แบบประเมินมาตรฐานฯด้านอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล
ชื่อโรงพยาบาล........................................... / จํานวนเตียง..............เตียง / ระดับตาม SERVICE PLAN : ……..…
การประเมิ นตามข้อกําหนดด้านอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลนี้ ใช้เพื่อเป็นข้ อมูลในการ
ปรับปรุงคุณภาพและส่งเสริมให้เกิดการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย
ลําดับ

หัวข้อการประเมิน

AR

หมวดงานสถาปัตยกรรม

1

แผนพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาล

มี มีบางส่วน ไม่มี
หมายเหตุ
(1) (0.5) (0)

1.1 มีแผนแม่บท (แผนพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาลด้านอาคาร
และสภาพแวดล้อม)
1.2 มีผังบริเวณของโรงพยาบาลที่เป็นปัจจุบัน

2

ทางเข้า-ออกของโรงพยาบาล
โรงพยาบาลของท่านมีทางเข้า-ออกหลัก  เข้า-ออกทางเดียวกัน  เข้า-ออกคนละทาง
2.1 ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล มีการแบ่งช่องทางสัญจร
สําหรับยานพาหนะและผู้สัญจรทางเท้าอย่างชัดเจน
2.2 ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล สําหรับช่องทางเดินรถทาง
เดียว มีความกว้างไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร หรือ
2.3 ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล สําหรับช่องทางเดินรถสอง
ทาง/เดินรถสวนทาง มีความกว้างไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร

3

การเข้าถึงแผนก / ส่วนบริการของโรงพยาบาล
3.1 เข้าถึงแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินได้สะดวกรวดเร็ว

4

ป้ายนําทาง ป้ายจราจร ป้ายชื่อโรงพยาบาล ป้ายชื่ออาคาร
4.1 มีป้ายนําทางบอกทิศทางและระยะทางสู่โรงพยาบาล ติดตั้งอยู่
บนถนนสาธารณะสายหลัก สายรอง และทางแยกในระยะที่
เหมาะสม
4.2 มีป้ายจราจรภายในโรงพยาบาล ติดตั้งในตําแหน่งที่เหมาะสม
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
4.3 มีป้ายบอกทางไปยังอาคาร/แผนกต่างๆ มองเห็นได้ชัดเจน
พร้อมระบบไฟส่องสว่างที่เหมาะสม
4.4 มีป้ายชื่อโรงพยาบาล ป้ายชื่ออาคารที่เป็นหน่วยบริการสําคัญ
ได้แก่ แผนกฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยนอก เป็นต้น ติดตั้งอยู่ใน
ตําแหน่งที่เหมาะสม สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางวัน
และมีไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน

คู่มือ การส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจําปี พ.ศ. 2562
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ลําดับ
5

หัวข้อการประเมิน

มี มีบางส่วน ไม่มี
(1) (0.5)
(0)

หมายเหตุ

ถนนภายในโรงพยาบาล
5.1 พื้นผิวเรียบและไม่มีน้ําขัง
5.2 บริเวณจุดตัดถนนมีป้ายบอกทางชัดเจนและปราศจากสิ่งบดบังสายตา

6

ทางเดินเท้า
6.1 แบ่งขอบเขตของทางเดินเท้าออกจากเส้นทางจราจรของ
ยานพาหนะอย่างชัดเจน
6.2 มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ตลอดเส้นทาง
6.3 ในจุดที่เป็นทางข้ามถนนและมีความต่างระดับ จะต้องทําทาง
ลาดเอียงให้สามารถนําเก้าอี้มีล้อ (Wheelchair) ผ่านได้
โดยสะดวก รวมทั้งต้องจัดให้มีป้ายเตือนผู้ขับขี่ยานพาหนะว่า
เป็นทางข้ามสําหรับผู้เดินเท้า

7

ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารสําหรับผูป้ ่วย
7.1 มีทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารสําหรับผู้รับบริการในทุกหน่วย
บริการของโรงพยาบาล
7.2 มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๕o ม. เพื่อสะดวกต่อการเข็นเปลนอน
ผู้ป่วยสวนกันได้ และไม่มีสิ่งกีดขวางที่เป็นอุปสรรคต่อการสัญจร
7.3 ติดตั้งราวกันตก สูงไม่น้อยกว่า ๑.๑o ม.
7.4 ติดตั้งราวจับ สูง 0.80 ม.
7.5 มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่ป้องกันแดดและฝนตลอดแนว

8

ทางลาด สําหรับผูป้ ่วย
8.1 กรณีที่ระดับพื้นอาคารมีความต่างระดับกันมากกว่า ๒ ซม.
จะต้องทําทางลาดเพื่ออํานวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ
8.2 มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๕o ม. ความลาดชัน ๑ : ๑๒
สามารถเข็นเก้าอี้มีล้อหรือเปลนอนผู้ป่วยได้สะดวกและ
ปลอดภัย
8.3 ติดตั้งราวกันตก สูงไม่น้อยกว่า ๑.๑o ม.
8.4 ติดตั้งราวจับ สูง 0.80 ม.
8.5 ทางลาดภายนอกต้องมีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่ป้องกันแดด
และฝนตลอดแนว
8.6 ห้อง / แผนกที่ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยตั้งแต่ที่ชั้น 2 ขึ้นไป
ต้องจัดให้มีทางลาดหรือลิฟท์ (BED LIFT)
*** (รพ.ระดับ F ไม่ต้องประเมินข้อ 8.6)
คู่มือ การส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจําปี พ.ศ. 2562
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ลําดับ
9

มี มีบางส่วน ไม่มี
(1) (0.5)
(0)

หัวข้อการประเมิน

หมายเหตุ

ที่จอดรถยนต์และจักรยานยนต์
9.1 แยกพื้นที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ออกจากแนวทางวิ่ง
ของรถ รวมทั้งแสดงเครื่องหมายทิศทางอย่างชัดเจน
9.2 มีที่จอดรถสําหรับผู้พิการอยู่ใกล้ทางเข้าอาคารผู้ป่วยนอก
และมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงอย่างชัดเจน

10

บริเวณรับ-ส่งผูป้ ่วยหน้าอาคาร

10.1 มีความกว้างของถนนพอที่รถยนต์คันอื่นสามารถขับผ่านไปได้
ขณะที่มีรถยนต์จอดรับ-ส่งผู้ป่วย
10.2 ระดับพื้นของบริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยต้องอยู่ในระดับเดียวกับพื้น
ถนน ถ้าเป็นพื้นต่างระดับต้องมีทางลาดที่เหมาะสม
10.3 มีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่สามารถป้องกันแดดและฝน

11

ห้องน้ํา-ส้วม สําหรับผูร้ บั บริการ

11.1 มีห้องน้ํา-ส้วม สําหรับผู้พิการ - ผู้สูงอายุ
11.2 มีราวพยุงตัวติดตั้งในตําแหน่งที่เหมาะสม

12

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

12.1 มีความกว้างของบันไดและชานพักที่สะดวกต่อการใช้งานและไม่
มีสิ่งกีดขวาง
12.2 มีตัวเลขระบุชั้นอยู่ภายในตัวบันไดที่มองเห็นได้ชัดเจน
12.3 ประตูกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 ม. ทําด้วยวัสดุทนไฟ มือจับแบบ
ผลัก ติดตั้งลักษณะเปิดเข้าสู่ตัวบันได สําหรับชั้นที่ 1 และชั้น
ดาดฟ้าบนสุดให้ติดตั้งลักษณะเปิดออกจากตัวบันได
รวม
ผลคะแนนหมวดงานสถาปัตยกรรม (AR)
……………………. คะแนน
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ลําดับ

หัวข้อการประเมิน

IN

หมวดงานมัณฑนศิลป์

13

งานตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์ภายในอาคาร

มี มีบางส่วน ไม่มี
(1) (0.5) (0)

หมายเหตุ

13.1 อ่างล้างมือสําหรับแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ ไม่ควรใช้ปะปนกับอ่างเท
สิ่งสกปรกหรือล้างวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และก๊อกน้ําควรใช้ก๊อกน้ํา
ชนิดไม่ใช้มือสัมผัส (ก๊อกน้ําชนิดก้านปัดด้วยข้อศอก หรือเป็ น
แบบเซนเซอร์)
13.2 เคาน์เตอร์สําหรับพยาบาลเฝ้าระวังสังเกตการณ์ TOP เคาน์เตอร์
ระดับบนไม่ค วรสูงเกิ นกว่า 90 เซนติเมตร จากระดับ พื้นห้ อง
เพื่อไม่ให้บังสายตาในขณะเฝ้าดูผู้ป่วย
13.3 ห้องตรวจของแพทย์ มีอ่างล้างมือสําหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่
อย่างน้อย 2 ห้องตรวจ ต่อ 1 อ่าง
13.4 ที่ เ ตี ย งผู้ ป่ ว ยควรมี ม่ า นกั้ น ระหว่ า งเตี ย งผู้ ป่ ว ยเพื่ อ บั ง สายตา
ระหว่างการรักษา และเพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย
13.5 มีป้ายติดหน้าห้องหรือหน้าแผนกบริการ ในตําแหน่งที่สามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน
13.6 แผนกผู้ป่วยใน บริเวณตั้งเตียงผู้ป่วย ควรมีระยะระหว่างเตียง
ไม่น้อยกว่า 1 เมตร และสามารถนําเปลเข็นเข้าเทียบเตียงผู้ป่วย
ได้โดยสะดวก
13.7 ห้องผ่าตัด ควรมีอ่างฟอกมือติดกับห้องผ่าตัดอย่างน้อย 2 อ่างต่อ
1 ห้องผ่าตัด และก๊อกน้ําควรใช้ก๊อกน้ําชนิดไม่ใช้มือสัมผัส เช่น
ก๊อกน้ําแบบใช้เข่าดันเปิด-ปิดน้ํา หรือแบบเซนเซอร์
13.8 แผนกเภสัชกรรม มีตู้หรือชั้นเก็บยา เวชภัณฑ์ ที่เป็นสัดส่วน และ
มีตู้แยกเก็บยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ที่มี
กุญแจปิดอย่างมีประสิทธิภาพ
13.9 แผนกเภสัชกรรม มีสถานที่ และโต๊ะสําหรับเตรียมยา – ผสมยา
แยกเป็นสัดส่วนจากที่จัดยา
13.10 แผนกรังสีวินิจฉัย มีป้ายคําเตือน “ผู้ป่วยมีครรภ์โปรดแจ้ง
เจ้าหน้าที่ทราบ”
13.11 แผนกรังสีวินิจฉัย มีป้ายสัญลักษณ์แสดงเขตรังสีในระดับสายตา

คู่มือ การส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจําปี พ.ศ. 2562

หน้า 50/246

ลําดับ

มี มีบางส่วน ไม่มี
(1) (0.5)
(0)

หัวข้อการประเมิน

หมายเหตุ

13.12 แผนกผู้ป่วยหนัก บริเวณตั้งเตียงผู้ป่วย ควรมีระยะห่างระหว่าง
เตียงไม่น้อยกว่า 2 เมตร เพื่อให้สามารถวางอุปกรณ์ช่วยชีวิต
และสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
*** (รพ.ระดับ F ไม่ต้องประเมินข้อ 13.12)
13.13 แผนกไตเทียม มีสถานที่และเฟอร์นิเจอร์สําหรับพักคอยของญาติ
ผู้ป่วย โดยแยกเป็นสัดส่วนต่างหากจากบริเวณส่วนของผู้ป่วย
*** (รพ.ระดับ F ไม่ต้องประเมินข้อ 13.13)
13.14 แผนกไตเทียม บริเวณตั้งเตียงผู้ป่วยมีระยะห่างระหว่างเตียงไม่
น้อยกว่า 1.10 เมตรและความกว้างของทางเดินระหว่างปลาย
เตียงของสองฝากเตียงไม่น้อยกว่า 2 เมตร
*** (รพ.ระดับ F ไม่ต้องประเมินข้อ 13.14)
รวม
ผลคะแนนหมวดงานมัณฑนศิลป์ (IN)
……………………. คะแนน
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ลําดับ

มี มีบางส่วน ไม่มี
(1) (0.5) (0)

หัวข้อการประเมิน

LS

หมวดงานภูมทิ ศั น์

14

ภูมทิ ัศน์และสภาพแวดล้อม

หมายเหตุ

14.1 บริเวณพักผ่อน มีพื้นที่รองรับเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ มีความร่มรื่น
สวยงาม สงบ มีอากาศถ่ายเทที่ดี และเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละวัย
ทั้งเด็กและผู้สูงอายุ
14.2 พื้นที่ระหว่างอาคาร มีการจัดภูมิทัศน์ ใช้พรรณไม้ที่ดูแลรักษา
ง่าย หรือใช้วัสดุตกแต่งพื้นผิวซึมน้ํา (Porous Pavement)
14.3 มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ เช่น แผนการดูแลรักษาพืชพรรณไม้
แผนการแก้ไขน้ําท่วมขังบริเวณถนน-ทางเดินเท้า แผนการดูแล
รักษาความสะอาดไม่ให้มีเศษขยะ แผนการจัดให้มีถังขยะ
เพียงพอ เป็นต้น
รวม
ผลคะแนนหมวดงานภูมิทัศน์ (LS)
……………………. คะแนน

ลําดับ

มี มีบางส่วน ไม่มี
(1) (0.5) (0)

หัวข้อการประเมิน

ST

หมวดงานโครงสร้าง

15

โครงสร้างอาคาร (ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร)

หมายเหตุ

15.1 มีแผนงานในการเฝ้าระวังให้อาคารมีสภาพพร้อมใช้งาน และ
มั่นคงแข็งแรง
15.2 มีการตรวจสอบสภาพอาคารและบันทึกการตรวจสภาพอาคาร
พร้อมมีรายงานผลต่อหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บริหารโรงพยาบาล
15.3 มีการตรวจสอบอาคารตามที่กฎหมายกําหนด
รวม
ผลคะแนนหมวดงานโครงสร้าง (ST)
……………………. คะแนน

คู่มือ การส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจําปี พ.ศ. 2562

หน้า 52/246

ลําดับ

หัวข้อการประเมิน

EE

หมวดงานระบบไฟฟ้า

16

ระบบไฟฟ้ากําลัง

มี มีบางส่วน ไม่มี
(1) (0.5) (0)

หมายเหตุ

16.1 มีแผนผังระบบไฟฟ้ากําลัง
16.2 แนวการปักเสาพาดสายไฟฟ้าเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย
16.3 บริเวณที่ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแบบตั้งพื้นและนั่งร้านต้องมีที่
ว่างเพื่อปฏิบัติงาน และมีการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
มีพื้นที่เพียงพอต่อการซ่อมบํารุงและรถซ่อมบํารุงสามารถเข้าถึงได้ มี
ป้ายแจ้งเตือนระวังอันตรายไฟฟ้าแรงสูง
16.4 สายไฟฟ้ามีระยะห่างจากตัวอาคารที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายและมี
ความสูงจากผิวจราจรหรือทางเดินที่เหมาะสมโดยไม่กีดขวาง
และไม่เป็นอันตรายต่อบุคคลทั่วไป
16.5 มีกระแสไฟฟ้าจ่ายให้กับอุปกรณ์ที่ใช้กับผู้รับบริการอย่างเพียงพอ
ตลอด 24 ชั่วโมง
16.6 มีการติดตั้งแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (ตู้ MDB) อยู่ในห้องที่ทําด้วยวัสดุ
มั่นคงแข็งแรง มีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน สามารถเข้าตรวจสอบและ
ซ่อมบํารุงได้สะดวก มีป้ายแจ้งเตือนระวังอันตรายจากไฟฟ้า
16.7 ตู้สวิทช์ตัดตอน (PANEL BOARD) มีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน
สามารถเข้าตรวจสอบได้ง่ายและอยู่ในสภาพที่ยึดติดแน่นมั่นคง
แข็งแรง
16.8 มีระบบการต่อลงดินของหม้อแปลงไฟฟ้า และแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก
(ตู้ MDB)
16.9 มีระบบการต่อลงดินของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแยกต่างหาก เช่น เครื่อง
กําเนิดไฟฟ้าสํารองฉุกเฉิน การติดตั้งต้องให้สอดคล้องกับ ATS
3P หรือ ATS 4P
16.10 การต่อลงดินในพื้นที่ที่ไม่มีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้า (กลุ่ม 0)
และพื้นที่ที่มีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้า (กลุ่ม 1)
สายดินติดตั้งต้องเป็นแบบแยก (TN–S)
16.11 การต่อลงดินในพื้นที่ที่มีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้า (กลุ่ม 2)
(ยกเว้นกลุ่ม 1) เช่น บริเวณห้องผ่าตัด,ห้อง ICU ฯลฯ ซึ่งการ
จ่ายไฟฟ้าที่ไม่ต่อเนื่องสามารถก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้
สายดินติดติดตั้งเป็นแบบแยกออกจากระบบ (IT)

คู่มือ การส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจําปี พ.ศ. 2562
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ลําดับ
17

หัวข้อการประเมิน

มี มีบางส่วน ไม่มี
(1) (0.5) (0)

หมายเหตุ

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

17.1 ภายนอกอาคารมีการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างหรือดวงโคมที่ให้
ความสว่างในเวลากลางคืนได้อย่างพอเพียง สภาพของเสาไฟฟ้า
และดวงโคมมีการติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย
17.2 ภายในอาคารมีค่าความเข้มของแสงสว่างพอเพียงและเหมาะสม
ต่อพื้นที่ใช้งาน
17.3 ภายนอกอาคารมีอุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินและ
ป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่ว

18

ระบบไฟฟ้าสํารองฉุกเฉิน

18.1 มีระบบไฟฟ้าสํารองฉุกเฉินในการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
ต้องสามารถจ่ายไฟใช้งานภายใน 10 วินาที ภายหลังระบบไฟฟ้า
กําลังหลักหยุดทํางาน
18.2 เครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารองต้องอยู่ในที่มิดชิด โดยอาจอยู่ภายใน
อาคารหลักหรืออยู่เป็นอาคารแยกต่างหาก มีการป้องกัน
แรงสั่นสะเทือนและเสียงจากเครื่อง มีประตูทางเข้าออกสะดวก
และกว้างเพียงพอต่อการเคลื่อนย้ายหรือซ่อมบํารุง โดยมีระยะ
ห่างโดยรอบจากเครื่องกับผนังไม่น้อยกว่า 1 เมตร
18.3 มีเครื่องสํารองไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) จ่ายให้กับอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ที่สําคัญสําหรับวงจรช่วยชีวิตซึ่งไม่สามารถหยุดได้ มีการใช้
อย่างต่อเนื่องเพียงพอและเหมาะสม โดยอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

19

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

19.1 มีการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในทุกชั้นของอาคาร ประกอบ
ด้วยอุปกรณ์ส่งสัญญาณที่สามารถส่งเสียงหรือสัญญาณ ให้ผู้ที่อยู่
ภายในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึง โดยการควบคุมด้วยมือ
หรือด้วยระบบอัตโนมัติในตําแหน่งที่เหมาะสม เช่น โถงพักรอ
ห้องพักผู้ป่วย ห้องทํางาน เป็นต้น

20

ระบบป้องกันการเข้า-ออก

20.1 มีการติดตั้งระบบป้องกันการเข้าออก เพื่อป้องกันการเข้าถึงใน
สถานที่เฉพาะที่ต้องการความปลอดภัย

21

ระบบป้องกันแรงดันและกระแสเกิน

21.1 มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดัน และกระแสเกินที่
แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (ตู้ MDB) เพื่อป้องกันแรงดันและ
กระแสไฟเกินที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ฟ้าผ่า , สวิทซ์ชิ่ง ,
การลัดวงจร เป็นต้น
รวม
ผลคะแนนหมวดไฟฟ้า (EE)
……………… คะแนน
คู่มือ การส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจําปี พ.ศ. 2562
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ลําดับ

มี มีบางส่วน ไม่มี
(1) (0.5)
(0)

หัวข้อการประเมิน

SN

หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล

22

ระบบประปา

หมายเหตุ

22.1 มีแผนผังประปา
22.2 มีการสํารองน้ําประปา
22.3 ถังเก็บน้ําสํารองต้องมีฝาถังปิดมิดชิด

23

ระบบระบายน้าํ และระบบสุขาภิบาล

23.1 มีผังระบบระบายน้ํา และระบบสุขาภิบาล
23.2 มีระบบระบายน้ําฝนจากอาคารสู่แหล่งระบายน้ําสาธารณะ
23.3 มีการแยกประเภทท่อต่างๆ
23.4 มีระบบสุขาภิบาลสําหรับห้องปฏิบัติการ
รวม
ผลคะแนนหมวดงาน
ระบบประปาและสุขาภิบาล (SN)
……………………. คะแนน

คู่มือ การส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจําปี พ.ศ. 2562
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ลําดับ

หัวข้อการประเมิน

มี มีบางส่วน ไม่มี
(1) (0.5) (0)

ME

หมวดงานระบบเครื่องกล

24

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

หมายเหตุ

24.1 มีการแยกประเภทของลิฟต์ตามการใช้งาน ได้แก่ ลิฟต์โดยสาร ,
ลิฟต์ขนของ , ลิฟต์สําหรับพนักงานดับเพลิง
24.2 มีขนาดและจํานวนเพียงพอต่อการใช้งาน
24.3 บริเวณโถงหน้าลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้ ต้องมีพื้นที่สามารถเข็น
เปลนอนสวนกันได้
24.4 กําหนดให้มีลิฟต์สําหรับผู้พิการและทุพพลภาพสามารถใช้งานได้
24.5 บริ เ วณโถงหน้ า ลิ ฟ ต์ แ ละภายในห้ อ งโดยสาร ต้ อ งสะอาด
มี ร ะบบระบายอากาศและแสงสว่ า งภายในห้ อ งโดยสารที่
เหมาะสม
24.6 กรณีไฟฟ้าดับ จัดให้มีระบบ ARD (Automatic Rescue
Device) เพื่อให้ลิฟต์สามารถเคลื่อนไปเทียบยังชั้นที่ใกล้ที่สุ ด
และประตูลิฟต์จะต้องเปิดออกทันที

25

ระบบระบายอากาศ / ปรับอากาศ

25.1 พื้นที่ให้บริการและพื้นที่ปฏิบัติงาน ต้องมีอากาศที่สะอาดจาก
ภายนอกเติ ม เข้ า สู่ พื้ น ที่ บ ริ ก าร/ปฏิ บั ติ ง าน ให้ ไ ด้ อั ต ราการ
ถ่ายเทอากาศที่เหมาะสม ทั้งโดยวิธีธรรมชาติหรือวิธีกล
25.2 มีการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศในบริเวณห้องตรวจ
25.3 ห้องตรวจผู้ป่วยที่แสดงอาการโรคติดเชื้อทางอากาศ ต้องมีการ
ควบคุมแรงดันอากาศ

26

ระบบแก๊สทางการแพทย์

26.1 ห้องเก็บท่อแก๊ส (Cylinder Room) ต้องแยกเป็นสัดส่วนกับ
ห้องปั๊มสุญญากาศและอากาศอัด
26.2 ห้ อ งเก็ บ ท่ อ แก๊ ส ต้ อ งอยู่ ใ นพื้ น ที่ ที่ ส ามารถขนย้ า ยขนส่ ง ได้
สะดวกปลอดภัย
26.3 ท่อแก๊สสําหรับงานระบบแก๊สทางการแพทย์ ต้องผ่านการผลิต
และทดสอบ มี เครื่องหมายและโค๊ดสีต ามมาตรฐานที่ มอก.
กําหนด

คู่มือ การส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจําปี พ.ศ. 2562
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ลําดับ

มี มีบางส่วน ไม่มี
(1) (0.5) (0)

หัวข้อการประเมิน

หมายเหตุ

26.4 มีจํา นวนของท่อ แก๊ ส อย่า งเพีย งพอต่ อการใช้ ง านประจํา และ
สํารอง
26.5 อุปกรณ์ประกอบระบบแก็สทางการแพทย์ ประกอบด้วย
ท่อนําแก๊ส วาล์ว โซนวาล์ว หัวจ่ายแก๊ส ระบบสัญญาณเตือน
(alarm) ศูนย์จ่ายแก๊ส เป็นต้น ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์
ที่ได้มาตรฐาน
26.6 ถังแก็สออกซิเจนเหลว (LIQUID OXYGEN) จุดติดตั้งจะต้องห่าง
ออกจากอาคารต่างๆ ในระยะที่ปลอดภัย มีรั้วโปร่งกั้นโดยรอบ
มี ป้ า ยเตื อ นอั น ตราย และมี ร ะบบดู แ ลบํ า รุ ง รั ก ษาอย่ า ง
สม่ําเสมอ
*** (รพ.ระดับ F ไม่ต้องประเมินข้อ 26.6)
รวม
ผลคะแนนหมวดงาน
ระบบเครื่องกล (ME)
……………………. คะแนน

คู่มือ การส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจําปี พ.ศ. 2562
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ตารางสรุปผลการเยี่ยมประเมิน
ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล
สรุปผลการเยีย่ มประเมิน
AR หมวดงานสถาปัตยกรรม
(35 เกณฑ์)
IN หมวดงานมัณฑนศิลป์
(14 เกณฑ์)
LS หมวดงานภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม (3 เกณฑ์)
ST หมวดงานโครงสร้าง
(3 เกณฑ์)
(20 เกณฑ์)
EE หมวดงานระบบไฟฟ้า
SN หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล (7 เกณฑ์)
ME หมวดงานระบบเครื่องกล
(15 เกณฑ์)
รวม 97 เกณฑ์
คะแนนรวม 100%

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

ผลคะแนนตาม
หมวด

คิดเป็นร้อยละ

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

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

 ผ่าน

 ไม่ผ่าน

ผู้เยี่ยมประเมิน
ลงชื่อ ……………………………….………..ตําแหน่ง ………………………………….
(..................................................................)
ผู้รับการเยี่ยมประเมิน
ลงชื่อ ……………………………….………..ตําแหน่ง …………………………..........
(..................................................................)

คู่มือ การส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจําปี พ.ศ. 2562

หน้า 58/246

