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คูมือการเยี่ยมเพื่อรับรูและเรียนรูคุณภาพโรงพยาบาล 

 ปงบประมาณ 2553  
 

วัตถุประสงคของการเยี่ยมโรงพยาบาลดวยเครื่องมือ Overall Scoring 

1. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพในหนวยบริการที่เขารวมในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ผาน

กระบวนการประเมินตนเอง และการเยี่ยมเพื่อรับรูความกาวหนาในการพัฒนาโดยผูแทนของสถาบัน

รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) : สรพ. 

2. ประเมินระดับการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ โดยสปสช.

จะนําคะแนนที่ประเมินไดไปใชในการจัดสรรเงินสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของหนวยบริการใน

ระดับโรงพยาบาล และสรพ.จะนําไปใชในการรบัรองขั้น 1 และขั้น 2 แกโรงพยาบาลที่รับการประเมิน 

โรงพยาบาลที่เปนเปาหมายของการเยีย่ม 

 โรงพยาบาลทุกแหงที่อยูในโครงการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (UC) เปนเปาหมายของการเยี่ยม 

 โรงพยาบาลแตละแหงสามารถแสดงความจํานงขอรับการเยี่ยม เปนลายลักษณอักษรมาที่ สรพ.

ภายใน 30 พฤศจิกายน 2552 เพื่อขอรับการเยี่ยมได  ซึ่งในป 2553 สรพ.จะเขาเย่ียมโรงพยาบาล เฉพาะ
โรงพยาบาลที่แสดงความจํานงวาตองการรับการเยี่ยมเทานั้น  

สรพ.ไดจําแนกการเยี่ยมเปน 2 กลุม คือ 

1. โรงพยาบาลที่ยงัไมไดรับการรับรองขั้น 3 

1.1 กรณีทั่วไป จะเยี่ยมดวยเครื่องมือ Overall Scoring ผลการเยี่ยมจะใชในการรับรองขั้น 1 และ 2 

1.2 กรณีที่โรงพยาบาลกําลังจะขอรับการรับรองขั้น 3 โดยมีวันเยี่ยมที่แนนอนแลว จะใชงบประมาณ

ของโครงการนี้ ผนวกการเยี่ยมดวย Overall Scoring เขาไปเปนสวนหนึ่งของการเยี่ยม 

Accredit Survey  

2. โรงพยาบาลที่ไดรับการรับรองขั้น 3 แลว 

2.1 กรณีทั่วไป จะเยี่ยมในลักษณะติดตามความกาวหนาจากการเยี่ยมครั้งกอน และเตรียมความ

พรอมเพื่อรับการ reaccredit (ที่เรียกวา surveillance survey) 

2.2 กรณีที่โรงพยาบาลกําลังจะขอรับการเยี่ยม Re-accredit Survey โดยมวีันเยี่ยมที่แนนอนแลว 

จะใชงบประมาณของโครงการนี้ ในการจัดเยี่ยม Re-accredit Survey 
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2.3 กรณีโรงพยาบาลหมดอายุขั้น 3 ไปเกิน 6 เดือนแลว แตโรงพยาบาลยังไมพรอมจะรับการ  

Re-accredit Survey โรงพยาบาลจะไดรับการเยี่ยมแบบ Overall Scoring และประเมินคะแนน

ออกมาตามระดับการพัฒนาของโรงพยาบาล (ขั้น 1 หรือ ขัน้ 2) 

เครื่องมือที่ใชในการเยี่ยมแบบ Overall Scoring 

ประกอบดวย 

1. Hospital mini-profile 

2. Overall Scoring 

3. ผลงานเดนที่แสดงการพัฒนาโรงพยาบาล (CQI) จํานวน 5 เร่ือง 

4. Gap Analysis from Patient Safety Goals : SIMPLE จํานวน 5 เร่ือง 

5. สรุปผลการทํา medical record audit ตามแบบฟอรมของสปสช. 

นอกจากนี้ ยังมีขอมูลที่ใหโรงพยาบาลนําเสนอเพื่อการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผูเยี่ยมในวันที่เขาเยี่ยม โดย

ไมตองสงขอมูลมาลวงหนา คือ เร่ืองเลา “การบริการดวยหัวใจ” 

การประเมินผลการเยี่ยมออกมาเปนคะแนน จะใช Overall Scoring เปนเครื่องมือหลัก สวนเครื่องมือ 

อีก 4 ชิ้นและขอมูลอื่นๆที่ไดรับจากโรงพยาบาล จะเปนขอมลูประกอบที่ผูเยี่ยมจะใชในการตัดสินใจใหคะแนนใน

แตละหมวดของ Overall Scoring 

Hospital Mini Profile 

 จัดทําขึ้นเพื่อใหผูเยี่ยมเขาใจบริบทของโรงพยาบาลที่จะเขาเยี่ยมในระดับหนึ่ง โดยโรงพยาบาลไมตอง

เตรียมเนื้อหาและขอมูลจนเปนภาระมากเกินไป 

 โรงพยาบาลควรศึกษาความหมายของแตละหัวขอใน Hospital Mini Profile ใหเขาใจ และพิจารณาการ

นําไปใชประโยชนในการพัฒนาของโรงพยาบาล 

Overall Scoring  

Overall Scoring เปนเครื่องมือที่สรางจากมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระ

เกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป โดยดัดแปลงจากระบบการใหคะแนนดวย scorebook ที่ผูเยี่ยมสํารวจใช

ประเมินรับรองโรงพยาบาล ใหประเมินไดงายขึ้นเพื่อใหโรงพยาบาลทุกระดับสามารถใช Overall Scoring ในการ

ประเมินตนเองได   
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การประเมิน เปนการประเมินในภาพรวมของแตละหมวด ไมลงถึงระดับขอยอย 

Scale มี 5 ระดับ 

ระดับ 1 – เร่ิมตน มีกิจกรรมทบทวนคุณภาพพื้นฐาน 

ระดับ 2 – กําลังพัฒนา มีการดําเนินงานเชิงรุก เร่ิมมีการสราง/พัฒนาระบบงาน เร่ิมมีผลจากการพัฒนา 

ระดับ 3 – เห็นผล มีผลการพัฒนาชัดเจน ครอบคลุมระบบสวนใหญของโรงพยาบาล 

ระดับ 4 – กาวหนา ผลการดําเนินงานกาวหนา มีนวัตกรรม 

ระดับ 5 – ยั่งยืน มีวัฒนธรรมคุณภาพ มีความตอเนื่อง ยั่งยืน 

หลักการใหคะแนนที่สําคัญ คือ กอนใหคะแนนระดับสูง ตองผานคะแนนระดับตํ่ากวากอน เชน 

จะไดคะแนนระดับ 4 ตองมีการดําเนินงานที่คอนขางสมบูรณในระดับ 1,2,3 แลว เพื่อสะทอนวาการดําเนินงานที่ดี

ระดับ 4 นั้น มีฐานการพัฒนาที่ดีและนาจะตอเนื่องในระยะยาวได การใหคะแนนในระดับ 4 หรือ 5 จึงควร

พิจารณาองคประกอบตอไปน้ี 

• มีกระบวนการเรียนรูจากการประเมินผลอยางเปนระบบ และการปรับปรุงกระบวนการเกิดขึ้นจริง 

• มีการประเมินและปรับปรุงครอบคลุมองคประกอบสําคัญ มิใชตัวอยางเพียงบางสวนหรือบางเรื่อง 

• มีการปฏิบัติตามเกณฑในคะแนนระดับ 2 และ 3 อยางคอนขางสมบูรณ 

Scale ระดับ 3 ของแตละหมวด ถือเปนระดับที่มีการพัฒนามากพอสมควรแลว ถาคะแนนเฉลี่ยของทุก

หมวดมากกวา 3 ขึ้นไป ถือวาโรงพยาบาลมีความพรอมขั้นตนในการขอรับการเยี่ยมสํารวจ (Accreditation 

Survey) จากสรพ. ดังนั้น คะแนนหมวดใดที่มากกวา 3 โรงพยาบาลควรเขียนขอมูลหรือหลักฐานเพื่อสนับสนุน

การใหคะแนน (โดยอาจใช Overall Scoring Enquiry Guide ที่สรพ.พัฒนาขึ้นมา ใชคูกับ Overall Scoring เปน

แนวทางในการเขียน)  

ถาความเห็นในเรื่องระดับการพัฒนาอยูในระดับท่ีก้ํากึ่งระหวางขั้น ก็ใหคะแนนที่ระดับกึ่งกลาง (เชน 1.5, 

2.5, 3.5 เปนตน) 

การประเมินคะแนน ควรทําใหครบทั้ง 36 หมวด ไมควรเวนหมวดใดหมวดหนึ่งไป 
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 Overall Scoring Enquiry Guide สําหรบัใชประกอบในการใหคะแนนตนเองโดยโรงพยาบาล 

 สรพ.ไดจัดทําแนวทางการตั้งคําถาม (Enquiry Guide) เพื่อใหโรงพยาบาลใชทําความเขาใจใน

ความหมายของการใหคะแนนในระดับ 3-4-5 เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาโรงพยาบาลสามารถใหคะแนนตนเองให

สอดคลองกับเจตนารมณของมาตรฐานและเกณฑการใหคะแนน 

 หลักสําคัญของการใหคะแนนดวย Overall Scoring คือการมองในภาพรวมของมาตรฐานแตละบท

มากกวาทีจ่ะดใูนรายละเอียดของขอกําหนดทั้งหมด  ผูใชแนวทางคําถามเหลานี้พึงตระหนักในหลักการสําคัญ

ดังกลาวประกอบไปดวย ควรหลีกเลี่ยงจากการตีความหมายของขอความโดยปราศจากการเชื่อมโยงกบัภาพรวม 

 วิธีการใชแนวทางการตั้งคําถามนี้ก็คือ เมื่อทีมงานพิจารณาเกณฑการใหคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 แลว ให

พิจารณาวาผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลนาจะสอดคลองกับคะแนนใดมากที่สุด  หากพบวาระดบัคะแนนอยู

ที่ 3 - 5 ก็ใหพิจารณาคําถามทีอ่ยูในระดับคะแนนนั้น โดยการตอบแบบปากเปลากอน  หากตอบไดเพียงบางสวน 

แสดงวาระดับคะแนนที่ไดอาจจะลดลงไปประมาณครึ่งระดับ และหากตอบไดเพียงสวนนอย ควรจะลดระดับลงไป 

1 ระดับ   

 เมื่อไดขอสรุปวาผลการดําเนินงานอยูในระดับ 3 - 5 ทีมงานควรตอบคําถามสําหรับคะแนนในระดับน้ัน

อยางกระชบัที่สุด เปนขอมูลประกอบการใหคะแนน 

 สําหรับคําถามที่ตอบไมได ควรใชเปนโอกาสพัฒนาตอไป 

ผลงานเดนทีแ่สดงการพฒันาโรงพยาบาล (CQI) 

เปนเอกสารที่โรงพยาบาลใชนําเสนอผลการพัฒนาที่สําคัญในชวงที่ผานมา โดยยึดหลัก 3P คือ Purpose 

Process และ Performance เร่ืองที่นําเสนอแตละเรื่องควรสั้น กระชับ ไมเสียเวลาในการเตรียมเอกสารมากนัก  

ในจํานวน 5 เร่ืองที่สรพ.กําหนดใหนําเสนอ ควรเปนผลการพัฒนาคุณภาพทางคลินิกในกลุมผูปวยสําคัญ

อยางนอย 2 เร่ือง นอกนั้น เปนการพัฒนาระบบงานสําคัญอื่น เชน IC, ระบบยา, HR, IT, ENV 

ผลงานการพัฒนาคุณภาพที่จะนําเสนอในป 2553 ควรเปนผลงานเรื่องใหมที่ไมซ้ํากับผลงานที่นําเสนอ

ในป 2552 

Gap Analysis from Patient Safety Goals : SIMPLE 

เปนเครื่องมือที่ชวยใหโรงพยาบาลสามารถวิเคราะห gap ในการนําขอเสนอแนะใน patient safety 

goals : SIMPLE ไปสูการปฏบิตัิไดชัดเจนยิ่งขึ้น โดยสรพ.ไดจดัทําแบบฟอรมที่แสดงขอเสนอแนะตาม patient 

safety goals : SIMPLE ไวในชอง recommendation เพื่อใหโรงพยาบาลตรวจสอบตนเองวาม ีactual practice 

อยางไร  ทําใหเห็นความแตกตางระหวางสิ่งที่ปฏิบัติกับส่ิงทีแ่นะนํา นําไปสูการกําหนดการปฏิบัติที่ตองการใหเปน 

(desired practice) และการจดัทําแผนปฏิบัติการ ไดครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
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ในการใชเครื่องมือนี้ โรงพยาบาลไมควรแกไขขอความใดๆ ในชอง recommendation ซึ่งเปนเหมือนกับ

มาตรฐานที่เปนที่คาดหวัง ควรวิเคราะหและกรอกขอมูลเฉพาะในชอง actual practice, desired practice, และ 

action plan เทานั้น 

โรงพยาบาลพึงตระหนักวาชุดคําถามเหลานี้เปนเพียงแนวทางเพื่อใหเกิดความเขาใจวาหากจะนํา

ขอเสนอแนะไปสูการปฏิบัติใหไดผลแลว จะตองพิจารณากจิกรรมอะไรบาง  โรงพยาบาลจงึควรเลือกใช gap ที่

วิเคราะหมาไดอยางมีเหตุผลใหเหมาะสมกับบริบทของตน และเลือกเรื่องที่ทําไดดีที่สุด 5 เร่ืองมานําเสนอ 

Medical Record Audit 

 ใชผลการสุมตรวจเวชระเบียนของโรงพยาบาลตามเครื่องมือท่ีสปสช.พัฒนาขึ้นมา โดยสรพ.ขอให

โรงพยาบาลสงขอมูลตามแบบฟอรมรายงานผลการตรวจเวชระเบียนของสปสช.พรอมผลสรุปสงใหผูเยี่ยมกอนวัน

เยี่ยม โดย 

• นําเสนอคะแนนความสมบูรณโดยรวมที่แสดงแนวโนมการเปลี่ยนแปลง (ถามีขอมูล) 

• นําเสนอคะแนนความสมบูรณของผลครั้งลาสุด และจําแนกตามหัวขอแตละเรื่อง 

• นําเสนอการใชประโยชนหรือการพัฒนาที่เกิดขึ้นจากกการเรียนรูผลการทบทวนเวชระเบียน 

การเตรยีมเอกสารเพื่อรับการเยีย่ม สําหรับโรงพยาบาลทีไ่ดรับการรับรองขั้น 3 แลว 

 เครื่องมือ Overall Scoring พัฒนาขึ้นมาเพื่อชวยกระตุนการพัฒนาของโรงพยาบาลที่ยังไมไดรับการ

รับรอง HA เปนหลัก ดังนั้นโรงพยาบาลที่ไดรับการรับรองขัน้ 3 แลว กระบวนการเยี่ยมและเครื่องมือท่ีใชจึงมีความ

แตกตางไป 

สําหรับการเยี่ยมเฝาระวัง (Surveillance Survey) มีเอกสารที่ตองจัดเตรียมและสงให สรพ.และผูเยี่ยม

ลวงหนา ดังนี้ 

1. Hospital profile 

2. โครงสรางบริหารและโครงสรางคุณภาพ 

3. รายชื่อหนวยงานทั้งหมด 

4. รายงานผลความกาวหนาในการพัฒนาคุณภาพตามขอเสนอแนะของผูเยี่ยมสํารวจ 

5. แผนการพัฒนาคุณภาพในชวง 1 - 2 ปถัดไป 

สําหรับการเยี่ยมเพื่อรับการ Re-accredit Survey  มีรายละเอียดของเอกสารที่ตองเตรียมคอนขางมาก 

โรงพยาบาลควรติดตอประสานงานกับ สรพ.โดยตรง เพื่อซกัซอมความเขาใจ กอนเตรียมเอกสาร 
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แผนการจัดเยี่ยม 

1. สรพ.รวมกับสปสช.จัดประชุมชี้แจง (TV Conference) แนวทางการดําเนินงานในป 2553 แกสปสช.

สาขาเขตพื้นที่และโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 

2. โรงพยาบาลที่มีความตองการใหสรพ.เขาเยี่ยมทําหนังสือแสดงความจํานงมาที่ สรพ. ภายในวันที่ 

30 พฤศจิกายน 2552 

3. เฉพาะโรงพยาบาลที่มีความประสงคใหสรพ.เขาเยี่ยม ประเมินตนเองโดยใชเครื่องมือท่ีสรพ.กําหนด 

4. สรพ.ประสานกับโรงพยาบาลและผูเยี่ยมเพื่อวางแผนการเยี่ยม ในชวงระยะเวลาตั้งแตกลางเดือน

ธันวาคม 2552 ถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2553 

5. โรงพยาบาลสงแบบประเมินตนเองใหสรพ.และผูเยี่ยม กอนวันเยี่ยมไมนอยกวา 2 สัปดาห กรณี

โรงพยาบาลไมสงแบบประเมินตนเองใหผูเยี่ยมกอนการเยี่ยม อาจสงผลใหเกิดการงดการเยี่ยม 

6. ผูแทนของ สรพ.เขาเยี่ยมโรงพยาบาลตามแผนที่กําหนด 

7. ในกรณีที่มีความพรอมของทั้ง 2 ฝาย สรพ.จะจัดทํา web conference ตอบขอซักถามแก

โรงพยาบาลที่มีขอสงสัย เพื่อสรางความกระจาง โดยจัดหลังจากการเยี่ยมประมาณ 1-2 เดือน 

8. สรพ.รวบรวมขอมูลคะแนนการประเมินสงสปสช.ตามขอมูลรายชื่อโรงพยาบาลที่ไดรับการเยี่ยม 

ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2553 
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ตารางการเยีย่ม (ตัดตารางการเยี่ยมออก กรณีที่เยีย่มมากกวา 1 man-day) 

 ไดมีการกําหนดตารางการเยี่ยม สําหรับการเขาเยี่ยมโรงพยาบาลขนาดไมเกิน 60 เตียง ที่มีผูเขาเยี่ยม     

1 คน จํานวน 1 วัน ( 1 man-day) ไวดังนี้ 

08.30 - 09.00 น. - เร่ืองเลา “การบริการดวยหัวใจ” 

- แลกเปลี่ยนความคาดหวัง 

- Update ขอมลูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ 

09.30 – 12.00 น. - เยี่ยมหนวยงานที่เกี่ยวของ 

12.00 – 13.00 น.   - อาหารกลางวนัรวมกับแพทย ทีมนํา และทมีพัฒนาคุณภาพ 

13.00 – 16.00 น. - Planning for Improvement และ แลกเปลี่ยนเรียนรู    

 “ผลการประเมินตนเองตาม Overall Scoring” 

15.30 – 16.30 น. - วางแผนการพัฒนาตอเนื่องรวมกัน 

 ตารางการเยี่ยมนี้ อาจจะมีการปรับเปล่ียนตามลักษณะการเยี่ยมแตละประเภท และบริบทของแตละ

โรงพยาบาล 

 สําหรับโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญขึ้น จะใช man-day ในการเยี่ยมมากขึ้น เพื่อใหสามารถเรียนรูการ

พัฒนาของโรงพยาบาลไดอยางครอบคลุม โดยยังคงหัวขอหลักที่ใชในการเยี่ยมเหมือนเดิม แตจะมีการลงไปเยี่ยม

ตามหนวยงานยอยตางๆ มากขึ้น ซึ่งตารางการเยี่ยมสําหรับโรงพยาบาลแตละขนาด จะมีการแจงประสานไปที่ผู

เยี่ยมและโรงพยาบาลทราบเปนการลวงหนา 

การกาํหนดเวลาที่โรงพยาบาลสงขอมลูเพิ่มเติมให สรพ.หลังเขาเยี่ยม 

 กรณีตองการสงขอมูลเพิ่มเติมหลังการเยี่ยม ควรสงขอมูลเพิ่มเติมเหลานี้ใหสรพ.และผูเยี่ยม ใน

ระยะเวลาไมเกิน 1 สัปดาหหลังการเยี่ยม เพื่อที่ผูเยี่ยมจะไดจดัทําคะแนน Overall Score ตลอดจนขอชี้แนะตางๆ

ใหแลวเสร็จภายใน 2 สัปดาหหลังการเยี่ยม 

 กรณีที่โรงพยาบาลตองใชเวลาเก็บรวบรวมขอมูลมากกวา 1 สัปดาห ตองแจงผูเยี่ยมทราบหลังเสร็จส้ิน

การเยี่ยม แตทั้งนี้ระยะเวลาดังกลาว ตองไมเกนิ 1 เดือน ถาระยะเวลาเกินไปกวานั้น ผูเยี่ยมและสรพ.จะประเมิน

คะแนนตามขอมูลเทาที่มีอยู โดยไมรอขอมูลเพิ่มเติมอีกตอไป 
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การจัดทาํรายงานการเยีย่ม 

 ผูเย ี่ยมจะสงรายงานการเยี่ยมตามแบบฟอรมไฟลรายงานการเยี่ยม กลับมาที่สรพ. ภายใน 2 

สัปดาหหลังการเย่ียม เพื่อที่ สรพ.จะไดบันทึกขอมูลเหลานี้ลงในฐานขอมูลกลาง ทําการตรวจทานขอมูล และ

ประมวลผลเปนระยะตามแผนที่กําหนดไว 

การใชคะแนนจากการเยีย่มแบบ Overall Scoring เพื่อการรับรองขั้นที่ 1 และ 2 

 การประเมินดวย Overall Scoring มีวัตถุประสงคเพื่อใหโรงพยาบาลเห็นโอกาสพัฒนาทีช่ัดเจนยิ่งขึ้น 

สามารถตรวจสอบความกาวหนาในการพัฒนาไดโดยมีชวงชัน้ถี่ยิ่งขึ้น  และเพื่อใหมีความสบืเนื่องกับการประเมิน

ตามระบบขั้นบนัได  ทาง สรพ.ไดบูรณาการการประเมินดวย Overall Scoring เขากับการประเมินขั้นที่ 1 และ 2 

สรุปเปนหลักเกณฑ ไดดังนี้ 

กิตติกรรมประกาศ เกณฑ 

บันไดขั้นที่ 1 สู HA 

(อายุการรับรอง 1 ป) 

คะแนน Overall Score ไมนอยกวา 1.5 และ 

คะแนนหมวด II-1.2 กิจกรรมทบทวนคุณภาพ ไมนอยกวา 3.0 

บันไดขั้นที่ 2 สู HA 

(อายุการรับรอง 1 ป) 

คะแนน Overall Score ไมนอยกวา 2.2*  และ 

คะแนนหมวด II-1.2 กิจกรรมทบทวนคุณภาพ ไมนอยกวา 3.0 และ 

คะแนนหมวด I-6 การจัดการกระบวนการ, II-1.1 การทํางานเปนทีม, II-1.2ก การ

บริหารความเสี่ยง, II-1.2ข คณุภาพทางคลินิก  ทุกหมวดไมนอยกวา 2.5 

บันไดขั้นที่ 2 สู HA 

(อายุการรับรอง 2 ป) 

คะแนน Overall Score ไมนอยกวา 3.0  และ 

คะแนนหมวด II-1.2 กิจกรรมทบทวนคุณภาพ ไมนอยกวา 3.0 และ 

คะแนนหมวด I-6 การจัดการกระบวนการ, II-1.1 การทํางานเปนทีม, II-1.2ก การ

บริหารความเสี่ยง, II-1.2ข คณุภาพทางคลินิก  ทุกหมวดไมนอยกวา 2.5 

หมายเหตุ : Overall Score จะใชสําหรับการรับรองขั้นที่ 1 และ 2 เทานั้น กรณีตองการการรับรองในขัน้ที่ 3 

 โรงพยาบาลตองเตรียมการและรับการประเมินในลักษณะ Accreditation Survey เทานั้น 
* เกณฑบันไดขั้นที่ 2 เดิมกาํหนดไวที่ 2.5 แตปจจุบันปรับเปน 2.2 

 

  


