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   มาตรฐานที่เกีย่วข้องกับ 
ระบบงานดา้นวิศวกรรม 

  ในโรงพยาบาล 
 
มาตรฐาน (Standard) 
         หมายถึง เอกสารที่จดัทําขึ้นจากการเห็นพ้องต้องกัน และได้รับ ความเห็นชอบจากองค์กรอันเป็น
ที่ยอมรับกันทัว่ไป เอกสารดังกล่าววางกฎระเบียบแนวทางปฏิบัติหรือลักษณะเฉพาะแห่งกิจกรรม หรือ
ผลที่เกิดขึ้นของกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อให้เป็นหลักเกณฑ์ใช้กันทั่วไปจนเป็นปกติวิสัย โดยมุ่งให้บรรลุถึง
ความสําเร็จสูงสุดตามข้อกําหนดที่วางไว้  มาตรฐานควรตั้งอยู่บนผลที่แน่นอนทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และประสบการณ์ โดยมุ่งการส่งเสริมให้เกิดผลประโยชน์สงูสุด 
         พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้คํานิยามของ มาตรฐาน ว่า มาตรฐาน คือ 
สิ่งที่ถือเป็นหลกัสําหรับเทียบกําหนด 
 
ความหมายของคําต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการมาตรฐาน 
      งานที่เกี่ยวกับ "การมาตรฐาน" มีศัพทบั์ญญัติทางวิชาการที่เกี่ยวข้องอยู่มาก บางคําเป็นคําที่รู้จัก
แพร่หลาย และมีการนําไปใช้ในหลาย ๆ ด้าน  อย่างไรก็ตามความหมายของศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน
และการมาตรฐานนั้น ได้มีผูใ้ห้คํานิยามไว้ดังนี้ 

องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for tandardization-
ISO) ได้ให้นิยามศัพท์ของ การมาตรฐาน (Standardization)  หมายถึง กิจกรรมในการวางข้อกําหนดที่
เกี่ยวเนื่องกับปัญหาสําคัญทีม่ีอยู่หรือที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้เป็นหลักเกณฑใ์ช้กันทั่วไปจนเป็นปกติวิสัย โดย
มุ่งให้บรรลุถึงความสําเร็จสูงสุดตามข้อกําหนดที่วางไว้ 

1. กล่าวโดยเฉพาะได้แก่ กิจกรรมที่ประกอบไปด้วยกระบวนการในการกําหนด การประกาศใช้ 
และการนํามาตรฐานต่าง ๆ ไปใช้  

2. ประโยชน์ที่สําคัญของการมาตรฐาน ได้แก่ การปรับปรุงความเหมาะสมของ ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี 
และการบริการตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ ป้องกันไม่ให้มีอุปสรรคในทางการค้า และส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือกันในทางเทคโนโลยี  
 
ระดบัของมาตรฐาน 
      มาตรฐานที่กําหนดขึ้นนั้น หากจําแนกโดยระดับแล้วอาจมีได้หลายระดับ (Level) ทั้งนี้ โดยพิจารณา
จากการกําหนดขึ้นและการนาํไปใช้  ระดับของมาตรฐานดังกล่าวแยกได้เป็น 6 ระดับที่สําคัญ ดังนี้ 

1. มาตรฐานระดับบุคคล (Individual Standards) เป็นมาตรฐานที่กําหนดขึ้นโดยผู้ที่ต้องการใช้แต่
ละบุคคล รวมไปถึงการกําหนดโดยแต่ละหน่วยงานเพื่อให้เป็นไปตามความประสงค์ของแต่ละคนหรือแต่
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ละหน่วย งานนั้น เช่น ข้อกําหนดในการทําเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้น การออกแบบบ้านแต่ละหลัง เขื่อนแต่ละ
แห่ง การสร้างสะพาน การสร้างโรงงาน ทําผลิตภัณฑ์เฉพาะ ฯลฯ  

2. มาตรฐานระดับบริษัท (Company Standards) 
เป็นมาตรฐานที่เกิดขึ้นจากการกําหนดขึ้นโดยการตกลงร่วมกันของแผนกในบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การออกแบบการผลิต การซื้อขาย ฯลฯ  

3. มาตรฐานระดับสมาคม (Association Standards) 
เป็นมาตรฐานที่กําหนดขึ้นจากกลุ่มบริษัท หรือโดยกลุ่มบุคคลที่อยู่ในวงการค้าเดียวกัน หรือเกิดจาก
ข้อตกลงของกลุ่มบริษัทหรือโรงงานที่มีกิจกรรมของอุตสาหกรรมเป็นอย่างเดียวกัน หรือมีการผลิตของ
ชนิดเดียวกัน เช่น กลุ่มผูผ้ลิตช้ินส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ สมาคมอุตสาหกรรมเครือ่งใช้ไฟฟ้า ฯลฯ 
เป็นต้น  

4. มาตรฐานระดับประเทศ (National Standards) 
เป็นมาตรฐานที่ได้จากการประชุมหารือเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายในชาติ โดยมี
หน่วยงานมาตรฐานของชาตินั้น ๆ เป็นศูนย์กลาง ซึ่งหน่วยงานมาตรฐานของชาตินี้ อาจเป็นหน่วยงาน
ของรฐัหรือเอกชนก็ได้  

5. มาตรฐานระดับภูมิภาค (Regional Standards) 
เป็นมาตรฐานที่เกิดขึ้นจากการประชุมปรึกษาหารือกันระหว่างประเทศในภูมิภาคเดียวกัน แล้วกําหนด
ข้อตกลงร่วมกัน ส่วนมากจะเป็นการปรับมาตรฐานระดับประเทศในภูมิภาคเดียวกัน ให้มีสาระสําคัญ
สอดคล้องกัน  

6. มาตรฐานระดับระหว่างประเทศ (International Standards) 
เป็นมาตรฐานที่ได้จากข้อตกลงร่วมกันของประเทศสมาชิกต่าง ๆ ที่มีความสนใจร่วมกัน เช่น มาตรฐาน
ระหว่างประเทศขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for 
Standardization - ISO)  
 
หลกัการของการมาตรฐาน 
การมาตรฐานมีหลักการทีส่ําคัญ ดังนี ้
    หลกัการที่ 1 หลกัของการลดแบบและขนาด  
         หลักการนี้ สืบเนื่องมาจากความคิดของมนุษย์ ที่ต้องการให้การดําเนินชีวิตของคนเราเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ การลดแบบและขนาดของสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่มากมายให้เขา้รูปเข้าแบบที่เหมาะสม  จึงเป็น
การทําสิ่งที่ยุ่งยากให้ง่ายขึ้น ขจัดความฟุ่มเฟือยของแบบและขนาดที่ไมจ่ําเป็น  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลด
ความยุ่งยากและซับซ้อนในสงัคมปัจจุบัน รวมท้ังเพื่อป้องกันความยุ่งยากที่ไม่จําเป็นในอนาคตด้วย 
 หลกัการที่ 2 หลกัของการเหน็พ้องต้องกนั  
         การมาตรฐานเป็นกิจกรรมที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวข้อง ดังนั้น ในการกําหนด
มาตรฐานจึงต้องอาศัยความเห็นพ้องต้องกันของทุกฝ่าย และต้องเป็นการเห็นพ้องกันที่เป็นที่ยอมรับด้วย 
 หลกัการที่ 3 ต้องมกีารนํามาตรฐานไปใชป้ฏบิตัิได ้
          มาตรฐานแม้จะมีเนือ้หาดีเด่นเพียงใดก็ตาม หากไม่มีใครนําเอามาตรฐานไปใช้แล้วก็ถือว่า
มาตรฐานนั้นเป็นเพียงเอกสารที่ไม่มีคุณค่า เพราะไม่สามารถทําให้เกิดประโยชน์จากมาตรฐาน ดังกล่าว 
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 หลกัการที่ 4 มาตรฐานต้องทนัสมัยอยูเ่สมอ 
         มาตรฐานควรจะได้รับการทบทวนและปรับปรุงให้ทันสมัย เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบันอยู่
เสมอ ต้องไม่หยุดนิ่งเป็นเวลานาน โดยทั่วไปมาตรฐานทุกเรื่องจะต้องได้รับการตรวจสอบ หรือการ
ปรับปรุงแก้ไขทุกๆ 5 ปี 
 หลกัการที่ 5 มาตรฐานต้องมีข้อกําหนดทีจ่ําเปน็ 
         ข้อกําหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเรือ่งใดเรื่องหนึ่งควรจะมีการระบุคุณลักษณะที่
สําคัญของผลิตภัณฑ์ ประสทิธิภาพของการนําไปใช้งาน คุณภาพของวัตถุดิบ ฯลฯ โดยการกําหนด
คุณลักษณะแต่ละรายการต้องชัดเจน และต้องมีข้อกําหนดวิธีทดสอบผลิตภัณฑ์ไว้ด้วย เพื่อใช้เป็นเกณฑ์
ตัดสินว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เป็น 
ไปตามข้อกําหนดในมาตรฐานหรือไม่ 
 หลกัการที่ 6 มาตรฐานควรมีการนําไปใชโ้ดยเสร ี
         เชื่อกันว่าการนํามาตรฐานไปใช้โดยสมัครใจจะได้ผลดีกว่า แต่ในกรณีที่จําเป็นต้องมีการ บังคับใช้
มาตรฐาน ก็ควรจะได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบในทุก ๆ ด้าน 
 
ประโยชน์ของการมาตรฐาน 
            การมาตรฐานอํานวยประโยชน์แก่บุคคลหลาย ๆ ฝ่ายทั้งผู้ผลติ ผู้บริโภค และต่อเศรษฐกิจ ของ
ชาติโดยส่วนรวมด้วย กล่าวคือ 
1. ประโยชน์ของการมาตรฐานต่อผู้ผลิต ได้แก่ 

1.1 ลดจํานวนวิธีหรือทางปฏิบัติ เพื่อให้ได้ผลอย่างเดียวกัน ให้เหลือเท่าที่จําเป็น   โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงสายการผลิตใหน้้อยลง ลดเครือ่งมือ เครื่องจักร 
และเวลาที่ใช ้ 

1.2 ลดจํานวนแบบและขนาดให้เหลือน้อยลง ด้วยการใช้แบบและขนาดที่สับเปลี่ยน ทดแทนกันได้ 
ทําให้สามารถใช้เครื่องจักรช่วยในการผลิตได้มากขึ้น และสิ่งของที่ผลิตขึน้มีความ สม่ําเสมอ ใน
สายการผลิตเดียวกัน สามารถผลิตสิ่งของอย่างเดียวกันติดต่อกันได้นานขึ้น เสียเวลาในการปรับต้ัง
เครื่องจักรเพื่อเปลี่ยนไปผลิตสิ่งของอย่างอื่นน้อยลง และประหยัดทั้งเครื่องมือในการปรับต้ัง และวัสดุที่
ใช้ในการทดลองผลิต กับเปลี่ยนส่วนที่สึกหรอของเครื่องจักรได้ง่าย  

1.3 ลดความยุ่งยากและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ ชดเชย    
อุบัติเหตุในการทํางานลดลง  
       1.4 ลดปริมาณวัสดุ สว่นประกอบ อะไหล่ และสินค้าที่ต้องมีไว้สําหรับใช้และ 
จําหน่าย  
       1.5 ก่อให้เกิดการเพิ่มผลผลิต ซึ่งนําไปสู่การลดต้นทุนการผลิต ราคา และเพิ่ม 
ปริมาณการขาย 
2. ประโยชน์ของการมาตรฐานต่อผู้อุปโภคบริโภค  

2.1 ปลอดภัยในการใช้งาน และการบริโภค  
2.2 สะดวก ประหยัดเงินและเวลาในการเลือกซื้อ-เลือกใช้ เพราะผลิตภัณฑ์ 

มาตรฐานสามารถสับเปลี่ยนทดแทนกันได้  
2.3 ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อผลิตภัณฑ์ เพราะผลติภัณฑ์มาตรฐานจะมี 
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คุณภาพ  สมราคา และสามารถเลือกซื้อได้ตามความต้องการ  
   2.4 สามารถซื้อหาสินค้าทีม่ีคุณภาพ และสมรรถนะในการทํางานได้อย่าง 

เดียวกันในราคาต่ําลง  
2.5 สับเปลี่ยนทดแทนชิ้นสว่นอุปกรณ์ที่ชํารุดหรือเสียได้ สะดวกและรวดเร็ว ไม่จําเป็นต้อง

เปลี่ยนใหม่หมดทั้งชุด  
2.6 ซื้อหาส่วนประกอบและอะไหล่ที่ต้องการสับเปลี่ยนได้ง่าย  

3. ประโยชน์ของการมาตรฐานต่อเศรษฐกิจโดยส่วนรวม หรือประโยชน์ร่วมกันได้แก่ 
3.1 ทําให้เกิดความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร เพราะมีความเข้าใจที่ตรงกัน  
3.2 ประหยัดกําลังคน การใช้วัสดุและเวลา ลดค่าใช้จ่าย ในการจัดหา การส่ง 

 สินค้าออกสู่ตลาดการใช้บริการ ทําให้สามารถลดต้นทุนการผลิตและราคาจําหน่ายลงได้  
3.3 การสร้างพื้นฐานในการเปรียบเทียบ ก่อให้เกิดความยุติธรรมในการซื้อขายและเปน็พื้นฐาน

การแข่งขันในเชิงการค้า  
3.4 ประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ เพราะสามารถใช้ทรัพยากร 

ของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
3.5 สร้างความนิยมเชื่อถือในสินค้าที่ผลิตขึ้น แก่ผู้ใช้ทั้งในประเทศและ      ต่างประเทศขยาย

ตลาดสินค้าอุตสาหกรรม อันเป็นการสร้างพื้นฐานที่มั่งคงให้แก่กิจการอุตสาหกรรมและพัฒนาการ
เศรษฐกิจของประเทศ  
 
พระราชบญัญตัิมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511    
 ได้กําหนดคําว่า "มาตรฐาน" ไว้ว่า มาตรฐาน คือ ข้อกําหนดรายการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลาย
อย่างเกี่ยวกับ  

1. จําพวก แบบ รปูร่าง มิติ การทํา เครื่องประกอบ คุณภาพ ช้ัน ส่วนประกอบ ความสามารถ 
ความทนทานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

2. วิธีทํา วิธีออกแบบ วิธีเขียนรูป วิธีใช้ วัตถุที่จะนํามาทําผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม และความ
ปลอดภัยอันเกี่ยวกับการทําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

3. จําพวก แบบ รปูร่าง มิติของหีบห่อ หรือสิ่งบรรจุชนิดอ่ืนรวมตลอดถึงการทําหีบห่อหรือสิ่งบรรจุ
ชนิดอ่ืนวิธีการบรรจุหุ้มห่อหรอืผูกมัดและวัตถุที่ใช้ในการนัน้ด้วย  

4. วิธีทดลอง วิธีวิเคราะห์ วิธีเปรียบเทียบ วิธีตรวจ วิธีทดสอบและวิธีช่ัง ตวง วัด อันเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

5. คําเฉพาะ คําย่อ สัญลักษณ ์เครื่องหมาย สี เลขหมาย และหน่วยที่ใช้ในทางวิชาการอันเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

6. ข้อกําหนดรายการอย่างอื่นอันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตามท่ีรฐัมนตรีประกาศหรือตาม
พระราชกฤษฎีกา  
 
มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม 
          หมายถึง สิ่งหรือเกณฑ์ทางเทคนิคทีกํ่าหนดขึ้น สําหรับผลิตภัณฑอุ์ตสาหกรรม เกณฑ์ทางเทคนิค
นี้จะระบุคุณลกัษณะที่สําคญัของผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพของการนําไปใช้งานคุณภาพของวัตถุดิบที่นํามา
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ผลิต ซึ่งจะรวมถึงวิธีการทดสอบด้วย เพื่อใช้เป็นเครื่องตัดสินว่าคุณภาพผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เป็นไปตาม
มาตรฐานหรือไม่ ซึ่งในประเทศไทยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักคือ สมอ. 
 สมอ. มีอํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2511 มติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผน
แม่บทของกระทรวงอุตสาหกรรม  มีวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานเพื่อ คุ้มครองผู้บริโภค  รักษาสิ่ง 
แวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศใหส้ามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก     
สร้างความเป็นธรรมในการซื้อขายขจัดปัญหา และอุปสรรคทางการค้าที่เกิดจากมาตรการด้านมาตรฐาน 
โดยมีหน้าที่ดังนี้ 
     - กําหนดมาตรฐานและกํากับดูแลคุณภาพสนิค้าและบริการให้เป็นไปตามข้อกําหนด และ
สอดคล้องกับแนวทางสากล 
     - กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชนและให้การรับรอง 
     - ส่งเสรมิพัฒนากิจกรรมด้านการมาตรฐานของประเทศ 
     - ร่วมมือด้านการมาตรฐานกับต่างประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
     - บริการข้อสนเทศด้านการมาตรฐาน 
     - สร้างเครือข่ายด้านการมาตรฐานของประเทศให้เป็นเอกภาพ 
 การกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ประเภทบังคับและไม่บังคับ ตามความ
ต้องการ  และการขยายตัวของอุตสาหกรรม การค้า  และเศรษฐกิจของประเทศ   รวมทั้งนโยบายของ
รัฐบาล เพื่อคุ้มครองผู้บรโิภค รักษาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสรมิให้ภาค 
อุตสาหกรรมไทย 
แข่งขันได้ในตลาดโลก 
 
 

                      
 

เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป  เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ 
 

รูปที่ 6  แสดงเครื่องหมายมาตรฐานของ สมอ. มี 2 เครื่องหมาย  
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มาตรฐานชุมชน 
          มาตรฐานชุมชนกําหนดขึ้น เพื่อสนับสนุนการนําภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นมาพัฒนา และ
ยกระดับการผลิตให้มีคณุภาพเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน ตามโครงการ "หนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์" ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล โดยสํานักงานฯ ให้การรับรองและแสดงเครื่องหมายรับรอง
คุณภาพ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือแก่ผู้บริโภคและสามารถขยายตลาดส่งออกจําหน่ายใน ตลาดวงกว้างได้
มากขึ้น 
 
มาตรฐานสําหรบัระบบการจดัการ 
          นอกจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์แล้ว ยังมีมาตรฐานระบบการจัดการต่างๆ ซึ่งสามารถขอการรบัรอง
ได้ เมื่อหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ มีการพฒันาระบบคุณภาพเป็นไปตาม ข้อกําหนด ของมาตรฐานแล้วก็
สามารถขอการรับรองเพื่อเป็นการประกันความสามารถและ คุณภาพที่เทียบเท่ามาตรฐานสากลได ้
มาตรฐานระบบการจัดการ (Management System Standard)  
          คือ ขอ้กําหนดหรือขั้นตอน ในการบริหาร กระบวนการทํางานต่างๆ ขององค์กร เพื่อให้เกดิการ
พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ ดําเนินงาน และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 
มาตรฐานระบบการบรหิารงานคณุภาพ ISO 9000 
     ISO 9000 (Quality Management System : QMS) เป็นมาตรฐานสากลสําหรบัการบริหารงาน 
ในองค์กรที่นําไปใช้กันอย่างแพร่หลาย เพือ่พัฒนาองค์กรให้มีกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพ โดยสามารถนําไปใช้ได้ทุกองค์กร ทุกขนาดทั้งอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการเพื่อสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบัน ISO 9000 : 2000 แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 
ฉบับ คือ 
 ISO 9000 : ระบบการบริหารงานคุณภาพ - หลักการพื้นฐานและคําศัพท์ 
 ISO 9001 :   ระบบการบริหารงานคุณภาพ - ข้อกําหนด  
 ISO 9004 :   ระบบการบริหารงานคุณภาพ – แนวทางการปรับปรุงสมรรถนะ 
 ISO 19011 : แนวทางในการตรวจประเมินระบบการบริหารงานคุณภาพ และ/หรือ 
                             ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 
มาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดล้อม ISO 14001 
          มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environment Management System : EMS) เป็น 
มาตรฐานที่มีความสําคัญมากเพราะกําหนดขึ้นเพื่อสนับสนุนการรักษาสิง่แวดล้อมของหน่วยงาน หรือ
องค์กร ที่ครอบคลุมถึงการจดัระบบ โครงสร้างองค์กร  การกําหนดความรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน 
ระเบียบปฏิบัติ กระบวนการและการใช้ทรพัยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีการจัดการและ สร้าง
จิตสํานึกที่ดีร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดีทั้งในหน่วยงานและรวมไปถึงชุมชนใกล้เคียง เพื่อ
นําไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกด้วย  
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มาตรฐานระบบการจดัการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก. 18001 
          ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นเรื่องที่มีความสําคัญต่อเราทุกคนเป็นอย่าง
มาก ทั้งนี้เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรง หน่วยงานหรือองค์กรสมัยใหม่ในปจัจุบัน จึงหันมาใส่
ใจในเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรในกระบวนการทํางานต่างๆ กันมากขึ้น โดยการชี้
บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งภายในองค์กรเองและ ชุมชนใกล้เคียง ทั้งนี้เพื่อ
ปรับปรุงและ พัฒนาการ ดําเนินงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
 
มาตรฐานห้องปฏบิตักิารสอบเทียบและหอ้งปฏบิตักิารทดสอบ 
          การที่เราจะมั่นใจได้ว่าสินค้ามีคุณภาพหรือไม่นั้น จําเป็นที่จะต้องนําไปทดสอบจากหน่วยงาน ที่
น่าเชื่อถือและมีเครื่องมือในการทดสอบที่มคีุณภาพและมมีาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ซึ่งมาตรฐานที่นํามาใช้
ในการกับหน่วยงานที่ให้บริการในเรื่องดังกล่าวได้แก่ มาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบเทียบและ
ห้องปฏิบัติการทดสอบตาม มอก.17025-2543 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025  
 
มาตรฐานระบบการวิเคราะห์อนัตรายและจุดวิกฤตทีต่อ้งควบคุมในการผลติอาหาร 
          มาตรฐานด้านอาหารนับวันจะมีความสําคัญมากขึน้ในปัจจุบัน ทัง้นี้เพราะประเทศไทยเป็น
ประเทศเกษตรกรรมและเป็นประเทศส่งออกอาหารที่สําคัญของโลก การส่งออกอาหารไปจําหน่าย และ
สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภคได้นั้น  จําเป็นต้องมีระบบการจัดการด้านอาหารที่เป็น
ที่ยอมรับ และระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร HACCP 
(Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System เป็นมาตรฐานสากลที่ยอมรับกันทั่ว
โลกและ นําไปใช้ในอุตสาหกรรมกันอย่างแพร่หลายมากขึน้ 

 
มาตรฐานตา่งๆที่เกี่ยวกบัระบบบาํรุงรกัษาในโรงพยาบาล 
     ก่อนอื่นต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างมาตรฐานกับคุณภาพ ดังนี้ 
             มาตรฐาน เป็นการกระทําให้เป็นไปตามข้อกําหนด และมีจํานวนหรือปริมาณเป็นไปตามเกณฑ์
หรือฐานที่ใช้เปรียบเทียบ ซึง่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาแล้วว่า เกณฑ์หรือฐานนั้น  สามารถทําให้เกิดผล
ผลิตที่พึงประสงค์ มาตรฐานจึงเป็นเรื่องของเครื่องมือวัด และหน่วยวัดที่เป็น  เชิงปริมาณ หรือ วัตถุวิสัย 
(Objective) 
         คุณภาพ เป็นระดับความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่อผลผลิตที่ถูกผลิตขึ้นมาอย่างตรงตามข้อกําหนด
และเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งวัดระดับคุณภาพได้จากความรู้สึกพึงพอใจของบุคคลเป็นการวัดเชิงคุณภาพ หรือ 
อัตวิสัย (Subjective) 
 
มาตรฐานทีเ่กีย่วข้องกบัระบบบาํรุงรกัษา 
มาตรฐานคณุภาพโรงพยาบาล (HA ฉบับเดิม)   

เป็นมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล โดยมาตรฐานที่เกี่ยวขอ้งกับระบบบํารุงรักษาในโรงพยาบาล  
จะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับเครื่องมือและการจัดการเกี่ยวกับเครื่องมือ ซึ่งมีข้อกําหนดเพื่อให้โรงพยาบาลมี
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เครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวก ที่ได้มาตรฐานเพื่อให้บริการผู้ป่วย ได้อย่างปลอดภัย มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ  

1. มีหลักเกณฑ ์และกลไกในการคัดเลือก/ประเมินเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จาํเป็น ในการ
ให้บริการ  หลกัเกณฑ์การคัดเลือกควรประกอบด้วย: การรับรองโดยหน่วยงาน ผู้ควบคุม, การยอมรับ
ของแพทย์/ผู้ใช้, ความคุ้มค่า, บริการหลังจําหน่าย, มาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทํางาน, 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

2. มีเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสําหรับการปฏิบัติงาน  
      - มีการกําหนดระดับของเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ขั้นตํ่าที่จะต้องมีอยู่ในหน่วยงาน  
      - การเก็บรักษาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ อย่างเป็นระเบียบและปลอดภัย  
      - มีการตรวจสอบระดับความเพียงพอของเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์อย่างสม่ําเสมอ 

3. ผู้ใช้เครื่องมือพิเศษได้รับการอบรมเป็นการเฉพาะ และมีความรู้ในการใช้งาน เป็นอย่างดี  
4. มีระบบสํารองเครื่องมือและวสัดุการแพทยท์ี่จําเป็นพร้อมที่จะใช้ในการให้บริการได้ลอดเวลา  
5.  มีระบบบํารุงรักษาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ       

             - มีคู่มือปฏิบัติในการดูแลรักษาเครื่องมือเพื่อป้องกันการเสื่อมชํารุด โดยที่เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานมีความเข้าใจวิธีการดังกล่าวที่ดี  
   - มีระบบในการดูแลเครื่องมอืที่มีความละเอียดอ่อน หรือซับซ้อนเป็นการ    เฉพาะ เช่น มี
ช่างผู้บริการซึ่งได้รับการฝึกอบรมเป็นการเฉพาะ หรือมี    ระบบที่จะติดต่อหน่วยบริการนอกโรงพยาบาล
ได้ทันที  
   - มีบันทึกประวัติของเครื่องมือ ผู้ขาย และการบํารุงรักษาเครื่องมือแต่ละ    รายการ/ช้ิน 
           - มีบันทึกปัญหาที่เกดิขึ้นกับเครื่องมือแต่ละชิ้น ประกอบดัวยลักษณะ     ปัญหา สาเหตุ การ
แก้ไข ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้การได้  
            - มีระบบการซ่อมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีประสทิธิภาพ ช่างมีความรู้     และประสบการณ์
เพียงพอ มีการจัดลําดับความสําคัญและขจดัความค่ังค้างในการซ่อม มีการประเมินระยะเวลาที่ใช้  
          6. มีระบบตรวจสอบเพื่อเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมทีจ่ะใช้งานได้ตลอดเวลา 
      - มีการกําหนดประเภทของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องตรวจสอบความพร้อมเป็นประจํา  
      - มีการกําหนดลักษณะความพร้อมที่ต้องการ และวิธีการตรวจสอบ  
      - มีการสอบเทียบความเที่ยงตรงสําหรับเคร่ืองมือที่จําเป็น 
มาตรฐานคณุภาพโรงพยาบาล (HA ฉบับปัจจุบัน)   
 ช่ือมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 
ซึ่งจัดทําเสร็จสิน้ในปี พ.ศ. 2549 มีที่มาจากมาตรฐานหรือเกณฑ์คณุภาพที่มีคุณค่า 3 ส่วน ได้แก่ 
มาตรฐานโรงพยาบาลที่ใช้มาต้ังแต่ พ.ศ.2540 มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพซึ่งกรมอนามัย
จัดทํา และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติสู่องค์กรที่เป็นเลิศ 
         การบูรณาการมาตรฐานหรือเกณฑ์คุณภาพทั้ง 3 ส่วนเข้าด้วยกัน ช่วยลดความซ้ําซ้อนของเนื้อหา
มาตรฐานที่มีความใกล้เคียงกันอยู่แล้ว ช่วยให้โรงพยาบาลสามารถนําไปปฏิบัติในลักษณะของการบูรณา
การระหว่างการรักษากับการสร้างเสริมสุขภาพได้ในชีวิตประจําวัน และเป็นการปูพ้ืนฐานสําหรับองค์กรที่
มุ่งสู่ความเป็นเลิศให้ก้าวไปสู่เป้าหมายได้เร็วย่ิงขึ้น 
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          ทั้งนี้โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานชื่อมาตรฐานโรงพยาบาล และได้รับอนุญาตให้
เชิญตราสัญลักษณ์การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ประดับที่ปกเอกสาร นับเป็นสิริมงคลต่อ
กระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและบริการสุขภาพเป็นที่สุด 

เป็นมาตรฐานคุณภาพเช่นเดียวกับข้อแรก แต่เป็นฉบับล่าสุดในปัจจุบัน โดยในรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องจะตรงกับมาตรฐานส่วนที่ 3 ข้อ3.2 เครื่องมือและระบบสาธารณูปโภค องค์กรสร้างความมั่นใจ
ว่ามีเครื่องมือที่จําเป็น พร้อมใช้งานทําหน้าที่ได้เป็นปกติ  และมีระบบสาธารณูปโภคท่ีจําเป็นอยู่
ตลอดเวลา  
ก. ด้านเครื่องมือ 

1. องค์กรมีระบบงานสําหรับการตรวจสอบ ทดสอบ และบํารุงรักษาเครื่องมือ 
- มีการจัดทําบัญชีรายการเครื่องมือทุกช้ิน 

      - เครื่องมือได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอ   
      - มีการทดสอบเครื่องมือแพทย์เมื่อได้รับมาใหม่และตามระยะเวลาที่เหมาะสม 
     - มีระบบบํารุงรักษาเชิงป้องกันสําหรับเครื่องมือ 

2. องค์กรติดตามและรวบรวมข้อมูลของระบบบรหิารเครื่องมือ และใช้เพื่อการ     วางแผน
ปรับปรุงหรือจัดหาทดแทนในระยะยาว 
ข. ดา้นระบบสาธารณปูโภค 

1. มีน้ําประปาและไฟฟ้าพร้อมใช้ตลอด 24 ช่ัวโมงทั้ง 7 วันของสัปดาห์ เพื่อรองรับความ
ต้องการในการดูแลผู้ป่วย โดยใช้แหล่งปกติหรือแหล่งสํารอง 

2. องค์กรระบุพ้ืนที่และบริการที่มีความเสีย่งหากมีปัญหาขัดข้องเรื่องกระแส ไฟฟ้า การ
ปนเปื้อนของน้ําประปาหรือน้ําประปาไม่ไหล  หาทางลดความเสี่ยงของเหตุการณ์ดังกล่าว วางแผนใช้
แหล่งสํารองในกรณีฉุกเฉิน และทดสอบแหล่งสํารองดังกล่าวอย่างสม่ําเสมอ 

3. มีการตรวจสอบ บํารุงรักษา ระบบไฟฟ้า น้ําประปา การระบายอากาศ แก๊สทางการแพทย ์
และระบบสําคญัอื่นๆ อย่างสม่ําเสมอ พร้อมทั้งมีการปรับปรุงเมื่อจําเป็น 

4. มีการตรวจสอบคุณภาพขอบน้ําที่ใช้อย่างสม่ําเสมอ 
5. องค์กรติดตามและรวมรวบข้อมูลเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค และใช้วางแผนปรับปรุงหรือ

สร้างทดแทน 
 

                         
 

รูปที่ 7   สัญญาลักษณ์ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 



 

กองวิศวกรรมการแพทย์                                                             คู่มือ การจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์ในโรงพยาบาล ปี 2556 

- 24 -

ตัวอย่าง ระดับเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ด้านการจัดการเครื่องมือในโรงพยาบาล 
II-3.2 
เครื่องมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 

มีระบบการ
จัดการ การ
ตรวจสอบ
ความเพียงพอ 
ดูแลความ
พร้อมใช้ของ
เครื่องมือและ
วัสดุอุปกรณ์
ในแต่ละ
หน่วยงาน 
 

มีการกําหนด
ระดับขั้นตํ่า
ของเครื่องมือ
และวัสดุ
อุปกรณ์ในแต่
ละหน่วยงาน 
สํารวจและ
วางแผนจัดหา 

มีเครื่องมือและ
ระบบ
สาธารณปูโภค
เพียงพอ  พรอ้ม
ใช้สาํหรบัการ
ดแูลผูป้่วยได้
อย่างปลอดภยั
ทั้งในภาวะปกติ
และภาวะฉกุเฉิน
, มีระบบ
บาํรุงรกัษาเชงิ
ป้องกนั ทดสอบ 
ตรวจสอบ และ 
calibrate ที่
เหมาะสม. 

มีระบบการ
จัดการและ
สํารองเครื่องมือ
เพื่อให้เกิดความ
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ, มี
การวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อ
ปรับปรุงระบบ
และการจัดหา
ทดแทน 
 
 

ให้คําปรึกษา
การ
บํารุงรักษาแก่ 
รพ. ใน
เครือข่ายหรือ
หน่วยงาน
ใกล้เคียง
ภายนอกได้ 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
 
มาตรฐานคณุภาพโรงพยาบาล (สากล)   
 The Joint Commission International (JCI) อยู่ในการกํากับดูแลของ The Joint 
Commission ซึ่งเป็นสถาบันของประเทศสหรฐัอเมรกิาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เป็นองค์กร
อิสระที่ไม่หวังผลกําไร ดําเนินงานมานานกว่า 75 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ 
และความปลอดภัยในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้กับสถานพยาบาลต่างๆ ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ด้วย
การตรวจประเมินอย่างละเอียดถี่ถ้วน ตลอดจนให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพแก่สถานพยาบาลที่มี
คุณสมบัติเป็นไปตามข้อกําหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
         

 
รูปที่ 8  แสดงตราสัญญาลักษณ์ของมาตรฐาน JCI 
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การตรวจประเมินเพื่อพิจารณารับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐาน JCI นั้น ครอบคลุมถงึการ
บริหารจัดการองค์กร ทิศทางและภาวะผู้นํา ระบบโครงสร้างความปลอดภัยทางกายภาพ ระบบการ
รองรับภาวะฉุกเฉิน ระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ระบบการสื่อสารและสารสนเทศ ระบบการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ระบบคุณภาพและความปลอดภัยผู้ป่วย  รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพการดูแลรักษาตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ามาในโรง พยาบาล  จนกระทั่งผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล  โดย
คํานึงถึงสิทธิผู้ป่วย การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและอาการทีเ่ป็น รวมถึงการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเพื่อให้
กระบวนการดูแลรักษาเกิดผลลัพธ์ที ่ให้ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย 
พนัธกิจของ JCI  
     เพื่อส่งเสริมเกี่ยวกับความปลอดภัย และการพัฒนาคุณภาพของการบริการสุขภาพในระดับสากล 
ในด้าน 

1. การให้การศึกษา 
2. การเผยแผส่ื่อสิ่งพิมพ์ 
3. การให้คําปรึกษา 
4. การให้การรับรองมาตรฐาน  

ปรัชญาการดาํเนนิงานของ JCI 
1. มีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด 
2. คํานึงถึงผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 
3. สามารถปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ 
4. ให้องค์การสามารถดําเนินกิจกรรมด้านคณุภาพได้อย่างยั่งยืนและมีความสามารถในการ

พัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง  
 

มาตรฐาน JCI แบ่งเปน็ 2 หมวด 
 หมวดที่ 1  มาตรฐานที่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 
 หมวดที่ 2 มาตรฐานการจัดการองค์กรบริการสุขภาพ 
 
 JCI เน้นว่า มาตรฐานสากลเขยีนว่าอย่างไร หากมาตรฐานสูงกว่ากฎหมายของประเทศนั้นๆ ให้
ยึดมาตรฐานประเทศนั้นเป็นเกณฑ์  แต่ถ้ามาตรฐาน JCI ไม่ได้ระบุไว้ ให้ยึดกฎหมายของประเทศที่มีใช้
อยู่เป็นหลัก 
เป้าหมายความปลอดภัยของผูป้่วยนานาชาต ิ
 JCI ได้ทําการพัฒนาร่วมกับองค์การอนามัยโลกมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้กําหนดเป้าหมายความ
ปลอดภัยไว้ทั้งหมด 6 ข้อ ที่โรงพยาบาลต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ได้แก่  
 เป้าหมายที่ 1 ระบุตัวผู้ป่วยถูกต้อง (ถูกคน) เพื่อให้ผู้รับบรกิารสามารถมัน่ใจได้ว่าจะได้รับการ
รักษาที่ถูกต้องและถูกคน 
 เป้าหมายที่ 2 บุคลากรในทมีดูแลผู้ป่วยจะต้องมีการสื่อสารระหว่างกันที่ชัดเจนและมี 
ประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการสื่อสารขอ้มูลการรักษาพยาบาล 

 เป้าหมายที่ 3 ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลและเฝ้าระวังหากมีการใช้ยาที่ต้องระมัดระวังสูง 
 เป้าหมายที่ 4 ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดที่ถูกตําแหน่ง ถูกหัตถการ ถูกคน  
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 เป้าหมายที่ 5 ผู้ป่วยจะปลอดภัยจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรในทีมดูแล
ผู้ป่วย ญาติ และผู้ที่มาเยี่ยมผู้ป่วยล้างมืออย่างถูกต้องเพื่อป้องกันการนําเชื้อโรคไป สูผู่้ป่วย 
 เป้าหมายที่ 6 ผู้ป่วยจะได้รับการประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกลม้และได้รับการเฝ้า ระวัง
ในทุกจุดบริการ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดภยันตรายของผู้ป่วยจากภาวะพลัดตกหกล้มในโรง พยาบาล 
 
เป้าหมายทั่วไปของมาตรฐาน JCI 
 - ดูแลให้บุคลากรทางการแพทยร์ะบุและจัดการด้านความปลอดภัยและความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยและมีแผนในสถานที่ที่จะลดพวกเขา 
 - การกําหนดว่าผู้ให้บริการ มนีโยบายที่จะห้ามการสูบบุหรี่เป็นกฎทั่วไป 
 - ดูแลให้ผูใ้ห้บริการมีโหมดฉกุเฉิน จากแผนการดําเนินงานในสถานที ่
 - ดูแลให้ผูใ้ห้บริการบริหารจัดการสารเคมีอันตราย และของเสียอย่างถูกต้อง 
 - การกําหนดให้ผู้บริการ ทดสอบอุปกรณ์ฉกุเฉินอย่างสม่ําเสมอ และวิธีการในกรณีฉุกเฉิน
สําหรับการดําเนินงาน 
 - มั่นใจว่าผู้ใหบ้ริการมีแผนปอ้งกันอัคคีภัยในสถานที่ที่ตอบสนองความต้องการความปลอดภัย
จากอัคคีภัยในการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกใหม่และรักษาความสามารถในการดังกล่าวภายใน
อาคารที่มีอยู่และอุปกรณ์ 
 - มั่นใจว่าผู้ใหบ้ริการบริหารความเสี่ยงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของ
ผู้ป่วยและการใช้ที่เหมาะสม 
 - มั่นใจว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์จะยังคงอยู่ในสภาพที่ดีในการดําเนินงาน 
 - ตรวจสอบว่ามีความเสี่ยงทีส่ัมพันธ์กับสาธารณูปโภคจะมีการระบุและการบรรเทา 
 - ตรวจสอบว่ามีการตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคและทีน่่าเชื่อถือและแหล่งพลังงานทางเลือก
ในกรณีฉุกเฉินสามารถเข้าถึงได้ 
 - การกําหนดว่าผู้ให้บริการตรวจสอบสภาพแวดล้อมการทาํงานและใช้เวลาดําเนินการที่
เหมาะสมเพื่อแก้ไขข้อบกพรอ่งหรือความเสี่ยงที่ดักดาน 
  
ข้อกําหนดมาตรฐาน JCI 2008  : มีทั้งหมด 11 ข้อ 
 1 การเข้าถึงสถานพยาบาลและการดูแลต่อเนื่อง 
 2 สิทธิผู้ป่วยและครอบครัว 
 3 การประเมินผลของผู้ป่วย 
 4 ดูแลผู้ป่วย 
 5 ยาระงับความรู้สึกและการดูแลการผ่าตัด 
 6 การบริหารจัดการและการใช้ยา 
 7 ผู้ป่วยและครอบครัวการศึกษา 
 8 การปรับปรงุคุณภาพและความปลอดภยัของผู้ป่วย 
 9 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 
 10 การกํากับดูแลความเป็นผู้นําทิศทางและ 
 11 การจดัการสิ่งอํานวยความสะดวกและความปลอดภยั 
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 12 คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานและการศึกษา 
 13 การบริหารจัดการของการสื่อสารและสารสนเทศ 
ข้อ 11 การจดัการสิ่งอาํนวยความสะดวกและความปลอดภัย (FMS) 
 เป็นข้อที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล ซึ่งบทข้อนี้
นี้จะมุ่งเน้นการให้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสําหรับผู้ป่วยครอบครัวพนักงานและผู้เข้าชมโรงพยาบาล
ทํางานเพื่อให้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยการทํางานและการสนับสนุนสําหรับผู้ป่วย , ครอบครัวพนักงาน
และผู้มาเยือน ที่จะบรรลุเป้าหมายนี้สิ่งอํานวยความสะดวกทางกายภาพทางการแพทย์และอื่น ๆ  
อุปกรณ์และคนที่ต้องมกีารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการจะต้องมุ่งมั่นไปที่: 
 - การลดและควบคุมอันตรายและความเสี่ยง; 
 - การป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ 
 - การรักษาสภาพที่ปลอดภัย 
จัดการที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการวางแผนการศึกษาและการตรวจสอบดังต่อไปนี้: 
 - ผู้นําวางแผนพื้นที่, อุปกรณ์และทรัพยากรที่จําเป็นได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
สนับสนุนการบริการทางคลินิกที่ให้ไว้ 
 - บุคลากรทุกคนมีการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกวิธีการลดความเสี่ยงและวิธีการ
สถานการณ์การตรวจสอบและรายงานที่มีความเสี่ยง 
 - เกณฑ์การปฏิบัติงานจะใช้ในการตรวจสอบระบบที่สําคัญและจําเป็นต้องระบุการปรับปรุง
กฎหมายระเบียบและการตรวจสอบ โดยหน่วยงานท้องถิ่นตรวจสอบส่วนใหญ่วิธีการอํานวยความสะดวก
ถูกออกแบบมาใช้และการบํารุงรักษา ทุกองค์กรไม่ว่าขนาดและทรัพยากร ที่ต้องสอดคล้องกับความ
ต้องการเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบของตนให้แก่ผู้ป่วยของพวกเขา ครอบครัว เจ้าหน้าที่
และผู้มาเยือน 
 
คําอธบิายรายละเอียดของ FMS มีทั้งหมด 11 ข้อ ดงันี ้
FMS.1 องค์กรที่สอดคล้องกบักฎหมายที่เกี่ยวข้องระเบียบและข้อกําหนดการตรวจสอบสถานที่ 
 - ผู้นําของโรงพยาบาล ต้องทราบว่ากฎหมายกฎระเบียบและข้อกําหนดอื่น ๆ ที่ต้องนํามาใช้กับ
สิ่งอํานวยความสะดวกของโรงพยาบาล 
 - ผู้นําต้องเป็นผู้นําการใช้ตามท่ีกฎหมายกาํหนดหรือความต้องการ อย่างต่อเนื่อง 
 - ผู้นําให้แนใ่จว่าโรงพยาบาล มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข ของรายงานการตรวจสอบสถานที่หรือ
การอ้างอิง 
 
FMS.2 องค์กรพัฒนาและรกัษาแผนเป็นลายลักษณ์อักษร อธิบายกระบวนการในการจัดการความเสี่ยง
ให้แก่ผู้ป่วยครอบครัว ผู้มาเยือนและพนักงาน 
 1 เพื่อป้องกันความเสี่ยงในสภาพแวดล้อมที่ผู้ป่วยได้รับการปฏิบัติและการทํางานของพนักงาน
ต้องมีการวางแผน โรงพยาบาลจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือแผนของแต่ละบุคคลที่มี
ความเหมาะสมกับองค์กร: 
 ก) ความปลอดภัยระดับที่อาคารของโรงพยาบาลลานและอปุกรณ์ไม่ก่อใหเ้กิดอันตรายหรือ
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ความเสี่ยงให้แก่ผู้ป่วยบุคลากรและผู้เข้าชม 
 ข) การรักษาความปลอดภัยป้องกัน-จากการสูญเสียการทําลายและการแก้ไขดัดแปลงหรือการ
เข้าถึงไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้งาน 
 ค) ที่เป็นอันตรายวัสดุในการจัดการการจัดเก็บและการใชวั้สดุกัมมันตรังสีและอื่น ๆ ทีอ่ยู่ใน
ความควบคุมและของเสียอันตรายจะทิ้งได้อย่างปลอดภัย 
 ง) กรณีฉุกเฉินในการตอบสนองต่อการระบาดของโรคภัยและเหตุฉุกเฉนิมีการวางแผนและมี
ประสิทธิภาพ 
 จ) ความปลอดภัยสถานที่ใหบ้ริการดับเพลิงและผู้โดยสารได้รับความคุ้มครองจากไฟไหม้และ
ควัน 
 ฉ) การแพทย์อุปกรณ์ที่ถูกเลอืกไว้และใช้ในลักษณะที่จะลดความเสี่ยง 
 ช) ระบบไฟฟ้า, น้ํา, และระบบอื่น ๆ จะต้องมีระบบรักษาเสถียรภาพ เพื่อลดความเสี่ยงของ
ความล้มเหลวในการใช้งาน 
 2. แผนดังกล่าวข้างต้น จะถูกเขียน และปรบัให้เป็นปัจจุบันตลอด  สะทอ้นให้เห็นถึงสภาพ
ปัจจุบันหรือลา่สุดภายในสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล มีกระบวนการสําหรับรับความคิดเห็นของ
บุคลากรและผูม้าเยือนมาปรับปรุง 
 
FMS.3 หนึ่งหรือมากกว่าบุคคลที่มีคณุสมบติัดูแลการวางแผนและการดําเนินงานของโปรแกรมในการ
จัดการความเสี่ยงใน สภาพแวดล้อมการดูแล และการกํากับดูแลโครงการที่ต้องรวมถึง 
 ก) การวางแผนทุกด้านของโปรแกรม 
 ข) การดําเนินการและเอกสารประกอบสําหรับแต่ละแผนกบัโปรแกรม 
 ค) ให้ความรู้แก่พนักงาน 
 ง) การทดสอบและการตรวจสอบโปรแกรม 
 จ) ระยะทบทวนและแก้ไขโปรแกรมนั้น 
 ฉ) รายงานประจําปีเพื่อประสิทธิผลของโปรแกรมการปกครอง ร่างกายเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ของโปรแกรม 
 - การกํากับดูแลโครงการและทิศทางที่กําหนดให้หนึ่งหรือหลายบุคคลทีม่ีคุณสมบัติ 
 - บุคคลต่างๆ  มีคุณสมบัติตามประสบการณ์หรือการฝึกอบรม 
 - เหมาะสมกับขนาดของโรงพยาบาลและความซับซ้อน , ห้อง / คณะกรรมการความเสีย่ง
สภาพแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นและได้รับความรับผิดชอบในการกํากับดูแลโปรแกรมและความต่อเนื่อง
ของโปรแกรม 
 - แต่ละองค์ประกอบของแผนบริหารความเสี่ยงในสภาพแวดล้อมที่มีการทบทวนอย่างน้อยเป็น
ประจําทุกปี กับการปรับปรุงการระบุกําหนดด้วยระยะเวลาสําหรับการดําเนินการแก้ไขและการบันทึกไว้ 
 FMS.3.1 - โปรแกรมตรวจสอบให้ข้อมูลเกีย่วกับเหตุการณ์การบาดเจ็บและเหตุการณอ่ื์น ๆ ที่
สนับสนุนการวางแผนและการลดความเสี่ยงต่อการกํากับดูแลโครงการ และทิศทางที่กําหนดให้บุคลากรมี
ประสบการณ์หรือมีการฝึกอบรม  มีแผนและดําเนินการตามโปรแกรม  มีโปรแกรมทีจ่ะตรวจสอบทุก
แง่มุมของสิ่งอํานวยความสะดวก / สิ่งแวดล้อมโปรแกรมการบริหารความเสี่ยง  ตรวจสอบข้อมูลทีใ่ช้ใน
การปรับปรุงโปรแกรม  การกํากับดูแลโครงการรวมถึง 



 

กองวิศวกรรมการแพทย์                                                             คู่มือ การจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์ในโรงพยาบาล ปี 2556 

- 29 -

    ก. การวางแผนทุกด้านของโปรแกรม 
    ข. การใช้โปรแกรม 
    ค. ความรู้แก่พนักงาน 
    ง. การทดสอบและการตรวจสอบโปรแกรม 
    จ. ระยะทบทวนและแก้ไขโปรแกรมนั้น 
    ฉ. รายงานประจําปีที่ ดูแลประสิทธิภาพของโปรแกรมให้สอดคล้องและต่อเนื่องและการ
จัดการองค์กร 
 
FMS.4 องค์กรวางแผนและดําเนินการโปรแกรมเพื่อใหส้ภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ปลอดภัยและมี
ความปลอดภัย 
 - โรงพยาบาลมีโปรแกรมอํานวยความสะดวกทางกายภาพที่มีความปลอดภัย เพื่อให้การอํานวย
ความสะดวกทางกายภาพที่ปลอดภัยและมคีวามปลอดภัย 
 - โปรแกรมเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนเข้าชมอาสาสมัครผู้ขายและผูร้ับเหมาช่วงจะมีการระบุ
และทุกพ้ืนทีท่ีเ่สี่ยงต่อความปลอดภัยมีการติดตามและเก็บรักษาอย่างปลอดภัย 
 - โปรแกรมที่มปีระสิทธิภาพในการป้องกันการบาดเจ็บและการรักษาสภาพที่ปลอดภัยสําหรับ
ผู้ป่วยครอบครัวพนักงานและผู้มาเยือน 
 - โปรแกรมรวมถึงความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยในช่วงเวลาของการก่อสร้างและ
ปรับปรุงใหม่ 
 FMS.4.1 องคก์รตรวจสอบอาคารทุกหลังดูแลผู้ป่วยและมแีผนเพื่อลดความเสี่ยงที่ชัดเจนและ
จัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกทางกายภาพที่ปลอดภัยสําหรับผู้ป่วยครอบครัวพนักงานและผู้มาเยือน 
 FMS.4.2 แผนองค์กรและงบประมาณสําหรับการอัพเกรดหรือเปลี่ยนระบบที่สาํคัญอาคารหรือ
ส่วนประกอบจากการตรวจสอบสถานที่และในการรักษาด้วยกฎหมายและระเบียบ 
 
FMS.5 องค์กรมีแผนสําหรับสินค้าคงคลัง, การจัดการการจัดเก็บและการใช้วัสดุที่เป็นอันตรายและการ
ควบคุมและกําจัดสารอันตรายและกากของเสีย 
 - โรงพยาบาลมีการตรวจสอบเอกสารของสิ่งอํานวยความสะดวกทางกายภาพของมัน ประจําปี
การตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งอํานวยความสะดวกทางกายภาพของมัน 
 - โรงพยาบาลมีความเสี่ยงแผนการจัดลําดับความสําคัญจากการตรวจสอบ เพื่อลดความชัด
ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบ 
 -  แผน โรงพยาบาลคือการทําให้ความคืบหน้าในการดําเนินการตามแผน 
 
FMS.6 - องค์กรพัฒนาและรักษาแผนการจัดการฉุกเฉินและโปรแกรมเพื่อตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินของ
ชุมชนมีแนวโน้มที่ระบาดและภัยธรรมชาติหรืออื่น ๆ 
 - แผนและงบประมาณของโรงพยาบาลเพื่อตอบสนองกฎหมายระเบียบและข้อกําหนดอื่น ๆ 
 - แผนของโรงพยาบาลและงบประมาณสําหรับการอัพเกรดหรือเปลี่ยนระบบอาคารหรือชิ้นส่วน
ที่จําเป็นสําหรับการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องของสิ่งอํานวยความสะดวกปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
    • องค์กรมีการระบุภัยพิบัติภายในและภายนอกที่สําคัญและเหตุการณโ์รคระบาดที่สําคัญซึ่ง
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ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สําคญัที่เกิดขึ้น 
    • องค์กรมแีผนรับมือกับภัยพิบัติ  
  ก) กําหนดประเภทของโอกาสและผลกระทบจากภัยคุกคามและเหตุการณ์; 
  ข) การกําหนดบทบาทขององค์กรในเหตุการณ์ดังกล่าว 
  ค) กลยุทธ์การสื่อสารสําหรับกิจกรรม; 
  ง) การจัดการทรัพยากรในช่วงเหตุการณ์รวมถึงแหล่งทางเลือก; 
  จ) การจัดการของกิจกรรมทางคลินิก  เว็บไซต์ ที่สามารถตรวจสอบได้ 
 FMS.6.1 - องค์กรทดสอบการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินของโรคระบาดและภัยพิบัติ 
  • แผนจะทดสอบทุกปี 
  • พนักงานมีส่วนร่วมในอย่างน้อยหนึ่งการทดสอบการเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน   
                       ต่อปี 
 
FMS.7 - องค์กรวางแผนและดําเนินการโปรแกรมเพื่อใหแ้น่ใจว่าผู้โดยสารทั้งหมดจะปลอดภัยจาก
อัคคีภัยควันหรือภาวะฉุกเฉิน 
 - โรงพยาบาลระบุสารอันตรายและกากของเสียและมีรายการปัจจุบันของวัสดุดังกล่าวทั้งหมด
ภายในองค์กร 
 - แผนรวมถึงวัสดุอันตรายที่ปลอดภัย การจัดการจัดเก็บข้อมูลการใช้งานและจากการใช้ 
 - แผนรวมถึงการรายงานและการสอบสวนของการรั่วไหล, แสง, และเหตุการณ์อ่ืน ๆ 
 - แผนรวมถึงการจัดการที่เหมาะสมของเสยีภายในองค์กรและการกําจดัของเสียอันตรายใน
ลักษณะที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย 
 - แผนรวมถึงการเข้าถึงเนื้อหาเอกสารข้อมูลความปลอดภัย, ที่เหมาะสมอุปกรณ์ป้องกันส่วน
บุคคลและขั้นตอนระหว่างการใช้งาน, การรั่วไหลหรือการสัมผสั 
 - แผนระบุถึง ได้แก่ ใบอนุญาตใด ๆ ที่ต้องการ ต้องการเอกสารใบอนุญาตหรืออื่น ๆ ตาม
กฎระเบียบ 
 - แผนรวมถึงการติดฉลากสารเคมีอันตรายและของเสีย 
 - แผนรวมถึงการกําจัดของเสียทางการแพทย์ 
 - แผนจะดําเนินการและจัดทาํเป็นเอกสาร 
  FMS.7.1 แผนรวมถึงการป้องกันการตรวจจับต้นปราบปรามการลดและทางออกที่
ปลอดภัยจากสิ่งอํานวยความสะดวกในการตอบสนองที่เกิดเพลิงไหม้และเหตุฉุกเฉินที่ไม่ได้เกิดไฟไหม้ 
  FMS.7.2 องคก์รอย่างสม่ําเสมอทดสอบไฟและแผนความปลอดภัยควันของมันรวมถึง
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจหาและการปราบปรามและเอกสารผล 
  FMS.7.3 องคก์รพัฒนาและดําเนินการวางแผนที่จะ จํากัด การสูบบุหรีโ่ดยเจ้าหน้าที่
และผู้ป่วยที่ได้รับมอบหมายที่ไม่ใช่ผู้ป่วยในพื้นที่การดูแลของสถานที ่
 
FMS.8 - องค์กรวางแผนและดําเนินการโปรแกรมสําหรับตรวจสอบการทดสอบและการบํารุงรักษา
อุปกรณ์ทางการแพทย์และการบันทึกผล 
  • อุปกรณ์ทางการแพทย์มีการจัดการทั่วทั้งองค์กร ตามแผน 
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  • มีสินค้าคงคลงัของอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมดเป็น 
  • อุปกรณ์ทางการแพทย์จะถกูตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอ 
  • อุปกรณ์ทางการแพทย์มีการทดสอบใหมแ่ละเมื่อตามความเหมาะสมหลังจากนั้น 
 - โรงพยาบาลมีการระบุภัยพิบัติภายในและภายนอกที่สําคัญและเหตุการณ์การแพร่ระบาดที่
สําคัญซึ่งก่อใหเ้กิดความเสี่ยงที่สําคัญของเกิดขึ้นและได้มีการพัฒนาแผนสําหรับการตอบสนอง 
 - แผนได้รับการทดสอบเป็นประจําทุกปีที่มีโอกาสในการปรับปรุงการระบุและการกําหนด
ระยะเวลาสําหรับการดําเนินการเอกสาร. ' 
 - สมาชิกพนักงานมีส่วนร่วมในการทดสอบการเตรียมความพร้อมต่อปี อย่างน้อยหนึ่งการ
ทดสอบการเตรียมความพร้อมในกรณฉีุกเฉนิต่อปี 
       FMS.8.1 - องค์กรเก็บรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบสําหรับโปรแกรมการจัดการ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ ข้อมูลเหล่านี้ใช้ในการวางแผนความต้องการขององค์กรในระยะยาวสําหรับการ
อัพเกรดหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ 
    • มีโปรแกรมการจัดการอุปกรณ์ทางการแพทย์ สําหรับตรวจสอบข้อมูลที่ถูกเก็บ
รวบรวม และจัดทําเอกสาร  
    •ข้อมูลการตรวจสอบจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของการวางแผนและการปรบัปรุง 
  FMS.8.2 - องค์กรมีระบบการเรียกคืนสินคา้ / อุปกรณ ์
  • มีระบบการเรียกคืนสนิค้า / อุปกรณ์ในสถานที่ที่เป็น 
 
FMS.9 - น้ําด่ืมและพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ได้ตลอด 24 ช่ัวโมงเจ็ดวันต่อสัปดาห์ที่ผ่านมาปกติหรือสํารองเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของการดูแลผู้ป่วยที่จําเป็น 
 - การใช้พลังงานไฟฟ้าใช้ได้ตลอด 24 ช่ัวโมงเจ็ดวันต่อสัปดาห์ 
 - โรงพยาบาลมีแผนโปรแกรมเพื่อให้แน่ใจว่าผู้โดยสารทั้งหมดของสิ่งอํานวยความสะดวกของ
องค์กรจะปลอดภัยจากอัคคีภัยควันหรือภาวะฉุกเฉินที่ไม่ใช่ไฟอื่น ๆ 
 - โปรแกรมรวมถึงประชาชนและการลดลงของความเสี่ยงที่เกิดไฟไหม้ 
 - โปรแกรมประกอบด้วยการประเมินความเสี่ยงที่เกิดไฟไหม้เมื่อการก่อสร้างมีอยู่ในหรืออยู่
ใกล้เคียงกับสิ่งอํานวยความสะดวก 
 - โปรแกรมรวมถึงการตรวจหาไฟและควัน 
 - แผนรวมถึงการบรรจุของควัน ลดการเกิดไฟไหม้และบรรจุของควัน 
 - โปรแกรมรวมถึงทางออกที่ปลอดภัยจากเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟไหม้และไม่เกิดไฟไหม้เกิดขึ้น สิ่ง
อํานวยความสะดวก 
 - โปรแกรมรวมถึงการศึกษาของพนักงานรวมทั้งผู้ปฏิบัติงานที่เป็นอิสระในการดําเนินงานที่ได้รับ
อนุญาตและผู้ให้บริการระงับความรู้สึกเกี่ยวกับวิธีการควบคุมแหล่งความร้อนและปลอดภัยในการจัดการ
ก๊าซทางการแพทย์ 
 FMS.9.1 - องค์กรมีกระบวนการฉุกเฉินเพื่อป้องกันอาศัยสิ่งอํานวยความสะดวกในกรณทีี่มีน้ํา
หรือการหยุดชะงักของระบบไฟฟ้า, การปนเปื้อนหรือความล้มเหลว 
   •องค์กรมีการระบุพ้ืนที่และการบริการที่มีความเสี่ยงทีย่ิ่งใหญ่ทีสุ่ดเมือ่ไฟฟ้าดับหรือน้ําจะ
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ปนเปื้อนหรือขัดจังหวะ 
   •องค์กรมแีผนสํารองแหล่งที่มาของอํานาจและน้ําในกรณีฉุกเฉิน 
 
FMS.10 - ไฟฟ้า, น้ําเสียระบายก๊าซทางการแพทย์และระบบอื่น ๆ ทีส่าํคัญมีการตรวจสอบเป็นประจํา
รักษาและเมื่อเหมาะสมที่ดีขึน้ 
 - การตรวจจับเพลิงไหม้และระบบการลดกําลังตรวจสอบทดสอบและการบํารุงรักษาที่ความถี่ที่
กําหนดโดยการผลิตและระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น 
 - ไฟและควันแผนการอพยพที่ปลอดภัยได้รับการทดสอบอย่างน้อยปีละสองครั้ง 
 - บุคลากรได้รบัการฝึกอบรมเพื่อเข้าร่วมในการจัดทําแผนความปลอดภยัไฟและควัน 
 - การตรวจสอบการทดสอบการบํารุงรักษาและของอุปกรณ์และระบบที่มีเอกสาร 
 
FMS.11 - องค์กรความรู้และฝึกพนักงานทั้งหมดที่เกี่ยวกับบทบาทของตนในการให้บริการผู้ป่วยห้องที่
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพการดูแล 
      • สําหรับองค์ประกอบของการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกขององค์กรและโปรแกรมด้าน
ความปลอดภัยในแต่ละมีการวางแผนการศึกษาเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีประสิทธิภาพสามารถดําเนิน
ความรับผิดชอบ 

  - โรงพยาบาลได้ดําเนินการกําจัดหรือ จํากัด การสูบบุหรี่ นโยบายและวางแผนที่จะกําจัดหรือ 
จํากัด การสูบบุหรี่ 
  - แผนนําไปใช้กับบุคคลทั้งหมดที่อยู่ในสถานที่และในบรเิวณ 
  - มีแผนเป็น กระบวนการที่จะกําหนดให้ยกเว้นผู้ป่วยที่เป็นแผน 

 FMS.11.1 - ทีมงานที่กําลังได้รับการฝึกฝนและมีความรูเ้กี่ยวกับบทบาทในการวางแผนของ
องค์กรเพื่อความปลอดภัยของไฟรักษาความปลอดภัยวัสดุอันตรายและเหตุฉุกเฉิน 
 FMS.11.2 - พนักงานมีการฝึกอบรมการใช้งานและบํารุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และระบบ
สาธารณูปโภค 
 FMS.11.3 - องค์กร ทดสอบความรู้ของบุคลากรที่ผ่านการสาธิตเหตุการณ์จําลองและวิธีการอื่น
ที่เหมาะสม เปน็ระยะ ๆ การทดสอบนี้ต้องจัดทําเป็นเอกสารไว้ 


