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คํานํา
สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีบทบาทหนาที่ในการสนับสนุนให
โรงพยาบาลภาครัฐ
สามารถใหบริการประชาชนไดอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากลเปนที่ยอมรับของ
ประชาชน
ประกอบกับรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันกําหนดใหคนไทยทุกคนมีสิทธิเสมอภาคในการรับบริการที่ดี
ที่สุดตามเกณฑมาตรฐาน สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงไดจัดทํามาตรฐาน
บริการสาธารณสุขขึ้นเพื่อสนองความตองการของประชาชนผูมารับบริการ แตขณะเดียวกันจะตองมีมาตรฐาน
ทางการบริการที่ถูกตองตามหลักวิชาการ วิชาชีพ และกฎหมายกําหนดเพื่อความสุขและความปลอดภัยของผูให
และผูรับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงไดพัฒนามาตรฐานเฉพาะดานเกี่ยวกับการพัฒนา ประกอบกับ
มาตรฐานดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยของโรงพยาบาล ยังมิไดมีการกําหนดขึ้นในโรงพยาบาล
ของรัฐ สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพซึ่งมีหนาที่ในการสนับสนุนใหโรงพยาบาลพัฒนาใหไดมาตรฐานบริการ
ดังกลาว
จึงเห็นควรใหมีการพัฒนามาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยเพื่อใหโรงพยาบาล
สามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาและตรวจสอบมาตรฐานดังกลาวได โดยอิงแนวทางการตรวจมาตรฐาน
ดานสิ่งแวดลอมในสถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืน ของกลุมงานสถานพยาบาล กองประกอบ
โรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปนแนวทางในการพัฒนาและผานการพิจารณาโดยนําไปทดลองใช
ประเมินโรงพยาบาลของรัฐ และระดมความคิดเห็นจากผูแทนโรงพยาบาลตาง ๆ มีมติควรเพิ่มเรื่องความ
ปลอดภัยของบุคลากร
นําเสนอคณะกรรมการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมใน
โรงพยาบาลปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม และคณะกรรมการเห็นควรใชเปนมาตรฐานของโรงพยาบาลตอไป
มาตรฐานดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยใน
อนึ่ง
เอกสารฉบับนี้ประกอบดวย
โรงพยาบาล และแบบการตรวจมาตรฐานดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล และ
การบริหารจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล
สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข หวังวา
มาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล
คงจะเปนประโยชนกับโรงพยาบาลที่จะ
นําไปใชพัฒนางานคุณภาพบริการของโรงพยาบาล หากมีขอบกพรองหรือควรแกไขเพิ่มเติมประการใด กรุณา
แจงใหสํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อจะไดใชเปน
ขอมูลในการปรับปรุงแกไขในโอกาสตอไป
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมา
ในยุคปจจุบัน การพัฒนาโรงพยาบาลสูคุณภาพมีความจําเปนอยางยิ่งเนื่องจากตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบันกําหนดวา คนไทยทุกคนมีสิทธิเสมอภาคในการรับบริการที่ดีที่สุดตามเกณฑ
มาตรฐาน และใหมีกระบวนการทางสังคมมาเกี่ยวของ
ฉะนั้นโรงพยาบาลจะตองเรงรัดในการปรับปรุง
คุณภาพโรงพยาบาลดานตางๆ
ใหไดมาตรฐานบริการสุขภาพ
ซึ่งเปนความตองการของประชาชนใน
ขณะเดียวกันมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยก็มีความจําเปนจะตองพัฒนาขึ้น เพื่อใชเปน
แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพของโรงพยาบาล
สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ จึงไดจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนารูปแบบการบริการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลขึ้น ซึ่ง
ประกอบดวยนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ ผูอํานวยการโรงพยาบาล ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ และไดทบทวน
วรรณกรรมพบวายังไมเคยมีหนวยงานใดไดจัดทํามาตรฐานดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
สําหรับโรงพยาบาลของรัฐ
คณะกรรมการจึงมีมติวาควรจัดทํามาตรฐานกอนการจัดทําแนวทาง/รูปแบบ
คณะกรรมการดังกลาวจึงไดจัดทํามาตรฐานดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยโดยอิงตามแนวทาง
แนวทางการตรวจมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมในสถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืนของกลุมงาน
สถานพยาบาลกองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
แกไข โดยเพิ่มเรื่องความปลอดภัยของบุคลากร และไดดําเนินการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานดังกลาวและ
กําหนดเปนมาตรฐานดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยของโรงพยาบาลขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหโรงพยาบาลมีมาตรฐานดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล
2.2 เพื่อใหโรงพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพการใหบริการสุขภาพแกประชาชน ชุมชน และรวมทั้ง
ผูใหบริการมีความปลอดภัย
3. ขั้นตอนการดําเนินงาน
3.1 แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลตาม
คําสั่งที่ 128/2547 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
ในโรงพยาบาล
3.2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการดําเนินงาน
3.3 ประชุมปฏิบัติการเพื่อระดมสมองคณะกรรมการพิจารณารางมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและ
ความปลอดภัยพรอมแบบตรวจประเมิน
3.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงพยาบาลที่ผานการพัฒนาและรับรองมาตรฐาน ISO 14001 หรือ HA
จํานวน 12 แหง ประกอบดวยโรงพยาบาลในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย 2 แหง โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย
1 แหง รพศ. 2 แหง รพท. 1 แหง และรพช. 6 แหง ดังรายชื่อตอไปนี้
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3.4.1 โรงพยาบาลเลิดสิน
จังหวัดกรุงเทพ
3.4.2 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
3.4.3 โรงพยาบาลนครพิงค
จังหวัดเชียงใหม
3.4.4 โรงพยาบาลสันปาตอง
จังหวัดเชียงใหม
3.4.5 โรงพยาบาลศรีนครินทร
จังหวัดขอนแกน
3.4.6 โรงพยาบาลขอนแกน
จังหวัดขอนแกน
3.4.7 โรงพยาบาลพล
จังหวัดขอนแกน
3.4.8 โรงพยาบาลโพธาราม
จังหวัดราชบุรี
3.4.9 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดพิจิตร
3.4.10 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
3.4.11 โรงพยาบาลพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา
3.4.12 โรงพยาบาลบางคลา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
3.5 คณะกรรมการดังกลาวศึกษาดูงานและทดสอบแบบประเมินในโรงพยาบาลที่มีการพัฒนาและได
ผานการรับรองคุณภาพจํานวน 12 แหง
3.6 สรุปผลและปรับปรุงรางมาตรฐานดังกลาว
3.7 นําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน
3.8 จัดพิมพและเผยแพร
4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
โรงพยาบาลมีมาตรฐานดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล และสามารถตรวจ
ประเมินดานสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลตอไป
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บทที่ 2
มาตรฐานดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล
การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม (Environmental Sanitation) องคการอนามัยโลกไดใหความหมายไววา คือ
งานที่กระทําเพื่อควบคุมสิ่งปจจัยแวดลอมตาง ๆ ที่เปนองคประกอบทางกายภาพทั้งหมดที่มนุษยกระทํา ซึ่ง
ทําใหเกิดผลกระทบที่เปนอันตรายตอการพัฒนาทางดานสุขภาพรางกาย และการดํารงชีวิตอยูรอดของมนุษย
การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม มีความหมายเชนเดียวกันกับคําวา “การอนามัยสิ่งแวดลอม” (Environmental
Health) ดังนั้น การดําเนินการพัฒนางานดานอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล จึงเปนการพัฒนาดาน
สถานที่ องคประกอบทางกายภาพ รวมทั้งกิจกรรมของโรงพยาบาลที่คาดวาอาจสงผลกระทบตอสุขภาพ
อนามัยของ
ผูรับบริการ ผูใหบริการและประชาชนหรือชุมชนใกลเคียง เพื่อควบคุมปองกันไมใหสิ่งแวดลอมที่เปน
องคประกอบทางกายภาพมีผลกระทบตอมนุษย ประกอบกับโรงพยาบาลซึ่งเปนสถานที่รักษาพยาบาลผูปวย
ดวยโรคติดตอและไมติดตอ และมีกจิ กรรมที่เกี่ยวของกับการรักษาพยาบาลในหลาย ๆ ดาน ฉะนั้นจึงตอง
ตระหนักถึง ปจจัยทางสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลที่มีผลตอประชาชน ผูรับบริการและบุคลากรผูใหบริการ
ซึ่งควรประกอบดวย
1. บริเวณภายนอกรอบ ๆ อาคาร
บริเวณนอกรอบ ๆ อาคาร หมายถึง พื้นที่ทงั้ หมดที่อยูรอบอาคารสถานพยาบาล และอยูในความ
รับผิดชอบของสถานพยาบาล
1.1 สภาพแวดลอมโดยทั่วไปมีความสะดวกในการใหบริการ สะอาด เปนระเบียบเรียบรอยและ
ปลอดภัย โดยมีองคประกอบที่ตองคํานึง คือ
1.1.1 ที่จอดรถรับสงผูปวยฉุกเฉิน/ผูปวยทัว่ ไปและที่จอดรถเฉพาะสําหรับผูพ ิการ รวมถึง
ระบบการจัดการจราจรภายในสถานพยาบาล
1.1.2 ทางเทาภายในโรงพยาบาล ระบบไฟฟาแสงสวาง
1.1.3 หมอแปลงไฟฟา เสาไฟฟา สายไฟ สายโทรศัพท
1.1.4 สวนหยอม สระน้ํา ประติมากรรมตาง ๆ
1.2 การปองกันมลภาวะรบกวนจากภายในและภายนอกสถานพยาบาล ไดแก
1.2.1 ฉากบังตา/ฉากกั้นเสียงจากการจราจรภายใน/นอกสถานพยาบาล
1.2.2 การสะทอนแสงของกระจกของอาคารสถานพยาบาลเอง อาคารขางเคียง หรืออาคาร
ตรงขาม
1.2.3 ระบบการปองกันเสียงดัง ไอน้ํา ควันไฟ รังสี ที่เกิดจากกิจกรรมที่เกีย่ วเนื่องกับการ
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
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1.3 กรณีเปนโรงพยาบาล โครงสรางของอาคารตองไมติดกับอาคารหรือสิ่งปลูกสรางอื่น
1.4 กรณีเปนสถานพยาบาลที่ถกู กําหนดเปนโครงการหรือกิจกรรมที่ตองจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ
ตองมีการดําเนินการตามมาตรการที่กําหนดในรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ทีไ่ ดรับความเห็นชอบตามกฎหมายแลว
2. ภายในอาคาร
ภายในอาคาร หมายถึง สิ่งแวดลอมภายในตัวอาคารสถานพยาบาล ซึ่งตองคํานึงถึงองคประกอบ
ดังตอไปนี้
2.1 มีการทําความสะอาดพืน้ ผนัง เพดาน หลอดไฟ พัดลม แอร และอุปกรณตา ง ๆ อยางสม่ําเสมอ
โดยควรจะมีการดําเนินการดังตอไปนี้
2.1.1 พนักงานไดรับการอบรมแนะนําการปฏิบัติงานทําความสะอาดโดยละเอียด และชัดเจน
เชน ความถี่ในการทําความสะอาดตอวัน ตอชั่วโมง วิธีการทําความสะอาดในแตละงาน การใชน้ํายาฆาเชื้อ
โรค การจดบันทึกการปฏิบตั ิงานประจําวันหรือประจําชั่วโมงแลวแตกรณี เปนตน
2.1.2 มีผูที่ทําหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน มีแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเปนรายวันหรือรายชั่วโมง และมีการลงนามรับทราบผลการปฏิบัติงาน และใหขอเสนอแนะของ
ผูกํากับดูแลเปนระยะ
2.1.3 มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน และการตั้งกรรมการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบสภาพ
ความสะอาดเดือนละครั้ง
2.2 การจัดแบงอาคารเปนระเบียบ สะอาด สวยงาม มีปา ยประกาศขาวโปสเตอรใหความรู ปายเตือน
ตาง ๆ ชัดเจน ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 24
- ปายหาม ใชตัวหนังสือสีขาวบนพืน้ สีแดง
- ปายเตือน ใชตัวหนังสือสีดําบนพื้นสีเหลือง
- ปายบังคับ ใชตัวหนังสือสีขาวบนพื้นสีฟา
- ปายแสดงเขตปลอดภัย ใชตัวหนังสือสีขาวบนพืน้ สีเขียว
2.3 การแบงสถานที่เพื่อกิจการอื่น ซึ่งเปนการอํานวยความสะดวกแกผมู าใชบริการ แยกเปนสัดสวน
ตองไมอยูในบริเวณแผนกผูป วยใน และไมปะปนกับการใหบริการในแผนกผูปวยนอก
2.4 สถานที่ที่เขาขายการควบคุมตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข จะตองมีใบอนุญาต หรือหนังสือ
รับรอง แลวแตกรณี เชน รานทําผม รานอาหาร รานคาลักษณะ Minimart เปนตน
2.5 การระบายอากาศ มีการระบายอากาศดี เชน มีชองระบายอากาศไมนอยกวาหนึ่งในสิบของพื้นที่
หอง หรือมีระบบระบายอากาศอื่นใดที่มสี มรรถภาพในการทํางานทีท่ ดแทนกันได กรณีเปนหองปรับอากาศ
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จะตองมีระบบการแลกเปลีย่ นอากาศระหวางภายใน และภายนอกอาคาร เชน พัดลมดูดอากาศ เปนตน โดยมี
ขอแนะนําหากมีอุปกรณในการตรวจสอบ ดังนี้
2.5.1 ในหองผาตัด (OPERATING ROOM) ควรมีปริมาตรอากาศในหองไมนอยกวา 1,000
ลูกบาศกฟุตตอคนหนึ่งคน และตองมีการถายเทอากาศระหวางภายในหองกับภายนอกอาคาร ในอัตราไมนอย
กวา 40 ลูกบาศกฟุตตอคนตอนาที
2.5.2 ในหองพักแพทยหรือบุคลากรอื่น ๆ ในโรงพยาบาล (PRIVATE ROOM) ควรมี
ปริมาตรอากาศในหองไมนอ ยกวา 750 ลูกบาศกฟุตตอคนหนึ่งคน และตองมีการถายเทอากาศระหวางภายใน
หองกับภายนอกอาคารในอัตราประมาณ 25 ลูกบาศกฟตุ ตอคนตอนาที
2.5.3 ในหองหอผูปวย (WARD) ควรมีปริมาตรอากาศในหองระหวาง 350-500 ลูกบาศกฟุต
ตอคน และตองมีการถายเทอากาศระหวางภายในหองกับภายนอกอาคารในอัตราประมาณ 30 ลูกบาศกฟุตตอ
คนตอนาที
2.5.4 ในหองรอตรวจของแผนกผูปวยนอก (OPD) ควรมีปริมาตรอากาศในหองระหวาง
200-300 ลูกบาศกฟุตตอคนหนึ่งคน และตองมีอากาศถายเทระหวางภายในหองกับภายนอกอาคารในอัตรา
ประมาณ 35 ลูกบาศกฟุตตอคนตอนาที
2.5.5 ในหองประชุมหรือสัมมนา (AUDITORIUM OR CONFERENCE ROOM) ควรมี
ปริมาตรอากาศในหองระหวาง 200-300 ลูกบาศกฟุตตอคนหนึ่งคน และตองมีอากาศถายเทระหวางภายใน
หองกับภายนอกอาคารไมนอ ยกวา 15 ลูกบาศกฟุตตอคนตอนาที
2.5.6 สภาพอากาศโดยทัว่ ไปควรจะมีความชื้นสัมพัทธระหวาง 50-70% มีการเคลื่อนไหว
ของอากาศ (AIR MOVEMENT) ระหวาง 15-25 ฟุตตอนาที ในอุณหภูมิหองระหวาง 20-25 องศาเซลเซียส
2.5.7 ในหองที่ตองระมัดระวังหรืออาจมีการแพรกระจายเชื้อโรคได ควรจะตองมีการทําลาย
เชื้อโรคในอากาศของระบบระบายอากาศดวย (STERILIZATION OF AIR) ควบคุมความชื้นสัมพัทธไมเกิน
60% หรือวิธกี ารอื่นที่เหมาะสมใหไดตามมาตรฐานหองควบคุมการติดเชื้อ
2.5.8 ในกรณีที่เปนเครื่องปรับอากาศใหมรี ะบบการบํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอ ตามประเภท
ของเครื่องปรับอากาศ
2.6 แสงสวาง มีแสงสวางเพียงพอ สามารถมองเห็นสิ่งตาง ๆ ชัดเจน ตามลําดับความสองสวางที่
เหมาะสมสําหรับพื้นที่ทํางานและกิจกรรมตางๆในอาคารตามเกณฑของสมาคมแสงสวางแหงประเทศไทย
หรือตามเกณฑดังนี้
2.6.1 งานที่ไมตองการความละเอียด
ไมนอยกวา
50 lux
2.6.2 งานที่ตองการความละเอียดเล็กนอย
ไมนอยกวา 100 lux
2.6.3 งานที่ตองการความละเอียดปานกลาง
ไมนอยกวา 200 lux
2.6.4 งานที่ตองการความละเอียดสูง
ไมนอยกวา 300 lux
แตทั้งนี้จะตองไมใหเกิดแสงสะทอนที่เปนการรบกวน (REFLECRED GLARE)
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2.7 เสียงและความสั่นสะเทือน ตองมีการควบคุมแหลงกําเนิดเสียง และความสั่นสะเทือนตาง ๆ ใน
โรงพยาบาล เชน การกอสราง หรือซอมบํารุงหมอน้ํา เครื่องสูบน้ํา พัดลม เครื่องกรอฟน โทรทัศน วิทยุ ฯลฯ
ไมใหเปนการรบกวนตอผูปว ย และบุคลากรในโรงพยาบาล ไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน
3. หองสวม
หองสวมในทีน่ ี้จะครอบคลุมทั้งหองอาบน้ําดวย และนอกจากหองสวมสําหรับผูใชบริการในแผนก
ผูปวยนอกหรือผูปวยในแลว ใหหมายความรวมถึงหองสวมสําหรับเจาหนาที่ในหองครัว อาคาร ประกอบ
(เชน อาคารซักรีด อาคารบําบัดน้ําเสีย เปนตน) ดวย ซึ่งจะตองมีสภาพสุขลักษณะดังนี้
3.1 มีหองสวมแยก ชาย หญิง ผูปวยนอก ผูปวยใน และเจาหนาที่เปนสัดสวน
3.2 มีหองน้ํา หองสวม ที่ปส สาวะและอางลางมือสะอาด ควรจัดใหเพียงพอตามมาตรฐาน
3.2.1 ผูปวยนอก
ผูใชบริการ 1-15 คน : 1 ที่
ผูใชบริการ 16-40 คน : 2 ที่
ผูใชบริการ 41-80 คน : 3 ที่
ผูใชบริการเกิน 80 คน ทุก ๆ 40 คน ใหมหี องสวมเพิ่ม 1 หอง
3.2.2 ผูปวยใน
จํานวนเตียง 4 เตียง
: 1 ที่
3.2.3 เจาหนาที่
จํานวนเจาหนาที่ 15 คน : 1 ที่
3.3 มีการระบายอากาศดี ไมอับชื้น ไมมีกลิ่นเหม็น (ชองระบายอากาศควรมีไมนอยกวาหนึ่งในสิบ
ของพื้นที่หองสวม)
3.4 มีแสงสวางเพียงพอ มองเห็นสิ่งตาง ๆ ในหองสวมไดชัดเจนไมนอยกวามาตรฐาน (ความเขมของ
แสงสวางไมนอ ยกวา 100 lux หรือ 5 ฟุตเทียน)
3.5 มีการตรวจสอบระบบการทําความสะอาด เชน มีผูรับผิดชอบโดยตรง หรือจางเอกชนดูแล โดยมี
ระบบตามขอ 2.6
3.6 จัดใหมีสบูเหลว หรือน้าํ ยาลางมือที่ผสมสารฆาเชื้อไวที่อางลางมือ และมีกระดาษชําระมีที่รองรับ
ผาอนามัยที่มฝี าปดมิดชิด
3.7 พื้นที่หองสวมไมนอยกวา 0.9 ตารางเมตร และไมนอ ยกวา 1.5 ตารางเมตร กรณีเปนหองอาบน้ํา
ดวย โดยสวนกวางของหองน้ําตองไมนอยกวา 0.9 เมตร เวนแตหองสวมคนพิการ ตองมีพื้นที่ไมนอยกวา
3.0 ตารางเมตร (1.7 x 1.7 เมตร)
3.8 เพดานหรือสวนที่ต่ําที่สุดของเพดานหองสวม ตองสูงจากระดับพื้นของหองสวม ไมนอยกวา
2 เมตร
3.9 ตองไมมีนา้ํ ทวมขัง ความลาดเอียงของพื้นหองน้ําเทากับ 1 : 100
3.10 ตองมีหองสวมและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการโดยเฉพาะ
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4. การควบคุมสัตว แมลงพาหะนําโรค
สัตว แมลงพาหะนําโรคที่สําคัญในทางการอนามัยสิ่งแวดลอม ไดแก หนู แมลงวัน แมลงสาบ และยุง
สวนสัตวหรือแมลงพาหะนําโรคอื่น ๆ ก็จําเปนที่จะตองมีมาตรการควบคุมในสถานพยาบาลดวยเชนกัน ใน
การตรวจสอบสถานที่จึงมีขอเสนอแนะดังนี้
4.1 การเดินสํารวจพื้นที่ตาง ๆ ของอาคารในสถานพยาบาล โดยเฉพาะในพื้นทีแ่ ผนกผูปวยนอก
ผูปวยใน หองครัว และโรงอาหาร ไมพบตัว หรือรองรอยของสัตว แมลงพาหะนําโรคเลย
4.2 สถานพยาบาลมีระบบการตรวจสอบและกําจัดแหลงเพาะพันธุรวมตลอดถึงตัวออนหรือตัวแก
ของสัตว แมลงนําโรค เปนประจํา
4.3 ไมมีการเลี้ยงสัตวตาง ๆ ในสถานพยาบาล ยกเวนการเลี้ยงเพื่อการศึกษาวิจัย ในหองปฏิบัตกิ าร
ซึ่งจะตองมีมาตรการควบคุมดูแลอยางรัดกุมและการเลี้ยงปลาหรือสัตวน้ําสวยงามเพือ่ ความเปนสวนประกอบ
ของสถานที่พักผอนหยอนใจ
4.4 หามมิใหผใู ชบริการสถานพยาบาลนําสัตวเลี้ยงเขามาในบริเวณอาคารสถานพยาบาล
5. การจัดการมูลฝอย
มูลฝอยในสถานพยาบาลอาจแบงออกไดเปน 4 ประเภท ไดแก มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอันตราย
มูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยรีไซเคิ้ล สถานพยาบาลจะตองมีมาตรการในการจัดการมูลฝอยของสถานพยาบาล
ในแตละประเภทใหถกู สุขลักษณะ (การคัดแยกมูลฝอย ภาชนะรองรับมูลฝอย การเก็บ และขนมูลฝอย การ
กําจัดมูลฝอย การแตงกายของเจาหนาทีเ่ ก็บขนมูลฝอย) และมีความปลอดภัยตอผูป ฏิบัติงาน เจาหนาที่ และ
ผูมารับบริการดังตอไปนี้
5.1 มูลฝอยทั่วไป
5.1.1 มูลฝอยตองอยูในถุงดํา มีภาชนะรองรับ (ถุงดําที่บรรจุมูลฝอย) ที่มีขนาดเหมาะสม
สามารถรับน้ําหนักของปริมาณมูลฝอย และปองกันการรั่วไหลของของเหลวจากมูลฝอยไดมีจํานวนเพียงพอ
ไมปะปนกับมูลฝอยประเภทอื่น สภาพภาชนะสะอาด ไมชํารุด ทําความสะอาดงาย มีฝาปดมิดชิดเพื่อปองกัน
แมลง และสัตว ยกเวนในหองที่มีการปองกันสัตว และแมลงพาหะนําโรค และจําเปนตองใชงานตลอดเวลา
จะไมมีฝาปดก็ได
5.1.2 ศึกษาและปฏิบัติตามขอกําหนดทองถิ่นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยตาม
กฎหมายวาดวยการสาธารณสุขในทองที่ที่สถานพยาบาลตั้งอยู
5.1.3 ในกรณีที่มีการกําจัดสิง่ ปฏิกูลหรือมูลฝอยภายในสถานพยาบาลจะตองไดรับการ
มอบหมายจากราชการสวนทองถิ่นกอน
5.2 มูลฝอยอันตราย
5.2.1 ตองมีการแยกเก็บมูลฝอยดังกลาวไมใหปะปนกับมูลฝอยประเภทอื่น
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5.2.2 ตองมีการจัดการคัดแยกมูลฝอยอันตรายตามประเภทและลักษณะการเกิดขึ้นดวย เชน
มูลฝอยอันตรายที่เกิดจากกิจกรรมทั่วไป เชน ถานไฟฉายใชแลว หลอดฟลูออเรสเซนต กระปองยาฆาแมลง
เปนตน ไมปนกับมูลฝอยอันตรายที่เกิดจากกิจกรรมการรักษาพยาบาลที่กอใหเกิดมูลฝอยอันตรายหรืออื่น ๆ
เชน แผนฟลมเอกซเรย และน้ํายาลางฟลมเอกซเรย และไมปนกับสารกัมมันตภาพรังสี หรือสิ่งที่ปนเปอนสาร
กัมมันตภาพรังสี หรือไมปนเปอนกับน้ํามันเครื่องที่ใชกบั เครื่องจักรกลภายในสถานพยาบาล เปนตน
5.2.3 ตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ/มาตรฐานของกฎหมายทีเ่ กี่ยวของ ไดแก กฎหมาย
วาดวยการสาธารณสุข กฎหมายวาดวยโรงงาน กฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย กฎหมายวาดวยพลังงานปรมาณู
เพื่อสันติ กฎหมายวาดวยสงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
5.3 มูลฝอยติดเชื้อ
ตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎกระทรวงวาดวยเรื่องมูลฝอยติดเชื้อ
ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข และขอกําหนดของราชการสวนทองถิ่นที่เปนที่ตั้งของสถานพยาบาล ซึ่งมี
เรื่องที่ตองคํานึงถึง ดังนี้
5.3.1 มีเจาหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเชือ้ เปนการเฉพาะ
5.3.2 ภาชนะใส และรองรับมูลฝอยติดเชื้อ ตลอดจนตราสัญลักษณ
5.3.3 การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ
5.3.4 ที่พักรวมมูลฝอยติดเชือ้
5.3.5 การทําความสะอาดภาชนะ/ยานพาหนะเคลื่อนยายมูลฝอยติดเชื้อ
5.3.6 การขนสงเคลื่อนยายมูลฝอยติดเชื้อ
5.3.7 การสวมอุปกรณปองกันสวนบุคคลของพนักงานทีท่ ําหนาที่รวบรวมหรือเคลื่อนยาย
มูลฝอยติดเชื้อ
5.3.8 พาหนะเคลื่อนยายมูลฝอยติดเชื้อ
5.3.9 การกําจัดมูลฝอยติดเชือ้
5.3.10 การกําจัดขี้เถามูลฝอยติดเชื้อหรือของมีคมติดเชื้อหลังการเผา
5.4 มูลฝอยรีไซเคิ้ล ควรมีการบริหารจัดการไมกอใหเกิดอันตรายภายในและภายนอกโรงพยาบาล
และกอใหเกิดรายไดภายในโรงพยาบาล
6. การบําบัดน้าํ เสีย
น้ําเสียที่เกิดขึน้ จากกิจกรรมที่เกี่ยวของกับผูปวย และของเสียจากมนุษยตองมีการจัดการที่ถูกตอง เพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําใหมีความสะอาด ปลอดภัย ตอสิ่งมีชีวิต และสิง่ แวดลอมเปนไปตามมาตรฐาน ควบคุม
การระบายน้ําทิ้งจากอาคาร แหงพระราชบัญญัติสงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงกฎหมายอื่นทีเ่ กี่ยวของ
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6.1 ระบบบําบัดน้ําเสียแยกเปนสัดสวนโดยเฉพาะไมอยูติดกับโรงอาหาร หรือสวนที่ตองควบคุม
รักษาความสะอาด บริเวณระบบฯ มีความสะอาดเรียบรอยไมมีน้ําขังนองไมมีกลิ่นเหม็น มีการระบายอากาศดี
มีแสงสวางและอุณหภูมิเหมาะสม เจาหนาที่สามารถปฏิบัติงานในการดูแลบํารุงรักษาตรวจสอบเครื่องจักร
อุปกรณไดสะดวก และปลอดภัย
6.2 มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดออกตามความมาตรา 55
พระราชบัญญัติสงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535
พารามิเตอร

1. ความเปนกรดและดาง (pH)
2. บีโอดี (BOD)
3. ปริมาณของแข็ง (Solids)
3.1 ปริมาณสารแขวนลอย
(Suspended Solids)
3.2 ปริมาณตะกอนหนัก(Settleable Solids)
3.3 สารที่ละลายไดทั้งหมด
(Total Dissolved Solids)
4. ซัลไฟด (Sulfide)
5. ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูปทีเคเอ็น (TKN)
น้ํามันและไขมัน (Fat Oil and Grease)
ก. หมายถึง
ข. หมายถึง
ค. หมายถึง

หนวย

ประเภทมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง
ก
ข
ค
ง
จ

มก./ล.

5-9
≤20

5-9
≤30

5-9
≤40

5-9 5-9
≤ 50 ≤200

มก./ล.

≤30

≤40

≤50

≤50

มก./ล.
มก./ล.

≤0.5
≤500

≤0.5 ≤0.5 ≤0.5
≤500 ≤500 ≤500 -

มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.

≤1.0
≤35
≤20

≤1.0 ≤3.0 ≤4.0 ≤35 ≤40 ≤40
≤20 ≤20 ≤20 ≤100

≤60

สถานพยาบาล > 30 เตียง
สถานพยาบาล 10 - < 30 เตียง
อาคารชุดที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนทีอ่ ยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร
หรือกลุมของอาคาร ไมถึง 100 หองนอน
ง. หมายถึง
หอพักที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร
หรือกลุมของอาคารตั้งแต 10 หอง แตไมถงึ 50 หอง
จ. หมายถึง ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใหบริการรวมกันทุกชัน้ ไมถึง100ตารางเมตร
การเก็บตัวอยางน้ําที่ผานการบําบัดแลวตรวจวิเคราะห เปรียบเทียบกับมาตรฐานน้ําทิ้ง อยางนอยตอง
ประกอบดวยความเปนกรดและดาง (pH) คาบีโอดี (BOD) สารแขวนลอย (Suspended Solid) ความถี่อยางนอย
4 เดือนตอครั้ง และกรณีมีการตรวจวัดโคลิฟอรมแบคทีเรีย (Coli form Bacteria) ควรไมเกิน 5000
MPN/100ml
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6.3 การปฏิบัติงานของผูดูแลระบบบําบัดน้าํ เสีย มีการบันทึกการปฏิบัติงาน การตรวจสอบ ซอมแซม
ปญหา การแกไขและอื่น ๆ และรายงานใหผูบังคับบัญชาเปนระยะ
6.4 เจาหนาทีผ่ ูควบคุมดูแลตองมีความรูเกี่ยวกับระบบบําบัดน้ําเสีย หรือผานการอบรมหรือคัดเลือก
บริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติดังกลาวและสามารถแกไขปญหาไดทันที
6.5 ตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสียมีการนําไปทิ้งเปนครั้งคราวโดยวาจางหรือดําเนินการเอง และ
นําไปทิ้งในสถานที่เหมาะสม เชน ที่กําจัดมูลฝอยและปฏิกูลของเทศบาล เปนตน
6.6 ระบบการฆาเชื้อโรคในน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลว หากใชคลอรีนตองมีการตรวจวัดปริมาณ
คลอรีนอิสระ(Free chlorine) ควรอยูระหวาง 0.5-1.0 มก./ล. กรณีใชระบบอื่น เชน UV โอโซน ตองเปดใชงาน
ตลอดเวลา
7. การซักฟอก
7.1 โรงซักฟอกมีพื้นที่เพียงพอแยกเปนสัดสวน สวนสกปรก สวนสะอาด มีระบบระบายอากาศ
แสงสวาง ระบบระบายน้ําที่ดี และระบบการควบคุมการฟุงกระจายฝุนละออง
7.2 ระบบการทําความสะอาดเสื้อผาและวัสดุตองสามารถทําลายเชื้อไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน
ใชสารฆาทําลายเชื้อที่เหมาะสม ใชอุณหภูมิที่สูงพอ เปนตน
7.3 ผูที่ทําหนาที่ซักฟอกไดรบั การปองกันอันตราย เชน ความรอนและสารเคมีฝุนละออง เปนตน
7.4 เครื่องอบไอน้ํา มีฉนวนกันความรอนหุม หรือมีเครื่องหมายเตือนเห็นไดชัดเจน
7.5 พาหนะนําสงผาที่สะอาด และผาสกปรกตองแยกกัน
7.6 มีการระบายน้ําดีไมมีน้ําขังนอง มีจุดดักขยะและเศษใยผา หรือบอพักน้ําเสียกอนปลอยเขาสูระบบ
บําบัดน้ําเสีย
8. ระบบแกสอุปกรณความดัน
8.1 ถังอัดความดันมีฝาครอบวาลวปองกันการกระแทกและมีสายรัดถังปองกันการลมกรณีที่จะ
เคลื่อนยายถังตองมีรถเข็นพรอมสายรัด
8.2 อุปกรณหมอไอน้ํา ไดรบั การตรวจสอบดูแลเปนระยะจากผูควบคุมประจําที่มีคุณวุฒิ ไดรับ
ประกาศนียบัตรหรือผานการอบรมที่มีสถาบันรองรับ ภายใตการควบคุมของวิศวกรเครื่องกลตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ
8.3 ตูอบฆาเชื้อดวยแกสเอทธิลีนออกไซด ไดรับการตรวจสอบไมใหมรี อยรั่วโดยใหบริษัทที่ขาย
หรือหนวยงานที่ใหบริการตรวจสอบเนื่องจากเปนสารกอมะเร็ง
8.4 ถังแกสเชือ้ เพลิงตองมีสถานที่เก็บเปนสัดสวนและปลอดภัย มีสายรัดปองกันการลมขณะใชงาน
ตองติดตั้งในตําแหนงมัน่ คง แข็งแรง หางจากแหลงความรอนและเปลวไฟ ตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎกระทรวง วาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว
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9. การดําเนินการดานอาชีวอนามัย
9.1 จัดใหมีการสํารวจและรายงานความเสี่ยงในการทํางานแยกตามลักษณะงาน เพือ่ คนหาศักยภาพ
เชิงอันตรายทีอ่ าจเกิดขึ้นในแตละงาน แลวทําการปรับปรุงแกไขจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
9.2 ใหมีการตรวจสุขภาพผูป ฏิบัติงานตามลักษณะงานทั้งการตรวจกอนเขางานและการตรวจเปน
ระยะ รวมถึงการตรวจในกลุมพิเศษตางๆ
9.3 ใหมีการจัดทําขอมูลรายงานสถานการณสภาวะสุขภาพของเจาหนาที่
9.4 ใหมีการรักษา ปองกัน ฟนฟู สงเสริมสุขภาพเจาหนาที่ในการทํางาน
10. การปองกันและระงับอัคคีภัย
มีเครื่องตัดไฟอัตโนมัติและมีสัญญาณเตือนภัยหรือสัญญาณบอกเหตุฉุกเฉินอยูใ นที่ ๆ สะดวกตอ
การใช
10.1 มีอุปกรณดับเพลิงที่อยูในสภาพดี ติดตามอาคารหองหรือแผนกตาง ๆ ที่เสี่ยงตออัคคีภัย เชน
โรงครัว แผนกซักรีด หองเก็บเวชภัณฑตา ง ๆ และหองปฏิบัติการ อุปกรณดับเพลิง ควรมีการตรวจสอบอายุ
การใชงานทุก 6 เดือน ชนิดของอุปกรณดับเพลิงตองเลือกตามความเหมาะสม ดังนี้
ชนิด A คือ เพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา เชน ไม ผา กระดาษ ยาง
ชนิด B คือ เพลิงที่เกิดจากของเหลวติดไฟ กาซ และน้ํามันประเภทตาง ๆ
ชนิด C คือ เพลิงที่เกิดจากอุปกรณไฟฟา หรือวัตถุที่มีกระแสไฟฟา
ชนิด D คือ เพลิงที่เกิดจากโลหะตาง ๆ ที่ตดิ ไฟ
การติดตั้งตองติดตั้งในทีห่ ยิบไดสะดวก อยูสูงจากพืน้ ไมนอยกวา 1 เมตร และไมเกิน 1.40 เมตร
- มีอุปกรณปองกันฟาผา อาคารสูงตั้งแต 4 ชั้นขึ้นไป หรือปลองควันโลหะตองติดตั้งสายลอฟา
ทําดวยเหล็กไมเปนสนิม หรือโลหะชนิดอืน่ ที่ทนตอการผุกรอน
10.2 มีเจาหนาที่รับผิดชอบดานการใชเครื่องดับเพลิงที่มีความรูความชํานาญ โดยผานการอบรมจาก
หนวยงานที่รบั ผิดชอบดานการผจญเพลิงโดยตรง เชน กองตํารวจดับเพลิง และมีการอบรมใหความรูก ับ
พนักงานทุกระดับไมนอยกวารอยละ 40 ในการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัย
10.3 มีสถานที่สําหรับเก็บเวชภัณฑและสารเคมี หรือวัตถุไวไฟ เปนสัดสวน หางจากแหลงความรอน
มีปายเตือนอันตรายอันอาจเกิดขึ้นหมายความรวมถึง
ภาชนะที่ใชบรรจุตองมีสภาพแข็งแรงทนทานมีการ
จัดวางอยางถูกตอง มีปายเตือนระวังอันตราย หากเปนสารเคมีอันตราย จะตองมีขอมูลเคมีภัณฑเพื่อความ
ปลอดภัยติดอยูดวย
10.4 มีระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมและแสงสวางไฟฟาฉุกเฉิน โดยใชพลังงานจากแบตเตอรี่หรือ
เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง ทางหนีไฟทีเ่ ห็นชัด ขนาดเหมาะสมไมมีสิ่งกีดขวางหรือปดตาย ระบบสัญญาณแจง
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เหตุเพลิงไหมตองสามารถไดยินทัว่ ทั้งบริเวณ ทางหนีไฟตองมีขนาดที่สามารถอพยพผูคนไดในระยะเวลา
ไมเกิน 5 นาที ประตูทางหนีไ้ ฟจะตองเปดออกโดยไมมสี ิ่งกีดขวางหรือปดตาย
10.5 มีแผนปองกันและระงับอัคคีภัย รายละเอียดของแผนปองกันและระงับอัคคีภัย ไดแก การ
ออกแบบเพื่อความปลอดภัยเกีย่ วกับอาคาร เสนทางหนีไฟ การปองกันฟาผา การปองกันชองทางที่เปดออก
การเก็บรักษาวัสดุไวไฟ เปนตน ตลอดจนการผจญเพลิง การตรวจตรา การอบรม การรณรงคปองกันการ
ฝกซอมอยางนอยปละ 1 ครั้ง
- มีแผนกอพยพผูปวย กรณีฉุกเฉิน และเชื่อมโยงเครือขายกับภายนอก รายละเอียดของแผนกอพยพ
ผูปวย ไดแก การจัดหนาที่รบั ผิดชอบผูสั่งการ ผูควบคุมปฏิบัติการ พื้นที่ชองทางลําเลียงจุดปลอดภัยกรณีเกิด
เหตุเครือขายภายนอก เชน ศูนยบังคับการตํารวจดับเพลิง ศูนยรับแจงเหตุ และศูนยผจญเพลิง
11. ระบบน้ําอุปโภคบริโภค
11.1 น้ําอุปโภค บริโภค มาจากน้ําที่ผลิตขึ้นเอง หรือรับมาจากภายนอก เชน น้ําประปา น้ําบาดาล
เฉลี่ยการใชน้ําประมาณ 1000 ลิตรตอเตียง
11.2 จุดบริการน้ําดื่ม จะตองมีการดูแลใหถูกสุขลักษณะอยูเสมอ
11.2.1 จัดใหมจี ุดบริการน้ําดืม่ สําหรับผูปวยนอก 1 ที่/75 คน
11.2.2 จัดใหมจี ุดบริการน้ําดืม่ สําหรับผูปวยรวมแตละแผนก 1 ที่/หรือแผนก
11.2.3 มีจุดบริการน้ําดื่มสําหรับเจาหนาทีใ่ น WARD/แผนก 1 ที่/หรือแผนก
11.2.4 สําหรับผูปวยใน จัดใหมีภาชนะใสน้ําดื่มเฉพาะ โดยใหไดปริมาณเพียงพอตาม
มาตรฐานน้ําดืม่ 1 ที่ 1 เตียง 2 ลิตร/คน/วัน
มีการตรวจสอบคุณภาพน้ําดืม่ อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง สําหรับน้ําดื่มที่ผลิตเองตองตรวจ
ไมพบโคลิฟอรมแบคทีเรีย และมีเลขสารระบบอาหาร (เลขทะเบียน อย.)
11.3 มีการตรวจสอบคุณภาพน้ําอยางนอยทุก 3 เดือน
12. การสุขาภิบาลอาหาร
การจัดบริการอาหารใหกับผูปวยที่พกั คางในโรงพยาบาล ใหมีความสะอาด ปลอดภัย จะตองมีการ
จัดและควบคุมสุขลักษณะของสถานที่ อาหาร ภาชนะอุปกรณ บุคลากร และมีการเฝาระวัง และควบคุมความ
สะอาดปลอดภัยของอาหาร ทั้งนี้ จะตองมีการควบคุมดูแลทั้งการจัดบริการ โดยโรงพยาบาลเอง และการ
จัดบริการโดยบุคคลภายนอก โดยจะตองมีสุขลักษณะที่ดีดังนี้ ในกรณีโรงพยาบาลใหสถานประกอบการ
ภายนอกจัดบริการอาหารใหกับโรงพยาบาล ใหคณะกรรมการไปตรวจสอบใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
และมีรายงานซึ่งตรวจสอบได
12.1 บริเวณที่เตรียมปรุงอาหาร
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12.1.1 ภายในโรงครัวโดยทั่วไปมีสภาพดี วัสดุอุปกรณตาง ๆ จัดวางไวอยางเปนระเบียบ
จัดเปนสัดสวน สะอาด ไมมีคราบสกปรกและหยากไย มีแสงสวางเพียงพอ ควรมีแสงแดด สองถึง เพื่อชวยฆา
เชื้อโรค และโรงครัวควรอยูไ กลจากแหลงของความสกปรก เชน ทีพ่ กั ขยะ หรือบริเวณบําบัดน้ําเสียพอสมควร
โดยตองไมมีกลิ่น ฝุนละออง ของสิ่งสกปรก และแมลงวันรบกวน (ไมควรอยูชนั้ ใตดินเพราะอับชื้น) ถามี
มลภาวะรบกวน ตองมีการปองกันไมใหอาหารเกิดการปนเปอนได สําหรับบริเวณที่เตรียมอาหารทีใ่ หทางสาย
ควรแยกเปนสัดสวน สามารถปองกันการปนเปอนได เชน เปนหองปรับอากาศ
12.1.2 พื้น ผนัง เพดาน ทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดงาย เรียบ เชน คอนกรีต กระเบื้อง
มีสภาพดี สะอาด ไมเปนแหลงสะสมความสกปรก หลอดไฟที่ติดไวตามผนัง เพดาน ควรมีฝาครอบปองกัน
การแตกกระจายของหลอดไฟ
12.1.3 ตองเตรียม-ปรุง ประกอบอาหาร บนโตะสูงจากพื้นอยางนอย 60 ซม. (เพื่อความ
สะดวกในการยืนปฏิบัติงาน โตะควรสูงประมาณ 80-85 ซม.) โดยโตะหรือเคานเตอรเตรียมปรุงอาหาร และ
ผนังบริเวณเตาไฟ ทําดวยวัสดุที่เรียบ ทําความสะอาดงาย เชน สแตนเลส กระเบือ้ งเคลือบ อยูในสภาพดี
ไมชํารุด แข็งแรงมั่นคง สะอาด ไมเตรียม ปรุงหรือวางอาหารที่พื้น
12.2 ตัวอาหาร-น้ําดื่ม และเครื่องดื่ม
12.2.1 อาหารและเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท หมายถึง อาหารและเครื่องดื่มที่บรรจุ
ในภาชนะบรรจุที่มีการฉาบ อัด เคลือบ หรือติดดวยวัสดุที่สามารถปองกันมิใหความชื้น หรืออากาศภายนอก
เขาไปในภาชนะบรรจุได อาหารดังกลาวตองมีฉลาก และฉลากตองมีเครื่องหมายแสดงการไดรับอนุญาตที่
ถูกตองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และตองเก็บเปนระเบียบ วางสูงจากพื้นอยางนอย 30 ซม.
กอนใชตองตรวจดูคณ
ุ ภาพและวันหมดอายุดวย ทั้งนี้ การเลือกใชวตั ถุดิบ เครื่องปรุงรส ควรเลือกชนิดที่
คุณภาพดี ไดมาตรฐาน นอกจากนั้นควรตรวจสอบ และกําจัดอาหารหมดอายุทิ้งไมใหเหลือคางอยู
12.2.2 อาหารสดตองมีคุณภาพดี หมายถึง มีลักษณะสด สะอาด ไมมีสีหรือกลิ่นที่ผิดปกติไป
สําหรับอาหารแหงตองไมมีรา ไมมีกลิ่นอับ ไมชื้น แยกเก็บระหวางเนื้อสัตว ผักสด ผลไม และอาหารแหง
ใสภาชนะแยกจากกันและวางไวสูงจากพื้นอยางนอย 60 ซม. หรือเก็บในตูเย็น และสําหรับอาหารสดทั้ง
เนื้อสัตวและผักสดจะตองลางใหสะอาดกอนนํามาปรุง ทัง้ นี้ควรเลือกอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษดวย
12.2.3 อาหารที่แชในตูเ ย็นหรือหองเย็น ตองแยกเปนสัดสวนตามประเภทของอาหาร ไมให
ปะปนกัน เชน เนื้อสัตว ผักสด ผลไม อาหารพรอมบริโภค เปนตน จัดเปนระเบียบ บรรจุอาหารไมมากเกินไป
ควรมีชองวางใหความเย็นกระจายไดทั่วถึง ถาเปนหองเย็นที่พนักงานสามารถเดิน เขา-ออกได ตองจัดใหมี
ชั้นวางของ โดยชั้นลางสุดควรสูงจากพื้นอยางนอย 30 ซม. และมีรองเทาสําหรับหองเย็นโดยเฉพาะ และตอง
เก็บอาหารในอุณหภูมิที่เหมาะสม เชน
นม (Pasteurization) ควรเก็บที่อุณหภูมิ ต่ํากวา 5 ๐C (แตไมแชแข็ง)
เนื้อสัตวและอาหารปรุงสําเร็จพรอมบริโภค ควรเก็บไวทอี่ ุณหภูมิต่ํากวา 5 ๐C
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ทั้งนี้ ตองพิจารณาถึงประเภทของอาหาร ขนาด ความสดใหม และระยะเวลาในการเก็บดวย
อาหารที่เก็บในตูเย็น หรือหองเย็น ควรมีการปกปด, หอหุม ปองกันหยดน้ํา และอาหารที่ปรุงเสร็จแลว หรือ
ผัก-ผลไมที่ลางสะอาดแลว ควรเก็บไวบนชัน้ ที่สูงกวาอาหารทีย่ งั ไมสะอาดตูเย็นตองอยูใ นสภาพที่สะอาด
ไมมีน้ําแข็งเกาะหนา ควรมีการละลายน้าํ แข็ง และทําความสะอาดภายในตูเย็น และขอบยาง ทุกสัปดาห
(โดยตองถอดปลั๊กไฟออกกอนทําความสะอาดตูเย็นทุกครั้ง)
12.2.4 อาหารที่ปรุงสําเร็จแลว ไดแก อาหารที่พรอมจะรับประทานไดทันที โดยไมผานการ
ฆาเชื้อโรคอีก ตองเก็บไวในภาชนะที่สะอาด มีอุปกรณสําหรับปกปดอาหาร เชน ฝาภาชนะ หรือตูที่สะอาด
และวางสูงจากพื้นอยางนอย 60 ซม. เมื่อปรุงเสร็จแลวตองรีบเสริฟโดยเร็ว
12.2.5 การลําเลียงอาหารทีป่ รุงสําเร็จแลว และภาชนะอุปกรณสําหรับรับประทานอาหารไป
ใหผูปวยตองมีการปกปดทีม่ ิดชิดสามารถปองกันฝุนละออง แมลง และการปนเปอนได
12.2.6 การเตรียมเครื่องดื่ม น้ําผลไม ตองใชน้ําสะอาดผานการฆาเชื้อโรค และการเตรียม
วัตถุดิบตองมีการลางและฆาเชื้อโรค เมื่อเตรียมแลวควรเสริฟใหผูปวยโดยเร็ว เพื่อคุณคาทางอาหารและความ
ปลอดภัย ภาชนะที่ใสตองมีฝาปด สําหรับภาชนะใสน้ําดืม่ ควรมีกอกหรือทางเทรินน้ําและวางสูงจากพื้นอยาง
นอย 60 ซม. การเตรียมอาหารที่ใหทางสาย ควรแยกใชสถานที่ ภาชนะ อุปกรณโดยเฉพาะ และควรเตรียมใน
ลักษณะที่ปลอดเชื้อ ทั้งนี้ ควรมีการตรวจความสะอาดตามมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตรการแพทย ดวย
12.2.7 สารเคมี หรือวัสดุที่เปนอันตราย ควรแยกเก็บใหเปนสัดสวน เชน แยกหอง หรือตูเก็บ
และมีการปองกันการปนเปอนกับอาหารและปองกันการผิดพลาดในการหยิบใชดวย โดยมีการระบุที่ฉลาก
และบริเวณที่เก็บอยางชัดเจน ทั้งนี้ ควรมีผูที่ดูแลรับผิดชอบโดยเฉพาะ
12.3 ภาชนะและอุปกรณ
12.3.1 ภาชนะอุปกรณทกุ ชนิดตองทําดวยวัสดุที่ไมเปนอันตรายและมีรูปแบบทีท่ ําความ
สะอาดไดงายโดยเฉพาะภาชนะที่ใสอาหารใหกับผูปวย ตองคงทนตอความรอน และสารเคมีที่ใชในการ
ทําความสะอาดและฆาเชื้อโรค เชน กระเบือ้ งเคลือบ สแตนเลส แกว
12.3.2 ภาชนะสําหรับผูปว ยดวยโรคติดตอที่สามารถแพรเชื้อโรคไดทางเสมหะ น้ําลาย
น้ํามูก ตองแยกลางโดยเฉพาะ ไมลางปะปนกับภาชนะใสอาหารใหกับผูปวยทัว่ ไป และตองมีการฆาเชื้อโรค
ทั้งกอนและหลังการลาง เศษอาหาร และเศษขยะจากผูปว ยใหจดั เปนขยะติดเชื้อดวย
12.3.3 การลางภาชนะอุปกรณตามหลักสุขาภิบาลอาหารจะตองลางดวยวิธีการ 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การกําจัดเศษอาหารและคราบไขมัน โดยลาง และขัดถูดวยน้ํายาลางภาชนะ
(ไมควรใชผงซักฟอก เพราะมีสารเคมีที่อาจเปนอันตราย เชน สารที่ชว ยใหผาขาว)
ขั้นตอนที่ 2 การกําจัดสารเคมีที่ใชทําความสะอาดใหหมดไปโดยใชน้ําสะอาด ซึ่งอาจใช
น้ําจากกอกไหลผานภาชนะทุกชิ้น หรือลางดวยน้ําสะอาด 2 ครั้ง ทั้งนี้ น้ําที่ใชลางตองสะอาด ทั้ง 2 ครั้ง
ขั้นตอนที่ 3 เปนขั้นตอนการฆาเชื้อโรค เชน ตม ใชสารเคมีหรือวิธีการอื่น ๆ ที่มี
ประสิทธิภาพในการทําลายเชื้อ
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โดยอางที่ใชลา งภาชนะอุปกรณ ตองใชอา งที่มีกอกสงน้ําใช และมีทอระบายน้ําทีร่ ะบายน้ํา
ไดดี ควรมีอยางนอย 3 อาง สูงจากพื้นอยางนอย 60 ซม. (เพื่อความสะดวกในการยืนลาง ควรสูงประมาณ
80-85 ซม.) หรือใชเครื่องลางภาชนะอุปกรณที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมในการทําความสะอาดและการฆาเชื้อ
โรค โดยควรตรวจสอบ ภาชนะที่ผานเครือ่ งลางในดานความสะอาด ตองไมมีคราบเศษอาหารติดอยู ไมมีกลิ่น
ของอาหารหรือกลิ่นของสารเคมีท่ใี ชทําความสะอาดตองมีการตรวจสอบระบบการทํางานของเครื่องลาง
ภาชนะอยางสม่ําเสมอ และควรตรวจวิเคราะหความสะอาดของภาชนะทางหองปฏิบัติการดวย
ภาชนะใสอาหารใหกับผูปวย หลังจากลางสะอาดแลวตองวางคว่ําในภาชนะโปรงสะอาด
ใหแหง หรืออบใหแหง โดยไมมีการเช็ด แลวเก็บไวในทีส่ ะอาดและมิดชิด ชอน สอม หลังจากลางแลว ควร
วางในลักษณะที่จะสามารถหยิบจับไดโดยไมสัมผัสสวนปลาย เชน วางตั้งเอาดามขึ้น หรือวางเรียงนอนไป
ทางเดียวกันในภาชนะโปรงสะอาด และในขณะลําเลียงไปใหผูปว ยตองมีการปกปดใหมดิ ชิด เชน ชอน สอม
แกว ใสในซองที่มิดชิด
12.3.4 เขียงที่ใชหั่นอาหารตองไมแตกราวหรือเปนรองไมขึ้นราไมมคี ราบสกปรกที่ฝงแนน
แยกใชตามประเภทของอาหาร ไมปะปนกัน เชน เนื้อสัตวสด เนื้อสัตวสุก ผักสด ผลไม ฯลฯ โดยลักษณะหรือ
สีของเขียง ควรแตกตางกัน หรือมีสัญลักษณแยกใหเห็นอยางชัดเจน ควรลางใหสะอาด และฆาเชื้อโรคกอน
และหลังการใชงาน หรือเปลี่ยนอาหารทุกครั้ง
12.4 บุคคลผูที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาหาร
12.4.1 ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาหารตองมีความรูเกี่ยวกับการควบคุมความสะอาดปลอดภัย
ของอาหาร เชน ไดรับการอบรม ไดรับการศึกษาที่เกีย่ วของ โดยควรมีความรูเกี่ยวกับโรค และอันตรายที่เกิด
จากอาหารเปนพิษ และการควบคุมปองกันการเลือก การปรุงการเก็บอาหาร การเลือก การใช การลางภาชนะ
อุปกรณ สุขอนามัยสวนบุคคล การจัดสถานที่การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดลอม
12.4.2 ผูปฏิบัติงาน ทุกคนตองแตงกายสะอาด สวมเสือ้ มีแขน ผูกผากันเปอนสีขาว สะอาด
และสวมหมวกสีขาวตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
12.4.3 ตองไดรับการตรวจรางกายประจําปทุกคน และตองมีหลักฐานการตรวจรางกายและ
ประวัติการเจ็บปวย ใหตรวจสอบไดวาเปนผูที่ไมเปนโรคติดตอหรือพาหะของโรคติดตอ ไดแก วัณโรค
อหิวาต บิด ไทฟอยด ไวรัสตับอักเสบเอ และโรคผิวหนัง ถาผูปฏิบัติงานปวยดวยโรคที่อาจแพรเชื้อได เชน
อุจจาระรวง เปนแผลมีหนอง และไอจามมาก ตัวเหลืองตาเหลือง เปนโรคผิวหนัง ควรใหหยุดปฏิบัติงาน ควร
มีระบบรับแจงเมื่อเจ็บปวยและใหการรักษาพยาบาล นอกจากนัน้ ควรมีการเก็บขอมูลของการเจ็บปวยไวดว ย
12.4.4 ตองเปนผูที่มีสุขนิสัยที่ดี โดยเฉพาะตองตัดเล็บสัน้ ไมทาเล็บ ไมสวมเครื่องประดับที่
ขอมือและนิ้วมือ ไมใชมือสัมผัสกับอาหารที่ปรุงสําเร็จแลว โดยตองใชอุปกรณ หยิบ ตัก เชน ใชที่คีบ ทัพพี
ไมสูบบุหรี่ ถามีแผลที่มือเล็กนอยตองปดใหมดิ ชิด และควรสวมถุงมือไมใหสัมผัสอาหาร แตถาเปนแผล
มีหนองควรหยุดปฏิบัติงานที่มีโอกาสจะทําใหอาหารหรือภาชนะปนเปอนได
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การลางมือเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหอาหารสะอาด ปลอดภัย ดังนัน้ ควรจัดใหมอี างลางมือ
และน้ํายาลางมือใหผูปฏิบัติงานใชอยางเหมาะสม และเพียงพอ ผูปฏิบัติงานควรลางมือใหสะอาดดวยน้ํายา
ลางมือ และน้าํ สะอาด อยางทั่วถึง ในกรณีตาง ๆ เชน หลังมือ หลังนิ้วมือ หัวแมมือ รอบขอมือ และแขนกึ่ง
ฝามือ ซอกนิ้ว ปลายนิ้ว เล็บมือ
- กอน การเขาปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาหารที่ปรุงสําเร็จแลว หรือผัก-ผลไมที่ลาง
สะอาดแลว
- หลัง การใชหองน้ํา หองสวม การไอจาม การใชผาเช็ดหนา การใชกระดาษทิชชู การสูบ
บุหรี่ การรับประทานอาหาร การดื่มเครื่องดื่ม การเกา แคะ หรือสัมผัสสวนตางๆ ของรางกาย (นอกจากมือ
และแขนที่สะอาดแลว) การจัดอาหารภาชนะอุปกรณ ถังขยะ ผาขี้ริ้ว หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ไมสะอาด
- ระหวางการปฏิบัติงาน ควรลางมือบอย ๆ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนกิจกรรม
12.5 การเฝาระวังความสะอาดของอาหารและภาชนะ
12.5.1 มีการสุมเก็บตัวอยางอาหารที่ปรุงเสร็จแลว รวมทั้งอาหารเหลวที่ใหทางสาย เครื่องดื่ม
และภาชนะทีใ่ สอาหารใหกับผูปวย ตรวจความสะอาดตามมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตรการแพทย ควรมี
การตรวจ 6 เดือนตอ 1 ครั้ง แลวนํามาวิเคราะหถึงสาเหตุการปนเปอนและมีการจัดระบบควบคุมความสะอาด
ปลอดภัยของอาหาร ควรมีผูรับผิดชอบดูแลที่ชัดเจน และเปนผูที่มีความรูเกี่ยวกับระบบการควบคุมความ
สะอาดปลอดภัยของอาหารดวย
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บทที่ 3
การตรวจประเมินมาตรฐาน
ดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล
การตรวจประเมินมาตรฐาน ควรมีการตรวจประเมินเปนระยะ กําหนดผูรับผิดชอบในการตรวจ
ประเมินโดยควรดําเนินการเปนคณะกรรมการ
โดยมีแบบการตรวจประเมินมาตรฐานดานสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล
จัดเปนเครื่องมือใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมและความ
ปลอดภัยของโรงพยาบาลไดใชในการประเมินโรงพยาบาลตนเอง
หรือประเมินโรงพยาบาลในเครือขาย
เพื่อใหทราบผลการพัฒนาการดําเนินงานดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมมีผลอยางไรและควรปรับปรุงแกไขดาน
ใดบางใหเหมาะสมกับกิจกรรม สถานที่ และภาวะแวดลอมของโรงพยาบาล แบบประเมินฉบับนี้
ประกอบดวย
2 สวน คือ
สวนที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้
- ชื่อโรงพยาบาล
- ขนาดหรือจํานวนเตียง
- ครั้งที่ / วันเดือนปที่ทําการตรวจประเมิน
- ขอมูลทั่วไป ประกอบดวย
- ปริมาณผูมารับบริการในปงบประมาณทีผ่ านมา
- จํานวนเจาหนาที่ของโรงพยาบาลในวันตรวจประเมิน
- จํานวนผูรับผิดชอบดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล
สวนที่ 2 เกณฑมาตรฐานประกอบดวย
- เกณฑการตรวจ
- แหลงขอมูล
- ผลการตรวจ มีตามเกณฑ(เหมาะสมหรือไมเหมาะสม)
- ขอเสนอแนะ
- ผูตรวจประเมิน
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แบบการตรวจประเมินมาตรฐาน
ดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล

โรงพยาบาล ………………………………………………. ขนาด …………………. เตียง
ครั้งที่ ………… ป …….. วัน/เดือน/ป ……………………….
สวนที่ 1
1. ขอมูลทั่วไป
จํานวนเนื้อที่ …………………….. ไร ……………….. ตารางวา
จํานวนอาคารผูปวย ……………….. หลัง
อาคาร …………………………… มี ……………… ชั้น
อาคาร …………………………… มี ……………… ชั้น
อื่นๆ ……………………………………………………….
2. ปริมาณผูรับบริการ ปงบประมาณ………………………
ผูปวยนอก …………………….. คน
ผูปวยใน ……………………… คน
รวมจํานวนวันอยูผปู วยใน ………… วัน
3. จํานวนเจาหนาที่ในโรงพยาบาล …………………… คน
4. จํานวนผูรับผิดชอบดานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะ ……………. คน
4.1. ……………………………………. วุฒิการศึกษา …………………………………..
4.2 ……………………………………. วุฒิการศึกษา …………………………………..
4.3. ……………………………………. วุฒิการศึกษา …………………………………..
4.4. ……………………………………. วุฒิการศึกษา …………………………………..
4.5. ……………………………………. วุฒิการศึกษา …………………………………..
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สวนที่ 2 เกณฑมาตรฐาน
ผลการตรวจ
เกณฑการตรวจ
1. บริเวณภายนอกรอบ ๆ อาคาร
1.1 สภาพแวดลอมโดยทัว่ ไป สะอาด เปน
ระเบียบ สวยงาม
1.2 มีการปองกันมลภาวะรบกวนจากภายใน
และภายนอก
1.3 กรณีเปนโรงพยาบาล โครงสรางของอาคาร
ตองไมติดกับอาคารอื่น
1.4 ตองมีการจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
1.5 มีการปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดใน
รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม
2. ภายในอาคาร
2.1 มีการจัดทําเครื่องหมายเตือนตามบริเวณ
พื้นตางระดับ
2.2 บริเวณทางลาดตองไมชันเกิน 15 องศา และ
มีความกวางเหมาะสม
2.3 ทางสัญจรรวมมีความกวางไมนอยกวา
2 เมตร
2.4 มีลิฟทบรรทุกผูปวยกรณีเปนอาคารตั้งแต
3 ชั้นขึ้นไป
2.5 มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพกิ าร
2.6 มีระบบการทําความสะอาดพื้น ผนังเพดาน
หลอดไฟ พัดลม และอุปกรณตาง ๆ อยาง
สม่ําเสมอ

แหลงขอมูล

- สังเกต
- สังเกต
- สังเกต
- สอบถาม
- เอกสาร

- สังเกต
- สอบถาม
- สังเกต
- สอบถาม
- ตรวจสอบ
- สอบถาม
- สังเกต
- สังเกต
- ตรวจสอบ
- แบบรายงาน

มี
ไมมี
ไม
เหมาะสม
เหมาะสม

ขอเสนอแนะ
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ผลการตรวจ
เกณฑการตรวจ
2.7 มีการจัดแบงอาคารเปนระเบียบสะอาดสวยงาม
มีปายประกาศขาวโปสเตอรตาง ๆมีปายเตือน
ใหชัดเจนถูกตองตามหลักสากล
2.8 กิจการอื่น ๆ จะตองไมปะปนกับการให
บริการผูปวยนอก ผูปวยในของสถาน
พยาบาล
2.9 การประกอบกิจการอืน่ ๆ ตองมีใบอนุญาต
กรณีเขาขายการควบคุมตามกฎหมาย
2.10 มีการระบายอากาศดี
2.11 มีแสงสวางเพียงพอ
2.12 มีการควบคุมแหลงกําเนิดเสียงภายใน
โรงพยาบาล
3. หองสวม
3.1 มีหองสวมแยก ชาย หญิง สําหรับผูปวยใน
ผูปวยนอก และเจาหนาที่และมีเครื่องหมาย
บอกชัดเจน
3.2 มีหองน้ํา หองสวมเพียงพอตามมาตรฐาน
3.3 มีการระบายอากาศดี ไมอับชื้น ไมมี
กลิ่นเหม็น
3.4 มีแสงสวางเพียงพอ มองเห็นสิ่งตาง ๆ ใน
หองสวมไดชัดเจน หรือไมนอยกวามาตรฐาน
3.5 มีระบบการดูแลความสะอาดของหองสวม

แหลงขอมูล
- สังเกต

- สังเกต

- สอบถาม
- สังเกต
- ตรวจสอบ
- สังเกต
- ตรวจสอบ
- สังเกต
- ตรวจสอบ
- สังเกต
- ตรวจสอบ
- ตรวจสอบ
- สอบถาม
- สังเกต
- ความรูสึก
- บันทึก
- สังเกต
- สังเกต
- สอบถาม

มี
ไมมี
ไม
เหมาะสม
เหมาะสม

ขอเสนอแนะ
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ผลการตรวจ
เกณฑการตรวจ
3.6 มีสบูหรือน้ํายาลางมือที่ผสมสารฆาเชื้อไว
ที่อางลางมือ หรืออุปกรณทําใหแหงที่รองรับ
มูลฝอย มีฝาปดมิดชิด
3.7 พื้นที่ของหองสวมมีขนาดเหมาะสม
3.8 ความสูงจากพื้นถึงเพดานไมนอยกวา 2 เมตร
3.9 พื้นหองสวมมีความลาดเอียงเหมาะสมไมมีน้ําขัง
3.10 มีหองสวมและสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผูพิการ
4. การควบคุมสัตว แมลงพาหะนําโรค
4.1 ไมพบตัวหรือรองรอยของสัตว/แมลง
พาหะนําโรค
4.2 สถานพยาบาลมีระบบการตรวจสอบ และ
ควบคุมสัตว และแมลงพาหะนําโรค
4.3 ไมเลี้ยงสัตวในสถานพยาบาล ยกเวนเพื่อการ
ทดลองที่มีมาตรการควบคุม และการเลี้ยง
ปลาสวยงามเพื่อพักผอนหยอนใจ
4.4 หามผูใชบริการนําสัตวเลี้ยงเขามาในสถาน
พยาบาล
5. การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
มีการจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย ใหถกู
สุขลักษณะ ไดแก
- การคัดแยกมูลฝอย ณ แหลงกําเนิด
- การแยกภาชนะรองรับมูลฝอย และมีจาํ นวน
เพียงพอ
- การเก็บและขนมูลฝอย
- การกําจัดมูลฝอย
- การแตงกายของเจาหนาที่เก็บขนมูลฝอยเปนตน

แหลงขอมูล
- สังเกต

- ตรวจสอบ
- สังเกต
- สังเกต
- สังเกต
- สังเกต
- สอบถาม
- เอกสาร
- สอบถาม
- สังเกต

- สังเกต

- สังเกต
- สอบถาม
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แหลงขอมูล

- สอบถาม
- เอกสาร
- สังเกต
- สอบถาม
5.2 มีการจัดการมูลฝอยอันตรายตามที่กฎหมาย
- เอกสาร
กําหนด
- สังเกต
5.3 มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามที่กฎหมายกําหนด - สอบถาม
- เอกสาร
- สังเกต
6. การบําบัดน้าํ เสีย
- สอบถาม
ขอมูลทั่วไป
ระบบบําบัดน้าํ เสียชนิด............................................. - สังเกต
ขนาดความสามารถรับน้ําเสีย.....................ลบ.ม./วัน - เอกสาร
- สังเกต
6.1 พื้นที่แยกเปนสัดสวน บริเวณรอบ ๆ สะอาด
- สอบถาม
มีการระบายอากาศดี ไมมีกลิ่นเหม็นหรืออับ
มีแสงสวาง และอุณหภูมิเหมาะสม ปลอดภัย
การปฏิบัติงาน
- หลักฐาน
6.2 ตรวจวิเคราะหน้ําทิ้งอยางสม่ําเสมออยางนอย
- ผลวิเคราะห
4 เดือนตอครั้ง และคุณภาพน้ําผานเกณฑ
มาตรฐาน
- บันทึก
6.3 มีการบันทึกผลการควบคุม และบํารุงรักษา
- รายงาน
และรายงานผูบริหาร
- สอบถาม
6.4 มีผูรับผิดชอบโครงการ และมีความเขาใจ
- ตรวจหลักฐาน
ในการดูแลบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย
6.5 ตะกอนสวนเกินจากระบบบําบัดน้ําเสีย ชนิด
- สอบถาม
ระบบเลี้ยงตะกอน ตองมีการกําจัดเปน
ครั้งคราว

มี
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เหมาะสม
เหมาะสม

5.1 มีการจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยทั่วไป
ตามที่กฎหมายกําหนด

-
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6.6 มีการควบคุมการฆาเชื้อโรคในน้ําทิ้ง
7. การซักฟอก
7.1 โรงซักฟอกแยกเปนสัดสวน มีระบบระบาย
อากาศ แสงสวาง และระบบระบายน้าํ ที่ดี
และการควบคุมการฟุงกระจายฝุนละออง
7.2 มีระบบการทําความสะอาดเสื้อผาวัสดุตาง ๆ
ดวยวิธกี ารที่สามารถทําลายเชื้อไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
7.3 ผูทําหนาที่ซักฟอก หรือผูที่คัดแยกผาตอง
ไดรับการปองกันตนเอง จากอันตรายตาง ๆ
7.4 เครื่องอบไอน้ํา มีฉนวนกันความรอนหุม
และมีการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ
7.5 พาหนะที่นําสงผาที่สะอาด และผาสกปรก
ตองแยกกัน
7.6 มีระบบระบายน้ําทีด่ ี และมีการบําบัดเบื้องตน
กอนระบายน้ําลงสูระบบบําบัดน้ําเสีย
8. ระบบแกส อุปกรณความดัน
8.1 ถังอัดความดัน มีฝาครอบวาลว และมีสายรัด
ปองกันการลม
8.2 อุปกรณไอน้ํา หมอน้ํา และมีระบบเตือนภัย
ไดรับการตรวจสอบดูแลเปนระยะ ๆ จาก
ผูเชี่ยวชาญ
8.3 ตูอบฆาเชื้อดวยแกส ไดรับการตรวจสอบ
ไมใหมรี อยรั่ว
8.4 ถังแกสเชื้อเพลิงตองมีสถานที่เก็บเปนสัดสวน
และปลอดภัย

แหลงขอมูล
- สอบถาม
- สังเกต
- สังเกต

- สอบถาม

- สังเกต
- สอบถาม
- สังเกต
- สอบถาม
- สังเกต
- สอบถาม
- สังเกต
- บันทึกการ
ตรวจสอบ
- สังเกต
-บันทึกการ
ตรวจสอบ
- สังเกต
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9. การดําเนินงานดานอาชีวอนามัยและรายงาน
9.1 จัดใหมกี ารสํารวจและรายงานความเสี่ยง
ในการทํางานแยกตามลักษณะงานและ
จัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
9.2 ใหมีการตรวจสุขภาพผูปฏิบัติงาน

9.3 ใหมีการจัดทําขอมูลรายงานสถานการณ
สภาวะสุขภาพของเจาหนาที่
9.4 ใหมีการรักษา ปองกัน สงเสริม ฟนฟู
สุขภาพเจาหนาที่
10. การปองกันและระงับอัคคีภัย
10.1 มีอุปกรณดับเพลิงทีอ่ ยูในสภาพดี ติดตาม
อาคารหอง หรือแผนกตาง ๆ ที่เสี่ยงตอ
อัคคีภัย เชน โรงครัว แผนกซักรีด หองเก็บ
เวชภัณฑตาง ๆ และหองปฏิบัติการ
10.2 มีเจาหนาที่รับผิดชอบดานการดับเพลิงที่มี
ความรู ความชํานาญ และมีการอบรมให
ความรูกับพนักงานทุกระดับไมนอยกวา
รอยละ 40 ในการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัย
10.3 มีสถานที่สําหรับเก็บเวชภัณฑ และสารเคมี
หรือวัตถุไวไฟเปนสัดสวนหางจากแหลง
ความรอน มีปายเตือนอันตรายอันอาจเกิดขึ้น
10.4 สัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมตองใชการได
ทางหนีไฟจะตองมีปายมองเห็นชัดเจน และ
ไมมีสิ่งกีดขวาง

แหลงขอมูล

- บันทึก

- สอบถาม
- เอกสารการ
ตรวจสุขภาพ
- บันทึก
- สอบถาม
- บันทึก
- สังเกต

- หลักฐาน
การอบรม

- สังเกต
- ตรวจสอบ
การฝกซอม
- สังเกต
- ตรวจสอบ
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แหลงขอมูล

10.5 มีแผนการปองกัน และระงับอัคคีภยั ตลอด - แผนการ
จนแผนการอพยพผูปวย และมีการฝกซอม อบรม
อยางนอย ปละ 1 ครั้ง
- รายงาน
11. ระบบน้ําอุปโภค บริโภค
- สอบถาม
11.1 มีน้ําอุปโภค บริโภค ปริมาณเพียงพอ
- สังเกต
11.2 มีบริการน้ําดื่มที่ถูกสุขลักษณะ
- บันทึก
11.3 มีการตรวจสอบคุณภาพน้ําดื่มอยางนอย
- สังเกต
3 เดือนครั้ง
12. การสุขาภิบาลอาหาร
ประเภทของการจัดบริการอาหารใหกับผูปวย
ในโรงพยาบาล
( ) โรงพยาบาลจัดดําเนินการเอง
( ) ใหบคุ คลภายนอกเขามาจัดดําเนินการ
( ) รับบริการอาหารจากภายนอกโรงพยาบาล
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ..................................
บริเวณที่เตรียม-ปรุงอาหาร
12.1.1 สะอาด เปนระเบียบ จัดเปนสัดสวน - สังเกต
มีแสงสวางเพียงพอ ไมอับทึบ ไมมีมลภาวะ
รบกวน
- สังเกต
12.1.2 พื้น ผนัง เพดาน ทําดวยวัสดุที่ทํา
ความสะอาดงาย มีสภาพดี และสะอาด
- สังเกต
12.1.3 โตะเตรียมปรุงอาหาร และผนัง
บริเวณเตาไฟ ตองทําดวยวัสดุทที่ ําความ
สะอาดงาย เชน สเตนเลส กระเบื้อง
มีสภาพดี และสูงจากพื้นอยางนอย 60 ซม.
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12.2 ตัวอาหาร-น้ําดื่ม และเครื่องดื่ม
12.2.1 อาหารและเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุ
ที่ปดสนิท ตองมีเครื่องหมายแสดงการได
รับอนุญาตที่ถูกตองจากสํานักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา เก็บเปนระเบียบ
วางสูงจากพื้นอยางนอย 30 ซม.
12.2.2 อาหารสด เชน เนื้อสัตว ผักสด ผลไม
และอาหารแหง มีคณ
ุ ภาพดี แยกเก็บเปน
สัดสวน ไมปะปนกัน วางสูงจากพืน้ อยาง
นอย 60 ซม. หรือเก็บในตูเย็น
12.2.3 หองเย็นหรือตูเย็นเก็บอาหารมีขนาด
ที่เพียงพอ จัดแยกเปนสัดสวนตามประเภท
ของอาหาร เปนระเบียบและสะอาด
12.2.4 อาหารที่ปรุงสําเร็จแลว เก็บใน
ภาชนะที่สะอาดมีการปกปด วางสูงจากพื้น
อยางนอย 60 ซม.
12.2.5 การลําเลียงอาหารที่ปรุงสําเร็จแลว
และภาชนะใสอาหารไปยังที่ตาง ๆ ตองมี
การปกปดใหมิดชิด
12.2.6 เครื่องดื่ม น้ําผลไมตองสะอาด
ใสในภาชนะที่สะอาด มีฝาปด และมีกอก
หรือทางเทรินน้ํา และวางสูงจากพืน้
อยางนอย 60 ซม.
12.2.7 มีการปองกันสารเคมี หรือวัสดุที่
อาจเปนอันตรายไมใหปนเปอนกับอาหาร
ภาชนะ อุปกรณ ตลอดจนพืน้ ผิวทีส่ ัมผัส
อาหาร

แหลงขอมูล

- สอบถาม
- ตรวจสอบ

- สังเกต
- สอบถาม

- สังเกต
- สอบถาม
- สังเกต
- สอบถาม
- สังเกต
- สอบถาม
- สังเกต
- สอบถาม

- สังเกต
- สอบถาม
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12.3 ภาชนะอุปกรณ
12.3.1 ภาชนะอุปกรณ เชน จาน ชาม ชอน
สอม ตองทําดวยวัสดุที่ไมเปนอันตราย
12.3.2 ภาชนะอุปกรณสําหรับผูปวยที่
สามารถแพรเชื้อโรคไดทางเสมหะ น้ํามูก
น้ําลาย ตองแยกลางโดยเฉพาะ
12.3.3 ลางและเก็บภาชนะอุปกรณดวยวิธี
การที่สามารถทําความสะอาด กําจัดและ
ปองกันเชื้อโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ
12.3.4 เขียงตองมีสภาพดี สะอาด แยกใช
ตามประเภทของอาหาร
12.4 บุคคลที่ปฏิบัติงานเกีย่ วกับอาหาร
12.4.1 ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาหารตองมี
ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร
12.4.2 แตงกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน
ผูกผากันเปอนและสวมหมวกตลอดเวลา
ที่ปฏิบัติงาน
12.4.3 ตองเปนผูมีสุขภาพดี ไมเปนโรค
ติดตอหรือพาหะของโรคและโรคผิวหนัง
โดยมีหลักฐานการตรวจสุขภาพในปนั้น
มีระบบการใหการรักษาพยาบาล และ
ประวัติการเจ็บปวยใหตรวจสอบได
12.4.4 มีสุขนิสัยที่ดี เชน ตัดเล็บสัน้ ไมทา
เล็บ ไมสวมเครื่องประดับที่ขอมือ และ
นิ้วมือ ใชอุปกรณสําหรับหยิบจับอาหาร
ไมสูบบุหรี่ ถามีบาดแผลที่มือตองปกปด
ใหมิดชิด

แหลงขอมูล

- สังเกต
- สอบถาม
- สังเกต
- สอบถาม
- สังเกต
- สอบถาม
- สังเกต
- สอบถาม
- สังเกต
- สอบถาม
- สังเกต
- สอบถาม
- สังเกต
- สอบถาม

- สังเกต
- สอบถาม
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12.5 การเฝาระวังความสะอาดของอาหารและ
ภาชนะ
12.5.1 มีการตรวจความสะอาดของอาหาร
ปรุงสําเร็จ และภาชนะอุปกรณตาม
มาตรฐานของกรมวิทยาศาสตรการแพทย
และมีระบบการควบคุมความสะอาด
ปลอดภัยของอาหาร

แหลงขอมูล

มี
ไมมี
ไม
เหมาะสม
เหมาะสม

ขอเสนอแนะ

- เอกสาร
การตรวจ
- เอกสาร

ผูประเมิน...........................................................
(........................................................)
ตําแหนง............................................................
วันที่ ……….. เดือน …………. พ.ศ. ……….
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บทที่ 4
แนวทางการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล ควรจะดําเนินการอยางเปน
ระบบ ประกอบดวยขั้นตอน กําหนดนโยบาย การวางแผน การบริหารจัดการ การจัดองคกร การดําเนินการ
ตามแผน มีการประเมินผลและปรับปรุงแกไขเพื่อนําไปสูการปรับปรุงอยางตอเนื่องใหดีขึ้นเรื่อยๆเปนวงจรหลัก
(PDCA) ของเดมมิ่ง ซึ่งประกอบดวยการวางแผน(Plan) การกระทํา(Do) การตรวจประเมิน(Check) และการทํา
ให สมบูรณ(Act)ตลอดจนการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ทายสุดวงจรเดมมิ่งตองหมุนไปตลอดเวลา และทําใหเกิด
การยกระดับมาตรฐานจากเดิมที่เปนอยูขึ้นเรื่อย ๆ แตถึงอยางไรจะตองมีการตรวจสอบใหเปนไปตามมาตรฐาน
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยและทุกขั้นตอนการดําเนินงาน

การ
ปรับปรุง

การ
ประเมิน

นโยบาย

การ
ตรวจ
วางแผน
ดําเนิน
การ

การพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในโรงพยาบาลอาจดําเนินการพัฒนาในโรงพยาบาล
เดียว ๆภายในโรงพยาบาล หรืออาจสรางเครือขายภายในกลุมโรงพยาบาลจังหวัดและอําเภอ รวมกันดําเนินงาน
รวมคิด รวมกันแกปญหาในโรงพยาบาลแตละแหงทํางานเปนทีมภายในเครือขาย การดําเนินการควรมีมีขั้นตอน
ดังนี้
3.1 เตรียมการสรางทีมงานภายในองคกรและจัดทําแผนดําเนินการ
3.2 โรงพยาบาลแตงตั้งคณะกรรมการจัดองคกร กําหนดผูรับผิดชอบหรือใชคณะกรรมการทีมงาน
รับผิดชอบดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยที่มีอยู
3.3 สํารวจขอมูลทุกกิจกรรมที่จะกอใหเกิดปญหา วิเคราะหปญหา และตนเหตุของปญหาที่แทจริง
3.5 วิเคราะหขอมูล และจัดลําดับปญหา สรุปผลการตรวจประเมิน
3.6 จัดทําแผนพัฒนาดานสิ่งแวดลอมความปลอดภัยในโรงพยาบาล
3.7 ดําเนินการตามแผนที่กําหนด
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3.8 การติดตามประเมินผล ควรมีการติดตามประเมินภายในองคกรและระหวางเครือขาย โดยใชแบบ
ประเมินที่กําหนด หรือโรงพยาบาลอาจปรับปรุงใหเหมาะสมกับโรงพยาบาลเครือขายของตนเอง และการตรวจ
ประเมินภายใน ควรมีระบบการนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล เพื่อดําเนินการแกไขเปนประจํา
ตามระยะที่กําหนด และหากมีปญหาเรงดวนใหดําเนินการเสนอผูบริหารเพื่อดําเนินการแกไขทันที และควรมีการ
ตรวจประเมินอยางนอยปละ 2 ครั้ง โดยคณะกรรมการเครือขาย หรือคณะกรรมการบริหาร
3.11 จัดระบบการสื่อสาร เพื่อแกปญหาเรงดวน และไมเรงดวน และมีการสรุปรายงานการประเมินผล
ตอคณะกรรมการบริหารเปนประจํา ตามระยะเวลาที่กําหนด
3.12 การอบรมพัฒนาความรูดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยใหกับเจาหนาที่เพื่อพัฒนา
สรางองคความรู และความตระหนักถึงสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยของผูรับบริการและผูใหบริการและชุมชน
ใกลเคียง
3.13 การทบทวนระบบการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ผูบริหารควรมีการทบทวน
ระบบการจัดการในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อใหระบบการจัดการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและใหมีการ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง
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(สําเนา)
คําสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่ 128 /2547
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล
----------------------------------------------โรงพยาบาลเปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพอนามัยแกประชาชน ทั้งประชาชนที่ปวย
เปนโรคติดตอและโรคไมติดตอ และประชาชนที่มีสุขภาพดี หากโรงพยาบาลไมมกี ารจัดการควบคุมดูแล
ดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมใหไดมาตรฐานเพียงพอ ก็จะทําใหโรงพยาบาลกลายสภาพเปนแหลงแพรกระจาย
โรคไปสูประชาชนและผูเขามารับบริการได ประกอบกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไวใหคนไทย
ทุกคนมีสิทธิเสมอภาคในการรับบริการทางสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพอยางทัว่ ถึง ฉะนั้น
การพัฒนา โรงพยาบาลใหไดคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน จะตองพัฒนาทุกระบบในโรงพยาบาล โดยเฉพาะการ
พัฒนา การบริหารจัดการสุขาภิบาล สิ่งแวดลอมตลอดจนความปลอดภัยในโรงพยาบาลใหไดมาตรฐาน
โดยจัดทํารูปแบบการบริหารจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา
โรงพยาบาลใหไดมาตรฐานตอไป
จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมใน
โรงพยาบาล ดังนี้
1. ผศ.ชลาศัย หวงประเสริฐ
หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม ที่ปรึกษา
คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล
2. รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (นายแพทยสมชาย เชื้อเพชระโสภณ)
ประธาน
3. ผูแทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (นายแพทยชาญวิทย ทระเทพ)
รองประธาน
4. ผูอํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม หรือผูแทน กรมอนามัย
กรรมการ
กรรมการ
5. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมสุขภาพ หรือผูแทน กรมอนามัย
6. ผูอํานวยการกองสุขาภิบาลอาหารและน้าํ หรือผูแทน กรมอนามัย
กรรมการ
7. ผูอํานวยการกองสุขาภิบาลชุมชนและประเมินผลกระทบตอสุขภาพ หรือผูแทน กรมอนามัย กรรมการ
8. ผูอํานวยการสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมหรือผูแ ทน กรมควบคุมโรค กรรมการ
9. ผูอํานวยการกองแบบแผน หรือผูแทน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรรมการ
10. ผูอํานวยการกองวิศวกรรมการแพทย หรือผูแทน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรรมการ
…/2
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-211. ผูอํานวยการโรงพยาบาลเลิดสิน หรือผูแทน กรมการแพทย
12. ผูอํานวยการโรงพยาบาลขอนแกน หรือผูแทน
13. ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจติ ร
14. นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือผูแทน
15. หัวหนากลุม บริการวิชาการ สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
16. นางสุพร ผดุงศุภไลย
สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
17. นางวลัยพร เตียวพิพิธพร สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
18. นางจินตนา เปยสวน
สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
19. นางสาวชุตินาถ ทัศจันทร สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
20. นางสาววราภรณ อ่ําชาง สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
21. นางปาริชาด ชัยยานนท
สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
22. นางถนอมศรี ศรีระยับ
สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

โดยคณะกรรมการดังกลาว มีหนาที่ดังตอไปนี้
1. กําหนดแนวทางและวางแผนการพัฒนารูปแบบ/แนวทางสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยใน
โรงพยาบาล
2. พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในโรงพยาบาลใหไดมาตรฐาน
3. มีอํานาจในการแตงตั้งคณะทํางานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร เพื่อประโยชนในการดําเนินงาน
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2547
(นายสมชาย เชื้อเพชระโสภณ)
รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สําเนาถูกตอง
(นางสาวชุตนิ าถ ทัศจันทร)
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข 6
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ระดับความสองสวางที่เหมาะสม สําหรับพื้นที่ทํางานและกิจกรรมตางๆภายในอาคาร
(แหลงที่มา : สมาคมแสงสวางแหงประเทศไทย)
ประเภทของพืน้ ที่และกิจกรรม

UGRL

ĒM Lux

Ra(min)

หมายเหตุ

โรงพยาบาล
พื้นที่รอรับการรักษา

200

22

80

ทางเดินทัว่ ไปเวลากลางวัน

200

22

ทางเดินทัว่ ไปเวลากลางคืน

50

22

80 ความเขมสองสวางที่
ระดับพื้น
80

หองพักรักษาผูปวยนอก

200

22

80

หองทํางานแพทย

500

19

80

หองพักแพทย

300

19

80

พื้นที่ทั่วไป

100

19

80

แสงสวางสําหรับการอานหนังสือ

300

19

80

พื้นที่ตรวจทัว่ ไปในหองพักผูปวย

300

19

80

1000

19

80

5

19

80

หองน้ําผูปวย

200

22

80

พื้นที่ตรวจโรคทั่วไป

500

19

90

หองตรวจหูและตา

1000

พื้นที่หองพักผูปวยใน

พื้นที่ตรวจโรคและรักษาโรค
ความสวางในเวลากลางคืน

ตรวจสอบสายตาโดยการอาน

90

500

16

90

50

19

80

หองถายเลือด/เครื่องรักษาไตเทียม

500

19

80

ตรวจรักษาโรคผิวหนัง

500

19

90

หองสองกลองตรวจอวัยวะภายในรางกาย

300

19

80

หองเขาเผือก

500

19

80

หองจายยา

300

19

80

และแผนภาพทางสายตา
หองดูภาพจากจอภาพของเครื่อง Scanners

ความเขมสองสวางที่ระดับพื้น

ดวงโคม ณ จุดตรวจ
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ประเภทของพืน้ ที่และกิจกรรม

ĒM Lux

UGRL

Ra(min)

หมายเหตุ

หองสําหรับการรักษาโดยการนวดและแผรังสี

300

19

80

หองพักฟน กอนและหลังการผาตัด

500

19

80

1000

19

90

หองผาตัด
ที่ใตโคมผาตัด

จําเพาะ

Em=10Ok–100OK Lux

หองที่สําหรับหองดูแลพิเศษ ICU
ที่ทั่วไป

100

19

90

สวางใชในการตรวจทั่วไป

300

19

90

ที่สําหรับการตรวจรักษา

1000

19

90

20

19

90

สวางโดยทัว่ ไป

500

19

90

แสงสวางไมควรจะมีแสงบาด
ตาเลย

สวาง ณ ตัวผูปวย

1000

90

ดวงโคม ณ จุดรักษา

ดวงโคมผาตัด

5000

90

อาจสูงกวา 5,000 Lux

แสงสวางสําหรับเปรียบเทียบ สีพื้น

5000

90

อุณหภูมิสีอยางต่ํา6,000O K

ที่ทดสอบและตรวจสอบสี

1000

19

90

หองฆาเชื้อ

300

22

80

หองปลอดเชื้อ

300

22

80

หองชันสูตรพลิกศพ/หองเก็บศพ

750

19

90

ความสวางสําหรับการเฝาไขกลางคืน

ความเขมสองสวางที่ระดับพื้น

พื้นที่หองทันตแพทย

หองชันสูตรพลิกศพ

5000

90

อาจสูงกวา 5,000 Lux

Lux : ความสองสวาง (อิลูมิแนนซ) หมายถึง ปริมาณสงที่กระทบลงบนวัตถุตอพื้นที่ มีหนวยเปนลูเมนตอ
ตารางเมตร หรือ ลักซ
UGRL : คาพิกัดสูงสุดของแสงบาดตาโดยรวม (UGRL : Limited Unified Glare Rating)
หมายถึง คาพิกัดแสงบาดตาโดยความสูงสุดที่ยอมไดเมื่อไดติดตั้งระบบแสงสวางเสร็จแลว ณ พื้นที่
หรือจุดทํางาน
Ra(min) : Minimum Color Rendering Index หมายถึง ดัชนีความถูกตองของสี (Ra : Color
Rendering Index) หรือความเหมือนจริงของสีของวัตถุขั้นต่ําสุดเมื่อมองเห็นขณะที่แสงจาก
ระบบแสงสวาง ณ พื้นที่หรือจุดทํางานกระทบผิววัตถุ
M

