1

แบบการตรวจประเมิ น
อาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริ การสุขภาพ
ส่วนที่ 1 โครงสร้าง ตาแหน่ งที่ตงั ้ ทางกายภาพและสภาพแวดล้อม
ลาดับ เกณฑ์ประเมิน
ความคิดเห็น
หมายเหตุ :
มี/ใช่ มี/ใช่
ไม่ม/ี รายละเอียดเพิม่ เติม /
บางส่วน ไม่ใช่ แนวทางแก้ไข
AR หมวดงานสถาปัตยกรรม
1
แผนการพัฒนา1และการวางผัง2โรงพยาบาล
1.1 มีแผนการพัฒนาโรงพยาบาลด้านอาคารและสภาพแวดล้อม
1.2 มีการจัดทาผังหลัก3ของโรงพยาบาล หรือมีการจัดกลุ่มอาคาร
ทีเ่ หมาะสม
1.3 มีการจัดทาผังบริเวณ 4ของโรงพยาบาลทีส่ อดคล้องกับปจั จุบนั
1.4

มีการดาเนินการตามแผน/ผังหลักของโรงพยาบาล

2
2.1

ทางเข้า-ออกของโรงพยาบาล
ทางเข้า-ออกสามารถมองเห็นได้ชดั เจน ไม่มสี งิ่ บดบังจากถนน
สาธารณะและมีไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน
มีการแบ่งทางเข้า-ออกสาหรับส่วนบริการหลัก และส่วน
สนับสนุนบริการอย่างชัดเจน
มีการแบ่งทางสัญจรระหว่างยานพาหนะและคนอย่างชัดเจน

2.2
2.3
2.4

ทางเข้า-ออกสาหรับยานพาหนะ มีการกาหนดเส้นทางสัญจรเข้า
-ออกอย่างชัดเจน
ทางเข้า-ออกสาหรับยานพาหนะ กรณีทเ่ี ดินรถทางเดีย่ วต้องมี
ความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า 3.50 ม. [S]
ทางเข้า-ออกสาหรับยานพาหนะ กรณีทเ่ี ดินรถสวนกันต้องมี
ความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า 6.00 ม. [S]

2.5
2.6

1
2
3
4

แผนการพัฒนา ดูคาอธิบายศัพท์/แหล่งข้อมูลอ้างอิง/รายละเอียดเพิ่มเติม
การวางผัง ดูคาอธิบายศัพท์/แหล่งข้อมูลอ้างอิง/รายละเอียดเพิ่มเติม
ผังหลัก ดูคาอธิบายศัพท์/แหล่งข้อมูลอ้างอิง/รายละเอียดเพิ่มเติม
ผังบริเวณ ดูคาอธิบายศัพท์/แหล่งข้อมูลอ้างอิง/รายละเอียดเพิ่มเติม

2

3
3.1

การเข้าถึงแผนก/ส่วนบริ การของโรงพยาบาล
มีการเข้าถึงแผนกฉุ กเฉินได้รวดเร็วและสะดวกกว่าแผนกผูป้ ว่ ย
นอก

ลาดับ เกณฑ์ประเมิน

ความคิดเห็น
หมายเหตุ :
มี/ใช่ มี/ใช่
ไม่ม/ี รายละเอียดเพิม่ เติม /
บางส่วน ไม่ใช่ แนวทางแก้ไข

3.2

มีการเข้าถึงแผนกผูป้ ว่ ยนอกได้สะดวก

4
4.1

ป้ ายนาทาง ป้ ายจราจร ป้ ายชื่อโรงพยาบาล ป้ ายชื่ออาคาร
มีป้ายนาทางบอกทิศทางและระยะทางสู่โรงพยาบาล ติดตัง้ อยู่
บนถนนสาธารณะสายหลัก สายรอง และบริเวณทางร่วม ทาง
แยกในระยะทีเ่ หมาะสม (200 ม.,1 กม.,2 กม.,4 กม.)
มีป้ายจราจรภายในโรงพยาบาล ติดตัง้ ในตาแหน่ งทีเ่ หมาะสม
สามารถมองเห็นได้ชดั เจน
มีป้ายบอกทางไปยังอาคาร/แผนกต่างๆ มองเห็นได้ชดั เจนพร้อม
ระบบไฟแสงสว่างทีเ่ หมาะสม
มีป้ายชื่อโรงพยาบาล ป้ายชื่ออาคารทีเ่ ป็ นหน่ วยบริการสาคัญ
ได้แก่ แผนกฉุ กเฉิน แผนกผูป้ ว่ ยนอก เป็ นต้น ติดตัง้ อยูใ่ น
ตาแหน่งทีเ่ หมาะสม สามารถมองเห็นได้ชดั เจนในเวลากลางวัน
และมีไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน
ถนนภายในโรงพยาบาล
ถนนต้องมีความกว้างทีเ่ หมาะสมกับการจัดการจราจรภายใน
 กรณีเดินรถทางเดียว ถนนต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า
3.50 ม. [S]
 กรณีเดินรถสวนทางกัน ถนนต้องมีความกว้างไม่น้อย
กว่า 6.00 ม. [S]
ถนนต้องมีพน้ื ผิวทีค่ งทน ได้แก่ คอนกรีต ลาดยาง เป็นต้น

4.2
4.3
4.4

5
5.1

5.2
5.3

รัศมีวงเลีย้ วของถนนหลัก (ภายใน) จะต้องสะดวกต่อการเลีย้ วมี
มุมมองทีช่ ดั เจน กรณีถนนมีรศั มีวงเลีย้ วแคบหรือมีสงิ่ กีดขวาง
บดบังสายตา ต้องมีมาตรการเสริมความปลอดภัยเช่น ติดตัง้
กระจกโค้งสะท้อนภาพหรือมีเจ้าหน้าทีก่ ากับการจราจร

3

5.4

6
6.1

ทางสัญจรของคนและรถยนต์ตอ้ งมีความสะดวกและปลอดภัย
ปราศจากสิง่ กีดขวาง
มีการแบ่งเส้นทางเดินเท้าแยกจากเส้นทางจราจรรถยนต์ ตัง้ แต่
บริเวณทางเข้า-ออกโรงพยาบาลถึงตัวอาคาร
ทางเดิ นเท้า
มีความกว้างของทางเดินเท้า ไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร [L]

6.2

มีพน้ื ผิวได้ระดับ ไม่ล่นื และปราศจากสิง่ กีดขวาง [S]

6.3

ในจุดทีเ่ ป็นทางข้ามถนนและมีความต่างระดับจะต้องทา
ทางลาด5เอียงให้สามารถนารถเข็นผูป้ ว่ ยผ่านได้โดยสะดวก
รวมทัง้ ต้องจัดให้มปี ้ ายจราจรเตือนว่าเป็ นทางข้าม [L]
มีดวงโคมให้แสงสว่างในเวลากลางคืน

5.5

6.4

7.4

ทางเดิ นเชื่อมระหว่างอาคาร8สาหรับผูป้ ่ วย
มีทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารเพื่ออานวยความสะดวกสาหรับ
ผูร้ บั บริการในทุกหน่วยบริการของโรงพยาบาล
ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.50 ม. เพื่อสะดวกต่อการเข็นเปล
นอนผูป้ ว่ ยสวนกันได้และไม่มสี งิ่ กีดขวางทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อการ
สัญจร
ผิวทางเดินจะต้องคงทน เรียบ ไม่ล่นื ไม่มนี ้าขัง สามารถระบาย
น้าได้อย่างดี
มีการติดตัง้ ราวกันตก มีความสูงไม่น้อยกว่า 1.20 ม. [L]

7.5

มีการติดตัง้ ราวจับ –ราวกันกระแทกอย่างมันคงแข็
่
งแรง

7.6

มีการติดตัง้ ดวงโคมให้แสงสว่างในเวลากลางคืน

7.7

มีหลังคาหรือสิง่ ปกคลุมทีส่ ามารถป้องกันแดดและฝน

8

ทางลาด6 สาหรับผูป้ ่ วย

7
7.1
7.2

7.3

5
6

ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร ดูคาอธิบายศัพท์/แหล่งข้อมูลอ้างอิง/รายละเอียดเพิ่มเติม
ทางลาด ดูคาอธิบายศัพท์/แหล่งข้อมูลอ้างอิง/รายละเอียดเพิ่มเติม

4

8.1

8.4

กรณีทร่ี ะดับพืน้ อาคารมีความต่างระดับกันมากกว่า 2 ซม.จะ
ต้องทาทางลาดเพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ผูร้ บั บริการ [L]
ทางลาดต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 ม.ความลาดชัน 1:12
สามารถเข็นรถนังหรื
่ อเปลนอนผูป้ ว่ ยได้สะดวกและปลอดภัย [L]
ผิวทางลาดจะต้องคงทน เรียบไม่ล่นื และไม่มนี ้าขังสามารถ
ระบายน้า
ได้ดี
มีการติดตัง้ ราวกันตก มีความสูงไม่น้อยกว่า 1.20 ม. [L]

8.5

มีการติดตัง้ ราวจับ/ราวกันกระแทกอย่างมันคงแข็
่
งแรง

8.6

มีการติดตัง้ ดวงโคมให้แสงสว่างในเวลากลางคืน

8.7

ทางลาดภายนอกต้องมีหลังคาหรือสิง่ ปกคลุมป้องกันแดดฝน

9
9.1

ที่จอดรถยนต์และจักรยานยนต์ 7
มีพน้ื ผิวถาวร เช่นผิวลาดยาง คอนกรีต

9.2

มีการตีเส้นจราจรแบ่งแยกบริเวณทีจ่ อดรถยนต์ ทีจ่ อดรถ
จักรยานยนต์และทาเครือ่ งหมายแสดงทิศทางสัญจรอย่างชัดเจน
มีทจ่ี อดรถยนต์สาหรับผูพ้ กิ ารอยูใ่ กล้ทางเข้าอาคาร และมีป้าย
หรือเครือ่ งหมายแสดงอย่างชัดเจน
มีระบบให้แสงสว่างทีเ่ หมาะสมในเวลากลางคืน

8.2
8.3

9.3
9.4
9.5

มีระบบระบายน้าทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพสามารถระบาย
น้าได้ดี
10 บริ เวณรับ-ส่งผูป้ ่ วยหน้ าอาคาร8
10.1 มีทจ่ี อดรถยนต์ชวคราว
ั่
สาหรับรับ-ส่งผูป้ ว่ ยบริเวณทางเข้าหลัก
ของอาคาร มีความกว้างไม่น้อยกว่า 6.00 ม. ยาวไม่น้อยกว่า
16.00 ม. มีระยะพอทีร่ ถยนต์คนั อื่นสามารถผ่านขึน้ ไปได้ขณะที่
มีรถยนต์จอดรับ-ส่งผูป้ ว่ ย รวมทัง้ ต้องไม่มสี งิ่ กีดขวางทีเ่ ป็ น
7
8

ที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ดูคาอธิบายศัพท์/แหล่งข้อมูลอ้างอิง/รายละเอียดเพิ่มเติม
บริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยหน้าอาคาร ดูคาอธิบายศัพท์/แหล่งข้อมูลอ้างอิง/รายละเอียดเพิ่มเติม

5

อุปสรรคในการเคลื่อนย้ายผูป้ ว่ ย และจะต้องมีหลังคาหรือสิง่ ปก
คลุมทีส่ ามารถป้องกันแดดและฝนได้
พืน้ ต้องคงทนถาวร ผิวเรียบ ไม่ล่นื สามารถทาความสะอาดได้
ง่าย
ระดับพืน้ บริเวณรับ-ส่งผูป้ ว่ ยต้องอยูใ่ นระดับเดียวกับพืน้ ถนน ถ้า
เป็นพืน้ ต่างระดับต้องมีทางลาดทีม่ คี วามลาดเอียงทีเ่ หมาะสม
บริเวณทางเข้าหลักของอาคารและบริเวณจอดรถนังหรื
่ อเปล
นอนต้องมีพน้ื ทีเ่ พียงพอต่อผูใ้ ช้บริการ หรือมีการบริหารจัดการ
ทีด่ ี มีหลังคาหรือสิง่ ปกคลุมทีส่ ามารถป้องกันแดดและฝนได้ด ี
มีการติดตัง้ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สาหรับเวลากลางคืนอย่าง
เพียง
พอ

10.2
10.3
10.4

10.5

11 ห้องน้า-ส้วม9 สาหรับผูร้ บั บริ การ
11.1 มีหอ้ งน้า-ส้วม แยกชาย-หญิง ในจานวนทีเ่ พียงพอต่อการใช้
บริการ
11.2 ห้องน้า-ส้วม สาหรับผูป้ ว่ ยต้องมีราวพยุงตัวติดตัง้ ในตาแหน่ งที่
เหมาะสม
11.3 มีหอ้ งน้า-ส้วม สาหรับผูพ้ กิ าร [L]
11.4 มีพน้ื ผิวทาด้วยวัสดุทไ่ี ม่ล่นื และทาความสะอาดได้งา่ ย
11.5 มีการติดตัง้ สุขภัณฑ์และส่วนประกอบทีจ่ าเป็นในตาแหน่งที่
เหมาะสมต่อการใช้งาน
11.6 มีการระบายอากาศทีเ่ หมาะสมและไม่อบั ชืน้
12 บันไดหนี ไฟ10
12.1 มีพน้ื ผิวทาด้วยวัสดุทนไฟทีไ่ ม่ล่นื ผนังและราวบันไดอยูใ่ น
สภาพมันคงแข็
่
งแรง
12.2 มีความกว้างของบันได และชานพัก กว้างไม่น้อยกว่า 1.50 ม.
และไม่มสี งิ่ กีดขวาง
9

ห้องน้้า-ส้วม ดูคาอธิบายศัพท์/แหล่งข้อมูลอ้างอิง/รายละเอียดเพิ่มเติม

10

บันไดหนีไฟ ดูคาอธิบายศัพท์/แหล่งข้อมูลอ้างอิง/รายละเอียดเพิ่มเติม

6

12.3 มีป้ายระบุชนั ้ ของอาคารทีเ่ ห็นได้ชดั เจนพร้อมระบบให้แสงสว่าง
ทีเ่ หมาะสม
12.4 มีป้ายไฟทางออก และมีระบบไฟแสงสว่างฉุ กเฉิน [L]
12.5 บันไดหนีไฟ ต้องมีช่องเปิดเพื่อระบายอากาศสู่ภายนอก(กรณีม ี
ผนังทึบโดยรอบ 4 ด้านต้องมีระบบอัดอากาศ) [L]
12.6 ประตูของบันไดหนีไฟ กว้างไม่น้อยกว่า 0.90 ม. ทาด้วยวัสดุ
ทนไฟ มือจับ-ลูกบิดเป็นแบบผลัก สาหรับชัน้ ทัวไปติ
่ ดตัง้
ลักษณะเปิดเข้าสู่ตวั บันได สาหรับชัน้ ที่ 1 ติดตัง้ ลักษณะเปิดออก
จากตัวบันไดหนีไฟ [L]

หมวดงานตกแต่งภายใน
งานตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์ 11ภายในอาคาร
มีการจัดแบ่งพืน้ ทีอ่ ย่างเหมาะสม มีทพ่ี กั คอยของผูใ้ ช้บริการ มี
การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ทเ่ี ป็นระเบียบ ไม่กดี ขวางทางสัญจร
หรือทางเคลื่อนย้ายผูป้ ว่ ย และสะดวกต่อการใช้งาน
มีเฟอร์นิเจอร์ทอ่ี ยูใ่ นสภาพดี มีจานวนเพียงพอต่อการใช้งานทัง้
สาหรับผูใ้ ห้บริการและผูร้ บั บริการ
งานตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์ ไม่ควรมีมมุ แหลมคม,ไม่เสีย่ ง
ต่ออันตรายต่อผูใ้ ช้งานและเป็นวัสดุผวิ เรียบทาความสะอาดง่าย
อ่างล้างมือสาหรับแพทย์ หรือเจ้าหน้าทีแ่ ผนกต่าง ๆ ไม่ควรใช้
ปะปนกับอ่างเทสารและสิง่ สกปรก,ก๊อกน้าควรใช้ก๊อกน้าชนิดไม่
ใช้มอื หมุน (ก๊อกน้ าชนิดก้านปดั ด้วยข้อศอกหรือเป็ นแบบ
เซนเซอร์)
เคาน์เตอร์สาหรับพยาบาลเฝ้าระวังสังเกตการณ์ TOPเคาน์เตอร์
ไม่ควรสูงเกิน 90 ซม.จากพืน้ เพื่อไม่ให้บงั สายตาในขณะเฝ้าดู
ผูป้ ว่ ย
มีป้ายติดหน้าห้องหรือหน้าแผนกบริการ ในตาแหน่ งทีส่ ามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน

13
13.1

13.2
13.3
13.4

13.5

13.6
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13.7 ห้องตรวจของแพทย์ มีอ่างล้างมือ สาหรับแพทย์และเจ้าหน้าที
อย่างน้อย 2 ห้องตรวจต่อ 1 อ่าง
13.8 แผนกผูป้ ว่ ยหนักบริเวณตัง้ เตียงผูป้ ว่ ย ควรมีระยะห่างระหว่าง
เตียงไม่น้อยกว่า 2 เมตรเพื่อให้สามารถวางอุปกรณ์ช่วยชีวติ
และสะดวกในการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
13.9 แผนกผูป้ ว่ ยใน บริเวณตัง้ เตียงผูป้ ว่ ย ควรมีระยะระหว่าง
เตียงไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร และสามารถนาเปลเข็นเข้า
เทียบเตียงผูป้ ว่ ยได้โดยสะดวก
13.10 แผนกผูป้ ว่ ยใน และแผนกผูป้ ว่ ยหนักทีเ่ ตียงผูป้ ว่ ยควรมีมา่ น
รูด
กัน้ ระหว่างเตียงผูป้ ว่ ยเพื่อบังสายตาและเพื่อความเป็ น
ส่วนตัว
ของผูป้ ว่ ย
13.11 ห้องผ่าตัดควรมีอ่างฟอกมือติดกับห้องผ่าตัดอย่างน้อย 2
อ่าง
ต่อ 1 ห้องผ่าตัดและก๊อกน้าควรเป็นแบบใช้เข่าดัน หรือ เป็น
แบบเซนเซอร์
13.12 ภายในห้องทาฟนั ควรมีอ่างล้างมือ สาหรับ ทันตแพทย์และ
เจ้าหน้าที่ โดยไม่ใช้ปะปนกับอ่างล้างเครือ่ งมือ
13.13 แผนกเภสัชกรรม มีต่ หู้ รือชัน้ เก็บยา เวชภัณฑ์ ทีเ่ ป็นสัดส่วน
และมีตแู้ ยกเก็บยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ ์ต่อจิต
ประสาท ทีม่ กี ุญแจปิดอย่างมีประสิทธิภาพ
13.14 แผนกเภสัชกรรมโต๊ะจัดยาTOP โต๊ะควรเป็นวัสดุผวิ เรียบ
ง่ายแก่การทาความสะอาดและไม่ดดู ซับความชืน้
13.15 แผนกเภสัชกรรม มีสถานที่ และโต๊ะสาหรับเตรียมยา – ผสม
ยา แยกเป็นสัดส่วนจากทีจ่ ดั ยา
13.16 แผนกรังสีวนิ ิจฉัยมีป้ายคาเตือน “ผูป้ ว่ ยมีครรภ์โปรดแจ้ง
เจ้าหน้าทีท่ ราบ”
13.17 แผนกรังสีวนิ ิจฉัย มีป้ายสัญลักษณ์ตามแบบมาตรฐานแสดง
เขตรังสีในระดับสายตา
13.18 ห้องปฏิบตั กิ ารพยาธิวทิ ยา มีสถานทีแ่ ละเฟอร์นิเจอร์สาหรับ
ทางานด้านธุรการของแผนกและเก็บเอกสาร แยกเป็น
สัดส่วนจากห้องปฏิบตั กิ าร
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13.19 ห้องปฏิบตั กิ ารพยาธิวทิ ยา มีสถานทีแ่ ละเฟอร์นิเจอร์หอ้ ง
PANTRYแยกเป็นสัดส่วนออกจากห้องปฏิบตั กิ าร
13.20 แผนกไตเทียมมีสถานที่ และเฟอร์นิเจอร์สาหรับพักคอยของ
ญาติผปู้ ว่ ย แยกเป็ นสัดส่วน ต่างหากจากบริเวณส่วนของ
ผูป้ ว่ ย
13.21 แผนกไตเทียมบริเวณตัง้ เตียงผูป้ ว่ ย มีระยะห่างระหว่างเตียง
ไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร และความกว้างของทางเดินระหว่าง
ปลายเตียงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร
ST หมวดงานโครงสร้าง(ความมันคงแข็
่
งแรงของอาคาร)
14 มีการตรวจสอบอาคารประจาปี โดยผูต้ รวจสอบอาคารตาม
พ.ร.บ.ตรวจสอบอาคาร พ.ศ.2550 [L]
EE หมวดงานระบบไฟฟ้ าและสื่อสาร
15 ระบบไฟฟ้ ากาลัง 12
15.1 มีแผนผังระบบไฟฟ้ากาลัง
15.2 แนวการปกั เสาพาดสายไฟฟ้าเป็ นระเบียบเรียบร้อยและ
ปลอดภัย
[S]
15.3 บริเวณทีต่ ดิ ตัง้ หม้อแปลงไฟฟ้าแบบตัง้ พืน้ และนังร้
่ านต้องมีทว่ี ่าง
เพื่อปฏิบตั งิ าน และมีการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า เป็ นไปตาม
มาตรฐานการติดตัง้ ทางไฟฟ้าสาหรับประเทศไทยฉบับปีล่าสุด มี
พืน้ ทีเ่ พียงพอต่อการซ่อมบารุงและรถซ่อมบารุงสามารถเข้าถึง
ได้
มีป้ายแจ้งเตือนระวังอันตรายไฟฟ้าแรงสูง [S]
15.4 สายไฟฟ้ามีระยะห่างจากตัวอาคารทีจ่ ะไม่ก่อให้เกิดอันตราย
และมีความสูงจากผิวจราจรหรือทางเดินทีเ่ หมาะสม โดยไม่กดี
ขวางและเป็นอันตรายต่อบุคคลทัวไป
่ [S]
15.5 มีกระแสไฟฟ้าจ่ายให้กบั อุปกรณ์ทใ่ี ช้กบั ผูร้ บั บริการอย่างเพียง
พอตลอด 24 ชัวโมง
่ (ตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย [S]
15.6 มีการติดตัง้ แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก(ตู้ MDB) อยูใ่ นห้องทีท่ าด้วยวัสดุ
12
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มันคงแข็
่
งแรง13 มีทว่ี ่างเพื่อปฏิบตั งิ านเป็นไปตามมาตรฐาน
สามารถเข้าตรวจสอบและซ่อมบารุงได้สะดวก มีป้ายแจ้งเตือน
ระวังอันตรายจากไฟฟ้า [S]
15.7 ตูส้ วิทช์ตดั ตอน(PANEL BOARD)14 มีทว่ี ่างเพื่อปฏิบตั งิ าน
เป็นไป
ตามมาตรฐานสามารถเข้าตรวจสอบได้งา่ ยและอยูใ่ นสภาพทีย่ ดึ
ติดแน่นมันคงแข็
่
งแรง
15.8 ระบบการต่อลงดินของหม้อแปลงไฟฟ้า และแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก
(ตูM
้ DB)เป็ นไปตามมาตรฐานการติดตัง้ ทางไฟฟ้าสาหรับ
ประเทศ
ไทยฉบับปีล่าสุด [S]
15.9 ระบบการต่อลงดินของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแยกต่างหาก เช่น เครือ่ ง
กาเนิดไฟฟ้าสารองฉุ กเฉิน การติดตัง้ ต้องให้สอดคล้องกับ ATS
3P หรือ ATS 4P เป็ นไปตามมาตรฐานการติดตัง้ ทางไฟฟ้า
สาหรับประเทศไทยฉบับปีล่าสุด [S]
15.10 การต่อลงดินในพืน้ ทีท่ ไ่ี ม่มกี ารใช้เครือ่ งมืออุปกรณ์ไฟฟ้า(โซน 0)
และพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารใช้เครือ่ งมืออุปกรณ์ไฟฟ้า (โซน 1)สายดินติดตัง้
เป็นแบบแยก(TN–S)เป็ นไปตามมาตรฐานการติดตัง้ ทางไฟฟ้า
ในสถานทีเ่ ฉพาะ : บริเวณสถานพยาบาล ของ วสท. [S]

15.11 การต่อลงดินในพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารใช้เครือ่ งมืออุปกรณ์ไฟฟ้า(โซน 2)
ยกเว้นกลุ่มโซน1 เช่น บริเวณห้องผ่าตัด , ห้องICU ฯลฯ ซึง่ การ
จ่ายไฟฟ้าทีไ่ ม่ต่อเนื่อง สามารถก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวติ ได้สาย
ดินติดตัง้ เป็นแบบแยกออกจากระบบ (IT)เป็นไปตามมาตรฐาน
การติดตัง้ ทางไฟฟ้าใน สถานทีเ่ ฉพาะ : บริเวณสถานพยาบาล
ของ วสท. [S]
16 ระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง
16.1 ภายนอกอาคารมีการติดตัง้ เสาไฟฟ้าแสงสว่างหรือดวงโคมทีใ่ ห้
ความสว่างในเวลากลางคืนได้อย่างพอเพียงสภาพของเสาไฟฟ้า
13
14
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และดวงโคมมีการติดตัง้ อย่างมันคงแข็
่
งแรงและปลอดภัย [S]
ภายในอาคารมีค่าความเข้มของแสงสว่างพอเพียงและเหมาะสม
ต่อพืน้ ทีใ่ ช้งานตามมาตรฐานสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศ
ไทย [S]
ภายนอกอาคารมีอุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินและ
ป้อง
กันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารัว่
ระบบไฟฟ้ าสารองฉุกเฉิ น
มีระบบไฟฟ้าสารองฉุ กเฉินในการทางานของเครือ่ งกาเนิด
ไฟฟ้า15 ต้องสามารถจ่ายไฟใช้งานภายใน 10 วินาทีภายหลัง
ระบบไฟฟ้ากาลังหลักหยุดทางาน [S]
มีการทดสอบการทางานของเครือ่ งกาเนิดไฟฟ้าสารองเป็ น
ประจาและมีน้ามันสารองสาหรับการเดินเครือ่ งอย่างเพียงพอไม่
น้อยกว่า 8 ชัวโมง
่
เครือ่ งกาเนิดไฟฟ้าสารองต้องอยูใ่ นทีม่ ดิ ชิด โดยอาจอยูภ่ ายใน
อาคารหลักหรืออยูเ่ ป็ นอาคารแยกต่างหาก มีการป้องกัน
แรงสันสะเทื
่
อนและเสียง มีประตูทางเข้าออกสะดวกและกว้าง
เพียงพอต่อการเคลื่อนย้ายหรือซ่อมบารุงโดยมีระยะห่างโดยรอบ
จากเครือ่ งกับผนังไม่น้อยกว่า 1 เมตร [S]
ภายในอาคารทีต่ ดิ ตัง้ เครือ่ งกาเนิดไฟฟ้าสารอง ต้องมีการระบาย
อากาศทีด่ แี ละสะอาด มีแสงสว่างเพียงพอในการตรวจสอบการ
ทางานของเครือ่ ง [S]
ต้องมีรางระบายน้าภายในห้องเครือ่ งในตาแหน่งทีเ่ หมาะสมหรือ
รอบแท่นเครือ่ งสาหรับการระบายน้าเวลาทีท่ าความสะอาดพืน้

16.2

16.3

17
17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6 เครือ่ งกาเนิดไฟฟ้าต้องมีขนาดกาลังทีเ่ หมาะสมและเพียงพอ
สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าสารองให้กบั ดวงโคมและอุปกรณ์
การแพทย์ทจ่ี าเป็ นในแผนกอุบตั เิ หตุ ห้องผ่าตัด หอผูป้ ว่ ยหนัก
ห้องคลอด และธนาคารเลือดเป็นอย่างน้อย
17.7 มีเครือ่ งสารองไฟฟ้าฉุ กเฉิน (UPS) จ่ายให้กบั อุปกรณ์ทางการ
แพทย์ทส่ี าคัญ สาหรับวงจรช่วยชีวติ ซึง่ ไม่สามารถหยุดได้ มีการ
ใช้อย่างต่อเนื่องเพียงพอและเหมาะสม โดยอยูใ่ นสภาพทีพ่ ร้อม
15
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ใช้งาน
บันไดทางหนีไฟ/ทางสัญจร ห้องเครือ่ ง 16 และหน่วยบริการอื่นๆ
ต้องมีระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุ กเฉินซึง่ ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
เพิม่ เติมตามความเหมาะสมตามมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ฉุ กเฉิน และโคมไฟ ป้ายทางออกฉุ กเฉิน ของวสท. [L],[S]
ระบบโทรศัพท์
แนวการปกั เสาพาดสายโทรศัพท์ เป็ นระเบียบเรียบร้อยและ
ปลอดภัย
สายโทรศัพท์ มีระยะห่างจากตัวอาคารทีจ่ ะไม่ก่อให้เกิดอันตราย
และมีความสูงจากผิวจราจรหรือทางเดินทีเ่ หมาะสม ไม่กดี ขวาง
หรือเป็นอันตรายต่อบุคคลทัวไป
่
มีจานวนโทรศัพท์ตามความเหมาะสม เพื่อใช้ตดิ ต่อสื่อสาร
ระหว่างหน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอกได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
จากัดการใช้โทรศัพท์ไร้สายในบางพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามสาคัญ เช่น
ห้อง
ผ่าตัด ,ICU,CCU เป็ นต้น เพื่อป้องกันการรบกวนของคลื่น
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าซึง่ ทาให้อุปกรณ์เครือ่ งวัดทางานผิดพลาด
ได้
ระบบเสียงตามสาย
มีระบบเสียงตามสายไว้ประกาศเรียก หรือแจ้งข้อมูลข่าวสาร
ต่อทัง้ เจ้าหน้าทีแ่ ละผูร้ บั บริการได้สะดวกรวดเร็ว โดยสามารถได้
ยินอย่างชัดเจนทัง้ ภายในและภายนอกอาคาร
ระบบเรียกพยาบาล
มีระบบเรียกพยาบาลสาหรับติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าทีก่ บั
ผูป้ ว่ ย เพื่อผูป้ ว่ ยจะได้รบั การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที โดย
ติดตัง้ ทีห่ อ้ งพักผูป้ ว่ ย-ห้องน้ าผูป้ ว่ ยและทีท่ างานพยาบาลและ
มีไฟสัญญาณแสดงหน้าห้องพัก

17.8

18
18.1
18.2

18.3
18.4

19

20

21 ระบบแจ้งเหตุเพลิ งไหม้
21.1 มีการติดตัง้ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในทุกชัน้ ของอาคาร
ประกอบด้วย อุปกรณ์ส่งสัญญาณทีส่ ามารถส่งเสียง หรือ
สัญญาณให้ผทู้ อ่ี ยูภ่ ายในอาคารได้ยนิ หรือทราบอย่างทัวถึ
่ ง โดย
16

ห้องเครื่อง ดูคาอธิบายศัพท์/แหล่งข้อมูลอ้างอิง/รายละเอียดเพิ่มเติม
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การควบคุมด้วยมือหรือด้วยระบบอัตโนมัติ ในตาแหน่งที่
เหมาะสม เช่น โถงพักรอ ห้องพักผูป้ ว่ ย ห้องทางาน เป็ นต้น
โดยการติดตัง้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ของ วสท. [L],[S]
21.2 มีการตรวจสอบและทดสอบเป็นประจาอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้
22

23

24

25

26

27

ระบบทีวีรวม
มีการติดตัง้ ระบบทีวรี วม และกระจายสัญญาณไปยังเต้ารับตาม
จุดต่าง ๆ เพื่อใช้สาหรับการรับชม ข้อมูล ข่าวสาร เป็นต้น
ระบบทีวีวงจรปิ ด
มีการติดตัง้ ระบบทีววี งจรปิดตามจุดทีม่ คี วามเสีย่ ง โถงทางเข้า
หน้าประตู ลิฟต์ เป็ นต้น เพื่อป้องกันทรัพย์สนิ สูญหาย
ระบบป้ องกันการเข้า -ออก
มีการติดตัง้ ระบบป้องกันการเข้าออก เพื่อป้องก้นการเข้าถึงใน
สถานทีเ่ ฉพาะทีต่ อ้ งการความปลอดภัย
ระบบสื่อสารด้วยความเร็วสูง
มีการติดตัง้ ระบบสื่อสารด้วยความเร็วสูง เพื่อ การติดต่อสื่อสาร
และเชื่อมต่อด้วยระบบเครือข่าย
ระบบป้ องกันฟ้ าผ่า
มีการติดตัง้ ตัวนาล่อฟ้า ตัวนาลงดิน ระบบหลักดิน เพื่อป้องกัน
อันตรายจากฟ้าผ่าซึง่ จะทาให้อุปกรณ์ สิง่ ปลูกสร้างเสียหาย
วิธกี ารติดตัง้ เป็ นไปตามมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าสาหรับสิง่
ปลูกสร้างของ วสท. [S]
ระบบป้ องกันแรงดัน และกระแสเกิ น
มีการติดตัง้ อุปกรณ์ป้องกันแรงดัน และกระแสเกินทีแ่ ผงจ่ายไฟ
ฟ้าหลัก(ตู้ MDB) เพื่อป้องกันแรงดันและกระแสไฟเกินทีเ่ กิดจาก
ปจั จัยภายนอก เช่น ฟ้าผ่า,สวิทต์ชงิ่ ,การลัดวงจร เป็นต้น [S]

ME หมวดงานระบบเครื่องกล
28 ลิ ฟต์ (ถ้ามี)
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28.1 มีการแยกประเภทของลิฟต์ตามการใช้งานเช่น ลิฟต์โดยสาร
, ลิฟต์บรรทุกเตียงผูป้ ว่ ย ,ลิฟต์บริการ ,ลิฟต์พนักงาน
ดับเพลิง
เป็นต้น [L]
28.2 มีขนาดและจานวนเพียงพอต่อการใช้งาน [L]
28.3 บริเวณโถงหน้าลิฟต์ ต้องมีพน้ื ทีเ่ พียงพอต่อการใช้งานและมี
แสงสว่างทีเ่ หมาะสม [L]
28.4 บริเวณโถงหน้าลิฟต์บรรทุกเตียงผูป้ ว่ ย ต้องมีพน้ื ทีส่ ามารถ
เข็นเปลนอนสวนกันได้
28.5 กาหนดให้มลี ฟิ ต์สาหรับผูพ้ กิ ารและทุพลภาพทีใ่ ช้งานได้ [L]
28.6 บริเวณโถงหน้าลิฟต์และภายในห้องโดยสาร ต้องสะอาดมี
ระบบระบายอากาศทีเ่ หมาะสม [S]
28.7 ลิฟต์และอุปกรณ์พร้อมการติดตัง้ ต้องได้ตามมาตรฐานระบบ
ลิฟต์ โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ [S]
28.8 มีการตรวจสอบอุปกรณ์ การใช้งานและการบารุงรักษาตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด [S]
29 ระบบระบายอากาศ / ปรับอากาศ
29.1 ห้องหรือพืน้ ทีท่ ม่ี ผี ใู้ ช้งานให้มอี ากาศสะอาดจากภายนอกเติมเข้า
สู่หอ้ งให้ได้อตั ราการถ่ายเทอากาศทีเ่ หมาะสม โดยวิธธี รรมชาติ
หรือใช้วธิ ที างกล [S],[L]
29.2 บริเวณโถงพักคอยต้องโล่งสบาย มีอากาศถ่ายเทได้ดี ถ้ามีการ
ปรับอากาศจะต้องมีระบบระบายอากาศและเติมอากาศสะอาดที่
เหมาะสม [S]
29.3 มีการควบคุมทิศทางการเคลื่อนทีข่ องอากาศในบริเวณพืน้ ทีค่ วบ
คุมโดยให้อากาศไหลจากบริเวณทีม่ คี วามสะอาดมากไปยัง
บริเวณ
ทีม่ คี วามสะอาดน้อยกว่า [S]
29.4 พืน้ ทีห่ รือห้องทีม่ คี วามต้องการอากาศทีส่ ะอาดและข้อกาหนดอื่น
มากกว่าห้องทัวไป
่ ให้ปฏิบตั ไิ ด้ตามมาตรฐานระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศของ วสท. [S]
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29.5 ห้องตรวจผูป้ ว่ ยทีแ่ สดงอาการโรคติดเชือ้ ทางอากาศ ต้องมี
แรงดันอากาศภายในห้องเป็นลบ 17 [S]
29.6 มีการตรวจสอบอุปกรณ์ การใช้งานและการบารุงรักษาตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด [S]
29.7 ห้องความดันไอน้า ให้เป็นไปตามมาตรฐาน วสท. [L],[S]
30 ระบบแก๊สทางการแพทย์
30.1 กรณีทใ่ี ช้ทอ่ แก๊ส(Cylinder) จ่ายตรงให้กบั ผูป้ ่วย
 ท่อแก๊สสาหรับใช้งานทางการแพทย์ ต้องผ่านการผลิต
และทดสอบ มีเครือ่ งหมายและโค๊ตสีมาตรฐานตาม มอก.
กาหนด [S]
 จานวนของท่อแก๊สต้องมีจานวนเพียงพอต่อการใช้งาน
ประจาและสารอง
 การขนย้ายท่อแก๊ส ต้องใช้รถเข็นและอุปกรณ์จบั ยึดที่
มันคงแข็
่
งแรง [S]
 การเก็บท่อแก๊ส ต้องมีพน้ื ทีห่ รือห้องเก็บแยกเป็นสัดส่วน
ปลอดภัย มีการระบายอากาศทีเ่ หมาะสม มีทจ่ี บั ยึดท่อ
แก๊สทีม่ นคงแข็
ั่
งแรง [L]
 อุปกรณ์ เช่น เรคคูเลเตอร์ อุปกรณ์เครือ่ งมือแพทย์สาหรับ
ผูป้ ว่ ย ต้องมีการสอบเทียบแม่นยาเป็ นประจาอย่างน้อย
ทุก 12 เดือน [S]
30.2 กรณีการจ่ายแก๊สทางการแพทย์ดว้ ยระบบเส้นท่อ 18(Central
Pipeline)
 ห้องเก็บท่อแก๊ส19 (Cylinder Room)
ั ๊ ญญากาศและอากาศอัด
ต้องแยกเป็ นสัดส่วนกับห้องปมสุ
มีการจัดทาป้ายเตือนอันตราย มีการควบคุมเข้า-ออกห้อง
โดยอนุญาติเฉพาะผูท้ เ่ี กีย่ วข้องเท่านัน้ [S]
 ห้องเก็บท่อแก๊ส ต้องอยูใ่ นพืน้ ทีท่ ส่ี ามารถขนย้าย ขนส่งได้
17
18
19

แรงดันอากาศภายในห้องเป็นลบ ดูคาอธิบายศัพท์/แหล่งข้อมูลอ้างอิง/รายละเอียดเพิ่มเติม
ระบบเส้นท่อ(PIPE LINE) ดูคาอธิบายศัพท์/แหล่งข้อมูลอ้างอิง/รายละเอียดเพิ่มเติม
ท่อแก๊ส(CYLENDER) ดูคาอธิบายศัพท์/แหล่งข้อมูลอ้างอิง/รายละเอียดเพิ่มเติม
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สะดวกปลอดภัย
 ท่อแก๊สสาหรับใช้ทางการแพทย์ ต้องผ่านการผลิตและทด
สอบเครือ่ งหมายและโค๊ดสีมาตรฐานตาม มอก.กาหนด [S]
 จานวนของท่อแก๊ส ต้องมีจานวนเพียงพอต่อการใช้งาน
ประจาและสารอง
 การขนย้ายท่อแก๊ส ต้องใช้รถเข็นและอุปกรณ์จบั ยึดที่
มันคงแข็
่
งแรง
ั ๊ ญญากาศและอากาศอัดควรมีการเก็บเสียงได้ด ี
 ห้องปมสุ
ขณะเครือ่ งทางาน
 อุปกรณ์ประกอบเส้นท่อเช่น ท่อนาแก๊ส วาล์ว โซนวาล์ว 20
หัวจ่ายแก๊ส21 อะลาม22 ศูนย์จา่ ยแก๊ส เป็นต้นต้องมีการติด
ตัง้ และใช้อุปกรณ์ได้ตามมาตรฐาน [S]
 กรณีมกี ารใช้แก๊สออกซิเจนเหลว ถังบรรจุออกซิเจนเหลว
ต้องถูกติดตัง้ ในพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามปลอดภัยได้ตามมาตรฐาน
กาหนด มีรวั ้ โปร่งกัน้ โดยรอบ มีป้ายเตือนอันตราย [S]
 มีการตรวจทดสอบอุปกรณ์ การใช้งานได้ตามมาตรฐาน
และการบารุงรักษาตามระยะเวลาทีก่ าหนด [S]
30.7 กรณีใช้ออกซิเจนเหลว (LIQUID) จุดติดตัง้ จะต้องห่างออกจาก
อาคารต่างๆในระยะทีป่ ลอดภัย มีรวั ้ โปร่งโดยรอบ มีป้ายเตือน
อันตราย และมีระบบดูแลบารุงรักษาอย่างสม่าเสมอ [L],[S]
SN หมวดงานระบบประปาและสุขาภิ บาล
31 ระบบป้ องกันอัคคีภยั
มีเครือ่ งดับเพลิงชนิดทีส่ ามารถดับเพลิง เหมาะสมกับประเภท
และชนิดของไฟ ติดตัง้ ตามมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
31.1 ถังดับเพลิงเคมี23 (A,B & C TYPE) ติดตัง้ ในตาแหน่งที่
เหมาะสม
มองเห็นและสามารถหยิบใช้ได้งา่ ย ครอบคลุมพืน้ ที่ 1,000
ตร.ม./ 1 ถัง [L]
20
21
22
23

วาล์วควบคุมบริเวณ(ZONE VALVE) ดูคาอธิบายศัพท์/แหล่งข้อมูลอ้างอิง/รายละเอียดเพิ่มเติม
หัวจ่ายแก๊ส(OUT LET) ดูคาอธิบายศัพท์/แหล่งข้อมูลอ้างอิง/รายละเอียดเพิ่มเติม
ระบบสัญญาณเตือน(LINE ALARM) ดูคาอธิบายศัพท์/แหล่งข้อมูลอ้างอิง/รายละเอียดเพิ่มเติม
ถังดับเพลิงเคมี ดูคาอธิบายศัพท์/แหล่งข้อมูลอ้างอิง/รายละเอียดเพิ่มเติม
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31.2 ถังดับเพลิงชนิดสารสะอาด (CLEAN AGENT) ติดตัง้ ใน
ตาแหน่ง
ทีเ่ หมาะสม เช่น ICU , CCU ฯลฯ [S]
31.3 ระบบดับเพลิงชนิดสารสะอาด (CLEAN AGENT) เช่น ก๊าซ
ไนโตรเจน , ก๊าซ FM 200 , ก๊าซ NOVEC และก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ฯลฯ ติดตัง้ ทีเ่ หมาะสม เช่น แผนก IT , เวช
ระเบียน ฯลฯ [S]
31.4 ภายในอาคารต้องมีระบบดับเพลิงแบบสายฉีดน้าดับเพลิง
ทุกชัน้ ในระยะครอบคลุม 30เมตร และมีหวั รับน้าดับเพลิงภาย
นอกอาคารทีร่ ะดับพืน้ ดินทีร่ ถดับเพลิงสามารถเข้าถึง [L]
31.5 สาหรับอาคารขนาดใหญ่ (เฉพาะอาคารทีก่ ่อสร้างหลังปี พ.ศ.
2535) จะต้องมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ24เทียบเท่าระบบสปริง
เกอร์ และมีปริมาณน้าสารองดับเพลิงตามกฎหมายควบคุม
อาคาร [L]
32 ระบบประปา
32.1 มีแผนผังระบบประปา
32.2 มีระบบจ่ายน้าประปาทีส่ ะอาด ไม่ปนเปื้อนสิง่ ทีเ่ ป็นอันตรายต่อ
สุขภาพไม่มกี ารรัวซึ
่ มและมีปริมาณแรงดันเพียงพอต่อการใช้
งาน
[S]
32.3 มีระบบสารองน้าประปาทีส่ ามารถให้บริการได้ตลอดระยะเวลา
การรักษา [L]
32.4 ในการสารองน้าประปาจะต้องไม่มกี ารรัวซึ
่ มและติดตัง้ ในสถานที่
เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนน้าประปา เช่นระดับฝาถังน้า
ใต้ดนิ ต้องสูงกว่ารางระบายน้าโดยทัวไป
่ โดยสารองน้าไว้ใช้ได้ 2
วัน [S]
32.5 มีฝาถัง สาหรับการตรวจสอบ บารุงรักษา ปิดมิดชิด มีกุญแจ
ล๊อคป้องกันสัตว์ แมลง หรือคนตกลงเข้าไปในถัง [S]
33 ระบบระบายน้าและระบบสุขาภิ บาล
33.1 มีแผนผังระบบระบายน้าและระบบสุขาภิบาล [L]

24
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33.2 มีระบบการระบายน้าฝนจากอาคาร สู่ระบบระบายน้าฝนรวม
อย่างเหมาะสมเช่นรางระบายน้ารอบอาคาร บ่อพักระบบระบาย
น้าฝนด้านข้างถนนโดยมีความลาดเอียงเพียงพอ ไม่ก่อให้เกิด
การตกตะกอนในท่อ หรือรางมีตะแกรงดักขยะของระบบระบาย
น้า
ฝนก่อนปล่อยออกสู่แหล่งระบายน้าสาธารณะและไม่มบี ริเวณน้า
ขังทีก่ ่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธ์ยงุ [L]
33.3 มีการแยกประเภทท่อต่าง ๆ ตามระบบการใช้งานอย่างชัดเจน
เช่น ท่อส้วม ท่อน้าทิง้ ท่อระบายน้าฝน ท่อระบายน้าจาก
เครือ่ งปรับอากาศ โดยไม่มกี ารรัวซึ
่ ม [S]
33.4 ระบบสุขาภิบาลห้องปฏิบตั กิ าร เช่น ห้อง Lab ,ห้องทันตกรรม
,
, ห้องล้างไต , ห้องล้างเครือ่ งมือ ,ห้องรังสี ,หน่วยจ่ายกลาง
ปราศจากเชือ้ เป็นต้น ประกอบด้วย ท่อประปา , ท่อระบายอา
กาศ , ท่อน้าทิง้ (ท่อชนิดพิเศษ ทนกรดด่าง)เครือ่ งมือและ
อุปกรณ์
(ชนิดพิเศษเฉพาะ) เช่น ชุดกรองหินปูน เป็นต้น [S]
34 ระบบบาบัดน้าเสีย
34.1 มีแผนผังระบบบาบัดน้าเสีย
34.2 มีระบบบาบัดน้าเสียรวมหรือแยกเฉพาะอาคารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
สามารถรองรับปริมาณน้าเสียอย่างพอเพียงและเหมาะสม [L]
34.3 มีระบบการดูแลทีด่ ตี ามมาตรฐานทีก่ าหนดและคุณภาพน้าทีผ่ ่าน
การบาบัดแล้วจะต้องได้มาตรฐานตามคุณภาพน้าทิง้ ที่
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อมและกระทรวง
สาธารณสุขกาหนด [L]
34.4 ระบบน้าเสียรวม ประกอบด้วย
- เครือ่ งสูบน้าเสีย,เครือ่ งเติมอากาศ,เครือ่ งจ่ายสารคลอรีน
พร้อมตูค้ วบคุม เป็นต้น
- ท่อระบายน้าเสียและอุปกรณ์
- บ่อพักน้าเสีย ค.ส.ล. หรือสาเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ [L]
34.5 ระบบน้าเสียประจาอาคาร ประกอบด้วย
- ถังบาบัดน้าเสีย ค.ส.ล. หรือสาเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์
ประกอบ
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- แบบเติมอากาศ
- แบบไม่เติมอากาศ
- ท่อระบายน้าเสียและอุปกรณ์ บ่อพักน้าเสีย ค.ส.ล. หรือ
สาเร็จรูป
- เครือ่ งสูบน้าเสียพร้อมตูค้ วบคุม [L]
35 การจัดเก็บและกาจัดขยะ
35.1 มีการแยกการจัดเก็บและกาจัดขยะทัวไปออกจากขยะติ
่
ดเชือ้
35.2 มีภาชนะรองรับทีม่ ฝี าปิดมิดชิด ไม่รวซึ
ั ่ ม ทาด้วยวัสดุทท่ี าความ
สะอาดง่ายและเหมาะสมต่อการเคลื่อนย้ายไปกาจัดได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย [L]

35.3 อาคารทีพ่ กั และกาจัดขยะเป็ นอาคารมิดชิด สามารถป้องกัน
แมลงและสัตว์ได้มกี ารระบายอากาศทีด่ ี ไม่มกี ลิน่ รวมทัง้ มีป้าย
บอกรายละเอียดประเภทของขยะอย่างชัดเจน และมีการติดตัง้
ดวงโคมให้ความสว่างบริเวณอาคารพักขยะ [L]
35.4 อาคารทีพ่ กั ขยะและกาจัดมูลฝอยอยูใ่ นตาแหน่งทีส่ ามารถ
เคลื่อนย้ายขยะเข้าออกได้สะดวกและต้องไม่อยูใ่ นบริเวณทีม่ ี
ผูค้ นเดินสัญจรผ่านไปมา [S]
35.5 มีระบบระบายน้าจากอาคารพักขยะมูลฝอยหรือบริเวณล้างทา
ความสะอาดภาชนะใส่มลู ฝอย ไหลลงสู่ระบบบาบัดน้าเสีย
หรือบ่อเกรอะบ่อซึม [L]
35.6 มีการบริหารจัดการการกาจัดขยะติดเชือ้ และขยะอันตรายด้วย
วิธที เ่ี หมาะสมทีม่ ปี ระสิทธิภาพตามประเภทของขยะ [L]
35.7 เตาเผาขยะ (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามมาตรฐานกระทรวง
วิทยาศาสตร์และกรมควบคุมมลพิษ [L]
LS หมวดงานภูมิทศั น์
36 สภาพแวดล้อมและภูมิทศั น์ 25
36.1 บริเวณพักผ่อน มีพน้ื ทีร่ องรับเพียงพอต่อผูใ้ ช้บริการมีความ
ร่มรืน่ สวยงาม สงบ มีอากาศถ่ายเททีด่ ี และเหมาะสมกับผูใ้ ช้แต่
ละวัย รวมทัง้ เด็กและผูส้ งู อายุดว้ ย
25
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36.2 การเลือกใช้พชื พรรณ มีความเหมาะสมตามประโยชน์ใช้สอยของ
แต่ละพืน้ ที่ และเลือกใช้พรรณไม้ทใ่ี ห้ประโยชน์ดา้ นความรู้ เช่น
ไม้ดอกหอม สวนสมุนไพร สวนสุขภาพเป็นต้น
36.3 พืน้ ทีร่ ะหว่างอาคาร มีการจัดภูมทิ ศั น์ ใช้พรรณไม้ทด่ี แู ลรักษา
ง่าย หรือใช้วสั ดุตกแต่งพืน้ ผิวซึมน้า (Porous Pavement)
36.4 การจัดพืชพรรณ มีการออกแบบเรียบง่าย ประหยัดพลังงาน มี
การหลีกเลีย่ งการใช้สารเคมี หรือให้ใช้สารจากธรรมชาติ โดย
คานึงถึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
36.5 การดูแลรักษา มีการจัดทาแผนงาน/แผนปฏิบตั กิ ารทีส่ อด
คล้องกับการดาเนินงานด้านสิง่ แวดล้อมและภูมทิ ศั น์ เช่น การ
บารุงดูแลรักษาพืชพรรณ น้าท่วมขังบริเวณถนนทางเดินเท้าและ
บริเวณอื่นๆ การดูแลรักษาความสะอาดเป็นอย่างดี ไม่มเี ศษขยะ
และมีถงั ขยะเพียงพอ และตาแหน่งทีเ่ หมาะสม
แหล่งอ้างอิ ง : [L] หมายถึง กฎหมาย , [S] หมายถึง มาตรฐาน
คาอธิ บายศัพท์/แหล่งข้อมูลอ้างอิ ง/รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
โครงสร้าง ตาแหน่ งที่ตงั ้ ทางกายภาพและสภาพแวดล้อม
ลาดับ คา/ข้อความ
ความหมาย/คาอธิบาย/แหล่งอ้างอิง/รายละเอียดเพิม่ เติม
1

แผนพัฒนา

2

การวางผัง

3

ผังหลัก
(Master plan)

การวางแผนการพัฒนาเป็นขัน้ ตอนในด้านต่าง ๆ ได้แก่
1.ด้านการบริหารจัดการ
2.ด้านกิจกรรมบริการ/ระบบบริหาร
3.ด้านบุคลากร
4.ด้านอุปกรณ์/เครือ่ งมือ
5.ด้านโครงสร้าง/สถานที่
การนาสภาพการณ์ในอดีตและปจั จุบนั ในการทานายความต้องการด้านการให้
บริการในอนาคต/การใช้เกณฑ์เชิงพืน้ ทีใ่ นการแก้ปญั หาด้าน Spatial Function/
การกาหนดทิศทางการพัฒนาจากศักยภาพและข้อจากัด
ทัง้ นี้ผงั บริเวณและผังแม่บท (Site plan & Master plan) นัน้ เป็นเครือ่ งมือใน
การกาหนดทิศทางในการพัฒนาพืน้ ที่
การวางแผนด้านอาคารสถานทีแ่ ละสภาพแวดล้อมอย่างเป็นขัน้ ตอน มีพน้ื ทีใ่ ช้
สอย
ทีเ่ หมาะสมต่อกิจกรรม มีความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทีด่ ี มีการจัดกลุ่ม
กิจกรรม
หรือความสัมพันธ์ของกิจกรรม (Zoning) อย่างเหมาะสม และมีการใช้ทด่ี นิ ทีม่ ี
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4

ผังบริเวณ
(Site plan)

5

ทางเดินเชื่อมระหว่าง
อาคาร

6

ทางลาด

7

ทีจ่ อดรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์

ลาดับ คา/ข้อความ
8

9

ประสิทธิภาพ
แผนผังแสดงตาแหน่ งทีต่ งั ้ ของอาคารตามสภาพปจั จุบนั เพื่อเป็ นข้อมูลใช้ใน
การ
วางผังหลัก
สิง่ ทีก่ ่อสร้างขึน้ สาหรับอานวยความสะดวกรวมทัง้ ความปลอดภัยให้กบั
ผูใ้ ช้บริการ
และบุคลากรของสถานบริการสุขภาพขณะสัญจรติดต่อระหว่างหน่วยบริการและ
หรืออาคารต่างๆ ภายในสถานพยาบาลและหรือโรงพยาบาลซึง่ โดยทัวไปมี
่
ลักษณะ
เป็ นทางเดินมีหลังคาหรือสิง่ ปกคลุมเพื่อป้องกันแสงแดดและน้ าฝน ก่อสร้างด้วย
โครงสร้างและวัสดุถาวร ยกพืน้ สูงจากระดับดิน ปลายทางเดินแต่ละด้านมีระดับ
เสมอพืน้ อาคารทีเ่ ชื่อมต่อ
สิง่ ทีก่ ่อสร้างขึน้ สาหรับอานวยความสะดวกรวมทัง้ ความปลอดภัยให้กบั
ผูใ้ ช้บริการ
และบุคลากรของสถานบริการสุขภาพใช้สญ
ั จรติดต่อระหว่างหน่วยบริการและ
หรืออาคารต่างๆภายในสถานพยาบาลและหรือโรงพยาบาล ในกรณีทอ่ี าคารมี
ระดับพืน้ ภายในอาคารหรือระดับพืน้ ภายในอาคารกับภายนอกอาคารมีความ
ต่างระดับกัน ซึง่ โดยทัวไปมี
่ ลกั ษณะเป็นทางเดินเอียงลาดทีม่ คี วามชันระหว่าง
1:6 ถึง1:12 โดยพืน้ ผิวของจุดต่อเนื่องระหว่างพืน้ กับทางลาดต้องเรียบไม่สะดุด
สถานทีห่ รือพืน้ ทีซ่ ง่ึ จัดไว้สาหรับจอดรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ เพื่อ
อานวยความสะดวก รวมทัง้ เพื่อความปลอดภัยของชีวติ และทรัพย์สนิ ให้กบั
ผูใ้ ช้บริการทัวไป
่ ผูพ้ กิ ารหรือทุพลภาพและคนชรา รวมทัง้ บุคลากรของ
หน่วยบริการ ระหว่างการรับและการให้บริการในหน่วยบริการของ
สถานพยาบาลและหรือโรงพยาบาล
ความหมาย/คาอธิบาย/แหล่งอ้างอิง/รายละเอียดเพิม่ เติม

บริเวณรับ-ส่งผูป้ ว่ ยหน้า สถานทีห่ รือพืน้ ทีซ่ ง่ึ จัดไว้เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้บริการทัวไป
่ ผู้
อาคาร
พิการหรือทุพลภาพและคนชรา ซึง่ เดินทางมารับบริการโดยรถยนต์หรือ
รถจักรยานยนต์ทงั ้ โดยรถส่วนตัวและสาธารณะ ใช้จอดรถยนต์หรือ
รถจักรยานยนต์ชวคราวเพื
ั่
่อรับ-ส่งผูป้ ว่ ยบริเวณทางเข้าหลักของอาคาร
หน่ วยบริการ โดยเฉพาะอาคารผูป้ ว่ ยนอกและอาคารอุบตั เิ หตุ ซึง่ จาเป็ นต้อง
ลาเลียงผูป้ ว่ ยได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
ห้องน้า-ห้องส้วม
สถานทีห่ รือพืน้ ทีซ่ ง่ึ จัดไว้เพื่ออานวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กบั
ผูใ้ ช้บริการทัวไป
่ ผูพ้ กิ ารหรือทุพลภาพและคนชราซึง่ เดินทางมารับบริการ
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รวมทัง้ บุคลากรของหน่วยบริการ ใช้ขบั ถ่ายของเสียออกจากร่างกายอย่าง
ถูกสุขอนามัย
บันไดทีจ่ ดั เตรียมไว้เพื่อเป็นทางออกฉุกเฉิน ในกรณีเกิดเพลิงไหม้อาคาร

10

บันไดหนีไฟ

11

เฟอร์นิเจอร์
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หัวจ่ายแก๊ส (OUTLET) จุดจ่ายแก๊สของระบบเส้นท่อ (PIPELINE) ทีเ่ ตียงผูป้ ว่ ย

เฟอร์นิเจอร์สาหรับผูม้ ารับบริการและเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการภายใน
โรงพยาบาล เช่น ชุดเก้าอีพ้ กั คอยสาหรับผูม้ ารับบริการ, เคาน์เตอร์สาหรับ
เจ้าหน้าที,่ โต๊ะทางานเจ้าหน้าที่ ชัน้ วางของหรืออุปกรณ์เครือ่ งใช้อ่นื ๆ
สาหรับเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ าน ทัง้ เฟอร์นิเจอร์แบบติดตัง้ ในที่( built-in)และ
แบบลอยตัว/เคลื่อนย้ายได้(ไม่รวมครุภณ
ั ฑ์การแพทย์ ได้แก่ รถเข็นเปลนอน
เตียงคนไข้ เครือ่ งเอ็กซเรย์ เป็นต้น)
12
ระบบไฟฟ้ากาลัง
ระบบไฟฟ้าทีป่ ระกอบไปด้วย ระบบการผลิต ระบบการส่ง ระบบการ
จาหน่ าย และระบบการใช้กาลังไฟฟ้า ทัง้ แรงต่ าและแรงสูง
13
ห้องทีส่ ร้างด้วยวัสดุ
ห้องทีส่ ร้างด้วยวัตถุทส่ี ามารถกันไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชัวโมง
่ อาจทาด้วยอิฐ,
มันคงแข็
่
งแรง/วัตถุทนไฟ คอนกรีต หรือเหล็ก เป็นต้น
14
ตูส้ วิทซ์ตดั ตอน
ตูท้ อ่ี อกแบบให้ตดิ ตัง้ บนพืน้ ผิวหรือผนัง โดยมีกรอบด้านและฝาปิด
ซึง่ เปิดได้และมีอุปกรณ์ปิด-เปิด วงจรไฟฟ้าอยูภ่ ายใน
15
เครือ่ งกาเนิดไฟฟ้า
บริภณ
ั ฑ์ทางด้านเครือ่ งกล-ไฟฟ้า ทีแ่ ปลงพลังงานกลให้เป็ นพลังงานไฟฟ้าเพื่อ
จ่าย
พลังงานไฟฟ้าให้โหลดเมือ่ ระบบไฟฟ้าของการการไฟฟ้าเกิดขัดข้อง หรือต่อ
ขนาน
เข้ากับระบบไฟฟ้าเพื่อจ่ายโหลดร่วมกันกับระบบของการไฟฟ้า
16
ห้องเครือ่ ง
ห้องทีต่ ดิ ตัง้ อุปกรณ์ทางไฟฟ้าสุขาภิบาลหรืออุปกรณ์อ่นื ๆ ซึง่ สามารถปิด-เปิด
ได้
พร้อมทัง้ มีระบบระบายอากาศทีเ่ หมาะสม
17
แรงดันอากาศภายใน
แรงดันอากาศภายในห้องทีม่ แี รงดันต่ากว่าแรงดันบริเวณรอบ ๆ ห้อง
ห้องเป็นลบ
18
ระบบเส้นท่อ
ระบบจ่ายแก๊สผ่านท่อทองแดง ทีจ่ า่ ยแก๊สมาจากศูนย์จา่ ยแก๊สของอาคาร
(PIPELINE)
19
ท่อแก๊ส (CYLINDER) ถังบรรจุแก๊ส ทีส่ ามารถทนแรงดันได้สงู และได้มาตรฐาน มอก.359-2537
20
วาล์วควบคุมบริเวณ
วาล์วปิด-เปิดของระบบจ่ายแก๊สแบบเส้นท่อ (PIPELINE) เพื่อปิด-เปิดแก๊สทีจ่ ะ
(ZONE VALVE)
จ่ายให้แต่ละแผนก
ลาดับ คา/ข้อความ
ความหมาย/คาอธิบาย/แหล่งอ้างอิง/รายละเอียดเพิม่ เติม

22

22

ระบบสัญญาณเตือน
(LINE ALARM)

23

ถังดับเพลิงเคมี

24

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

25

สภาพแวดล้อมและ
ภูมทิ ศั น์

ระบบเตือนในกรณีมปี ญั หาระบบจ่ายแก๊สภายในเส้นท่อทองแดง มีแรงดันต่ า
กว่า
ทีก่ าหนดไว้
ถังดับเพลิงซึง่ เป็นชนิดหิว้ ได้ บรรจุสารเคมีประเภท A,B,C ซึง่ สามารถใช้
ดับเพลิง
ได้เกือบทุกประเภท ยกเว้นอุปกรณ์ไฟฟ้า และได้มาตรฐาน มอก. น้าหนักถัง
ต้อง
ไม่เกิน 20 ปอนด์
ระบบดับเพลิงทีท่ างานไดทันทีโดยอัตโนมัติ เมือ่ เกิดเพลิงไหม้
องค์ประกอบทางภูมสิ ถาปตั ยกรรม ได้แก่ องค์ประกอบด้านกายภาพ เช่น
GREEN DESIGN การใช้พชื พรรณ ประโยชน์ใช้สอยของรูปแบบสวน
สุนทรียภาพและ
ความงาม และองค์ประกอบด้านบริหารจัดการ เช่น การประหยัดพลังงาน การ
จัดการวัสดุเหลือใช้นากลับมาใช้อกี เช่น เศษใบไม้นามาทาปุ๋ย

