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วิธีปฏิบัตงิานก าหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 

 

วัตถุประสงค์  :  เพื่อให้การก าหนดคุณลักษณะเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เป็นไปตาม
มาตรฐาน ถูกต้องตามระเบียบ ข้อก าหนด 
งานก าหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ มีขั้นตอนการด าเนินงานทั้งหมด 
5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 
  ขั้นตอนที่ 1 ร่วมด าเนินการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือแพทย์ ครุภัณฑ์ทาง
การแพทย์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบจัดท ำคุณลักษณะเฉพำะเครื่องมือแพทย์ ครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ให้
สอดคล้องกับมำตรฐำนและเป็นปัจจุบัน ระยะเวลำด ำเนินกำรประมำณ 360 นำท ี
  

ขั้นตอนที่ 2 รับเรื่องจากโรงพยาบาลที่ต้องการซื้อครุภัณฑ์ ทางการแพทย์และ 
สาธารณสุข 

 ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบรับเรื่องจำกโรงพยำบำลที่ต้องกำรซื้อครุภัณฑ์ ทำงกำรแพทย์และ 
สำธำรณสุข ระยะเวลำด ำเนินกำรประมำณ 60 นำที 
 

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์งบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการครุภัณฑ์ทาง 
การแพทย์ 

 ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบ Update รำคำของครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ให้เป็นปัจจุบันและ 
สอดคล้องกับงบประมำณท่ีได้รับ  ระยะเวลำด ำเนินกำรประมำณ 180 นำท ี 
 

ขั้นตอนที่ 4 ก าหนดความละเอียดของครุภัณฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข 
 ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบก ำหนดควำมละเอียด ครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ให้สอดคล้องกับ 

มำตรฐำนและเป็นปัจจุบัน ระยะเวลำด ำเนินกำรประมำณ 720 นำท ี
 

ขั้นตอนที่ 5 แจ้งโรงพยาบาลด าเนินการตามระเบียบพัสดุ 
ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบแจ้งโรงพยำบำลด ำเนินกำรตำมระเบียบพัสดุ ภำยใน 30 วัน กรณีได้ 

โรงพยำบำลด ำเนินกำรตำมระเบียบพัสดุ โดยศบส.เขตเป็นกรรมกำรร่วมทั้งระบบ ส่วนกรณีไม่ได้ ศบส.เขตปรับ
คุณลักษณะใหม่ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรใช้งำนและงบประมำณ ระยะเวลำด ำเนินกำรประมาณ 360 นำท ี 
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วิธีปฏิบัตงิานทดสอบเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐาน 
กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 

 

วัตถุประสงค์  :  เพื่อให้การทดสอบ สอบเทียบ เครื่องมือแพทย์เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
งานทดสอบเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐาน มีขั้นตอนการด าเนินงานทั้งหมด 7 ขัน้ตอน ดังนี้ 
 
  ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมข้อมูลเครื่องมือแพทย์ทุกรายการของโรงพยาบาลรัฐ ในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ 
   ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบ รวบรวมข้อมูลเครื่องมือแพทย์ ทุกรำยกำรของโรงพยำบำลรัฐ      
ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ และ update ข้อมูลเครื่องมือแพทย์ของโรงพยำบำลให้เป็นปัจจุบัน ระยะเวลำด ำเนินกำร
ประมำณ 60 นำท ี
  

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์รายการเครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูงและเครื่องมือที่มีความ 
จ าเป็นที่ต้องได้รับการทดสอบ 

 ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบ Update และวิเครำะห์รำยกำรเครื่องมือแพทย์ที่มีควำมเสี่ยงสูง  
และเครื่องมือที่มีควำมจ ำเป็นที่ต้องได้รับกำรทดสอบ ระยะเวลำด ำเนินกำรประมำณ 60 นำท ี

 
ขั้นตอนที่ 3 จัดท าแผนการทดสอบเครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง และเครื่องมือที่มี 

ความจ าเป็นที่ต้องได้รับการทดสอบ 
 ในขั้นตอนนี้จัดท ำแผนกำรทดสอบเครื่องมือแพทย์ที่มีควำมเสี่ยงสูง และเครื่องมือที่มีควำม 

จ ำเป็นที่ต้องได้รับกำรทดสอบ โดยจัดท ำแผนให้เหมำะสมและสอดคล้องกับงบประมำณและระยะเวลำ 
ระยะเวลำด ำเนินกำรประมำณ 480 นำท ี 
 

ขั้นตอนที่ 4 แจ้งแผนการทดสอบตามแผนฯ ให้แก่ รพ. และ สสจ. ทราบเพื่อ 
จัดเตรียมเครื่องมือและบุคลากร 

 ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบ แจ้งแผนให้โรงพยำบำล โดยท ำหนังสือรำชกำร/ อีเมล์ /ไลน์/แจ้ง  
ผู้ประสำนงำนของโรงพยำบำล ระยะเวลำด ำเนินกำรประมำณ 1,440 นำท ี
 

ขั้นตอนที่ 5 ออกปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือแพทย์ตามแผนที่ก าหนด 
 ในขั้นตอนนี้มีออกปฏิบัติกำรทดสอบเครื่องมือแพทย์ตำมแผนที่ก ำหนด โดยผู้รับผิดชอบแจ้ง 

รพ.ยืนยันกำรออกปฏิบัติกำรให้รพ.ทรำบล่วงหน้ำก่อนลงพ้ืนที่ 2 สัปดำห์ (กรณีผ่ำนเกณฑ์) ออกเอกสำรรับรอง
ผล กำรทดสอบเครื่องมือแพทย์ให้แก่ รพ.ที่ผ่ำนเกณฑ์ (กรณีไม่ผ่ำนเกณฑ์) แต่เครื่องมือยังสำมำรถปรับปรุง
แก้ไขได้ ให้ค ำปรึกษำแนะน ำเพ่ือแก้ไขปรับปรุงและส่งเครื่องมือ ไปทดสอบอีกครั้งที่ ศบส.เขต ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร โรงพยำบำล รพช./รพร. ประมำณ 960 นำที แลโรงพยำบำลศูนย์ ประมำณ 2,400 นำท ี
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ขั้นตอนที่ 6 รายงานผลการทดสอบให้ผู้บริหาร โรงพยาบาลทราบ 
 ในขั้นตอนนี้มีรำยงำนผลกำรทดสอบให้ผู้บริหำร โรงพยำบำลทรำบโดยออกเอกสำรรับรอง 

ผลกำรทดสอบเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยำบำลที่ผ่ำนเกณฑ์ภำยใน 7 วัน ระยะเวลำด ำเนินกำรประมำณ 
3,360 นำท ี
 

ขั้นตอนที่ 7 จัดท าฐานข้อมูลเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐทุกรายการ ทั้งที่ 
ได้รับการทดสอบผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์ 

  ในขั้นตอนนี้มีจัดท ำฐำนข้อมูลเครื่องมือแพทย์ของโรงพยำบำลรัฐทุกรำยกำร ทั้งท่ีได้รับ 
กำรทดสอบผ่ำนเกณฑ์และไม่ผ่ำนเกณฑ์  โดยจัดให้มีระบบส ำรองฐำนข้อมูลเครื่องมือแพทย์ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำรประมำณ 480 นำท ี
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วิธีปฏิบัตกิระบวนงานจดัระบบวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 
กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 

 

วัตถุประสงค์  :  เพื่อให้การจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สามารถ   
                    น าความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
งานจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข มีขั้นตอนการด าเนินงานทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1 พัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลนอกสังกัด สป. ใน 
เรื่องการจัดระบบวิศวกรรม การแพทย์และสาธารณสุข 
    ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบร่วมกับส่วนกลำงพัฒนำบุคลำกร ศบส. 2 และบุคลำกรของโรง
พยำบำบภำครัฐและโรงพยำบำลนอกสังกัด สป. ในพ้ืนที่ ที่รับผิดชอบ ในด้ำนจัดระบบวิศวกรรมกำรแพทย์และ
สำธำรณสุข   ระยะเวลำด ำเนินกำร ๔๘๐ นำท ี
  

ขั้นตอนที่ 2 เป็นที่ปรึกษาให้โรงพยาบาลไปพัฒนาระบบ 
   ในขัน้ตอนนี้ผู้รับผิดชอบ ศบส.2 จะลงเยี่ยมร่วมกับโรงพยำบำล จัดระบบวิศวกรรมกำรแพทย์
ให้กับโรงพยำบำล เพ่ือให้ค ำแนะน ำ ในกำรใช้โปรแกรมในกำรจัดวำงระบบให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 960 นำที 

 
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินระบบวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข ตามมาตรฐานระบบ 

บริการ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลต้ำนกำรจัดระบบวิศวกรรมกำรแพทย์และให้ค ำแนะน ำ ใน
กำรปรับปรุงแก้ไข ผ่ำนระบบโปรแกรมส่วนกลำง ระยะเวลำด ำเนินกำร 480 นำที 

 
ขัน้ตอนที่ 4 แจ้งผลการประเมิน การจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข  

ให้โรงพยาบาลเป้าหมาย 
   ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบจะส่งผลกำรประเมินให้กับโรงพยำบำล ตำมหัวข้อกำรกระเมินผ่ำน
ระบบโปรแกรม หรือเอกสำร ภำยหลังจำกกำรประเมินเสร็จ ภำยใน 15 วัน ระยะเวลำด ำเนินกำร  ๑๒๐ นำท ี

 
ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะห์ สรุปภาพรวมของจังหวัดให้สสจ. สรุปภาพรวมของเขตให ้

ส านักงานเขตสุขภาพและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมพัฒนา 
ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบ สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมส่งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลำ 

ด ำเนินกำร ๑๒๐ นำที 
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งานการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข  
กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 

 

วัตถุประสงค์  :  เพื่อให้การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุขมี 
ประสิทธิภาพสามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที 

งานการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข มีขั้นตอนการด าเนินงานทั้งหมด  7 
ขั้นตอน ดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1 ประชุมเพื่อพิจารณา ก าหนดแนวทางการด าเนินการตอบโต้ภาวะ 
ฉุกเฉินตามสถานการณ์   
   ในขั้นตอนนี้ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ จัดกำรประชุมร่วมกับศบส. เขต อย่ำงน้อย ปีละ 1 
ครั้ง เพ่ือก ำหนดแนวทำงและขั้นตอนปฏิบัติ กำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน รวมถึงกำรประสำนงำนร่วมกับหน่วยงำน
ที่เก่ียวข้อง ระยะเวลำด ำเนินกำร 480 นำที 

  
ขั้นตอนที่ 2 เข้าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฉุกเฉิน เพื่อส ารวจข้อมูล  

   ในขั้นตอนนี้ เมื่อเกิดเหตุภำวะฉุกเฉิน เจ้ำหน้ำที่ทีมตอบโต้ฯ ศบส.2 ต้องเตรียมอุปกรณ์
ช่วยเหลือ ลงพ้ืนที่ทันที เพ่ือส ำรวจข้อมูล ระยะเวลำด ำเนินกำร 480 นำที 
 

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ความเสียหายประเมินสถานการณ์   
   ในขั้นตอนนี้ หลังจำกเดินทำงถึงพ้ืนที่ เจ้ำหน้ำที่ทีมตอบโต้ฯ ศบส.2 ต้องรวบรวมควำม
เสียหำย ประเมินสถำนกำรณ์ในกำรช่วยเหลือเบื้องต้น ระยะเวลำด ำเนินกำร 30 นำที 

 
ขั้นตอนที่ 4 วางแผน ก าหนดแนวทางร่วมกับหน่วยงาน ในพื้นที่  

   ในขั้นตอนนี้ เจ้ำหน้ำที่ทีมตอบโต้ฯ ศบส.2 ท ำกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนในกำรช่วยเหลือ 
และก ำหนดแนวทำงร่วมท ำงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลำด ำเนินกำร 15 นำที 

 
ขั้นตอนที่ 5 ให้ความช่วยเหลือตามความเร่งด่วน ความจ าเป็น  
  
ในขั้นตอนนี้ เจ้ำหน้ำที่ทีมตอบโต้ฯ ศบส.2 ท ำกำรช่วยเหลือในเรื่องที่เร่งด่วน หรือสิ่งของ 

ที่เสียหำยมำก หรือมีควำมจ ำเป็นตำมล ำดับ ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และท ำกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
เป็นระยะกับผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ และกรมฯ ระยะเวลำด ำเนินกำร 960 นำที 
 

ขั้นตอนที่ 6 สรุปรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ตรวจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน 
พื้นที่ และกรมฯ   

 ในขั้นตอนนี้ เจ้ำหน้ำที่ทีมตอบโต้ฯ ศบส.2 ท ำกำรสรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ให้ 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ กรม.สบส. และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลำด ำเนินกำร 120 นำที 
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ขั้นตอนที่ 7 พัฒนารูปแบบแนวทาง การให้ความช่วยเหลือ เพื่อน าไปสู่การปฎิบัติ 
ในครั้งต่อไป   
   ในขั้นตอนนี้ เจ้ำหน้ำที่ทีมตอบโต้ฯ ศบส.2 ท ำกำรประชุมสรุป เพ่ือทบทวนกำรปฏิบัติงำน 
หำข้อบกพร่อง ปัญหำ เพ่ือเป็นแนวทำงน ำไปสู่กำรปฏิบัติครั้งต่อไป ระยะเวลำด ำเนินกำร 240 นำที 
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งานประเมินความเหมาะสมการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข 
กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 

 

วัตถุประสงค์  :  เพื่อให้สถานพยาบาลพยาบาล ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สามารถใช้เทคโนโลยี 
ทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

งานประเมินความเหมาะสมการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข มีขั้นตอนการด าเนินงาน
ทั้งหมด 8 ขั้นตอน ดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดรพ.เป้าหมาย กิจกรรม และจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ในขั้นตอนนี้  ศบส.2 จะก ำหนดโรงพยำบำลกลุ่มเป้ำหมำยในเขตรับผิดชอบ เพ่ือจัดท ำ 

แผนกำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำด ำเนินกำร ๑๒๐ นำท ี
  

ขั้นตอนที่ 2 ประชุมชี้แจงรพ.เป้าหมายเพื่อรับทราบและก าหนดงบประมาณ ของ 
โรงพยาบาลในปีต่อไป    

ในขั้นตอนนี้ ศบส. 2 จะท ำกำรประชุมชี้แจงให้โรงพยำบำลกลุ่มเป้ำหมำย ให้รับทรำบถึง 
ขั้นตอน และกระบวนกำรปฏิบัติงำน เพ่ือให้โรงพยำบำลตั้งงบประมำณ ให้สอดคล้องกับกำรใช้เทคโนโลยีทำง
กำรแพทย์ได้อย่ำงเหมำะสม ในปีงบประมำณในปีต่อไป ระยะเวลำด ำเนินกำร 480 นำที 

 
ขั้นตอนที่ 3 จัดท ารายละเอียดการมีครุภัณฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ใน 

โรงพยาบาลแต่ละระดับ 
   ในขั้นตอนนี้ ศบส. 2 รวบรวมข้อมูลรำยละเอียดกำรมีครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ของโรงพยำบำล
กลุ่มเป้ำหมำย โดยกำรใช้ฐำนข้อมูลจำกโปรแกรม RMC หรือลงพ้ืนที่เพ่ือรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 14,400 นำที 

 
ขั้นตอนที่ 4 ส่งข้อมูลให้รพ. เพื่อด าเนินการ     
ในขั้นตอนนี้ ศบส.2 ท ำกำรส่งฐำนข้อมูลรำยละเอียดกำรมีครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ให้กับ 

โรงพยำบำลกลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร ๑๒๐ นำที 
 
ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผลการด าเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก าหนด  
ในขั้นตอนนี้ ศบส. 2 ท ำกำรประเมินควำมเหมำะสม กำรใช้เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์และ 

สำธำรณสุขของโรงพยำบำลกลุ่มเป้ำหมำย ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่กองวิศวกรรมกำรแพทย์ ได้ก ำหนดไว้ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร ๑๒๐ นำท ี
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ขั้นตอนที่ 6 วิเคราะห์ สรุปผลให้ผู้บริหารรพ.ทราบ และปรับปรุง 
ในขั้นตอนนี้  ศบส. 2 ท ำกำรวิเครำะห์ ควำมเหมำะสมกำรใช้เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ 

และสำธำรณสุข ของโรงพยำบำลกลุ่มเป้ำหมำย ส่งผลสรุปให้กับโรงพยำบำลทรำบ เพ่ือจัดหำเทคโนโลยี
ทำงกำรแพทย์ให้เหมำะสมกับระดับของโรงพยำบำล ระยะเวลำด ำเนินกำร ๑๒๐ นำท ี

 

ขั้นตอนที่ 7 สรุปผลภาพรวมการด าเนินการให้ สสจ. และกรมฯ 
ในขั้นตอนนี้ ศบส.2 ท ำกำรสรุปผล ส่งกรมฯ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ำไปเป็น 

ข้อมูลสู่พัฒนำต่อไป ระยะเวลำด ำเนินกำร ๑๒๐ นำท ี
 
ขั้นตอนที่ 8 สรุปภาพรวมกรมฯ และจัดท าฐานข้อมูล 

  ในขั้นตอนนี้ ศบส. 2 ท ำกำรเก็บข้อมูลสรุปผลภำพรวมเขต และจัดท ำฐำนข้อมูล เพ่ือน ำไปสู่กำร
พัฒนำต่อไป ระยะเวลำด ำเนินกำร 480 นำที 
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งานตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 
กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 

 

วัตถุประสงค์  :  เพื่อให้สถานพยาบาลพยาบาล ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับมาตรฐานระบบบริการ 
สุขภาพ ด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข อย่างมีประสิทธิภาพ 

งานตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข  มีขั้นตอนการ
ด าเนินงานทั้งหมด 8 ขั้นตอน ดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินการตามมาตรฐาน ด้าน 
วิศวกรรมการแพทย์ และสาธารณสุข     

ในขั้นตอนนี้ กองวิศวกรรมกำรแพทย์ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ร่วมกับ ศบส. 2 ร่วม 
ประชุมเพ่ือจะรวบรวมข้อมูล และปัญหำที่เกิดจำกกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนของโรงพยำบำล เพ่ือน ำมำ
พัฒนำมำตรฐำนให้เป็นปัจจุบัน และมีคุณภำพมำกยิ่งขึ้น ยกร่ำงเป็นมำตรฐำนด้ำนวิศวกรรมกำรแพทย์   
ระยะเวลำด ำเนินกำร 480 นำที 
  

ขั้นตอนที่ 2 ประเมิน วิเคราะห์ พัฒนามาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ และ 
สาธารณสุข ของกรมฯและแนวทางการพัฒนา   
   ในขั้นตอนนี้ กองวิศวกรรมกำรแพทย์ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ร่วมกับ ศบส. 2 ร่วม
ประชุมเพ่ือประเมิน วิเครำะห์ ตำมรำยข้อค ำถำมในมำตรฐำนวิศวกรรมกำรแพทย์ เพ่ือให้เกิดควำมชัดเจน และ
สอดคล้องกับมำตรฐำนระบบ HA.ง่ำยต่อกำรปฏิบัติและกำรประเมินยกระดับเป็นกฎประกำศให้โรงพยำบำลถือ
ปฏิบัติ ระยะเวลำด ำเนินกำร 240 นำที 
 

ขั้นตอนที่ 3 ประชุมชี้แจงมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ และสาธารณสุขให้  
ศบส. เขต รับรู้ เข้าใจ  
   ในขั้นตอนนี้ กองวิศวกรรมกำรแพทย์ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ร่วมกับ ศบส. 2  ร่วม
ประชุมเพ่ือชี้แจงรำยละเอียดให้เจ้ำหน้ำที่  ศบส. 2  เพ่ือท ำควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติและกำรประเมิน
โรงพยำบำล ระยะเวลำด ำเนินกำร 480 นำที 
 

ขั้นตอนที่ 4 สื่อสารมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ และสาธารณสุขให้แก่ 
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่   
   ในขั้นตอนนี้  ศบส .2 ประชุมร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือชี้แจงและท ำควำมเข้ำใจใน
มำตรฐำนด้ำนวิศวกรรมกำรแพทย์ เพ่ือน ำไปปฏิบัติร ะยะเวลำด ำเนินกำร 480 นำที 

 
ขั้นตอนที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาเพื่อยกระดับตามเกณฑ์มาตรฐานด้าน 

วิศวกรรม การแพทย์ และสาธารณสุข   
ในขั้นตอนนี้ ศบส.2 ลงพื้นทีห่รือประชุม เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงพยำบำลยกระดับ 

กำรปฏิบัติ เพื่อให้เกิดคุณภำพในมำตรฐำนมำกยิ่งขึ้น ระยะเวลำด ำเนินกำร 480 นำที 
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ขั้นตอนที่ 6 วิเคราะห์ ประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์  
ในขั้นตอนนี้ ศบส.2 ท ำกำรประเมินกำรปฏิบัติ ตำมมำตรฐำนด้ำนวิศวกรรมกำรแพทย์  

ของแต่ละโรงพยำบำลในโปรแกรม HS4  ระยะเวลำด ำเนินกำร ๑๒๐ นำท ี
 

ขั้นตอนที่ 7 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงระดับการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
เพื่อน าไปสู่การปรับปรุง   

ในขั้นตอนนี้ ในโปรแกรม HS4 ที่ได้รับกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรประเมินมำตรฐำน 
ระบบบริกำรสุขภำพ ของศบส.2 เรียบร้อยแล้ว จะปรำกฏระดับคะแนน ซึ่งทำงโรงพยำบำลสำมำรถเข้ำ
ตรวจสอบได้ และน ำเอำข้อเสนอแนะจำกผู้ประเมินไปปรับ เพ่ือพัฒนำมำตรฐำนด้ำนวิศวกรรมกำรแพทย์ ใน
โรงพยำบำลต่อไป ระยะเวลำด ำเนินกำร ๑๒๐ นำท ี

 
ขั้นตอนที่ 8 สรุปผลส่งให้กรมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อน าปสู่การ 

พัฒนา  
   ในขั้นตอนนี้ ศบส.2 ท ำกำรสรุปผลกำรประเมิน ตำมระดับมำตรฐำนและตัวชี้วัด ส่งกรมฯ 
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ำข้อมลูไปสู่กำรพัฒนำต่อไป ระยะเวลำด ำเนินกำร ๑๒๐ นำท ี
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วิธีปฏิบัตงิานเฝ้าระวังระบบสื่อสารสาธารณสุข 
กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 

 

วัตถุประสงค์  :  เพื่อให้งานระบบส่ือสารสาธารณสุข สามารถด าเนินการให้ใช้งานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
งานเฝ้าระวังระบบสื่อสารสาธารณสุข มีขั้นตอนการด าเนินงานทัง้หมด 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
 
  ขั้นตอนที่ 1 ด าเนินการเฝ้าระวัง (ระบบและการใช้) และด าเนินการให้ใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
    ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบ update ฐำนข้อมูลระบบสื่อสำรสำธำรณสุขให้เป็นปัจจุบัน 
ระยะเวลำด ำเนินกำรประมำณ 1,440 นำท ี
  

ขั้นตอนที่ 2 ให้ค าแนะน าและแก้ปัญหาในพื้นที่กรณีมีปัญหาการใช้งานเพื่อให้หน่วย 
บริการสามารถใช้งานได้เป็นปกติ 

 ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบ ให้ค ำแนะน ำและแก้ปัญหำในพ้ืนที่กรณีมีปัญหำกำรใช้งำน 
เพ่ือให้หน่วยบริกำรสำมำรถใช้งำนได้เป็นปกติ โดยให้ค ำแนะน ำและแก้ไขปัญหำให้แล้วเสร็จภำยน 7 วันท ำกำร 
ระยะเวลำด ำเนินกำรประมำณ 1,440 นำท ี
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วิธีปฏิบัตงิานพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 
กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 

 

วัตถุประสงค์  :  เพื่อให้การพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ สามารถน าความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
งานพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข มีขั้นตอนการด าเนินงานทั้งหมด 7 
ขั้นตอน ดังนี้ 
 
  ขั้นตอนที่ 1 ร่วมด าเนินการก าหนดหลักสูตรกลางด้านวิศวกรรมการแพทย์และ
สาธารณสุข     

ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบ ร่วมก ำหนดหลักสูตรด้ำนวิศวกรรมกำรแพทย์ และสำธำรณสุขที่เป็น 
ปัจจุบัน ระยะเวลำด ำเนินกำรประมำณ 1,440 นำท ี
  

ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
 ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบ ด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรโรงพยำบำลในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  

ด้ำนวิศวกรรมกำรแพทย์ และสำธำรณสุข ระยะเวลำด ำเนินกำรประมำณ 1,440 นำท ี
 

ขั้นตอนที่ 3 ร่วมด าเนินการปรับปรุงแนวปฏิบัติและจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน ให้บุคลากร 
เครือข่าย ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ  

ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบ ร่วมจัดท ำแนวทำงปฏิบัติ และคู่มือปฏิบัติงำนที่เป็นปัจจุบัน 
สอดคล้องกับมำตรฐำน ระยะเวลำด ำเนินกำรประมำณ 480 นำท ี 
 

ขั้นตอนที่ 4 ประเมินประสิทธิภาพในพื้นที่และผลการด าเนินงานต่าง ๆด้านวิศวกรรม 
การแพทย์และสาธารณสุข 

 ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบ ด ำเนินกำรประเมินประสิทธิภำพในพ้ืนที่และผลกำรด ำเนินงำน 
ต่ำง ๆด้ำนวิศวกรรมกำรแพทย์และสำธำรณสุข ระยะเวลำด ำเนินกำรประมำณ 480 นำที 
 

ขั้นตอนที่ 5 ออกเอกสารรับรองการผ่านแต่ละหลักสูตรให้กับบุคลากรเครือข่ายใน 
พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนา 

ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบออกเอกสำรรับรองกำรผ่ำนแต่ละหลักสูตรให้กับบุคลำกรเครือข่ำย 
ในพ้ืนที่ที่ได้รับกำรพัฒนำ โดยออกเอกสำรรับรองและแจ้งข้อมูลกลับภำยใน 7 วันท ำกำร ระยะเวลำ
ด ำเนินกำรประมาณ  1,440 นำท ี 
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ขั้นตอนที่ 6 แจ้งผลการพัฒนาบุคลากรของเครือข่ายในพื้นที่ด้านวิศวกรรมการแพทย์ 
และสาธารณสุขให้แก่หน่วยงานของเครือข่าย(สสจ.และกรมฯทราบเพื่อใช้ประโยชน์) 

ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบแจ้งแจ้งผลกำรพัฒนำบุคลำกรของเครือข่ำยในพ้ืนที่ด้ำนวิศวกรรม 
กำรแพทย์และสำธำรณสุขให้แก่หน่วยงำนเครือข่ำย เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรพัฒนำต่อไป ระยะเวลำด ำเนินกำร
ประมาณ 480 นำท ี 
 

ขั้นตอนที่ 7 สรุปภาพรวมจัดท าฐานข้อมูลในพื้นที่ 
ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบ สรุปภำพรวมจัดท ำฐำนข้อมูลในพ้ืนที่ และจัดท ำระบบส ำรองข้อมูล 

ฐำนข้อมูลเพ่ือป้องกันไวรัส หรือข้อมูลสูญหำย ระยะเวลำด ำเนินกำรประมาณ 2,400 นำที  
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วิธีปฏิบัตงิานตรวจสอบวศิวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 

 

วัตถุประสงค์  :  เพื่อให้งานตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยนโรงพยาบาล ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 
งานตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล มีขั้นตอนการด าเนินงานทั้งหมด 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
 
  ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมข้อมูลวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลรัฐ  
   ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบ รวบรวมข้อมูลวิศวกรรมควำมปลอดภัยของโรงพยำบำลรัฐ ในพ้ืนที่
ที่รับผิดชอบ ให้เป็นปัจจุบัน ระยะเวลำด ำเนินกำรประมำณ 60 นำท ี
  

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาและวิเคราะห์วิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลรัฐ 
 ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบ ศึกษำและวิเครำะห์วิศวกรรมควำมปลอดภัยในโรงพยำบำลรัฐ 

ตำมมำตรฐำนให้เป็นปัจจุบันระยะเวลำด ำเนินกำรประมำณ 60 นำท ี
 

ขั้นตอนที่ 3 จัดท าแผนการออกตรวจสอบและประเมินวิศวกรรมความปลอดภัย      
ในโรงพยาบาลที่รับผิดชอบ 

 ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบจัดท ำแผนกำรออกตรวจสอบและประเมินวิศวกรรมควำมปลอดภัย      
ในโรงพยำบำลที่รับผิดชอบ โดยจัดท ำแผนให้เหมำะสมและสอดคล้องกับงบประมำณและระยะเวลำ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำรประมำณ 480 นำท ี 
 

ขั้นตอนที่ 4 แจ้งแผนฯให้ สสจ.และโรงพยาบาลในพื้นที่รับทราบและเตรียมการ 
 ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบ แจ้งแผนให้โรงพยำบำล โดยท ำหนังสือรำชกำร/ อีเมล์ /ไลน์/แจ้ง  

ผู้ประสำนงำนของโรงพยำบำล ระยะเวลำด ำเนินกำรประมำณ 1,440 นำท ี
 

ขั้นตอนที่ 5 ออกตรวจสอบและประเมินวิศวกรรมความปลอดภัย ในโรงพยาบาลตาม 
เกณฑ์ที่ก าหนด 

 ในขั้นตอนนี้มีกำรออกตรวจสอบและประเมินวิศวกรรมควำมปลอดภัย ในโรงพยำบำลตำม 
เกณฑ์ที่ก ำหนด โดยผู้รับผิดชอบแจ้งรพ.ยืนยันกำรออกปฏิบัติกำรให้รพ.ทรำบล่วงหน้ำก่อนลงพ้ืนที่ 2 สัปดำห์ 
(กรณีผ่ำนเกณฑ์) ออกเอกสำรรับรองผลให้โรงพยำบำลเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรขอรับรองมำตรฐำน เช่น 
HA / JCI (กรณีไม่ผ่ำนเกณฑ์) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ เพ่ือแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตำมมำตรฐำน และออก
ประเมินซ้ ำ ระยะเวลำด ำเนินกำร โรงพยำบำล รพช./รพร. ประมำณ 960 นำที แลโรงพยำบำลศูนย์ ประมำณ 
2,400 นำท ี
 

ขั้นตอนที่ 6 สรุปผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในภาพรวม                            
ให้ สสจ.และกรมฯ 

 ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบสรุปผลกำรตรวจสอบ โดยส่งข้อมูลเป็นหนังสือรำชกำรและในรูแป
แบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลำด ำเนินกำรประมำณ 480 นำท ี
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วิธีปฏิบัตงิานตรวจสอบวศิวกรรมสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 

 

วัตถุประสงค์  :  เพื่อให้การตรวจสอบมาตรฐานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
งานตรวจสอบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มีขั้นตอนการด าเนินงานทั้งหมด 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
 
  ขั้นตอนที่ 1 พัฒนาบุคลากรศบส.เขตและเครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่ ในด้าน
มาตรฐานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
    ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบร่วมกับส่วนกลำงพัฒนำบุคลำกรศบส.เขตและเครือข่ำยหน่วยงำนใน
พ้ืนที่ในด้ำนมำตรฐำนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ตำมมำตรฐำนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจุบัน ระยะเวลำ
ด ำเนินกำรประมำณ 480 นำท ี
  

ขั้นตอนที่ 2 เยี่ยมประเมินมาตรฐานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
 ในขั้นตอนนี้มีเยี่ยมประเมินมำตรฐำนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เพ่ือให้ค ำแนะน ำตำม 

มำตรฐำนที่ก ำหนด ระยะเวลำด ำเนินกำรประมำณ 180 นำท ี
 

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์และให้ค าแนะน าในการปรับปรุง 
 ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนสิ่งแวดล้อมและให้ค ำแนะน ำ                       

ในกำรปรับปรุงแก้ไข โดยส่งผลวิเครำะห์และค ำแนะน ำในกำรปรับปรุงแก้ไข ภำยใน 7 วันท ำกำร ระยะเวลำ
ด ำเนินกำรประมำณ 120 นำท ี 
 

ขั้นตอนที่ 4 ประเมินมาตรฐาน 
 ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบลงพ้ืนที่รับผิดชอบประเมินมำตรฐำนตรวจสอบด้ำนวิศวกรรม 

สิ่งแวดล้อม ระยะเวลำด ำเนินกำรประมำณ 180 นำท ี
 

ขั้นตอนที่ 5 Feed back ข้อมูลให้โรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมายเพื่อรับการพัฒนา 
ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบส่งข้อมูลให้กับโรงพยำบำลภำยใน 30 วัน ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ประมาณ 120 นำท ี 
 

ขั้นตอนที่ 6 สรุปผลการประเมินมาตรฐานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของ 
จังหวัดให้สสจ.ภาพรวมสบส.เขตให้เขตสุขภาพ และกองวิศวกรรมการแพทย์ 

 ในขั้นตอนนี้มีผู้รับผิดชอบสรุปผลกำรประเมินในภำพรวมส่งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลำ
ด ำเนินกำรประมำณ 120 นำท ี

 


