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    - โรงพยาบาลน าเน้ือหาจากการรับการส่งเสริมไป 

 

  พัฒนาอาคารและ 
  สภาพแวดลอ้มของโรงพยาบาล 



เป้าหมาย 
 

    สถานบริการสุขภาพมี มาตรฐานตามกฎหมาย 
         และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล 



          

        - สถาปัตยกรรม 

           - มัณฑนศิลป์ 

           - ภมูิทัศน์ 

           - โครงสร้าง 

        - วิศวกรรมไฟฟ้า 

                                   - วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 

        - วิศวกรรมเคร่ืองกล 

      



 
 

 

      1. แผนพฒันาและการวางผงัโรงพยาบาล 

                  ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 

                  
 
 

  

      1.1 มีแผนการพฒันาและการวางผังโรงพยาบาล   
            ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
     1.2  มีการจัดท าผังบริเวณของโรงพยาบาลที่ 
          สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 
     1.3  มีการด าเนินการตามแผนการพฒันา 
          ของโรงพยาบาล 

 
 
 

                                                           สถาปัตยกรรม 
 
 





ป้ายบอกทางเข้า 

ป้ายบอกทางออก 

2.1 สามารถมองเห็นไดช้ดัเจน 

2.ทางเข้า-ออกโรงพยาบาล 



คน 

รถ 

  

  

2.2  มกีารแบง่ชอ่งทางสญัจรส าหรบัยานพาหนะ 
                  กบัผูส้ญัจรทางเทา้อยา่งชดัเจน  
  
  



     แบ่งทางสัญจรระหว่าง 

    รถและคนอย่างชัดเจน 



2.3,2.4  มีความกว้างของช่องทางเข้า - ออก  
           2.3  กรณีเดินรถทางเดียว   กว้างไม่น้อยกว่า 3.50 ม. 
                 2.4  กรณีเดินรถสองทาง     กว้างไม่น้อยกว่า 6.00 ม. 



      3.การเขา้ถงึแผนก/สว่นบรกิารของโรงพยาบาล 

 

             3.1 มกีารเขา้ถงึแผนกฉุกเฉนิได้รวดเรว็และสะดวก 

                กว่าแผนกผูป่้วยนอก 

             3.2 มกีารเขา้ถงึแผนกผูป่้วยนอกได้สะดวก 

 



 
 4. ป้ายน าทาง ป้ายจราจร ป้ายช่ือโรงพยาบาล ป้ายช่ืออาคาร 
         4.1 มีป้ายน าทางบอกทิศทางและระยะทางสู่โรงพยาบาล  

 
ติดตั้งบนถนนสาธารณะสายหลัก 

สายรองและบริเวณทางร่วม ทางแยกในระยะที่เหมาะสม 



4.2 มีป้ายจราจรภายในโรงพยาบาล  ติดต้ังในต าแหน่งท่ีเหมาะสม 

      สามารถมองเห็นได้ชัดเจน   



 4.3  มีป้ายบอกทางไปยังอาคาร/แผนกต่าง ๆมองเห็น 

           ได้ชัดเจน  พร้อมระบบไฟส่องสว่างท่ีเหมาะสม 

มีระบบไฟส่อง
สว่างที่ปา้ย 



4.4  มีป้ายช่ือโรงพยาบาล,ป้ายช่ืออาคารท่ีเป็นหน่วยบริการส าคัญ 

        ได้แก่ แผนกฉุกเฉิน  แผนกผูป่้วยนอก เป็นต้น 

         ติดต้ังอยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสม  สามารถมองเห็น 

        ได้  ชัดเจนในเวลากลางวันและมีไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน 





ป้ายเห็นชัดเจน 

และมไีฟส่องสว่างในเวลา

กลางคืน 



   

5. ถนนภายในโรงพยาบาล 

 

  
 

5.2 พื้นผวิถนนมคีวามคงทน  

ผวิคอนกรตี-ลาดยาง 

5.1  ความกว้างเหมาะสมกับการสัญจร   
        



5.3  จดุตัดถนนมีป้ายบอกทางชัดเจนและปราศจากส่ิงบดบัง 
          หากมีส่ิงบดบังสายตาต้องมีมาตรการเสริมความปลอดภัย   

5.4  รัศมีวงเล้ียวมีขนาดเหมาะสม สะดวกและปลอดภัยต่อการบังคับ 

           เล้ียวยานพาหนะ  



 

   

6. ทางเดินเท้า 
 

       

 

6.2 ก่อสร้างด้วยวัสดุคงทนถาวร 

6.3 กว้างไม่น้อยกว่า 1.50 ม.   

6.4 ไม่มีส่ิงกีดขวางบนทางเท้า 
 

 

6.1 มีการแบ่งขอบเขตทางเท้าออกจาก 

        เส้นทางจราจรของยานพาหนะ 

        อย่างชัดเจน 

 



6.5 ในจดุท่ีเป็นทางข้ามถนนและมีความต่างระดับจะต้องท า ทางลาดเอียง 
         หรือปรับปรงุสภาพบริเวณท่ีเป็นทางข้ามถนนให้สามารถน าเก้าอ้ีล้อ 

         (WHEELCHAIR) ผา่นได้โดยสะดวก  รวมท้ังต้องจัดให้มีป้ายเตือนผูขั้บข่ี 

         ยานพาหนะว่าเป็นทางข้ามส าหรับผูเ้ดินเท้า 

  



  

7. ทางเดินเช่ือมระหว่างอาคารส าหรับผูป่้วย 
  7.1 มีทางเดินเช่ือมระหว่างอาคารเพือ่อ านวยความสะดวก 

          ส าหรับผูร้ับบรกิารในทกุหน่วยบรกิารของโรงพยาบาล 



7.3 ผวิคงทน เรียบไม่ล่ืน 

         ไม่มีน  ้าขัง  ระบายน ้าได้ดี 

กว้างไม่น้อยกว่า2.50ม. 

พื้นปูน ทรายล้าง หินขัด 

7.2 มีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.50 ม. 
         เพือ่สะดวกต่อการเข็นเปลนอน 

         สวนกันได้และไม่มีส่ิงกีดขวางท่ี 

         เป็นอุปสรรคต่อการสัญจร 



7.6 มีหลังคาหรือส่ิงปกคลมุท่ีสามารถป้องกันแดดและฝน 

7.4  ติดต้ังราวกันตกสงูไม่น้อย 

                กว่า 1.10 ม. 

7.5  ติดต้ังราวจับ-ราวกันกระแทก 

             อย่างมั่นคงแข็งแรง 

  



 

      8. ทางลาดส าหรับผูป่้วย 

 

8.1 ระดับพื้นอาคารมีความต่าง 
       ระดับกันมากกว่า 2 ซม.จะ 

       ต้องท าทางลาดเพือ่อ านวย 

       ความสะดวกให้กับผู้รับ 
       บริการ 

         

 

8.2 กว้างไม่น้อยกว่า 1.50 ม.และ

ลาดชัน 1:12  สามารถเข็นรถน่ังหรือ
เปลนอนสะดวกปลอดภัย  



8.3 ผิวคงทนเรยีบไม่ลื่น  ระบายน ้าได้ดี 

8.4 ติดตั งราวกันตกสูงไม่น้อยกว่า 1.10 ม. 

8.5 ติดตั งราวจับ-ราวกันกระแทกอย่างมั่นคง 



8.6 ทางลาดภายนอกมหีลังคาหรือ 

        ส่ิงปกคลมุป้องกันแดดฝน 

ติดต้ังโครงหลังคาคลมุทาง

ลาด 



8.6 ทางลาดภายนอกมีหลังคาหรือ 
         สิ่งปกคลุมป้องกันแดดฝน 
 



  

9. ท่ีจอดรถยนต์และท่ีจอดจักรยานยนต์ 

 

จัดลานจอดรถ-จักรยานยนต์
แยกเป็นสัดส่วน 

9.1 แบ่งท่ีจอดรถยนต์กับ 

       จักรยานยนต์แยก 

       จากทางว่ิงของรถและ 

       แสดงเคร่ืองหมายแสดง 
       ทิศทางอย่างชัดเจน  

 



(9.1)   
                 

ท าเครื่องหมายทิศทางสัญจร 

ตีเส้นช่องจอด 



9.2 มีท่ีจอดรถยนต์ส าหรับผูพ้กิารอยู่ใกล้อาคารผูป่้วยนอกและมี 
                                        ป้ายหรือเคร่ืองหมายแสดงอย่างชัดเจน   



10. บริเวณรับ-ส่งผูป่้วยหน้าอาคาร  
10.1 มท่ีีจอดรถช่ัวคราว มคีวามกว้างไมน่้อยกว่า 6.00 ม.พอท่ีรถยนต์คันอ่ืนสามารถผา่นข้ึน      
             ไปได้ขณะท่ีมรีถยนต์จอดรับส่งผูป่้วย  ไมม่ส่ิีงกีดขวางท่ีเป็นอุปสรรคในการเคล่ือนย้าย 

              ผูป่้วยและต้องมหีลังคาป้องกันแดดและฝนได้    

                      

รับส่งผูป่้วย 

ขับผา่นได้ 

รับส่งผูป่้วย 

มีหลังคาคลมุ 



10.2 ระดับพื้นบริเวณรับ-ส่งผูป่้วยต้องอยู่ระดับเดียวกับ 

          พื้นถนน  ถ้าเป็นพื้นต่างระดับต้องมีทางลาด 



10.3 บริเวณทางเข้าหลักของอาคารและบริเวณจอดรถน่ังหรอื 

              เปลนอน ต้องมีพื้นท่ีเพยีงพอต่อผูใ้ช้บริการ  มีหลังคาหรือส่ิง 

              ปกคลมุป้องกันแดดและฝนได้ดี  

 

มีเจ้าหน้าท่ีเวรเปลบริหารจัดการการใช้รถเข็นและเปลนอนให้เพยีงพอใน

การใช้งาน 



11. มีห้องน ้า-ห้องส้วมส าหรับผูรั้บบริการ  



11.1 มีราวพยุงในต าแหน่งเหมาะสม 

                       
          

11.2 มีห้องน ้า-ส้วมส าหรับผูพ้กิาร   
                       
          



ติดต้ังราวพยุงอย่าง

เหมาะสม 



11.3 มีการระบายอากาศท่ีเหมาะสม 

                     และไม่อับช้ืน 

                              
                      
                       
          

ระบายความช้ืน กล่ินอับ 

แดดส่องถึง-ฆ่าเช้ือโรค 



12. บันไดหนีไฟ  
12.1 มีความกว้างของบันไดและชานพกัท่ีสะดวกต่อการใช้งาน 

                       
          

ไมมีสิ่งกีดขวางภายใน
ช่องบันได 



12.2 มีป้ายระบช้ัุนเห็นได้ชัดเจนพร้อมระบบแสงสว่างท่ีเหมาะสม 

                       
          


