
วัตถุประสงค  :  

ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

update ขอมูลเครื่องมือแพทย 60 นาที

ของโรงพยาบาลใหเปนปจจุบัน

Update และวิเคราะหรายการ 60 นาที

เครื่องมือแพทยที่มีความเสี่ยงสูง

และเครื่องมือที่มีความจําเปน

จัดทําแผนใหเพียงพอกับ 480 นาที

งบประมาณและระยะเวลา

แจงแผนใหโรงพยาบาล โดยทํา 1,440 นาที

หนังสือราชการ/ อีเมล /ไลน/แจง 

ผูประสานงานของโรงพยาบาล

งานทดสอบเครื่องมือแพทยตามมาตรฐาน

กลุมมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2

เพื่อใหการทดสอบ สอบเทียบ เครื่องมือแพทยเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด 

ระยะเวลา

1. รวบรวมขอมูลเครื่องมอืแพทย    
ทุกรายการของโรงพยาบาลรัฐ      

ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ

2. วิเคราะหรายการเครื่องมือแพทยท่ีมี
ความเสี่ยงสูงและเครื่องมือท่ีมีความ

จําเปนท่ีตองไดรับการทดสอบ

3. จัดทําแผนการทดสอบเครื่องมือ
แพทยท่ีมีความเสี่ยงสูง และเครื่องมือท่ี
มีความจําเปนท่ีตองไดรับการทดสอบ

งานทดสอบ
เครื่องมือแพทย

4. แจงแผนการทดสอบตามแผนฯ 
ใหแก รพ. และ สสจ. ทราบเพ่ือ
จัดเตรียมเครื่องมือและบุคลากร

งานทดสอบ
เครื่องมือแพทย

งานทดสอบ
เครื่องมือแพทย

งานทดสอบ
เครื่องมือแพทย



แจงรพ.ยืนยันการออกปฏิบัติการ (รพช./รพร.) 960 นาที

ใหรพ.ทราบกอนลงพื้นที่ 2 สัปดาห (รพศ.) 2,400 นาที

ออกเอกสารรับรองผลการทดสอบ 3,360 นาที

เครื่องมือแพทยใหแก รพ. ที่ผาน

เกณฑ ภายใน 7 วัน

จัดใหมีระบบสํารองฐานขอมูล 480 นาที

เครื่องมือแพทย

รวมระยะเวลา(รพช./รพร.) 6,840        นาที

รวมระยะเวลา (รพศ.) 8,280        นาที

5. ออกปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือ
แพทยตามแผนท่ีกําหนด

6. รายงานผลการทดสอบใหผูบริหาร 
โรงพยาบาลทราบ

7. จัดทําฐานขอมูลเครื่องมือแพทยของ
โรงพยาบาลรัฐทุกรายการ ท้ังท่ีไดรับ

การทดสอบผานเกณฑและไมผานเกณฑ

งานทดสอบ
เครื่องมือแพทย

งานทดสอบ
เครื่องมือแพทย

งานทดสอบ
เครื่องมือแพทย

(กรณีผานเกณฑ) ออกเอกสารรับรองผล   
การทดสอบเคร่ืองมือแพทยใหแก             

รพ.ที่ผานเกณฑ

(กรณีไมผานเกณฑ) แตเครื่องมือยังสามารถปรับปรุง
แกไขได ใหคําปรึกษาแนะนําเพ่ือแกไขปรบัปรุงและ

สงเครื่องมือ ไปทดสอบอีกครั้งที่ ศบส.เขต



วัตถุประสงค  :  

ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

จัดประชุมรวมกันระหวาง 480 นาที

สวนกลางกับ ศบส.เขต 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง

เขาพื้นที่ทันที หลังไดรับผลกระทบ 480 นาที

จากภาวะฉุกเฉิน

ประเมินความเสียหาย พรอม 30 นาที

เก็บภาพ บันทึก

วางแผนการปฏิบัติงาน 15 นาที

รวมกับหนวยงานพื้นที่

งานการตอบโตภาวะฉุกเฉิน ดานวิศวกรรมการแพทยและสาธารณสุข

กลุมมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2

เพื่อใหการตอบโตภาวะฉุกเฉิน ดานวิศวกรรมการแพทยและสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ

สามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว ทันทวงที

ระยะเวลา

1. ประชุมเพ่ือพิจารณา กําหนด
แนวทางการ ดําเนินการ ตอบโต
ภาวะฉุกเฉินตามสถานการณ  

2. เขาพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากภาวะ
ฉุกเฉิน เพ่ือสํารวจขอมูล 

กลุมมาตรฐาน
วิศวกรรมการแพทย

กลุมมาตรฐาน
วิศวกรรมการแพทย

3. วิเคราะหความเสียหายประเมิน
สถานการณ  

กลุมมาตรฐาน
วิศวกรรมการแพทย

4. วางแผน กําหนดแนวทางรวมกับ
หนวยงาน ในพ้ืนท่ี 

กลุมมาตรฐาน
วิศวกรรมการแพทย



ปฏิบัติงานชวยเหลือ ตามความ 960 นาที

จําเปนเรงดวน

สรุปผลการปฏิบัติงานใหกรมฯ 120 นาที

 และหนวยงานที่เกี่ยวของ

สุปผลการดําเนินทันที เพื่อ 240 นาที

ทบทวนการปฏิบัติงาน 

และหาขอบกพรอง นําไปสู

การแกไขตอไป

รวมระยะเวลา 2,325        นาที

5. ใหความชวยเหลือตามความเรงดวน 
ความจําเปน 

กลุมมาตรฐาน
วิศวกรรมการแพทย

กลุมมาตรฐาน
วิศวกรรมการแพทย

6. สรุปรายงานใหผูวาราชการจังหวัด 
ผูตรวจ หนวยงานท่ีเกี่ยวของในพ้ืนท่ี 

และกรมฯ  

7. พัฒนารูปแบบแนวทาง การใหความ
ชวยเหลือ เพ่ือนําสูการปฎิบัติ

ในครั้งตอไป  

กลุมมาตรฐาน
วิศวกรรมการแพทย



วัตถุประสงค  :  

ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

กําหนดกิจกรรม/แผนปฏิบัติการ 120 นาที

ใหครอบคลุมกับกลุมเปาหมาย

ชี้แจงขอมูลใหกับโรงพยาบาล 480 นาที

เปาหมายทราบลวงหนา เพื่อการ

เตรียมความพรอมในการดําเนิน

งานในปตอไป

จัดทํารายละเอียดขอมูลครบถวน 14,400 นาที

ครอบคลุมโรงพยาบาลทุกระดับ

จัดสงขอมูลโดยเร็ว 120 นาที

งานประเมินความเหมาะสมการใชเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุข

กลุมมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2

เพื่อใหสถานพยาบาลพยาบาล ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สามารถใชเทคโนโลยีทางการแพทย

และสาธารณสุข ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลา

1. กําหนดรพ.เปาหมาย กิจกรรม 
และจัดทําแผนปฏิบัติการ

2. ประชุมชี้แจงรพ.เปาหมายเพ่ือ
รับทราบและกําหนดงบประมาณ ของ

โรงพยาบาลในปตอไป 

กลุมมาตรฐาน
วิศวกรรมการแพทย

กลุมมาตรฐาน
วิศวกรรมการแพทย

3. จัดทํารายละเอียดการมีครุภัณฑทาง
การแพทยและ สาธารณสุข ในรพ.

แตละระดับ

กลุมมาตรฐาน
วิศวกรรมการแพทย

4. สงขอมูลใหรพ.เพ่ือดําเนินการ 

กลุมมาตรฐาน
วิศวกรรมการแพทย



มีการประเมินผลการดําเนินงาน 120 นาที

เพื่อนําขอมูลมาปรับปรุง แกไข

ตอไป

สรุปผลการดําเนินงาน ปญหา 120 นาที

และอุปสรคคตาง ๆ นําเสนอ

ตอผูบริหารทราบ

สรุปผลการดําเนินงาน ปญหา 120 นาที

และอุปสรคคตาง ๆ นําเสนอ

ตอสสจ.และกรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ

จัดทําฐานขอมูลในพื้นที่ 480 นาที

รับผิดชอบ เพื่อนําขอมูลไป

สรุปภาพรวมของกรมสนับสนุน

บริการสุขภาพตอไป

รวมระยะเวลา 15,960      นาที

5. ประเมินผลการดําเนินการใหเปนไป
ตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

กลุมมาตรฐาน
วิศวกรรมการแพทย

กลุมมาตรฐาน
วิศวกรรมการแพทย 6. วิเคราะห สรุปผลใหผูบริหารรพ.

ทราบ และปรับปรุง 

7. สรุปผลภาพรวมการดําเนินการให 
สสจ. และกรมฯ

กลุมมาตรฐาน
วิศวกรรมการแพทย

8. สรุปภาพรวมกรมฯ และจัดทํา
ฐานขอมูล

กลุมมาตรฐาน
วิศวกรรมการแพทย



วัตถุประสงค  :  

ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

รวมใหขอมูล ขอเสนอแนะ ปญหา 480 นาที

แนวทางการดําเนินการในพื้นที่ 

เขตสุขภาพที่ 2 และกองวิศวกรรม

การแพทย

รวมวิเคราะหขอมูล หาแนวทาง 240 นาที

การพัฒนา รวมกับกองวิศวกรรม

การแพทย

รวมประชุมทําความเขาใจใน 480 นาที

มาตรฐานดานวิศวกรรมการแพทย

รวมกับเครือขายและกองวิศวกรรม

การแพทย

ชี้แจงมาตรฐานฯใหหนวยงาน 480 นาที

ที่เกี่ยวของรับทราบ เขาใจ หลาก

หลายชองทาง

งานตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดานวิศวกรรมการแพทยและสาธารณสุข

กลุมมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2

เพื่อใหสถานพยาบาลพยาบาล ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ไดรับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

ดานวิศวกรรมการแพทยและสาธารณสุข อยางมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลา

1. รวบรวมขอมูลปญหาอุปสรรคจาก
การดําเนินการตามมาตรฐาน ดาน

วิศวกรรมการแพทย และสาธารณสุข

2. ประเมิน วิเคราะห พัฒนามาตรฐาน
ดานวิศวกรรมการแพทย และ

สาธารณสุข ของกรมฯและแนวทาง
การพัฒนา  

กลุมมาตรฐาน
วิศวกรรมการแพทย

กลุมมาตรฐาน
วิศวกรรมการแพทย

3. ประชุมชี้แจงมาตรฐานดานวิศวกรรม
การแพทย และสาธารณสุขให ศบส. เขต 

รับรู เขาใจ 

กลุมมาตรฐาน
วิศวกรรมการแพทย

4. สื่อสารมาตรฐานดานวิศวกรรม
การแพทย และสาธารณสุขใหแก
หนวยงาน ท่ีเกี่ยวของในพ้ืนท่ี  

กลุมมาตรฐาน
วิศวกรรมการแพทย



เปนที่ปรึกษา ใหคําแนะนํา 480 นาที

ผานชองทางตาง ๆ เชน ไลน

คณะกรรมการรวมพิจารณา 120 นาที

การประเมินมาตรฐาน 

ในระบบโปรแกรม HS4

แจงผลการประเมินให 120 นาที

โรงพยาบาลภายหลังการ

ประเมินภายใน 15 วัน

สรุปผลการประเมินใหกรม 120 นาที

และหนวยงานที่เกี่ยวของหลัง

การประเมินภายใน 15 วัน

รวมระยะเวลา 2,520        นาที

5. สงเสริมสนับสนุนพัฒนาเพ่ือยกระดับ
ตามเกณฑมาตรฐานดานวิศวกรรม 

การแพทย และสาธารณสุข  

กลุมมาตรฐาน
วิศวกรรมการแพทย

กลุมมาตรฐาน
วิศวกรรมการแพทย 6. วิเคราะห ประเมินมาตรฐาน

ตามเกณฑ 

7. แจงหนวยงานท่ีเกี่ยวของใหทราบถึง
ระดับการผานเกณฑมาตรฐานเพ่ือ

นําไปสูการปรับปรุง  

กลุมมาตรฐาน
วิศวกรรมการแพทย

8. สรุปผลสงใหกรมฯ และหนวยงานท่ี
เกี่ยวของในพ้ืนท่ี เพ่ือนําปสูการพัฒนา 

กลุมมาตรฐาน
วิศวกรรมการแพทย



วัตถุประสงค  :  

ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

Update การจัดระบบวิศวกรรม 480 นาที

การแพทยใหเปนปจจุบัน

ใหคําแนะนํา จัดหาคูมือ 960 นาที

 และโปรแกรมการจัดระบบ

แจงแผนใหโรงพยาบาล โดยทํา 480 นาที

หนังสือราชการ อีเมล ไลน 

ผูประสานงานโรงพยาบาล

สงผลการประเมิน ขอมูลใหรพ. 120 นาที

ภายใน 15 วัน

งานจัดระบบวิศวกรรมการแพทยและสาธารณสุข

กลุมมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2

เพื่อใหการจัดระบบวิศวกรรมการแพทยและสาธารณสุข ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

สามารถนําความรูที่ไดรับ ไปใชประโยชนในการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลา

1. พัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาล
รัฐและโรงพยาบาลนอกสังกัด สป. 

ในเรื่องการจัดระบบวิศวกรรม 
การแพทยและสาธารณสุข

2. เปนท่ีปรึกษาใหโรงพยาบาลไปพัฒนา
ระบบ

กลุมมาตรฐาน
วิศวกรรมการแพทย

กลุมมาตรฐาน
วิศวกรรมการแพทย

3. ประเมินระบบวิศวกรรมการแพทย
และสาธารณสุข ตามมาตรฐานระบบ

บริการของ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กลุมมาตรฐาน
วิศวกรรมการแพทย

4. แจงผลการประเมิน การจัดระบบ
วิศวกรรมการแพทยและสาธารณสุข ให

โรงพยาบาล เปาหมาย

กลุมมาตรฐาน
วิศวกรรมการแพทย



สงขอมูลเปนหนังสือราชการ 480 นาที

 และในรูปแบบไฟลอิเลกทรอนิกส

รวมระยะเวลา 2,520        นาที

5. วิเคราะห สรุปภาพรวมของจังหวัดให
สสจ. สรุปภาพรวมของเขตให สานักงาน
เขต สุขภาพและกรมฯเพ่ือเปนขอมูลใน

การสงเสริมพัฒนา

กลุมมาตรฐาน
วิศวกรรมการแพทย



วัตถุประสงค  :  

ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

กําหนดหลักสูตรดานวิศวกรรม 1,440 นาที

การแพทยและสาธารณสุข

ที่เปนปจจุบัน

แจงแผนและประชาสัมพันธให 1,440 นาที

รพ.ทราบตั้งแตตนปงบประมาณ

จัดทําแนวทางปฏิบัติและคูมือ 480 นาที

ปฏิบัติงานที่เปนปจจุบันสอดคลอง

กับมาตรฐาน

แจงแผนการประเมินประสิทธิภาพ 480 นาที

ใหกับรพ.เปาหมายทราบตั้งแต

ตนปงบประมาณ

งานพัฒนาภาคีเครือขายดานวิศวกรรมการแพทยและสาธารณสุข

กลุมมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2

เพื่อใหการพัฒนาภาคีเครือขายดานวิศวกรรมการแพทยและสาธารณสุข ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

สามารถนําความรูที่ไดรับ ไปใชประโยชนในการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลา

1. รวมดําเนินการกําหนดหลักสูตร
กลางดานวิศวกรรมการแพทยและ

สาธารณสุข

2. พัฒนาบุคลากรโรงพยาบาล               
ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ

กลุมมาตรฐาน
วิศวกรรมการแพทย

กลุมมาตรฐาน
วิศวกรรมการแพทย

3. รวมดําเนินการปรับปรุงแนวปฏิบัติ
และจัดทําคูมือปฏิบัติงาน ใหบุคลากร

เครือขาย ใชเปนแนวทางปฏิบัติ

กลุมมาตรฐาน
วิศวกรรมการแพทย

4. ประเมินประสิทธิภาพในพ้ืนท่ีและผล
การดําเนินงานตาง ๆดานวิศวกรรม

การแพทยและสาธารณสุข

กลุมมาตรฐาน
วิศวกรรมการแพทย



ออกเอกสารรับรองและแจงขอมูล 1,440 นาที

กลับภายใน 7 วัน ทําการ

แจงผลการพัฒนาบุคลากรให 480 นาที

หนวยงานที่เกี่ยวของทราบโดย

เร็วเพื่อเปนขอมูลในการพัฒนา

ตอไป

จัดทําระบบสํารองขอมูลฐานขอมูล 2,400 นาที

เพื่อปองกันไวรัส หรือขอมูลสูญหาย

รวมระยะเวลา 8,160        นาที

5. ออกเอกสารรับรองการผานแตละ
หลักสูตรใหกับบุคลากรเครือขายในพ้ืนท่ี

ท่ีไดรับการพัฒนา

กลุมมาตรฐาน
วิศวกรรมการแพทย

6. แจงผลการพัฒนาบุคลากรของ
เครือขายในพ้ืนท่ีดานวิศวกรรม
การแพทยและสาธารณสุขใหแก

หนวยงานของเครือขาย
(สสจ.และกรมฯทราบเพ่ือใชประโยชน

กลุมมาตรฐาน
วิศวกรรมการแพทย

7. สรุปภาพรวมจัดทําฐานขอมูลในพ้ืนท่ี
กลุมมาตรฐาน

วิศวกรรมการแพทย



วัตถุประสงค  :  

ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

จัดทําคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือ 360 นาที

แพทย ครุภัณฑทางการแพทยให

สอดคลองกับมาตรฐานและ

เปนปจจุบัน

ประสานงานกับโรงพยาบาล โดย 60 นาที

 หนังสือราชการ ไลน โทรศัพท

Update ราคาของครุภัณฑ 180 นาที

ทางการแพทยใหเปนปจจุบันและ

สอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับ 

กําหนดความละเอียด ครุภัณฑ 720 นาที

ทางการแพทยใหสอดคลองกับ

มาตรฐานและเปนปจจุบัน

งานกําหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือแพทยและครุภัณฑทางการแพทย

กลุมมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2

เพื่อใหการกําหนดคุณลักษณะเครื่องมือแพทยและครุภัณฑทางการแพทย เปนไปตามมาตรฐาน

ถูกตองตามระเบียบ ขอกําหนด

ระยะเวลา

1. รวมดําเนินการกําหนด
คุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือแพทย 

ครุภัณฑทางการแพทย
กับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

2. รับเรื่องจากโรงพยาบาลท่ีตองการซ้ือ
ครุภัณฑ ทางการแพทยและสาธารณสุข

กลุมมาตรฐาน
วิศวกรรมการแพทย

กลุมมาตรฐาน
วิศวกรรมการแพทย

3. วิเคราะหงบประมาณใหสอดคลองกับ
ความตองการครุภัณฑทางการแพทย

กลุมมาตรฐาน
วิศวกรรมการแพทย

4. กําหนดความละเอียดของครุภัณฑ
ทางการแพทยและสาธารณสุข

กลุมมาตรฐาน
วิศวกรรมการแพทย



แจงใหรพ.ทราบภายใน 30 วัน 360 นาที

และดําเนินตามระเบียบพัสดุ

รวมระยะเวลา 1,680        นาที

5. แจงโรงพยาบาลดําเนินการตาม
ระเบียบพัสดุ

กลุมมาตรฐาน
วิศวกรรมการแพทย

กรณีได โรงพยาบาลดําเนินการตาม
ระเบียบพัสดุ โดยศบส.เขต
เปนกรรมการรวมท้ังระบบ

กรณีไมได ศบส.เขตปรับคุณลักษณะ
ใหมใหสอดคลองกับความตองการใช

งานและงบประมาณ



วัตถุประสงค  :  

ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

Update มาตรฐานวิศวกรรม 480 นาที

สิ่งแวดลอมใหเปนปจจุบัน

แจงแผนใหโรงพยาบาล โดยทํา 180 นาที

 หนังสือราชการ อีเมล ไลน 

ผูประสานงานโรงพยาบาล

สงผลวิเคราะหและใหคําแนะนํา 120 นาที

ในการปรับปรุงภายใน 7 วัน

แจงรพ.ยืนยันการออกประเมิน 180 นาที

ใหรพ.ทราบลวงหนากอน

ลงพื้นที่ 2 สัปดาห

งานตรวจสอบวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

กลุมมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2

เพื่อใหการตรวจสอบมาตรฐานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด

ระยะเวลา

1. พัฒนาบุคลากรศบส.เขตและ
เครือขายหนวยงานในพ้ืนท่ีในดาน
มาตรฐานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

2. เย่ียมประเมินมาตรฐานวิศวกรรม
สิ่งแวดลอมเบ้ืองตน

กลุมมาตรฐาน
วิศวกรรมการแพทย

กลุมมาตรฐาน
วิศวกรรมการแพทย

3. วิเคราะหและใหคําแนะนํา
ในการปรับปรุง

กลุมมาตรฐาน
วิศวกรรมการแพทย

4. ประเมินมาตรฐาน

กลุมมาตรฐาน
วิศวกรรมการแพทย



สงผล Feed back ขอมูลใหรพ. 120 นาที

ภายใน 30 วัน

สงขอมูลเปนหนังสือราชการ 120 นาที

และในรูปแบบไฟลอิเลกทรอนิกส

รวมระยะเวลา 1,200        นาที

5. Feed back ขอมูลใหโรงพยาบาล
กลุมเปาหมายเพ่ือรับการพัฒนา

กลุมมาตรฐาน
วิศวกรรมการแพทย

6. สรุปผลการประเมินมาตรฐาน
วิศวกรรมสิ่งแวดลอมในภาพรวมของ

จังหวัดใหสสจ.ภาพรวมสบส.เขตใหเขต
สุขภาพ และกองวิศวกรรมการแพทย

กลุมมาตรฐาน
วิศวกรรมการแพทย



วัตถุประสงค  :  

ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

Update ฐานขอมูลระบบสื่อสาร 1,440 นาที

สาธารณสุขใหเปนปจจุบัน

ใหคําแนะนําและแกปญหาใหแลว 1,440 นาที

เสร็จภายใน 7 วัน

รวมระยะเวลา 2,880        นาที

งานเฝาระวังระบบสื่อสารสาธารณสุข

กลุมมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2

เพื่อใหงานระบบสื่อสารสาธารณสุข สามารถดําเนินการใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลา

1. ดําเนินการเฝาระวัง                       
(ระบบและการใช) และดําเนินการให

ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. ใหคําแนะนําและแกปญหาในพ้ืนท่ี
กรณีมีปญหาการใชงานเพ่ือใหหนวย

บริการสามารถใชงานไดเปนปกติ

กลุมมาตรฐาน
วิศวกรรมการแพทย

กลุมมาตรฐาน
วิศวกรรมการแพทย



วัตถุประสงค  :  

ชื่อผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเสี่ยง

Update ขอมูลวิศวกรรม 60 นาที

ความปลอดภัยในโรงพยาบาลรัฐ

ใหเปนปจจุบัน

Update มาตรฐานวิศวกรรม 60 นาที

ความปลอดภัยใหเปนปจุบัน

จัดทําแผนใหเพียงพอกับ 480 นาที

งบประมาณและเวลา

แจงแผนใหโรงพยาบาล  โดยทํา 1,440 นาที

หนังสือราชการ อีเมล ไลน 

ผูประสานงานโรงพยาบาล

งานตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล

กลุมมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2

เพื่อใหงานตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล ไดมาตรฐานตามที่กําหนด

ระยะเวลา

1. รวบรวมขอมูลวิศวกรรมความ
ปลอดภัยในโรงพยาบาลรัฐ 

2. ศึกษาและวิเคราะหวิศวกรรมความ
ปลอดภัยในโรงพยาบาลรัฐ

3. จัดทําแผนการออกตรวจสอบและ
ประเมินวิศวกรรมความปลอดภัย     

ในโรงพยาบาลท่ีรับผิดชอบ

งานวิศวกรรม
ความปลอดภัย

4. แจงแผนฯให สสจ.และโรงพยาบาล
ในพ้ืนท่ีรับทราบและเตรียมการ

งานวิศวกรรม
ความปลอดภัย

งานวิศวกรรม
ความปลอดภัย

งานวิศวกรรม
ความปลอดภัย



แจงรพ.ยืนยันการออกปฏิบัติการ (รพช./รพร.) 960 นาที

ใหรพ.ทราบกอนลงพื้นที่ 2 สัปดาห (รพศ.) 2,400 นาที

สงขอมูลเปนหนังสือราชการ 480 นาที

และในรูปแบบไฟลอิเลกทรอนิกส 

รวมระยะเวลา(รพช./รพร.) 3,480        นาที

รวมระยะเวลา (รพศ.) 4,920        นาที

5. ออกตรวจสอบและประเมิน
วิศวกรรมความปลอดภัย                

ในโรงพยาบาลตามเกณฑท่ีกําหนด

6. สรุปผลการตรวจสอบวิศวกรรม
ความปลอดภัยในภาพรวม                           

ให สสจ.และกรมฯ

งานวิศวกรรม
ความปลอดภัย

(กรณีผานเกณฑ) ออกเอกสารรับรองผลให
โรงพยาบาลเพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการ

ขอรับรองมาตรฐาน เชน HA / JCI

(กรณีไมผานเกณฑ) ใหคําปรึกษาแนะนํา    
เพ่ือแกไขปรับปรุงใหเปนไปตามมาตรฐาน       

ออกประเมินซํ้า

งานวิศวกรรม
ความปลอดภัย
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