


ยกรางการดําเนนิงานดานวศิวกรรมการแพทย  
สํานักงานสนบัสนนุบรกิารสุขภาพเขต 1 - 12 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข ที่มุงสรางระบบสุขภาพอยางยั่งยืน ภายใตการบริการของสถานบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
ครอบคลุมทั่วถึง โดยสงเสริมสถานบริการสุขภาพทั่วประเทศใหนํามาตรฐานบริการสุขภาพไปใช ตามแนวทางการ
สงเสริมสนับสนุน และพัฒนาของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในแตละพื้นที่ เพื่อสรางความมั่นใจวา ผูรับบริการตอง
มีความปลอดภัยไดรับบริการที่มีคุณภาพ ภายใตระบบการบริหารจัดการดานวิศวกรรมการแพทย โดยยกรางการ
ดําเนินงานดานวิศวกรรมการแพทย สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 – 12 สามารถนําไปใชเปนแนวทางใน
การพัฒนา ใหเกิดประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาตอยอดไปไดอีก ถึงแมจะเปนแนวทางกวางๆ และบางประเด็น
เปนเพียงความเห็นและขอเสนอแนะของผูรับผิดชอบ ที่เกิดจากการรวบรวมองคความรูและประสบการณการทํางาน
ภายในองคกร ดังนั้นสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพที่จะนํายกรางเลมนี้ไปใช อาจตองนําไปประยุกตใหเขากับ
สถานการณ รวมทั้งปจจัยแวดลอมตางๆที่เปนปจจุบัน โดยเฉพาะตามบริบทของแตละเขตจึงจะเกิดประโยชนสูงสุด 

โครงการที่ 1 โครงการสงเสริม พัฒนาและรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพในสถานบริการสุขภาพ  
กิจกรรมที่ 1 การสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพเครือขายในการขับเคลื่อนมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริการในสถานบริการสขุภาพอยางยั่งยืน 

วัตถุประสงค      
         1) เพื่อสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเจาหนาที่ผูขับเคลื่อนมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพสูการปฏิบัติในสถานบริการสุขภาพอยางตอเนื่อง 
         2) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ปญหา อุปสรรค รวมทั้งวิธีการปฏิบัติที่ไดผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพในสถานบริการสุขภาพ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
1. กําหนดคาเปาหมา ตัวชี้วัด 

1.1 กลุมเปาหมาย 
  - สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ในสังกัดสํานักงานปลัด 

กระทรวงสาธารณสุข 66 แหง แหงละ 3 คน (ประกอบดวยผูรับ 
ผิดชอบงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 3 ดาน ไดแก  
1.ดานระบบการจัดการคุณภาพในโรงพยาบาล, 2.ดานงานอาคาร  
สภาพแวดลอม และวิศวกรรมการแพทย, และ 3.ดานระบบสุขศึกษา)  จํานวน   198 คน 

  - สถานบริการสุขภาพภาครัฐ นอกสังกัดสํานักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข 7 แหง แหงละ 1 คน (ประกอบดวย  
รพ.บานแพว (องคการมหาชน), โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย 1 แหง     
โรงพยาบาลในสังกัดกรมอนามัย 1 แหง, โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง 
กลาโหม 5 แหง)         จํานวน       7 คน 

- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 8 จังหวัด    จํานวน       8 คน  
- สถานบริการสุขภาพภาคเอกชน 35 แหง    จํานวน    35 คน 
- คณะทํางาน       จํานวน    35 คน 

 รวมกลุมเปาหมาย       จํานวน  283 คน 



1.2 ทรัพยากรที่ตองใช  
  เจาหนาที่/งบประมาณ/วัสดุและอุปกรณ/อาคารสถานที่/ยานพาหนะ 
  1.3 ตัวชี้วัดความสําเร็จของ 

รอยละของสถานพยาบาลภาครัฐกลุมเปาหมายไดรับการสงเสริม สนับสนุน พัฒนาตามเกณฑ
มาตรฐานระบบสนับสนุนบริการสุขภาพครบถวน 

 2. เขียนโครงการ และเสนอผูบริหารพิจารณาอนุมัติโครงการ 
 3. จัดทํากําหนดการอบรม พัฒนาศักยภาพฯ 
 4. จัดทําหนังสือเชิญวิทยากร และเชิญกลุมเปาหมายเขารวมอบรม พรอมกําหนดวันสงใบตอบรับการเขา
รวมเปนวิทยากร และการเขารวมอบรม 
 5. จัดพิมพคูมือมาตรฐานระบบบริการสุขภาพประจําป และเอกสารประกอบคําบรรยาย 
 6. กิจกรรมการดําเนินงาน วางแผนรูปแบบในการจัดประชุมอบรม จํานวน 2 วัน โดยมีเนื้อหาในการ
ประชุมอบรม ดังนี ้
  6.1 การมอบใบประกาศนียบัตรและโลรางวัลเชิดชูเกียรติใหแกโรงพยาบาลที่ไดรับการรับรอง
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจําป พ.ศ.2561 
  6.2 บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการดําเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพประจําป
งบประมาณ 2562 
  6.3 บรรยายเรื่อง การใชงาน และการลงขอมูลการประเมินตนเองโดยใชโปรแกรมฐานขอมูลการ
ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (HS4) 
  6.4 อภิปรายกลุม เรื่อง ภาพรวมปญหา/อุปสรรค และแนวทาง/วิธีการแกไขเพื่อพัฒนามาตรฐาน
สูความสําเร็จ และประโยชน/ขอดีของการนํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพมาใชพัฒนาโรงพยาบาล โดยแบงกลุม
อบรมเปน 2 กลุม แยกตามหอง คือ หองที่ 1 มาตรฐานระบบงานสุขศึกษา และหองที่ 2 มาตรฐานระบบงาน
วิศวกรรมการแพทย 
 7. เก็บขอมูลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมดังกลาว 
 8. จัดทําสรุป พรอมภาพการจัดกิจกรรม (one page) รายงานตอผูบริหาร  
  
กิจกรรมที่ 2 การกํากับ ติดตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในการ
ใหบริการของสถานบริการสุขภาพอยางยั่งยืน เขตสุขภาพที่ 5 (โรงพยาบาลที่อยูในระดับพื้นฐาน และระดับพัฒนา
เพื่อยกระดับใหไดในระดับคุณภาพ) 

วัตถุประสงค      
         1) เพื่อเยี่ยมประเมินและเปนการติดตามผลการดําเนินการ ผลการพัฒนา ผลการแกไขตามที่
คณะกรรมการไดใหคําแนะนําไปในป 2561 
          2) เพื่อใหกําลังใจและใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะในการปฏิบัติ วิธีการแกไข ใหแกบุคลากรและเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบของสถานบริการสุขภาพใหสามารถดําเนินการไดอยางถูกตอง 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
1. กําหนดคาเปาหมาย ตัวชี้วัด ทรัพยากรที่ตองใช 

1.1 กลุมเปาหมาย 
  สถานบริการสุขภาพภาครัฐที่อยูในระดับพื้นฐาน หรือในระดับพัฒนา จํานวน 22 แหง    
  



1.2 ตัวชี้วัดความสําเร็จของ 
รอยละของสถานพยาบาลภาครัฐกลุมเปาหมายในป 2562 ผานเกณฑมาตรฐานระบบสนับสนุน

บริการสุขภาพระดับคุณภาพ (รอยละ 30) 
รอยละของสถานพยาบาลภาครัฐกลุมเปาหมายในป 2562 ผานเกณฑมาตรฐานระบบสนับสนุน

บริการสุขภาพระดับพัฒนา และระดับคุณภาพ (รอยละ 98) 
1.3 ทรัพยากรที่ตองใช  

  เจาหนาที่/งบประมาณ/วัสดุและอุปกรณ/อาคารสถานที่/ยานพาหนะ 
 2. เขียนโครงการ และเสนอผูบริหารพิจารณาอนุมัติโครงการฯ 
 3. จัดทํากําหนดการออกเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ พรอมทั้งจัดทําหนังสือแจงแผนการ
เขาตรวจเยี่ยมประเมิน และแจงใหโรงพยาบาลกลุมเปาหมายประเมินตนเองผานโปรแกรม HS4 
 4. จัดพิมพแบบ และเกณฑประเมินสําหรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินทั้ง 7 ดาน  
 5. กิจกรรมการดําเนินงาน  

5.1 วางแผนรูปแบบในการตรวจเยี่ยมประเมิน ดังนี ้
- โรงพยาบาลศูนย จํานวน 2 วัน 
- โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน จํานวน 1 วัน 

  5.2 ในวันเขาเยี่ยมประเมินฯ  
- เลขาทีม แจงรูปแบบ และรายละเอียดการตรวจเยี่ยมประเมิน ในที่ประชุม 
- โรงพยาบาลที่รับการประเมินรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบบริการ

สุขภาพในปที่ผานมา ทั้ง 7 ดาน ในที่ประชุม  
- กรรมการตรวจสอบเอกสาร และสัมภาษณ เพื่อใหไดรับขอมูลในการเยี่ยมประเมินมาก

ยิ่งขึ้น 
- แบงทีมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมิน และผูรับผิดชอบงานมาตรฐานระบบบริการ

สุขภาพในโรงพยาบาล เพื่อลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินในสถานที่ที่เกี่ยวของ 
- คณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินประชุม สรุปสิ่งที่พบเห็นและโอกาสพัฒนา เพื่อเตรียม

ขอมูลแจงแกโรงพยาบาล พรอมลงคะแนนในแบบ และเกณฑประเมิน ทั้ง 7 ดาน 
- ประชุมโดยทีมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินแจงสิ่งที่พบเห็น โอกาสพัฒนา และสิ่ง

ที่ตองแกไข ใหแกโรงพยาบาล  
   - เก็บขอมูลประเมินความพึงพอใจในการเขาเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
   - ปดการเยี่ยมประเมินฯ 
   
กิจกรรมที ่3 การประชุมสรุปผลการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และทบทวนผลการดําเนินงานสู
การแลกเปลี่ยนเรียนรูมาตรฐานระบบบริการสุขภาพในป 2562 

วัตถุประสงค      
        1) เพื่อสรุปผลคะแนนจากการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพกลุมเปาหมายในแตละดานในป 
2562 
        2) เพื่อกําหนดวิธีและแนวทางในการแจงผลการเยี่ยมประเมนิใหสถานบริการสุขภาพกลุมเปาหมายทราบ 
        3) เพื่อสรุปและทบทวนผลการดําเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู ปญหา อุปสรรค และวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศเพื่อ
การพัฒนาการดําเนินงานในปถัดไป 



ขั้นตอนการดําเนินงาน 
1. กําหนดคาเปาหมาย ตัวชี้วัด ทรัพยากรที่ตองใช 

1.1 กลุมเปาหมาย 
  คณะกรรมการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพประจําป 2562 ในเขตสุขภาพที่ 5 
จํานวน 10 คน (ตามคําสั่งแตงตั้งฯของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)     

1.2 ตัวชี้วัดความสําเร็จของ 
รอยละของสถานพยาบาลภาครัฐกลุมเปาหมายในป 2562 ผานเกณฑมาตรฐานระบบสนับสนุน

บริการสุขภาพระดับคุณภาพ (รอยละ 30) 
รอยละของสถานพยาบาลภาครัฐกลุมเปาหมายในป 2562 ผานเกณฑมาตรฐานระบบสนับสนุน

บริการสุขภาพระดับพัฒนา และระดับคุณภาพ (รอยละ 98) 
1.3 ทรัพยากรที่ตองใช  

  เจาหนาที่/งบประมาณ/วัสดุและอุปกรณ/อาคารสถานที่/ยานพาหนะ 
 2. เขียนโครงการ และเสนอผูบริหารพิจารณาอนุมัติโครงการ 
 3. จัดทํากําหนดการประชุมสรุปผลการเยี่ยมประเมินฯ 
 4. จัดทําหนังสือเชิญคณะกรรมการที่มาจากหนวยงานภายนอก พรอมทําบันทึกแจงภายใน กําหนดวันสงใบ
ตอบรับการเขารวมประชุม 
 5. คณะกรรมการผูรับผิดชอบแตละดานนําเสนอสรุปผลคะแนนจากการเยี่ยมประเมินฯ เพื่อผานความ
เห็นชอบวา โรงพยาบาลอยูในระดับไหน 
 6. ลงคะแนนในโปรแกรม HS4 พรอม กําหนดวิธีและแนวทางในการแจงผลการเยี่ยมประเมิน และทบทวน
ผลการดําเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู ปญหา อุปสรรค และวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศเพื่อการพัฒนาการดําเนินงานในป
ถัดไป 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 2 โครงการสงเสริม พัฒนา มาตรฐานระบบสนับสนุนบริการสุขภาพดานวิศวกรรมการแพทย 
ประจําปงบประมาณ 2562 

กิจกรรมที่ 1 การฝกอบรมการทดสอบ/ทวนสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย ขั้นพื้นฐาน 5 กลุม 24 ชนิด ของ
สถานบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5 ปงบประมาณ 2562  
 วัตถุประสงค 

1. เพื่อถายทอดองคความรูดานการทดสอบเครื่องมือแพทยพื้นฐาน สูบุคลากรของสถานบริการสุขภาพ
ภาครัฐและภาคเอกชน 

2. เพื่อใหบุคลากรในสถานบริการสุขภาพ สามารถทดสอบเครื่องมือแพทยพื้นฐานที่อบรมไดดวยตนเอง 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 
1. กําหนดคาเปาหมาย ตัวชี้วัด 

1.1 กลุมเปาหมาย 
  - สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ในสังกัดสํานักงานปลัด 

กระทรวงสาธารณสุข 66 แหง แหงละ 1 คน    จํานวน    66 คน 
  - สถานบริการสุขภาพภาครัฐ นอกสังกัดสํานักงานปลัด 

กระทรวงสาธารณสุข 7 แหง แหงละ 1 คน (ประกอบดวย  
รพ.บานแพว (องคการมหาชน), โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย 1 แหง     
โรงพยาบาลในสังกัดกรมอนามัย 1 แหง, โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง 
กลาโหม 5 แหง)         จํานวน       7 คน 

- สถานบริการสุขภาพภาคเอกชน 35 แหง    จํานวน    35 คน 
- คณะทํางาน       จํานวน    20 คน 

 รวมกลุมเปาหมาย       จํานวน  128 คน 
1.2 ทรัพยากรที่ตองใช  

  เจาหนาที่/งบประมาณ/วัสดุและอุปกรณ/อาคารสถานที่/ยานพาหนะ 
  1.3 ตัวชี้วัดความสําเร็จของ 

รอยละของรพ.ไดรับการทดสอบเครื่องมือแพทยพื้นฐาน 5 กลุม 24 ชนิด 
 2. เขียนโครงการ และเสนอผูบริหารพิจารณาอนุมัติโครงการ 
 3. จัดทํากําหนดการอบรม พัฒนาศักยภาพฯ 
 4. จัดทําหนังสือเชิญวิทยากร และเชิญกลุมเปาหมายเขารวมอบรม พรอมกําหนดวันสงใบตอบรับการเขา
รวมเปนวิทยากร และการเขารวมอบรม 
 5. จัดพิมพคูมือการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย ขั้นพื้นฐาน 5 กลุม 24 ชนิด สามารถดูไฟลแสดง
ตัวอยางคูมือโดยการสแกน QR CODE ดังรูปที่ 1 และจัดพิมพเอกสารประกอบคําบรรยายของวิทยากร 

 
รูปที่ 1 QR CODE คูมือการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทยขั้นพื้นฐาน  



 6. กิจกรรมการดําเนินงาน วางแผนรูปแบบในการจัดประชุมอบรม จํานวน 2 รุน (เพื่อใหการอบรมใน
ภาคปฏิบัติไดรับการเรียนรูทั่วถึง และเหมาะสมกับเครื่องมือแพทยที่ไดจัดเตรียมไว) รุนละ 2 วัน โดยมีเนื้อหาในการ
ประชุมอบรม ดังนี ้
  6.1 บรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายแนวทางการดําเนินงานดานวิศวกรรมการแพทยในโรงพยาบาล 
ประจําป 2562 

6.2 บรรยาย เรื่อง การใชงานโปรแกรมทดสอบเครือ่งมอืแพทยพื้นฐาน                       .                                         

6.3 วิทยากรกลุมบรรยายพรอมฝกปฏิบัติ การทดสอบของกลุมเครื่องวัดอุณหภูม,ิ เครื่องวัด

ความเรว็, กลุมเครื่องวัดความดันบวก และความดันลบ, กลุมเครื่องวัดอัตราการไหลของ และกลุม

เครื่องชั่งน้ําหนัก   

7. มอบใบประกาศนียบัตรผูผานการอบรมใหแกโรงพยาบาล ประจําป พ.ศ.2562 
8. เก็บขอมูลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมดังกลาว 

 9. จัดทําสรุป พรอมภาพการจัดกิจกรรม (one page) รายงานตอผูบริหาร 
 
กิจกรรมที่ 2 การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการบํารุงรักษาเครื่องมือแพทยความเสี่ยงสูง (Safe life) 10 
ชนิด เขตสุขภาพที่ 5 ประจําปงบประมาณ 2562   

วัตถุประสงค 
          1. เพื่อถายทอดองคความรูหลักการทํางานการใชงาน และ การบํารุงรกัษาเครื่องมือที่มีความเสี่ยงสูง        
จํานวน 10 ชนิดในโรงพยาบาลแกบุคลากรของสถานบริการสุขภาพทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน 

2.  เพื่อคุมครองผูบริโภค ในดานเครื่องมือแพทยที่ไดคุณภาพในสถานบริการภาครัฐ และเอกชน 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 
1. กําหนดคาเปาหมา ตัวชี้วัด 

1.1 กลุมเปาหมาย 
  - สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ในสังกัดสํานักงานปลัด 

กระทรวงสาธารณสุข 66 แหง แหงละ 1 คน    จํานวน    66 คน 
  - สถานบริการสุขภาพภาครัฐ นอกสังกัดสํานักงานปลัด 

กระทรวงสาธารณสุข 7 แหง แหงละ 1 คน (ประกอบดวย  
รพ.บานแพว (องคการมหาชน), โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย 1 แหง     
โรงพยาบาลในสังกัดกรมอนามัย 1 แหง, โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง 
กลาโหม 5 แหง)         จํานวน       7 คน 

- สถานบริการสุขภาพภาคเอกชน 35 แหง    จํานวน    35 คน 
- คณะทํางาน       จํานวน    20 คน 

  รวมกลุมเปาหมาย      จํานวน  128 คน 
1.2 ทรัพยากรที่ตองใช  

  เจาหนาที่/งบประมาณ/วัสดุและอุปกรณ/อาคารสถานที่/ยานพาหนะ 
  1.3 ตัวชี้วัดความสําเร็จของ 

รอยละของรพ.ไดรับการบํารุงรักษา ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย (รอยละ 100) 
 2. เขียนโครงการ และเสนอผูบริหารพิจารณาอนุมัติโครงการ 
 3. จัดทํากําหนดการอบรม พัฒนาศักยภาพฯ 



 4. จัดทําหนังสือเชิญวิทยากร และเชิญกลุมเปาหมายเขารวมอบรม พรอมกําหนดวันสงใบตอบรับการเขา
รวมเปนวิทยากร และการเขารวมอบรม 
 5. จัดพิมพคูมือการบํารุงรักษาเครื่องมือแพทยความเสี่ยงสูง (Safe life) 10 ชนิด สามารถดูไฟลแสดง
ตัวอยางคูมือโดยการสแกน QR CODE ดังรูปที่ 2 และจัดพิมพเอกสารประกอบคําบรรยายของวิทยากร 

 
รูปที่ 2 QR CODE คูมือการบํารุงรักษาเครือ่งมอืแพทยความเสี่ยงสงู (Safe life) 10 ชนิด 

 6. กิจกรรมการดําเนินงาน วางแผนรูปแบบในการจัดประชุมอบรม จํานวน 2 วัน โดยมีเนื้อหาในการอบรม 
ดังนี ้
  6.1 บรรยายพิเศษ เรือ่ง การใชงาน และการบํารงุรักษาเครือ่งมือแพทย  

6.2 บรรยาย เรื่อง การบํารุงรักษาเครื่องจี้ตัดดวยไฟฟา (Electrosurgical Unit), เครื่องกระตุกหัวใจ 
(Defibrillator), เครื่องเติดตามสัญญาณชีพผูปวย (Patient Monitor), เครื่องใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา 
(Infusion pump & Syringe pump), เครื่องชวยหายใจ (Ventilator), เครื่องใหยาดมสลบ (Anesthetic 
Machine), ตูอบเด็ก (Infant Incubator), ตูใหความอบอุนแกเด็ก (Infant wammer), เครื่องบันทึกการบีบตัว
ของมดลกูในหญงิตั้งครรภ (Fetal Monitor), เครื่องวัดคลื่นไฟฟาหัวใจ (Electrocardiograph) 

 7. การมอบใบประกาศนียบัตรผูผานการอบรมใหแกโรงพยาบาล ประจําป พ.ศ.2562 
8. เก็บขอมูลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมดังกลาว 

 9. จัดทําสรุป พรอมภาพการจัดกิจกรรม (one page) รายงานตอผูบริหาร 
 
กิจกรรมที่ 3 การฝกอบรมการดูแลและการตรวจ วิศวกรรมความปลอดภัย และวิศวกรรมสิ่งแวดลอมในสถาน
บริการสุขภาพดวยตนเอง (แสง/เสียง/อุณหภูม)ิ เขตสุขภาพที่ 5   

วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหเจาหนาทีผู่ตรวจวัดระดับเสียง ความเขมแสงสวาง และวัดอุณหภูมิความชื่น สามารถวิเคราะหผล

ดําเนินการไดอยางครบถวน ถูกตองตามลําดับของวิธีการที่กาํหนด 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 
1. กําหนดคาเปาหมา ตัวชี้วัด 

1.1 กลุมเปาหมาย 
  - สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ในสังกัดสํานักงานปลัด 

กระทรวงสาธารณสุข 66 แหง แหงละ 1 คน    จํานวน    66 คน 
  - สถานบริการสุขภาพภาครัฐ นอกสังกัดสํานักงานปลัด 

กระทรวงสาธารณสุข 7 แหง แหงละ 1 คน (ประกอบดวย  
รพ.บานแพว (องคการมหาชน), โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย 1 แหง     
โรงพยาบาลในสังกัดกรมอนามัย 1 แหง, โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง 
กลาโหม 5 แหง)         จํานวน       7 คน 



- สถานบริการสุขภาพภาคเอกชน 35 แหง    จํานวน    35 คน 
- คณะทํางาน       จํานวน    20 คน 

  รวมกลุมเปาหมาย      จํานวน  128 คน 
1.2 ทรัพยากรที่ตองใช  

  เจาหนาที่/งบประมาณ/วัสดุและอุปกรณ/อาคารสถานที่/ยานพาหนะ 
  1.3 ตัวชี้วัดความสําเร็จของ 

รอยละของรพ.ไดรับการตรวจสอบระบบวศป.ตามมาตรฐานกําหนด (รอยละ 100)  
2. เขียนโครงการ และเสนอผูบริหารพิจารณาอนุมัติโครงการ 

 3. จัดทํากําหนดการอบรม พัฒนาศักยภาพฯ 
 4. จัดทําหนังสือเชิญวิทยากร และเชิญกลุมเปาหมายเขารวมอบรม พรอมกําหนดวันสงใบตอบรับการเขา
รวมเปนวิทยากร และการเขารวมอบรม 
 5. จัดพิมพคูมือแนวทางการตตรวจสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล สามารถดูไฟลแสดงตัวอยางคูมือโดยการ
สแกน QR CODE ดังรูปที่ 3 และจัดพิมพเอกสารประกอบคําบรรยายของวิทยากร 

 
รูปที่ 3 QR CODE คูมือแนวทางการตรวจสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 

 6. กิจกรรมการดําเนินงาน วางแผนรูปแบบในการจัดประชุมอบรม จํานวน 1 วัน โดยมีเนื้อหาในการอบรม 
ดังนี ้
  6.1 บรรยาย เรื่อง วิธีตรวจวัดเสียง, วิธีตรวจวัดความเขมแสงสวาง และวิธีตรวจวัดอุณหภูมิ
ความชื้น โดยมีเนื้อหาเพิม่เติมเกี่ยวกบั 

-    กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย   อา
ชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกบัความรอน แสงสวาง และเสียง 

- มาตรฐานคาเฉลี่ยความเขมของแสงสวาง ณ บริเวณพื้นทีท่ั่วไป 
- มาตรฐานคาเฉลี่ยความเขมของแสงสวาง ณ บริเวณการผลติ 
- มาตรฐานคาเฉลี่ยความเขมของแสงสวาง ณ ที่ที่ใหลกูจางคนใดคนหนึ่งทํางาน 
- มาตรฐานเทียบเคียงความเขมของแสงสวาง ณ ที่ที่ใหลูกจางคนใดคนหนึ่งทํางาน 
- มาตรฐานคาเฉลี่ยความเขมของแสงสวาง (ลกัซ) บริเวณโดยรอบที่ลูกจางคนใดคนหนึง่ทํางาน 

โดยสายตามองเฉพาะจุดในการปฏิบัติงาน 
- มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมใหลกูจางไดรับตลอดเวลาการทํางานในแตละวัน 

 7. การมอบใบประกาศนียบัตรผูผานการอบรมใหแกโรงพยาบาล ประจําป พ.ศ.2562 
8. เก็บขอมูลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมดังกลาว 

 9. จัดทําสรุป พรอมภาพการจัดกิจกรรม (one page) รายงานตอผูบริหาร 
 
 
 



กิจกรรมที่ 4 สงเสริม พัฒนามาตรฐานระบบสนับสนุนบริการสุขภาพ ดานเครื่องมือแพทย, วิศวกรรมความ
ปลอดภัย, วิศวกรรมสื่อสาร โดยทีมงานออกไปปฏิบัติงานใหกับโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 5 (โรงพยาบาลรัฐ 66 
แหง) 

วัตถุประสงค      
         1) เพื่อสงเสริม สนับสนุนและพัฒนา การทดสอบเครื่องมือแพทยความเสี่ยงสูง และตรวจวิศวกรรม

ความปลอดภัย, วิศวกรรมสื่อสาร ภายในโรงพยาบาลโรงพยาบาล 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 
1. กําหนดคาเปาหมาย ตัวชี้วัด ทรัพยากรที่ตองใช 

1.1 กลุมเปาหมาย 
  สถานบริการสุขภาพภาครัฐ จํานวน 66 แหง     

1.2 ตัวชี้วัดความสําเร็จของ 
  - รอยละของรพ.ไดรับการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย (รอยละ 100) 

- รอยละของเครื่องมือแพทยที่มีความเสี่ยงสูง 10 รายการ ที่สงมาขอรับบริการทดสอบ สอบเทียบ 
ไดรับสอบเทียบมาตรฐาน (รอยละ 100) 

- รอยละของเครื่องมือแพทยชนิดอี่นๆ ที่สงมาขอรับบริการทดสอบ สอบเทียบไดรับการทดสอบ 
สอบเทียบมาตรฐาน (รอยละ 60) 

- รอยละของรพ.ไดรับการตรวจสอบระบบวศป.ตามมาตรฐานกําหนด (รอยละ 100) 
- รอยละของรพ.จังหวัดและสาธารณสุขจังหวัดไดรับการตรวจสอบระบบสื่อสารมีความพรอมใช 

(รอยละ 100) 
1.3 ทรัพยากรที่ตองใช  

  เจาหนาที่/งบประมาณ/วัสดุและอุปกรณ/อาคารสถานที่/ยานพาหนะ 
 2. เขียนโครงการ และเสนอผูบริหารพิจารณาอนุมัติโครงการฯ 
 3. รวบรวมจํานวนโรงพยาบาลที่รองขอ ใหเขาไปทําการทดสอบ ตรวจสอบฯ 
 4. จัดทําแผนการลงพื้นที่ในโรงพยาบาลตางๆ โดยการกําหนดจํานวนวัน เวลา และเจาหนาที่ ใหพิจารณา
จากปริมาณเครื่องมือทั้งหมดในโรงพยาบาลจากฐานขอมูลในป 61 หรือจากจํานวนเตียงผูปวย 
 5. แจงแผนการลงพื้นที่ พรอมคืนขอมูลป 2561 เพื่อใหทาง รพ. เตรียมในวันทดสอบ ตรวจสอบฯ
 6. กิจกรรมการดําเนินงาน  
  6.1 หัวหนาทีม แจงรายละเอียดการทดสอบ ตรวจสอบฯ โดย 

- ในสวนเครื่องมือแพทย แบงเปน 2 สวน คือ  
 1. กลุมเครื่องมือแพทยพื้นฐานที่ไดรับการอบรมแลว ทางรพ. ตองเตรียม

บุคลากร และเครื่องมือมาตรฐาน (ถาม)ี แลวดําเนินการตาม WI ที่ไดรับการอบรมจากกิจกรรมที่ 
1 (การทดสอบเครื่องมือแพทยพื้นฐาน) กรณีไมมีเครื่องมือมาตรฐาน สามารถขอใชเครื่องมือ
มาตรฐานจากทีม ในการทดสอบเครื่องมือกอนได โดยจะมีการฝกปฏิบัติหนางานอีกครั้ง พรอมทั้ง
บันทึกผล คํานวณผลที่ไดจากการตรวจสอบ และประเมินผลจากใบรายงานผลการทดสอบ 
(Certificate of Testing) ใหผูปฏิบัติการทดสอบ และผูรับรองผลลงลายมือชื่อในใบรายงานผล
การทดสอบ (Certificate of Testing) โดยผูที่สามารถลงลายมือชื่อในใบรายงานผลการทดสอบได
ตองผานการอบรมที่เกี่ยวของมาแลวเทานั้น 



 2. กลุมเครื่องมือแพทยความเสี่ยงกลาง ทีม สบส. 5 ราชบุรี เปนผูดําเนินการ
ทดสอบ 60% และความเสี่ยงสูง 10 รายการ ทั้ง 2 กลุม ทางทีมจะสงผลใบรายงานผลภายใน 
30 วัน 

- ในสวนการตรวจวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 7 ระบบ ตองจัดเจาหนาที่ 
รวมในการลงตรวจ และทางทีม สบส.เขต 5 จ.ราชบุรี สรุปผลการตรวจโดยเบื้องตนใหรพ.
รับทราบ (เลมรายงานโดยละเอียดจะจัดสงมาใหรพ.ภายใน40วัน) มีรายละเอียดการตรวจดังนี ้

1.ระบบไฟฟา 
- หมอแปลงไฟฟา 
- เครื่องกําเนิดไฟฟา(ไฟฟาสํารอง) 
- ตูควบคุมไฟฟา/แผงควบคุมไฟฟา(สุมตรวจจุดเสี่ยง) 

2. ระบบปองกันอัคคีภัย 
- แผนระวงัปองกันและระงับอัคคีภัย 
- การบํารุงรักษาอปุกรณดับเพลิง 
- สัญญาณเตือนอัคคีภัย 
- ระบบปองกันฟาผา 

3. ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
- พื้นที่ทั่วไป ภายนอกอาคาร/ภายในอาคาร 
- พื้นที่ OPD, OR, LR, ICU, CSSD (หนวยจายกลาง) ,WARD 
- สถานที่อบัอากาศ(สถานที่ที่คาดวาเปนที่อับอากาศ) 

4. ระบบกาซทางการแพทย 
- ถังบรรจอุอกซิเจนเหลว/สถานที ่
- แหลง/ระบบจายกลางกาซทางการแพทย/สํารองกาซฯ( O2 ,N2O, 

AIR, AIR high, VACUUM) 
- การดูแลระบบ/บํารุงระบบกาซทางการแพทย 

5. ระบบไอน้ํา 
- โรงเรอืน/สถานที่ตั้งเครือ่งนึ่งฆาเชื้อโรค (ไอน้ํา,กาซฆาเชื้อโรค) 

6. ระบบลิฟต 
- การดูแล,บํารุงรกัษา/ซอมบํารงุ 

7. ระบบสุขาภิบาล 
- ระบบบําบัดน้ําเสีย,การจัดการขยะมลูฝอยติดเชื้อ 

- ในวันสุดทายของการลงพื้นที่หลังจากทดสอบ ตรวจสอบฯ เรียบรอยแลว ทางทีมประชุม
รวมกับทางโรงพยาบาล เพื่อรายงานผลการดําเนินงาน จํานวนรายการเครื่องมือ และสิ่งที่ได
ตรวจสอบไป พรอมทั้งรายงานปญหาที่ทาง รพ.จะตองดําเนินการตอ  

   - เก็บขอมูลประเมินความพึงพอใจในการดําเนินกิจกรรมดังกลาว 
   - หลังจากลงพื้นที่แลว ทางทีมวิศวกรรมการแพทย สบส.เขต 5 จ.ราชบุรี จะตองกลับมา

ทํารายงานสรุปเพื่อแจงใหกับทางโรงพยาบาลอีกครั้ง สามารถดูไฟลแสดงตัวอยางการสรุปใน
ภาพรวม ดังรูปที่ 4, รูปที่ 5 และรูปที่ 6 

 



 
รูปที่ 4 QR CODE สรุปจํานวนเครื่องมือแพทยใความเสี่ยงสูงในแตละโรงพยาบาล 

  
รูปที ่5 QR CODE สรุปผลการทดสอบเครื่องมอืแพทย ของ สบส. 5 ราชบรุ ี

 
รูปที่ 6 QR CODE สรุปผลการดําเนินงานดานวิศวกรรมการแพทย ของ สบส. 5 ราชบรุ ี

 
กิจกรรมที่ 5 การสงเสริมดานการบริหารจัดการศูนยเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาลเพื่อความเพียงพอ พรอมใช และ
ปลอดภัยตอผูรับบริการอยางยั่งยืน เขตสุขภาพที่ 5 ใน 8 จังหวัด จํานวน 8 แหง 
วัตถุประสงค 
        1) เพื่อสงเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบการบริหารจัดการศูนยเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาลทั้ง 3 ระดับ ใหมี
ความเพียงพอพรอมใชงานและปลอดภัย  
         2) เพื่อใหเกิดศูนยเครื่องมือแพทยที่เปนตนแบบ สูการแลกเปลี่ยนเรียนรูของโรงพยาบาลในแตละระดับในดาน
ระบบการบริหารจัดการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
1. กําหนดคาเปาหมาย ตัวชี้วัด ทรัพยากรที่ตองใช 

1.1 กลุมเปาหมาย 
  สถานบริการสุขภาพภาครัฐที่สงคํารองขอเขารวมโครงการใน 8 จังหวัด จํานวน 8 แหง โดย
ประเมินจากความพรอมของ บุคลากร เครื่องมือ สถานที่ และงบประมาณ     

1.2 ตัวชี้วัดความสําเร็จของ 
จํานวนรพ.จังหวัดรับการสนับสนุนการจัดทําศูนยเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล 
1.3 ทรัพยากรที่ตองใช  



  เจาหนาที่/งบประมาณ/วัสดุและอุปกรณ/อาคารสถานที่/ยานพาหนะ 
 2. เขียนโครงการ และเสนอผูบริหารพิจารณาอนุมัติโครงการฯ 
 3. จัดทําหนังสือแจงโรงพยาบาลภาครัฐ เพื่อคัดเลือกเขาสูโครงการจัดตั้งศูนยเครื่องมือแพทยในรงพยาบาล 
 4. จัดทํากําหนดการออกสงเสริม สนับสนุนการจัดตั้งศูนยเครื่องมือแพทยทั้ง 8 แหง 
 5. จัดพิมพแบบ เกณฑ และคูมือ ในการจัดตั้งศูนยเครื่องมือแพทย เพื่อเปนเอกสารประกอบในการดําเนิน
งานาน  
 6. กิจกรรมการดําเนินงาน  

6.1 กอนลงพื้นที่ ควรมีการจัดประชุมสําหรับผูบริหารโรงพยาบาลกลุมเปาหมาย เพื่อการเตรียม
ความพรอมทางสถานที่ เครื่องมือ บุคลากร และงบประมาณ 

6.2 วางแผนรูปแบบในการสงเสริม สนับสนุนการจัดตั้งศูนยเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาลละ 3 
วัน 

  6.3 ในวันเขาสงเสริม สนับสนุนฯ 
- ในวันที่ 1 ของการลงพื้นที่สงเสริม สนับสนุนฯ 

1. หัวหนาทีม แจงรูปแบบ และรายละเอียดการสงเสริม สนับสนุน ในที่ประชุม  
2. โรงพยาบาลรายงานสิ่งที่ดําเนินการในปจจุบัน และที่จะดําเนินงานตอใน

อนาคต เกี่ยวกับศูนยเครื่องมือแพทย  
3. ทีม สบส.5 จ.ราชบุรี สงเสริม และฝกปฏิบัติในการทําเอกสารคุณภาพ เชน 

QM, QP, WI, ฟอรมสนับสนุนตางๆ ที่ใชดําเนินงานในศูนยเครื่องมือแพทยทั้งหมด 
  - ในวันที่ 2 ของการลงพื้นที่สงเสริม สนับสนุนฯ ฝกอบรมการจัดทําฐานขอมูลดาน

เครื่องมือแพทยทั้งระบบ กรณีที่โรงพยาบาลยังไมมีโปรแกรมการบริหารจัดการ ทางทีมจะลง
โปรแกรมบริหารจัดการศูนยเครื่องมือแพทยให พรอมสอนการใชงาน 

  - ในวันที่ 3 ของการลงพื้นที่สงเสริม สนับสนุนฯ 
   1. ลงพื้นที่ที่จะจัดเปนศูนยเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล และแนะนําการ

จัดแบงโซนที่ถูกตอง  
2. ทีม สบส.5 จ.ราชบุรีประชุมสรุปผลการเขาสงเสริมสนับสนุน สรุปสิ่งที่พบ

เห็น และสิ่งที่โรงพยาบาลตองดําเนินการตอไป โดยสงรายงานการดําเนินงานจนกวาการ
จัดตั้งศูนยเครื่องมือแพทยจะสมบูรณ  

   - เก็บขอมูลประเมินความพึงพอใจในการเขาเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
6.3 สบส. เขต 5 ราชบุรี ติดตามผลการดําเนินงาน เพื่อเปนตนแบบศูนยเครื่องมือแพทยใน
จังหวัดนั้นๆ ตอไป 

 
กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาหองปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทยสูการขอรับรองมาตรฐาน 
ISO/IEC17025 (เครื่องวัดความดันโลหิต)  
วัตถุประสงค 
        เพื่อพัฒนามาตรฐานหองปฏิบัติและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือแพทยใหไดตาม
มาตรฐาน ISO/IEC17025 ที่กําหนดเพื่อใหสามารถดําเนินการในเรื่องเครื่องวัดความดันโลหิตใหไดตามมาตรฐานที่กําหนด 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
1. กําหนดคาเปาหมาย ตัวชี้วัด ทรัพยากรที่ตองใช 



1.1 กลุมเปาหมาย 
  หองปฏิบัติการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิต สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี  

1.2 ตัวชี้วัดความสําเร็จของ 
จํานวนหองปฏิบัติการผานการยื่นรับรอง ISO/IEC17025 
1.3 ทรัพยากรที่ตองใช  

  เจาหนาที่/งบประมาณ/วัสดุและอุปกรณ/อาคารสถานที่/ยานพาหนะ 
 2. เขียนโครงการ และเสนอผูบริหารพิจารณาอนุมัติโครงการฯ 

3. มีการกําหนดแผนการดําเนินงานดังนี ้

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

แตงต้ังคณะทํางาน/กําหนดหนาท่ีการรับผิดชอบ √
จัดทําแผนการปฎิบัติงานพฒันาบุคลากรหองปฎิบัติการ สง

เจาหนาท่ีไปอบรมเรื่องการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิต 

 และการตรวจติดตามคุณภาพภายใน จํานวน ๒ คน

√ ๑.หลักสูตร ISO/IEC ๑๗๐๒๕:

๒๐๐๗  จัดโดยกองวิศวกรรม

การแพทย สงอบรมจํานวน ๒ คน

 ซ่ึงขาดใบ Certificate รับรอง 

แตมีใบ Certificate ในหลักสูตร 

ISO/IEC ๑๗๐๒๕:๒๐๐๕       

๒.หลักสูตรการทดสอบเครื่องวัด

ความดันโลหิต สถาบันมาตร

วิทยาแหงชาติ ๑๘-๑๙/๐๗/๖๑ 

(ยกเลิกอบรม) ทําใหไมสามารถ

อบรมไดตามแผนที่วางไว สงผลให

ไมสามารถเก็บขอมูลตอไปได      

 ๓.หลักสูตรการตรวจติดตาม

คณุภาพภายใน ผานการอบรม

จํานวน ๑ คน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพือ่จัดทําเอกสารคุณภาพและ

ขั้นตอนการปฎิบัติงาน
√

จัดทําเอกสารคุณภาพและข้ันตอนการปฏิบัติงาน √ ดําเนินการจัดทํา QM และ QP 

แลว ซึ่งยังขาด WI โดยอางอิง

ตามคูมือการทดสอบเครื่องมือวัด

ทางการแพทย TP-MMD-๐๑ 

(เครื่องวัดความดันโลหิต)

ปฏิบัติงานทดสอบตามวิธีการเอกสารคุณภาพ X
เปรียบเทียบผลการวัด √ ทดสอบความชํานาญ

หองปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือ

วัดความดันโลหิต โดย

กรมวิทยาศาสตรการแพทย

สรุปผลการปฎิบัติงาน √
หมายเหตุ : √  ดําเนินการแลว

              X  ยังไมดําเนินการ

ขั้นตอนท่ี 1 หองปฏิบัติการทดสอบเคร่ืองมือวัดทางการแพทยสูการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (ดานเคร่ืองวัดความดันโลหิต)

แผนการดําเนินงาน
กิจกรรม/ข้ันตอน

สบส.เขต

ดําเนินการ
หมายเหตุ

 
ตารางแสดงแผนกจิกรรมการดําเนินงานหองปฏิบัติการ  สํานักงานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบรุ ี

 
 
 
 
 
 



 
การดําเนินงานตามแผนกจิกรรมหองปฏิบัตกิารขางตน  ดังนี ้
๑. การแตงตั้งคณะทํางาน/การกําหนดหนาที่รับผิดชอบ : ตามคําสั่งสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5  
จังหวัดราชบุรี โดยมีโครงสราง ดังนี้ 

 

๒.  การจัดทําแผนการปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากรหองปฏิบัติการ  สงเจาหนาที่ไปอบรมเรื่องการทดสอบ      
เครื่องวัดความดันโลหิต  และการตรวจติดตามคุณภาพภายใน  
คุณสมบัติดานบุคลาการตามขอกําหนด 

ลําดับ ตําแหนง 

หลักสูตรอบรม 

ISO/IEC 
17025:2017 

ISO/IEC 
17025 

Internal Audit 

การประมาณคา
ความไมแนนอน 

การทดสอบ
เครื่องวัดความ

ดันโลหิต 

๑. ผูอํานวยการ     

๒. หัวหนากลุมมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย     

๓. ผูควบคุมคุณภาพ     

๔. หัวหนางานปฏิบัติการ     

๕. เจาหนาที่หองปฏบิัติการ     

๖. ผูประสานงานลกูคา     

 



3.  การจัดทําเอกสารคุณภาพและขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 
 ๓.๑  คูมือเอกสารคุณภาพ (QM)   
 ๓.๒  คูมือขั้นตอนการปฏิบัตงิาน (QP)  

๓.๓ คูมือการปฏิบัติงานและแบบฟอรมเอกสาร (WI/FM) :คูมือการปฏิบัติงานยงัไมดําเนินการ โดยอางองิ 
ตามคูมือการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย TP-MMD-๐๑ (เครื่องวัดความดันโลหิต) 
4.  การปฏิบัติงานทดสอบตามวิธีการเอกสารคุณภาพ 

ทางหองปฏิบัติการมีการทดสอบตามคูมือการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย TP-MMD-๐๑ (เครื่องวัด
ความดันโลหิต)  
5.  การเปรียบเทียบผลการวัด 
           เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการใหบริการทดสอบความชํานาญหองปฏิบตัิการทดสอบเครื่องมือวัด
ความดันโลหิต จัดโดยกรมวิทยาศาสตรการแพทย  
6. ดานสถานที่ เครื่องมือและเทคโนโลย ี
 หองปฏิบัติการทดสอบมกีารดําเนินการจัดการดานสถานที่  เครื่องมือและเทคโนโลยี  ดังนี ้

- มีอาคารหองปฏิบัติการทดสอบ พรอมเครื่องมือและอุปกรณที่เพียงพอ พรอมใช และมีการจัดการพื้นที่
ตามมาตรฐานกําหนด ดังนี ้
  - พื้นที่รับและทําความสะอาดเครื่องมือกอนเขาหองปฏิบัติการทดสอบ 
  - มีทางเขาแบบประตูสองชั้น เพื่อการควบคุมอุณหภูมิ  
  - พื้นที่งานธุรการ/งานคุณภาพ ประกอบดวย โตะ – เกาอี้ ปฏิบัติงาน, ตูเก็บเอกสาร, เครื่อง
คอมพิวเตอร, เครื่องพิมพเอกสาร, โทรศัพท, และอุปกรณสํานักงานตางๆ 

- พื้นที่ปฏิบัติการทดสอบ ประกอบดวย เครื่องปมทดสอบแรงดันต่ํา, เครื่องทดสอบความดัน
ดิจิตอล,    เครื่องชั่งน้ําหนักความละเอียดสูงแบบดิจิตอล, เครื่องวัดอุณหภูมิ-ความชื้นสัมพัทธ และความ
ดันบรรยากาศ แบบบันทึกคาได, โตะปฏิบัติการทดสอบ, โตะหินหองสําหรับทดสอบเครื่องชั่ง และเกาอี้  

- พื้นที่เก็บเครื่องมือ ประกอบดวย ชั้นวางเครื่องมือแบบ 3 ชั้น โดยมีการแยกเครื่องมือระหวาง
ดําเนินการและเครื่องมือดําเนินการแลว   

- เครื่องมือและอุปกรณอื่นๆ เชน เครื่องปรับอากาศ, ถังดับเพลิง, ตูรับความคิดเห็น และมีระบบ
อินเตอรเน็ต (Wi-Fi, LAN) เปนตน 

 
กิจกรรมที่ 7 การพฒันาหองใหบริการทางการแพทย (ICU / ER / OR และหองไตเทียม) รพ.จํานวน 1 แหง 

วัตถุประสงค 
1) เพื่อดําเนินการตรวจสอบ ประเมิน วิเคราะหประเด็นปญหา ออกแบบปรับปรุงหองใหบริการทางการ

แพทย ไดแก หองผาตัด หออภิบาลผูปวยหนัก หองฉุกเฉิน หนวยไตเทียม  
ขั้นตอนการดําเนินงาน 
1. กําหนดคาเปาหมาย ตัวชี้วัด ทรัพยากรที่ตองใช 

1.1 กลุมเปาหมาย 
  สถานบริการสุขภาพภาครัฐในเขตสุขภาพที่ 5 ใน 8 จังหวัด จํานวน 1 แหง โดยประเมินจาก
ความพรอมของ บุคลากร เครื่องมือ สถานที่ และงบประมาณ     

1.2 ตัวชี้วัดความสําเร็จของ 
จํานวนรพ.ไดรับการพัฒนาหองใหบริการทางการแพทย (รอยละ 100) 



1.3 ทรัพยากรที่ตองใช  
  เจาหนาที่/งบประมาณ/วัสดุและอุปกรณ/อาคารสถานที่/ยานพาหนะ 
 2. เขียนโครงการ และเสนอผูบริหารพิจารณาอนุมัติโครงการฯ 
 3. โดยทาง สบส. เขต 5 จังหวัดราชบุรีจะคัดเลือกโรงพยาบาลที่เหมาะสม และมีหองใหบริการครบทั้ง 4 
หอง ซึ่งจะเขารวมกับทางกองวิศวกรรมการแพทย ตามกําหนดการออกสงเสริม สนับสนุนการการพัฒนาหอง
ใหบริการทางการแพทย โดยจํานวนวันการลงพื้นที่ และกิจกรรมการดําเนินงาน กองวิศวกรรมการแพทยจะเปนผู
กําหนด 
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