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กองวศิวกรรมการแพทย์ จ.นนทบุรี 



ส ำนกังำนสนบัสนุนบริกำรสุขภำพ  

เขต 2 จงัหวดัพษิณุโลก 



กองยุทธศาสตรแ์ละ
แผนงาน 

กองสขุภาพระหวา่ง
ประเทศ 

กองสนบัสนนุสขุภาพ
ภาคประชาชน 

ส านกัสถานพยาบาลและ
การประกอบโรคศลิปะ    

กองวศิวกรรมการแพทย ์

กองแบบแผน 

กองสขุศกึษา 

 กลุม่ภารกจิบรหิาร 

ส านกับรหิาร 

กองกฎหมาย 

กลุม่งานคุม้ครองจรยิธรรม 

กลุม่ตรวจสอบภายใน 
กลุม่พฒันาระบบบรหิาร 

เขต 1 จ.เชยีงใหม ่(วศ.) 

 กลุม่ภารกจิภูมภิาค  
(ส านกังานสนบัสนุนบรกิาร

สุขภาพ 12 เขต) 

เขต 2 จ.พษิณุโลก (สช. นครสวรรค)์ 

เขต 3 จ.นครสวรรค ์(วศ.) 

เขต 4 จ.นนทบุร ี(กทม.)  

เขต 5 จ.ราชบุร ี(วศ.) 

เขต 6 จ.ชลบุร ี(สช.หลกั วศ.สาขา)  

เขต 7 จ.ขอนแกน่ (วศ.) 

เขต 8 จ.อุดรธาน ี(สช. ขอนแกน่) 

เขต 9 จ.นครราชสมีา (วศ.) 

เขต 10 จ.อุบลราชธาน ี(วศ.) 

เขต 11 จ.นครศรธีรรมราช (สช.หลกั) 
(วศ. สุราษฎรธ์าน ีสาขา) 

เขต 12 จ.สงขลา (วศ.หลกั) 
               (สช. ยะลา สาขา) 

กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ  

         = ขอปรบัภารกจิและ  
            โครงสรา้งภายใน 
         = ขอจดัต ัง้ใหม ่

  Back Office   Home-based   Back Stopping Market Facing 
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เขต 1 จ.เชยีงใหม ่(วศ.) 

โครงสรา้งใหม ่

กลุม่ภารกจิยุทธศาสตร์
และสุขภาพภาค
ประชาชน 

กลุม่ภารกจิควบคมุ
คณุภาพมาตรฐาน 



เขต 3 
จ.นครสวรรค ์

เขต 4 
จ. นนทบุรี 

เขต 2 
จ.พิษณุโลก 

เขต 1 
จ. เชียงใหม ่

 อ านาจหน้าที่  
1. ควบคุม ก ากับ รับรอง มาตรฐาน และการบงัคบัใช้กฎหมายการคุม้ครองผู้บรโิภคดา้นระบบบริการสุขภาพ 
2. ส่งเสริมและพฒันาขีดความสามารถของภาคเีครอืข่ายสุขภาพและประชาชน 
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประเมิน และถ่ายทอด องค์ความรู้และเทคโนโลยีการคุ้มครองผู้บรโิภคดา้นระบบบรกิารสขุภาพ 
4. สนับสนนุเครอืข่ายบริการสุขภาพใหม้ีประสิทธิภาพ 

ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 12 เขต 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

เขต 5 
จ. ราชบุรี 

เขต 6 
จ. ชลบุรี 

เขต 7 
จ. ขอนแก่น 

เขต 8 
จ. อุดรธานี 

เขต 9 
จ. นครราชสีมา 

เขต 10 
จ. อุบลราชธานี 

เขต 11 
จ. นครศรีธรรมราช 

เขต 12 
จ. สงขลา 

12/1 



กำรเช่ือมโยงกิจกรรมคุณภำพสู่มำตรฐำนบริกำร

สำธำรณสุข 

Quality is never an accident,it is always the result of intelligent effort : John Ruskin 

มุมมองทีต่่างกัน 

เพือ่ ความเขา้ใจ ในการฟังการบรรยายของทุกท่าน 



อะไรคือความยั่งยืนของงาน 
พื้นฐานความจ าเป็น 

+ 
หลักวิชา 

 

ยั่งยืน 



  สร้างความส าเร็จด้วย...6 กระบวนการ 
  1. หลักการแห่งความเป็นหน่ึงเดยีว  
  2. ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 
  3. ความเช่ือมโยงขององค์ประกอบหลัก 
  4. ปัญญาที่ผุดขึน้ในความเชื่อมโยง  
  5. แสดงศักยภาพที่เหนือกว่า 
  6. คุณค่าและความหมาย 

กาแฟ 1 ถ้วย 

น า้ร้อน 

ผงกาแฟ/ครีม/น า้ตาลทราย 

กาแฟที่หอมอร่อย น่าดื่ม 

ลูกค้าตดิใจรสชาด  ขายดกีว่าใคร 

อยากได้ ยอมรับ และชื่นชม 



Defect Problem Error ขอ้บกพร่อง 

ขอ้บกพร่อง 

ปัญหา ความผดิพลาด 

ความผดิพลาด ปัญหา ปกติ 

ลักษณะดีๆ 

ทีส่ามารถเรา้ใหค้นทัง้หลาย 

เกิดความรูส้ึกได ้๓ ประการ 

* ยอมรับ… 

* อยากได…้ 

* ชืน่ชมเมือ่ไดรั้บ 

คุณภาพ คือ อะไร แลว้จริงๆคุณภาพ คือ อะไร 

เป็นที ่“ยอมรับ” จากผูพ้บเห็นทีย่งัไม่

เกิด Needs ในผลงานนัน้ 
เป็นที ่“อยากได”้ ของผูท้ีเ่ป็นลกูคา้ที่

ม ีNeeds ในสิ่งทีเ่ป็นผลงานนัน้ เป็นที ่“ชืน่ชม” หลังจากตอบสนอง 

Needs+expectation ครบถว้นจริง 



“มาตรฐาน” คอือะไร  
What are standards? 



มาตรฐาน หมายถึง ข้อก าหนดหรือขั้นตอนในการ
บริหารกระบวนการท างานต่าง ๆ ขององค์กรเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการด าเนินงาน และ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

***มาตรฐานระบบการจัดการ ( Management System Standard ) 

มาตรฐาน คือ สิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ ์ส าหรับเทียบก าหนด
ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ 

***ค านิยามตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  
 



มาตรฐาน ทีใ่ชกั้นในโลก มสีามกลุ่ม 

มาตรฐาน ปริมาณ (นิยาม ๑ หน่วยมาตรฐาน) 

มาตรฐาน ผลติภณัฑ ์ / บริการ (ผลของกระบวนการ) 

มาตรฐาน กระบวนการ 

มาตรฐาน วธีิปฏบิัติ 

มาตรฐาน วธีิจัดการอยา่งเป็นระบบ 

วธีิประยุกตใ์ชม้าตรฐาน 

บังคับ 

แนะน า 

มกีารรับรอง 

ไม่ตอ้งมกีารรับรอง 



วธีิก าหนดมาตรฐาน 
 1. Historial Standard เป็นวิธีการท่ีอาศยัขอ้มลูสถิติ การด าเนินกิจกรรมยอ้นหลงั 
    ในช่วงระยะเวลาหน่ึง น ามาค านวณหาค่าเฉล่ียแลว้ก าหนดเป็นมาตรฐาน โดย 
     อาจเพ่ิม หรือลดใหต้ ่าลงใหเ้หมาะสมกบัสภาพหรือสถานการณ์ในช่วงเวลานั้น 
 2. Market Standard  เป็นวิธีการเปรียบเทียบผลการด าเนินกิจกรรมขององคก์ร 
    หน่ึงกบัองคก์รอ่ืนๆ 
 3. Engineering Standard เป็นวิธีการท่ีอาศยัหลกัเกณฑท์างวิทยาศาสตร์ หรือการ 
     ค  านวณมาช่วย 
 4. Subjective Standard เป็นวิธีการท่ีผูรั้บผิดชอบเฝ้าสงัเกตการด าเนินกิจกรรม 
    ของหน่วยงานต่างๆ แลว้น ามาก าหนดเป็นมาตรฐาน  



ล าดับความส าคัญ 

มำตรฐำน กฏหมาย 

แนวทาง

ข้อก าหนด 



Security policies are supported by Standards and Guidelines. 





Relationship 

between a 

policy, 

standard, 

guideline, 

and 

procedure 
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 มาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการสุขภาพ 
 มาตรฐานวิศวกรรมการแพทย ์
 มาตรฐานงานสุขศึกษา   
 

มาตรฐานระบบบริการสขุภาพ  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
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มาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการสุขภาพ 
 ส่วนที่ 1 โครงสร้าง ต าแหน่งท่ีตั้งทางกายภาพและสภาพแวดลอ้ม 
 ส่วนที่ 2 การจัดการด้านความปลอดภัย 
 ส่วนที่ 3 การบ ารุงรักษาอาคารและสภาพแวดล้อม 
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มาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 
 องค์ประกอบที่ 1 ด้านการจัดระบบ  
 องค์ประกอบที่ 2 ด้านการบ ารุงรักษา  
 องค์ประกอบที่ 3 ด้านการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์  
 องค์ประกอบที่ 4 ด้านวิศวกรรมความปลอดภัย 

 



มาตรฐานงานสุขศึกษา   
 หมวดที่ ๑ การบริหารจัดการองค์กร 3 องค์ประกอบ  
 หมวดที่ ๒ กระบวนการด าเนินงาน 4 องค์ประกอบ  
 หมวดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพงาน 2 องค์ประกอบ  
 หมวดที่ ๔ ผลลัพธ์การด าเนินงาน 1 องค์ประกอบ  



วิศวกรรมการแพทย์ หมายถึง การประยุกต์ใช้หลักการทาง
วิศวกรรมศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ และทางการแพทย์  เพื่อ
การออกแบบ พัฒนา ควบคุมดูแล เครื่องจักร , เครื่องมือ , 
หรือกระบวนการต่างๆในโรงพยาบาล  โดยค านึงถึงความมุ่ง
หมายในการใช้งาน , ความคุ้มค่าในการปฏิบัติการ และ
ความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน 









กิจกรรม 5 ส เป็นแนวคิดการจัดระเบียบเรียบร้อยในที่ท างานก่อให้เกิด
สภาพการท างานที่ดี ปลอดภัย มีระเบียบเรียบร้อย น าไปสู่การเพิ่ม
ผลผลิต 
     -   สะสาง คือ การแยกของที่ต้องการ ออกจากของที่ไม่ต้องการและขจัด
ของที่ไม่ต้องการทิ้งไป 
     -   สะดวก คือ การจัดวางสิ่งขอต่าง ๆ ในที่ท างาน ให้เป็นระเบียบเพื่อความ
สะดวก และ ปลอดภัย 
     -   สะอาด คือ การท าความสะอาด เครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ท างาน 
     -   สุขลักษณะ คือ สภาพหมดจด สะอาดตา ถูกสุขลักษณะ และรักษาให้ดี
ตลอดไป 
     -   สร้างนิสัย คือ การอบรม สร้างนิสัยในการปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย 
ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 





Organization Development  

   การพัฒนาองค์กร หมายถงึ กระบวนการใดกต็ามที่
ท าให้เกดิการเปล่ียนแปลงในองค์กรเพ่ือให้องค์กรนั้น 

เข้าใกล้เป้าหมายที่วางเอาไว้ได้ ดขีึ้นกว่าเดมิ 



Organization Development  

   การพัฒนาองค์กร หมายถงึ กระบวนการใดกต็ามที่
ท าให้เกดิการเปล่ียนแปลงในองค์กรเพ่ือให้องค์กรนั้น 

เข้าใกล้เป้าหมายที่วางเอาไว้ได้ ดขีึ้นกว่าเดมิ 



CSR (Corporate Social Responsibility)  
       คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 













OPD 



OPD 



OPD 



Free Internet at OPD 



Customer Service Unit 



Emergency 



Emergency 



Emergency 



ทมีแพทย ์



ICU Team 



เภสชักรรม 



Laboratory Team 



Administrative Team 



Finance & Accounting Team 







 E  ตวัแรก  คอื  Engineering  (วศิวกรรมศาสตร์)   
       การใช้ความรู้ทางวชิาการด้านวศิวกรรมการแพทย์ และ
วศิวกรรมศาสตร์มาจดัการกบัเคร่ืองมอื วสัดุอุปกรณ์  โครงสร้าง
ทางกายภาพต่างๆ  ให้เกดิการใช้งาน การดูแลรักษา มสีภาพการใช้
งานทีป่ลอดภัยทีสุ่ด และพร้อมใช้   มกีารตดิตั้ง เคร่ืองป้องกนั
อนัตรายของเคร่ืองมอืและอุปกรณ์  การวาง 

   ผงัสถานที ่ ระบบไฟฟ้า   
   แสงสว่าง  เสียง   
   การระบายอากาศ   
   เป็นต้น  

 

หลกัการ 3E 



E  ตวัทีส่อง  คอื  Education  (การศึกษา)   

       คอื  การให้องค์ความรู้ การฝึกอบรมและแนะน าเจ้าหน้าที ่
คนงาน   ตลอดจนผู้ทีเ่กีย่วข้องในการท างาน  เช่น จป.รพ.  ให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั E  ตวัแรก  โดยเน้นการป้องกนั
อุบัตเิหตุและการเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงพยาบาล ให้รู้ว่า
อุบัตเิหตุจะเกดิ ขึน้และป้องกนัได้อย่างไร  และจะท างานวธีิใดจงึ
จะปลอดภัยทีสุ่ด  เป็นต้น  
 

หลกัการ 3E 



หลกัการ 3E 
E  ตัวสุดท้าย  คอื  Enforcement  (การออกกฎข้อบงัคบั)   

       คอื  การก าหนดมาตรฐาน มาตรการข้อปฏิบัติ วธีิการ
ท างานอย่างปลอดภัยและมาตรการควบคุมให้เจ้าหน้าทีป่ฏิบตัิ
ตาม  อย่างเป็นระบบระเบยีบปฏิบตัิทีต้่องประกาศให้ทราบทัว่ 
กนั  หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามจะต้องถูก
ลงโทษ  เพือ่ให้เกดิความ ส านึกและหลกีเลีย่ง 

    การท างานทีไ่ม่ถูกต้องหรือเป็นอนัตราย 

 



เตาเผาขยะตดิเช้ือ 





เทคโนโลยสีะอาด (Clean  Technology : CT)  

 หมายถึง การพฒันาเปล่ียนอยา่งต่อเน่ืองของ
กระบวนการผลิต  การบริการ  และการบริโภค 
โดยก่อใหเ้กิดผลกระทบหรือความเส่ียงอนัจะ
เกิดข้ึนต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ี
จะท าไดใ้นขณะนั้น  และตอ้งมีความคุม้ค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ดว้ยวธีิการลดมลพษิท่ีแหล่งก าเนิด  
และการใชซ้ ้ า  การน ากลบัมาใชใ้หม่ โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกคนในองคก์ร 

 



ท าไมมเีทคโนโลยสีะอาด 



สภาพก่อนและหลงัการท า CT 

     ใชว้ตัถดุิบและทรพัยากรมากและกอ่ใหเ้กดิของเสยีจ านวนมาก 

ใชว้ตัถดุิบและทรพัยากรเท่าที่จ าเป็น ลดของเสยีและเพิ่มผลผลติมากข้ึน 



      



หลกัการ 6 M 
Management หมายถึง การบริหารระบบ 
Man หมายถึง บุคลากร ผูท่ี้จะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัระบบงาน 
Machine หมายถึง เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และเคร่ืองใช ้
Material หมายถึง ตวัวสัดุท่ีใชป้ระกอบการด าเนินงาน อะไหล่  
Money หมายถึง เงินหรือทรัพยสิ์น ท่ีมีค่าเป็นเงินของระบบ 
Morale หมายถึง ขวญั และก าลงัใจของบุคคล 



คือ งานซ่อมบ ารุง.......ในฝัน 



งานวิศวกรรมการแพทย์.......ในฝัน 

(1) Man มีคน 

(2) Machine มีเครื่องมือ 

(3) Material  มีวัสดุอุปกรณ์  

(4) Method  มีวิธีการ 

(5) Money  มีเงิน 

 
(6) Management มีการบริหารงาน  
(7) Message  มีระบบข้อมูลข่าวสาร  
(8) Market  มีการให้บริการลูกค้า  
(9) Morality  มีคุณธรรม  
(10) Measurement  มีการวัดผล  



(1) Man มีคน 
(2) Machine มีเครื่องมือ 
(3) Material  มีวัสดุอุปกรณ์  
(4) Method  มีวิธีการ 
(5) Money  มีเงิน 
(6) Management มีการบริหารงาน  
(7) Message  มีระบบข้อมูลข่าวสาร  
(8) Market  มีการให้บริการลูกค้า  
(9) Morality  มีคุณธรรม  
(10) Measurement  มีการวัดผล  

√ 
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(7) Message  มีระบบข้อมูลข่าวสาร  
(8) Market  มีการให้บริการลูกค้า  
(9) Morality  มีคุณธรรม  
(10) Measurement  มีการวัดผล  
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งานวิศวกรรมการแพทย์.......ในฝัน 
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เพือ่ความปลอดภัยและเพยีงพอในการใช้งาน 

สามารถเช่ือมต่อกบัระบบภายนอกอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 

เพือ่ซ่อม บ ารุง และสอบเทียบเคร่ืองมือให้ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และยดือายุการใช้งานให้ยาวนาน                      

รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่าย 

ระบบบริหารจัดการเคร่ืองมอืแพทย์ในโรงพยาบาล 

เพือ่เกบ็ข้อมูลทะเบียนและประวัติการใช้งานเคร่ืองมือแพทย์ 



      มีระบบการรายงาน การจัดเก็บข้อมูลความเสี่ยงด้านวิศวกรรมความปลอดภัย 
และสภาพแวดล้อม ของหน่วยงานภายในโรงพยาบาล ผ่านระบบออนไลน์     

ด้วยโปรแกรมบริหารระบบการบ ารุงรกัษาในโรงพยาบาล 



ตดิต่อกบัอนิเตอร์เน็ต 



วงจรชีวติของเคร่ืองมอืแพทย์ 

สีเหลอืงเป็นงาน 
ในส่วนของฝ่ายจัดซ้ือ 



พระราชบญัญติั 
เคร่ืองมือแพทย ์
พ.ศ. ๒๕๕๑ 



มาตรา ๖  
   เพื่อประโยชน์ในการควบคุม
เคร่ืองมือแพทยแ์ละคุม้ครองความ
ปลอดภยัของ 
ผูบ้ริโภค 



มาตรา ๔๖  
หา้มมิใหผู้ใ้ดผลิต น าเขา้ หรือขายเคร่ืองมือแพทย ์ดงัต่อไปน้ี 
(๑) เคร่ืองมือแพทยป์ลอม 
(๒) เคร่ืองมือแพทยผ์ดิมาตรฐาน 
(๓) เคร่ืองมือแพทยเ์ส่ือมคุณภาพ 
(๔) เคร่ืองมือแพทยท่ี์ไม่ปลอดภยัในการใช ้
(๕) เคร่ืองมือแพทยท่ี์ผลิตหรือน าเขา้ไม่ตรงตามท่ีไดรั้บ     
       อนุญาตหรือแจง้รายการละเอียด 
(๖) เคร่ืองมือแพทยท่ี์ใบอนุญาตหรือใบรับแจง้รายการละเอียด 
      ถูกเพิกถอนตามมาตรา ๗๐ 



มาตรา ๕๐ เคร่ืองมือแพทยท่ี์ไม่ปลอดภยัในการใช ้หมายความวา่ เคร่ืองมือ
แพทยท่ี์มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
(๑) เคร่ืองมือแพทยท่ี์ใชไ้ดค้ร้ังเดียว และผา่นการใชไ้ปแลว้ 
(๒) เคร่ืองมือแพทยท่ี์ผลิตหรือเกบ็รักษาโดยไม่ถกูสุขลกัษณะ 
(๓) เคร่ืองมือแพทยท่ี์มีส่ิงอ่ืนแปลกปลอม หรือส่ิงท่ีน่าจะเป็นอนัตรายแก่สุขภาพ 
       ปนอยูด่ว้ย 
(๔) เคร่ืองมือแพทยท่ี์มีสารอนัสลายไดร้วมอยูด่ว้ย และอาจท าใหเ้กิดพิษอนัเป็น 
       อนัตรายแก่ผูใ้ช ้
(๕) เคร่ืองมือแพทยท่ี์มีคุณประโยชน์ไม่เป็นท่ีเช่ือถือ 
(๖) เคร่ืองมือแพทยท่ี์ออกแบบหรือผลิตซ่ึงหากน าไปใชอ้าจเป็นผลใหเ้กิดอนัตราย 
       แก่ผูใ้ช ้
(๗) เคร่ืองมือแพทยท่ี์มีการแสดงฉลากหรือเอกสารก ากบัไม่เป็นไปตามมาตรา  
       ๔๔ หรือมาตรา ๔๕ ซ่ึงอาจเป็นผลใหเ้กิดอนัตรายแก่ผูใ้ช ้



มาตรา ๗๘  
       ผู้ใดใช้หรือด าเนินการให้มกีารใช้เคร่ืองมือแพทยต่์อบุคคล
อ่ืนอนัเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายแก่ชีวติ ร่างกาย หรืออนามยั 
ต้องรับผดิชอบในความเสียหายของบุคคลดงักล่าวอนัเกิดจาก
การใชเ้คร่ืองมือแพทยน์ั้น เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่ตนได้ใช้ความ
ระมดัระวงัตามมาตรฐานทางวชิาการน้ันแล้ว หรือความ
เสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวสิยัหรือเกิดเพราะความผดิของ
ผูเ้สียหายนั้นเอง 
       ความในวรรคหน่ึงใหใ้ชบ้งัคบักบัความเสียหายต่อจิตใจอนัเป็น
ผลเน่ืองมาจากความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามยัของผูเ้สียหายดว้ย 



  สร้างความส าเร็จด้วย...6 กระบวนการ 
  1. หลักการแห่งความเป็นหน่ึงเดยีว  
  2. ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 
  3. ความเช่ือมโยงขององค์ประกอบหลัก 
  4. ปัญญาที่ผุดขึน้ในความเชื่อมโยง  
  5. แสดงศักยภาพที่เหนือกว่า 
  6. คุณค่าและความหมาย 

กาแฟ 1 ถ้วย 

น า้ร้อน 

ผงกาแฟ/ครีม/น า้ตาลทราย 

กาแฟที่หอมอร่อย น่าดื่ม 

ลูกค้าตดิใจรสชาด  ขายดกีว่าใคร 

อยากได้ ยอมรับ และชื่นชม 





พระราชบญัญติั 
สถานพยาบาล 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 
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พระราชบญัญัตคิวามความปลอดภยั  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
                                 

ลงราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔ ก   ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ 
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 มาตรา ๓  พระราชบญัญติัน้ีมใิห้ใช้บังคบัแก่ 
  (๑) ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคและ
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
  (๒) กิจการอ่ืนทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวงใหร้าชการส่วนกลาง ราชการส่วน
ภูมิภาค ราชการส่วนทอ้งถ่ิน และกิจการอ่ืนตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวงตามวรรคหน่ึง 
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ให ้(๑)+(๒)  
 จัดให้มมีาตรฐานในการบริหารและการจดัการ ดา้นความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานใน
หน่วยงานของตน ไม่ต ่ากว่ามาตรฐานตามพระราชบญัญติัน้ี 















สาเหตุที่ท าให้เคร่ืองมืออายุสัน้  
 การใช้งานผิดพลาด 

- ผู้ควบคมุ/ผู้ใช้ มีความรู้ไม่เพียงพอ  หรือ ใช้อปุกรณ์ต่างๆ ไม่ถกูต้องตามข้อก าหนดของ
เคร่ืองนัน้ๆ  หรือ ใช้งานเกินความสามารถของเคร่ือง 

 เครือ่งมือเครือ่งใช้ด้อยคณุภาพ  
- การออกแบบผิดพลาด หรือ ช้ินส่วน /อปุกรณ์ไม่มีคณุภาพ หรือ การควบคมุคณุภาพในการ

ผลิตเคร่ืองไม่ดีพอ 

 ขาดการบ ารงุรกัษา หรือ การบ ารงุรกัษาไม่ถกูต้อง 
 สภาพแวดล้อมในทีใ่ช้งานไม่เหมาะสม 
 การเสือ่มสภาพตามอายกุารใช้งาน 
 อบุติัเหต ุ
 ภยัธรรมชาติ 



สาเหตุที่ท าให้เคร่ืองมืออายุสัน้  
 เครือ่งมือเครือ่งใช้ด้อยคณุภาพ  

- การออกแบบผิดพลาด หรือ ช้ินส่วน /อปุกรณ์ไม่มีคณุภาพ หรือ การควบคมุคณุภาพในการ
ผลิตเคร่ืองไม่ดีพอ 

 การใช้งานผิดพลาด 
- ผู้ควบคมุ/ผู้ใช้ มีความรู้ไม่เพียงพอ  หรือ ใช้อปุกรณ์ต่างๆ ไม่ถกูต้องตามข้อก าหนดของ

เคร่ืองนัน้ๆ  หรือ ใช้งานเกินความสามารถของเคร่ือง 

 ขาดการบ ารงุรกัษา หรือ การบ ารงุรกัษาไม่ถกูต้อง 
 สภาพแวดล้อมในทีใ่ช้งานไม่เหมาะสม 
 การเสือ่มสภาพตามอายกุารใช้งาน 
 อบุติัเหต ุ
 ภยัธรรมชาติ 



สาเหตุของความผดิพลาดในโรงพยาบาล 

Source: Adapted from Medical Device Safety Reports (MDSR),  
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Equipment Lifecycle 
 Installation 

 Acceptance testing and approval 

 Clinical use 

 Planned maintenance and nplanned 

maintenance (corrective) 

 Decommissioning/ 

   Disposition 

Col Lin Yeo 
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การช ารุดของเคร่ืองมือ 
        สามารถแบง่ช่วงเวลาออกได้เป็น 3 ช่วง 

อัต
รา
กา

รช
 ารุ
ด

ช่วงเวลา

ขก ค
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ช่วงเวลา ก.  ช่วงการช ารดุเร่ิมแรก ข.  การช ารดุช่วงสอง ค.  ช่วงการช ารดุจากการสกึหรอ

สาเหตุ  - ความผิดพลาดจากการออกแบบ

 - ช้ินส่วน/อุปกรณ์ ด้อยคุณภาพ

- การควบคุมคุณภาพในการผลิตเคร่ืองไม่ดี

 - การใช้งานไม่ถูกวิธี  - ขาดการบ ารุงรักษา

 - เส่ือมสภาพตามอายุการใช้งาน

การแกไ้ข  - การตรวจสอบ

 - การเดินเคร่ืองทดสอบ

 - การป้องกนัการบ ารุงรักษา

 - ใช้งานให้ถูกต้อง

 - มกีารแนะน า / ฝึกอบรม

 - การบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั

 - การบ ารุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง

- การบ ารุงรักษาหลังเกดิเหตุขัดข้อง

อัต
ราก

ารช
 ารุด

ช่วงเวลา

ขก ค
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เวลา 

สมรรถนะ 

ยอมรบัได ้

ยอมรบัไมไ่ด ้

100% 

PM PM 

0 

Concept of Preventive Maintenance 

 

PM 



มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ 
ฉบบัเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบติัครบ ๖๐ ปี 

สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  
(องค์การมหาชน) 



ข. ระบบสาธารณูปโภค 

องคก์รสร้างความมัน่ใจว่ามีเครื่องมือท่ีจ าเป็น พร้อมใช้งานท าหน้าท่ีได้เป็นปกติ  และมีระบบ
สาธารณูปโภคท่ีจ าเป็นอยู่ตลอดเวลา 

แผนบริหารเครื่องมือ -> ปฏิบติั 
(ไดผ้ล ปลอดภยั เชื่อถอืได)้ 

คดัเลอืก / จดัหา, จดัท าบญัชรีายการ, ตรวจสอบ 
ทดสอบ และบ ารุงรกัษา, ใหค้วามรูผู้ใ้ช,้  

แนวทางปฏบิตัเิมื่อมเีหตุฉุกเฉิน 

 
ระบบท่ีพร้อมใช้การ 
เช่ือถือได้  ปลอดภยั 

เครื่องมือท่ีจ าเป็นมีความพร้อมใช้ 

ก. เครื่องมือ 

ติดตามข้อมลูเพ่ือปรบัปรงุ / จดัหาทดแทน 

II – 3.2 เครื่องมือและระบบสาธารณูปโภค (Equipment and Utility System) 

แผนบริหารระบบสาธารณูปโภค -> ปฏิบติั 
(ไดผ้ล ปลอดภยั เชื่อถอืได)้  

จดัท าบญัชรีายการ, แผนผงัต าแหน่งทีต่ ัง้, 
ตรวจสอบ ทดสอบ และบ ารุงรกัษา, แนวทาง
ปฏบิตัฉุิกเฉิน, ระบบปรบัและระบายอากาศ 

ระบบไฟฟ้าส ารองในจดุท่ีจ าเป็น 
บ ารุงรกัษา ทดสอบ ตรวจสอบ 

ติดตามข้อมลูเพ่ือปรบัปรงุ / จดัหาทดแทน 

1 

2 

3 

1 

2 

3 
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• เคร่ืองมือที่จ าเป็นที่เคยเป็นปัญหาไม่พร้อมใช้  

  ในการดูแลผู้ป่วยมีอะไรบ้าง  

• มีการปรับปรุงอย่างไรเพือ่ให้มั่นใจว่า                    
  จะมีเคร่ืองมือพร้อมใช้ 

• ระบบไฟฟ้าส ารองของโรงพยาบาลมีอย่างไร  

  ขนาดเท่าไร ใช้กบัอะไรบ้าง 















• มีการวางระบบบ ารุงรักษาเชิงป้องกนัส าหรับ
เคร่ืองมืออยา่งไร ครอบคลุมเคร่ืองมืออะไรบา้ง 
• ค่าใชจ่้ายส าหรับการซ่อมเคร่ืองมือในแต่ละปี
มีมูลค่าเท่าไร  

• ระยะเวลาท่ีไม่สามารถใชก้ารเคร่ืองมือได้
เน่ืองจากส่งซ่อมนานเท่าไร  

 



•  ผูใ้ชไ้ดรั้บการฝึกอบรมใหมี้ความรู้ในการ
ดูแลรักษาและใชเ้คร่ืองมืออยา่งไร 

• มีการ calibrate เคร่ืองมืออะไรบา้ง ท าโดย
หน่วยงานใด มีการใชผ้ลการ calibrate อยา่งไร  

มีแผนท่ีจะ calibrate เคร่ืองมืออะไรเพิ่มเติมใน
อนาคต 



• มีระบบการจดัการและส ารองเคร่ืองมือเพือ่ใหเ้กิดความ
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ, มีการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อ
ปรับปรุงระบบและการจดัหาทดแทน 

• มีระบบการจดัการและส ารองเคร่ืองมืออยา่งไร  มีการ
รวมศูนยเ์คร่ืองมือบางประเภทหรือไม่ อะไรบา้ง 
• มีระบบบนัทึกขอ้มูลแสดงถึงความเพียงพอ/ไม่เพียงพอ 

ความพร้อมใช/้ไม่พร้อมใช ้หรือไม่, ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล
เป็นอยา่งไร, น าไปใชป้รับปรุงระบบการจดัการและส ารอง
เคร่ืองมือ รวมทั้งการจดัหาทดแทนอยา่งไร 



•ใหค้  าปรึกษาการบ ารุงรักษาแก่ รพ. 

ในเครือข่ายหรือหน่วยงานใกลเ้คียง
ภายนอกได ้

•มีหนา้ท่ีในการใหค้ าปรึกษาการ
บ ารุงรักษาเคร่ืองมือแก่ใครบา้ง 
 



II-3.2 
เครื่องมือ 

มรีะบบการจดัการ 
การตรวจสอบความ
เพยีงพอ ดแูลความ
พรอ้มใชข้อง
เครือ่งมอืและวสัดุ
อุปกรณ์ในแต่ละ
หน่วยงาน 

มกีารก าหนดระดบัขัน้
ต ่าของเครือ่งมอืและ
วสัดุอุปกรณ์ในแต่ละ
หน่วยงาน ส ารวจและ
วางแผนจดัหา 

มเีครือ่งมอืและ
ระบบ
สาธารณูปโภค
เพยีงพอ  พรอ้มใช้
ส าหรบัการดแูล
ผูป้ว่ยไดอ้ย่าง
ปลอดภยัทัง้ใน
ภาวะปกตแิละ
ภาวะฉุกเฉนิ, มี
ระบบบ ารุงรกัษา
เชงิป้องกนั 
ทดสอบ ตรวจสอบ 
และ calibrate ที่
เหมาะสม. 

มรีะบบการจดัการ
และส ารอง
เครือ่งมอืเพือ่ให้
เกดิความเพยีงพอ
และมปีระสทิธภิาพ
, มกีารวเิคราะห์
ขอ้มลูเพือ่ปรบัปรุง
ระบบและการจดัหา
ทดแทน 

ใหค้ าปรกึษา
การ
บ ารุงรกัษาแก่ 
รพ. ใน
เครอืขา่ยหรอื
หน่วยงาน
ใกลเ้คยีง
ภายนอกได ้

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

1 (เร่ิมต้น) 2 (ก าลงัพฒันา) 3 (เหน็ผล) 4 (ก้าวหน้า) 5 (ยัง่ยืน) 





มาตรฐาน JCI ใหค้วามส าคญัในเร่ืองของการ
ปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามวิธีท่ีไดก้ าหนดไว ้
และการเกบ็ขอ้มลูในลกัษณะของเอกสาร 
และสามารถใชง้านขอ้มลูต่างๆ ไดช้ดัเจน 



มาตรฐาน JCI ใหค้วามส าคญักบัเคร่ืองมือและอุปกรณ์
ทางการแพทยไ์ม่วา่จะเป็นอุปกรณ์ท่ีใชส้ัมผสัผูป่้วย
โดยตรงในระดบัเน้ือเยื้อหรือสัมผสัเพียงภายนอก ท่ี
อุปกรณ์นั้น ๆ อาจสร้างผลกระทบต่อผูป่้วยได ้ องคก์ร
ตอ้งมีกระบวนการต่างๆท่ีถูกตอ้งสามารถปฏิบติัไดแ้ละ
ปฏิบติัเป็น  มีกระบวนการควบคุมอยา่งถูกตอ้งในการ
ด าเนินการต่าง ๆ และสามารถน าผลท่ีไดรั้บมาวเิคราะห์
หาเหตุและการแกไ้ข 



1. การดูแลบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
(Preventive Maintenance)อยา่งถูกตอ้งตามกระบวนการท่ีไดถู้ก 
ก าหนดมาและ/หรือตามความเหมาะสมท่ีควรกระท า โดยแบ่ง
ระดบัของความส าคญัตาม Risk Level ของชนิดเคร่ืองมือโดย
พิจารณาจาก Level วา่เคร่ืองมือชนิดนั้นมีความส าคญัในระดบั
ใดและควรใหค้วามสนใจในส่วนใดบา้งอยา่งไร(ในส่วนของ
ทางโรงพยาบาลทางผูบ้ริหารจะตอ้งใหค้วามส าคญัทางดา้น 
Risk Management มาเป็นล าดบัตน้ ๆ) 



2. กระบวนการในการเกบ็ขอ้มูลของเคร่ืองมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย(์Data & Record) ทางผูรั้บผดิชอบการดูแล
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยต์อ้งมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง
สามารถบอกไดถึ้งท่ีมาของเคร่ืองมือฯ นั้น ๆ  โดยขอ้มูลดงักล่าว
ตอ้งประกอบไปดว้ยประวติัการรับเขา้บญัชี , ประวติัการ
บ ารุงรักษา และประวติัของการซ่อม โดยขอ้มูลดงักล่าวสามารถ
น ามาใชเ้ป็นประโยชน์ทางดา้นการประเมินการใชง้านเคร่ืองมือ
นั้น ๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน 



3. กระบวนการในการท าเอกสารขอ้มูลในการบ ารุงรักษาและ
การรายงาน(Document & Report) ทางผูรั้บผดิชอบตอ้งมี
เอกสารขอ้มูลท่ีชดัเจนและรายงานผลไดว้า่เคร่ืองมือฯท่ีผา่น
กระบวนการบ ารุงรักษา ไดมี้การด าเนินการอยา่งไรบา้งโดย
เคร่ืองมือท่ีผา่นกระบวนการดงักล่าวอยูใ่นสถานะใด และตอ้ง
มีตวับ่งช้ีท่ีชดัเจนวา่เคร่ืองมือฯนั้นไดผ้า่นกระบวนการในการ
บ ารุงรักษาหรือยงั  โดยผูท้  าและผูใ้ชต้อ้งทราบถึงรายละเอียด
ของตวับ่งช้ีต่าง ๆ วา่บอกถึงอะไร อยูใ่นสถานะอะไรมี
ความส าคญัอยา่งไร 



JCI   FMS Standard  
 



JCI FMS Standard  
 FMS 1)  กฎหมายที่เก่ียวข้อง ระเบียบ และ  

            ข้อก าหนดที่ต้องการตรวจสอบ 
FMS 2)  จัดท าแผน เพื่อป้องกันความเสี่ยงให้แก่  
            ผู้ป่วย ครอบครัว ผู้มาเยือน และพนักงาน  
FMS 3)  ก ากับดูแลการวางแผนและการด าเนินงาน 
            ของโปรแกรมในการจัดการความเสี่ยง      
            ในการดูแลสิ่งแวดล้อม  
FMS 4)  แผนและโครงการด าเนินการเพื่อให้ 
            สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ปลอดภัย 
            และมีความปลอดภัย  
 



JCI FMS Standard  
 FMS 5)  แผนส าหรับสินค้าคงคลัง, การจัดการการ 

            เก็บรักษาการใช้วัสดุที่เป็นอันตราย การ 
            ควบคุมและการก าจัด  
FMS 6)  พัฒนาและรักษาแผนการจัดการฉุกเฉินและ 
            โปรแกรมเพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มที่จะ 
            ภาวะฉุกเฉินของชุมชน โรคระบาด และภัย 
            ธรรมชาติ หรืออื่น ๆ  
FMS 7)  แผนและด าเนินการโปรแกรมเพื่อให้แน่ใจว่า 
            ผู้รับบริการทั้งหมดจะปลอดภัยจากอัคคีภัย   
            ควัน หรือเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ  
 



JCI FMS Standard  
 

FMS 8)  แผน และการด าเนินการโปรแกรมส าหรบั 
           ตรวจสอบการ ทดสอบและการบ ารุงรักษา 
           อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเอกสารผลการ 
           สรุปผล  
FMS 9)  ระบบไฟฟ้าส ารองใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมงเจ็ดวัน 
            ต่อสัปดาห์ผ่านปกติหรือ   แหล่งทางเลือกเพื่อ 
            ตอบสนองความต้องการ 
            ของการดูแลผู้ป่วยที่จ าเป็น  



JCI FMS Standard  
 

FMS 10) ระบบไฟฟ้า ขยะ, น้ าระบายก๊าซ 
            ทางการแพทย์และระบบอื่น ๆ ที่ส าคัญ  
            ต้องได้รับการตรวจสอบบ ารุงรักษา 
            อย่างเหมาะสม  และสม่ าเสมอ  
FMS11)  ความรู้และฝึกพนักงานทั้งหมด เก่ียวกับ 
            บทบาทในการให้ผู้ป่วยอย่างปลอดภัย 
            และมีประสิทธิภาพ และการดูแล 
            สถานที่ 



องคก์รวางแผนโปรแกรม ส าหรับการตรวจสอบ             
การทดสอบ และการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์
การแพทย ์ท่ีน าไปสู่การปฏิบติัไดแ้ละมีการบนัทึกผล 

องคก์รเกบ็ขอ้มลูการติดตามส าหรับโปรแกรมบริหาร
เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ขอ้มลูเหล่าน้ีถูกใชเ้พ่ือ
วางแผนความตอ้งการระยะยาวขององคก์ร ส าหรับการ
ปรับปรุง( Upgrade ) หรือปรับเปล่ียนเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์การแพทย ์

องคก์รมีระบบเรียกกลบัผลิตภณัฑแ์ละเคร่ืองมือ 





1. เร่ิมตั้งแต่การคดัเลือกและจดัหาเคร่ืองมือ โดยกระบวนการ
คดัเลือก   

2.  การจดัหาเคร่ืองท่ีไดม้าจะตอ้งไดจ้ากการท าการวิเคราะห์
เคร่ืองมือแพทยท่ี์มีอยูแ่ลว้ 

3. เคร่ืองมือแพทยใ์นการรักษาวา่เพียงพอหรือไม่  
4. มีการท าสถิติ  
5. การจดัหาเคร่ืองมือแพทยแ์ต่ละคร้ังจะตอ้งรู้ท่ีมาท่ีไปวา่จะได้

เคร่ืองมือแพทยม์าอยา่งไร  
6. มีกระบวนการในการตรวจรับเคร่ืองมือแพทย ์ 
7. มีการก าหนดมาตรฐานของเคร่ืองมือแต่ละชนิด    
       
    



8   จดัท าบญัชีรายการเคร่ืองมือแพทย ์เคร่ืองมือแพทยจ์ะตอ้ง  
      เป็นปัจจุบนัเสมอ  
9   มีป้ายบ่งช้ีชดัเจนวา่เคร่ืองดีหรือเคร่ืองเสีย  สามารถ 
10 ตรวจสอบไดว้า่เคร่ืองมือแพทยแ์ต่ละตวัเป็นปัจจุบนั 
11 การประเมินเคร่ืองมือท่ีใชง้านโดยการตรวจสอบ ทดสอบ สอบ

เทียบ และบ ารุงรักษา 
12 มีแผนในกระบวนการสอบเทียบหรือบ ารุงรักษาหรือไม่ ค่าท่ีวดั

หรือค่าท่ีตรวจจะตอ้งมีการบนัทึก ทุกค่า ถา้ไม่มีการบนัทึก
จะตอ้งบอกเหตุผลวา่เพราะอะไร 
 

 



13 มีป้ายแสดงวา่ไดผ้า่นการสอบเทียบและบ ารุงรักษา  
14 ในกระบวนการสอบเทียบและบ ารุงรักษาพยาบาล 
     จะตอ้งสามารถอธิบายไดว้า่ช่างท่ีมาตรวจสอบเคร่ืองมือ 
     ตรวจสอบอะไรบา้ง  
15 พยาบาลจะตอ้งมีการตรวจ เช็คเคร่ืองมือไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
16 พยาบาลตอ้งมีการฝีกอบรม ปฏิบติังานและบ ารุงรักษา  
     เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์



17 มีการติดตามและด าเนินการ เม่ือมีขอ้สังเกตเก่ียวกบั 
     อนัตรายจากเคร่ืองมือ 
18 มีการเรียกกลบัมีอุบติัการณ์ท่ีไดรั้บรายงานวา่มี

ปัญหาและขอ้บกพร่องต่างๆ  
19 มีการป้องกนัอนัตรายในการเกบ็รักษาหรือการใชง้าน 

เคร่ืองมือแพทยท่ี์อนัตราย เช่น สารตะกัว่ 



20  มีการเกบ็ขอ้มลูเพื่อวางแผนลงทุนส าหรับการจดัการ  
      ทดแทน , การปรับปรุง(upgrade) และการเปล่ียนแปลง 
21 มีการท าบนัทึกความคุม้ค่าในการซ่อมเคร่ืองมือแพทย ์
     แต่ละตวั 
22  มีประวติัในการซ่อม เคร่ืองมือแพทยจ์ะตอ้งเป็น   
      ปัจจุบนัสามารถตรวจสอบได ้    
23  มีการวเิคราะห์การใชง้านเคร่ืองมือแพทย ์เพื่อน ามาใช ้
      เพื่อการจดัหาและทดแทน 



เคร่ืองมือแพทยท่ี์ไดม้า มีมาตรฐานอะไรบา้ง 



มาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 
( MEDICAL ENGINEERING STANDARD )  

และ 
คู่มือการประเมินตนเอง 

( Self-Assessment Manual )  
 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   
กระทรวงสาธารณสุข 

ปี 2556 
 

 ( ลิขสิทธิ์มาตรฐานฉบับน้ีเป็นของ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ) 



กรอบแนวคิด (ภาพท่ีทุกคนตอ้งเห็น) 
มาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 

กระบวนการ 
จดัระบบวิศวกรรม 

กระบวนการบ ารุงรักษา 
กระบวนการสอบเทียบ

เคร่ืองมือแพทย์ 
กระบวนการตรวจสอบ
วิศวกรรมความปลอดภยั 

โครงการจดัระบบ
วิศวกรรมการแพทย์ 

โครงการจดัระบบ
ดแูลรักษาเคร่ืองมือ ฯ 

โครงการจดัระบบ 
วิศวกรรมความ
ปลอดภยั 

การบ ารุงรักษา
เคร่ืองมือและ
อปุกรณ์ทางการ
แพทย์ 

การสอบเทียบ
เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทางการแพทย์ 

การตรวจสอบ
วิศวกรรมความ
ปลอดภยั 

ข้อก าหนดระบบ
บ ารุงรักษา 

ข้อก าหนดระบบ 
การสอบเทียบ 

ข้อก าหนดระบบ 
วิศวกรรมความ
ปลอดภยั 
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PREVENTIVE MAINTENANCE (PM) 

5  ขั้นตอนในการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั (โดยผู้ใช้) 
1. การตรวจสอบสภาพทั่วไปด้วยสายตา (Visual Inspection) 
2. การท าความสะอาดภายใน และภายนอก (Cleanliness) 
3. การทดสอบหน้าท่ีการท างาน (Functional Test) 
4. การทดสอบสมรรถภาพ (Performance Test) 
5. การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า (Safety Test) 

ก าหนดระยะเวลาในการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ 
 บ ารุงรักษาทุก 3 เดือน 
 บ ารุงรักษาทุก 6 เดือน 
 บ ารุงรักษาทุก 12 เดือน 
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PREVENTIVE MAINTENANCE (PM) 

การบ ารุงรักษาทุก 3 เดอืน 
ใชก้บัเคร่ืองมือท่ีมีความเส่ียงต่อชีวิตผูป่้วยขณะใชท้ าการรักษาอยา่งสูง 
EKG, Defibrillator, Ventilator, Vital Sign Monitor, Capnograph 

การบ ารุงรักษาทุก 6 เดอืน 
ใชก้บัเคร่ืองมือท่ีมีความเส่ียงต่อชีวิตผูป่้วย ระดบัปานกลาง 
Oxygen Blender, CPM, Echo Camera, Gas Flow Meter, laryngoscope 

การบ ารุงรักษาทุก 12 เดอืน 
ใชก้บัเคร่ืองมือท่ีมีความเส่ียงต่อชีวิตผูป่้วย ระดบันอ้ยมาก 
ท่ีนอนลมกนัแผลกดทบั, Double Outlet, Voltage Stabilizer 
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  มาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์   

1. องค์ประกอบด้านการจัดระบบ (7 ข้อ) 

2. องค์ประกอบด้านการบ ารุงรักษา (15 ข้อ) 

3. องค์ประกอบด้านการสอบเทยีบเคร่ืองมือแพทย์ (10 ข้อ) 

4. องค์ประกอบด้านวิศวกรรมความปลอดภยั (18 ข้อ) 

 รวม 50 ข้อ  



มาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์  



การจดัระบบ หมายถงึ  
• การน าปัจจยัต่างๆ อนัไดแ้ก่ คน  (People) ทรัพยากร 
(Resource) แนวคิด (Concept) และกระบวนการ 
(Process) มาผสมผสานการท างานร่วมกนัเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามท่ีไดว้างแผนไว ้
โดยภายในระบบอาจประกอบไปดว้ยระบบยอ่ย 
(Subsystem) ต่างๆ ท่ีตอ้งท างานร่วมกนัเพื่อใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคเ์ดียวกนั 







มาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์  



มาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์  



มาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์  



มาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์  



มาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์  



มาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์  



มาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์  



172 

เพือ่ให้โรงพยาบาลมรีะบบการจัดการข้อมูลด้านเคร่ืองมอื
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทีม่ปีระสิทธิภาพ รวดเร็ว 





มาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์  



ข. ระบบสาธารณูปโภค 

องคก์รสร้างความมัน่ใจว่ามีเครื่องมือท่ีจ าเป็น พร้อมใช้งานท าหน้าท่ีได้เป็นปกติ  
และมีระบบสาธารณูปโภคท่ีจ าเป็นอยู่ตลอดเวลา. 

Overall Req. 

Multiple Req. 

แผนบริหารเคร่ืองมือ -> ปฏิบติั 
(ไดผ้ล ปลอดภยั เชื่อถอืได)้ 

คดัเลอืก/จดัหา, จดัท าบญัชรีายการ, ตรวจสอบ 
ทดสอบ และบ ารุงรกัษา, ใหค้วามรูผู้ใ้ช,้ แนวทาง

ปฏบิตัเิมื่อมเีหตุฉุกเฉิน 

 
ระบบท่ีใช้การได้ 

เช่ือถือได้ 
ปลอดภยั 

เครื่องมือท่ีจ าเป็นมีความพร้อมใช้ 

ก. เครื่องมือ 

ติดตามข้อมลูเพ่ือปรบัปรงุ/จดัหาทดแทน 

III – 3.2 เครื่องมือและระบบสาธารณปูโภค 

แผนบริหารระบบสาธารณูปโภค -> ปฏิบติั 
(ไดผ้ล ปลอดภยั เชื่อถอืได)้  

จดัท าบญัชรีายการ, แผนผงัต าแหน่งทีต่ ัง้, 
ตรวจสอบ ทดสอบ และบ ารุงรกัษา, แนวทาง
ปฏบิตัฉุิกเฉินเ, ระบบปรบัและระบายอากาศ 

ระบบไฟฟ้าส ารองในจดุท่ีจ าเป็น 

ติดตามข้อมลูเพ่ือปรบัปรงุ/จดัหาทดแทน 
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มาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์  
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มาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์  



มาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์  



มาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์  



มาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์  
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ความส าคญัของการสอบเทียบ 

 เพือ่ให้มีผลที่ได้รับตรงกนั 
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การสอบเทียบเพียงอยา่งเดียว  ไม่ไดท้  า
ใหเ้คร่ืองมือของท่าน ดีข้ึนกวา่เดิม
แมแ้ต่หน่อยนิด แต่อาจท าใหเ้คร่ืองมือ
ท่ีผา่นกระบวนการสอบเทียบเพียงอยา่ง
เดียว  แยล่งกวา่เดิมเสียดว้ยซ ้ า 
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การสอบเทยีบเคร่ืองมอืแพทย์ คอื  

      กระบวนการในการตรวจสอบความถูกต้อง 

ของเคร่ืองมอืแพทย์  ด้วยวธีิการเปรียบเทยีบ 

ระหว่าง ค่าทีอ่่านได้จากเคร่ืองมอืแพทย์ 

กบัค่าจริงของส่ิงทีถู่กวดั 

ที่อ่านจากเคร่ืองวดั 

มาตรฐาน 
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องค์ประกอบของการสอบเทียบที่ด ี 

 - ตวัมาตรฐานการวดั  

 - วธีิการวดั  

 - ผู้ปฏิบตักิาร  

 - ห้องปฏิบัติการ  

 - สภาวะแวดล้อม  
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     สภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการวัด  

 อุณหภูมิ (Temperatute)  

 การเปลีย่นแปลงของอุณหภูมิ (Rate of Change of Temperature)  

 ความช้ืน (Humidity)  

 ความดัน (Pressure)  

 การส่ันสะเทือน (Vibration)  

 การรบกวนของคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า (Electromagnetic Interference)  

 



มาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์  
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มาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์  
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เคร่ืองมอืแพทย์ใดบ้างทีต้่องสอบเทยีบ 
• เคร่ืองมือแพทยทุ์กเคร่ืองตอ้งมีความแม่นย  าและเท่ียงตรง 
• การใหไ้ดม้าซ่ึงความแม่นย  าและเท่ียงตรง ไม่จ าเป็นตอ้ง 
  ใชว้ิธีการ หรือกระบวนการสอบเทียบเสมอไป 
• เคร่ืองมือแพทยท่ี์ยอมรับค่าผดิพลาดท่ีมากได ้อาจใช ้
  วิธีการทวนสอบ หรือเทียบเคียงค่ากย็อมรับได ้
• แต่เคร่ืองมือแพทยท่ี์มีความเส่ียงสูง โดยเฉพาะเส่ียงต่อการ 
  วินิจฉยัหรือรักษาท่ีผดิกรณีเคร่ืองไม่มีความเท่ียงตรง  
  ตอ้งไดรั้บการสอบเทียบ 
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เมื่อใดต้องสอบเทียบ 
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 1. ควรสอบเทียบใหบ่้อย  พอท่ีจะสร้างความ
แน่ใจวา่ผลการวดัใกลค่้าจริงมากท่ีสุด  

 2. การสอบเทียบตอ้งกระท าเป็นระยะ ๆ  
    เช่น ทุก 6 เดือน หรือ  12 เดือน ฯ  
 3. วงรอบเวลาในการสอบเทียบ อาจจะ

ก าหนดโดยอาศยัประสบการณ์ หรือ 
    ขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีมีอยู ่ 
4. ทุกคร้ังหลงัมีการซ่อม/ปรับแต่งเคร่ือง 

เมื่อใดต้องสอบเทียบ 
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สรุปผลจากการสอบเทยีบทีม่ปีระสิทธิผล 
 
ตวัอยา่ง :  ไม่วา่นาย ก.(ผูป่้วย) จะชัง่น ้าหนกัตวั จาก
เคร่ืองชัง่น ้าหนกัเคร่ืองไหน ณ จุดไหน ของ
โรงพยาบาล   โดยท่ีผูบ้นัทึก สามารถบนัทึก 
น ้าหนกัตวัของนาย ก. ไดค่้าเดียวกนั หรือใกลเ้คียงกนั
มากท่ีสุด 



มาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์  



มาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์  



มาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์  
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การทวนสอบ (Verification)   
 คอื วธีิการยนืยนัความถูกต้อง ของ
เคร่ืองมอื ทีผ่่านกระบวนการสอบเทยีบ
มาแล้ว  โดยการตรวจสอบค่าซ ้าด้วยวธีิใดๆ  
กต็ามก่อนครบรอบการสอบเทยีบ โดยต้องมี
หลกัฐานแสดงถงึวธีิการทวนสอบ ว่าเป็นการ
กระท าตามข้อก าหนดทีร่ะบุไว้ 



มาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์  
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มาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์  



ข. วสัดแุละของเสียอนัตราย 

ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพขององคก์รเอ้ือต่อความปลอดภยัและความผาสกุของผู้ป่วย 
เจ้าหน้าท่ี และผู้มาเยือน.  องคก์รสร้างความมัน่ใจว่าผู้อยู่ในพ้ืนท่ีอาคารสถานท่ีจะ
ปลอดภยัจากอคัคีภยั สารอนัตราย หรือสถานการณ์ฉุกเฉินอ่ืนๆ. 

Overall Req. 

Multiple Req. 

โครงสร้างอาคารสถานท่ี 

ระบบบริหารอาการ
สถานท่ีและ รปภ. 

กระบวนการท่ีปลอดภยั 
เลอืก สมัผสั จดัเกบ็ 
เคลือ่นยา้ย ใช ้ก าจดั 

ก. ความปลอดภยัและสวสัดิภาพ 

การตรวจสอบเพื่อ
ค้นหาความเส่ียง 

จดัท าแผน 

ค. การจดัการกบัภาวะฉุกเฉิน 

สร้างความตระหนัก/ฝึกซ้อม 

บ ารงุรกัษาระบบและเครื่องมือ 

ความปลอดภยั 
ความผาสกุ 
ของผูป่้วย 

เจ้าหน้าท่ี ผูม้า
เยือน ชมุชน 
ส่ิงแวดล้อม 

III – 3.1 สิ่งแวดลอ้มทางกายภาพและความปลอดภยั 

ง. ความปลอดภยัจากอคัคีภยั 
การบริหารคาวมเส่ียง

ด้านส่ิงแวดล้อม การฝึกอบรม 

วิเคราะห ์

ท าแผน -> ปฏิบติั การฝึกซ้อม 
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แนวทาง 

ส่วนต่างๆ ที่เกีย่วข้อง 

เป็นไปตาม 
เกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์ 
มาตรฐาน 
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อะไร คอื วศิวกรรมความปลอดภยั 

• การป้องกนัอนัตรายที่อาจเกิดขึน้ 

• การสง่เสริม ใหค้วามรูท้ี่ถกูตอ้งในการท างาน 

• ก าหนด กฎ ระเบียบและมาตรฐาน 

• การควบคมุ ความเสี่ยงตา่งๆ 

• สรา้งทศันคติที่ดีตอ่ความปลอดภยั. 
225 

C:/Safety Engineer/บรรยายวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล/แนวทางการดำเนินงานวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล.ppt#1. ไม่มีชื่อเรื่องภาพนิ่ง


มาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์  



มาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์  



มาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์  



มาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์  
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การสวมหมวก จป.รพ. 300 กว่าคน 
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หน้าที่รับผดิชอบ 
• ตรวจสอบความปลอดภยัเป็นระยะ 
• ท ารายงานส่ิงท่ีอาจน ามาซ่ึงความเส่ียง 
• เขา้ถึงอุบติัเหตุในโรงพยาบาลทุกคร้ัง 
• ประสานงานเก่ียวกบักิจกรรมดา้นน้ี 
• เกบ็รวบรวมขอ้มลูการเกิดอุบติัเหตุทั้งหมดท่ีเกิด 
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satit.n2501@gmail.com 

มือถือ 081-802-7364 
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