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ขั้นตอนการดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย
กลุมมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2
ประจำปงบประมาณ 2564
1. การดำเนินการเบื้องตน
1.1
1.2
1.3

ศูนยสนับสนุนฯ แจงกำหนดการ เพื่อเขาดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานวิศวกรรมการแพทยในโรงพยาบาล
ตามแผนปฏิบัติการออกหนวยวิศวกรรมการแพทยประจำป 2564
ศูนยสนับสนุนฯ ติดตอประสานงานโรงพยาบาล ยืนยันการเขาดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานวิศวกรรม
การแพทยในโรงพยาบาล เพื่อใหโรงพยาบาล จัดเตรียมสถานที่ในการปฏิบัติงาน และบุคลากรผูเกี่ยวของเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน ลวงหนากอน 1-2 สัปดาห
หากมีการเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติงาน ศูนยสนับสนุนฯ จะแจงใหทางโรงพยาบาลทราบลวงหนา 1 สัปดาห

โดยมีเจาหนาที่เขาปฏิบัติงานตรวจสอบมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย ดังนี้
รพศ./รพท. จำนวนเจาหนาที่ 3 คน ระยะเวลาดำเนินการ 3 วัน
รพช./รพร. จำนวนเจาหนาที่ 3 คน ระยะเวลาดำเนินการ 2 วัน
หมายเหตุ ในปงบประมาณ 2564 ทางศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 จะเขาดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานวิศวกรรม
การแพทยในโรงพยาบาลทั้งสองกิจกรรมพรอมกัน โดยแยกเจาหนาที่ปฏิบัติงานดังนี้
1.เจาหนาที่ดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือแพทยโดยวิธีการทดสอบ/สอบเทียบ จำนวน 2 คน
2.เจาหนาที่ดำเนินการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย 7 ระบบและวิศวกรรมสื่อสาร จำนวน 1 คน
2. การเตรียมการของโรงพยาบาล
2.1 จัดเตรียมสถานที่ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
2.1.1 หองปฏิบัติการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือแพทยและพื้นที่เตรียมเครื่องมือรอการตรวจมาตรฐาน
ขนาดพื้นที่โดยประมาณ 36 - 48 ตร.ม.
2.1.2 มีทางขนสงเครื่องมือ เขา – ออก ไดสะดวก ตัวหองปลอดภัยสามารถปดล็อคประตูได
2.1.3 มีเครื่องปรับอากาศสามารถควบคุมอุณหภูมิได 23-26 ๐C ความชื้นสัมพัทธไมเกิน 50-60 %
(ตามมาตรฐานกำหนด) และมีแสงสวางเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
2.2 โตะ เกาอี้ และอุปกรณอื่นๆในการปฏิบตั ิงานทดสอบ/สอบเทียบ จำนวน 5 – 6 ชุด
2.2.1 โตะและเกาอี้รับเครื่องมือลงทะเบียน 1 ชุด สำหรับเจาหนาที่โรงพยาบาลตรวจรับเครื่องมือ,อุปกรณ
ตอพวง และตรวจสอบความพรอมใชงาน
2.2.2 โตะและเกาอี้สำหรับซอมปรับแตงเครื่องมือที่มีคาความผิดพลาดเกินมาตรฐาน
2.2.3 โตะหรือชั้นวางเครื่องมือ ซึ่งไดทำการทดสอบ/สอบเทียบ เสร็จเรียบรอยแลว 1 ชุด (สำหรับแยก
เครื่องมือที่ทำเสร็จแลวเพื่อรอสงคืนหนวยงาน)
2.3 กระดาษ A4 รพ.ช.,รพ.ร. จำนวน 1 รีม และ รพ.ท.,รพ.ศ. จำนวน 2 รีม (หรือขึ้นอยูกับปริมาณของ
เครื่องมือที่สงตรวจมาตรฐานฯ)
2.4 หมึกพิมพ HP CE285A รพ.ช.,รพ.ท. จำนวน 1 ตลับ และ รพ.ศ. จำนวน 1 ตลับ
2.5 สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ตามสมควร
2.6 เจาหนาที่โรงพยาบาลชวยปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวกอยางนอย 2 – 5 คน เพื่อทำหนาที่
2.6.1 ประสานแจงหนวยบริการในโรงพยาบาลนำเครื่องมือมาทำการ ทดสอบ/สอบเทียบ
2.6.2 รับเครื่องมือและลงทะเบียน ทำการตรวจสอบและระบุ ID-RG2 โดยเขียนหรือติดหมายเลขใหตรง
ตามที่ปรากฏในบัญชีรายการเครื่องมือประจำโรงพยาบาล (MasterList-RG2-02) ที่แนบมาดวยแลว
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2.6.3 ประสานแจงหนวยงานมารับคืนเครื่องมือที่ ทดสอบ/สอบเทียบ เสร็จแลวหรือไมสามารถทดสอบ/สอบ
เทียบได
2.6.4 เพื่อประสานงานกับหนวยงานภายในโรงพยาบาล สำหรับการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยใน
โรงพยาบาล 7 ระบบ (ระบบไฟฟา ระบบกาซทางการแพทย ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
ระบบไอน้ำระบบขนสง(ลิฟท) ระบบอัคคีภัย ระบบสุขาภิบาล วิศวกรรมสื่อสาร) และตรวจสอบ
หองแยกโรค Cohort Ward /หองทันตกรรม โดยวิธี visual check
3. การปฏิบัติงาน
3.1 การดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย โดยการสอบเทียบเครื่องมือแพทย
ตามนโยบายในป 2564 เรียงตามลำดับความสำคัญ ดังตอไปนี้
3.1.1 เครื่องมือแพทยที่มีความเสี่ยงสูง หมายถึง เครื่องมือที่ใชในการรักษาและวินิจฉัยผูปวยที่ตองมีความ
เที่ยงตรงและแมนยำสูง เพื่อใชในการรักษาและวินิจฉัยผูปวยในขั้นวิกฤต 7 ชนิดเครื่องมือ ไดแก
1) เครื่องกระตุนไฟฟาหัวใจ (Defibrillator)
2) เครื่องใหสารยาสลบ (Gas indicator Vaporizers)
3) เครื่องชวยหายใจ (Ventilator)
4) เครื่องตูอบเด็ก (Infant Incubator)
5) เครื่องติดตามสัญญาณชีพผูปวย (Multiparameter physiologic Monitors)
6) เครื่องจี้ตัดดวยไฟฟา (Electrosurgical Unit)
7) เครื่องใหสารละลายหลอดเลือดดำ (Infusion Pumps)
3.1.2 เจาหนาที่ของศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 จัดทำใบรายงานรับรองผลการทดสอบ/สอบเทียบ
(Certificate of Testing) ของเครื่องมือแพทยที่มีความเสี่ยงสูง 7 รายการหลัก โดยออกใบรับรองให
ณ วันที่ดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือนั้น
3.1.3 เจาหนาที่ของศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 สงผลสรุปการตรวจมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัย
7 ระบบและวิศวกรรมสื่อสาร (visual check) ณ วันที่ดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานนั้น
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ขั้นตอนการตรวจมาตรฐานเครื่องมือแพทย โดยวิธีการสอบเทียบ
กิจกรรม
1. คณะทำงาน ศบส.2 รายงานตัวตอผูบริหารโรงพยาบาล

ผูรับผิดชอบ
- คณะทำงาน ศบส.2
- ผูบริหารโรงพยาบาล

2. ประชุมชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการทดสอบ/ - คณะทำงาน ศบส.2
สอบเทียบ การรับ/สง เครื่องมือเขาสอบเทียบและเงื่อนไขอื่นๆ - ผูรับผิดชอบงานเครื่องมือแพทยและผูเกี่ยวของ
กับเจาหนาที่โรงพยาบาลผูรับผิดชอบ/เกี่ยวของ
3. จัดเตรียมความพรอมหองปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ
และจัดเตรียมความพรอมเครื่องมาตรฐาน

- ผูประสานงานโรงพยาบาลและคณะทำงาน ศบส.2

4. ตรวจสอบบัญชีรายการเครื่องมือความเสี่ยงสูง 7 รายการ
ของโรงพยาบาล

- ผูประสานงานโรงพยาบาล

5. แจงหนวยงานในโรงพยาบาลจัดสงเครื่องมือเขาตรวจสอบ - ผูประสานงานโรงพยาบาล
มาตรฐานเครื่องมือแพทย
6. ลงทะเบียนรับเครื่องมือ ตรวจรับเครื่องมือพรอมอุปกรณ
ตอพวงตางๆ และตรวจสอบความพรอมใชงานของเครื่องมือ

- ผูประสานงานโรงพยาบาล

7. ตรวจสอบรหัส ID-RG2 จากบัญชีรายการเครื่องมือของ
โรงพยาบาล MasterList-RG2-02 พรอมเขียนหรือติด
หมายเลขลงบนตัวเครื่องมือในจุดที่มองเห็นไดสะดวก พรอม
จัดลำดับกอนหลัง และสงเขาหองปฏิบัติการทดสอบ/สอบ
เทียบ

- ผูประสานงานโรงพยาบาล

8. ดำเนินการทดสอบ/สอบเทียบ ตามขบวนการขั้นตอนของ
แตละเครื่องและจัดเก็บขอมูลเพื่อประมวลผล

- คณะทำงาน ศบส.2

7. ติดสติ๊กเกอร ศบส. แสดงวา ไดรับการทดสอบ/สอบเทียบ - คณะทำงาน ศบส.2
แลว
8. แยกเครื่องมือที่ดำเนินการเสร็จเรียบรอยแลวไวที่จุดสง
เครื่องมือเพื่อสงคืนหนวยงาน พรอมประสานหนวยงานรับ
เครื่องมือคืน

- ผูประสานงานโรงพยาบาล

9. ดำเนินการประมวลผลขอมูล

- คณะทำงาน ศบส.2

10. จัดทำใบรับรองผลการทดสอบ/สอบเทียบ (Certificate
of Calibration)

- คณะทำงาน ศบส.2

11. ตรวจสอบขอมูลในใบรับรองผลการสอบเทียบ
(Certificate of Calibration) และลงนามรับรอง

- คณะทำงาน ศบส.2
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12.สรุปจำนวนและผลการผลการปฏิบัติงาน ขอเสนอแนะตอ - คณะทำงาน ศบส.2
ผูบริหารโรงพยาบาล/ผูรับผิดชอบงานเครื่องมือแพทยและ
- ผูบริหารโรงพยาบาล
ผูเกี่ยวของ
13. สงมอบใบรับรองผลการทดสอบ/สอบเทียบ (Certificate - คณะทำงาน ศบส.2
of Calibration)ใหโรงพยาบาล
หมายเหตุ สบส. หมายถึง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ศบส.2 หมายถึง ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2
ขอบเขตการตรวจสอบมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยและวิศวกรรมสื่อสาร
รายการตรวจวิศวกรรมความปลอดภัย 7 ระบบ และวิศวกรรมสื่อสาร
1. ระบบไฟฟา ไดแก หมอแปลงไฟฟา,เครื่องกำเนิดไฟฟา,ตูควบคุมไฟฟา,ระบบสายดินและระบบปองกันฟาผา
2. ระบบกาซทางการแพทย ไดแก ถังบรรจุออกซิเจนเหลว,หองจายกาซ,ถังกาซ,เสนทอกาซ,โซนวาลว,ระบบ
สัญญาณเตือน,(Station Outlet) และระบบกำจัดกาซดมยาสลบสวนเกิน
3. ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ไดแก บริเวณผูปวยรอตรวจ(OPD),หองตรวจโรค,หองฉุกเฉิน,
หองปฏิบัติการทันตกรรม,หองชันสูตร,หองผาตัด,หองคลอด,หองไตเทียม,หองผูปวยหนักและหนวยจายกลาง
(บริเวณหองเก็บของสเตอไรซ)
4. ระบบไอน้ำ ไดแก โรงเรือนเครื่องนึ่งไอน้ำ,หองเก็บกาซเชื้อเพลิง,เครื่องนึ่ง/ชุดผลิตไอน้ำและอุปกรณ
5. ระบบขนสง(ลิฟต) ไดแก หองโดยสารลิฟต,โถงลิฟต,ปลองลิฟตและหองเครื่องควบคุมลิฟต
6. ระบบสุขาภิบาล ไดแก เตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อ,ที่พักรวมขยะมูลฝอยติดเชื้อ,ระบบบำบัดน้ำเสีย,บอดักไขมัน,
ระบบฆาเชื้อโรค,ระบบทอและวาลวตางๆ,บอหมักและตูควบคุมไฟฟา
7. ระบบอัคคีภัย ไดแก ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม,ระบบแสงสวางฉุกเฉิน,การติดตั้งถังดับเพลิงและปายสื่อความ
ปลอดภัย
8. ระบบสื่อสาร ไดแก สถานีวิทยุคมนาคม และระบบสื่อสารคูขนาน (E-RADIO หรือ TEAMSPEAKER)

หมายเหตุ
1. ในกรณีที่ทางโรงพยาบาลมีความประสงคที่จะทดสอบ/สอบเทียบ เครื่องมือแพทยในสวนที่เหลือ
ใหโรงพยาบาลแจงความประสงคตามแบบฟอรมที่ 1 (แบบขอรับบริการทดสอบมาตรฐาน
เครื่องมือแพทย)
2. ในกรณีที่ทางโรงพยาบาลมีความประสงคที่จะตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย 7 ระบบ
ใหโรงพยาบาลแจงความประสงคตามแบบฟอรมที่ 2 (แบบตอบรับการตรวจสอบมาตรฐาน
วิศวกรรมความปลอดภัย โดยเครือ่ งมือวัดวิเคราะห/ทางกายภาพ (เพิ่มเติม) )

