
กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

กระทรวงสาธารณสขุ 



1. มีการจดัท าผงัหลกัโรงพยาบาล 



  
2. ทางเข้าออกของโรงพยาบาล 
2.1 สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

  



2.2 มคีวามกว้างของช่องทางเข้า - ออก ทีเ่หมาะสม 

ทางเข้า 

ทางออก 



2.3 มีการก าหนดเส้นทางเข้าออกของรถยนต์ชัดเจน 

ป้ายบอกทางเข้า 

ป้ายบอกทางออก 



2.4 มกีารแบ่งทางสัญจรระหว่างรถและคนอย่างชัดเจน 

คน 

รถ 



 

 3. ป้ายน าทาง ป้ายจราจร ป้ายช่ือโรงพยาบาล ป้ายช่ืออาคาร 
 3.1 มป้ีายบอกทศิและระยะทางสู่โรงพยาบาล  
 ติดตั้งบนถนนสาธารณะ 



3.2 มีป้ายชื่อโรงพยาบาล,ป้ายชื่ออาคาร   
       ตดิตัง้อยู่ในต าแหน่งที่สามารถมองเหน็ 
      ได้ชัดเจนทัง้ในเวลากลางวันและกลางคืน 





ป้ายเหน็ชดัเจน-มีไฟส่อง
สว่างในเวลากลางคืน 



3.3 มีป้ายจราจรภายในโรงพยาบาล 



3.4 มีป้ายบอกทางไปยงัอาคาร/แผนกต่าง ๆ 



   
4. ถนนภายในโรงพยาบาล 

 
  
 

4.2 พืน้ผวิถนนเป็นผวิที่คงทน  

ผิวคอนกรีต-ลาดยาง 

4.1  ความกว้างของถนนเหมาะสม   
      และมีการแบง่เส้นทางเดินเท้า 
        แยกจากเส้นทางการจราจร 



4.3  ทางสัญจรของคน-รถยนต์สะดวกปลอดภยั 

 

สะดวกปลอดภยั 

ไม่มีส่ิงกีดขวาง 



4.4  รัศมีวงเลีย้วของถนนภายในสะดวก  



 
   
5. ทางเดนิเท้า 
 
       
 

5.1 มีความกว้างเดินสวน 2 คนสะดวก  

5.2  พืน้ผิวได้ระดับไม่ลื่นและ
ปราศจากส่ิงกีดขวาง 
                                

5.ทางเท้า   



5.3 ในจุดที่เป็นทางข้ามถนนและมีความต่างระดับจะต้องท า ทางลาดเอียง 
     ให้สามารถน ารถเขน็ผู้ป่วยผ่านได้โดยสะดวก    



5.4 มีดวงโคมให้แสงสว่างในเวลากลางคืน 



  
6. ทางเดนิเชื่อมระหว่างอาคาร 
 6.1 มีทางเดนิเช่ือมระหว่างอาคาร  



6.2 มีความกว้างเขน็เปลนอนสวนได้ 

6.3 ผวิคงทน เรียบไม่ลื่น 

กว้างไม่น้อยกว่า2.50
ม. 

พืน้ปนู ทรายล้าง หนิขัด 



6.4  ตดิตัง้ราวจับ-กันกระแทก 

6.5  มีดวงโคมส่อง
สว่าง 

6.6  มีหลังคากันแดดและฝน 



 
7. ทางลาด 
 

7.1 ระดับพ้ืนภายในกับภาย 
      นอกอาคารมีความต่าง 
      ระดับกันมากกว่า 2 ซม.  

 

7.2 กว้างและลาดชันที่
เหมาะสม  สามารถเข็น 
รถนั่งหรือเปลนอนสะดวก
ปลอดภัย  



7.3 ผิวคงทนเรียบไม่ลื่น  ระบายน้้าได้ดี 

7.4 ติดตั้งราวจับ-กันกระแทก 



7.5 ติดตั้งดวงโคมให้แสงสว่างเวลากลางคืน 

7.6 มีหลังคาคลุมป้องกันแดดและฝน 

หลอดไฟส่องสว่าง 

ติดตัง้โครงหลังคา
คลุมทางลาด 



7.6 มีหลังคาคลุมป้องกันแดดและฝน 



  
8. ที่จอดรถยนต์และจักรยานยนต์ 
 

8.1 มีพืน้ผิวถาวร เช่น 
      ผิวลาดยาง คอนกรีต 
 
 

จัดลานจอดรถ-จักรยานยนต์แยกเป็น
สัดส่วน 



8.2 ตีเส้นแบ่งที่จอดรถ-จักรยานยนต์ 
                 

ท าเคร่ืองหมายทศิทางสัญจร 

ตีเส้นช่องจอด 



8.3 มีที่จอดรถยนต์ส าหรับผู้พกิาร 



8.4 มีระบบให้แสงสว่างท่ีเหมาะสมในเวลากลางคืน 

8.5 มีระบบระบายน ้าที่เหมาะสมและมปีระสิทธิภาพ  
                            สามารถระบายน ้าได้ดี  



9. บริเวณรับส่งผู้ป่วยหน้าอาคาร  
9.1  มีความกว้างพอท่ีรถยนต์คันอื่นสามารถผ่านขึน้      
     ไปได้ขณะท่ีมีรถยนต์จอดรับส่งผู้ป่วยและมีหลังคา    
                     ป้องกันแดดและฝนได้  

รบัส่งผู้ป่วย 

ขบัผ่านได้ 



9.2 เป็นพืน้ถาวร เรียบ ไม่ลื่น ท าความสะอาดได้
ง่าย  
       

9.3 ระดับพืน้บริเวณรับส่งผู้ป่วย 
             อยู่ระดับเดียวกับพืน้ถนน 
       ถ้าเป็นพืน้ต่างระดับต้องมีทางลาด  



9.5 มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
          ส าหรับเวลากลางคืนอย่างเพยีงพอ 

9.4 บริเวณทางเข้าหลักของอาคารและบริเวณจอดรถน่ังหรือ 
            เปลนอน ต้องมีพืน้ท่ีเพยีงพอต่อผู้ใช้บริการ มีหลังคา  
            ป้องกันแดดและฝนได้ดี  
 



10. มีห้องน า้-ห้องส้วม  10.1 แยกชาย-หญิงในจ านวนที่ 
                     เพียงพอ ต่อการใช้ 
          



10.2 มีราวพยุงในต าแหน่งเหมาะสม 
                       
          

10.3 มีห้องน า้ผู้พกิาร 
                       
          



10.4 พืน้ผิวท าด้วยวัสดุไม่ลื่น 
                    ท าความสะอาดง่าย 
                       
          

10.5 ตดิตัง้สุขภณัฑ์ในต าแหน่ง 
                     เหมาะสม 
                      
                       
          



10.6 มีการระบายอากาศที่ด ี
                              
                      
                       
          

ระบายความชืน้ กลิ่น
อับ 

แดดส่องถงึ-ฆ่าเชือ้โรค 



11. บันไดหนีไฟ  
11.1 มีราวพยุงในต าแหน่งเหมาะสม 
                       
          

11.2 ช่องบนัไดกว้าง-สัญจรสะดวก 
                       
          



11.3 มีป้ายระบุชัน้  มีแสงสว่างเหน็ชัดเจน 
                       
          

11.4 มีช่องเปิดระบายอากาศ 
              (มีระบบอัดอากาศถ้า 
                  ผนังทุกด้านทบึ) 
             
                       
          



12. ลิฟท์  
12.1 ขนาด-จ านวนเพยีงพอใช้งาน 
                       
          

12.2 ห้องโดยสาร-ประตูกว้างพอ 
               ส าหรับรถเข็น,เปลนอนผู้ป่วย 
                       
          



12.3 มีระบบ SAFETY DEVICE 

             AUTOMATIC RESCUE DEVICE 
                       
          



12.4 สะอาด ระบายอากาศดี ไม่ร้อนอบอ้าว 

12.5 โถงหน้าลิฟทเ์ขน็เปลนอนผู้ป่วยสวนกนัได้ 
                       มีแสงสว่างท่ีเหมาะสม 



12.6 โถงหน้าลิฟท์และภายในตู้โดยสารมีปุ่ มกดส าหรบัผู้พิการ 
                         



13. เฟอนิเจอร์ประกอบอาคาร  

13.1 จดัเป็นระเบียบ ไม่กีดขวางทางสญัจร 
                       สะดวกในการใช้งาน 



13.1 จดัเป็นระเบียบ ไม่กีดขวางทางสญัจร 
                       สะดวกในการใช้งาน 



13.2 อยู่ในสภาพดี จ านวนเพยีงพอต่อการใช้งาน 
             ท้ังผู้ให้และผู้รับบริการ 



14. ระบบไฟฟ้าก าลัง 
14.1 แนวปักเสาพาดสายเป็นระเบียบ
ปลอดภัย 
                        



14.2 รอบเสาหม้อแปลง(น่ังร้าน)มีพืน้ท่ีต่อการซ่อมบ ารุง 
                        

14.3 สายไฟฟ้ามีระยะห่างจากตวัอาคารไม่ก่อให้เกดิ 
            อนัตราย,มีความสูงจากผวิจราจรหรือทางเดนิเหมาะสม 
                        



14.4 มีกระแสไฟฟ้าจ่ายให้กับอุปกรณ์ท่ีใช้กับผู้รับบริการ 
                        เพียงพอ 24 ชม.ตามมาตรฐานวศิวกรรมสถาน 
                        14.5 มีการติดต้ังแผงจ่ายไฟฟ้าหลักและตู้สวทิช์ตัดตอนอยู่ภายใน 

               ห้องท่ีสร้างด้วยวตัถุทนไฟ  ในต าแหน่งท่ีมองเห็น  สามารถเข้า 
         ตรวจสอบได้ง่ายและอยู่ในสภาพท่ียึดติดแน่นม่ันคง  รวมท้ังมีสัญญาณ        
         เตือนในกรณีท่ีเกิดความผิดปกติหรือการท างานของระบบไฟฟ้าขัดข้อง  
                        



14.6 การเดนิสายไฟยดึแน่นหรือฝังผนัง/ฝ้าอย่างเป็นระเบียบ 
  



15.1  มกีารตดิตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างที่ให้ความสว่างในเวลา 
       กลางคนืได้อย่างพอเพยีง  ตดิตั้งอย่างมัน่คงแข็งแรงและปลอดภัย 
 
  

15. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 

15.2  มคีวามเข้มแสงพอเพยีงและเหมาะสม 

         
 
  



16. ระบบไฟฟ้าส ารองฉุกเฉิน 

16.1 มรีะบบไฟฟ้าส ารองฉุกเฉินในการท างานของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า  
                    ซ่ึงต้องสามารถจ่ายไฟใช้งานภายใน 8 วนิาที   ภายหลงั 
                                    ระบบไฟฟ้าก าลงั หลกัหยุดท างาน  

16.2 มกีารทดสอบการท างานของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารองเป็นประจ า 
        และมนี า้มนัส ารองส าหรับการเดนิเคร่ืองอย่างเพยีงพอ      

16.3 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารองต้องอยู่ในที่มดิชิด  โดยอาจอยู่ภายใน 
                อาคารหลกัหรืออยู่เป็นอาคารแยกต่างหาก  มกีารป้องกนั 
                แรงส่ันสะเทือนและเสียงจากเคร่ือง  มปีระตูทางเข้าออกสะดวก                 
                และกว้างเพยีงพอต่อการเคลือ่นย้ายหรือซ่อมบ ารุง  

16.4 ภายในอาคารที่ตดิตั้งเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง  ต้องมกีารระบาย 
                  อากาศที่ดแีละสะอาด  มแีสงสว่างเพยีงพอในการตรวจสอบ   
                                           การท างานของเคร่ือง  



16.5 ต้องมรีางระบายน า้ภายในห้องเคร่ืองในต าแหน่งที่เหมาะสม หรือ 
               อบแท่นเคร่ือง  ส าหรับการระบายน า้เวลาที่ท าความสะอาดพืน้  

16.6 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าต้องมขีนาดก าลงัที่เหมาะสมและเพยีงพอ   
              สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าส ารองให้กบัดวงโคมและอุปกรณ์ 
            การแพทย์ที่จ าเป็นในแผนกอุบัตเิหตุ ห้องผ่าตดั หอผู้ป่วยหนัก     
                         ห้องคลอดและธนาคารเลอืดเป็นอย่างน้อย  

16.7  บันได/ทางสัญจรและหน่วยบริการอืน่ๆ นอกเหนือจากข้อ        
          16.6 ต้องมรีะบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินซ่ึงใช้พลงังานจาก  
                        แบตเตอร่ีเพิม่เตมิตามความเหมาะสม 



17. ระบบโทรศัพท์ 
17.1 แนวปักเสาพาดสายโทรศัพท์เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 
          17.2 สายโทรศัพท์มรีะยะห่างจากตวัอาคารที่จะไม่ก่อให้เกดิอนัตราย 

                     และมคีวามสูงจากผวิจราจรหรือทางเดนิที่เหมาะสม      
                           ไม่กดีขวางหรือเป็นอนัตรายต่อบุคคลทั่วไป  

17.3 มจี านวนโทรศัพท์ตามความเหมาะสม เพือ่ใช้ตดิต่อส่ือสารระหว่าง 
                     หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  

18. ระบบเสียงตามสาย 



19. ระบบเรียกพยาบาล -ส าหรับส่ือสารระหว่างเจ้าหน้าที่กบัผู้ป่วย  โดยตดิตั้งที่      ห้องพกัผู้ป่วย,ห้องน า้ผู้ป่วยและที่ท างานพยาบาล 



20. ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ 
มีการติดต้ังระบบเตือนเพลิงไหม้ในทุกช้ันของอาคารประกอบด้วย   
อุปกรณ์ส่งสัญญาณท่ีสามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให้ผู้ท่ีอยู่ภายในอาคาร 
ได้ยินหรือทราบอย่างท่ัวถึง   โดยการควบคุมด้วยมือหรือด้วยระบบ 
อัตโนมัติ ในต าแหน่งท่ีเหมาะสมเช่น โถงพักรอ ห้องพักผู้ป่วย   
ห้องท างาน เป็นต้น 



21. ระบบดับเพลิง  มีอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 
-ถงัดบัเพลิงเคมีท่ีมองเหน็และหยิบใช้ง่ายชัน้ละ 1 ถงั 
-สายฉีดน ้าดบัเพลิงทกุชัน้ในระยะครอบคลมุ 30 ม. 
-ระบบดบัเพลิงอตัโนมติัเทียบเท่าระบบสปริงเกอร ์



22. ระบบประปา 
22.1 มีระบบจ่ายน า้ประปาที่สะอาดไม่ปนเป้ือนส่ิงที่เป็นอนัตรายต่อ 
        สุขภาพ,ไม่มีการร่ัวซึมและมีปริมาณแรงดันเพยีงพอต่อการใช้งาน   



22.2 มีระบบส ารองน า้ประปาที่สามารถให้บริการได้ตลอดระยะเวลาการรักษา  
 

22.3 ในการส ารองน า้ประปาจะต้องไม่มีการร่ัวซึมและตดิตัง้ในสถานที่ 
               เหมาะสม   ไม่ก่อให้เกิดการปนเป้ือนน า้ประปา  เช่นระดับ   
                     ฝาถังน า้ใต้ดนิ  ต้องสูงกว่ารางระบายน า้โดยท่ัวไป  

22.4 มีฝาถังส าหรับการตรวจสอบ บ ารุงรักษา ปิดมิดชิดมีกุญแจล๊อค  
                       ป้องกันสัตว์ แมลง หรือคนตกลงเข้าไปในถัง   



23. ระบบระบายน า้ 23.1  มีระบบระบายน ้าทิง้เข้าสู่ ระบบระบายน ้าเสีย 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

23.2  มีระบบการระบายน ้าฝนจากอาคาร สู่ระบบระบายน ้าฝนรวมอย่าง 
เหมาะสมเช่นรางระบายน ้ารอบอาคาร  บ่อพักระบบระบายน ้าฝนด้าน 
ข้างถนน โดยมีความลาดเอียงเพียงพอ ไม่ก่อให้เกิดการตกตะกอนในท่อ รางมี
ตะแกรงดักขยะของระบบระบายน ้าฝนก่อนปล่อยออกสู่แหล่ง 
ระบายน ้าสาธารณะและไม่มีบริเวณน ้าขังท่ีก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธ์ยงุ  



23.3  มีการแยกประเภทท่อต่าง ๆ ตามระบบการใช้
งานอย่างชัดเจน เช่น ท่อส้วม ท่อน ้าทิง้ ท่อระบายน ้าฝน 
ท่อระบายน ้าจากเคร่ืองปรับอากาศ โดยไม่มีการร่ัวซึม  
              
              



24. ระบบบ าบัดน า้เสีย 
24.1 มรีะบบบ าบัดน า้เสียรวมหรือแยกที่มปีระสิทธิภาพ  
       สามารถรองรับปริมาณน า้เสียอย่างพอเพยีงและเหมาะสม         
24.2 มรีะบบการดูแลที่ดตีามมาตรฐานที่ก าหนด  



25. การจัดเก็บและก าจัดขยะ 
25.1  มีการแยกการจัดเกบ็และก าจัดขยะทั่วไป 
                            ออกจากขยะติดเช้ือ 

25.2  มีภาชนะรองรับที่มีฝาปิดมิดชิด  ไม่ร่ัวซึม  ท าด้วยวสัดุที่ท าความ 
        สะอาดง่ายและเหมาะสมต่อการเคลือ่นย้ายไปก าจัดได้    
        อย่างสะดวกและปลอดภยั  



25.5 มีระบบระบายน า้จากอาคารพกัขยะมูลฝอย    
          ไหลลงสู่ระบบบ าบัดน า้เสียหรือบ่อเกรอะบ่อซึม  
 

25.3  อาคารที่พกัและก าจัดขยะเป็นอาคารมิดชิด 
         ป้องกนัแมลงและสัตว์ได้  มีการระบายอากาศที่ดี 
         มีป้ายบอกรายละเอยีดประเภทของขยะอย่างชัดเจน  
         และมีการติดตั้งดวงโคมให้ความสว่างบริเวณอาคารพกัขยะ  

 

25.4 อาคารที่พกัขยะและก าจัดมูลฝอยอยู่ในต าแหน่ง 
             ที่สามารถเคลือ่นย้ายขยะเข้าออกได้สะดวก  และ 
            ต้องไม่อยู่ในบริเวณที่มีผู้คนเดนิสัญจรผ่านไปมา  

25.6 มีการก าจัดขยะติดเช้ือและขยะอนัตราย  ด้วยวธิี 
           ที่เหมาะสมที่มีประสิทธิภาพตามประเภทของขยะ  



26. ระบบแก๊สทางการแพทย์ 
26.1 กรณึไม่มีระบบเส้นท่อจ่ายแก๊ส (PIPELINE )   
ต้องมีห้องเกบ็ท่อแก๊ส (CYLENDER )แยกเป็นสัดส่วน  
              ปลอดภัยและมีระบบระบายอากาศที่ดี 

26.2 ท่อแก๊สต้องได้มาตรฐาน 
              และมีจ านวนที่เพยีง 
              พอ มีเคร่ืองหมายและสี 
              เป็นไปตามมาตรฐาน 
              อยู่ในต าแหน่งท่ีสามารถ 
              มองเห็นได้ชัดเจน 



26.4 กรณีจ่ายแก๊สทางการแพทย์ด้วย ระบบเส้นท่อ 
(PIPELINE) ต้องมีห้องควบคุมระบบการจ่ายท่ีเป็น
สัดส่วนและจัดท าป้ายเตือนอนัตราย มีการระบาย   
อากาศท่ีดีและจ่ายแก๊สด้วยระบบอตัโนมัติ  มีการควบคุม 
การเข้าออกโดยอนุญาตเฉพาะเจ้าหน้าท่ีผู้เกีย่วข้องเท่าน้ัน  

26.3 มีรถเข็นท่อแก๊สพร้อมสายรัดท่ีอยู่ใน 
                      สภาพดีและเพยีงพอ 
  
          
        



26.5 ระบบเส้นท่อ (PIPELINE)  มีการติดตั้งอย่างมี 
             ระเบียบ มั่นคงยึดแน่นกบัอาคารแยกห่าง  
             ไม่ปะปนกบัระบบท่ออืน่และสายไฟฟ้า  

26.6 มีเคร่ืองหมายที่ หัวจ่ายแก๊ส (OUTLET) 
             ทุกจุดโดยระบุชนิดของแก๊สอย่างชัดเจน 
          
        



26.7  มีวาล์วควบคุมบริเวณ (ZONE  VALVE)และระบบ 
                สัญญาณเตือน (LINE ALARM) ที่ได้มาตรฐาน  ติดตั้ง 
                ในต าแหน่ง ที่สามารถมองเห็นได้สะดวกไม่น้อย 
                กว่า 1 ชุดต่อหน่วยบริการ  



26.8 กรณใีช้ออกซิเจนเหลว (LIQUID)  จุดติดตั้งจะต้องห่าง 
          ออกจากอาคารต่าง ๆในระยะที่ปลอดภยั  มีร้ัวโปร่งโดยรอบ มีป้าย 
          เตือนอนัตราย  และมีระบบดูแลบ ารุงรักษาอย่างสม ่าเสมอ  



27. ระบบระบายอากาศ/ปรับอากาศ 

27.1 มีอากาศจากภายนอกเติมเข้าสู่ห้องเพือ่ให้ได้อตัราการถ่ายเท   
                  อากาศที่เหมาะสม  โดยวธิีธรรมชาติหรือใช้วธิีทางกล        

27.2 โถงพกัคอยต้องโล่งสบาย  มีอากาศถ่ายเทได้ดี  ถ้ามีการปรับ 
                  อากาศจะต้องมีระบบระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพ 



27.4  ห้องตรวจผู้ป่วยท่ีแสดงอาการโรคติดเช้ือทางอากาศ  
                        ต้องมีแรงดันอากาศภายในห้องเป็นลบ  

27.3  มีการควบคุมทิศทางการเคลือ่นท่ีของอากาศในบริเวณท่ีควบคุม 
        โดยให้อากาศไหลจากบริเวณที่มีความสะอาดมากไปยัง 
        บริเวณที่มีความสะอาดน้อยกว่า  



28.สภาพแวดล้อมพืน้ที่ระหว่างอาคารและการจดัภมิูทศัน์ 
28.1 มีสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปที่เหมาะสม  สะอาด 
                      ร่มร่ืนและเป็นระเบียบเรียบร้อย 

28.2 ไม่มีเศษขยะ ส่ิงสกปรก น า้ขังบนถนน  ทางเท้าหรือบริเวณ 
      ต่างๆ มีการเตรียมที่ทิง้ขยะส าหรับผู้มารับบริการอย่างเพยีงพอ 

28.3 มีการจัดภูมิทัศน์บนพืน้ที่ว่างระหว่างอาคาร   หรือพืน้ที่ว่างอืน่ๆ 
       เพือ่ความร่มร่ืนสวยงาม   และเป็นที่พกัผ่อนของผู้มารับบริการ 



2.2  การจัดการด้านความปลอดภยั 

1. การบริหารจัดการทั่วไป 
                          

1.1 ต้องมีร้ัวกั้นขอบเขตของโรงพยาบาลอย่างชัดเจนและ 
 ก าหนดทางเข้าออกท่ีเหมาะสมและสะดวก  เพื่อรักษาความ
ปลอดภัย  
1.2 มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจ าจุดต่างๆของ 
 โรงพยาบาลความเหมาะสม  ผู้มารับบริการสามารถติดต่อ
ได้ตลอดเวลา    

1.3 มีระบบส่ือสารท่ีสามารถติดต่อ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ    
1.4 มี แผนบริหารจัดการอุบัติภัยและ 
การอบรมซ้อมแผน รวมท้ังมีการ
ประเมินผลการซ้อมอย่างน้อย 1 คร้ัง/ปี  
 1.5 มีระบบพร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
และเตือนภัยท่ี  เหมาะสมและอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน 
         
        



2. ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
2.1 มีการป้องกนัการเกดิอุบัติเหตุจากการใช้อาคารหรือจุดที่
ผู้รับบริการไม่ควรเข้าใกล้  มีป้ายเตือนระวังต่างๆเช่น พืน้ลืน่
หรือห้ามเข้าใกล้บริเวณ 
หม้อแปลงไฟฟ้า  
      
 



2.2 มีการติดตัง้ไฟแสงสว่างตามจุดต่างๆ ที่
เป็นทางสัญจรของผู้ให้และผู้รับบริการ  

2.3 มีแผนผังอาคารระบุเส้นทางหนีไฟ  
ติดตัง้ในต าแหน่งที่เหมาะสมมอง 

          เหน็ได้ชัดเจน  



3. ด้านวศิวกรรมระบบประกอบอาคาร 

3.1 มีคู่มือการใช้ประกอบงาน วศิวกรรมระบบประกอบ
อาคาร ต่างๆเช่นระบบไฟฟ้า  ระบบปรับอากาศ ระบบแก๊ส
ทางการแพทย์เป็นต้น   
 

3.2 มีป้ายเตือนการใช้และข้อจ ากัดการใช้ เช่น น ้าหนัก
บรรทุก/จ านวนคนที่ใช้ลิฟท์ต่อคร้ัง  การต่อพ่วงปล๊ักไฟฟ้า  
 

3.3 มีป้ายห้ามหรือระบบป้องกันบุคคลท่ีไม่เกี่ยวข้อง 
เข้าในสถานที่ซ่ึงมีระบบประกอบอาคาร เช่น ห้องเคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้า ห้องเคร่ืองลิฟท์  ห้องเคร่ืองป้ัมน ้า  เป็นต้น  
      
      



2.3  การบ ารุงรักษาอาคารและสภาพแวดล้อม 

1. การบริหารจัดการทั่วไป 
                          1.1 มีการตรวจสอบบ ารุงรักษาอาคาร

และอุปกรณ์ท่ีใช้งานในระบบต่างๆเป็น
ประจ าโดยผู้มีความรู้ความช านาญ  พร้อม
ท้ังจัดท าประวติัในการซ่อมบ ารุงรักษา 
รวมท้ังมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน  
    

 
1.2 มีหน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบ
การซ่อมบ ารุงรักษาอาคารและ
อุปกรณ์ 

1.3 มีระบบการส ารองอุปกรณ์
และเคร่ืองมือท่ีจ าเป็น 

2. อาคารและสภาพแวดล้อม 

2.1 มีการซ่อมแซม ส่วนท่ีช ารุด 
เสียหาย ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

2.2 มีการดูแล รักษาความสะอาด
ของอาคาร และสภาพแวดล้อม ของ 
 โรงพยาบาลตามความเหมาะสม       



3. วศิวกรรมระบบประกอบอาคาร 
3.1 ระบบไฟฟ้าก าลังและแสงสว่าง 
    - มีการท าความสะอาดดวงโคม สวทิฃ์ ปลั๊ก เป็น
ประจ าให้ปราศจากฝุ่ นละออง  หยากไย่เกาะ 
ทดสอบการท างานของสวทิช์ บาลลาสท์     
สตาร์ทเตอร์ มีคู่มือหรือประวติัการบ ารุงรักษา  
3.2 ระบบไฟฟ้าส ารองฉุกเฉิน 
    - มีการท าความสะอาด  ตรวจสอบและทดสอบ
การท างานของแบตเตอร่ีส ารอง  มีคู่มือหรือ
ประวติัการบ ารุงรักษา  
 3.3 ระบบโทรศัพท์ 
    - มีการตรวจสอบการท างานของระบบและท า
ความสะอาด มีคู่มือหรือประวติัการบ ารุงรักษา  
       
3 .4 ระบบเสียงตามสาย 
    - มีการตรวจสอบการท างานของระบบและท า
ความสะอาด มีคู่มือหรือประวติัการบ ารุงรักษา  
       

3.5 ระบบเรียกพยาบาล   
    - มีการตรวจสอบการท างานของระบบและท า 
ความสะอาด  มีคู่มือหรือประวติัการบ ารุงรักษา   
 3.6 ระบบสัญญานเตือนเพลิงไหม้   
มีการตรวจสอบและทดสอบการท างานของ
ระบบให้พร้อมใช้งานได้ ตลอดเวลาและท า
ความสะอาด  มีคู่มือหรือประวติัการ
บ ารุงรักษา 

3.7 ระบบดับเพลิง 
     -มีการตรวจสอบและทดสอบการท างานของระบบ
ให้พร้อมใช้งานได้ ตลอดเวลาและท าความสะอาด  มี
คู่มือหรือประวติัการบ ารุงรักษา  
3.8 ระบบประปา 

 -มีการตรวจสอบและทดสอบการท างานของ
ระบบตามมาตรฐานให้พร้อมใช้ใช้งานได้
ตลอดเวลาและท าความสะอาด  มีคู่มือหรือ    
 ประวติัการบ ารุงรักษา 
 
      



3.9 ระบบระบายน ้า 
-มีการดูแลท าความสะอาด  ป้องกันไม่ให้น ้าขัง หรือมีเศษ
ขยะติดค้างตามรางหรือท่อระบายน ้า 
       3.10 ระบบบ าบัดน ้าเสีย 
-มีระบบการดูแลท่ีดีตามมาตรฐานท่ีก าหนด  และคุณภาพ
น ้าท่ีผ่านการบ าบัดแล้วจะต้องได้มาตรฐานตามคุณภาพ
น ้าทิง้ ท่ีกระทรวงวทิยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม
ตรวจสอบเป็นหลักฐานและกระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด   
       
 
 

3.11 การจัดเก็บและก าจัดขยะ 
     - สภาพโดยรอบอาคารที่พักขยะ  จะต้องมีความ
สะอาดไม่มี เศษขยะตกหล่น  ไม่มีน ้าขัง  มีการแบ่ง
ประเภทขยะอย่างชัดเจน มีการป้องกันกล่ินฟุ้ งกระจาย   
        3.12 ระบบแก๊สทางการแพทย์ 
     - มีการตรวจสอบและทดสอบความ
สมบูรณ์ของการใช้ระบบ  รวมท้ัง  อุปกรณ์
ประกอบ เช่น มีตารางและประวตัิการ
บ ารุงรักษา  

3.13 ระบบระบายอากาศ / ปรับอากาศ 
         - การล้างท าความสะอาดกรองอากาศ
ชนิดล้างได้  ควรปฎิบัติดังนี ้ 

3.13.1  ส่วนห้องผู้ป่วย มีการท าความ
สะอาดทุก 2 สัปดาห์ 

3.13.2  ส่วนบริการทั่วไปมีการท า
ความสะอาดทุก 4 สัปดาห์ 

3.13.3  ส่วนคอยส์ท าความเย็น  
ถาดน ้าทิง้ และแผงระบายความร้อน   
ให้ล้างท าความสะอาดทุก 6 เดือน เป็น
อย่างน้อย  

3.13.4  มีการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการท างานของกรอง
อากาศและอุปกรณ์ปรับอากาศอย่าง
สม ่าเสมอทุก 6 เดือนเป็นอย่างน้อย  
      


