่อยู่ในสภาพที่สื่อสารความหมายไม่ชัดเจน เช่น ช ารุดเสียหาย  
ไม่มีไฟส่องสว่างในเวลาการคืน  หรือมีแต่ช ารุดเสียหาย 

o.๕ คะแนน มีป้ายชื่อโรงพยาบาล และป้ายชื่ออาคาร อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถสื่อสารได้ชัดเจน  
มีไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน แต่สังเกตเห็นได้ไม่ชัดเจน มีขนาดเล็ก หรือรูปแบบที่อาจท า
ให้เกิดความสับสน 

๑    คะแนน มีป้ายชื่อโรงพยาบาล และป้ายชื่ออาคาร ซึ่งอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ครบถ้วน  
มีไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน และสามารถมองเห็นได้ชัดเจนเข้าใจง่าย 

 

 



 

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง : 

  

  

เอกสารอ้างอิง     :  คู่มือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดล้อม  ฉบับทั่วไป (GENERAL) 

นิยามศัพท ์         
 ป้ายชื่อโรงพยาบาล หมายถึง ป้ายที่แสดงสัญลักษณ์หรือข้อความเพ่ือบอกชื่อของโครงการ 

 ป้ายชื่ออาคารหมายถึง ป้ายที่แสดงข้อความเพ่ือบอกประเภทการใช้งานภายในอาคารนั้นๆ   
 

5. ถนนภายในโรงพยาบาล 

 ถนนภายในโรงพยาบาล จัดเตรียมไว้เพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจรไปสถานที่ต่างๆ ภายใน
โรงพยาบาล  ทั้งนี้ ถนนภายในโรงพยาบาลควรมีความปลอดภัยต่อผู้สัญจรผู้ใช้ถนนด้วย (ประเมินเฉพาะ
บริเวณพ้ืนที่ที่ให้บริการผู้ป่วย)  

 การประเมินในหมวดนี้ ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมินย่อย 2 เกณฑ์ โดยแต่ละเกณฑ์การประเมิน
ย่อยมีคะแนน 1 คะแนน  รวมคะแนนเต็มของหมวดนี้เท่ากับ 2 คะแนน  
 ส าหรับรายละเอียดเกณฑ์การประเมินและคะแนนในแต่ละเกณฑ์มีดังนี้ 
หัวข้อ เกณฑ์การประเมิน คะแนน 
5.1 พ้ืนผิวเรียบและไม่มีน้ าขัง 1 
5.2 บริเวณจุดตัดถนน มีป้ายบอกทางชัดเจนและปราศจากสิ่งบดบังสายตา     1 

                                                                                               รวม 2 

ป้ายชื่ออาคาร 

ป้ายชื่อโรงพยาบาล 

 

 

ป้ายชื่อโรงพยาบาล 
มีไฟส่องสว่างเวลา 
กลางคืน 

 



 

5.1 พื้นผิวเรียบและไม่มีน้ าขัง 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ืออ านวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ยานพาหนะและผู้สัญจรด้วยเท้าซึ่งใช้เส้นทาง
ถนนภายในโรงพยาบาลเพ่ือการสัญจร/ ติดต่อระหว่างหน่วยบริการหรืออาคารต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่ภายใน
โรงพยาบาล ด้วยการจัดเตรียมพ้ืนผิวของถนนภายในโรงพยาบาลให้มีพ้ืนผิวที่มีความคงทนถาวร มีความ
เรียบร้อย สม่ าเสมอ ไม่มีหลุมบ่อซ่ึงอาจท าให้เกิดความไม่สะดวกและอาจเกิดอันตรายได้ รวมทั้งมีความลาด
เอียงที่เหมาะสม สามารถระบายน้ าได้ดี ไม่มีน้ าขังในภาวะปกติ 
  
วิธีการประเมิน/ แนวทางการประเมินและเกณฑ์ที่ก าหนด 
 ผู้ประเมินท าการประเมินด้วยสายตาโดยการเดินส ารวจและตรวจสอบสภาพของพื้นผิวถนนภายใน
โรงพยาบาล โดยเริ่มต้นจากบริเวณประตูทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาลไปตามแนวถนนภายในซึ่งน าไปสู่
ทางเข้าหลักของอาคารผู้ป่วยนอก และทางเข้าหลักของอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน พร้อมทั้งท าการสังเกตดูว่า
สภาพพ้ืนผิวของถนนจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดดังต่อไปนี้ 
 - พ้ืนผิวถนนมีความเรียบสม่ าเสมอ  ไม่มีหลุมบ่อซึ่งอาจท าให้เกิดความไม่สะดวกและอาจเกิดอันตราย
ต่อผู้ขับขี่ยานพาหนะได้ 
 - พ้ืนผิวถนนมีความลาดเอียงที่เหมาะสม  ระบายน้ าได้ดี ไม่มีน้ าท่วมขังในภาวะปกติ  (ไม่มีฝนตก) 
 
วิธีการให้คะแนน/ แนวทางการให้คะแนน 
     0   คะแนน พ้ืนผิวถนนไม่เรียบ  มีน้ าขังในภาวะปกติ (ไม่มีฝนตก) 
    0.5 คะแนน พ้ืนผิวถนนเรียบ  หรือ  ไม่มีน้ าขังในภาวะปกติ (ไม่มีฝนตก)  เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง 
     1   คะแนน พ้ืนผิวถนนเรียบ  และ  ไม่มีน้ าขังในภาวะปกติ (ไม่มีฝนตก) 

 
 เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง : 
 

   
 
เอกสารอ้างอิง   :  คู่มือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดล้อม  ฉบับทั่วไป (GENERAL) 

นิยามศัพท์    :  ไม่มี 
 
5.2  บริเวณจุดตัดถนนมีป้ายบอกทางชัดเจนและปราศจากสิ่งบดบังสายตา   

ผิวถนนคอนกรีต-ลาดยาง ผิวถนนคอนกรีต-ลาดยาง 



 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ืออ านวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ยานพาหนะและผู้สัญจรด้วยเท้าซึ่งใช้เส้นทาง
ถนนภายในโรงพยาบาลเพ่ือการสัญจร/ ติดต่อระหว่างหน่วยบริการหรืออาคารต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่ภายใน
โรงพยาบาล โดยการจัดเตรียมป้ายซึ่งมีชื่ออาคารและลูกศรชี้ทิศทางไปยังอาคารนั้นๆ ด้วยขนาดของตัวอักษร
และเครื่องหมายลูกศรที่สามารถอ่านและมองเห็นได้ชัดเจนจากต าแหน่งผู้ขับขี่ยานพาหนะทั้งในเวลากลางวัน
และเวลากลางคืน รวมทั้งต้องมีมาตรการเสริมความปลอดภัยที่เหมาะสมหากมีสิ่งบดบังสายตา เช่น การติดตั้ง
กระจกโค้ง การติดตั้งป้ายเตือนให้ลดความเร็วของยานพาหนะ  หรือการท าลูกระนาดบนถนนเพ่ือบังคับให้ผู้
ขับข่ียานพาหนะลดความเร็วก่อนถึงจุดตัดของถนน เป็นต้น 
 
วิธีการประเมิน/ แนวทางการประเมินและเกณฑ์ที่ก าหนด 
 ผู้ประเมินท าการส ารวจถนนภายโรงพยาบาลซึ่งมีจุดตัดหรือทางแยก   โดยด าเนินการส ารวจจากหน้า
โรงพยาบาลไปยังอาคารผู้ป่วยนอก อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กลุ่มอาคารวินิจฉัยและรักษา กลุ่มอาคารผู้ป่วย
ใน และกลุ่มอาคารสนับสนุน   โดยพิจารณาตามเกณฑ์ท่ีก าหนดดังต่อไปนี้ 
 - มีป้ายบอกทางไปยังอาคารสถานที่ต่างๆ ภายในโรงพยาบาล 
 - ป้ายบอกทางมีขนาดของตัวอักษรและเครื่องหมายลูกศรที่สามารถอ่านและมองเห็นได้ชัดเจนจาก
ต าแหน่งผู้ขับข่ียานพาหนะทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืน 
 - ป้ายบอกทาง  ติดตั้งโดยไม่ถูกบดบังสายตา  กรณีมีสิ่งบดบังสายตาต้องมีมาตรการเสริมความ
ปลอดภัยที่เหมาะสม  เช่น  การติดตั้งกระจกโค้ง  การติดตั้งป้ายเตือนให้ลดความเร็วของยานพาหนะ  หรือ
การท าลูกระนาดบนถนนเพ่ือบังคับให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะลดความเร็วก่อนถึงจุดตัดของถนน  เป็นต้น 
 
วิธีการให้คะแนน/ แนวทางการให้คะแนน 

0 คะแนน ไม่มีการด าเนินการใดๆ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด หรือด าเนินการตามเกณฑ์ที่ก าหนดได้ 
เพียงข้อใดข้อหนึ่ง 

0.5 คะแนน ด าเนินการได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  2 ข้อ 
  1 คะแนน ด าเนินการได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  3 ข้อ  

 
เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง : 

   

เอกสารอ้างอิง    : คู่มือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดล้อม ฉบับทั่วไป (GENERAL) 
นิยามศัพท ์ : ไม่มี 



 

6. ทางเดินเท้า 

 ทางเดินเท้า (ทางเดินเท้าภายในโรงพยาบาล) จัดเตรียมไว้เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเข้าถึง 
(Accessibility) และความปลอดภัย ทั้งส าหรับผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ ในการสัญจรจากทางเข้า-ออก
หลักของโรงพยาบาลเชื่อมต่อไปยังหน่วยบริการหรืออาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาล   
 การประเมินในหมวดนี้ ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมินย่อย 3 เกณฑ์ โดยแต่ละเกณฑ์การประเมิน
ย่อยมีคะแนน 1 คะแนน รวมคะแนนเต็มของหมวดนี้เท่ากับ 3 คะแนน    
 ส าหรับรายละเอียดโดยสังเขปของเกณฑ์การประเมินย่อยและคะแนนในแต่ละเกณฑ์การประเมินย่อย
มีดังต่อไปนี้ 
หัวข้อ เกณฑ์การประเมิน คะแนน 
6.1 แบ่งขอบเขตของทางเดินเท้าออกจากเส้นทางจราจรของยานพาหนะอย่างชัดเจน    1 
6.2 มีความกว้างไม่น้อยกว่า  1.50 เมตร  ตลอดเส้นทาง 1 
6.3 ในจุดที่เป็นทางข้ามถนนและมีความต่างระดับ จะต้องท าทางลาดเอียง  ให้สามารถน า

เก้าอ้ีมีล้อ (wheelchair) ผ่านได้โดยสะดวก  รวมทั้งต้องจัดให้มีป้ายเตือนผู้ขับข่ี
ยานพาหนะว่าเป็นทางข้ามส าหรับผู้เดินเท้า 

1 

                                                                                                    รวม 3 
 
6.1 แบ่งขอบเขตของทางเดินเท้า ออกจากเส้นทางจราจรของยานพาหนะอย่างชัดเจน  
             
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้ใช้ทางเดินเท้าได้รับความสะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรจากทางเข้า-ออกหลักของ
โรงพยาบาล ไปยังหน่วยบริการและอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาล    ทั้งนี้ ทางเดินเท้าอาจทอดตัวขนานติด
กับถนนภายในหรือไม่ก็ได้  
 
วิธีการประเมิน 
 ผู้ประเมินท าการส ารวจดู เส้นทางเดินเท้า จากทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาลต่อเนื่องไปยังอาคาร
ผู้ป่วยนอกและอาคารอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน  จากนั้นพิจารณาว่าทางเท้ามีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีก าหนดหรือไม่ 
 ส าหรับเกณฑ์ที่ใช้ประกอบการพิจารณาการแบ่งขอบเขตของทางเดินเท้าออกจากเส้นทางเดินรถ 
ประกอบด้วย 
 ข้อ 1  การทาสี/ ตีเส้น เพ่ือแบ่งขอบเขตระหว่างขอบของถนนกับขอบของทางเดินเท้า (ตลอดแนว
เส้นทางเดินเท้า) 
 ข้อ 2  การน าอุปกรณ์ส าหรับแบ่งขอบเขต เช่น แผงกั้นเหล็ก หรือแผงก้ัน/เสากั้น/ใช้กรวยพลาสติก  
วางก้ันระหว่างทางเดินรถกับขอบของทางเดินเท้า (ตลอดแนวเส้นทางเดินเท้า) 
 ข้อ 3  การยกระดับพ้ืนผิวทางเท้า ให้สูงกว่าระดับพื้นผิวถนน  (ตลอดแนวเส้นทางเดินเท้า) 
 
 
 
 



 

วิธีการให้คะแนน/ แนวทางการให้คะแนน 
0 คะแนน ไม่มีการด าเนินการใดๆ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด        

0.5 คะแนน ด าเนินการตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในข้อ  1 หรือข้อ  2     
1 คะแนน ด าเนินการตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในข้อ  3   

 
เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง : 
เกณฑ์ข้อ 1  การทาสี/ ตีเส้น เพื่อแบ่งขอบเขตระหว่างขอบของถนนกับขอบของทางเดินเท้า (ตลอดแนว
เส้นทางเดินเท้า) 
 

   
 

เกณฑ์ข้อ 2  การน าอุปกรณ์ส าหรับแบ่งขอบเขต เช่น แผงกั้นเหล็ก หรือแผงก้ัน/เสากั้น/ใช้กรวยพลาสติก  
วางก้ันระหว่างทางเดินรถกับขอบของทางเดินเท้า (ตลอดแนวเส้นทางเดินเท้า) 

  
 
เกณฑ์ข้อ 3  การยกระดับพ้ืนผิวทางเท้า ให้สูงกว่าระดับพื้นผิวถนน  (ตลอดแนวเส้นทางเดินเท้า) 
 

   
 
เอกสารอ้างอิง  : คู่มือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดล้อม ฉบับทั่วไป (GENERAL) 
นิยามศัพท ์   : ไม่มี 



 

6.2 มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ตลอดเส้นทาง 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้ใช้ทางเดินเท้ารวมถึงผู้ใช้รถเข็นนั่ง(wheelchair)สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย  
 
 วิธีการประเมิน / แนวทางการประเมิน 
 ผู้ประเมินท าการส ารวจดู ความกว้างของทางเดินเท้า จากทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาลไปถึง
อาคารผู้ป่วยนอก  และอาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร   
 
วิธีการให้คะแนน/ แนวทางการให้คะแนน 
 

0 คะแนน ทางเดินเท้า ความกว้างน้อยกว่า 1.00 เมตร     
0.5 คะแนน ทางเดินเท้า ความกว้างน้อยกว่า 1.50 เมตร     
1 คะแนน ทางเดินเท้า  มีความกว้าง 1.50 เมตร หรือมากกว่า 

  
เอกสารอ้างอิง    

 เกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม 2549 

 คู่มือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดล้อม ฉบับทั่วไป (GENERAL) 
นิยามศัพท ์  : ไม่มี 
 
6.3  ในจุดที่เป็นทางข้ามถนนและมีความต่างระดับ จะต้องท าทางลาดเอียง ให้สามารถน าเก้าอ้ีมีล้อ 
(wheelchair)ผ่านได้โดยสะดวก  รวมทั้งต้องจัดให้มีป้ายเตือนผู้ขับขี่ยานพาหนะว่าเป็นทางข้ามส าหรับผู้
เดินเท้า 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้ใช้ทางเดินเท้าและทางข้ามถนนภายในโรงพยาบาล มีความสะดวกและความปลอดภัย โดยมี
ทางลาดเอียงบริเวณท่ีเป็นทางต่างระดับ และทางข้ามถนน เช่น มีพ้ืนผิวต่างสัมผัสเพ่ือเตือนผู้เดินเท้าซึ่งมี
ปัญหาด้านการมองเห็นซึ่งต้องใช้ไม้เท้าน าทางและมีทางลาดหรือทางข้ามที่สามารถน ารถเข็นนั่ง(Wheelchair) 
สัญจรผ่านได้โดยสะดวก  รวมทั้งมีป้ายเตือนผู้ขับขี่ยานพาหนะว่าเป็นทางข้ามส าหรับผู้เดินเท้าซึ่งติดตั้งใน
ต าแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

วิธีการประเมิน  

 ผู้ประเมินท าการส ารวจดูสภาพทางเดินเท้า และทางข้ามถนน นับแต่ทางเข้า-ออกหลักของ
โรงพยาบาล ต่อเนื่องไปยังอาคารผู้ป่วยนอกและอาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน จากนั้นพิจารณาคุณสมบัติตามเกณฑ์
ที่ก าหนดดังต่อไปนี้หรือไม่  

 ข้อ 1  มีทางลาด ที่สามารถสัญจรผ่านได้โดยสะดวก 
 ข้อ 2  มีพ้ืนผิวต่างสัมผัส เพื่อเตือนผู้เดินเท้าซึ่งมีปัญหาด้านการมองเห็นซึ่งต้องใช้ไม้เท้าน าทาง       



 

 ข้อ 3  มีป้ายเตือนผู้ขับข่ียานพาหนะ ว่าเป็นทางข้ามส าหรับผู้เดินเท้าซึ่งติดตั้งในต าแหน่งที่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน 
 
วิธีการให้คะแนน  

0 คะแนน ทางเดินเท้า และทางข้ามถนนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดทั้ง  3  ข้อ  
0.5 คะแนน ทางเดินเท้า และทางข้ามถนนเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดเพียง  1-2  ข้อ   
1 คะแนน ทางเดินเท้า และทางข้ามถนนเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดทั้ง  3  ข้อ 

 
เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง : 

 
 
เกณฑ์ข้อ 1  มีทางลาด ที่สามารถสัญจรผ่านได้โดยสะดวก 
 

 
 
 



 

 
เกณฑ์ข้อ 2  มีพ้ืนผิวต่างสัมผัส เพ่ือเตือนผู้เดินเท้าซึ่งมีปัญหาด้านการมองเห็นซึ่งต้องใช้ไม้เท้าน าทาง 
 

 
 
เกณฑ์ข้อ 3  มีป้ายเตือนผู้ขับขี่ยานพาหนะ ว่าเป็นทางข้ามส าหรับผู้เดินเท้าซึ่งติดตั้งในต าแหน่งที่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน 
 

  
 

เอกสารอ้างอิง   
 กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคาร ส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ข้อ 6 (แก้ไขข้อ 7 เดิม) 
 
นิยามศัพท์   : ไม่มี 
 
 
 
 
 



 

๗.  ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารส าหรับผู้ป่วย 

 มาตรฐานทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารภายในโรงพยาบาล จ าเป็นต้องมีความกว้างของทางเดิน
เพียงพอเพ่ือสวนทางกันได้อย่างสะดวก  โดยพ้ืนผิวทางเดินจะต้องเป็นวัสดุที่คงทนถาวร มีความเรียบ ไม่ลื่น 
ท าความสะอาดง่าย ระบายน้ าได้ดี  ไม่ท่วมขัง  ตลอดทางเดินนั้นจะต้องมีหลังคาคลุม ราวข้างกันตกและระบบ
ไฟส่องสว่าง ไปจนถึงประตูทางเข้าของอาคาร  กรณีทางเดินเชื่อมที่บรรจบกันหรือทางเข้าสู่อาคารมีระดับที่
ต่างกัน  ต้องเชื่อมกันโดยใช้ทางลาด (RAMP) ที่มีความเหมาะสมในการใช้งาน (ห้ามใช้บันได)  
           การประเมินในหมวดนี้ ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมินย่อย 5 เกณฑ์ โดยแต่ละเกณฑ์การประเมิน
ย่อยมีคะแนน 1 คะแนน รวมคะแนนเต็มของหมวดนี้เท่ากับ 5 คะแนน    
 ส าหรับรายละเอียดโดยสังเขปของเกณฑ์การประเมินย่อย และคะแนนในแต่ละเกณฑ์การประเมิน
ย่อยมีดังต่อไปนี้ 
 

หัวข้อ เกณฑ์การประเมิน คะแนน 
๗.๑ มีทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารในทุกหน่วยบริการของโรงพยาบาล ๑ 
๗.๒ มีความกว้างประมาณ ๒.๕o เมตร เพื่อสะดวกต่อการเข็นเปลนอนผู้ป่วยสวนกันได้  

และไม่มีสิ่งกีดขวางที่เป็นอุปสรรคต่อการสัญจร 
๑ 

๗.๓ ติดตั้งราวกันตก  สูงประมาณ ๑.๑o เมตร ๑ 
๗.๔ ติดตั้งราวจับ  สูงประมาณ 0.80-0.90 เมตร ๑ 
๗.5 มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่ป้องกันแดดและฝนตลอดแนว ๑ 
                                                                                                     รวม 5 

๗.๑   มีทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารในทุกหน่วยบริการของโรงพยาบาล 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ืออ านวยความสะดวก ในการเข้าถึงแต่ละหน่วยบริการของโรงพยาบาล  

วิธีการประเมิน   
 มีทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารที่สามารถเชื่อมต่อกันครบทุกหน่วยบริการของโรงพยาบาล  

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีทางเดินเชื่อมเลย  
o.๕ คะแนน มีทางเดินเชื่อม แต่ไม่เชื่อมต่อ ครอบคลุมครบทุกหน่วยบริการ 
๑ คะแนน มีทางเดินเชื่อม ที่เชื่อมต่อ ครอบคลุมครบทุกหน่วยบริการ 

เอกสารอ้างอิง  :  คู่มือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดล้อม  ฉบับทั่วไป (GENERAL) 
นิยามศัพท์       

 ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร หมายถึง ทางเดินที่เชื่อมจากอาคารหนึ่งไปสู่อีกอาคารหนึ่ง เพ่ือให้ผู้ใช้
สามารถเข้าถึงอาคารต่างๆ ได้อย่างสะดวก 

 หน่วยบริการ หมายถึง อาคารหรือพ้ืนที่ที่จัดไว้เพ่ือให้บริการและรักษาพยาบาล เช่น แผนกผู้ป่วยนอก  
แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน  แผนกต่างๆ ในส่วนวินิจฉัยและรักษา แผนกผู้ป่วยใน เป็นต้น 



 

๗.๒  มีความกว้างประมาณ ๒.๕๐ เมตร เพื่อสะดวกต่อการเข็นเปลนอนผู้ป่วยสวนกันได้  และไม่มีสิ่งกีด
ขวางที่เป็นอุปสรรคต่อการสัญจร 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือสะดวกต่อการเข็นเปลนอนสวนกันได้ และไม่มีสิ่งกีดขวางที่เป็นอุปสรรคต่อการสัญจรวิธีการ 

วิธีการประเมิน   
ระยะความกว้างทางเดิน ไม่น้อยกว่า  ๒.๕๐  เมตร  โดยวัดระยะจากขอบด้านในสุดของทางเดินทั้ง 

สองด้าน  
 

วิธีการให้คะแนน 
 

o    คะแนน ความกว้างน้อยกว่า ๒.0o เมตร วัดระยะจากขอบด้านในสุดของทางเดินทั้งสองด้าน 
o.๕ คะแนน ความกว้างน้อยกว่า ๒.๕o เมตร วัดระยะจากขอบด้านในสุดของทางเดินทั้งสองด้าน  หรือ  

ความกว้าง 2.50 เมตร แต่มีสิ่งกีดขวางที่เป็นอุปสรรคต่อการสัญจรภายในทางเดินเชื่อม 
๑    คะแนน ความกว้างมากกว่าหรือเท่ากับ ๒.๕o เมตร วัดระยะจากขอบด้านในสุดของทางเดินทั้ง

สองด้าน และไม่มีสิ่งกีดขวางที่เป็นอุปสรรคต่อการสัญจรภายในทางเดินเชื่อม 
 
เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง : 

ภาพแสดงการวัดระยะความกว้างทางเดินเชื่อม ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

เอกสารอ้างอิง  :  คู่มือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดล้อม  ฉบับทั่วไป (GENERAL) 

นิยามศัพท์      
 สิ่งกีดขวาง หมายถึง สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้งานทางเดิน ทั้งท่ีเป็นโครงสร้างอาคาร  หรือ  วัสดุ

ประกอบ เช่น ราวกันตก  ราวจับ  ร่องรางน้ าฝน  เก้าอ้ีนั่งพัก  ถังขยะ  ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์  
เป็นต้น 

 

 

 

ทางเดินเช่ือม 

(แสดงภาพมุมสูง) 

ประมาณ๒.๕0ม. 

สิง่กีดขวาง (เสาหรอืโครงสรา้งอืน่) ราวกนัตก 



 

๗.3   ติดตั้งราวกันตก  สูงประมาณ ๑.๑o เมตร 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือป้องกันการพลัดตกจากทางเดิน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ และยังบ่งบอกเขตแดน ไม่ให้ผู้ใช้รุก
ล้ าเข้าไปในพ้ืนที่สงวน เช่น สวนหรือพ้ืนที่หวงห้ามอ่ืนๆ เป็นต้น 
 

วิธีการประเมิน   
 ผู้ประเมิน ส ารวจดู ราวกันตกของทางเดินเชื่อม จะต้องติดตั้งที่ความสูง ประมาณ ๑.๑o เมตร และ
เป็นวัสดุที่คงทน ติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรง รูปแบบของลูกกรงมีความปลอดภัย ไม่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย
ต่อผู้ใช้ เช่น รูปแบบที่เด็กสามารถปีนป่าย หรือมีช่องว่างลอดผ่านได้โดยง่าย เป็นต้น  

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีราวกันตก หรือมีแต่ไม่ครบถ้วนตลอดทางเดินเชื่อมทั้งหมดของโรงพยาบาล    
o.๕ คะแนน มีราวกันตกครบถ้วนตลอดทางเดินเชื่อมทั้งหมด แต่มีความสูงของราวกันตกไม่ถึง ๑.๑o เมตร 

หรือมีรูปแบบที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย (เช่น เป็นแนวนอนซึ่งปีนได้ง่าย)  
หรือขาดคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 

๑ คะแนน ราวกันตกสูง ประมาณ ๑.๑o  เมตร  และ รูปแบบไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ (ตามรูป)  
มีคุณลักษณะที่ครบถ้วน 

 
เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง : 

ภาพแสดงลักษณะราวกันตกที่เหมาะสม ดังนี้ 
 
 
 
 
 

 

  

 
เอกสารอ้างอิง    

 กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคาร ส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 
2548 

 กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคาร ส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 

 
นิยามศัพท ์      : ไม่มี 
 

ระดบัพืน้ทางเดิน 

ระดบัสงูสดุราวกนัตก 

             

๑.๑o 

ม. 

(แสดงภาพรูปด้าน) 



 

๗.4   ติดตั้งราวจับ  สูงประมาณ 0.80-0.90 เมตร 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ืออ านวยความสะดวก และปลอดภัย ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจรภายในทางเดินเชื่อม 

วิธีการประเมิน   
 ราวจับ จะต้องติดตั้งที่ความสูงประมาณ  0.๘o - 0.90  เมตร และเป็นวัสดุคงทน ติดตั้งมั่นคง
แข็งแรง และยาวต่อเนื่องตลอดทางเดินเชื่อม 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ไม่มีราวจับตลอดทางเชื่อม   หรือมีแต่ไม่ครบถ้วนตลอดทางเดินเชื่อม   
o.๕ คะแนน มีราวจับครบถ้วนตลอดทางเดินเชื่อมทั้งหมด แต่มีความสูงราวจับไม่อยู่ในระดับ  

o.๘o - 0.90 เมตร  
การติดตั้งราวจับไม่แข็งแรง หรือใช้วัสดุที่ไม่คงทน  หรือขาดคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 

๑ คะแนน ราวจับมีคุณลักษณะที่ครบถ้วน  ได่แก่ การติดตั้งราวจับยาวตลอดทางเดินเชื่อม           
สูงประมาณ 0.80 - 0.90 เมตร  และเป็นวัสดุคงทน ติดตั้งมั่นคงแข็งแรง 

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง : 

 

 



 

เอกสารอ้างอิง     :   
 กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคาร ส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 

2548 
 กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคาร ส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 

นิยามศัพท์          
 ราวจับ หมายถึง ราวที่ใช้จับ ยึดเกาะ หรือช่วยทรงตัวในการเดินภายในทางเดินเชื่อม 
 

 

๗.5   มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่ป้องกันแดดและฝนตลอดแนว 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้สามารถสัญจร เชื่อมต่อกันระหว่างอาคาร ได้อย่างสะดวก 

วิธีการประเมิน   
 ส ารวจดูว่า มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่สามารถป้องกันแดดและฝนได้เป็นอย่างดี ตลอดทางเดินเชื่อม      

วิธีการให้คะแนน 
o    คะแนน ไม่มี หลังคาหรือสิ่งปกคลุม ตลอดทางเดินเชื่อม 
o.๕ คะแนน มีหลังคา หรือสิ่งปกคลุมตลอดทางเดินเชื่อม  แต่การป้องกันแดดและฝนไม่มีประสิทธิภาพ  
๑   คะแนน มีหลังคา หรือสิ่งปกคลุมที่ครบถ้วนตลอดทางเดินเชื่อม  และป้องกันแดดและฝนได้ดี    

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง : 

ภาพตัวอย่างแสดงลักษณะทางเดินเชื่อม ที่มีการเลือกใช้วัสดุโปร่งแสง เช่น กระจกใส,อะคริลิคใส 
หรือ แผ่นโพลีคาร์บอเนตชนิดโปร่งแสง และความสูงของหลังคาคลุมสูงเกินไป หรือยื่นปกคลุ่มน้อยเกินไป ท า
ให้การป้องกันแดดและฝนไม่มีประสิทธิภาพ 

  

 



 

ภาพตัวอย่างแสดงลักษณะทางเดินเชื่อมมีหลังคา หรือสิ่งปกคลุมที่ครบถ้วนตลอดทางเดินเชื่อม  และ
ป้องกันแดดและฝนได้ดี 

   

เอกสารอ้างอิง    : คู่มือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดล้อม  ฉบับทั่วไป (GENERAL) 
นิยามศัพท์          

 สิ่งปกคลุม หมายถึง สิ่งปลูกสร้างที่สามารถกันแดดกันฝนแก่ทางเดินเชื่อมได้ ตัวอย่างเช่น  ทางเดิน
เชื่อมภายนอกอาคารที่อยู่ใต้กันสาดอาคาร  หรือทางเดินเชื่อม 2 ชั้นขึ้นไป เป็นต้น 
 

๘.   ทางลาด ส าหรับผู้ป่วย 
 มาตรฐานทางลาดส าหรับผู้ป่วย ก าหนดให้ต้องมีทางลาดในบริเวณทางสัญจรที่มีระดับพื้นท่ีต่างกัน
มากกว่า ๒ ซม. โดยมีความลาดชันไม่น้อยกว่า ๑ : ๑๒  ทั้งนี้ การใช้วัสดุต่างๆ ที่เก่ียวกับทางลาด ต้องค านึงถึง
มั่งคงแข็งแรง และความปลอดภัยของผู้ใช้งาน   
          การประเมินในหมวดนี้ ประกอบด้วยเกณฑ์ย่อย  6 เกณฑ์   โดยแต่ละเกณฑ์การประเมินย่อยมี       
1 คะแนน รวมคะแนนเต็มเท่ากับ  6 คะแนน   
 

หัวข้อ เกณฑ์การประเมิน คะแนน 
๘.๑ กรณีท่ีระดับพื้นอาคารมีความต่างระดับกันมากกว่า ๒ เซนติเมตร จะต้องท า 

ทางลาดเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ 
๑ 

๘.๒ มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๕o ม. ความลาดชัน ๑ : ๑๒  สามารถเข็นเก้าอ้ีมีล้อหรือ
เปลนอนผู้ป่วยได้สะดวกและปลอดภัย 

๑ 

๘.๓ ติดตั้งราวกันตก  สูงประมาณ ๑.๑o ม. ๑ 
๘.๔ ติดตั้งราวจับ  สูงประมาณ 0.80-0.90 ม. ๑ 
๘.๕ ทางลาดภายนอกต้องมีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่ป้องกันแดดและฝนตลอดแนว ๑ 
๘.6 ห้องหรือแผนกท่ีให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยตั้งแต่ที่ชั้น 2 ขึ้นไป  ต้องจัดให้มีทาง

ลาดหรือลิฟท์ (BED LIFT)  
๑ 

                                                                                                   รวม 6 
 
 
 
 
 
 



 

๘.๑  กรณีที่ระดับพื้นอาคารมีความต่างระดับกันมากกว่า ๒ เซนติเมตร จะต้องท าทางลาด เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้กับผู้รับบริการ  
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือความปลอดภัย และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มารับบริการ และผู้ใช้รถเข็นนั่ง (wheelchair)  

วิธีการประเมิน   
 ให้ผู้ประเมิน ตรวจสอบบริเวณท่ีมีระดับพื้นที่ต่างกัน ได้แก่ ด้านหน้าทางเข้าอาคาร ทางเดินเชื่อม
ต่างๆ ในส่วนที่ให้บริการผู้ป่วย  โดยมีการท าพ้ืนลาดเอียง ไม่น้อยกว่า 1:12 ส าหรับให้ผู้มารับบริการ และผู้ใช้ 
รถเข็นนั่ง (wheelchair) สัญจรได้สะดวก  และพ้ืนลาดเอียงนั้นจะต้องท าด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรง คงทน 
และมีความปลอดภัย  
 
วิธีการให้คะแนน 
o 
คะแนน 

ไม่มีการท าพ้ืนลาดเอียง ในบริเวณท่ีระดับพ้ืนต่างกันเลย 

o.๕ 
คะแนน 

มีการท าพ้ืนลาดเอียง ไม่ครบถ้วนในบริเวณท่ีมีระดับพ้ืนที่ต่างกันในส่วนที่ให้บริการผู้ป่วย   
หรือ มีครบถ้วน  แต่ใช้งานไม่สะดวกหรือไม่ปลอดภัย (เช่น มีความชันมากกว่า 1: 12  หรือ    มี
ลักษณะที่ไม่ปลอดภัย) หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง 

๑ 
คะแนน 

มีพ้ืนลาดเอียง ครบถ้วนในบริเวณท่ีมีระดับพื้นที่ต่างกันในส่วนที่ให้บริการผู้ป่วย  และมีลักษณะที่
สามารถใช้งานได้สะดวกและปลอดภัย 

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง : 

  

เอกสารอ้างอิง      
 กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคาร ส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ข้อ 6 (แก้ไขข้อ 7 เดิม) 

นิยามศัพท ์        : ไม่มี 

 



 

๘.๒  มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๕0 ม.  ความลาดชัน ๑ : ๑๒  สามารถเข็นเก้าอ้ีมีล้อหรือเปลนอนผู้ป่วย 
       ได้สะดวกและปลอดภัย 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือความปลอดภัย และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มารับบริการ และผู้ใช้รถเข็นนั่ง (wheelchair) 
วิธีการประเมิน   
 ให้ผู้ประเมิน ตรวจสอบบริเวณทางข้ึนอาคารในส่วนผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน   โดยจะต้องมีการ
ท าทางลาดให้ผู้มารับบริการ และผู้ใช้รถเข็นนั่ง (wheelchair) สัญจรได้สะดวก โดยมีความกว้างของระยะใช้
งาน ไม่น้อยกว่า ๑.๕0 ม.  มคีวามลาดชันไม่น้อยกว่า ๑ : ๑๒  และจะต้องท าด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรง คงทน 
และมีความปลอดภัย  
 
วิธีการให้คะแนน 
o คะแนน ไม่มีทางลาดขึ้นอาคาร ในส่วนผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน    
o.๕ คะแนน มีทางลาด ความกว้างของระยะใช้งานน้อยกว่า1.50 ม.      หรือมีความลาดชันน้อยกว่า 

1 : 12  หรือท าด้วยวัสดุที่ไม่มั่งคง แข็งแรงและไม่ปลอดภัย 
หรือขาดคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง    

๑ คะแนน ทางลาด มีความกว้างของระยะใช้งาน 1.50 ม.ขึ้นไป  มีความลาดชันไม่น้อยกว่า  1 : 12 
และท าด้วยวัสดุที่มั่งคง แข็งแรง และมีความปลอดภัย      

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง : 

ภาพตัวอย่างแสดงการวัดระยะความกว้างทางลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทางลาด 

(แสดงภาพมุมสูง) 

ประมาณ1.50 ม. 

สิง่กีดขวาง (เสาหรอืโครงสรา้งอืน่) ราวกนัตก 



 

ภาพตัวอย่างแสดงทางลาดที่มีความลาดชันน้อยกว่า 1 : 12 

 

 

ภาพตัวอย่างแสดงวัสดุผิวพ้ืนลื่น ไม่ปลอดภัย   ภาพตัวอย่างแสดงวัสดุผิวพ้ืนไม่ลื่น มีความ 
                                                                          ปลอดภัย 

  

เอกสารอ้างอิง      
 กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคาร ส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ข้อ 6 (แก้ไขข้อ 8(3)(5) เดิม) 
 
นิยามศัพท์          

 ระยะใช้งาน  หมายถึง  ระยะที่ไม่มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวางในการใช้งานจริง 
 
 



 

๘.3  ติดตั้งราวกันตก   สูงประมาณ  1.10 เมตร 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือป้องกันการหลุดร่วงของรถเข็นและเปลนอน 

วิธีการประเมิน   
 ส ารวจวัสดุและการติดตั้ง    1. ติดตั้งมั่นคงแข็งแรง     2. มีความสูงประมาณ  ๑.๑0 ม. 

วิธีการให้คะแนน 
o คะแนน ไม่มีราวกันตก  
o.๕ คะแนน มีราวกันตก  แต่  มีคุณสมบัติไม่ครบเกณฑ์ท้ังสองข้อ 
๑ คะแนน มีราวกันตกที่มีคุณสมบัติครบเกณฑ์ทั้งสองข้อ 

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง : 

 

เอกสารอ้างอิง  :  
 กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคาร ส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 

2548 

 กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคาร ส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 

นิยามศัพท ์        : ไม่มี 

 

 

80-90 ซม. 1.10 ซม. 
ราวจับ ราวกันตก 



 

๘.4   ติดตั้งราวจับ สูงประมาณ 0.80-0.90 เมตร 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ืออ านวยความสะดวก และปลอดภัย ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจรบริเวณทางลาด 
วิธีการประเมิน   
 ผู้ประเมิน ส ารวจดู ราวจับของทางลาดจะต้องติดตั้งที่ความสูงประมาณ  0.๘o-0.90  ม. และเป็น
วัสดุคงทน ติดตั้งมั่นคงแข็งแรง  
 

วิธีการให้คะแนน 

o คะแนน ทางลาดไม่มีราวจับ  
o.๕ คะแนน มีราวจับ แต่มีความสูงราวจับ ไม่อยู่ในระดับ o.๘o - 0.90 ม.  

หรือ การติดตั้งราวจับไม่แข็งแรง หรือใช้วัสดุที่ไม่คงทน   
หรือขาดคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 

๑ คะแนน ราวจับมีคุณลักษณะที่เหมาะสมครบถ้วน  ได้แก่ มีความสูงประมาณ  0.๘o - 0.90  ม. 
และเป็นวัสดุคงทน ติดตั้งมั่นคงแข็งแรง  

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง : 

 

 

80-90 ซม. 1.10 ซม. 
ราวจับ ราวกันตก 



 

เอกสารอ้างอิง      

 กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคาร ส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ข้อ 6 (แก้ไขข้อ 8(7)(ค) เดิม) 

นิยามศัพท์          

 ราวจับ หมายถึง ราวที่ใช้จับ ยึดเกาะ หรือช่วยทรงตัวในการเดินภายในทางเดินเชื่อม 

 
8.5 ทางลาดภายนอกต้องมีหลังคา หรือสิ่งปกคลุมที่ป้องกันแดดและฝนตลอดแนว 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้สามารถสัญจร ได้อย่างสะดวก 

วิธีการประเมิน   
 ผู้ประเมิน ส ารวจดูว่าทางลาดมีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่ป้องกันแดดและฝนได้เป็นอย่างดี  
 
วิธีการให้คะแนน 
 
o    คะแนน ทางลาด ไม่มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมเลย 
o.๕ คะแนน ทางลาด มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุม แต่การป้องกันแดดและฝนไม่มีประสิทธิภาพ  
๑   คะแนน ทางลาด มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมป้องกันแดดและฝนได้ดี    

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง : 

  

เอกสารอ้างอิง    :  คู่มือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดล้อม  ฉบับทั่วไป (GENERAL) 

นิยามศัพท์        :  ไม่มี 

 

 



 

 
๘.6   ห้องหรือแผนกที่ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยตั้งแต่ที่ช้ัน 2 ขึ้นไป  ต้องจัดให้มีทางลาด 
        หรือลิฟท์ (BED LIFT)  

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ืออ านวยความสะดวก แก่ผู้มารับบริการ เช่น ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ใช้รถเข็นนั่ง 
(wheelchair)  

วิธีการประเมิน   
 ผู้ประเมิน ส ารวจดู ว่าห้อง / แผนกที่ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วย ตั้งแต่ที่ชั้น 2 ขึ้นไป  มีทางลาดหรือ
ลิฟท์ ที่ผู้มารับบริการข้ึนลงระหว่างชั้นได้สะดวก (โรงพยาบาลระดับ F ไม่ต้องประเมินข้อ 8.6) 

วิธีการให้คะแนน 
o คะแนน ไม่มีทางลาด หรือลิฟท์  (BED LIFT) เลย 
o.๕ คะแนน มีทางลาด หรือ ลิฟท์ แต่ใช้งานไม่สะดวก       
๑ คะแนน มีทางลาด หรือ มีลิฟท์  (BED LIFT)   ที่ใช้งานได้สะดวก 

เอกสารอ้างอิง      
 กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคาร ส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 

2548 

 กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคาร ส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 

นิยามศัพท ์  : ไม่มี 
 

9. ที่จอดรถยนต์และจอดจักรยานยนต ์

 โรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่มีผู้มารับบริการเป็นจ านวนมาก  โดยส่วนใหญ่ใช้รถยนต์และจักรยานยนต์
เป็นพาหนะในการเดินทางมารับบริการ   โรงพยาบาลทุกแห่งได้จัดเตรียมสถานที่ส าหรับจอดรถยนต์และ
จักรยานยนต์ไว้เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ  การจัดเตรียมที่จอดรถที่เหมาะสมและมีความ
ปลอดภัย จึงไม่อาจละเลยได้ 
 เกณฑ์การประเมินที่จอดรถยนต์และจักรยานยนต์นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุม
อาคาร และเพ่ือให้เกิดความสะดวก และมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้มารับบริการ 

 การประเมินในหมวดนี้ ประกอบด้วยเกณฑ์ย่อย 2 เกณฑ์  โดยแต่ละเกณฑ์การประเมินย่อยมี 1 
คะแนน รวมคะแนนเต็มเท่ากับ 2 คะแนน  ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 

 

 



 

หัวข้อ เกณฑ์การประเมิน คะแนน 
9.1 แยกพ้ืนที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ออกจากแนวทางวิ่งของรถ  รวมทั้งแสดง

เครื่องหมายทิศทางอย่างชัดเจน 
1 

9.2 มีที่จอดรถส าหรับผู้พิการอยู่ใกล้ทางเข้าอาคารผู้ป่วยนอก   
และมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงอย่างชัดเจน 

1 

                                                                                                รวม 2 
 
9.1   แยกพ้ืนที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ออกจากแนวทางว่ิงของรถ  รวมทั้งแสดงเครื่องหมาย 

ทิศทางอย่างชัดเจน  

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้เกิดความสะดวก และมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้มารับบริการ  ในการใช้งานที่
จอดรถภายในโรงพยาบาลนั้น ผู้มารับบริการจะต้องใช้งานได้โดยสะดวก ไม่เกิดความสับสน จนเสี่ยงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุได ้

วิธีการประเมิน 
 ผู้ประเมิน ส ารวจดู โดยเลือกประเมิน บริเวณที่จอดรถหลักของโรงพยาบาล อย่างน้อย 1 แห่ง  เช่น 
ที่จอดรถด้านหน้าอาคารผู้ป่วยนอกหรือแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน  หรือที่จอดรถที่มีผู้ใช้บริการจ านวนมากท่ีสุดใน
แต่ละวัน  โดยจะต้องพิจารณารายละเอียดดังนี้ 
 ที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์  ทั้งที่เป็นลานจอดรถ และอาคารจอดรถ  จะต้องมีการแบ่งแยก
บริเวณส าหรับจอดรถ ออกจากแนวทางวิ่งของรถอย่างชัดเจน  ด้วยวิธีการตีเส้นสีแบ่ง  การใช้วัสดุพ้ืนต่างชนิด
กัน  หรือการท าให้พ้ืนต่างระดับกัน ซึ่งสามารถรับรู้ได้ว่าแบ่งแยกบริเวณกันอย่างชัดเจน  พร้อมทั้งจะต้อง
แสดงเครื่องหมายบอกทิศทาง ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น การท าเครื่องหมายที่พ้ืน หรือการติดตั้ง
ป้ายจราจร เป็นต้น  
 
วิธีการให้คะแนน 
0    คะแนน ไม่มีที่จอดรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์, ไม่มีการแบ่งบริเวณ และเครื่องหมายบอกทิศทางจราจร 

ภายในที่จอดรถ 
0.5 คะแนน กรณีที่ 1  มีการแบ่งบริเวณและแสดงเครื่องหมายบอกทิศทางจราจรบางส่วน  ซึ่งไม่ได้ 

            ครอบคลุมที่จอดรถบริเวณนั้นทั้งหมด 
กรณีที่ 2  มีการแบ่งบริเวณและแสดงเครื่องหมายบอกทิศทางจราจร  แต่อยู่ในสภาพที่ 
            ไม่สามารถใช้งานได้หรือมองเห็นได้ชัดเจน  
กรณีที่ 3  มีการแบ่งบริเวณ หรือแสดงเครื่องหมายบอกทิศทางจราจร อย่างใดอย่างหนึ่ง   

1    คะแนน ที่จอดรถยนต์และจักรยนต์ มีการแบ่งบริเวณ และแสดงเครื่องหมายบอกทิศทางจราจร ตามเกณฑ์
ที่ก าหนดอย่างครบถ้วน 

 

 



 

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง : 
 
ภาพตัวอย่างแสดงการแบ่งบริเวณส าหรับจอดรถ กับแนวทางวิ่งของรถ และการแสดงเครื่องหมายบอกทิศทาง 

 

 
 
 
ภาพตัวอย่างแสดงการตีเส้นช่องจราจรและท าเครื่องหมายบอกทิศทางสัญจร 

  
 
เอกสารอ้างอิง  : ไม่มี  
นิยามศัพท์      : ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 

ป้ายจราจร 

เครื่องหมายบอก
ทิศทางการจราจร 

แนวทางว่ิงของรถ 

 

บริเวณจอดรถ
รถ

 

บริเวณจอดรถ
รถ

 



 

9.2  มีที่จอดรถส าหรับผู้พิการอยู่ใกล้ทางเข้าอาคารผู้ป่วยนอก  และมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดง 
อย่างชัดเจน 

วัตถุประสงค ์
 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้พิการ ผู้ใช้รถเข็นนั่ง (Wheel chair) ในการเดินทางมารับบริการ       

วิธีการประเมิน 
 ผู้ประเมิน ส ารวจดู ที่จอดรถส าหรับผู้พิการ ผู้ใช้รถเข็นนั่ง (Wheel chair) โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. “ทีจ่อดรถส าหรับผู้พิการ” อย่างน้อย 1 ช่อง  
2. อยู่ใกล้ทางเข้าอาคารผู้ป่วยนอก  ซึ่งผู้พิการหรือผู้ใช้ Wheel chair สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก      
3. พร้อมทั้ง  มีป้ายและเครื่องหมาย  ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน  

 
วิธีการให้คะแนน 
0    คะแนน ไม่มีที่จอดรถส าหรับผู้พิการ  
0.5 คะแนน มีที่จอดรถส าหรับผู้พิการ แต่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
1    คะแนน มีที่จอดรถส าหรับผู้พิการ และมีลักษณะตามเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างครบถ้วน 

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง : 
ภาพตัวอย่างแสดงลักษณะที่จอดรถส าหรับผู้พิการ และป้ายสัญลักษณ์ (หน่วยเป็นมิลลิเมตร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ป้ายสัญลักษณ์                    ทางเข้าสู่อาคารผู้ป่วยนอก 



 

เอกสารอ้างอิง   
 กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคาร ส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ข้อ 9 (แก้ไขข้อ 12 เดิม, 13 เดิม) 
  

นิยามศัพท์      : ไม่มี 
 

10. บริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยหน้าอาคาร 
 บริเวณท่ีจอดรถรับ-ส่งผู้ป่วยด้านหน้าอาคาร มีความกว้างที่รถยนต์สามารถขับผ่านได้ขณะที่มีรถยนต์
จอดรับ-ส่งผู้ป่วยอยู่  วัสดุคงทนถาวร ผิวเรียบ ไม่ลื่น ท าความสะอาดง่าย ระดับพ้ืนบริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยต้องอยู่
ในระดับเดียวกับพ้ืนถนน  ถ้าเป็นพื้นต่างระดับต้องมีทางลาดที่มีความลาดเอียงที่เหมาะสม   มีพ้ืนที่เพียงพอ   
มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่สามารถป้องกันแดดและฝนได้ดี   มีดวงโคมส่องสว่างเพียงพอ   
          การประเมินในหมวดนี้ ประกอบด้วยเกณฑ์ย่อย  3 เกณฑ์    โดยแต่ละเกณฑ์การประเมินย่อยมี       
1 คะแนน รวมคะแนนเต็มเท่ากับ  3  คะแนน  โดยภาพรวมในการประเมินประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 

หัวข้อ เกณฑ์การประเมิน คะแนน 
10.1 มีความกว้างของถนนพอที่รถยนต์คันอ่ืนสามารถผ่านไปได้ขณะที่มีรถยนต์จอด

รับ-ส่งผู้ป่วย    
1 

10.2 ระดับพ้ืนของบริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยต้องอยู่ในระดับเดียวกับพ้ืนถนน  ถ้าเป็นพ้ืน
ต่างระดับต้องมีทางลาดที่เหมาะสม 

1 

10.3 มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่สามารถป้องกันแดดและฝน 1 
                                                                                              รวม 3 

 
10.1  มีความกว้างของถนน พอที่รถยนต์คันอ่ืนสามารถผ่านไปได้ ขณะที่มีรถยนต์จอดรับ-ส่งผู้ป่วยอยู่ 

วัตถุประสงค์  

 เพ่ือลดปัญหาการจราจรติดขัดหน้าอาคารหลักของโรงพยาบาล (อาคารผู้ป่วยนอก และอาคาร
อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน)  

วิธีการประเมิน  

          ผู้ประเมิน ส ารวจดู บริเวณจุดจอดรถรับ-ส่งผู้ป่วยด้านหน้าอาคารผู้ป่วยนอก และอาคารอุบัติเหตุ-
ฉุกเฉิน ว่ามีระยะความกว้าง อย่างน้อย 2 ช่องทาง หรือกว้างไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร เพียงพอให้รถคันอ่ืน
สามารถผ่านไปได้สะดวกในขณะที่มีรถจอดรับ-ส่งผู้ป่วยอยู่    

 

 

 

     

 



 

วิธีการให้คะแนน 
0     คะแนน ด้านหน้าอาคาร ไม่มีจุดจอดรถรับ-ส่งผู้ป่วย 
0.5  คะแนน จุดจอดรถรับ-ส่งผู้ป่วยหน้าอาคาร  มีความกว้างไม่เพียงพอให้รถยนต์คันอ่ืน

สามารถขับผ่านไปได้อย่างสะดวก 
1     คะแนน จุดจอดรถรับ-ส่งผู้ป่วยหน้าอาคาร  มีความกว้างเพียงพอให้รถยนต์คันอ่ืนสามารถ

ขับผ่านไปได้อย่างสะดวก (ความกว้างไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร) 

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง : 

ภาพตัวอย่างแดสง จุดจอดรถรับ-ส่งผู้ป่วยหน้าอาคาร  มีความกว้างเพียงพอให้รถยนต์คันอ่ืนสามารถขับผ่าน
ไปได้อย่างสะดวก (ความกว้างไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร) 

 
 

ภาพตัวอย่างแสดง กรณีทางข้ึนอาคารมีความกว้างไม่เพียงพอ  ให้พิจารณาท าถนนบริเวณด้านหน้า ซึ่งเป็น
พ้ืนที่สนามหญ้าหรือสวน แทน 

 
 
 
 
 

ไม่น้อยกว่า 6 ม. 

ท าถนนเพิ่มด้านหน้า 



 

เอกสารอ้างอิง : คู่มือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดล้อม  ฉบับทั่วไป (GENERAL) 
นิยามศัพท์  

 ที่จอดรถรับ-ส่งผู้ป่วย  หมายถึง พ้ืนที่ส าหรับให้รถยนต์ส่วนบุคคล  รถพยาบาล  สามารถจอดรับ-ส่ง
ผู้ป่วยได ้
 

10.2 ระดับพื้นของบริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยต้องอยู่ในระดับเดียวกับพื้นถนน ถ้าเป็นพื้นต่างระดับต้องมีทาง
ลาดที่เหมาะสม 

วัตถุประสงค์  

 เพ่ือความสะดวก ปลอดภัยในการรับ-ส่งผู้ป่วย  

วิธีการประเมิน  
   
 ผู้ประเมิน  ส ารวจดู ว่า พื้นของบริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยอยู่ในระดับเดียวกับพ้ืนที่เทียบรถ (Drop off) หาก
พ้ืนมีความต่างระดับกัน จะต้องมีทางลาดที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสม ( ดูคุณลักษณะตามข้อ 8)          
 

วิธีการให้คะแนน 
 

0     คะแนน ระดับพ้ืนบริเวณรับ-ส่งผู้ป่วย ต่างระดับกับพ้ืนที่เทียบรถ (Drop off)  
และไม่มีทางลาด ไม่สะดวกต่อผู้ใช้ Wheel chair และเข็นเปลผู้ป่วย 

0.5  คะแนน ระดับพ้ืนบริเวณรับ-ส่งผู้ป่วย ต่างระดับกับพ้ืนที่เทียบรถ (Drop off)  
และมีทางลาด แต่ลักษณะไม่เหมาะสม ไม่สะดวกต่อผู้ใช้ Wheel chair และเข็นเปล
ผู้ป่วย 

1     คะแนน ระดับพ้ืนบริเวณรับ-ส่งผู้ป่วย อยู่ระดับเดียวกับพ้ืนที่เทียบรถ (Drop off)  
หรือ มีทางลาด ที่เหมาะสม กรณีท่ีระดับพ้ืนมีความต่างกัน  มีความสะดวกและปลอดภัย 

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง : 

  
 
เอกสารอ้างอิง   : คู่มือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดล้อม  ฉบับท่ัวไป (GENERAL) 
นิยามศัพท์ : ไม่มี 
 



 

10.3   มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่สามารถป้องกันแดดและฝน     

วัตถุประสงค์  

 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้อาคาร  

วิธีการประเมิน  

 ผู้ประเมิน ส ารวจดู ว่าบริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยด้านหน้าอาคารหลัก ได้แก่ อาคารผู้ป่วยนอก และอาคาร
อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน  มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่สามารถป้องกันแดดและฝนได้ดี  
     
วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน บริเวณรับ-ส่งผู้ป่วย ด้านหน้าของอาคารหลัก ไม่มีหลังคา หรือสิ่งปกคลุมกันแดด
กันฝน 

0.5  คะแนน บริเวณรับ-ส่งผู้ป่วย ด้านหน้าของอาคารหลัก มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุม    
แต่ไม่สามารถป้องกันแดดและฝนได้ เช่น หลังคาปกคลุมพ้ืนที่ได้ไม่ครอบคลุม หรือ 
อยู่ระดับสูงเกินไป   

1    คะแนน บริเวณรับ-ส่งผู้ป่วย ด้านหน้าของอาคารหลัก มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุม   สามารถ
ป้องกันแดดและฝนได้ดี    

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง : 

  
 
เอกสารอ้างอิง  : ไม่มี  
นิยามศัพท์      : ไม่มี 
 
11. ห้องน้ า-ส้วม ส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 

 มีห้องน้ า-ส้วม ส าหรับผู้มารับบริการ และมีห้องน้ าส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ และเด็ก
เล็ก อย่างเพียงพอ 

           การประเมินในหมวดนี้ ประกอบด้วยเกณฑ์ย่อย  3 เกณฑ์    โดยแต่ละเกณฑ์การประเมินย่อยมี       
1 คะแนน รวมคะแนนเต็มเท่ากับ  3 คะแนน  ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 
   



 

วิธีการให้คะแนน 
หัวข้อ เกณฑ์การประเมิน คะแนน 
11.1 มีห้องน้ า-ส้วม  ส าหรับผู้พิการ-ผู้สูงอายุ 1 
11.2 มีราวพยุงตัวติดตั้งในต าแหน่งที่เหมาะสม   1 
11.3 มีห้องน้ าส าหรับเด็กเล็ก เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 1 
                                                                                                 รวม 3 

 
11.1  มีห้องน้ า-ส้วม  ส าหรับผู้พิการ-ผู้สูงอายุ 

วัตถุประสงค์  

 เพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้ห้องน้ า-ส้วมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา  

วิธีการประเมิน  

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

 ให้ผู้ประเมิน  – สังเกตว่ามีการแยกห้องน้ าผู้พิการออกจากห้องน้ ารวมหรือไม่ 
         – สังเกตขนาดห้องน้ าต้องกว้างพอให้เก้าอ้ีเข็นคนพิการสามารถหมุนตัวได้  
          (เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ  1.50 ม.) 
        – สังเกตว่ามีอุปกรณ์ราวจับ  ราวพยุงตัว   
วิธีการให้คะแนน 
 

0  คะแนน ไม่มีห้องน้ า-ส้วมส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราเลย 
0.5  คะแนน ไม่มีห้องน้ า-ส้วมส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราแยกออกมาโดยเฉพาะ  

แต่ใช้วิธีปรับปรุงห้องน้ าเดิม  ยกตัวอย่างเช่นปรับปรุงห้องส้วม 2 ห้องยุบเป็นห้อง
ใหญ่ 1 ห้องแล้วท าเป็นห้องน้ า-ส้วมส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชราเป็นต้น ขนาดห้องพอใช้งานได้ 

1  คะแนน มีห้องน้ า-ส้วมส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราแยกออกมาโดยเฉพาะ  
และติดตั้งราวจับ ราวพยุงตัว  เก้าอ้ีเข็นคนพิการสามารถหมุนตัวภายในห้องได้ 
(หากขาดอุปกรณ์ไปบ้างเช่นมีราวไม่ครอบคลุม ไม่มีป้ายหน้าห้องน้ า ไม่มีกริ่งเรียก
ฉุกเฉิน  ให้แจ้ง รพ. เพ่ือติดตั้งให้ครบถ้วน) 

 

 

 

 

 



 

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง : 

 

  

 

เอกสารอ้างอิง   
 กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคาร ส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ข้อ 3 (2) 
 

นิยามศัพท์  

 ห้องน้ า-ส้วมส าหรับผู้ พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา  เก้าอ้ีเข็นคนพิการสามารถหมุนตัวได้        
ควรมีพ้ืนที่ว่างภายในซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.50 ม.   หรือ ควรมีขนาดพ้ืนที่อย่างน้อย        
2.75 x 1.65 ม.    ประตูเปิดออกสู่ภายนอก ช่องประตูกว้างอย่างน้อย 90 ซม. พื้นมีระดับเสมอกับ
พ้ืนภายนอก  วัสดุปูพ้ืนต้องไม่ลื่น    ควรมีระบบสัญญาณแสง-เสียงเพ่ือแจ้งเหตุฉุกเฉิน  และมีป้าย
สัญลักษณ์ห้องน้ าผู้พิการติดหน้าห้อง   

 
 
 
 
 



 

 
11.2 มีราวพยุงตัวติดตั้งในต าแหน่งท่ีเหมาะสม   

วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้ผู้รับบริการใช้ห้องน้ าได้อย่างสะดวกและปลอดภัย  

วิธีการประเมิน  
 มีราวพยุงที่ท าด้วยวัสดุที่แข็งแรง  เช่น สแตนเลสหรือท่อนเหล็ก  ติดตั้งในต าแหน่งที่อ านวยความ
สะดวกแก่ผู้รับบริการ 
 ให้ผู้ประเมิน – กรณีห้องน้ ารวมขนาดใหญ่  ให้สังเกตว่ามีการติดตั้งราวพยุงตัวเริ่มตั้งแต่ประตู 
                             ทางเข้ามาถึงบริเวณอ่างล้างมือและติดตั้งราวพยุงตัวภายในห้องส้วมทุกห้อง   
        – กรณีห้องน้ ารวมขนาดเล็ก  สังเกตเฉพาะภายในห้องส้วมให้มีราวพยุงตัว    
  วิธีการให้คะแนน 

0     คะแนน ไม่มีราวพยุงตัวติดตั้งภายในห้องน้ าเลย 
0.5  คะแนน มีราวพยุงตัวติดตั้งภายในห้องน้ าเป็นบางต าแหน่งแต่ไม่ทั่วถึง  โดยยังมีจุดเสี่ยงต่อ

การลื่นหกล้มอยู่   
1     คะแนน มีราวพยุงตัวติดตั้งภายในห้องน้ าอย่างท่ัวถึงทั้งที่บริเวณอ่างล้างมือและในห้องส้วม  

ไม่มีจุดเสี่ยงต่อการลื่นหกล้ม   

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง : 
 

 
 
เอกสารอ้างอิง   

 กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคาร ส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 
2548 

 กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคาร ส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 

นิยามศัพท์ 
 ราวพยุงตัว  หมายถึง ราวส าหรับใช้มือจับช่วยพยุงตัวเวลาเดิน ยืน หรือพยุงตัวเพ่ือไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ 

 
 



 

11.3 มีห้องน้ าส าหรับเด็กเล็ก เป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสม   

วัตถุประสงค์  
 เพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้ห้องน้ าแก่เด็กเล็ก  

วิธีการประเมิน  
 จัดให้มีห้องน้ าส าหรับเด็กเล็ก เป็นห้องน้ าที่แยกออกจากห้องน้ าทั่วไป โดยมีป้าย/สัญลักษณ์แสดงการ
เป็นห้องน้ าส าหรับเด็กเล็ก 

 ให้ผู้ประเมิน สังเกตว่ามีการแยกห้องน้ าส าหรับเด็กเล็ก ออกจากห้องน้ ารวมหรือไม่ 
   – สังเกตขนาดสุขภัณฑ์ มีขนาดที่เหมาะสมส าหรับเด็กเล็ก ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

– สังเกตว่ามีวัสดุอุปกรณ์ท่ีปลอดภัย เหมาะสมส าหรับเด็กเล็ก เช่น ห้องน้ าใช้กระเบื้องผิว
หยาบ ป้องกันการลื่น ประตูห้องสุขายกสูงหรือต่ าว่าปกติ เพ่ือให้ผู้ปกครองมองเห็นจาก
ภายนอก 

– มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรับเด็กเล็ก เช่น มีแสงสว่างเพียงพอ สีสันสดใส มีจุดพัก
คอยส าหรับผู้ปกครอง 

 

  วิธีการให้คะแนน 
 

0  คะแนน ไม่มีห้องน้ าส าหรับเด็กเล็กเลย 
0.5  คะแนน ไม่มีห้องน้ าส าหรับเด็กเล็กแยกออกมาโดยเฉพาะ  แต่ใช้วิธีปรับปรุงห้องน้ าเดิม  

ยกตัวอย่างเช่นปรับปรุงห้องส้วมเดิม เปลี่ยนสุขภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ ท าเป็นห้อง
ส าหรับเด็กเล็ก หรือจัดให้มีสุขภัณฑ์ส าหรับเด็กเล็กรวมอยู่ในห้องน้ าทั่วไป  

1  คะแนน มีห้องเด็กแยกออกมาโดยเฉพาะ ติดตั้งสุขภัณฑ์ที่มีขนาดเหมาะสมส าหรับเด็กเล็ก 
ตามมาตรฐานที่ก าหนด มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีปลอดภัย และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง : 

 

 



 

 
 
เอกสารอ้างอิง   

 ไม่มี 
นิยามศัพท์ 

 นิยามของเด็กเล็ก ตามกฎหมายไม่ได้ก าหนดช่วงอายุที่แน่นอนส าหรับเด็กเล็ก แต่ก าหนดไว้ว่า เด็กคือ
ผู้เยาว์ ซึ่งคือผู้ที่อายุต่ ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ และในทางการแพทย์ได้แบ่งเด็กออกเป็นช่วงอายุต่างๆ 
ระบุไว้ว่า เด็กเล็กคือเด็กที่มีช่วงอายุ 3-5 ปี  

 
12. บันไดหนีไฟ 

บันไดหนีไฟ เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางหนีไฟในอาคาร เพ่ือความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร กรณีเกิด
เพลิงไหม้  

การประเมินในหมวดนี้ ประกอบด้วยเกณฑ์ย่อย 2 เกณฑ์ โดยแต่ละเกณฑ์การประเมินย่อยมี 1 
คะแนน รวมคะแนนเต็มเท่ากับ 2 คะแนน  (ให้ประเมินบันไดหนีไฟของอาคารผู้ป่วยนอก หรืออาคารหลัก ที่มี
จ านวนชั้นตั้งแต่ 2 ชั้นไป และโรงพยาบาลระดับ F ไม่ต้องประเมินข้อ 12.1-12.2) ประกอบด้วยรายละเอียด
ดังนี้ 
หัวข้อ เกณฑ์การประเมิน คะแนน 
12.1 มีความกว้างของบันไดและชานพักที่สะดวกต่อการใช้งานและไม่มีสิ่งกีดขวาง 1 
12.2 มีตัวเลขระบุชั้นอยู่ภายในตัวบันไดท่ีมองเห็นได้ชัดเจน 1 

รวม 2 
 
12.1 มีความกว้างของบันไดและชานพักที่สะดวกต่อการใช้งานและไม่มีสิ่งกีดขวาง 

วัตถุประสงค์  

 เพ่ือรองรับการใช้งานเมื่อเกิดอัคคีภัยที่ต้องใช้งานบันไดหนีไฟได้สะดวก    
วิธีการประเมิน 

 จัดให้มีความกว้างบันไดอย่างเพียงพอต่อการใช้งานและไม่มีสิ่งกีดขวางภายในช่องบันได 

 ให้ผู้ประเมิน  – วัดความกว้างต้องไม่น้อยกว่า 90 ซม.จากราวจับถึงผนัง   
        –  สังเกตว่ามีสิ่งของเครื่องใช้ถูกวางไว้ในช่องบันไดหรือไม่ 
 
 
 
 
 
 



 

วิธีการให้คะแนน 

0     คะแนน มีบันไดหนีไฟแต่มีสิ่งของเครื่องใช้ถูกวางไว้ภายในช่องบันได 
จนไม่สามารถใช้งานได้เลย 

0.5  คะแนน มีบันไดหนีไฟแต่แคบกว่ามาตรฐานเพียงเล็กน้อย( 70-89 ซม.) และอาจมี/ไม่มี
สิ่งของเครื่องใช้ถูกวางไว้ภายในช่องบันได 

1     คะแนน มีบันไดหนีไฟที่มีความกว้างตามมาตรฐาน  และไม่มีสิ่งของเครื่องใช้ถูกวางไว้ 
ภายในช่องบันได 

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง : 

  

เอกสารอ้างอิง   : กฎกระทรวงฉบับที่ 55 พ.ศ.2543 
                     : พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ข้อ 28,30,32 
นิยามศัพท์ : ไม่มี 

12.2 มีตัวเลขระบุชั้นอยู่ภายในตัวบันไดที่มองเห็นได้ชัดเจน 
วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้ผู้ใช้อาคาร ทราบต าแหน่งของตนเองเมื่อท าการหนีภัย  
วิธีการประเมิน  

 ติดตั้งตัวเลขระบุชั้นที่มีขนาดและต าแหน่งที่ท าให้ผู้ใช้เห็นได้ชัดเจน  ท าด้วยวัสดุที่ติดไฟยากเช่น 

อลูมิเนียม  ทองเหลือง หรือสแตนเลส  เป็นต้น     
 ให้ผู้ประเมิน  – สังเกตว่ามีตัวเลขบอกชั้นครบทุกชั้นหรือไม่  
                           – สังเกตว่าขนาดและต าแหน่งที่ท าให้ผู้ใช้เห็นได้ชัดเจนหรือไม่    

                           – สังเกตว่าวัสดุที่ใช้เป็นวัสดุประเภทติดไฟยากหรือไม่    

วิธีการให้คะแนน 
 

0  คะแนน ไม่มี  
0.5  คะแนน มี  แต่ไม่ครบทุกชั้น หรือมองเห็นไม่ชัดเจน หรือตัวป้ายท าด้วยวัสดุไม่เหมาะสม  

เช่น สีพ่น  กระดาษแข็ง แผ่นอะคริลิค  เป็นต้น หรือมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งไม่
ครบถ้วน 

1  คะแนน มีครบทุกชั้น สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และท าด้วยวัสดุประเภทติดไฟยาก  เช่น  
อลูมิเนียม  ทองเหลือง หรือสแตนเลส เป็นต้น 



 

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง : 

 

เอกสารอ้างอิง   : กฎกระทรวงฉบับที่ 47 พ.ศ.2540 
                     : พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ข้อ 5(5) 
นิยามศัพท์ : ไม่มี 

 



 

IN : หมวดงานมัณฑนศิลป์ 

13. งานตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์ภายในอาคาร 

 การประเมินในหมวดนี้ประกอบด้วย 29 เกณฑ์  โดยแต่ละเกณฑ์มีคะแนน 1 คะแนน  รวมคะแนน
เต็มเท่ากับ 29 คะแนน  ส าหรับรายละเอียดเกณฑ์การประเมินและคะแนนในแต่ละเกณฑ์มีดังนี้ 
 
หัวข้อ เกณฑ์ประเมิน คะแนน 
13.1 อ่างล้างมือส าหรับแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ ไม่ควรใช้ปะปนกับอ่างเทสิ่งสกปรกหรือล้างวัสดุ

อุปกรณ์ต่างๆและก๊อกน้ าควรใช้ก๊อกน้ าชนิดไม่ใช้มือสัมผัส (ก๊อกน้ าชนิดก้านปัดด้วย
ข้อศอก หรือเป็นแบบเซนเซอร์) 

1 

13.2 เคาน์เตอร์ส าหรับพยาบาลเฝ้าระวังสังเกตการณ์ TOP เคาน์เตอร์ระดับบนไม่ควรสูงเกินกว่า 
90 เซนติเมตร จากระดับพื้นห้อง  เพ่ือไม่ให้บังสายตาในขณะเฝ้าดูผู้ป่วย 

1 

13.3 ห้องตรวจของแพทย์ มีอ่างล้างมือส าหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 2 ห้องตรวจ ต่อ 
1 อ่าง 

1 

13.4 เตียงผู้ป่วยควรมีม่านกั้นระหว่างเตียงผู้ป่วยเพ่ือบังสายตาระหว่างการรักษา และเพ่ือความ
เป็นส่วนตัวของผู้ป่วย 

1 

13.5 มีป้ายติดหน้าห้องหรือหน้าแผนกบริการในต าแหน่งที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 1 
13.6 แผนกผู้ป่วยใน  บริเวณตั้งเตียงผู้ป่วย ควรมีระยะระหว่างเตียง ไม่น้อยกว่า  

1 เมตร   และสามารถน าเปลเข็นเข้าเทียบเตียงผู้ป่วยได้โดยสะดวก 
1 

13.7 ห้องผ่าตัด  ควรมีอ่างฟอกมือติดกับห้องผ่าตัดอย่างน้อย 2 อ่างต่อ 1 ห้องผ่าตัด    และ
ก๊อกน้ าควรใช้ก๊อกน้ าชนิดไม่ใช้มือสัมผัส เช่น ก๊อกน้ าแบบใช้เข่าดันเปิด-ปิดน้ า หรือ แบบ
เซนเซอร์ 

1 

13.8 แผนกเภสัชกรรม  มีตู้หรือชั้นเก็บยา เวชภัณฑ์ ที่เป็นสัดส่วน และมีตู้แยกเก็บ 
ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่มีกุญแจปิดอย่างมีประสิทธิภาพ 

1 

13.9 แผนกเภสัชกรรม  มีสถานที่ และโต๊ะส าหรับเตรียมยา – ผสมยา แยกเป็นสัดส่วนจากท่ีจัด
ยา 

1 

13.10 มีห้องจ่ายยา และจัดแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยอย่างเหมาะสม (บริเวณจ่ายยา/ให้ค าแนะน าผู้ป่วย/
เก็บรักษายา/ผสมยาส าหรับผู้ป่วยเฉพาะราย) 

1 

13.11 มีตู้/ชั้นเก็บยาหรือเวชภัณฑ์ที่เพียงพอและเหมาะสม 1 
13.12 มีสถานที่ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านยาที่เป็นสัดส่วน 1 
13.13 กรณีมีการเตรียมยาส าหรับผู้ป่วยเฉพาะรายในโรงพยาบาล ให้มีสถานที่ส าหรับผู้ป่วย

เฉพาะราย 
1 

13.14 แผนกรังสีวินิจฉัย  มีป้ายค าเตือน  “ผู้ป่วยมีครรภ์โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ” 1 
๑๓.๑5 มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าส าหรับผู้ป่วยเป็นสัดส่วนและมิดชิด ๑ 
๑๓.๑6 การตรวจพิเศษทางรังสีวิทยาในระบบทางเดินอาหาร ต้องมีห้องสุขาติดกับห้องตรวจ ๑ 
๑๓.๑7 มีป้ายสัญลักษณ์แสดงเขตรังสีรักษาและไฟสัญญาณแสดงขณะใช้งานเครื่องก าเนิดรังสี 

 
 

๑ 



 

13.18 แผนกผู้ป่วยหนัก บริเวณตั้งเตียงผู้ป่วย ควรมีระยะห่างระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า 2 เมตร 
เพ่ือให้สามารถวางอุปกรณ์ช่วยชีวิตและสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ *** (รพ.
ระดับ F ไม่ต้องประเมินข้อ 13.18) 

1 

๑๓.๑9 แผนกไตเทียม  มีสถานที่และเฟอร์นิเจอร์ส าหรับพักคอยของญาติผู้ป่วย โดยแยกเป็น
สัดส่วนต่างหากจากบริเวณส่วนของผู้ป่วย  
(รพ.ระดับ F ไม่ต้องประเมินข้อ 13.19) 

1 

13.20 แผนกไตเทียม  บริเวณตั้งเตียงผู้ป่วยมีระยะห่างระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร และ
ความกว้างของทางเดินระหว่างปลายเตียง ของสองฟากเตียงไม่น้อยกว่า 2 เมตร (รพ.
ระดับ F ไม่ต้องประเมินข้อ 13.20) 

1 

13.21 ห้องฟอกไตเทียม มีขนาดของห้องบริการฟอกเลือดที่สัมพันธ์กับจ านวนเตียง และอุปกรณ์
และพ้ืนที่ใช้สอยเหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน โดยมีพ้ืนที่ไม่ต่ ากว่าสี่ตาราง
เมตรต่อหนึ่งจุดบริการ โดยส่วนที่แคบที่สุดไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร เพ่ือให้มีพ้ืนที่สามารถ
ช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินได้สะดวก (รพ.ระดับ F ไม่ต้องประเมินข้อ 13.21) 

1 

13.22 มีพ้ืนที่เตรียมน้ าบริสุทธิ์ พ้ืนที่ล้างตัวกรองแผนกบริการเทคนิคการแพทย์ 1 
13.23 มีสถานที่เก็บสิ่งส่งตรวจเหมาะสม สะดวกต่อผู้รับบริการ 1 
13.24 มีสถานที่ปฏิบัติเหมาะสมปลอดภัย มีการแยกพ้ืนที่ปฏิบัติการเฉพาะ เช่น งานธนาคาร

เลือด งานจุลชีววิทยาคลินิก เป็นต้น 
1 

13.25 มีการเก็บรักษาวัตถุหรือสารเคมีและสารไวไฟ โดยจัดไว้เป็นหมวดหมู่ มีป้ายและฉลาก
แสดงถูกต้องครบถ้วน 

1 

13.26 แผนกบริการแพทย์แผนไทย ห้องอบไอน้ าสมุนไพรรวมต้องแยกห้องให้บริการชาย-หญิง 
หรือถ้าไม่สามารถแยกได้ ต้องบริหารจัดการเวลาการให้บริการแก่ผู้รับบริการชาย-หญิงได้
อย่างเหมาะสม 

1 

13.27 แผนกบริการแพทย์แผนไทย ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า (ถ้ามี) ต้องมีขนาดตามเกณฑ์มาตรฐาน 
โดยแยกห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าชาย-หญิง แต่หากไม่สามารถแยกได้ ต้องบริหารจัดการเวลาการ
ใช้ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของผู้รับบริการชาย-หญิงได้อย่างเหมาะสม 

1 

13.28 แผนกบริการแพทย์แผนจีน เตียงส าหรับนวดหรือฝังเข็ม มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 
0.70 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร ความสูงไม่ต่ ากว่า 0.70 เมตร และ
ระยะห่างระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า 1 เมตร 

1 

13.29 แผนกบริการการแพทย์แผนจีน เตียงต้องมีลักษณะมั่นคงแข็งแรงตามมาตรฐานการ
ประกอบโรคศิลปะสาขาแพทย์แผนจีนก าหนด 

1 

รวม 29  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13.1    อ่างล้างมือส าหรับแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ ไม่ควรใช้ปะปนกับอ่างเทสิ่งสกปรกหรือล้างวัสดุอุปกรณ์    
          ต่างๆ และก๊อกน  าควรใช้ก๊อกน  าชนิดไม่ใช้มือสัมผัส (ก๊อกน  าชนิดก้านปัดด้วยข้อศอก หรือเป็น   
          แบบเซนเซอร์) 
 

 วัตถุประสงค์  
         เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงาน มีอ่างล้างมือที่สะอาดไม่ปนเปื้อน ลดการติดเชื้อ และมีก๊อก
น้ าล้างมือที่อ านวยความสะดวกเพ่ือลดการติดเชื้อในแผนกต่างๆของโรงพยาบาล         

วิธีการประเมิน 

         ผู้ประเมินเดินส ารวจด้วยสายตา  และสอบถามถึงการใช้งาน จากหัวหน้าแผนกหรือเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในแผนกดังกล่าว ถึงการใช้งานอ่างล้างมือของแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานว่ามีการใช้ร่วมกัน
กับอ่างเทสิ่งสกปรกหรือล้างวัสดุอุปกรณ์หรือไม่ และบันทึกไว้ที่ช่องหมายเหตุ พร้อมทั้งท าการตรวจสอบดูว่า
บริเวณแผนกดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดดังต่อไปนี้ 

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

ก้านปัดด้วยข้อศอก หรือ เป็นแบบเซ็นเซอร์  

วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน กรณีผลการส ารวจพบว่าไมม่ีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 1       

0.5 คะแนน กรณีผลการส ารวจพบว่ามีคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้อ 1  
แต่ไม่ครบตามเกณฑ์ข้อ 2 และมีแผนที่จะปรับปรุง 

1    คะแนน กรณีท่ีผลการส ารวจมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ท้ังสองข้อ 

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง/รูปตัวอย่าง :  

                  
นิยามศัพท์  : ไม่มี 



 

13.2   เคาน์เตอร์ส าหรับพยาบาลเฝ้าระวังสังเกตการณ์ TOP เคาน์เตอร์ระดับบนไม่ควรสูงเกินกว่า 90      
   เซนติเมตร จากระดับพื นห้อง เพื่อไม่ให้บังสายตาในขณะเฝ้าดูผู้ป่วย 

วัตถุประสงค์  

         เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีเคาน์เตอร์ส าหรับนั่งเฝ้าระวังสังเกตการณ์ผู้ป่วย
ได้สะดวก ไม่บังสายตาขณะเฝ้าดูผู้ป่วย ในแผนกที่มีเตียงผู้ป่วยพักรักษาตัวของโรงพยาบาล  (ยกเว้นแผนก
ผู้ป่วยพิเศษ ซึ่งเคาน์เตอร์พยาบาลอยู่ภายนอกห้องของผู้ป่วย) 

วิธีการประเมิน 

         ผู้ประเมินเดินส ารวจด้วยสายตา  โดยผู้ส ารวจวัดความสูงของเคาน์เตอร์พยาบาลเฝ้าระวังสังเกตการณ์ 
(NURSE STATION) จากพ้ืนถึงระดับ TOP เคาน์เตอร์ระดับบนว่าความสูงเกิน 90 เซนติเมตร หรือไม่   เช่น 
แผนกผู้ป่วยใน (สามัญ) , แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน , แผนกผู้ป่วยหนัก (I.C.U.)  , ห้องสังเกตอาการ ,บริเวณ
ฟอกไต เป็นต้น 

วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน กรณีผลการส ารวจพบว่าเคาน์เตอร์พยาบาลเฝ้าระวังสังเกตการณ์ (NURSE STATION)   มี
ความสูงเกิน 90 เซนติเมตร (ในภาพรวมเกินร้อยละ 90 ของทั้งหมด) 

0.5 คะแนน กรณีผลการส ารวจพบว่าเคาน์เตอร์พยาบาลเฝ้าระวังสังเกตการณ์ (NURSE STATION)   มี
ความสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร (ในภาพรวมเกินร้อยละ 90 ของทั้งหมด) แต่ยังไม่ครบ
ทั้งหมด และมีแผนที่จะปรับปรุง 

 

1    คะแนน 
กรณีผลการส ารวจพบว่าเคาน์เตอร์พยาบาลเฝ้าระวังสังเกตการณ ์(NURSE STATION)  มี
ความสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร ทุกเคาน์เตอร์ ในพ้ืนที่ที่ระบุข้างต้น 
กรณีมีการแก้ไขด้วยวิธีอ่ืน เช่นติดกล้องวงจรปิด มีจอมอนิเตอร์ให้พยาบาลในการเฝ้าระวัง
สังเกตการณ์ 
 

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง/รูปตัวอย่าง :  

     

นิยามศัพท์  : ไม่มี 
 
 
 



 

13.3  ห้องตรวจของแพทย์  มีอ่างล้างมือส าหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 2 ห้องตรวจต่อ 1 อ่าง 

 วัตถุประสงค์  

เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับแพทย์และเจ้าหน้าที่ ให้เข้าถึงอ่างล้างมือได้สะดวกในบริเวณท่ีใกล้กับ 
ห้องตรวจภายในแผนกต่างๆ    

วิธีการประเมิน 
 ผู้ประเมินเดินส ารวจด้วยสายตา  พร้อมทั้งนับจ านวน อ่างล้างมือบริเวณห้องตรวจโรค เปรียบเทียบ
กับจ านวนห้องตรวจโรค 

  

วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน มีอ่างล้างมือ 1 อ่าง ต่อห้องตรวจมากกว่า 2 ห้องทุกพ้ืนที่ห้องตรวจ 

0.5 คะแนน มีอ่างล้างมือ 1 อ่าง ต่อห้องตรวจ 2 ห้อง  แต่ไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ห้องตรวจ 
1    คะแนน มีอ่างล้างมือ 1 อ่าง ต่อห้องตรวจ 2 ห้องทุกพ้ืนที่ห้องตรวจ 

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง/รูปตัวอย่าง :  

  

นิยามศัพท์  : ไม่มี 

๑๓.4  เตียงผู้ป่วยควรมีม่านกั นระหว่างเตียงผู้ป่วยเพื่อบังสายตาระหว่างการรักษา และเพื่อความ 
         เป็นส่วนตัวของผู้ป่วย 

  วัตถุประสงค ์ 

         เพ่ือให้ผู้ป่วยได้มีความเป็นส่วนตัว ลดความเครียดขณะมาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และเพ่ือบัง
สายตา        

วิธีการประเมิน 

           ผู้ประเมินเดินส ารวจด้วยสายตา  โดยดูว่าที่เตียงผู้ป่วยมีม่านก้ันเตียงผู้ป่วยหรือไม่  

 

 

 



 

วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน ไมม่ีม่านก้ันเตียงผู้ป่วยเลย  
0.5 คะแนน มีม่านกั้นเตียงผู้ป่วย   แต่ยังไม่ครบทั้งหมด และมีแผนที่จะติดตั้งเพ่ิมเติม 
1    คะแนน มีม่านกั้นเตียงผู้ป่วย ครบทุกเตียง  

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง/รูปตัวอย่าง :  

  

นิยามศัพท์  : ไม่มี 

13.5   มีป้ายติดหน้าห้องหรือหน้าแผนกบริการ  ในต าแหน่งที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

วัตถุประสงค์  

         เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ป่วยไปถึงจุดรับบริการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

วิธีการประเมิน 

           ผู้ประเมินเดินส ารวจด้วยสายตา  โดยดูว่ามีป้ายติดหน้าห้องหรือหน้าแผนกบริการหรือไม่  

วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน มีป้ายติดหน้าห้องหรือหน้าแผนกไม่ถึงร้อยละ ๕0 ของทั้งหมด  
0.5 คะแนน มีป้ายติดหน้าห้องหรือหน้าแผนกเกินร้อยละ ๕0 ของทั้งหมด 

แต่ยังไม่ครบทั้งหมด และมีแผนที่จะจัดท าเพ่ิมเติม 
1    คะแนน มีป้ายติดหน้าห้องหรือหน้าแผนกครบถ้วน  

 

 

 

 

 



 

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง/รูปตัวอย่าง :  

     

     

นิยามศัพท ์ : ไม่มี 
13.6   แผนกผู้ป่วยใน  บริเวณตั งเตียงผู้ป่วย  ควรมีระยะระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า 1 เมตร     
          และสามารถน าเปลเข็นเข้าเทียบเตียงผู้ป่วยได้โดยสะดวก 

วัตถุประสงค์  

         สามารถน าเปลเข็นเข้าเทียบเตียงผู้ป่วยได้โดยสะดวก และป้องกันการติดเชื้อระหว่างเตียงของผู้ป่วยที่
อยู่ใกล้กัน 

วิธีการประเมิน 

           ผู้ประเมินวัดระยะจากสถานที่จริง  

วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน ระยะห่างระหว่างเตียงน้อยกว่า 0.80 ม. (เกินร้อยละ 90 ของทั้งหมด) 
0.5 คะแนน ระยะห่างระหว่างเตียงมากกว่า 0.80 ม. แต่น้อยกว่า 1.00 ม. (เกินร้อยละ 90 ของ

ทั้งหมด) 
1    คะแนน ระยะห่างระหว่างเตียงตั้งแต่ 1.00 ม. ขึ้นไป (เกินร้อยละ 90 ของทั้งหมด) 

 

 

 

 



 

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง/รูปตัวอย่าง :  

 

นิยามศัพท ์ : ไมมี่  
13.7   ห้องผ่าตัด  ควรมีอ่างฟอกมือติดกับห้องผ่าตัดอย่างน้อย 2 อ่างต่อ 1 ห้องผ่าตัด     
          ก๊อกน  าควรใช้ก๊อกน  าชนิดไม่ใช้มือสัมผัส เช่น ก๊อกน  าแบบใช้เข่าดันเปิด-ปิดน  า 
          หรือแบบเซนเซอร์ 

วัตถุประสงค์  

         เพ่ือลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ และอ านวยความสะดวกแก่แพทย์และเจ้าหน้าที่ 

วิธีการประเมิน 

           ผู้ประเมินเดินส ารวจชนิดของอุปกรณ์อ่างด้วยสายตาและนับจ านวนอ่างฟอกมือ 

วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีอ่างฟอกมือที่ติดตั้งส าหรับห้องผ่าตัดเลย     
0.5 คะแนน มีอ่างฟอกมือเพียง 1 อ่างต่อ 1 ห้องผ่าตัด   
1    คะแนน มีอ่างฟอกมือ 2 อ่างต่อ 1 ห้องผ่าตัด 

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง/รูปตัวอย่าง :  

  



 

 

นิยามศัพท ์ : ไมมี่ 
13.8   แผนกเภสัชกรรม  มีตู้หรือชั นเก็บยา  เวชภัณฑ์  ที่เป็นสัดส่วน  และมีตู้แยกเก็บยาเสพติดให้โทษ 
          และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท  ที่มีกุญแจปิดอย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์  

         เพ่ือการเก็บยาอย่างเป็นระเบียบและปลอดภัย 

วิธีการประเมิน 

           ผู้ประเมินเดินส ารวจและสอบถามเจ้าหน้าที่ภายในสถานที่ปฏิบัติงาน 

วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน การจัดวางตู้หรือชั้นเก็บยาไม่เป็นสัดส่วน  กระจายทั่วพื้นที่  และไม่มีตูแ้ยกเก็บยาเสพติดให้
โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่มีกุญแจปิด      

0.5 คะแนน การจัดวางตู้หรือชั้นเก็บยาเป็นสัดส่วน  หรือมีตูแ้ยกเก็บยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ 
ต่อจิตประสาทที่มีกุญแจปิด 

1    คะแนน การจัดวางตู้หรือชั้นเก็บยาเป็นสัดส่วน  และมีตูแ้ยกเก็บยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ 
ต่อจิตประสาทที่มีกุญแจปิด 

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง/รูปตัวอย่าง :  

     



 

นิยามศัพท ์ : ไมมี่ 
13.9  แผนกเภสัชกรรม  มีสถานที่และโต๊ะส าหรับเตรียมยา – ผสมยา  แยกเป็นสัดส่วนจากที่จัดยา 

วัตถุประสงค์  

         เพ่ือการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เกิดการปนเปื้อน 

วิธีการประเมิน 

           ผู้ประเมินเดินส ารวจและสอบถามเจ้าหน้าที่ภายในสถานที่ปฏิบัติงาน 

วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีพ้ืนที่เตรียมยา-ผสมยาและพ้ืนที่จัดยาโดยเฉพาะ  แต่ใช้พ้ืนที่ร่วมกับพ้ืนที่ใช้งานอื่นๆ      
0.5 คะแนน มีพ้ืนทีเ่ตรียมยา-ผสมยาและพ้ืนที่จัดยาโดยเฉพาะ  และใช้พ้ืนที่ร่วมกันโดยไม่ได้แยกเป็น

สัดส่วน      
1    คะแนน มีพ้ืนที่เตรียมยา-ผสมยาและพ้ืนที่จัดยา  แยกกันเป็นสัดส่วน     

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง/รูปตัวอย่าง :  

 

นิยามศัพท ์ : ไมมี่  
13.10 มีห้องจ่ายยา และจัดแบ่งพื นที่ใช้สอยอย่างเหมาะสม (บริเวณจ่ายยา/ให้ค าแนะน าผู้ป่วย/เก็บ 
          รักษายา/ผสมยาส าหรับผู้ป่วยเฉพาะราย) 
      วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีพ้ืนที่ปฏิบัติงานครบถ้วนและครอบคลุม สามารถให้บริการผู้มารับบริการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
วิธีการประเมิน 
 ผู้ประเมินเดินส ารวจด้วยตา พร้อมทั้งท าการตรวจสอบดูว่าบริเวณภายในแผนกจะต้องเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดังต่อไปนี้ 

       มีการจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยภายในห้องจ่ายยาครบถ้วน ได้แก่ พ้ืนที่จ่ายยา, พื้นที่ให้ค าแนะน า
ผู้ป่วย, พื้นทีเ่ก็บรักษายาและเวชภัณฑ์ และพ้ืนที่ส าหรับจัดเตรียมยาและผสมยาส าหรับผู้ป่วยเฉพาะ
รายอย่างเป็นสัดส่วน 
 
 

ผสมยา 



 

วิธีการให้คะแนน 
0    คะแนน กรณีผลการส ารวจพบว่าภายในห้องจ่ายยา มีการใช้พื้นที่ต่างๆปะปนกัน ไม่เป็นสัดส่วนเลย 

0.5 คะแนน กรณีผลการส ารวจพบว่าภายในห้องจ่ายยา มีการจัดแบ่งพ้ืนที่ต่างๆอย่างเป็นสัดส่วน แต่ไม่
ทั้งหมด มีบางพ้ืนที่ยังไม่เหมาะสม แต่มีแผนจะปรับปรุงพ้ืนที่ในอนาคต 

1    คะแนน กรณีผลการส ารวจพบว่าภายในห้องจ่ายยา มีการจัดแบ่งพ้ืนที่ต่างๆอย่างเป็นสัดส่วน 
สามารถปฏิบัติงานและให้บริการได้ราบรื่นเรียบร้อย 

เอกสารอ้างอิง  : ไม่มี 
นิยามศัพท์  : ไม่มี 

13.11 มีตู้/ชั นเก็บยาหรือเวชภัณฑ์ที่เพียงพอและเหมาะสม 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีขนาดและจ านวนเฟอร์นิเจอร์ส าหรับใช้จัดเก็บยาและเวชภัณฑ์ต่างๆอย่าง
พอเพียงที่จะสร้างความปลอดภัยในการเก็บรักษายา มีการแยกประเภทยาและเวชภัณฑ์เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ไม่มียาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ถูกจัดเก็บให้เข้าท่ีหรือกองอยู่กับพ้ืนห้อง ป้องกันความเสียหายของยา
และเวชภัณฑ์อันเนื่องจากแสง, อุณหภูมิและความชื้นสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม 
 
วิธีการประเมิน 
 ผู้ประเมินเดินส ารวจด้วยตา พร้อมทั้งท าการตรวจสอบดูว่าบริเวณภายในแผนกจะต้องเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดังต่อไปนี้ 

๑. มีจ านวนเฟอร์นิเจอร์ส าหรับจัดเก็บยาและเวชภัณฑ์เพียงพอต่อการให้บริการ และเป็นสัดส่วนที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่ใช้สอยภายในห้อง 

๒. แยกประเภทยาและเวชภัณฑ์ เป็นระเบียบ ไม่วางปะปนกันจนท าให้เกิดความสับสน 
๓. ไม่พบยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ถูกจัดเก็บให้เข้าที่หรือกองอยู่กับพ้ืน 
๔. ยาและเวชภัณฑ์ภายในห้อง อยู่ในสภาวะแสง, อุณหภูมิและความชื้น ที่เหมาะสมในการเก็บรักษา 
๕. มีระบบไฟฟ้าส ารองส าหรับตู้เย็นหรือตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ใช้เก็บยา 

 
วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน กรณีผลการส ารวจพบว่าไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 1 ถึง 5 เลย 

0.5 คะแนน กรณีผลการส ารวจพบว่ามีคุณสมบัติตามเกณฑ์ตั้งแต่ 3 ข้อขึ้นไป 

1    คะแนน กรณีผลการส ารวจพบว่ามีคุณสมบัติตามเกณฑ์ครบทั้ง 5 ข้อ 

 

 

 



 

เอกสารอ้างอิง  :  

         1). คณะอนุกรรมการสอบความรู้เพ่ือขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม.สภาเภสชักรรม. (2562). คู่มือทักษะตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม(สมรรถนะร่วม) พ.ศ.2562 .พิมพ์ครั้งที่1. นนทบุรี. บริษัทเอช อาร์ 
พริ้นซ์ แอนด์ เทรนนิ่ง จ ากัด. หน้า 27-28 

2). สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย). มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล 
พ.ศ.2561 – พ.ศ. 2565. หน้า 13-21 

นิยามศัพท์  : ไม่มี 

13.12 มีสถานที่ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านยาที่เป็นสัดส่วน 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีพ้ืนที่ส าหรับบริการให้ค าปรึกษาแนะน าการใช้ยาและเวชภัณฑ์แก่ผู้มารับบริการ
อย่างเป็นสัดส่วนแยกออกจากพ้ืนที่อ่ืนชัดเจน 
 
วิธีการประเมิน 
 ผู้ประเมินเดินส ารวจด้วยตา พร้อมทั้งท าการตรวจสอบดูว่าบริเวณภายในแผนกจะต้องเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดังต่อไปนี้ 

๑. มีสถานที่หรือพ้ืนที่ที่จัดเตรียมไว้ส าหรับให้ค าปรึกษาแนะน าการใช้ยาและเวชภัณฑ์แก่ผู้มารับ
บริการโดยเฉพาะ 

๒. สถานที่หรือพ้ืนที่ที่จัดเตรียมไว้ส าหรับให้ค าปรึกษาแนะน าการใช้ยาและเวชภัณฑ์ แยกออกจาก
พ้ืนที่บริการอื่นชัดเจน เป็นสัดส่วนเฉพาะ 

วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน กรณีผลการส ารวจพบว่าไม่มีพ้ืนที่หรือสถานที่ส าหรับให้ค าปรึกษาแนะน าการใช้ยาและ
เวชภัณฑ์แก่ผู้มารับบริการ 

0.5 คะแนน กรณีผลการส ารวจพบว่ามีการจัดพื้นที่หรือสถานที่ส าหรับให้ค าปรึกษาแนะน าการใช้ยาและ
เวชภัณฑ์แก่ผู้มารับบริการ แต่ไม่เป็นสัดส่วน 

1    คะแนน กรณีผลการส ารวจพบว่ามีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในข้อ 1 และ๒ 

เอกสารอ้างอิง  : ไม่มี 

นิยามศัพท์  : ไม่มี 
 
 
 
 



 

13.13 กรณีมีการเตรียมยาส าหรับผู้ป่วยเฉพาะรายในโรงพยาบาล ให้มีสถานที่ส าหรับผู้ป่วยเฉพาะราย 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมสีถานที่หรือพ้ืนที่ส าหรับเตรียมยาที่ใช้ส าหรับผู้ป่วยเฉพาะราย  
 
วิธีการประเมิน 
 ผู้ประเมินเดินส ารวจด้วยตา พร้อมทั้งท าการตรวจสอบดูว่ามีสถานที่หรือพ้ืนที่เตรียมยาส าหรับผู้ป่วย
เฉพาะราย 

วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน กรณีผลการส ารวจพบว่าไม่มีพ้ืนที่หรือสถานทีเ่ตรียมยาส าหรับผู้ป่วยเฉพาะราย 

0.5 คะแนน กรณีผลการส ารวจพบว่าไม่มีพ้ืนที่หรือสถานทีเ่ตรียมยาส าหรับผู้ป่วยเฉพาะราย  แต่มี
แผนการปรับปรุงเพ่ือให้มีพ้ืนที่เตรียมยาส าหรับผู้ป่วยเฉพาะรายในอนาคต 

1    คะแนน กรณผีลการส ารวจพบว่ามีพ้ืนที่หรือสถานที่เตรียมยาส าหรับผู้ป่วยเฉพาะราย 

เอกสารอ้างอิง  : คณะอนุกรรมการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม.สภาเภสชักรรม. (2562). คู่มือทักษะตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผู้ประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม(สมรรถนะร่วม) พ.ศ.2562 .พิมพ์ครั้งที่1. นนทบุรี. บริษัทเอช อาร์ พริ้นซ์ แอนด์ เทรนนิ่ง 
จ ากัด. หน้า 48 

 

นิยามศัพท์  : ยาเตรียมเฉพาะราย หมายถึง ยาที่เตรียมขึ้นโดยไม่ใช้สูตรมาตรฐาน (Standard 
Formation) จาก Official Compendium หรือยาที่เตรียมข้ึนโดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้ป่วยเฉพาะรายเพ่ือให้
เหมาะสมหรือความสะดวกแก่ผู้ป่วยแต่ละคน โดยอาจเตรียมในรูปแบบยาน้ าแขวนตะกอน ยาน้ าเชื่อม หรือยา
ผงทั้งนี้เนื่องจากรูปแบบยาที่ผู้ป่วยจ าเป็นต้องได้รับไม่มีในโรงพยาบาลหรือไม่มีจ าหน่ายในท้องตลาด 
 

 
 
 
 



 

13.14   แผนกรังสีวินิจฉัย  มีป้ายค าเตือน  “ผู้ป่วยมีครรภ์โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ” หรือ “กรณีสงสัย 

           ตั งครรภ์ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเอ็กซ์เรย์”  เป็นต้น 

วัตถุประสงค์  

         เพ่ือความปลอดภัยของผู้รับบริการที่เป็นผู้ป่วยมีครรภ์ 

วิธีการประเมิน 

           ผู้ประเมินเดินส ารวจสถานที่ปฏิบัติงาน 

วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีป้ายค าเตือน   
0.5 คะแนน มีป้ายค าเตือน  แต่มองเห็นรายละเอียดบนแผ่นป้ายไม่ชัดเจน   
1    คะแนน มีป้ายค าเตือน  และมองเห็นรายละเอียดบนแผ่นป้ายอย่างชัดเจน   

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง/รูปตัวอย่าง :  

 
นิยามศัพท ์ : ไมมี่ 
13.15 มีห้องเปลี่ยนเสื อผ้าส าหรับผู้ป่วยเป็นสัดส่วนและมิดชิด 

 
วัตถุประสงค์  

         เพ่ือให้ผู้มารับบริการสามารถจัดเก็บและเปลี่ยนเสื้อผ้าได้อย่างปลอดภัยและเป็นส่วนตัว ในแผนกรังสี
วินิจฉัย 

วิธีการประเมิน 

 ผู้ประเมินเดินส ารวจด้วยตา พร้อมทั้งท าการตรวจสอบดูว่ามีห้องส าหรับให้ผู้มารับบริการเปลี่ยน
เสื้อผ้า ในบริเวณแผนกรังสีวินิจฉัยหรือไม่ และมีความเป็นส่วนตัวหรือไม่ 
 



 

วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีห้องส าหรับเปลี่ยนเสื้อผ้า   
0.5 คะแนน มีห้องส าหรับเปลี่ยนเสื้อผ้า  แต่ไม่เป็นสัดส่วนและมิดชิด 
1    คะแนน มีห้องส าหรับเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นสัดส่วนและมิดชิด 

เอกสารอ้างอิง  : ไม่มี 
นิยามศัพท ์ : ไมมี่ 
13.16 การตรวจพิเศษทางรังสีวิทยาในระบบทางเดินอาหาร ต้องมีห้องสุขาติดกับห้องตรวจ 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้รับบริการที่จ าเป็นต้องใช้ห้องสุขาระหว่างรับการตรวจพิเศษทางรังสี
วิทยา สามารถใช้งานได้โดยสะดวก 

วิธีการประเมิน 
 ผู้ประเมินเดินส ารวจด้วยตา พร้อมทั้งท าการตรวจสอบดูว่าห้องตรวจและห้องสุขา สามารถติดต่อกัน
ได้โดยสะดวก  

วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน กรณีผลการส ารวจพบว่าห้องสุขาอยู่ห่างจากห้องตรวจพิเศษทางรังสีวิทยา  

0.5 คะแนน กรณีผลการส ารวจพบว่าห้องสุขาอยู่ห่างจากห้องตรวจพิเศษทางรังสีวิทยา แต่มีการบริหาร
จัดการให้เข้าถึงห้องสุขาได้ 
 

1    คะแนน กรณีผลการส ารวจพบว่าห้องสุขาสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกจากห้องตรวจ 

เอกสารอ้างอิง  : ไม่มี 

นิยามศัพท์  : ไม่มี 

13.17 มีป้ายสญัลักษณ์แสดงเขตรังสีรักษาและไฟสัญญาณแสดงขณะใช้งานเครื่องก าเนิดรังสี 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือความปลอดภัยของทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้มารับบริการ สามารถทราบได้ว่าเครื่องก าเนิดรังสีก าลัง
ท างานอยู่ในบริเวณดังกล่าว 
 
วิธีการประเมิน 
 ผู้ประเมินเดินส ารวจด้วยตา พร้อมทั้งท าการตรวจสอบดูว่ามีป้ายสัญลักษณ์แสดงให้ทราบว่าบริเวณ
ดังกล่าวเป็นเขตรังสีรักษา พร้อมทั้งมีไฟสัญญาณแสดงให้ทราบว่าเครื่องก าเนิดรังสีก าลังท างาน 



 

วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน กรณีผลการส ารวจไม่พบป้ายสัญลักษณ์แสดงเขตรังสีรักษา และไม่มีไฟสัญญาณแสดง
สถานการณ์ท างานของเครื่องก าเนิดรังสี  
 

0.5 คะแนน กรณีผลการส ารวจพบว่ามีป้ายสัญลักษณ์แสดงเขตรังสีรักษาแต่สังเกตเห็นได้ยาก และมี
ไฟสัญญาณแสดงสถานการณ์ท างานของเครื่องก าเนิดรังสีแต่ช ารุดไม่สามารถใช้งานได้ 
 

1    คะแนน กรณีผลการส ารวจพบป้ายสัญลักษณ์แสดงเขตรังสีรักษาอย่างชัดเจน และมีไฟสัญญาณ
แสดงสถานณ์การท างานของเครื่องก าเนิดรังสีขณะท างาน 
 

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง/รูปตัวอย่าง :  

 

นิยามศัพท์  : ไม่มี 

13.๑8   แผนกผู้ป่วยหนัก บริเวณตั งเตียงผู้ป่วย ควรมีระยะห่างระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า 2 เมตร เพื่อให้
สามารถวางอุปกรณ์ช่วยชีวิตและสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  

วัตถุประสงค์  

         เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วย และ ให้สามารถวางอุปกรณ์ช่วยชีวิต  

วิธีการประเมิน 

           ผู้ประเมินวัดระยะจากสถานที่จริง (โรงพยาบาลระดับ F ไม่ต้องประเมินข้อ 13.18) 

วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน ระยะห่างระหว่างเตียงน้อยกว่า 2.00 ม.  การวางอุปกรณ์ช่วยชีวิตไม่เรียบร้อยและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 

0.5 คะแนน ระยะห่างระหว่างเตียงน้อยกว่า 2.00 ม. อุปกรณ์ช่วยชีวิตจดัวางได้เรียบร้อยและไม่เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 

1    คะแนน ระยะห่างระหว่างเตียงตั้งแต่ 2.00 ม. ขึ้นไป 



 

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง/รูปตัวอย่าง :  

   
นิยามศัพท ์ : ไม่มี  
 
13.19  แผนกไตเทียม  มีสถานที่และเฟอร์นิเจอร์ส าหรับพักคอยของญาติผู้ป่วย  โดยแยกเป็น 
           สัดส่วนต่างหากจากห้องฟอกไตผู้ป่วย 

วัตถุประสงค์  

         เพ่ือลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อจากญาติผู้ป่วยสู่ผู้ป่วยคนอ่ืนๆ ที่มารับบริการ 

วิธีการประเมิน 

           ผู้ประเมินเดินส ารวจสถานที่ปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลระดับ F ไม่ต้องประเมินข้อ 13.19) 

 

วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีพ้ืนที่พักคอยของญาติเลย   
0.5 คะแนน พ้ืนที่พักคอยของญาติอยู่ร่วมกับพ้ืนที่ให้การรักษาในห้องเดียวกัน แต่แยกเป็นสัดส่วน 
1    คะแนน พ้ืนที่พักคอยของญาติแยกจากพ้ืนที่ให้การรักษาอย่างเป็นสัดส่วนคนละห้อง 

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง/รูปตัวอย่าง :  

 

นิยามศัพท ์ : ไมมี่ 

 



 

13.20   แผนกไตเทียม  บริเวณตั งเตียงผู้ป่วยมีระยะห่างระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร 
            และความกว้างของทางเดินระหว่างปลายเตียงของสองฟากเตียงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร  

วัตถุประสงค์  

ให้มีระยะห่างเพ่ือป้องกันการติดเชื้อระหว่างผู้ป่วย และ เพ่ือให้มีพ้ืนที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกรณี
ที่ผู้ป่วยเกิดภาวะวิกฤติ และเพ่ือความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน 

วิธีการประเมิน 

           ผู้ประเมินเดินส ารวจและวัดระยะภายในสถานที่ปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลระดับ F ไม่ต้องประเมินข้อ 
13.20) 

วิธีการให้คะแนน  

0    คะแนน ระยะห่างระหว่างเตียงน้อยกว่า 1.10 ม.และความกว้างของทางเดินระหว่างปลายเตียง
ของสองฟากเตียงแคบกว่า 2.00 เมตร  

0.5 คะแนน ระยะห่างระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า 1.10 ม. หรือ ความกว้างของทางเดินระหว่างปลาย
เตียงของสองฟากเตียงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร (ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น) 

1    คะแนน ระยะห่างระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า 1.10 ม. และ ความกว้างของทางเดินระหว่างปลาย
เตียงของสองฟากเตียงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร  

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง/รูปตัวอย่าง :  

    

นิยามศัพท ์ : ไมมี่ 
13.21   ห้องฟอกไตเทียม  มีขนาดของห้องบริการฟอกเลือดที่สัมพันธ์กับจ านวนเตียง และอุปกรณ์และ 
            พื นที่ใช้สอยเหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน โดยมีพื นที่ไม่ต่ ากว่าสี่ตารางเมตรต่อหนึ่ง 
            จุดบริการ โดยส่วนที่แคบท่ีสุดไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร เพื่อให้มีพื นที่สามารถช่วยเหลือและ 
            เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินได้สะดวก 
วัตถุประสงค์  

ให้ห้องฟอกไตมีพ้ืนที่เพียงพอ รองรับกับจ านวนเตียงที่ให้บริการ และอุปกรณ์ที่ต้องใช้ เพ่ือให้สามารถ
ให้บริการฟอกไตแก่ผู้ป่วยได้อย่างเป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการ และมีพ้ืนที่สามารถช่วยเหลือและ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินได้โดยสะดวก (พ้ืนที่ดังกล่าวไม่รวมพ้ืนที่เตรียมน้ าบริสุทธิ์ พ้ืนที่ล้างตัวกรอง ห้องพัก
คอยญาติผู้ป่วย ห้องพักผู้ปฏิบัติงาน ห้องเก็บของ ห้องน้ า ทางเดิน เป็นต้น) 



 

วิธีการประเมิน 

           ผู้ประเมินเดินส ารวจวัดระยะ และวัดพ้ืนทีภ่ายในห้องฟอกไต (โรงพยาบาลระดับ F ไม่ต้องประเมิน
ข้อ 13.21) 

วิธีการให้คะแนน  

0    คะแนน มีพ้ืนที่น้อยกว่าสี่ตารางเมตรต่อหนึ่งจุดบริการ และส่วนที่แคบที่สุดน้อยกว่า 180 เมตร  
0.5 คะแนน มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่าสี่ตารางเมตรต่อหนึ่งจุดบริการ หรือ ส่วนที่แคบที่สุดน้อยกว่า 180 เมตร 

(ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น) 
1    คะแนน มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่าสี่ตารางเมตรต่อหนึ่งจุดบริการ และ ส่วนที่แคบที่สุดน้อยกว่า 180 เมตร

เตียงของสองฟากเตียงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร  

เอกสารอ้างอิง  : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (เรื่องมตราฐานการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 

                       ในสถานพยาบาล) 

 
นิยามศัพท ์ : ไมมี่ 
 

13.22   มีพื นที่เตรียมน  าบริสุทธิ์ พื นที่ล้างตัวกรองแผนกบริการเทคนิคการแพทย์            

วัตถุประสงค์  

ให้การปฏิบัติงานในแผนกบริการเทคนิคการแพทย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

วิธีการประเมิน 

           ผู้ประเมินเดินส ารวจและสอบถามเจ้าหน้าที่ภายในสถานที่ปฏิบัติงาน  

วิธีการให้คะแนน  

0    คะแนน ไม่มีสถานที่ ส าหรับเตรียมน้ าบริสุทธิ์เลย  
0.5 คะแนน มีพ้ืนที่ส าหรับเตรียมน้ าบริสุทธิ์ รวมอยู่ภายในห้องปฏิบัติการ แผนกเทคนิคการแพทย์แต่

ไม่ได้แยกเป็นสัดส่วน 
1    คะแนน มีสถานที่ส าหรับเตรียมน้ าบริสุทธิ์ แบ่งเป็นสัดส่วนชัดเจนภายในแผนกเทคนิคการแพทย์ 

เอกสารอ้างอิง  : ไม่มี 
นิยามศัพท ์ : ไมมี่ 
 



 

13.23   มีสถานที่เก็บสิ่งส่งตรวจเหมาะสม สะดวกต่อผู้มารับบริการ            
วัตถุประสงค์  

เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเก็บสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย ์และเพ่ือป้องกันการติดเชื้อสู่ผู้มารับบริการคนอื่นๆท่ีมารับบริการในโรงพยาบาล 

วิธีการประเมิน 

           ผู้ประเมินเดินส ารวจและสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  

วิธีการให้คะแนน  

0    คะแนน ห้องน้ า ห้องส้วม ที่สามารถเก็บตัวอย่างปัสสาวะ ไกลจากบริเวณเคาน์เตอร์รับสิ่งส่งตรวจ 
และไม่มีบริเวณเก็บเสมหะแยกชัดเจน  

0.5 คะแนน มีห้องน้ า ห้องส้วม ที่สามารถเก็บตัวอย่างปัสสาวะ ไม่ไกลจากบริเวณเคาน์เตอร์รับสิ่งส่ง
ตรวจ หรือ มีบริเวณเก็บเสมหะแยกเป็นสัดส่วนจากส่วนบริการผู้ป่วยทั่วไป อยู่ในสถานที่
อากาศถ่ายเทได้ดี มีอ่างล้างมือ  (ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น) 

1    คะแนน มีห้องน้ า ห้องส้วม ที่สามารถเก็บตัวอย่างปัสสาวะ ไม่ไกลจากบริเวณเคาน์เตอร์รับสิ่งส่ง
ตรวจ และ มีบริเวณเก็บเสมหะแยกเป็นสัดส่วนจากส่วนบริการผู้ป่วยทั่วไป อยู่ในสถานที่
อากาศถ่ายเทได้ดี มีอ่างล้างมือ 

เอกสารอ้างอิง  : ไม่มี 
นิยามศัพท ์ : ไมมี่ 
 
13.24   มีสถานที่ปฏิบัติเหมาะสมปลอดภัย มีการแยกพื นที่ปฏิบัติการเฉพาะ เช่น งานธนาคารเลือด งาน 
            จุลชีววิทยาคลินิก เป็นต้น         
วัตถุประสงค์  
           เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และป้องกันการปนเปื้อนที่อาจ
ท าให้ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่ถูกต้อง 
วิธีการประเมิน 

           ผู้ประเมินเดินส ารวจและสอบถามเจ้าหน้าที่ ภายในสถานที่ปฏิบัติงาน  
วิธีการให้คะแนน  

0    คะแนน ไมไ่ด้แยกสถานที่ปฏิบัติการ งานธนาคารเลือด และงานจุลชีววิทยาคลินิก ออกเป็นพ้ืนที่
เฉพาะ 

0.5 คะแนน มีการแยกสถานที่ปฏิบัติการงานธนาคารเลือดออกเป็นพ้ืนที่เฉพาะ หรือ มีการแยกพ้ืนที่
ปฏิบัติการงานจุลชีววิทยาคลินิกเป็นพื้นที่เฉพาะแยกจากส่วนห้องปฏิบัติการอ่ืนๆ             

(ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น) 
1    คะแนน มีการแยกสถานที่ปฏิบัติการงานธนาคารเลือดออกเป็นพ้ืนที่เฉพาะ และ มีการแยกพ้ืนที่

ปฏิบัติการงานจุลชีววิทยาคลินิกเป็นพ้ืนที่เฉพาะแยกจากส่วนห้องปฏิบัติการอ่ืนๆ  



 

เอกสารอ้างอิง  : ไม่มี 
นิยามศัพท ์ : ไมมี่ 
13.25   มีการเก็บรักษาวัตถุหรือสารเคมีและสารไวไฟ โดยจัดไว้เป็นหมวดหมู่มีป้ายและฉลากแสดง  
            ถูกต้องครบถ้วน            
วัตถุประสงค์  

เพ่ือความปลอดภัยภายในห้องปฏิบัติการ และเพ่ือความสะดวกมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
วิธีการประเมิน 

           ผู้ประเมินเดินส ารวจและสอบถามเจ้าหน้าที่ภายในห้องปฏิบัติการถึงวิธีการเก็บรักษาวัตถุหรือสารเคมี 
และสารไวไฟ 
วิธีการให้คะแนน  

0    คะแนน การเก็บรักษาวัตถุหรือสารเคมีและสารไวไฟ ไม่ได้จัดไว้เป็นหมวดหมู่ และไม่มีป้ายและ
ฉลากแสดงอย่างถูกต้อง 

0.5 คะแนน มีการเก็บรักษาวัตถุหรือสารเคมีและสารไวไฟ โดยจัดไว้เป็นหมวดหมู่ หรือ มีป้ายและฉลาก
แสดงถูกต้องครบถ้วน (ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น) 

1    คะแนน มีการเก็บรักษาวัตถุหรือสารเคมีและสารไวไฟ โดยจัดไว้เป็นหมวดหมู่ และ มีป้ายและฉลาก
แสดงถูกต้องครบถ้วน  

เอกสารอ้างอิง  : ไม่มี 
นิยามศัพท ์ : ไมมี่ 

13.26  แผนกบริการแพทย์แผนไทย ห้องอบไอน  าสมุนไพรรวมต้องแยกห้องให้บริการชาย-หญิง หรือถ้า          
ไม่สามารถแยกได้ ต้องบริหารจัดการเวลาการให้บริการแก่ผู้รับบริการชาย-หญิงได้อย่างเหมาะสม 
วัตถุประสงค์  
         เพ่ือความสะดวกในการใช้งานของผู้รับบริการในการรับบริการห้องอบไอน้ าสมุนไพร 

วิธีการประเมิน 
ผู้ประเมินเดินส ารวจด้วยตา พร้อมทั้งท าการตรวจสอบดูว่าห้องอบไอน้ าสมุนไพร สามารถควบคุมการใช้งาน
แบ่งแยกตามเพศชาย-หญิง ได้ดี 

วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน กรณีผลการส ารวจพบว่า ไม่สามารถควบคุมการใช้งานแบ่งแยก ชาย-หญิง ได้เลย  
0.5 คะแนน กรณีผลการส ารวจพบว่า มีห้องอบสมุนไพรห้องเดียว แต่บริหารจัดการเวลาการให้บริการ

แก่ผู้รับบริการชาย-หญิงได้ 
1    คะแนน กรณีผลการส ารวจพบว่า สามารถควบคุมการใช้งานแบ่งแยก ชาย-หญิง ได้ดี เป็นสัดส่วน

ชัดเจน 

เอกสารอ้างอิง  : ไม่มี 
นิยามศัพท์  : ไมมี่ 



 

13.27   แผนกบริการแพทย์แผนไทย ห้องเปลี่ยนเสื อผ้า (ถ้ามี) ต้องมีขนาดตามเกณฑ์มาตรฐาน โดย           
แยกห้องเปลี่ยนเสื อผ้าชาย-หญิง แต่หากไม่สามารถแยกได้ ต้องบริหารจัดการเวลาการใช้ห้อง           
เปลี่ยนเสื อผ้าของผู้รับบริการชาย-หญิงได้อย่างเหมาะสม 

วัตถุประสงค์  
         เพ่ือความสะดวกในการใช้งานของผู้รับบริการในการเปลี่ยนเสื้อผ้า 

วิธีการประเมิน 
ผู้ประเมินเดินส ารวจด้วยตา พร้อมทั้งท าการตรวจสอบดูว่าบริเวณภายในแผนกจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี 
ก าหนดังต่อไปนี้ 

1. ขนาดห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า มีขนาดตามเกณฑ์มาตรฐาน คือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1.50 ตารางเมตร 
2. ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ามีการแบ่งแยกตามเพศชาย – หญิง หรือตามความเหมาะสม  

วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน กรณีผลการส ารวจพบว่า ไม่มีห้องหรือพ้ืนทีส่ าหรับเปลี่ยนเสื้อผ้า  
0.5 คะแนน กรณีผลการส ารวจพบว่า มีห้องหรือพ้ืนทีส่ าหรับเปลี่ยนเสื้อผ้า แต่ขนาดเล็กกว่ามาตรฐาน 

(1.50 ตารางเมตร) 
1    คะแนน กรณีผลการส ารวจพบว่า มีห้องหรือพ้ืนทีส่ าหรับเปลี่ยนเสื้อผ้า และมีขนาดตามมาตรฐาน 

(1.50 ตารางเมตร) โดยสามารถควบคุมการใช้งานแยก ชาย-หญิง ได้ดี 

เอกสารอ้างอิง  : ไม่มี 
นิยามศัพท์  : ไม่มี 

 

13.28   แผนกบริการแพทย์แผนจีน เตียงส าหรับนวดหรือฝังเข็ม มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.70 
เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร ความสูงไม่ต่ ากว่า 0.70 เมตร และระยะห่างระหว่างเตียงไม่น้อย
กว่า 1.00 เมตร         

วัตถุประสงค์  
     เพ่ือความปลอดภัยของผู้รับบริการ เพื่อความสะดวกของผู้ปฏิบัติงาน และเพ่ือความสะดวกในการ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน 

วิธีการประเมิน 
ผู้ประเมินเดินส ารวจด้วยตา พร้อมทั้งท าการตรวจสอบดูว่าบริเวณภายในแผนกจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี 
ก าหนดังต่อไปนี้ 

1. เตียง มีขนาดไม่น้อยกว่า 0.70 x 1.8๐ เมตร ความสูงไม่ต่ ากว่า 0.70 เมตร  
2. พ้ืนทีว่่างระหว่างขอบเตียงถึงขอบเตียง มีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า 1.00 ม.  
     (หากเป็นห้องรวม ควรมีม่านก้ันระหว่างเตียงเพ่ือความเป็นส่วนตัว) 

 
 
 



 

วิธีการให้คะแนน  

0    คะแนน เตียงมีขนาดความกว้างน้อยกว่า 0.70 เมตร หรือมีความยาวน้อยกว่า 1.80 เมตร หรือมี
ความสูงต่ ากว่า 0.70 เมตร และระยะห่างระหว่างเตียงน้อยกว่า 1 เมตร 

0.5 คะแนน เตียงมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.70 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร ความสูงไม่ต่ า
กว่า 0.70 เมตร หรือ ระยะห่างระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า 1 เมตร (ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง
เท่านั้น) 

1    คะแนน เตียงมขีนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.70 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร ความสูงไม่ต่ า
กว่า 0.70 เมตร และ ระยะห่างระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า 1 เมตร  

เอกสารอ้างอิง  : มาตรฐานการประกอบโรคศิลปะสาขาแพทย์แผนจีนก าหนด 
นิยามศัพท ์ :  

 การแพทย์แผนจีน หมายถึง การกระท าต่อมนุษย์ที่เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย การบ าบัดโรค การ
ป้องกันโรค หรือการพ้ืนฟูสมรรถภาพของร่างกายตามศาสตร์และความรู้แบบแพทย์แผนจีนที่ถ่ายทอด
และพัฒนาสืบต่อกันมาหรือตามการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในหลักสูตร
การแพทย์แผนจีน ไม่ต่ ากว่า 5 ปี ที่คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะให้การรับรอง 

13.29   แผนกบริการการแพทย์แผนจีน เตียงต้องมีลักษณะม่ันคงแข็งแรงตามมาตรฐานการประกอบโรค
ศิลปะสาขาแพทย์แผนจีนก าหนด 
วัตถุประสงค์  
      รูปร่างและรูปทรง รวมถึงวัสดุที่ใช้ประกอบเป็นเตียง มีความม่ันคงแข็งแรง ไม่เป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อ    
ผู้มารับบริการ และผู้ปฏิบัติงาน 
 
วิธีการประเมิน 
           ผู้ประเมิน ส ารวจดูสถานที่  โดยเลือกประเมินบริเวณแผนกบริการแพทย์แผนจีนในโรงพยาบาล  ตาม
รายละเอียดดังนี้ 

1. รูปร่างและรูปทรง รวมถึงวัสดุที่ใช้ประกอบเป็นเตียง ต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ไม่สุ่มเสี่ยงให้เกิด
อันตรายต่อผู้มารับบริการ  และผู้ปฏิบัติงาน 

2. ไม่มีส่วนประกอบใดของเตียงที่ช ารุด หรืออยู่ในสภาพที่อาจก่ออันตรายต่อผู้มารับบริการ  และ
ผู้ปฏิบัติงาน 

วิธีการให้คะแนน  

0    คะแนน กรณีผลการส ารวจพบว่าเตียง ขาดความม่ันคงแข็งแรง อาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน 
0.5 คะแนน กรณีผลการส ารวจพบว่าเตียงมีความม่ันคงแข็งแรงดี แต่ขาดการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี 
1    คะแนน กรณีผลการส ารวจพบว่าเตียงมีความม่ันคงแข็งแรงดี ไม่มีส่วนประกอบใดที่อาจจะก่อให้เกิด

อันตรายต่อผู้ใช้งาน 

เอกสารอ้างอิง  : มาตรฐานการประกอบโรคศิลปะสาขาแพทย์แผนจีนก าหนด 

 



 

นิยามศัพท์  :  
 การแพทย์แผนจีน หมายถึง การกระท าต่อมนุษย์ที่เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย การบ าบัดโรค  การ

ป้องกันโรค หรือการพ้ืนฟูสมรรถภาพของร่างกายตามศาสตร์และความรู้แบบแพทย์แผนจีนที่ถ่ายทอด
และพัฒนาสืบต่อกันมาหรือตามการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในหลักสูตร
การแพทย์แผนจีน ไม่ต่ ากว่า 5 ปี ที่คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะให้การรับรอง 



 

LS : หมวดงานภมูิทัศน ์

14. ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 
 น ำหลักวิชำกำรด้ำนกำรออกแบบภูมิทัศน์ และแนวคิดท่ีค ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมำใช้      

            กำรประเมินในหมวดนี้ประกอบด้วย 3 เกณฑ์  โดยแต่ละเกณฑ์มีคะแนน 1 คะแนน  รวมคะแนน
เต็มเท่ำกับ ๓ คะแนน  ส ำหรับรำยละเอียดเกณฑ์กำรประเมินและคะแนนในแต่ละเกณฑ์มีดังนี้ 

หัวข้อ เกณฑ์กำรประเมิน คะแนน 
14.1 บริเวณพักผ่อน มีพ้ืนที่รองรับเพียงพอต่อผู้ใช้บริกำร มีควำมร่มรื่น  สวยงำม สงบ มี

อำกำศถ่ำยเทที่ดี และเหมำะสมกับผู้ใช้แต่ละวัย รวมทั้งเด็กและผู้สูงอำยุ 
1 

14.2 พ้ืนที่ระหว่ำงอำคำร มีกำรจัดภูมิทัศน์ ใช้พรรณไม้ที่ดูแลรักษำง่ำย หรือใช้วัสดุตกแต่ง 
พ้ืนผิวซึมน้ ำ (Porous Pavement) 

1 

14.3 มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร เช่น แผนกำรดูแลรักษำพืชพรรณไม ้แผนกำรแก้ไขน้ ำท่วม
ขังบริเวณถนน-ทำงเดินเท้ำ แผนกำรดูแลรักษำควำมสะอำดไมใ่ห้มีเศษขยะ แผนกำร
จัดให้มีถังขยะเพียงพอ เป็นต้น 

1 

รวม 3 

               
วัตถุประสงค์  

  1. เพื่อให้ใช้เป็นกรอบในกำรประเมินองค์กรด้วยตนเอง รวมทั้งกำรรับกำรประเมินภำยนอก กำร
มุ่งเน้นผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกสภำพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่สวยงำม มีประโยชน์ใช้สอยอย่ำง
ครบถ้วน 
           2. เพื่อกำรพัฒนำพ้ืนที่เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรบรหิำรจัดกำรให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ทักษะในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

 
วิธีการตรวจประเมิน 

      กำรพัฒนำด้ำนภูมิทัศน์และสภำพแวดล้อม ค ำนึงถึงองค์ประกอบหลัก 3 ด้ำนคือ 
    1. องค์ประกอบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เป็นกำรประเมินโครงสร้ำงทำงกำยภำพและสภำพแวดล้อม

ที่เอ้ือต่อกำรดูแลรักษำผู้ป่วย รวมทั้งกำรให้บริกำรแก่บุคลำกรภำยใน ผู้เกี่ยวข้องที่เข้ำมำใช้กิจกรรมต่ำงๆ     
    2. องค์ประกอบด้ำนภูมิทัศน์ เลือกใช้พืชพรรณรูปลักษณ์ของต้นไม้ ทุกต้นทุกกลุ่ม ให้มีควำม

เหมำะสมตำมประโยชน์ใช้สอยของแต่ละพ้ืนที่ และงำนภูมิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับกำรก่อสร้ำง กำรใช้วัสดุที่ไม่ใช่
พืชพรรณ ได้แก่ วัสดุปูพ้ืน street furniture และองค์ประกอบสวน เช่น น้ ำพุ น้ ำตก ไฟประดับ ม้ำนั่ง ศำลำ 
ฯลฯ  

3. องค์ประกอบด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  กำรจัดกำรพืชพรรณ  กำรดูแลรักษำสวน  ควรมีกำร
จัดกำรเป็นแผนงบประมำณระยะสั้น ระยะกลำง และระยะยำว   มีกลไก กำรดูแล ก ำกับ และติดตำม
ประเมินผลเพื่อกำรปรับปรุงที่สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนด้ำนภูมิทัศน์และสภำพแวดล้อม 



 

 
14.1   บริเวณพักผ่อน มีพื้นที่รองรับเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ มีความร่มรื่น  สวยงาม สงบ มีอากาศ 
          ถ่ายเทท่ีดี  และเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละวัย รวมทั้งเด็กและผู้สูงอายุ 
   
วิธีการให้คะแนน  
               
      0    คะแนน ไม่มีพ้ืนที่ส ำหรับพักผ่อนเลย    
      0.5 คะแนน มีพ้ืนที่ส ำหรับพักผ่อน  แต่ขำดกำรดูแล  อำกำศไม่ถ่ำยเท  แห้งแล้ง  ไม่เหมำะสมกับ

กำรพักผ่อน หรือไม่มีพ้ืนที่สีเขียวส ำหรับพักผ่อน แต่มีแผนที่จะด ำเนินกำรปรับปรุง
พ้ืนที่ 

      1    คะแนน มีพ้ืนที่ส ำหรับพักผ่อน เพียงพอต่อผู้ใช้บริกำร มีควำมร่มรื่น  สวยงำม  สงบ  
มีอำกำศถ่ำยเทที่ดี 

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง 

บริเวณพักผ่อนมีพ้ืนที่เพียงพอต่อผู้มำใช้บริกำร มีควำมร่มรื่น สวยงำม สงบ และมีอำกำศถ่ำยเทที่ดี 
(1 คะแนน) เมื่อโรงพยำบำลที่เข้ำรับกำรประเมินเข้ำข่ำยดังภำพด้ำนล่ำง 

  

 มีพ้ืนที่ส ำหรับพักผ่อน  แต่ขำดกำรดูแล  อำกำศไม่ถ่ำยเท  แห้งแล้ง  ไม่เหมำะสมกับกำรพักผ่อน 
หรือไม่มีพ้ืนที่สีเขียวส ำหรับพักผ่อน แต่มีแผนที่จะด ำเนินกำรปรับปรุงพื้นที่ (0.5 คะแนน) เมื่อโรงพยำบำลที่
เข้ำรับกำรประเมินเข้ำข่ำยดังภำพด้ำนล่ำง 

 

เอกสารอ้างอิง  
              1. กำรจัดท ำเกณฑ์คุณภำพด้ำนสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ มูลนิธิโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำช 
              2. คู่มือส ำหรับเกณฑ์กำรประเมินควำมยั่งยืนทำงพลังงำนและสิ่งแวดล้อมไทย 



 

นิยามศัพท์ 
  ภูมิทัศน์และสภำพแวดล้อม  ควำมหมำย องค์ประกอบทำงภูมิสถำปัตยกรรม ได้แก่ องค์ประกอบ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำยภำพ เช่น ทำงเท้ำ (กำรใช้วัสดุปูพ้ืนผิวซึมน้ ำ) ถนน ศำลำ ม้ำนั่ง ไฟส่องสว่ำง  ถัง
ขยะ กระถำงต้นไม้ สำมำรถสังเกต ตรวจจับหรือมองเห็นได้ง่ำยและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
            กำรใช้พืชพรรณ ประโยชน์ใช้สอยของรูปแบบสวน งำนตกแต่งและกำรออกแบบปลูกชนิดของต้นไม้ 
รูปลักษณ์ของต้นไม้ ทุกต้นทุกกลุ่ม ลงในพ้ืนที่สวนมีควำมเหมำะสมตำมประโยชน์ใช้สอยของแต่ละพ้ืนที่ภำยใน
โรงพยำบำล 
             กำรจัดกำรพืชพรรณไม้ในสวน แผนกำรดูแลรักษำ มีกำรพัฒนำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน กำรประหยัด
พลังงำน เช่น Green Design ตำมหลักสำกล ประหยัดทั้ งพลังงำนและงบประมำณ และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีกำรใช้ทรัพยำกรหมุนเวียนอย่ำงรู้คุณค่ำวัสดุเหลือใช้น ำกลับมำใช้ ได้แก่ เศษใบไม้น ำมำท ำปุ๋ย 
และ/หรือออกแบบให้ชุมชนสำมำรถร่วมใช้ประโยชน์ได้ 

   พ้ืนที่พักผ่อนเหมำะสมแต่ละวัย เช่น ที่นั่งพักผ่อนส ำหรับผู้สูงอำยุในบริเวณร่มรื่น, มีพ้ืนที่วำงเครื่อง
เล่นสนำม ส ำหรับเด็กเล็ก 
 
14.๒   พื้นที่ระหว่างอาคาร  มีการจัดภูมิทัศน์  ใช้พรรณไม้ที่ดูแลรักษาง่าย  หรือใช้วัสดุตกแต่ง  
          พืน้ผิวซึมน้้า (Porous Pavement) 

วิธีการให้คะแนน  
               
      0    คะแนน ไม่จัดภูมิทัศน์ในพ้ืนที่ระหว่ำงอำคำรเลย    
      0.5 คะแนน จัดภูมิทัศน์ในพ้ืนที่ระหว่ำงอำคำร  ใช้พรรณไม้ที่ดูแลยำก  มีพ้ืนผิวที่ซึมน้ ำยำกอยู่ 

ภำยในบริเวณ (พ้ืนคอนกรีต) ท ำให้เกิดน้ ำขังได้ 
      1    คะแนน จัดภูมิทัศน์ในพ้ืนที่ระหว่ำงอำคำรให้สวยงำม  เลือกใช้พรรณไม้ของท้องถิ่น  ดูแล

รักษำง่ำย  พ้ืนผิวใช้วัสดุซึมน้ ำ (น้ ำสำมำรถซึมผ่ำนลงดินได้สะดวก  ไม่เกิดน้ ำขัง) 
เช่น บล็อกปูพ้ืนชนิดมีช่องว่ำงตรงกลำง  พ้ืนโรยด้วยหินกรวด  หินน้ ำตก  เป็นต้น 

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง 

   

ภำพแสดงตัวอย่ำงกำรจัดภูมิทัศน์ในพ้ืนที่ว่ำงระหว่ำงอำคำร 



 

 
ภำพแสดงตัวอย่ำงวัสดุพ้ืนผิวซึมน้ ำ (Porous Pavement) 

เอกสารอ้างอิง :  ไม่มี 

นิยามศัพท ์: Porous Pavement หมำยถึง พ้ืนผิววัสดุทำงเดิน  บริเวณนั่งพักผ่อนที่มีกำรจัดโต๊ะ-เก้ำอ้ีไว้  
               เป็นวัสดุที่น้ ำสำมำรถซึมผ่ำนลงดินได้ง่ำยและรวดเร็ว  ซึ่งจะท ำให้ไม่เกิดน้ ำขังในพื้นที่ และไม่
สะสมควำมร้อนเมื่อเทียบกับพ้ืนคอนกรีต 
 

14.๓  มีการจัดท้าแผนปฏิบัติการ เช่น  แผนการดูแลรักษาพืชพรรณไม้ แผนการแก้ไขน้้าท่วมขังบริเวณ 
         ถนน-ทางเดินเท้า แผนการดูแลรักษาความสะอาดไม่ให้มีเศษขยะ แผนการจัดให้มีถังขยะเพียงพอ 
         เป็นต้น 
วิธีการให้คะแนน      

      0    คะแนน ไม่มีแผนปฏิบัติกำรเลย   
      0.5 คะแนน มีแผนปฏิบัติกำร แต่ยังไม่ได้น ำไปปฏิบัติให้เกิดผลเลย 
      1    คะแนน มีแผนปฏิบัติกำร และ ได้น ำไปปฏิบัติให้เกิดผลแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง 

 

 

เอกสารอ้างอิง :  ไม่มี 

นิยามศัพท ์:  แผนกำรดูแลรักษำพืชพรรณไม้ ได้แก่ ก ำหนดกำรตัดหญ้ำ ก ำหนดกำรตัดแต่งก่ิงไม้ ก ำหนดกำร
ปลูกต้นไม้ทดแทนต้นที่ตำย ก ำหนดกำรกำรพรวนดิน ก ำหนดกำรใส่ปุ๋ย ก ำหนดกำรก ำจัดศัตรูพืช เป็นต้น 
 



ST : หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง 

15. โครงสร้างอาคาร (ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร) 

 การประเมินในหมวดนี้ประกอบด้วย 3 เกณฑ์  โดยแต่ละเกณฑ์มีคะแนน 1 คะแนน  รวมคะแนนเต็ม
เท่ากับ 3 คะแนน 
  
 ส าหรับรายละเอียดเกณฑ์การประเมินและคะแนนในแต่ละเกณฑ์มีดังนี้ 
หัวข้อ เกณฑ์ประเมิน คะแนน 
15.1 มีแผนงานในการเฝ้าระวังให้อาคารมีสภาพพร้อมใช้งาน และมั่นคงแข็งแรง 1 

15.2 มีการตรวจสอบสภาพอาคารและบันทึกการตรวจสภาพอาคาร พร้อมมีรายงานผล  
ต่อหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บริหารโรงพยาบาล  

1 

15.3 มีการตรวจสอบอาคารตามท่ีกฏหมายก าหนด 1 
รวม 3 

 

15.1 มีแผนงานในการเฝ้าระวังให้อาคารมีสภาพพร้อมใช้งาน และม่ันคงแข็งแรง  

วัตถุประสงค์  
 เพ่ือจัดท าแผนในการเฝ้าระวังให้อาคารมีสภาพพร้อมใช้งานและมีความม่ันคงแข็งแรง  

วิธีการประเมิน  
 ตรวจสอบ  1. มีแผนงาน  และ  2. มีการมอบหมายหน้าที่บุคลากรในการปฏิบัติงาน 
   

วิธีการให้คะแนน  
0    คะแนน ไม่มีแผนงานในการเฝ้าระวังให้อาคารมีสภาพพร้อมใช้งาน  และไม่มกีารแต่งตั้งบุคลากรเพ่ือ

ตรวจสอบสภาพอาคารโดยตรง 
0.5 คะแนน มีแผนงานในการเฝ้าระวังให้อาคารมีสภาพพร้อมใช้งาน  หรือ  มีการแต่งตั้งบุคลากรเพ่ือ

ตรวจสอบสภาพอาคารโดยตรง  

1    คะแนน มีแผนงานในการเฝ้าระวังให้อาคารมีสภาพพร้อมใช้งาน  และมีการแต่งตั้งบุคลากรเพ่ือ
ตรวจสอบสภาพอาคารโดยตรง 

เอกสารอ้างอิง  : ไม่มี 

นิยามศัพท์  : ไม่มี 
 

 



15.2 มีการตรวจสอบสภาพอาคารและบันทึกการตรวจสภาพอาคาร พร้อมมีรายงานผลต่อหัวหน้า 
 หน่วยงานหรือผู้บริหารโรงพยาบาล  

วัตถุประสงค์  
 เพ่ือจัดท าประวัติการบ ารุงรักษาอาคารและ  แจ้งหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บริหารโรงพยาบาล  เพ่ือ
พิจารณาแก้ไข  

วิธีการประเมิน  
 ตรวจสอบเอกสารประวัติอาคาร  การจดบันทึกแสดงรายละเอียดการเข้าตรวจสอบ  เช่น เพ่ือดูการ
ช ารุดสึกหรอของอาคาร  การแตกร้าวของโครงสร้างอาคาร  การทรุดเอียงของอาคาร  เป็ น ต้ น   โ ด ย ก า ร
ตรวจสอบเบื้องต้นด้วยสายตา  หรืออุปกรณ์พ้ืนฐานทั่วไป เช่น เทปวัด  ระดับน้ า และมีการรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บริหารโรงพยาบาล 
   

วิธีการให้คะแนน 
0    คะแนน ไม่มีที่การจัดท าประวัติอาคาร   และไม่มีการรายงานผลการตรวจสภาพอาคารเสนอต่อ

หัวหน้างานหรือผู้บริหารโรงพยาบาล 

0.5 คะแนน มีการจัดท าประวัติอาคาร  หรือ  มีการรายงานผลการตรวจสภาพอาคารต่อหัวหน้าหน่วยงาน
หรือผู้บริหารโรงพยาบาล  อย่างน้อยทุก 6 เดือน 

1    คะแนน มีการจัดท าประวัติอาคาร และมีการรายงานผลการตรวจสภาพอาคารต่อหัวหน้าหน่วยงาน
หรือผู้บริหารโรงพยาบาล  อย่างน้อยทุก 6 เดือน 

เอกสารอ้างอิง  : ไม่มี 

นิยามศัพท์  

 ประวัติอาคาร  ควรประกอบด้วย  1) ชื่ออาคารตามแบบก่อสร้าง   2) เลขที่แบบ (กรณีเป็นแบบกอง
แบบแผน)  3) ปีที่ก่อสร้าง และแล้วเสร็จ  และปีที่เริ่มใช้งานอาคาร  4) ประวัติการตรวจสอบอาคาร  
5) ประวัติการต่อเติม/ปรับปรุงอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้งานอาคาร พร้อมแบบแสดงรายละเอียด  
(โดยสังเขป) 

 การตรวจสอบสภาพอาคาร ให้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ควรประกอบด้วย 1) การต่อ
เติมดัดแปลงปรับปรุงตัวอาคาร 2) การเปลี่ยนแปลงน้ าหนักบรรทุกบนพ้ืนอาคาร 3) การเปลี่ยนสภาพ
การใช้งาน 4) การเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร 5) การช ารุดสึกหรอของอาคาร 6) 
การวิบัติของโครงสร้างอาคาร 7) การทรุดตัวของฐานรากอาคาร 

 
 
 



15.3  มีการตรวจสอบอาคารตามที่กฏหมายก าหนด 

วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้อาคารมีสภาพพร้อมใช้งานและมีความมั่นคงแข็งแรง 

วิธีการประเมิน  
 ตรวจสอบเอกสารผลการตรวจสอบอาคาร ที่ท าโดย ผู้ที่ข้ึนทะเบียนเป็นผูต้รวจสอบอาคารตามกฏหมาย   
 
วิธีการให้คะแนน 
0    คะแนน ไม่มีผลการด าเนินการ (ยังไม่มีแผนด าเนินการ)   

0.5 คะแนน อยู่ในขั้นตอนการเตรียมการ (มีแผนด าเนินการและผู้บริหารรับทราบแล้ว) 

1    คะแนน มีผลการด าเนินการ (มีผู้ตรวจสอบอาคารตามกฏหมาย เข้ามาตรวจสอบอาคารแล้ว  โดยเป็น
การตรวจสอบใหญ่  หรือ การตรวจสอบประจ าปี)    

เอกสารอ้างอิง  : กฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียน 
และการเพิกถอนการข้ึนทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบและหลักเกณฑ์ตรวจสอบอาคาร พ.ศ.2548   

นิยามศัพท์  : ตรวจสอบอาคาร  หมายถึง  กระทรวงมหาดไทยได้ออกกฏกระทรวงก าหนดประเภทอาคารที่
ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ. 2548 เพ่ือตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสร้างของตัวอาคารและอุปกรณ์ประกอบ
ต่างๆ ของอาคารให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยในการใช้งาน โดยแบ่งอาคารเป็น 9 ประเภทดังนี้ 
1. อาคารชุมนุมคน  (พ้ืนที่ 1,000 ตร.ม. ขึ้นไป หรือจุคนตั้งแต่ 500 คน ขึ้นไป) 
2. อาคารสูง (สูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป) 
3. อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (พ้ืนที่ 10,000 ตร.ม. ขึ้นไป) 
4. โรงมหรสพ 
5. โรงแรม (ห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องข้ึนไป) 
6. โรงงาน (สูงกว่า 1 ชั้น และมีพ้ืนที่ตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป) 
7. สถานบริการ (พ้ืนที่ตั้งแต่ 200 ตร.ม. ขึ้นไป) 
8. อาคารอยู่อาศัยรวม หรืออาคารชุด (พ้ืนที่ตั้งแต่ 2,000 ตร.ม. ขึ้นไป) 
9. ป้ายหรือสิ่งที่สร้างข้ึนส าหรับติดตั้งป้าย (สูงตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพ้ืนที่ตั้งแต่ 50 ตร.ม. ขึ้นไป  
    หรือป้ายที่ติดตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคารมีพ้ืนที่ตั้งแต่ 25 เมตรขึ้นไป) 

 

 

 

 



การตรวจสอบอาคารแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 
1. การตรวจสอบใหญ่ให้กระท าทุก 5 ปี 
2. การตรวจสอบประจ าปี 

การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ของอาคาร 
1. ตรวจสอบอาคาร ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร 
2. ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร 
 - ระบบบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก 
  - ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  - ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 
3. ตรวจสอบสมรรถนะของระบบอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการอพยพ 
4. ตรวจสอบระบบบริหารจัดการเพ่ือความปลอดภัยในอาคาร 

ขั้นตอนการตรวจสอบอาคาร 
1. เจ้าของอาคารประเภทตามที่กฏหมายก าหนด ต้องจัดหาผู้ตรวจสอบซึ่งขึ้นทะเบียนกับกรม 
โยธาธิการและผังเมืองมาเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร 
2. เจ้าของอาคารต้องจัดหาหรือจัดท าแบบแปลนอาคาร เพื่อใข้ส าหรับการตรวจสอบ 
3. ผู้ตรวจสอบท าการตรวจสอบอาคารครั้งแรกเป็นการตรวจสอบใหญ่ 
4. ผู้ตรวจสอบท ารายงานการตรวจสอบให้เจ้าของอาคาร 
5. เจ้าของอาคารส่งรายงานการตรวจอบให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
6. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาและออกหนังสือรับรองการตรวจสอบอาคาร 

บทก าหนดโทษ (กรณีเจ้าของอาคารไม่จัดให้มีการตรวจสอบอาคาร) 
1. จ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
2. ปรับเป็นรายวันๆ ละไม่เกิน 10,000 บาท 
3. ถูกระงับการใช้อาคาร 

ประโยชน์ของการตรวจสอบอาคาร 
1. เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของอาคารและสาธารณะชน 
2. ลดการสึกหรอของอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคาร 
3. ช่วยยืดอายุการใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคาร 
4. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคาร 
5. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของอาคาร 

ปรัชญาของการตรวจสอบอาคาร 
“อาคารมีสภาพปลอดภัย ใช้งานได้ดีและมีประสิทธิภาพ”ฉะนั้น การตรวจสอบอาคาร เป็นการ
ตรวจสอบการใช้อาคารเพ่ือความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร มิใช่เป็นการตรวจสอบว่าอาคารนั้นๆ มีการ
ก่อสร้างที่ถูกต้องตามแบบที่ขออนุญาตไว้หรือไม่ ซึ่งเป็นการตรวจสอบที่คนละวัตถุประสงค์กับการ
ตรวจสอบเพื่อขออนุญาตเปิดใช้อาคาร 

 



 

 

EE : หมวดงานวศิวกรรมไฟฟ้า 
16. ระบบไฟฟ้าก าลัง 

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

ระบบไฟฟ้าก าลัง ในที่นี้เป็นการรับก าลังไฟฟ้าจากระบบจ าหน่ายแรงดันสูงของการไฟฟ้าส่วนท้องถิ่น 
ขนาด 22 KV , 24 KV และ 33 KV  เป็นต้น และลดแรงดันลงเป็นแรงดันต่ าขนาด  230/400V  ส าหรับไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค และ  240/416 V  ส าหรับการไฟฟ้านครหลวง โดยผ่านทางหม้อแปลงไฟฟ้า แล้วส่งจ่ายก าลังไฟฟ้าให้กับ

บริภัณฑ์ไฟฟ้า แผงควบคุมไฟฟ้า ต่อไป 

เกณฑ์ประเมินในหมวดนี้ ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมินย่อย 11 เกณฑ์ โดยแต่ละเกณฑ์การประเมิน
ย่อยมีคะแนนเต็ม 1 คะแนน  

 ส าหรับรายละเอียดเกณฑ์การประเมินและคะแนนในแต่ละเกณฑ์มีดังนี้ 
หัวข้อ เกณฑ์การประเมิน คะแนน 
16.1 มีแผนผังระบบไฟฟ้าก าลัง 1 
16.2 แนวการปักเสาพาดสายไฟฟ้าเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย  1 
16.3 บริเวณท่ีติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแบบตั้งพ้ืนและนั่งร้านต้องมีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน 

และมีการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า   มีพ้ืนที่เพียงพอต่อการซ่อมบ ารุง  
รถซ่อมบ ารุงสามารถเข้าถึงได้   มีป้ายแจ้งเตือนระวังอันตรายไฟฟ้าแรงสูง   

1 

16.4 สายไฟฟ้ามีระยะห่างจากตัวอาคารที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายและมีความสูงจากผิว
จราจรหรือทางเดินที่เหมาะสมโดยไม่กีดขวางและไมเ่ป็นอันตรายต่อบุคคลทั่วไป    

1 

16.5 มีกระแสไฟฟ้าจ่ายให้กับอุปกรณ์ที่ใช้กับผู้รับบริการอย่างเพียงพอ 
ตลอด 24 ชั่วโมง   

1 

16.6 มีการติดตั้งแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (ตู้ MDB) อยู่ในห้องที่ท าด้วยวัสดุมั่นคงแข็งแรง     มี
มีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน  สามารถเข้าตรวจสอบและซ่อมบ ารุงได้สะดวก   
มีป้ายแจ้งเตือนระวังอันตรายจากไฟฟ้า   

1 

16.7 ตู้สวิทช์ตัดตอน  (PANEL BOARD)   มีที่ว่างเพ่ือปฏิบัติงาน   สามารถเข้าตรวจ 
สอบได้ง่ายและอยู่ในสภาพที่ยึดติดแน่นมั่นคงแข็งแรง 

1 

16.8 มีระบบการต่อลงดินของหม้อแปลงไฟฟ้า และแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (ตูM้DB)       1 
16.9 ระบบการต่อลงดินของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแยกต่างหาก เช่น  เครื่องก าเนิดไฟฟ้า   

ส ารองฉุกเฉิน  การติดตั้งต้องให้สอดคล้องกับ ATS 3P หรือ ATS 4P      
1 



 

 

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

1 

16.11 การต่อลงดินในพ้ืนที่ที่มีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้า (กลุ่ม 2) (ยกเว้นกลุ่ม 1)  
เช่น  บริเวณห้องผ่าตัด , ห้องICU ฯลฯ  ซึ่งการจ่ายไฟฟ้าที่ไม่ต่อเนื่องสามารถ
ก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้  สายดินต้องติดตั้งเป็นแบบแยกออกจากระบบ (IT)      

1 

                                                                                                  รวม 11 

16.1 มีแผนผังระบบไฟฟ้าก าลัง 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับวิศวกร นายช่าง ผู้ดูแลระบบใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการวางแผน 
ตรวจสอบดูแล และซ่อมบ ารุงรักษา 

วิธีการประเมิน 
 ผู้ประเมินท าการตรวจสอบแผนผังระบบไฟฟ้าก าลัง แบบก่อสร้างจริง (AS-BUILT DRAWING) และหรือ
ไดอะแกรมของผังระบบไฟฟ้าภายนอก (แนวสายไฟฟ้าแรงสูงและสายไฟฟ้าแรงต่ า, ต าแหน่งหม้อแปลง ต าแหน่ง
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า แสดงขนาด ชนิดของสายไฟ การจ่ายไฟ) รายละเอียดของแบบแปลนต้องมีผู้รับผิดชอบลงนาม
รับรอง 

วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีแผนผังระบบไฟฟ้าก าลัง 
0.5 คะแนน มีแผนผังระบบไฟฟ้าก าลังภายนอก แต่รายละเอียดไม่ชัดเจน ไม่มีสเกล 
1    คะแนน มีแผนผังระบบไฟฟ้าก าลังภายนอก (แนวสายไฟฟ้าแรงสูงและสายไฟฟ้าแรงต่ า, ต าแหน่งหม้อ

แปลง ต าแหน่งเครื่องก าเนิดไฟฟ้า แสดงขนาด ชนิดของสายไฟ การจ่ายไฟระบบไฟฟ้า
ภายนอก) และมีผู้รับผิดชอบลงนามรับรอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง 

 
เอกสารอ้างอิง  : แบบกองแบบแผน เลขที่ 9724 ผังบริเวณระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลสันป่าตอง  
นิยามศัพท ์ : ไม่มี 
 
16.2  แนวการปักเสาพาดสายไฟฟ้าเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือความปลอดภัยเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 

วิธีการประเมิน 
 ผู้ประเมินท าการตรวจสอบงานปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ า หรือแนวเมนไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ า ของ
โรงพยาบาล 

วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน แนวไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ า ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย กีดขวางทางจราจร ไม่ปลอดภัย 
0.5 คะแนน แนวไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ า ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย  แต่ไม่กีดขวางทางจราจร 
1    คะแนน แนวไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ า เป็นระเบียบเรียบร้อย  และไม่กีดขวางทางจราจร 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง 
 
 
 

         
 
เอกสารอ้างอิง : ไม่มี 
นิยามศัพท ์    : ไม่มี 

16.3   บริเวณที่ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแบบตั้งพื้นและนั่งร้านต้องมีที่ ว่างเพื่อปฏิบัติงาน และมีการป้องกัน  
อันตรายจากไฟฟ้า มีพื้นที่เพียงพอต่อการซ่อมบ ารุง รถซ่อมบ ารุงสามารถเข้าถึงได้ มีป้ายแจ้งเตือนระวัง 
อันตรายไฟฟ้าแรงสูง     

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือความปลอดภัยสะดวกในการดูแลรักษา และซ่อมบ ารุง มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และ
ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 

วิธีการประเมิน 
 ผู้ประเมินท าการตรวจสอบสถานที่ตั้งของหม้อแปลงไฟฟ้า ตรวจสอบที่ว่างเพ่ือปฏิบัติงาน การป้องกัน
อันตรายจากไฟฟ้า และการเข้าถึง เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทยฉบับปีล่าสุดหรือไม่ 

 

 

ไมเ่ป็นระเบียบเรยีบรอ้ย
และไมป่ลอดภยั 

เป็นระเบียบเรยีบรอ้ย 



 

 

วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน และหรือไม่มีการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า 
0.5 คะแนน มีที่ว่างเพ่ือปฏิบัติงาน และมีการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า  
1    คะแนน มีที่ว่างเพ่ือปฏิบัติงาน มีการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า มีพ้ืนที่เพียงพอต่อการซ่อมบ ารุง  

รถซ่อมบ ารุงสามารถเข้าถึงได้ มีป้ายแจ้งเตือนระวังอันตรายไฟฟ้าแรงสูง        

 

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง 

     
 
เอกสารอ้างอิง : มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย 
นิยามศัพท ์    : ไม่มี 

 
 
 
 



 

 

 
16.4  สายไฟฟ้ามีระยะห่างจากตัวอาคารที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตราย  และมีความสูงจากผิวจราจรหรือทางเดิน   
         ที่เหมาะสม   โดยไม่กีดขวางและไม่เป็นอันตรายต่อบุคคลทั่วไป 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือความปลอดภัย และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 

วิธีการประเมิน 
 ผู้ประเมินท าการตรวจสอบระยะความห่างของแนวสายไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ า กับตัวอาคาร และผิวจราจร 

วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน ระยะห่างต่ าสุดตามแนวนอนระหว่างสายไฟฟ้ากับสิ่งก่อสร้างเมื่อสายไฟฟ้าไม่ได้ยึดติดกับ
สิ่งก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้า 

0.5 คะแนน ระยะห่างต่ าสุดตามแนวนอนระหว่างสายไฟฟ้ากับสิ่งก่อสร้างเมื่อสายไฟฟ้าไม่ได้ยึดติดกับ
สิ่งก่อสร้าง พ้ืนที่บางส่วนไม่เป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้า 

1    คะแนน ระยะห่างต่ าสุดตามแนวนอนระหว่างสายไฟฟ้ากับสิ่งก่อสร้างเมื่อสายไฟฟ้าไม่ได้ยึดติดกับ
สิ่งก่อสร้าง เป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้า 

 
เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง 
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เอกสารอ้างอิง : มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย 
นิยามศัพท ์    : ไม่มี 

 

16.5 มีกระแสไฟฟ้าจ่ายให้กับอุปกรณ์ที่ใช้กับผู้รับบริการอย่างเพียงพอตลอด 24 ชั่วโมง    

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ระบบไฟฟ้ามีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย สามารถจ่ายโหลดได้เพียงพออย่างต่อเนื่อง ส าหรับโหลดที่
มีความส าคัญ ถ้าหากขาดการจ่ายกระแสไฟฟ้าอาจท าให้ผู้ ป่วยเสียชีวิตได้ 

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

วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน ระบบไฟฟ้ามีก าลังไม่เพียงพอกับความต้องการ  และหรือไม่มีระบบไฟฟ้าส ารอง และ UPS 
จ่ายส ารองทดแทนให้กับโหลดที่มีความส าคัญ  ถ้าหากขาดการจ่ายกระแสไฟฟ้าอาจท าให้
ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ 

0.5 คะแนน ระบบไฟฟ้ามีก าลังเพียงพอกับความต้องการ  และมเีครื่องก าเนิดไฟฟ้า จ่ายส ารองทดแทน
ให้กับโหลดที่มีความส าคัญ ถ้าหากขาดการจ่ายกระแสไฟฟ้าอาจท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ 

1    คะแนน ระบบไฟฟ้ามีก าลังเพียงพอกับความต้องการ  มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง และ UPS จ่าย
ทดแทนให้กับโหลดที่มีความส าคัญได้อย่างต่อเนื่อง   

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง 

           
เอกสารอ้างอิง : ไม่มี 
นิยามศัพท ์    : ไม่มี 

เครือ่งก ำเนดิไฟฟำ้ 

UPS 



 

 

16.6 มีการติดตั้งแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (ตู้ MDB) อยู่ในห้องที่ท าด้วยวัสดุ ม่ันคงแข็งแรง มีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน
สามารถเข้าตรวจสอบและซ่อมบ ารุงได้สะดวก   มีป้ายแจ้งเตือนระวังอันตรายจากไฟฟ้า 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือความมั่นคง และปลอดภัยของระบบไฟฟ้า ติดต้ังตู้ MDB ในสถานทีเ่หมาะสม แข็งแรง สะดวกในการ
ดูแลรักษา และซ่อมบ ารุง มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 

วิธีการประเมิน 
 ผู้ประเมินท าการตรวจสอบ สถานที่ติดตั้งเหมาะสมแข็งแรงหรือไม่ ตรวจสอบการติดตั้งตู้  MDB  ที่ว่าง
เพ่ือการปฏิบัติงาน และระยะห่างระหว่างตู้กับผนังกรณีที่จ าเป็นต้องเปิดฝาตู้เพ่ือการซ่อมแซม และการดูแล
บ ารุงรักษา  

วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน ติดตั้งในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม  ไม่มีที่ว่างเพ่ือปฏิบัติงาน  และหรือไม่มีการป้องกันอันตราย 
จากไฟฟ้า 

0.5 คะแนน ติดตั้งในสถานที่ที่เหมาะสม  ไมม่ีที่ว่างเพ่ือปฏิบัติงาน หรือไม่มีการดูแลบ ารุงรักษาประจ า 
1    คะแนน ติดตั้งในสถานที่ที่เหมาะสม  มีที่ว่างเพ่ือปฏิบัติงาน   มีการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า มีป้าย

แจ้งเตือนระวังอันตรายจากไฟฟ้า และมีการดูแลบ ารุงรักษาประจ าเดือนโดยวิศวกร หรือนาย
ช่าง 

 
เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง 

 
 



 

 

 
ความกว้างด้านข้างระหว่างตู้กับผนัง ในกรณีที่ไม่ต้องปฏิบัติงาน ให้มีความกว้าง 0.60 เมตรได้ 

 

 
 
เอกสารอ้างอิง  : กฎกระทรวงฉบับที่ 33 พ.ศ.2535 ,ฉบับที่50 พ.ศ.2540 ข้อ 11 (พรบ.ควบคุมอาคาร) 
นิยามศัพท ์     : ไม่มี 
 
16.7   ตู้สวิทช์ตัดตอน (PANEL BOARD)  มีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน  สามารถเข้าตรวจสอบได้ง่าย   

   และอยู่ในสภาพที่ยึดติดแน่นม่ันคง 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือความปลอดภัย ติดตั้งในสถานที่เหมาะสม แข็งแรง สะดวกในการดูแลรักษา และซ่อมบ ารุง เป็นระเบียบ

เรียบร้อยสวยงาม   

วิธีการประเมิน 
ผู้ประเมินท าการตรวจสอบ สถานที่ติดตั้งเหมาะสมแข็งแรงหรือไม่ ตรวจสอบการติดตั้งตู้สวิทช์ตัดตอน

(PANEL BOARD)   ที่ว่างเพื่อการปฏิบัติงาน และการดูแลบ ารุงรักษา      

 



 

 

วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน ติดตั้งในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม  ไม่มีที่ว่างเพ่ือปฏิบัติงาน  
0.5 คะแนน ติดตั้งในสถานที่ที่เหมาะสม ไมมี่ที่ว่างเพ่ือปฏิบัติงาน หรือไม่มีการดูแลบ ารุงรักษาประจ า 
1    คะแนน ติดตั้งในสถานที่ที่เหมาะสม มีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานกว้างไม่น้อยกว่า 75 ซม. ฝาตู้เปิดได้      

90 องศา และมีการดูแลบ ารุงรักษาประจ าเดือนโดยวิศวกร หรือนายช่าง 

 
เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง 

 
 
เอกสารอ้างอิง  : มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย 
นิยามศัพท ์     : ไม่มี 
 
16.8 มีระบบการต่อลงดินของหม้อแปลงไฟฟ้า และแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (ตู้ MDB)       

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของระบบ 

วิธีการประเมิน 
ผู้ประเมินท าการตรวจสอบ สถานที่ติดตั้งจุดต่อลงดินของหม้อแปลงไฟฟ้า และตู้ MDB ตรวจสอบความ

แข็งแรง และความต่อเนื่องทางไฟฟ้า ค่าความต้านทานต้องไม่เกิน 5 โอห์ม    

วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีจุดต่อลงดินของหม้อแปลง และตู้ MDB 
0.5 คะแนน จุดต่อลงดินของหม้อแปลง และตู้ MDB มีความต่อเนื่องทางไฟฟ้า แต่ค่าความต้านทาน

มากกว่า   5 โอห์ม 
1    คะแนน จุดต่อลงดินของหม้อแปลง และตู้ MDB มีความต่อเนื่องทางไฟฟ้า ค่าความต้านทานไม่เกิน    

5 โอห์ม และมีการดูแลบ ารุงรักษาหรือตรวจวัดประจ าปีโดยวิศวกร หรือนายช่าง  

 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง 

 
เอกสารอ้างอิง  : กฎกระทรวงฉบับที่ 33 พ.ศ.2535 ,ฉบับที่50 พ.ศ.2540 ข้อ 12 (พรบ.ควบคุมอาคาร) 
นิยามศัพท ์     : ไม่มี 

16.9 มีระบบการต่อลงดินของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแยกต่างหาก  เช่น  เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองฉุกเฉิน      
การติดตั้งต้องให้สอดคล้องกับ ATS 3P หรือ ATS 4P  

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือความปลอดภัย ระบบไฟฟ้ามีความน่าเชื่อถือ และเป็นไปตามหลักวิศวกรรม 

วิธีการประเมิน 
ผู้ประเมินท าการตรวจสอบ การต่อลงดินของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ให้สอดคล้องกับ ATS 3P หรือ  ATS 4P 

ส าหรับเครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่ใช้  ATS 4P  ให้ท าการต่อจุดนิวตรอนลงดิน  ส่วนเครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่ใช้  ATS 3P 

ห้ามต่อจุดนิวตรอนลงดิน   

วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน การต่อลงดินของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าไม่ถูกต้อง 
0.5 คะแนน การต่อลงดินของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าถูกต้อง มีความต่อเนื่องทางไฟฟ้า ค่าความต้านทาน

มากกว่า 5 โอห์ม 
1    คะแนน การต่อลงดินของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าถูกต้อง มีความต่อเนื่องทางไฟฟ้า ค่าความต้านทานไม่เกิน 

5 โอห์ม 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง 
 

 
 

 
 
เอกสารอ้างอิง  : กฎกระทรวงฉบับที่ 33 พ.ศ.2535 ,ฉบับที่50 พ.ศ.2540 ข้อ 12 (พรบ.ควบคุมอาคาร) 
นิยามศัพท ์     : ไม่มี 

 

 

 

 



 

 

16.10 การต่อลงดินในพื้นที่ที่ไม่มีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้า (กลุ่ม 0) และพื้นที่ที่มีการใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ไฟฟ้า (กลุ่ม 1) สายดินต้องติดตั้งเป็นแบบแยก (TN –S)  

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือความปลอดภัย ระบบไฟฟ้ามีความน่าเชื่อถือ และเป็นไปตามหลักวิศวกรรม 

วิธีการประเมิน 
ผู้ประเมินท าการตรวจสอบการต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้า ในบริเวณกลุ่ม 0 และกลุ่ม 1 โดยตรวจสอบ

รปูแบบการติดตั้งของสายดิน ให้เป็นแบบ TN-S เป็นไปตามหลักวิศวกรรม สายดินของอุปกรณ์ติดตั้งเป็นแบบแยก 
และท่ีตู้ MDB แผงเมนประธานของอาคาร ให้ต่อเชื่อมสายดิน และสายนิวตรอนถึงกันเพียงจุดเดียวเท่านั้น 

วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน การต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่เป็นแบบ TN-S และไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 
0.5 คะแนน การต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นแบบ TN-S (ติดตั้งสายดินแยก) แต่ไม่คลอบคลุมทั้งระบบ 
1    คะแนน การต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นแบบ TN-S (ติดตั้งสายดินแยก) คลอบคลุมทั้งระบบ และมี

การต่อเชื่อมสายดินกับสายนิวตรอนถึงกันที่ตู้ MDB เป็นไปตามหลักวิศวกรรม 

 
เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง 
 

 

 



 

 

 
 
เอกสารอ้างอิง  : มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย 
นิยามศัพท ์     : ไม่มี 
 
16.11 การต่อลงดินในพื้นที่ที่มีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้า (กลุ่ม 2) (ยกเว้นกลุ่ม 1)  เช่น บริเวณห้อง

ผ่าตัด , ห้อง ICU ฯลฯ  ซึ่งการจ่ายไฟฟ้าที่ไม่ต่อเนื่องสามารถก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ สายดิน
ต้องติดตั้งเป็นแบบแยกออกจากระบบไฟฟ้าหลัก ให้เป็นระบบ ISOLATE TERRE (IT)  

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือความปลอดภัย ระบบไฟฟ้ามีความน่าเชื่อถือ และเป็นไปตามหลักวิศวกรรม 

วิธีการประเมิน 

ผู้ประเมินท าการตรวจสอบการต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้า บริเวณกลุ่ม 2  ตรวจสอบรูปแบบการติดตั้ง
ระบบสายดินของอุปกรณ์ โดยเป็นแบบ IT เป็นไปตามหลักวิศวกรรม สายดินของอุปกรณ์ติดตั้งเป็นแบบแยก และ
ไม่ต่อเนื่องกับระบบไฟฟ้าหลัก (สายดินไม่มีการต่อเชื่อมกับสายที่มีไฟ สายที่มีไฟในระบบ 1 เฟส หมายถึงสายเฟส 
และสายนิวตรอน) ในกรณีที่มีกระแสไฟฟ้ารั่วเส้นใดเส้นหนึ่ง ระบบยังสามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย  

 

 

 

 



 

 

วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน การต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่เป็นแบบ IT  
0.5 คะแนน การต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นแบบ IT สายดินต้องติดตั้งเป็นแบบแยก และไม่ต่อเนื่องกับ

ระบบไฟฟ้าหลัก (ไม่มีการต่อเชื่อมกับสายที่มีไฟ) 
1    คะแนน การต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นแบบ IT สายดินต้องติดตั้งเป็นแบบแยก และไม่ต่อเนื่องกับ

ระบบไฟฟ้าหลัก (ไม่มีการต่อเชื่อมกับสายที่มีไฟ) และมีสัญลักษณ์แสดงบ่งบอก แยกจากระบบ
อ่ืนอย่างชัดเจน 

 
เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง 

 
 

 
 
เอกสารอ้างอิง  : มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าในสถานที่เฉพาะ : บริเวณสถานพยาบาล 
นิยามศัพท ์     : ไม่มี 

 
 



 

 

17. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
เพ่ือให้มีแสงส่องสว่างบริเวณภายนอก และภายในอาคาร ให้มีความสว่างเพียงพอเหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน 

รวมถึงส าหรับใช้ในการหนีไฟ เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศ
ไทย การส่องสว่างภายในโรงพยาบาล มีพ้ืนที่ต้องการให้แสงหลายแบบ แต่ละพ้ืนที่มีการให้แสงที่แตกต่ างกัน 
หลอดที่เหมาะสมที่ใช้ในโรงพยาบาล คือหลอดที่มีอุณหภูมิสี 4000-4500 องศาเคลวิน เพราะให้แสงสีแดง
ออกมาด้วย ซึ่งเหมาะส าหรับการตรวจรักษาทั่วไป ยกเว้นโรคดีซ่านซึ่งหลอดที่เหมาะคือ หลอดที่มีสีน้ าเงิน คือ  
หลอดเดย์ไลท์ เนื่องจากการเปลี่ยนสีผิวที่เหลือง เห็นได้ชัดในหลอดประเภทนี้ แต่อย่างไรก็ตามหลอดคูลไวท์ 
(อุณหภูมิสี 4000-4500 องศาเคลวิน) ก็เหมาะส าหรับการรักษาส่วนใหญ่เช่นกัน  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าหลอดที่
เหมาะสมที่สุดส าหรับงานโรงพยาบาล คือหลอดคูลไวท์   

เกณฑ์ประเมินในหมวดนี้ ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมินย่อย 3 เกณฑ์ โดยแต่ละเกณฑ์การประเมินย่อย
มีคะแนนเต็ม 1 คะแนน รวมคะแนนเต็มเท่ากับ 3 คะแนน  

ส าหรับรายละเอียดเกณฑ์การประเมินและคะแนนในแต่ละเกณฑ์มีดังนี้ 

หัวข้อ เกณฑ์ประเมิน คะแนน 
17.1 ภายนอกอาคารมีการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างหรือดวงโคมที่ให้ความสว่างในเวลา

กลางคืนได้อย่างพอเพียงสภาพของเสาไฟฟ้าและดวงโคมมีการติดตั้งอย่างมั่นคง
แข็งแรงและปลอดภัย   

1 

17.2 ภายในอาคารมีค่าความเข้มของแสงสว่างพอเพียงและเหมาะสมต่อพ้ืนที่ใช้งาน   1 
17.3 ภายนอกอาคารมีอุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินและป้องกันอันตรายจาก

กระแสไฟฟ้ารั่ว 
1 

                                                                                                  รวม 3 
  

17.1 ภายนอกอาคารมีการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างหรือดวงโคมที่ให้ความสว่างในเวลากลางคืนได้อย่าง
พอเพียง  สภาพของเสาไฟฟ้าและดวงโคมมีการติดตั้งอย่างม่ันคงแข็งแรงและปลอดภัย 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ความสว่างในเวลากลางคืนกับพ้ืนทีภ่ายนอกอาคารบริเวณผิวจราจร  บริเวณท่ีจอดรถ  และบริเวณ
พ้ืนทีท่ั่วไป  

วิธีการประเมิน 
 ผู้ประเมินท าการตรวจสอบวัดระดับความส่องสว่างบริเวณผิวจราจร  บริเวณที่จอดรถ  และบริเวณพ้ืนที่
ทั่วไป  ค่าความสว่างที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ให้ดูจากตารางความส่องสว่างภายในอาคาร ของสมาคมไฟฟ้าแสง
สว่างแห่งประเทศไทย การวัดควรวัดที่ระดับพ้ืนไม่น้อยกว่า 3 จุด แล้วน ามาหาค่าเฉลี่ย และน าไปเปรียบเทียบกับ
ค่าในตาราง 

 



 

 

วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน แสงสว่างไม่พียงพอกับความต้องการ ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
0.5 คะแนน แสงสว่างพียงพอกับความต้องการ  ค่าความสว่างบริเวณทางเดินไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์   
1    คะแนน แสงสว่างพียงพอกับความต้องการ  ค่าความสว่างบริเวณทางเดินไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์    

แสงไม่แยงตา และการติดตั้งมั่นคงแข็งแรง   
 
เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง 
 

 
 
เอกสารอ้างอิง  : ไม่มี 
นิยามศัพท ์     : ไม่มี 

17.2 ภายในอาคารมีค่าความเข้มของแสงสว่างพอเพียงและเหมาะสมต่อพื้นที่ใช้งาน    

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ความสว่างในเวลากลางวัน/กลางคืนกับพ้ืนที่ภายในอาคาร บริเวณท่ัวไป ให้มีความเหมาะสมต่อ
พ้ืนที่ใช้งาน  มีค่าความสว่างเพียงพอ  

วิธีการประเมิน/แนวทางการประเมินและเกณฑ์ที่ก าหนด 
 ผู้ประเมินท าการตรวจสอบวัดระดับความส่องสว่างบริเวณพ้ืนที่ภายในอาคาร บริเวณท่ัวไป  ค่าความสว่าง
ที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ ให้ดูจากตารางความส่องสว่างภายในอาคาร ของสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย
การวัดควรวัดที่ระดับพื้นท างานไม่น้อยกว่า 3 จุด  แล้วน ามาหาค่าเฉลี่ยน าไปเปรียบเทียบกับค่าในตาราง และควร
พิจารณารูปแบบดวงโคมว่าเหมาะสมหรือไม่ เช่น สีของหลอด รูปแบบของดวงโคม บริเวณสะอาด และที่พักคนไข้
ควรเป็นโคมแบบปิด  ส่วนที่ท างานท่ัวไปเป็นโคมแบบมีแผ่นสะท้อนแสง เป็นต้น 

 



 

 

วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน แสงสว่างไม่เพียงพอกับความต้องการ ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
0.5 คะแนน แสงสว่างเพียงพอกับความต้องการ    
1    คะแนน แสงสว่างเพียงพอกับความต้องการ  แสงที่ใช้เป็นแบบขาวนวล (COOL WHITE)   

รูปแบบเหมาะสม และการติดตั้งมั่นคงแข็งแรง  
 
เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง 
 

 
 



 

 

ประเภทของพ้ืนท่ีและกิจกรรม EmLux UGR L R a(min) หมายเหตุ 
โรงพยาบาล 
1. พื้นที่รอรับการรักษา 
2. ทางเดินทั่วไปเวลากลางวัน 
3. ทางเดินทั่วไปเวลากลางคืน 
4. ห้องพักรักษาผู้ป่วยนอก 
5. ห้องท างานแพทย์ 
6. ห้องพักแพทย์ 

200 
200 
50 
200 
500 
300 

22 
22 
22 
22 
19 
19 

80 
80 
80 
80 
80 
80 

 
 
ความส่องสว่างวัดที่ระดับพื้น 

พ้ืนท่ีห้องพักผู้ป วยใน 
1. พื้นที่ทั่วไป 
2. แสงสว่างส าหรับการอ่านหนังสือ 
3. พื้นที่ตรวจทั่วไปในห้องพักผู้ป่วย 
4. พื้นที่ตรวจโรคและรักษาโรค 
5. ความสว่างในเวลากลางคืน 
6. ห้องน้ าผู้ป่วย 
7. พื้นที่ตรวจโรคทั่วไป 
8. ห้องตรวจหูและตา 
9. พื้นที่ตรวจสอบสายตาโดยการอ่านและดูแผ่น  
ภาพทางสายตา 
10. ห้องดูภาพจากจอภาพของเครื่อง 
Scanners 
11. ห้องถ่ายเลือด/เครื่องรักษาไตเทียม 
12. พื้นที่ตรวจรักษาโรคผิวหนัง 
13. ห้องส่องกล้องตรวจอวัยวะภายในร่างกาย 
14. ห้องเข้าเฝ อก 
15. ห้องจ่ายยา 
16. ห้องส าหรับการรักษาโดยการนวดและแผ่
รังสี 
17. ห้องพักฟ  นก่อนและหลังผ่าตัด 
18. ห้องผ่าตัด 
19. พื้นที่ใต้โคมผ่าตัด 

100 
300 
300 
1,000 
5 
200 
500 
1,000 
500 
 
50 
500 
500 
300 
500 
300 
300 
 
500 
1,000 
จ าเพาะ 

19 
19 
19 
19 
19 
22 
19 
 
16 
 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
 
19 
19 
 

80 
80 
80 
80 
80 
80 
90 
90 
90 
 
80 
80 
90 
80 
80 
80 
80 
 
80 
90 

ความส่องสว่างวัดที่ระดับพื้น 
 
 
 
 
 
 
ดวงโคม ณ จุดตรวจ 
 
 
ส าหรับพื้นที่มีจอคอมพิวเตอร์ให้
ดู TIEA – GD002 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em = 10K – 100K Lux 

พ้ืนท่ีส าหรับห้องดูแลพิเศ  ICU (Intensive  Care  Unit) 
1. พื้นที่ทั่วไป 
2. แสงสว่างใช้ในการตรวจทั่วไป 
3. พื้นที่ส าหรับการตรวจรักษา 

100 
300 
1,000 

19 
19 
19 

90 
90 
90 

 
ความส่องสว่างวัดที่ระดับพื้น 

 
 
เอกสารอ้างอิง  : กฎกระทรวงฉบับที่ 39 พ.ศ.2537  ข้อ 11 (พรบ.ควบคุมอาคาร) 
นิยามศัพท ์     : ไม่มี 

 

 

 

 

 



 

 

17.3 ภายนอกอาคาร วงจรไฟฟ้าแสงสว่างต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกิน และ
ป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่ว 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือความปลอดภัยป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกิน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดเพลิงไหม้ได้   อันตรายจาก
กระแสไฟฟ้ารั่วซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้เสียชีวิตได้ ควรติดตั้งในสถานที่เหมาะสม แข็งแรง สะดวกในการดูแลรักษา
และซ่อมบ ารุง เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม  

วิธีการประเมิน 
 ผู้ประเมินท าการตรวจสอบว่ามีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกิน และป้องกันอันตรายจาก
กระแสไฟฟ้ารั่วหรือไม่ สถานที่ติดตั้งเหมาะสมแข็งแรงหรือไม่ สะดวกในการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง เป็นระเบียบ
เรียบร้อยสวยงาม   

วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกิน และหรือไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจาก
กระแสไฟฟ้ารั่ว 

0.5 คะแนน มีอุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกิน และป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่ว 
1    คะแนน มีอุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกิน และป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่ว  ติดตั้งใน

สถานที่ที่เหมาะสม สะดวกในการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม   

 
เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง 
 

 
 
เอกสารอ้างอิง  : มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย       
นิยามศัพท ์       : ไม่มี 



 

 

18. ระบบไฟฟ้าส ารองฉุกเฉิน 

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

เกณฑ์ประเมินในหมวดนี้ ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมินย่อย 9 เกณฑ์ โดยแต่ละเกณฑ์การประเมินย่อย
มีคะแนนเต็ม 1 คะแนน รวมคะแนนเต็มเท่ากับ 9 คะแนน  

ส าหรับรายละเอียดเกณฑ์การประเมินและคะแนนในแต่ละเกณฑ์มีดังนี้ 

หัวข้อ เกณฑ์การประเมิน คะแนน 
18.1 มีระบบไฟฟ้าส ารองฉุกเฉิน ในการท างานของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าต้องสามารถจ่ายไฟใช้ 

งานภายใน 10 วินาที  ภายหลังระบบไฟฟ้าก าลังหลักหยุดท างาน   
1 

18.2 เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองต้องอยู่ในที่มิดชิด โดยอาจอยู่ภายในอาคารหลักหรือเป็นอาคาร แยก
ต่างหาก  มีการป้องกันแรงสั่นสะเทือน และเสียง  มีประตูทางเข้าออกสะดวก และ  
กว้างเพียงพอต่อการเคลื่อนย้ายหรือซ่อมบ ารุง โดยมีระยะห่างโดยรอบจากเครื่องกับ 
ผนังไม่น้อยกว่า 1 เมตร   

1 

18.3 
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1 

18.4 
 

ภายในอาคารที่ติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง ต้องมีการระบายอากาศท่ีดี และสะอาด มีแสง
สว่างเพียงพอในการตรวจสอบการท างานของเครื่อง 

1 

18.5 
 

ต้องมีรางระบายน้ าภายในห้องเครื่องในต าแหน่งที่เหมาะสม หรือรอบแท่นเครื่องส าหรับการ
ระบายน้ าเวลาที่ท าความสะอาดพ้ืน 

1 

18.6 
 
 

เครื่องก าเนิดไฟฟ้าต้องมีขนาดก าลังที่เหมาะสมและเพียงพอสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าส ารอง
ให้กับดวงโคมและอุปกรณ์การแพทย์ที่จ าเป็นในแผนกอุบัติเหตุ ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วยหนัก ห้อง
คลอด และธนาคารเลือดเป็นอย่างน้อย 

1 

18.7 
 
 

มีเครื่องส ารองไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) จ่ายให้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ส าคัญ ส าหรัวงจร
ช่วยชีวิตซึ่งไม่สามารถหยุดได้ มีการใช้อย่างต่อเนื่องเพียงพอ และเหมาะสม  โดยอยู่ในสภาพที่
พร้อมใช้งาน 

1 

18.8 บันไดทางหนีไฟทางสัญจรห้องเครื่องและหน่วยบริการอ่ืนๆ ต้องมีระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน
ซึ่งใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เพ่ิมเติมตามความเหมาะสมตามมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ฉุกเฉิน และโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉินของ วสท. 

1 

18.9 ระบบน าทางเรืองแสงเพ่ือการอพยพหนีภัย (ถ้ามี) เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการอพยพหนีภัย 
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และประชาชน ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด   

1 
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18.1 มีระบบไฟฟ้าส ารองฉุกเฉิน ในการท างานของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า  ต้องสามารถจ่ายไฟใช้งานภายใน 
10 วินาที  ภายหลังระบบไฟฟ้าก าลังหลักหยุดท างาน 

วัตถุประสงค ์
 เพ่ือส าหรับทดแทนการจ่ายก าลังไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉิน หรือแหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้าจากการไฟฟ้าขัดข้อง 
ล้มเหลว โดยจะต้องจ่ายก าลังไฟฟ้าให้กับพ้ืนที่ที่ใช้ส าหรับการบริการ และใช้ในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ใน
เวลาที่รวดเร็ว และเหมาะสมการจ่ายไฟอัตโนมัติขณะแหล่งจ่ายไฟปกติล้มเหลว แบ่งเป็น 5 ประเภท 

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

วิธีการประเมิน 
 ผู้ประเมินท าการตรวจสอบว่ามีการติดตั้งระบบไฟฟ้าส ารองหรือไม่ สามารถใช้การได้ดีหรือไม่ และใช้เวลา
ในการจ่ายไฟ ในเวลาที่ก าหนด 

วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าส ารอง ใช้ในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 
0.5 คะแนน มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าส ารอง ใช้ในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง การท างานจ่ายไฟ

อัตโนมัติขณะแหล่งจ่ายไฟปกติล้มเหลว  ใช้เวลามากกว่า 10 วินาท ี
1    คะแนน มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าส ารอง ใช้ในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง การท างานจ่ายไฟ

อัตโนมัติขณะแหล่งจ่ายไฟปกติล้มเหลว   ใช้เวลาไม่เกิน 10 วินาท ี

 
เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง 

 
เอกสารอ้างอิง  : กฎกระทรวงฉบับที่ 33 พ.ศ.2535 ,ฉบับที่50 พ.ศ.2540 ข้อ 14 (พรบ.ควบคุมอาคาร) 
นิยามศัพท ์     : ไม่มี 



 

 

18.2 เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองต้องอยู่ในที่มิดชิด  โดยอาจอยู่ภายในอาคารหลักหรือเป็นอาคารแยก       
ต่างหาก  มีการป้องกันแรงสั่นสะเทือนและเสียงจากเครื่อง  มีประตูทางเข้าออกสะดวก และกว้าง
เพียงพอต่อการเคลื่อนย้ายหรือซ่อมบ ารุง  โดยมีระยะห่างโดยรอบจากเครื่องกับผนังไม่น้อยกว่า 1 
เมตร 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือความปลอดภัย ง่ายต่อการควบคุม มีความมั่นคงแข็งแรง สะดวกในการดูแลรักษา และซ่อมบ ารุง มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 

วิธีการประเมิน 
 ผู้ประเมินท าการตรวจสอบ สถานที่ติดตั้งเหมาะสมแข็งแรงหรือไม่ ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
ส ารอง ที่ว่างเพื่อการปฏิบัติงาน  

วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน ติดตั้งในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม  ไม่มีทีว่่างเพ่ือปฏิบัติงาน  
0.5 คะแนน ติดตั้งในสถานที่ที่เหมาะสม  มีที่ว่างเพ่ือปฏิบัติงานและมีการป้องกันแรงสั่นสะเทือนและเสียง

จากเครื่อง   
1    คะแนน ติดตั้งในสถานที่ที่เหมาะสม  มีที่ว่างเพ่ือปฏิบัติงานโดยมีระยะห่างโดยรอบจากเครื่องกับผนังไม่  

น้อยกว่า 1 เมตร  และมีการป้องกันแรงสั่นสะเทือนและเสียงจากเครื่อง  สถานที่ติดตั้ง
สามารถเข้าถึงได้สะดวกมีการระบายอากาศท่ีดี  และมีป้ายแจ้งเตือนระวังอันตรายจากไฟฟ้า   

 
เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง 

 
เอกสารอ้างอิง  : มาตรฐานการออกแบบและติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของ วสท. 
นิยามศัพท ์     : ไม่มี 
 



 

 

18.3 มีการทดสอบการท างานของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองเป็นประจ า และมีน้ ามันส ารองส าหรับการ
เดินเครื่องอย่างเพียงพอไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือทดสอบการท างาน ตรวจสภาพ และเตรียมความพร้อมในการท างานของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า  

วิธีการประเมิน 
ผู้ประเมินท าการทดสอบ หรือตรวจสอบตารางการท างานของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าประจ าสัปดาห์ มีการ

ทดสอบประจ าสัปดาห์หรือไม่ สามารถใช้การได้ดีมีประสิทธิภาพหรือไม่ และมีน้ ามันส ารองเพียงพอหรือไม่ โดยให้
คิดท่ี 8 ชั่วโมง ในสภาวะจ่ายโหลดเต็มพิกัด 

วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีการตรวจสภาพ และทดสอบประจ าสัปดาห์  
0.5 คะแนน มีการตรวจสภาพ ทดสอบประจ าสัปดาห์ และน้ ามันส ารองไม่เพียงพอ 8 ชั่วโมง 
1    คะแนน มีการตรวจสภาพ ทดสอบ ดูแลบ ารุงรักษาประจ าสัปดาห์ โดยวิศวกร หรือนายช่าง และมี

น้ ามันส ารองเพียงพอ 8 ชั่วโมง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง 

 

 



 

 

        
เอกสารอ้างอิง  : คู่มือแนวทางการตรวจสอบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า ของ วสท. 
นิยามศัพท ์     : ไม่มี 

18.4 ภายในอาคารที่ติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง ต้องมีการระบายอากาศที่ดี  และสะอาด มีแสงสว่าง
เพียงพอในการตรวจสอบการท างานของเครื่อง 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือความปลอดภัย และประสิทธิภาพของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า  

วิธีการประเมิน 
ผู้ประเมินท าการตรวจสอบการระบายอากาศ ความสะอาด และความสว่างภายในของห้องเครื่อง เป็นไป

ตามมาตรฐาน และหลักวิศวกรรม 

วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน ระบบระบายอากาศไม่ดี ไม่เป็นไปตามหลักวิศวกรรม  
0.5 คะแนน ระบบระบายอากาศดี เป็นไปตามหลักวิศวกรรม และมีแสงสว่างเพียงพอไม่น้อยกว่า 200 

ลักซ์ 
1    คะแนน ระบบระบายอากาศดี เป็นไปตามหลักวิศวกรรม ห้องเครื่องสะอาด และมีแสงสว่างเพียงพอไม่

น้อยกว่า 200 ลักซ์ 



 

 

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง 

เอกสารอ้างอิง  : มาตรฐานการออกแบบและติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของ วสท. 
นิยามศัพท ์     : ไม่มี 

18.5 ต้องมีรางระบายน้ าภายในห้องเครื่องในต าแหน่งท่ีเหมาะสม หรือรอบแท่นเครื่องส าหรับการระบายน้ า
เวลาที่ท าความสะอาดพื้น 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือความปลอดภัย สะดวกต่อการดูแลบ ารุงรักษา มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม  

วิธีการประเมิน 
ผู้ประเมินตรวจสอบว่ามีรางระบายน้ าหรือไม่ หรือว่ามีการติดตั้ง หรือป้องกันโดยวิธีอ่ืน เช่นจ ากัดพ้ืนที่

น้ ามัน หรือของเหลวจากเครื่องทีร่ั่วไหลลงพื้น เพ่ือความปลอดภัย และป้องกันความสกปรก 

วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีรางระบายน้ า หรือไม่มีเขื่อนก าแพงล้อมรอบถังน้ ามัน 
0.5 คะแนน มีรางระบายน้ า หรือแท่นเครื่อง คสล. หรือเขื่อนก าแพงล้อมรอบถังน้ ามัน  
1    คะแนน มีรางระบายน้ า หรือแท่นเครื่อง คสล. และเขื่อนก าแพงล้อมรอบถังน้ ามัน 

 



 

 

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง 

 
เอกสารอ้างอิง  : มาตรฐานการออกแบบและติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของ วสท. 
นิยามศัพท ์     : ไม่มี 

18.6 เครื่องก าเนิดไฟฟ้าต้องมีขนาดก าลังที่เหมาะสม และเพียงพอสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าส ารองให้กับ
ดวงโคม และอุปกรณ์การแพทย์ที่จ าเป็นในแผนกอุบัติเหตุ ห้องผ่าตัด หอผู้ป วยหนัก ห้องคลอด และ
ธนาคารเลือดเป็นอย่างน้อย 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ระบบไฟฟ้ามีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย สามารถจ่ายโหลดได้เพียงพออย่างต่อเนื่อง ส าหรับโหลดที่
มีความส าคัญ ถ้าหากขาดการจ่ายกระแสไฟฟ้าอาจท าให้ผู้ ป่วยเสียชีวิตได้ 

วิธีการประเมิน 
 ผู้ประเมินท าการตรวจสอบระบบการจ่ายไฟฟ้าของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ 
สามารถใช้การได้ดีหรือไม่ ถ้าหากระบบไฟฟ้าปกติล้มเหลว จะต้องมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าทดแทนให้กับโหลดที่มี
ความส าคัญอย่างเพียงพอ และต่อเนื่อง 

วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน ระบบไฟฟ้าก าลังของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าไม่เพียงพอกับความต้องการ   
0.5 คะแนน ระบบไฟฟ้าก าลังของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการ สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้า

ส ารองให้กับดวงโคม และอุปกรณ์การแพทย์ที่จ าเป็น  
1    คะแนน ระบบไฟฟ้าก าลังของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้า

ส ารองให้กับดวงโคม และอุปกรณ์การแพทย์ที่จ าเป็น  และสามารถจ่ายทดแทนให้กับโหลดที่มี
ความส าคัญได้อย่างต่อเนื่อง  

 
 



 

 

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง 

 

 
เอกสารอ้างอิง  : ไม่มี 
นิยามศัพท ์     : ไม่มี 

18.7 มีเครื่องส ารองไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS)  จ่ายให้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ส าคัญส าหรับวงจรช่วยชีวิตซึ่ง 
  ไม่สามารถหยุดได้  มีการใช้อย่างต่อเนื่องเพียงพอและเหมาะสม  โดยอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 

วัตถุประสงค ์
 เพ่ือทดแทนการจ่ายก าลังไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉิน หรือแหล่งจ่ายก าลังไฟฟ้าจากการไฟฟ้าขัดข้อง ล้มเหลว
ประเภท 0-0.5 โดยจะต้องจ่ายก าลังไฟฟ้าให้กับพ้ืนที่ที่ใช้ส าหรับการบริการ   และใช้ในการรักษาพยาบาลอย่าง
ต่อเนื่อง  ซึ่งการจ่ายไฟฟ้าที่ไม่ต่อเนื่อง สามารถก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้    การจ่ายไฟอัตโนมัติขณะ
แหล่งจ่ายไฟปกติล้มเหลว แบ่งเป็น 5 ประเภท 

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

วิธีการประเมิน 
ผู้ประเมินท าการตรวจสอบว่ามีการติดตั้งเครื่องส ารองไฟฟ้าฉุกเฉิน UPS (Uninterruptible Power 

Supply)  ส าหรับอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้รักษาผู้ป่วยวิกฤตหรือไม่  สามารถใช้การได้ดี และมีประสิทธิภาพหรือไม่  



 

 

วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าส ารอง UPS  เพ่ือใช้ในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องกับอุปกรณ์
ทางการแพทย์ที่ส าคัญ  ส าหรับวงจรช่วยชวีิตซึ่งไม่สามารถหยุดได้                                                                                    

0.5 คะแนน มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าส ารอง UPS ประเภทไม่มีการขาดตอน  ใช้ในการรักษาพยาบาลอย่าง
ต่อเนื่องกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ส าคัญ ส าหรับวงจรช่วยชีวิตซึ่งไม่สามารถหยุดได้ แต่ไม่มี
การดูแลบ ารุงรักษาเครื่อง 

1    คะแนน มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าส ารอง UPS ประเภทไม่มีการขาดตอน เป็นแบบ True Online 
Double Conversion Design ,Pure Sine Wave และมีแบตเตอรี่ส ารองจ่ายกระแสไฟฟ้าไม่
น้อยกว่า 10 นาที ใช้ในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ส าคัญ 
ส าหรับวงจรช่วยชีวิตซึ่งไม่สามารถหยุดได้ มีการดูแลบ ารุงรักษาประจ าเดือนโดยวิศวกร หรือ
นายช่าง 

 
เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง 

 
เอกสารอ้างอิง  : ไม่มี 
นิยามศัพท ์     : ไม่มี 
 
 
 
 
 
 



 

 

18.8 บ       ห         ญจ ห   เค ื     ะห  ว บ      ื  ๆ ต   ม  ะบบ         ว   ฉุ เฉ  ซึ     
พ      จ   บตเต    เพ  มเต ม 

วัตถุประสงค์ 
 ให้แสงสว่างในกรณีฉุกเฉิน เพ่ือการหนีไฟ ให้เห็นทางหนีไฟชัดเจนปลอดภัย ให้เห็นอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วย
มือ อุปกรณ์ผจญเพลิง และให้แสงสว่างในห้องเครื่อง การให้แสงสว่างเพ่ือการหนีไฟไม่ได้มีไว้เพ่ือให้แสงสว่าง
เฉพาะเมื่อระบบจ่ายไฟฟ้าปกติทั้งระบบล้มเหลวแต่เพียงอย่างเดียว แต่มีไว้ให้แสงสว่างเมื่อมีความล้มเหลวของการ
จ่ายไฟในพ้ืนที่นั้นๆ ด้วย  

วิธีการประเมิน/แนวทางการประเมินและเกณฑ์ที่ก าหนด 
 ผู้ประเมินท าการตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์ การบ ารุงดูแลรักษา และต าแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างฉกุเฉิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย 

วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน ไมม่ีอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 
0.5 คะแนน มีอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และติดตั้งไม่ครอบคลุมพื้นที่ทางหนีไฟ ทางสัญจร ห้อง

เครื่อง และหน่วยบริการอื่นๆ หรือไมม่ีการดูแลบ ารุงรักษา ไม่สามารถจ่ายไฟได้ตามเวลา (ไม่
น้อยกว่า 2 ชม.) 

1    คะแนน มีอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน ติดตั้งครอบคลุมพ้ืนที่ทางหนีไฟ ทางสัญจร ห้องเครื่อง 
และหน่วยบริการอื่นๆ มีการดูแลบ ารุงรักษาเป็นประจ าเดือน โดยวิศวกร หรือนายช่าง (จ่าย
ไฟฟ้าได้นานไม่น้อยกว่า 2 ชม.) 

 
เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง 

       
 
เอกสารอ้างอิง  : กฎกระทรวงฉบับที่ 33 พ.ศ.2535 ข้อ 26 ฉบับที่ 39 พ.ศ.2537 ข้อ 7,ฉบับที่ 47  
พ.ศ.2540 ข้อ 5,ฉบับที่ 50 พ.ศ.2540 ข้อ26(พรบ.ควบคุมอาคาร) 
นิยามศัพท ์     : ไม่มี 



 

 

18.9 ระบบน าทางเรืองแสงเพื่อการอพยพหนีภัย (ถ้ามี) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการอพยพหนีภัย เม่ือ
เกิดเหตุฉุกเฉินให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และประชาชน ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด   

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการอพยพหนีภัย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และประชาชน 
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดวิธีการประเมิน/แนวทางการประเมินและเกณฑ์ที่ก าหนด 

 ผู้ประเมินท าการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติ และต าแหน่งติดตั้งวัสดุน าทางเรืองแสงเพ่ือการอพยพ
หนีภัย (ถ้ามี) 

วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน ไมมี่วัสดุระบบน าทางเรืองแสงเพ่ือการอพยพหนีภัย 
0.5 คะแนน มีป้ายเสริมเพ่ือการน าทางอพยพหนีภัย แต่ไม่เป็นวัสดุน าทางเรืองแสง 
1    คะแนน มีป้ายเสริมเป็นวัสดุน าทางเรืองแสงเพ่ือการอพยพหนีภัย 
เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง 
 

        

เอกสารอ้างอิง  : ไม่มี 
นิยามศัพท ์     : ไม่มี 

19. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แจ้งเหตุในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ใช้กับอาคารเพ่ือเตือนภัยในเรื่อง

ไฟไหม ้ ป้องกันชีวิต และทรัพย์สิน อุปกรณ์ประกอบ  เช่น  
- แผงควบคุม 
- อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณควัน และความร้อน 
- อุปกรณ์แจ้งเหตุ เป็นต้น  

เกณฑ์ประเมินในหมวดนี้ ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมินย่อย 1 เกณฑ์ โดยแต่ละเกณฑ์การประเมินย่อย
มีคะแนนเต็ม 1 คะแนน รวมคะแนนเต็มเท่ากับ 1 คะแนน  

ส าหรับรายละเอียดเกณฑ์การประเมินและคะแนนในแต่ละเกณฑ์มีดังนี้ 

หัวข้อ เกณฑ์การประเมิน คะแนน 
19.1 มีการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในทุกชั้นของอาคาร  ประกอบด้วย อุปกรณ์ส่ง

สัญญาณที่สามารถส่งเสียง หรือสัญญาณให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคารได้ยินหรือทราบ
อย่างทั่วถึง  โดยการควบคุมด้วยมือหรือด้วยระบบอัตโนมัติ ในต าแหน่งที่ 
เหมาะสม เช่น  โถงพักรอห้องพักผู้ป่วย  ห้องท างาน  เป็นต้น      

1 



 

 

19.1 มีการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในทุกชั้นของอาคารประกอบด้วย  อุปกรณ์ส่งสัญญาณที่สามารถ
ส่งเสียงหรือสัญญาณ  ให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึง  โดยการควบคุมด้วยมือหรือ
ด้วยระบบอัตโนมัติ ในต าแหน่งท่ีเหมาะสมเช่น  โถงพักรอ  ห้องพักผู้ป วย  ห้องท างาน  เป็นต้น     

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือแจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึง  การแจ้งเหตุสามารถกระท าได้

โดยการควบคุมด้วยมือหรือด้วยระบบอัตโนมัติ 

วิธีการประเมิน 
 ผู้ประเมินท าการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้  ว่ามีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณโดยอัตโนมัติ 
และอุปกรณ์แจ้งเหตุ  ครอบคลุมตามพ้ืนที่หรือไม่ สามารถใช้การได้ดีหรือไม่ 

วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
0.5 คะแนน มีการติดตั้งอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณโดยอัตโนมัติ  และ

อุปกรณ์แจ้งเหตุครอบคลุมตามพ้ืนที่ แต่ไม่มีการดูแลบ ารุงรักษา ตรวจสอบ และทดสอบระบบ 
1    คะแนน มีการติดตั้งอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณโดยอัตโนมัติ  และ

อุปกรณ์แจ้งเหตุครอบคลุมตามพ้ืนที่ ระบบสามารถใช้การได้ดี มีการดูแลบ ารุงรักษา 
ตรวจสอบ และทดสอบเป็นประจ าเดือนโดยวิศวกร หรือนายช่าง 
 

 
เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง 
 

 
เอกสารอ้างอิง  : กฎกระทรวงฉบับที่ 33 พ.ศ.2535 ข้อ 16 ฉบับที่ 39 พ.ศ.2537 ข้อ 6 , ฉบับที่ 47 พ.ศ.2540 
ข้อ 4, ฉบับที่ 50 พ.ศ.2540 ข้อ16 (พรบ.ควบคุมอาคาร) 
นิยามศัพท ์     : ไม่มี 



 

 

20. ระบบป้องกันการเข้าออก 
ระบบป้องกันการเข้าออก (Access Control)   เป็นระบบที่ควบคุมการเข้า หรือ ออก ทั้งโดยระบบ  

MANUAL หรือระบบอัตโนมัติ  เพ่ือป้องก้นและควบคุมการเข้าถึงในสถานที่เฉพาะที่ต้องการความปลอดภัย  

เกณฑ์ประเมินในหมวดนี้ ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมินย่อย 1 เกณฑ์ โดยแต่ละเกณฑ์การประเมินย่อย
มีคะแนนเต็ม 1 คะแนน รวมคะแนนเต็มเท่ากับ 1 คะแนน  

ส าหรับรายละเอียดเกณฑ์การประเมินและคะแนนในแต่ละเกณฑ์มีดังนี้ 

หัวข้อ เกณฑ์การประเมิน คะแนน 
20.1 
 
20.2 

มีการติดตั้งระบบป้องกันการเข้าออก เพ่ือป้องกันการเข้าถึงในสถานที่เฉพาะที่
ต้องการความปลอดภัย 
มีระบบหรือวิธีการรักษาความปลอดภัยของพยาบาลใน nurse station 
 

1 
 

1 

 
20.1   มีการติดตั้งระบบป้องกันการเข้าออก เพื่อป้องกันการเข้าถึงในสถานที่เฉพาะท่ีต้องการความปลอดภัย 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือความมั่นคง รักษาความปลอดภัย และป้องกันทรัพย์สินสูญหาย 

วิธีการประเมิน 
 ผู้ประเมินท าการตรวจสอบ ว่ามีการติดตั้งระบบป้องกันการเข้าออกหรือไม่ ตามจุดโถงทางเข้าหน้าประตู 
และตามจุดที่มีความเสี่ยง เช่น  ห้องทารกแรกเกิด  ห้องการเงิน  ห้องยา แผนกฉุกเฉิน เป็นต้น และรวมถึงการ
ดูแลบ ารุงรักษา 

วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ระบบป้องกันการเข้าออก 
0.5 คะแนน มีการติดตั้งอุปกรณ์ระบบป้องกันการเข้าออกตามจุดโถงทางเข้าหน้าประตู และตามจุดที่มี

ความเสี่ยง เช่น  ห้องทารกแรกเกิด  ห้องการเงิน  ห้องยา แผนกฉุกเฉิน เป็นต้น แต่ไม่มีการ
ดูแลบ ารุงรักษา ตรวจสอบ และทดสอบระบบ 

1    คะแนน มีการติดตั้งอุปกรณ์ระบบป้องกันการเข้าออกตามจุดตามจุดโถงทางเข้าหน้าประตู และตามจุด
ที่มีความเสี่ยง เช่น  ห้องทารกแรกเกิด  ห้องการเงิน  ห้องยา แผนกฉุกเฉิน เป็นต้น ระบบ
สามารถใช้การได้ดี มีการดูแลบ ารุงรักษา ตรวจสอบ และทดสอบเป็นประจ าเดือนโดยวิศวกร 
หรือนายช่าง 

 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง 
 

 
 
เอกสารอ้างอิง  : ไม่มี 
นิยามศัพท ์     : ไม่มี 

20.2 มีระบบหรือวิธีการรัก าความปลอดภัยของพยาบาลใน nurse station 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือความปลอดภัยของพยาบาล หลีกเลี่ยงการถูกท าร้าย และปอ้งกันทรัพย์สินสูญหาย 

วิธีการประเมิน 
 ผู้ประเมินท าการตรวจสอบว่ามีการติดตั้งอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือมีการจัดการวางแผนกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินหรือไม่ ในบริเวณ nurse station ของแผนกฉุกเฉิน 

วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือไม่มีการจัดการวางแผนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
0.5 คะแนน มีการติดตั้งอุปกรณร์ะบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือมีการจัดการวางแผนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
1    คะแนน มีการติดตั้งอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน สามารถใช้การได้ดี และมีการจัดการวางแผนกรณี

เกิดเหตุฉุกเฉิน 
เอกสารอ้างอิง  : ไม่มี 
นิยามศัพท ์     : ไม่มี 
 
 
 
 



 

 

21. ระบบป้องกันแรงดัน และกระแสเกิน 
เป็นการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดันและกระแสเกินภายในอาคาร ที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ฟ้าผ่า,  

สวิทชช์ิ่ง , การลัดวงจร เป็นต้น 

เกณฑ์ประเมินในหมวดนี้ ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมินย่อย 1 เกณฑ์ โดยแต่ละเกณฑ์การประเมินย่อย
มีคะแนนเต็ม 1 คะแนน รวมคะแนนเต็มเท่ากับ 1 คะแนน  

 ส าหรับรายละเอียดเกณฑ์การประเมินและคะแนนในแต่ละเกณฑ์มีดังนี้ 

หัวข้อ เกณฑ์การประเมิน คะแนน 
21.1 มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดัน  และกระแสเกินที่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 

 (ตู้ MDB)   เพ่ือป้องกันแรงดันและกระแสไฟเกินที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น 
ฟ้าผ่า , สวิทต์ชิ่ง , การลัดวงจร  เป็นต้น  

1 

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

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือป้องกันอันตรายจากแรงดัน และกระแสไฟฟ้าเกิน ลดความเสี่ยง ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์
ไฟฟ้า ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายนอก เช่น ฟ้าผ่า , สวิทช์ชิ่ง , การลัดวงจร  เป็นต้น 

วิธีการประเมิน 
 ผู้ประเมินท าการตรวจสอบว่ามีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดัน  และกระแสเกินที่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 

(ตู้ MDB) หรือไม่    

วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดัน และกระแสเกินภายในอาคารที่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 
(ตู้ MDB) 

0.5 คะแนน มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดัน และกระแสเกินภายในอาคารที่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (ตู้ MDB) 
แต่ไม่มีการดูแลบ ารุงรักษา 
 

1    คะแนน มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดัน และกระแสเกินภายในอาคารที่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก(ตู้ MDB)
และมีการดูแลบ ารุงรักษา ตรวจสอบเป็นประจ าเดือนโดยวิศวกร หรืนายช่าง 

 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง 
 

 
 
เอกสารอ้างอิง  : ไม่มี 
นิยามศัพท ์     : ไม่มี 



 

SN : หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล 

 22.  ระบบประปา 
ระบบประปา ในหมวดระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หมายถึง น ้าส้าหรับอุปโภค-บริโภค ภายใน

โรงพยาบาลต้องมีคุณภาพน ้าได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย มีแรงดันเพียงพอต่อการใช้งาน และมีการส้ารอง
น ้าไว้ใช้ในกรณีน ้าประปาไม่ไหล หรือกรณีซ่อมแซม และมีแผนผังระบบประปาเพ่ือการซ่อมบ้ารุงรักษาระบบ
ประปาในอนาคต 

การประเมินในระบบประปา ประกอบด้วยเกณฑ์ประเมินย่อย ๖ เกณฑ์ โดยแต่ละเกณฑ์มีคะแนน 1 
คะแนน  รวมคะแนนเต็มเท่ากับ  ๖  คะแนน 

 ส้าหรับรายละเอียดเกณฑ์การประเมินและคะแนนในแต่ละเกณฑ์มีดังนี  
หัวข้อ เกณฑ์ประเมิน คะแนน 
22.1 มีแผนผังประปา 1 
22.๒ มีระบบจ่ายน ้าที่สะอาดไม่ปนเปื้อนสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่มีการรั่วซึมและมี

แรงดันเพียงพอต่อการใช้งาน 
1 

22.๓ มีการส้ารองน ้าประปา 1 
22.๔ ถังเก็บน ้าส้ารองต้องมีฝาถังปิดมิดชิด มีกุญแจล็อค ป้องกันสัตว์ แมลงและคนตกลงไป

ในถัง 
1 

22.๕ ระบบส้ารองน ้าประปาจะต้องไม่รั่วซึมและติดตั งในสถานที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อนต่อคุณภาพน ้าประปา เช่น ระดับฝาถังเก็บน ้าใต้ดิน ต้องสูงกว่าระดับราง
ระบายน ้าฝนทั่วไป โดยส้ารองน ้าไว้ใช้ได้อย่างน้อย 2 วัน 

๑ 

22.๖ มีระบบการท้าน ้าบริสุทธิ์ที่ได้มาตรฐาน (Water Treatment System เช่น Reverse 
Osmosis, Deionizer) พร้อมเกณฑ์การท้าความสะอาดระบบน ้าและควบคุมคุณภาพ
ของน ้าบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลา 

๑ 

                                                                                                 รวม ๖ 
 

22.๑   มีแผนผังประปา  

วิธีการประเมิน 
 ตรวจสอบผังระบบประปาของโรงพยาบาลที่มีอยู่  สามารถทราบต้าแหน่งของท่อและอุปกรณ์ ระบบ
ประปา เพ่ือท้าการซ่อมบ้ารุงรักษาระบบประปา หรือต่อเติม ปรับปรุง แก้ไข ระบบประปาในอนาคต 

วิธีการให้คะแนน 
0    คะแนน ไม่มีผังระบบประปาเลย 

0.5 คะแนน มีผังระบบประปาบางส่วน 

1    คะแนน มีผังประปาครบถ้วน 

 



 

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง :   

 
ตัวอย่างแผนผังระบบประปา 

เอกสารอ้างอิง : กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ (ข้อ 21 (1) ) 
 
 
22.๒  มีระบบจ่ายน ้าที่สะอาดไม่ปนเปื้อนสิ่งท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่มีการรั่วซึมและมีแรงดันเพียงพอ
ต่อการใช้งาน 

วิธีการประเมิน 
 ตรวจสอบว่าไม่มีการรั่วซึมของระบบจ่ายน ้าประปาและมีแรงดันเพียงพอต่อการใช้งาน 

วิธีการให้คะแนน 
0    คะแนน มีการรั่วซึมและมีแรงดันไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 

0.5  คะแนน 
มีการรั่วซึมแต่มีแรงดันเพียงพอต่อการใช้งาน หรือ ไมม่ีการรั่วซึมแต่แรงดันไมเ่พียงพอต่อ
การใช้งาน 

1    คะแนน ไม่มีการรั่วซึมและมีแรงดันเพียงพอต่อการใช้งาน 

 

 



 

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง :  โรงพยาบาลต้องแนบภาพถ่ายระบบจ่ายน ้า (ปั้ม, ท่อส่งน ้า) ที่มีสภาพ
สมบูรณ์ไม่รั่วซึม 
 
เอกสารอ้างอิง  : กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ (ข้อ 37) 
 

22.๓  มีการส้ารองน ้าประปา ที่สามารถให้บริการได้ตลอดเวลา  

วิธีการประเมิน 
 มีปริมาณน ้าประปาส้ารองได้เพียงพอส้าหรับใช้ได้ ๑ วัน (3 วัน ส้าหรับพื นที่เสี่ยงขาดน ้าประปา) 

วิธีการให้คะแนน 
0    คะแนน ไม่มีการส้ารองน ้าประปา 

0.5 คะแนน มีการส้ารองน ้าประปาไว้ใช้ แต่น้อยกว่า ๑ วัน (3 วัน ส้าหรับพื นที่เสี่ยงขาดน ้าประปา) 

1    คะแนน มีการส้ารองน ้าประปาไว้ใช้ได้ ๑ วัน (3 วัน ส้าหรับพื นที่เสี่ยงขาดน ้าประปา) 

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง :   

 

ตัวอย่างการส้ารองน ้าประปา 



 

เอกสารอ้างอิง  : กฎกระทรวงก้าหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการขอ ง
สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑  (ข้อ 9 (11)) 
 
22.๔  ถังเก็บน ้าส้ารองต้องมีฝาถังปิดมิดชิด มีกุญแจล็อค ป้องกันสัตว์ แมลง และคนตกลงไปในถัง  

วิธีการประเมนิ 
 ตรวจสอบว่ามีฝาถังท่ีแข็งแรง ปิดมิดชิด มีกุญแจล็อค 

วิธีการให้คะแนน 
0    คะแนน ไม่มีฝาปิด 

0.5  คะแนน มีฝาปิด ไม่มิดชิด และไม่มีกุญแจล็อค 

1    คะแนน มีฝาปิด มิดชิด มีกุญแจล็อค 

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง :   

 
ตัวอย่างฝาถังเก็บน ้าส้ารองและมีการล็อคกุญแจ 

เอกสารอ้างอิง  : มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
 
 
 

 



 

22.๕  ระบบส้ารองน ้าประปาจะต้องไม่รั่วซึมและติดตั งในสถานที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนต่อ
คุณภาพน ้าประปา เช่น ระดับฝาถังเก็บน ้าใต้ดิน ต้องสูงกว่าระดับรางระบายน ้าฝนทั่วไป  

วิธีการประเมิน 
 ระดับฝาถังเก็บน ้าใต้ดินต้องสูงกว่าระดับรางระบายน ้าฝนทั่วไป 

วิธีการให้คะแนน 
0    คะแนน ระดับฝาถังเก็บน ้าใต้ดินต้่ากว่าระดับรางระบายน ้าฝนทั่วไป 

0.5  คะแนน ระดบัฝาถังเก็บน ้าใต้ดินอยู่ระดับเดียวกันกับรางระบายน ้าฝนทั่วไป 

1    คะแนน ระดับฝาถังเก็บน ้าใต้ดินสูงกว่าระดับรางระบายน ้าฝนทั่วไป 

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง :  โรงพยาบาลต้องแนบรูปบริเวณถังส้ารองน ้า บริเวณโดยรอบต้องสะอาด 
น ้าไม่ท่วมถึง มีการยกขอบบ่อป้องกันน ้าฝนไหลลงบ่อเก็บน ้า 

 

ตัวอย่างการยกขอบบ่อป้องกันน ้าฝนไหลเข้าบ่อเก็บน ้า 

เอกสารอ้างอิง  : มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

 
 

 



 

22.๖  มีระบบการท้าน ้าบริสุทธิ์ที่ได้มาตรฐาน (Water Treatment System เช่น Reverse Osmosis, 
Deionizer) พร้อมเกณฑ์การท้าความสะอาดระบบน ้าและควบคุมคุณภาพของน ้าบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลา 

วิธีการประเมิน 
มีเกณฑ์การท้าความสะอาดระบบน ้าและควบคุมคุณภาพของน ้าบริสุทธิ์ Reverse Osmosis (RO) ที่
ได้มาตรฐานส้าหรับหน่วยงานไตเทียมอยู่ตลอดเวลา 

วิธีการให้คะแนน 
0    คะแนน ไมม่ีเกณฑ์การท้าความสะอาดระบบน ้าและไม่มีการควบคุมคุณภาพของน ้าบริสุทธิ์ 

0.5  คะแนน มีเกณฑ์การท้าความสะอาดระบบน ้าแต่ไม่มีการควบคุมคุณภาพของน ้าบริสุทธิ์ 

1    คะแนน มีเกณฑ์การท้าความสะอาดระบบน ้าและควบคุมคุณภาพของน ้าบริสุทธิ์ 

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง :   

 
ตัวอย่างแบบบันทึกเกณฑ์การท้าความสะอาดระบบน ้าและควบคุมคุณภาพของน ้าบริสุทธิ์ 



 

เอกสารอ้างอิง  : แนวทางปฏิบัติ เรื่อง “ การเตรียมน ้าบริสุทธิ์เพ่ือการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ” โดย 
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ฉบับปี 2550  

 
23.  ระบบระบายน ้าและระบบสุขาภิบาล 
 
 ระบบระบายน ้าและระบบสุขาภิบาล  ในหมวดวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหมายถึง การระบายน ้าทิ ง      
น ้าเสีย รวมถึงน ้าฝน ออกจากโรงพยาบาล สู่แหล่งระบบระบายน ้าสาธารณะโดยไม่ท้าลายสิ่งแวดล้อม 
 การประเมินในระบบระบายน ้าและระบบสุขาภิบาล ประกอบด้วยเกณฑ์ประเมินย่อย ๔ เกณฑ ์โดย
แต่ละเกณฑ์มีคะแนน 1 คะแนน  รวมคะแนนเต็มเท่ากับ ๔ คะแนน 

ส้าหรับรายละเอียดเกณฑ์การประเมินและคะแนนในแต่ละเกณฑ์มีดังนี  
 
หัวข้อ เกณฑ์ประเมิน คะแนน 
23.1 มีผังระบบระบายน ้าและระบบสุขาภิบาล 1 
23.2 มีระบบระบายน ้าฝนจากอาคารสู่แหล่งระบายน ้าสาธารณะ 1 
23.3 มีการแยกประเภทท่อต่างๆ 1 
23.๔ มีระบบสุขาภิบาลส้าหรับห้องปฏิบัติการ 1 

                                                                                                 รวม ๔ 
 

23.๑  มีผังระบบระบายน ้าและระบบสุขาภิบาล 

วิธีการประเมิน 
ตรวจสอบแผนผังระบบระบายน ้าและระบบสุขาภิบาลของโรงพยาบาลที่มีอยู่  ทราบต้าแหน่งของท่อ

และอุปกรณ์ รางระบายน ้า ในระบบระบายน ้า และระบบสุขาภิบาล  เพ่ือท้าการซ่อมบ้ารุงรักษาระบบหรือต่อ
เติม ปรับปรุง แก้ไข ระบบในอนาคต 

วิธีการให้คะแนน 
0    คะแนน ไม่มีแผนผังระบบระบบระบายน ้าและระบบสุขาภิบาล 

0.5 คะแนน มีแผนผังระบบระบายน ้าและระบบสุขาภิบาลบางส่วน 

1    คะแนน มีแผนผังระบบระบายน ้าและระบบสุขาภิบาลครบถ้วน 

 

 

 

 



 

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง :   

 
ตัวอย่าง ผังระบบท่อรวบรวมน ้าเสีย 

 
ตัวอย่างแปลนท่อสุขาภิบาล 



 

เอกสารอ้างอิง  : กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ (ข้อ 21 (3) ) 
 
23.๒  มีระบบระบายน ้าฝนจากอาคารสู่แหล่งระบายน ้าสาธารณะ 

วิธีประเมิน 
ตรวจสอบความลาดเอียงของรางระบายน ้าว่าเพียงพอ  ไม่ก่อให้เกิดการตกตะกอนในท่อหรือราง โดย 

มีตะแกรงดักขยะในระบบระบายน ้า ก่อนออกสู่ระบบระบายน ้าสาธารณะ และไม่มีบริเวณน ้าขังที่ก่อให้เกิด
แหล่งเพาะพันธุ์ยุง 

วิธีการให้คะแนน 
0    คะแนน มีความลาดเอียงไม่เพียงพอ มีน ้าขังในรางหรือท่อระบายน ้า 

0.5 คะแนน ไมมี่น ้าขังในรางหรือท่อระบายน ้า  แต่  ไม่มีตะแกรงดักขยะ 

1    คะแนน 
ไม่มีน ้าขังในรางหรือท่อระบายน ้า ไม่มีบริเวณน ้าขังท่ีก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธ์ยุง และมี
ตะแกรงดักขยะ 

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง :   

 

ตัวอย่างแบบแปลนระบบระบายน ้าฝน 

เอกสารอ้างอิง  : : กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ (ข้อ 31 ) 

 



 

23.๓  มีการแยกประเภทท่อต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตามประเภทการใช้งาน อย่างชัดเจน 

วิธีการประเมิน 
ตรวจสอบการแยกประเภทท่อต่างๆ ใช้งานตามประเภทการใช้งานอย่างชัดเจน เช่น ท่อน ้าทิ ง ท่อ

ส้วม ท่อระบายน ้าฝน ท่อระบายน ้าจากเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น โดยไม่มีการใช้งานผิดประเภท หรือใช้งาน
ร่วมกัน และไม่รั่วซึม 

วิธีการให้คะแนน 
0    คะแนน มีการใช้งานร่วมกัน เช่น ท่อส้วมใช้ร่วมกับท่อน ้าทิ ง เป็นต้น 

0.5 คะแนน มีการใช้ท่อโดยแยกประเภทตามการใช้งาน แต่ยังมีการรั่วซึม 

1    คะแนน มีการใช้ท่อโดยแยกประเภทตามการใช้งาน โดยไม่มีการรั่วซึม 

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง :   

 

ตัวอย่างแปลนแสดงท่อแยกประเภทการใช้งาน 

เอกสารอ้างอิง  : มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

 
   
 



 

23.๔  มีระบบสุขาภิบาลส้าหรับห้องปฏิบัติการ 

วิธีการประเมิน 
ตรวจสอบการใช้ท่อ อุปกรณ์ และเครื่องมือชนิดพิเศษนั นว่าตรงตามประเภทการใช้งานหรือไม่ 

ห้องปฏิบัติการ เช่น ห้อง Lab , ห้องทันตกรรม , ห้องล้างไต , ห้องล้างเครื่องมือ , ห้องรังสี , ห้องหน่วยจ่าย
กลางปราศจากเชื อ เป็นต้น เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานของห้องต่างๆดังกล่าว ต้องใช้ท่อ
และอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบด้วย ท่อประปา (ท่อชนิดพิเศษไม่ก่อให้เกิดสนิม หรือตะกรัน) ท่อน ้าทิ ง (ท่อชนิด
พิเศษ ทนกรด-ด่าง)   เป็นต้น 

วิธีการให้คะแนน 
0    คะแนน ไม่ใช้ท่อ อุปกรณ์ และเครื่องมือชนิดพิเศษ ตามประเภทการใช้งาน 

0.5  คะแนน ใช้ท่อ อุปกรณ์ และเครื่องมือชนิดพิเศษ ตามประเภทการใช้งาน บางส่วน ที่จ้าเป็น 

1    คะแนน ใช้ท่อ อุปกรณ์ และเครื่องมือชนิดพิเศษ ตามประเภทการใช้งาน ทั งหมด 

เอกสารประกอบ/เอกสารตัวอย่าง :  โรงพยาบาลต้องแนบรูปอุปกรณ์ เครื่องมือส้าหรับปรับความเป็นกรด - 
ด่างของน ้าเสียก่อนปล่อยเข้าสู่ระบบท่อรวบรวม (ถ้ามี) หรือภาพถ่ายท่อน ้าทิ งของห้องปฏิบัติการชนิดพิเศษ 
เช่น ท่อพีพีคาดขาว เป็นต้น 

 

ตัวอย่างท่อพีพีคาดขาวส้าหรับระบายน ้าเสียที่ปนเปื้อนสารเคมี 

เอกสารอ้างอิง  : มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

 



 

ME : หมวดงานระบบเครือ่งกล 

24. ลิฟต์  
 ระบบลิฟต์ส ำหรับอำคำรสถำนบริกำรสุขภำพภำยในโรงพยำบำล ประกอบด้วย ระบบลิฟต์บรรทุก
เตียงคนไข้ ระบบลิฟต์โดยสำร ระบบลิฟต์ดับเพลิง ระบบลิฟต์ขนของ และระบบลิฟต์ส ำหรับผู้พิกำร ระบบ
ลิฟต์จึงเป็นส่วนหนึ่งของอำคำรสูงและอำคำรสถำนพยำบำลของกระทรวงสำธำรณสุข ผู้ดูแลอำคำรจะต้องมี
ส่วนเกี่ยวข้องในกำรตรวจสอบและซ่อมบ ำรุงรักษำ แต่เนื่องจำกลิฟต์จะติดตั้งอยู่ในปล่องลิฟต์ท ำให้ไม่สำมำรถ
มองเห็นอุปกรณ์ส่วนประกอบต่ำงๆ ในบ่อลิฟต์ (LIFT PIT) และท่ีติดตั้งอยู่เหนือหลังคำลิฟต์ได้ จริงอยู่กำร
ตรวจสอบระบบลิฟต์ของผู้ดูแลอำคำรส่วนใหญ่จะตรวจดูจำกรำยงำนกำรซ่อมบ ำรุง กำรช ำรุดจำกกำรใช้งำน 
และกำรทดสอบว่ำมีกำรซ่อมบ ำรุงและทดสอบตำมระยะเวลำหรือไม่ แต่ผู้ดูแลอำคำรควรมีควำมเข้ำใจ
กฎหมำยและมำตรฐำนที่เกี่ยวกับระบบลิฟต์ให้มำกข้ึน เพ่ือเป็นกำรใช้ลิฟต์อย่ำงถูกวิธี ปลอดภัย และกำรดูแล
รักษำให้มีอำยุกำรใช้งำนที่ยำวนำน 
 เพ่ือเป็นสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยกับผู้ป่วย ญำติและผู้รับบริกำรของโรงพยำบำล ให้
สำมำรถขึ้น-ลง อำคำรสถำนบริกำรสุขภำพในแนวดิ่งได้สะดวกรวดเร็ว ทั้งสำมำรถให้ผู้ป่วยที่ไม่สำมำรถ
ช่วยเหลือตนเองได้และผู้พิกำร เข้ำถึงกำรรักษำพยำบำลได้ทั่วถึง 
 
วิธีการประเมิน 
 มีกำรแยกประเภทของลิฟต์ตำมกำรใช้งำน มีขนำดและจ ำนวนเพียงพอต่อกำรใช้งำน โถงหน้ำลิฟต์ 
ต้องมีพ้ืนที่เพียงพอต่อกำรใช้งำน 
 กำรประเมินในหมวดนี้ประกอบด้วย 6 เกณฑ์  โดยแต่ละเกณฑ์มีคะแนน 1 คะแนน  รวมคะแนนเต็ม
เท่ำกับ 6 คะแนน  
 ส ำหรับรำยละเอียดเกณฑ์กำรประเมินและคะแนนในแต่ละเกณฑ์มีดังนี้ 
หัวข้อ เกณฑ์ประเมิน คะแนน 
24.1 มีกำรแยกประเภทของลิฟต์ตำมกำรใช้งำน ได้แก่ ลิฟต์โดยสำร ,  ลิฟต์ขนของ , 

ลิฟต์ส ำหรับพนักงำนดับเพลิง  
1 

24.2 มีขนำดและจ ำนวนเพียงพอต่อกำรใช้งำน 1 
24.3 บริเวณโถงหน้ำลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้  ต้องมีพ้ืนที่สำมำรถเข็นเปลนอนสวนกันได้ 1 
24.4 ก ำหนดให้มีลิฟต์ส ำหรับผู้พิกำรและทุพพลภำพสำมำรถใช้งำนได้ 1 
24.5 บริเวณโถงหน้ำลิฟต์และภำยในห้องโดยสำร  ต้องสะอำด  มีระบบระบำยอำกำศ

และแสงสว่ำงภำยในห้องโดยสำรที่เหมำะสม 
1 

24.6 กรณีไฟฟ้ำดับ  จัดให้มีระบบ ARD (Automatic Rescue Device) เพ่ือให้ลิฟท์
สำมำรถเคลื่อนไปเทียบยังชั้นที่ใกล้ที่สุดและประตูลิฟท์จะต้องเปิดออกทันที 

1 

                                                                                                  รวม 6 

 

 
  



 

 
24.1  มีการแยกประเภทของลิฟต์ตามการใช้งาน ได้แก่ ลิฟต์โดยสาร , ลิฟต์ขนของ ,  

          ลิฟต์ส าหรับพนักงานดับเพลิง       

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยกับผู้ป่วย ญำติและผู้รับบริกำรของโรงพยำบำล ให้
สำมำรถขึ้น-ลง ในแนวดิ่งได้รวดเร็ว ทั้งสำมำรถให้ผู้ป่วยที่ไม่สำมรถช่วยเหลือตนเองได้และผู้พิกำร เข้ำถึงกำร
รักษำพยำบำลได้ทั่วถึง 

วิธีการประเมิน 
 ตรวจสอบลิฟต์ของอำคำรมีกำรแยกประเภทของลิฟต์อย่ำงชัดเจน เช่น มีกำรแยกลิฟต์โดยสำรออก
จำกลิฟต์ขนของ 

วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีระบบลิฟต์ส ำหรับบริกำรผู้ป่วย ญำติและผู้รับบริกำร ส ำหรับอำคำรตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป 

0.5  คะแนน 1. มีกำรใช้ลิฟต์ที่ปะปนกัน เช่น ลิฟต์ส ำหรับบรรทุกเตียงผู้ป่วยกับลิฟต์โดยสำรส ำหรับ 

    เจ้ำหน้ำที่  ลิฟต์ขนของ  และลิฟต์ส ำหรับผู้พิกำร (ส ำหรับอำคำรที่มีลิฟต์มำกกว่ำ  
     1 ชุด)  หรือ 

2. เป็นอำคำรขนำดใหญ่และอำคำรสูง ตำมกฎหมำยควบคุมอำคำร แตไ่ม่มีลิฟต์ส ำหรับ 

    พนักงำนดับเพลิง 

1     คะแนน มี ลิฟต์โดยสำร , ลิฟต์ขนของ , ลิฟต์ส ำหรับพนักงำนดับเพลิง ครบถ้วน     

เอกสารอ้างอิง  : ไม่มี 

นิยามศัพท์  : อำคำรขนำดใหญ่ - ตำมกฏกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ระบุว่ำ"อำคำรขนำดใหญ่"    

                                              หมำยควำมว่ำ  อำคำรที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลัง         

                                              เดียวกันเกิน 2,000 ตร.ม.  หรือ  อำคำรที่มีควำมสูงตั้งแต ่15.00 ม. 

                                              ขึ้นไป  และ  มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกัน 

                                              เกิน 1,000 ตร.ม. แต่ไม่เกิน 2,000 ตร.ม. 

                           อำคำรสูง คือ - อำคำรที่สูงเกินกว่ำ 23 เมตร และจะถือเป็นอำคำรใหญ่พิเศษ  

                                              หำกพ้ืนที่ทุกชั้น หรือชั้นหนึ่งชั้นใดภำยใต้หลังคำเดียวกันมีขนำด 

                                              ตั้งแต่ 30,000 ตำรำงเมตรขึ้นไป 

 
 



 

24.2   มีขนาดและจ านวนเพียงพอต่อการใช้งาน 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ลิฟต์มีขนำดและจ ำนวนสำมำรถรองรับกำรใช้งำนส ำหรับบริกำรผู้ป่วย ญำติและผู้รับบริกำร
ของอำคำรนั้นได้อย่ำงเพียงพอ 

วิธีการประเมิน 
 ตรวจสอบกำรรอใช้บริกำรลิฟต์ของผู้ป่วย ญำติ ผู้รับบริกำรและเจ้ำหน้ำของโรงพยำบำลที่ของแต่ละ
อำคำร มีปริมำณมำกและคอยลิฟต์นำนหรือไม่ 

วิธีการให้คะแนน 
0    คะแนน ไม่มีระบบลิฟต์ส ำหรับบริกำรผู้ป่วย ญำติและผู้รับบริกำร 

0.5  คะแนน มีลิฟตบ์รรทุกเตียงผู้ป่วย มีจ ำนวนไม่เพียงพอ  รอใช้ลิฟต์นำนเกิน ๕ นำที 
1     คะแนน มีขนำดและจ ำนวนของลิฟต์รองรับกำรใช้งำนส ำหรับบริกำรผู้ป่วย ญำติและผู้รับบริกำรของ

อำคำรนั้นได้อย่ำงดี 

เอกสารอ้างอิง  : ไม่มี 
นิยามศัพท์  : ไม่มี 
 
 
24.3   บริเวณโถงหน้าลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้  ต้องมีพื้นที่สามารถเข็นเปลนอนสวนกันได้ 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้บริเวณโถงหน้ำลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้มีพ้ืนที่ส ำหรับให้บริกำรผู้ป่วยได้สะดวกรวดเร็วสำมำรถ
เข็นเปลผู้ป่วยสวนกันได้  ไม่มีสิ่งกีดขว้ำงทั้งในกรณีใช้งำนตำมปกติและกรณีมีเหตุฉุกเฉิน 

วิธีการประเมิน 
 ประเมินด้วยสำยตำว่ำบริเวณโถงหน้ำลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้มีพ้ืนที่ส ำหรับให้บริกำรผู้ป่วยได้สะดวก
รวดเร็ว  ไม่มีสิ่งกีดขว้ำง  สำมำรถเข็นเปลนอนสวนกันได้สะดวกและปลอดภัย    

วิธีการให้คะแนน 
0    คะแนน โถงลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้ส ำหรับบริกำรผู้ป่วย ญำติและผู้รับบริกำร คับแคบ  

ไม่สำมำรถเข็นเปลนอนสวนกันได้    
0.5  คะแนน โถงลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้สำมำรถเข็นเปลนอนสวนกันได้  แต่อำจมีสิ่งกีดขวำงทำง

สัญจรไม่สะดวก 

1     คะแนน โถงลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้ มีพ้ืนที่เพียงพอต่อกำรใช้งำน สำมำรถเข็นเปลนอนสวนกัน
ได้สะดวก  

เอกสารอ้างอิง  : ไม่มี 
นิยามศัพท์  : ไม่มี 
 



 

24.4   ก าหนดให้มีลิฟต์ส าหรับผู้พิการและทุพพลภาพสามารถใช้งานได้ 

วัตถุประสงค์ 
 มีกำรติดตั้งอุปกรณ์ส ำหรับผู้พิกำรและทพุพลภำพสำมำรถใช้งำนได้สะดวก 

วิธีการประเมิน 
 ตรวจสอบปุ่มกดบริเวณโถงหน้ำลิฟต์และภำยในตัวลิฟต์ว่ำมีกำรติดตั้งอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวก
ส ำหรับผู้พิกำรและทุพพลภำพให้สำมำรถใช้งำนได้สะดวก  

วิธีการให้คะแนน 
0    คะแนน ไม่มีกำรติดตั้งอุปกรณ์ส ำหรับผู้พิกำรและทุพพลภำพ 

0.5  คะแนน มีกำรติดตั้งอุปกรณ์ส ำหรับผู้พิกำรและทุพพลภำพ  แตม่ีไม่ครบถ้วน 

1     คะแนน มีกำรติดตั้งอุปกรณ์ส ำหรับผู้พิกำรและทุพพลภำพสำมำรถใช้งำนได้สะดวกครบถ้วน  
 
เอกสารอ้างอิง  - กฎกระทรวงก ำหนดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกผู้พิกำรและคนชรำ(ฉบับที่ 2 พ.ศ.2564) 
ข้อ 3 (แก้ข้อ 3 (2)เดิม 
นิยามศัพท ์      -  ปุ่มกดเรียกลิฟต์ ปุ่มบังคับลิฟต์ และปุ่มสัญญำณแจ้งเหตุฉุกเฉินต้องมีขนำดเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ ๒๐ มิลลิเมตร มีอักษรเบรลล์ก ำกับไว้ทุกปุ่ม  เมื่อกดปุ่ม จะต้องมีเสียงดังและมีแสง             

24.5    บริเวณโถงหน้าลิฟต์และภายในห้องโดยสาร  ต้องสะอาด  มีระบบระบายอากาศและแสงสว่าง 
          ภายในห้องโดยสารที่เหมาะสม 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้บริเวณโถงหน้ำลิฟต์และภำยในห้องโดยสำร มีกำรรักษำควำมสะอำด  มีกำรตรวจสอบกำร
ท ำงำนของพัดลมระบำยอำกำศ  

วิธีการประเมิน 
 ส ำรวจตรวจเช็ค 1.) ควำมสะอำดภำยในห้องโดยสำรของลิฟต์และบริเวณโถงหน้ำลิฟต์  2.) กำร
ท ำงำนของพัดลมระบำยอำกำศ  และ  3.) แสงสว่ำงภำยในตัวลิฟต์ 

วิธีการให้คะแนน 
0    คะแนน โถงหน้ำลิฟต์และภำยในห้องโดยสำร ไม่สะอำด ไมส่ว่ำงและไม่มีกำรระบำยอำกำศ 

0.5  คะแนน โถงหน้ำลิฟต์และภำยในห้องโดยสำร สะอำด  ระบำยอำกำศดี  แสงสว่ำงเหมำะสม  
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแต่ไม่ครบคุณสมบัติตำมเกณฑ์ 

1     คะแนน โถงหน้ำลิฟต์และภำยในห้องโดยสำร สะอำด  ระบำยอำกำศดี  แสงสว่ำงเหมำะสม  
คุณสมบัติครบถ้วนตำมเกณฑ์    

เอกสารอ้างอิง  : ไม่มี 
นิยามศัพท์  : ไม่มี 
 
 



 

24.6    กรณีไฟฟ้าดับ  จัดให้มีระบบ  ARD (Automatic Rescue Device)   เพื่อให้ลิฟท์สามารถ 
           เคลื่อนไปเทียบยังชั้นที่ใกล้ที่สุดและประตูลิฟท์จะต้องเปิดออกทันที  
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยแก่ผู้ใช้ เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้ำดับ 

วิธีการประเมิน 
 ส ำรวจตรวจเช็คว่ำมีระบบ ARD (Automatic Rescue Device) หรือไม่ 

วิธีการให้คะแนน 
0    คะแนน ไม่มีระบบ ARD (Automatic Rescue Device) 
0.5  คะแนน มีระบบ ARD (Automatic Rescue Device)  แต่  ไม่อยู่ในสภำพพร้อมใช้ 

หรือขำดกำรบ ำรุงรักษำ 

1     คะแนน มีระบบ ARD (Automatic Rescue Device)  และ  อยู่ในสภำพพร้อมใช้ 
 
เอกสารอ้างอิง  : กฎกระทรวงฉบับที่ 33 พ.ศ.2535 (พรบ.ควบคุมอำคำร) ข้อ 46 (1) 
นิยามศัพท์  : ARD (Automatic Rescue Device)  เป็นระบบไฟฟ้ำส ำรองฉุกเฉิน เพ่ือป้อนให้กับ
มอเตอร์ขับลิฟต์ ในกรณีท่ีไฟฟ้ำอำคำรดับ   ARD จะท ำงำนทันทีโดยอัตโนมัติ ไฟส ำรองจำกแบตเตอรี่จะถูก
เปลี่ยนให้เป็นกระแสไฟฟ้ำที่เหมำะสมจ่ำยให้แก่มอเตอร์ขับลิฟต์ เพื่อขับลิฟต์ไปยังชั้นที่ใกล้ที่สุด และเปิด
ประตูโดยอัตโนมัติเพ่ือให้ผู้โดยสำรที่ติดค้ำงอยู่ภำยในลิฟต์ออกจำกลิฟต์โดยปลอดภัย เมื่อไฟฟ้ำของอำคำร
สำมำรถใช้งำนได้ลิฟต์ก็จะท ำงำนโดยอัตโนมัติ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

25. ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ 
 
 ระบบปรับอำกำศ เป็นระบบที่มีท ำให้เกิดควำมสบำยต่อร่ำงกำยและรักษำยืดอำยุวัสดุ-อุปกรณ์ ระบบ
ที่ดีจะต้องค ำนึงถึงกำรเลือกใช้วัสดุ-อุปกรณ์และควบคุมสภำพอำกำศส ำหรับปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิ์ภำพสูงแต่
ไม่จ ำเป็นจะต้องใช้วัสดุ-อุปกรณ์ท่ีมีรำคำแพงเสมอไป รวมทั้งค ำนึงกำรประหยัดค่ำใช้จ่ำยเรื่องพลังงำน และไม่
ก่อให้เกิดปัญหำต่อสิ่งแวดล้อมในภำยหลังด้วย ระบบที่ดีจึงต้องเริ่มต้นตั้งแต่กำรออกแบบทำงวิศวกรรม กำรใช้
วัสดุกำรติดตั้ง กำรตรวจสอบกำรท ำงำนของระบบที่ถูกต้องและมีกำรดูแลบ ำรุงรักษำเป็นระยะเวลำต่อเนื่อง 
คุณภำพอำกำศ ในที่นี้จะกล่ำวถึง สภำวะอำกำศภำยในแผนกที่ปฏิบัติงำน มีควำมเหมำะสมทั้งอุณหภูมิและ
ควำมชื้นสัมพัทธ์ และมีคุณภำพอำกำศที่ดี องค์ประกอบของคุณภำพอำกำศท่ีดี ประกอบด้วย 
 

- ภำวะน่ำสบำย ของผู้อยู่บริเวณนั้นๆ นั่นคืออุณหภูมิของอำกำศ ควำมชื้นสัมพัทธ์ และควำมเร็ว
ของลมของอำกำศบริเวณนั้นๆ ที่ยอมรับได ้ 

- กำรหำยใจ เป็นไปได้อย่ำงสะดวกสบำย ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมำณควำมเข้มข้นของออกซิเจนและ
คำร์บอนไดออกไซด์ ที ่ณ บริเวณผู้อยู่บริเวณนั้นๆ  

- ควำมเข้มข้นของก๊ำซ, ไอ, อนุภำคของสิ่งสกปรกและสำรเคมีในอำกำศ สิ่งเหล่ำนี้มีปริมำณไม่มำก 
ไม่ก่อให้เกิดผลร้ำยต่อสุขภำพและร่ำงกำยของคน 
 

         ซึ่งจะก่อให้เกิดภำวะสบำยต่อผู้เข้ำใช้บริเวณพ้ืนที่นั้นๆ ไม่เกิดปัญหำคุณภำพอำกำศขึ้นได้ โดยทั้งนี้จะ
แยกพิจำรณำพื้นท่ีเป็น 2 ส่วน คือ 
 

1) พ้ืนที่ส่วนที่ไม่มีกำรติดตั้งระบบปรับอำกำศ ใช้กำรถ่ำยเทอำกำศจำกภำยนอกและกำรไหลเวียน
อำกำศภำยในที่เหมำะสม ท ำให้ระดับอุณหภูมิและควำมชื้นสัมพัทธ์ภำยในพ้ืนที่เหมำะสม 
ก่อให้เกิดภำวะสบำยไม่รู้สึกร้อนอบอ้ำวหรืออึดอัด ไม่สบำยกำย รวมทั้งไม่เกิดกำรสะสมกลิ่นและ
มลพิษต่ำงๆ ขึ้นภำยในแผนก 
 

2) พ้ืนที่ส่วนที่มีกำรติดตั้งระบบปรับอำกำศ ระบบปรับอำกำศต้องเหมำะสมหรือบ ำรุงรักษำได้ง่ำย
และสะดวก สำมำรถควบคุมระดับอุณหภูมิและควำมชื้นสัมพัทธ์ได้ดี มีกำรเติมอำกำศสะอำด
(Fresh Air) จำกภำยนอกไหลเวียนเข้ำสู่ภำยในอย่ำงเหมำะสม เพ่ือให้เกิดกำรหมุนเวียนอำกำศ
ภำยในส่วนที่มีกำรใช้ระบบปรับอำกำศ ถ้ำอำกำศสะอำดจำกภำยนอกไหลเวียนเข้ำมำสู่ภำยใน
อำคำรไม่เพียงพอ และเกิดกำรสะสมกลิ่นและมลพิษต่ำงๆ ได ้
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 กำรประเมินในหมวดนี้ประกอบด้วย 4 เกณฑ์  โดยแต่ละเกณฑ์มีคะแนน 1 คะแนน  รวมคะแนนเต็ม
เท่ำกับ 4 คะแนน  ส ำหรับรำยละเอียดเกณฑ์กำรประเมินและคะแนนในแต่ละเกณฑ์มีดังนี้ 
 
หัวข้อ เกณฑ์ประเมิน คะแนน 
25.1 พ้ืนที่ให้บริกำรและพ้ืนที่ปฏิบัติงำน ต้องมีอำกำศที่สะอำดจำกภำยนอกเติมเข้ำสู่

พ้ืนที่บริกำร/ปฏิบัติงำน ให้ได้อัตรำกำรถ่ำยเทอำกำศท่ีเหมำะสม ทั้งโดยวิธี
ธรรมชำติหรือวิธีกล 

1 

25.2 มีกำรควบคุมทิศทำงกำรเคลื่อนที่ของอำกำศในบริเวณห้องตรวจ 1 
25.3 มีระบบควบคุมกำรติดเชื้อที่ได้มำตรฐำน 1 
25.4 ห้องตรวจผู้ป่วยที่แสดงอำกำรโรคติดเชื้อทำงอำกำศ    ต้องมีกำรควบคุมแรงดัน

อำกำศ 
1 

                                                                                                     รวม 4 
 
 
25.1  พื้นที่ให้บริการและพื้นที่ปฏิบัติงาน ต้องมีอากาศที่สะอาดจากภายนอกเติมเข้าสู่พื้นที่บริการ 
         / ปฏิบัติงาน ให้ได้อัตราการถ่ายเทอากาศที่เหมาะสม ทั้งโดยวิธีธรรมชาติหรือวิธีกล 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือกำรหมุนเวียนของอำกำศในพ้ืนที่ให้บริกำรและพ้ืนที่ปฏิบัติงำน ไม่เป็นบริเวณท่ีอับอำกำศ อำจ
กลำยเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้ เป็นกำรเจือจำงเชื้อโรคด้วยวิธีธรรมชำติ 

วิธีการประเมิน 
 ประเมินด้วยสำยตำ ควำมรู้สึกท่ีเกิดควำมสบำย และสอบถำมผู้ใช้งำน ว่ำพ้ืนที่ให้บริกำรและพ้ืนที่
ปฏิบัติงำน โปร่งสบำย มีอำกำศหมุนเวียนดี โดยวิธีธรรมชำติหรือวิธีกล 

วิธีการให้คะแนน 
0    คะแนน พ้ืนที่ให้บริกำรและพ้ืนที่ปฏิบัติงำน เป็นที่อับอำกำศ ไม่มีกำรถ่ำยเทของอำกำศ 
0.5  คะแนน พ้ืนที่ให้บริกำรและพ้ืนที่ปฏิบัติงำน มีกำรระบำยอำกำศได้บำงส่วน  
1     คะแนน พ้ืนที่ให้บริกำรและพ้ืนที่ปฏิบัติงำน โปร่งสบำย ท ำให้มีอำกำศใหม่ที่บริสุทธิ์หมุนเวียนได้ 

โดยวิธีธรรมชำติ  หรือวิธีกล 

เอกสารอ้างอิง  : ไม่มี 
นิยามศัพท์   

 กำรถ่ำยเทอำกำศด้วยวิธีกล  หมำยถึง กำรติดตั้งอุปกรณ์ เช่น พัดลม  ท่อส่งลม เพ่ือช่วยในกำร
ระบำยอำกำศ 

 กำรถ่ำยเทอำกำศด้วยวิธีธรรมชำติ  หมำยถึง  กำรน ำอำกำศธรรมชำติเข้ำมำในพ้ืนที่ เช่น กำรเจำะ
ช่องให้อำกำศเข้ำและออกได้โดยสะดวก 

 



 

25.2   มีการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศในบริเวณห้องตรวจ  

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือป้องกนักำรแพร่กระจำยของเชื้อโรคทำงอำกำศ  ให้ผู้ใช้อำคำรไม่ติดเชื้อ โดยควบคุมกำรเคลื่อนที่
ของอำกำศ  จำกบริเวณที่ผู้ปฏิบัติงำนไปยังผู้รับบริกำร 

วิธีการประเมิน 
 ใช้วิธีกำรตรวจสอบกำรไหลวนของอำกำศ จำกบริเวณสะอำดมำกไปยังบริเวณสะอำดน้อย 

วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน พ้ืนที่ให้บริกำรและพ้ืนที่ปฏิบัติงำน   ไม่มีกำรควบคุมทิศทำงกำรเคลื่อนที่ของอำกำศ 
0.5  คะแนน พ้ืนที่ให้บริกำรและพ้ืนที่ปฏิบัติงำน  มีกำรควบคุมทิศทำงกำรเคลื่อนที่ของอำกำศ  แต่

ไม่ครบทุกห้องตรวจ 
1     คะแนน พ้ืนที่ให้บริกำรและพ้ืนที่ปฏิบัติงำน  มีกำรควบคุมทิศทำงกำรเคลื่อนที่ของอำกำศ 

ครบทุกห้องตรวจ 
 

25.3   มีระบบควบคุมการติดเชื้อที่ได้มาตรฐาน  

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือป้องกันกำรแพร่กระจำยของเชื้อโรคทำงอำกำศภำยในสถำนพยำบำล  ให้ผู้มำใช้บริกำรอำคำรมี
ควำมปลอดภัยและเป็นกำรป้องกันหรือควบคุมเชื้อโรคจำกผู้ป่วยไม่ให้แพร่เชื้อ โดยควบคุมทิศทำงกำร
เคลื่อนที่ของอำกำศหรือกำรระบำยอำกำศออกนอกอำคำรในต ำแหน่งที่เหมำะสม จำกบริเวณห้องคัดแยก
ผู้ป่วยไม่ให้กระจำยออกจำกห้อง ไปพ้ืนที่อ่ืนของสถำพยำบำล 

วิธีการประเมิน 
 ใช้วิธีกำรตรวจสอบกำรท ำงำนของระบบควบคุมแรงดันของอำกำศภำยในห้อง ไม่ให้แพร่กระจำยออก
นอกห้องควบคุมหรือไปบริเวณพ้ืนที่ให้บริกำรประชำชน 

วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน ไม่มีห้องควบคุมแพร่กระจำยของเชื้อโรคทำงอำกำศ/ห้องคัดแยกผู้ป่วย 
0.5  คะแนน มีห้องควบคุมแพร่กระจำยของเชื้อโรคทำงอำกำศ แต่ควำมสมบูรณ์ของระบบยังไม่ดี

พอ/ไม่มีกำรซ่อมบ ำรุงห้องที่ดีพอ 
1     คะแนน มีห้องควบคุมแพร่กระจำยของเชื้อโรคทำงอำกำศ มีกำรควบคุมทิศทำงกำรเคลื่อนที่

และแรงดันของอำกำศ มีกำรซ่อมบ ำรุงระบบให้พร้อมใช้งำนตลอดเวลำ 
 

มีหอ้งควบคมุแรงดนั  ประกอบดว้ย  พดัลมระบายอากาศที่ผา่นการกรองเชือ้โรค , แผน่กรองอากาศชนิด HEPA  ,   
Pressure Gage วัดแรงดันภายในห้อง 



 

25.4   ห้องตรวจผู้ป่วยท่ีแสดงอาการโรคติดเชื้อทางอากาศ ต้องมีการควบคุมแรงดันอากาศ 

วัตถุประสงค์ 
 ให้ห้องตรวจผู้ป่วยที่แสดงอำกำรโรคติดเชื้อทำงอำกำศ มีควำมดันเป็นลบ เพ่ือป้องกันกำร
แพร่กระจำยเชื้อโรคออกสู่ภำยนอก 

วิธีการประเมิน 
 มีกำรติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือควบคุมแรงดันภำยในห้องให้เป็นลบ พร้อมมีรำยงำนกำรตรวจสอบ 

วิธีการให้คะแนน 

0    คะแนน ห้องตรวจผู้ป่วยที่แสดงอำคำรโรคติดเชื้อทำงอำกำศ  ไม่มกีำรติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมแรงดัน
ในห้องให้เป็นลบ 

0.5  คะแนน ห้องตรวจผู้ป่วยที่แสดงอำคำรโรคติดเชื้อทำงอำกำศ  มีกำรติดต้ังอุปกรณ์ควบคุมแรงดันใน
ห้องให้เป็นลบ  แต่ไม่มีรำยงำนกำรตรวจสอบ 

1     คะแนน ห้องตรวจผู้ป่วยที่แสดงอำคำรโรคติดเชื้อทำงอำกำศ  มีกำรติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมแรงดันใน
ห้องให้เป็นลบอย่ำงถูกต้อง พร้อมมีรำยงำนกำรตรวจสอบ 

เอกสารอ้างอิง  : ไม่มี 
นิยามศัพท์   

 อุปกรณ์เพ่ือควบคุมแรงดัน  ประกอบด้วย  พัดลมดูดอำกำศ , แผ่นกรองอำกำศชนิด HEPA  ,   
Pressure Gage 
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