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 แนวทางการติดตาม 
 และประเมินผล 
ระบบบํารุงรักษา 

 
แนวทางการตดิตามและประเมินผลระบบบาํรุงรกัษาในโรงพยาบาล 

ตามมาตรฐานสากล ได้กําหนดให้ผู้ให้การบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ของโรงพยาบาล ต้อง
จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร ขั้นตอนการปฏิบัติงานสําหรับการวางแผนและ การดําเนินการตรวจติดตาม
ระบบบํารุงรักษาในโรงพยาบาลภายในสําหรับการทวนสอบว่ากิจกรรมการบํารุงรักษาต่างๆ หรือผลได้ที่
เกี่ยวข้องนั้น ได้ดําเนินไปตามที่ได้มีการวางแผนไว้ และเพื่อพิจารณาถึงประสิทธิผล ของระบบบํารุงรักษา
ในโรงพยาบาล  โดยให้มีการ    

1. กําหนดใหผู้้ดูแลระบบบํารุงรักษา กําหนดตารางเวลาการตรวจติดตาม ระบบบํารุงรักษาใน
โรงพยาบาลภายใน การกําหนดเวลานี้ขึ้นอยู่กับตําแหน่งบทบาทและความสําคัญ ของกิจกรรมที่จะต้อง
ตรวจติดตาม และควรดําเนินการโดยผู้ตรวจตามที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ต่อกิจกรรมที่จะถกูตรวจ
ติดตาม   

2. กําหนดใหบั้นทึกผลของการตรวจติดตาม   และนําเสนอต่อบุคคลผู้รับผิดชอบในกิจกรรมหรือ
เรื่องที่มีการตรวจติดตาม  

3. กําหนดให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบในกิจกรรมหรือเรื่องที่มีการตรวจติดตาม  ใช้เวลาในการ
ดําเนินการแก้ไขให้ ถูกต้องของข้อบกพร่องที่ตรวจพบ การตรวจติดตามครั้งต่อมาจะต้องทวนสอบและ
บันทึกการดําเนินการ และประสิทธิผลของการดําเนินการแก้ไข  

 
การตรวจตดิตามงาน 
            คือการตรวจสอบที่เป็นระบบ และเป็นอิสระในการพิจารณาว่า กิจกรรมบํารุงรักษา และผลได้
ที่เกี่ยวข้องนั้นตรงตามแผนทีว่างไว้ และการวางแผนนี้ ได้ดําเนินการไปอย่างมีประสิทธิผลและเหมาะสม 
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ หรือไม่  
ผูต้รวจสอบ  
            คือบุคคลผูท้ี่มีคุณสมบัติที่จะดําเนินการตรวจตดิตามระบบบํารุงรักษาได้  
ผู้ถูกตรวจสอบ  
            คือหน่วยงานบํารุงรักษา  
การเฝ้าสังเกต  
คือคําช้ีแจงของข้อเท็จจริงที่จัดทําขึ้นระหว่างการตรวจติดตามและพิสูจนไ์ด้โดยมีหลักฐาน ข้อเท็จจริง  
หลกัฐานข้อเทจ็จริง  
            คือข้อมูลเชิงการบํารุงรักษาและปริมาณ บันทึกหรอืคําช้ีแจงของข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ
ให้บริการบํารุงรักษาหรือให้บริการ หรือเกี่ยวกับข้อกําหนดของระบบบํารุงรักษาในโรงพยาบาลที่เกิดขึ้น 

บทที ่
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หรือได้ดําเนินการข้อมูลบันทึกหรือคําช้ีแจงเหล่านี้เกิดขึ้นจากการเฝ้า สังเกตการวัด ทดสอบและสามารถ
จะทวนสอบได้  
ข้อผดิพลาด  
            คือการบํารุงรักษาที่ไม่เป็นไปตามความต้องการเฉพาะของข้อกําหนดความต้องการ  
 
ความมุ่งหมายของการตรวจตดิตามระบบบาํรงุรกัษาในโรงพยาบาลภายใน 
            วัตถุประสงค์ของการตรวจติดตามการบํารุงรักษาคือการจัดให้มีข้อมูลของขอ้เท็จจริงที่เกี่ยวกับ
การดําเนินการของระบบบํารุงรักษาในโรงพยาบาล การตรวจติดตามการบํารุงรักษาเป็นองค์ประกอบที่
ใช้วัดของระบบบํารุงรักษาในโรงพยาบาล เมื่อได้มีการจัดให้มีระบบบํารุงรักษาในโรงพยาบาลขึ้น จึง
จําเป็นที่จะต้องจัดต้ังวิธีการวัดผลเพื่อจะได้ให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารได้ว่าระบบบํารุงรักษาในโรงพยาบาลนั้นมี
ประสิทธิผล การที่จัดต้ังระบบอะไรขึ้นจําเป็นที่จะต้องมีวิธีการทวนสอบให้ได้ว่า ระบบนั้นทํางานตามที่
ต้ังใจให้เป็น มิฉะนั้นก็จะเป็นการสิ้นเปลืองทั้งเวลาและความพยายาม ดังนั้นการตรวจติดตามระบบ
บํารุงรักษาในโรงพยาบาลภายในจึง มคีวามสําคัญมาก จะช่วยทวนสอบให้ว่าระบบบํารุงรักษาใน
โรงพยาบาลขององค์กรนั้นยังคงดําเนินการได้ตามความต้องการเฉพาะอย่างต่อเนื่อง และโดยเฉพาะเมื่อ
บริษัทต่างๆ ต้องการขอการรับรองผู้ตรวจสอบภายนอกมักจะให้ความสําคัญกับระบบการตรวจติดตาม
การบํารุงรักษาภายในของ บริษัทนั้นๆ โดยมาตรวจหาข้อเท็จจริงว่า ได้ดําเนินการตามความต้องการของ 
ISO 9000 และISO 10011-1 หรือไม่ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญที ่จะต้องให้แน่ใจว่า ได้มีการวางแผน
โปรแกรมการตรวจติดตามการบํารุงรักษาภายใน มีการกําหนดตารางเวลาและดําเนินการตรวจติดตาม
โดยผู้ตรวจสอบ ที่ได้รับการฝึกฝน และชี้บ่งจําแนกข้อผิดพลาดออกมาได้และที่สําคัญมากคือจะต้องมี
หลักฐานข้อเทจ็จริงแสดงว่าได้มีการแก้ไขขอ้ผิดพลาดที่เกิด ขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันทีอีก
ด้วย  

โดยทั่วไปความมุ่งหมายของการตรวจติดตามระบบบํารุงรักษาในโรงพยาบาล คือ การให้ความ
มั่นใจในเรื่องตอ่ไปนี้  

เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติงานได้รับการปฏิบัติตามเอกสารระบบ
บํารุงรักษาในโรงพยาบาลตรงตามนโยบายการบํารุงรักษาและวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้  

ผลิตภัณฑ์ที่ผลตินั้นปลอดภัยและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งานได้มีการจดบันทึกการ
บํารุงรักษาตามที่คาดหมายเพื่อแสดงว่าได้ดําเนินการบรรลุตามข้อกําหนด ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในระบบ
บํารุงรักษาในโรงพยาบาล ในกรรมวิธีการผลิต การปฏิบัติต่างๆ และในผลิตภัณฑ์ได้รับการชี้จําแนก และ
ได้รับการแก้ไข  
 
ประเภทของการตรวจตดิตาม 
                การตรวจติดตามแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลักคือ การตรวจติดตามภายใน (Internal 
audit) การตรวจติดตามภายนอก (External audit) และการตรวจติดตามโดยบุคคลที่สาม(Third-Party 
audit) การตรวจติดตามภายใน คอืการดาํเนินการโดยบริษัทเองเพื่อประเมินระบบบํารุงรักษาใน
โรงพยาบาล ขั้นตอนการปฏิบัติการ วิธีการปฏิบัติการ อุปกรณ์เครื่องมือและผลิตภัณฑ์ของบริษัทการ
ตรวจติดตามภายนอก คือการดําเนินการของบริษัทเอง ที่ประเมินผูส้่งมอบ สินค้าให้กับบริษัทว่าได้
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ดําเนินการตรงตามสัญญาที่กําหนดความต้องการไว้หรือไม่การตรวจติดตามโดยบุคคลทีส่าม คือการ
ดําเนินการตรวจบริษัทโดยบุคคลที่สาม ซึ่งอาจเป็นผู้รับบริการหรือหน่วยงานที่ออกใบรับรองระบบ  
 
รปูแบบของการตรวจตดิตาม 
                การตรวจติดตามอาจดําเนินการได้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง จากรูปแบบดังต่อไปนี้  
การตรวจติดตามระบบ (A System Audit) เป็นการตรวจติดตามท่ีช้ีให้เห็นว่าเอกสารของระบบบํารุง 
รักษาในโรงพยาบาล ได้ครอบคลุมถึงความต้อง การเฉพาะของมาตรฐานระบบบํารุงรักษาในโรงพยาบาล
อย่างเพียงพอ คู่มือการบํารุงรักษา ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงานได้บรรลุตามนโยบายการ
บํารุงรักษา และวัตถุประสงค์ การตรวจติดตามระบบประกอบด้วยการตรวจติดตามระบบเอกสารและ
การตรวจติดตามการดําเนินการ  

การตรวจติดตามเป็นไปตามความต้องการของระบบบํารุงรักษาในโรงพยาบาล (A Compliance 
Audit) เป็นการตรวจสอบที่เป็นระบบและเป็นอิสระที่ดําเนินการเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าข้อกําหนดและ
รายละเอียดทุกจุดที่ระบุในระบบบํารุงรักษาในโรงพยาบาลได้มีการดําเนินการตาม จากผลของการตรวจ
ติดตามผู้ตรวจสอบจะประเมินว่าระบบมีประสิทธิผลหรือไม่ การตรวจตดิตามรูปแบบนี้อาจจะตรวจสอบ
เป็นบางส่วนหรือทั้งหมดของ กระบวนการผลิตเพื่อให้แนใ่จว่าได้ดําเนินการตามข้อต้องการของเอกสารที่
เกี่ยวข้องนั้นๆ  

การตรวจสอบเต็มที่ (A Full Audit) เป็นการตรวจติดตามทั้งบริษัทซึง่ครอบคลุมรายละเอียด
ทั้งหมดของระบบบํารุงรักษาในโรงพยาบาล และเป็นการตรวจ ติดตามท้ังสองรูปแบบที่กล่าวแล้ว คือการ
ตรวจติดตามระบบและการตรวจติดตามการเป็นไปตามความต้องการของระบบบํารุงรักษาใน
โรงพยาบาล การตรวจติดตามน้ีจะรวมครอบคลุมถึงสถานที่ต้ังต่างๆ ของบริษัท และผูส้่ง (Sub-
contactors) ของให้บริษัทด้วย  

การตรวจติดตามบางส่วน (A Partial Audit) การตรวจติดตามน้ีบางครั้งเรียก "mini" หรือ " 
phased audit " จะเป็นการตรวจติด ตามที่มุ่งเฉพาะบางข้อกําหนดในระบบบํารุงรักษาในโรงพยาบาล
เฉพาะกิจกรรมการบํารุงรักษาบางกิจกรรม เฉพาะกรรมวิธีการผลิต หรือเฉพาะผลติภัณฑ์ หรือเป็นการ
ตรวจติดตามแผนกใดแผนกหนึ่ง หรือหน่วยที่ต้ังใดที่ต้ังหนึ่งอย่างเต็มที่  
การตรวจติดตามเพื่อตามผล (A Follow-up Audit) เป็นการตรวจติดตามที่ทวนสอบว่า ผลของการแก้ไข
ข้อผิดพลาด ที่พบจากการตรวจครั้งก่อนมีหลักฐานการแก้ไขถูกต้องแล้วและมคีวามจําเป็นที่จะต้อง
บันทึกผลของการตรวจติดตามเพื่อ ตามผลครั้งนี้ด้วยสําหรับในทางปฏิบัติการตรวจติดตามมักจะเริ่มจาก
การทวนสอบว่าได้มีการแก้ไขขอ้ผิดพลาดที่เกิดขึ้นใน ครั้งก่อนแล้วหรือยงั ดังนั้นจึงมักไม่มีความต้องการ
สําหรับการตรวจติดตามเพื่อตามผลอย่างเป็นทางการ    
 
เอกสารขั้นตอนการปฏบิตักิารของการตรวจตดิตาม 
            ISO 9001:1994 ระบุให้มีเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติการสําหรับการวางแผนและการ
ดําเนินการตรวจติดตาม ดังนั้นขั้นตอนการปฏิบัติการของการตรวจติดตามควรครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้  

- การเตรียมโปรแกรมการตรวจติดตามประจําปี  
- การเลือกผู้ตรวจสอบและเลือกหัวหน้าทีมหากจําเป็นต้องมี  
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- การวางแผนการตรวจติดตามงานแต่ละประเภท  
- การดําเนินการตรวจติดตาม  
- การบันทึกข้อสงัเกต  
- การพิจารณาดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง  
- การรายงานผลการตรวจติดตาม  
- การดําเนินการแก้ไขใหถู้กต้อง  
- การยืนยันประสิทธิผลของการแก้ไข  
- แบบฟอร์มต่างๆ ทีใ่ช้ในการวางแผนการตรวจติดตาม  
- แบบฟอร์มที่ใช้บันทึกผลการสังเกตุและการแก้ไข  

ข้อท้วงติงในกรณีที่มีเลื่อนการตรวจติดตาม หรือการล่าช้าในการแก้ไข โดยส่งผ่านต่อๆ กันไปยังระดับ
ของผู้มีอํานาจต่างๆ กัน  
 
ความรบัผดิชอบของผูต้รวจสอบ  และผูถู้กตรวจสอบ  
            โดยปกติความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบไม่ได้จํากัดอยู่ในช่วงแต่เวลาวันที่ที่ทําการตรวจ
ติดตามเท่านั้น ถ้าในกรณทีีม่ีผู้ตรวจสอบหลายคนหรือมีคนเดียว หัวหน้าตรวจสอบ (Lead Auditor) 
จะต้องรับผิดชอบและตรวจ สอบใหแ้น่ใจว่าได้มีการวางแผนและประสานงานการตรวจติดตามอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม ผู้ตรวจสอบแต่ละคนควรจะยอมรับความรับผิดชอบที่จะเตรียมเอกสารสําหรับใช้ใน
ระหว่างการตรวจสอบ เช่น Check list เป็นต้น และถ้าขั้นตอนการ ปฏิบัติการกําหนดให้มีการรายงาน
ผลผู้ตรวจสอบจะต้องรับผิดชอบและตรวจสอบให้แน่ใจในเรื่องความถูกต้องแม่นยําของรายงาน และการ
รายงานตามกําหนดเวลาหัวหน้าตรวจสอบจะต้องดูแลว่ารายงานนั้นเกิดจากผลการตรวจพบของผู้
ตรวจสอบทั้งทีม  
 
ISO 10011-1:1994 ระบคุวามรบัผดิชอบของผูต้รวจสอบดังนี้  
ผูต้รวจสอบ (Auditor) รับผิดชอบในเรื่องต่อไปนี้  

1. ดําเนินการตรงตามความต้องการการตรวจติดตามท่ีมีคําร้อง  
2. สื่อสารและชี้แจงให้ชัดเจนถึงความต้องการการตรวจติดตาม  
3. วางแผนและดําเนินการตามภาระความรบัผิดชอบอย่างมีประสิทธิผลและมประสิทธิภาพ  
4. จัดทําบันทึกเป็นเอกสารของข้อเท็จจริงที่ได้จากการสังเกตุ  
5. รายงานผลการตรวจติดตาม  
6. ทวนสอบความมีประสิทธิผลของการแก้ไขข้อบกพร่องอันเกิดจากผลการตรวจติดตาม  
7. เก็บและป้องกันรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจติดตาม  
8. เพื่อยื่นเสนอเมื่อเกิดมีความต้องการ  
9. เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารได้เก็บรักษาไว้เป็นความลับ  
10. เพื่อจัดให้เป็นเอกสารสิทธิพิเศษที่อยู่ในดุลยพินิจ  
11. ให้ความร่วมมอืและสนับสนนุผู้นําตรวจสอบ  
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หัวหน้าตรวจสอบ  
            หัวหน้าตรวจสอบ (Lead Auditor) รับผิดชอบในเรื่องต่อไปนี้  
หัวหน้าตรวจสอบคือผู้รับผิดชอบเด็ดขาดสําหรับการตรวจติดตามท้ังหมดทุกระยะ หัวหน้าตรวจสอบควร
มีความสามารถในการ จดัการ และมีประสบการณ์และเป็นผู้ที่ได้รับมอบอํานาจให้ตัดสินใจในการ
ดําเนินการตรวจสอบและจากข้อเท็จจริงจากการสังเกตุ ระหว่างการตรวจสอบ หน้าที่รับผิดชอบของ
หัวหน้าตรวจสอบครอบคลุมถึงช่วยในการคัดเลือกสมาชิกในทีมผู้ตรวจสอบ เตรียมแผนการตรวจติดตาม 
เป็นผู้แทนผู้ตรวจสอบในการประชุมกับผู้บริหารของผู้ถูกตรวจสอบ  เสนอรายงานการตรวจติดตาม  
ผู้ถูกตรวจสอบ  รับผิดชอบในเรื่องต่อไปนี้  

แจ้งให้พนักงานทราบถึงวัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจติดตามแต่งต้ังผู้รับผิดชอบให้
เป็นผู้ติดตามทีมผู้ตรวจสอบจดัหาปัจจัยที่ทีมผู้ตรวจสอบต้องการให้ทั้งหมด เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพในกระบวนการตรวจติดตาม จัดให้ความสะดวกและสามารถให้ดูหรือให้ตรวจอุปกรณ์
เครื่องมือต่างๆ หากผู้ตรวจสอบต้องการ ให้ความร่วมมือกับผู้ตรวจสอบเพื่อให้การตรวจติดตามได้บรรลุ
ถึงวัตถุประสงค์ พิจารณาและริเริ่มการแก้ไขข้อบกพร่องตามรายงานการตรวจติดตาม  
 
การวางแผนและตรวจตดิตามและการเตรยีมการ 
การเตรียมการ 
            การเตรียมการ อย่างครบถ้วนสําหรับการตรวจติดตามเป็นส่วนสําคัญ ที่จะทําให้การดําเนินการ
ตรวจติดตามได้ผลเป็นที่พอใจ และ เป็นงานชิ้นแรกของผู้ตรวจสอบ  
            การเตรียมการที่ดีจะเป็นผลให้ไม่เกิดการเสียเวลาทั้งฝ่าย ผูต้รวจสอบ และผู้ถูกตรวจสอบ และ
ที่สําคัญ เป็นการแสดงถึงความเป็นมืออาชีพของผู้ตรวจสอบในขณะเดียวกันผู้ถูกตรวจสอบก็ถูกคาดหวัง
ว่า จะมีการเตรียมการที่ดีเพื่อการ ประหยัดเวลาที่มีค่าและแสดงใหผู้้ตรวจสอบเห็นด้วยว่ามีความรู้และ
เข้าใจในระบบบํารุงรักษาในโรงพยาบาลและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
            ขั้นตอนการดําเนินการตรวจติดตามจากขั้นเริ่มต้นจนถึงขั้นสมบูรณ์จะประกอบไปด้วยกิจกรรม 
5 กิจกรรมคือ การเริ่มต้น (Initiation) การวางแผน (Planning) การลงมือตรวจติดตาม(Audit) การ
รายงานผล (Reporting) และการติดตามผล (Follow-up)  
            ในการเริ่มต้น จากการที่มาตรฐาน ISO 9001:1994 ระบุว่า "Shall be scheduled on 
the basis of the status and importance of the activity" โดยการปฏิบัติปกติและเป็นที่ยอมรบักัน
ทั่วไปการเตรียมตารางเวลามักจะกําหนดเป็นรายปี โดยผู้จัดการ ฝ่ายการบํารุงรักษา โดยมีแผน
กําหนดเวลาการตรวจติดตามประจําปีการเริ่มต้นโดยการกําหนดเวลาเป็นตารางจะต้องทําเป็นระบบ
เอกสาร - Audit Schedule ซึ่งแสดงวันที่ที่ทําการตรวจสอบและระยะเวลาการตรวจสอบ การ
กําหนดเวลาจะต้องพิจารณาถึงความสําคัญของแต่ละ กิจกรรม ที่จะมีผลเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของ
การบํารุงรักษา และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เช่น กิจการพาสเจอร์ไรส์ควรที่จะมีการตรวจติดตาม
ทุกๆ 3 เดือน เป็นต้น  
            เมื่อจะถึงเวลาที่จะต้องตรวจติดตาม ผู้จัดการการบํารุงรักษาจะแต่งต้ังผู้ตรวจสอบภายใน 
หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจะ ต้องเตรียมแผนการตรวจติดตาม (Audit Plan)ที่ครอบคลุมภาระงานที่ได้
จัดเตรียมกําหนดไว้ก่อนแล้ว การเข้าไปตรวจ ติดตามก่อนล่วงหน้าอาจช่วยให้การวางแผนชัดเจนและ
ละเอียดขึ้น  
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การวางแผนการตรวจตดิตาม 
การวางแผนการตรวจตดิตามจะครอบคลมุถึงเรื่อง  

การตรวจสอบการบํารุงรักษาสมบัติของหัวหน้าผู้ตรวจสอบ หากหัวหน้าผู้ตรวจสอบคิดว่าตนเอง
มีคุณสมบัติไม่เพียงพอที่จะทํางานการตรวจติดตามน้ีควรเสนอให้ผู้จัดการการรุงรักษาทราบและใหแ้ต่งต้ัง
ผู้อ่ืนแทน ยืนยันเหตุผลของการตรวจติดตาม เช่น เป็นงานประจํา สัญญาใหม่ การเปลี่ยนแปลงองค์กร 
เกิดการผิดพลาดของระบบหรือผลิตภัณฑ์ ตกลงวันที่จะทําการตรวจติดตามกับผู้รับผิดชอบที่เป็นผู้แทน
ของแผนกหรือหน่วยที่จะทําการตรวจติดตาม พิจารณาความลึก (Depth) ของการตรวจติดตาม เช่น การ
ตรวจติดตามระบบ หรือความตรงกับความต้องการของมาตรฐาน หรือตรวจติดตามผลิตภัณฑ ์ ทั้งนี้
อาจจะมีการพิจารณาไว้ก่อนได้ แต่ผู้ตรวจสอบอาจต้องอาศัยผลของการตรวจติดตามคร้ังก่อนที่เกี่ยวข้อง  
พิจารณาขอบเขตของการตรวจติดตาม ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะ ผู้ตรวจสอบควรพิจารณา
จากการจัดลําดับก่อนหลังของการบํารุงรักษาและผลของการตรวจติดตามครั้งก่อน และควรรักษาให้อยู่
ในขอบเขตที่ตกลงไว้ นอกเสียจากว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นในระบบ จําเป็นที่จะต้องตรวจติดตามกว้าง
กว่าขอบเขตที่วางไว้  
 

 
 
รูปที่ 29  ส่วนหนึ่งของผู้ร่วมทีมติดตามและประเมินผลการจัดระบบบํารุงรักษาในโรงพยาบาล     
             จากกองวิศวกรรมการแพทย์ กําลังตรวจประเมินและให้ความรู้ในส่วนที่ต้องได้รับการ 
             พัฒนา แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล 
 
เอกสารทีเ่กี่ยวข้องสําหรบัทีมผูต้รวจสอบ อันได้แก่  

- คู่มือการบํารงุรักษาและขั้นตอนปฏิบัติการต่างๆ  
- สญัญาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง  
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- เอกสารสําคญัของเครื่องมือ หรือหลักปฏิบัติ (Code of Practices) ที่เป็นข้อบังคับทาง    
  กฎหมายและเกี่ยวข้องกับระบบบํารุงรักษาในโรงพยาบาล  
- เอกสารสําหรับการตรวจติดตามซึ่งอาจช่วยให้การติดตามและรายงานผลการตรวจ  

            โดยปกติผู้ตรวจสอบจะพิจารณาคู่มือการบํารุงรักษาและขั้นตอนการปฏิบัติการล่วงหน้า และ
เมื่อพิจารณาแล้วพบว่ายังไม่เพียงพอ ที่จะสนองได้ ตามความต้องการของระบบบํารุงรักษาใน
โรงพยาบาลจะต้องตกลงกันระหว่างผู้ตรวจสอบและผูถู้กตรวจสอบจนได้ข้อมูลเป็นทีพ่อใจทั้งสองฝ่าย 
การที่ได้ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งก่อนจะช่วยให้สามารถชี้จาํแนกได้ว่าเอกสารหรือขั้นตอนปฏิบัติการอัน
ไหนเกี่ยวข้องที่จะทําการตรวจติดตาม และนํามาทบทวนอย่างละเอียดเพื่อจะจําแนกความเกี่ยวข้องกับ
ระบบบํารุงรักษาในโรงพยาบาลและข้อมลูสาํคัญที่ใชใ้นการจัดการควบคุมกิจกรรมต่างๆ  
 
 การเตรียม Check List 

การใช้ Check list ในระหว่างการตรวจติดตามนั้น ถึงแมว่้าไม่ได้มีการระบุว่าจําเป็นต้องทํา แต่มี
การแนะนําใหน้ํามาใช้เนื่องจาก Check list จะช่วย ให้ข้อมูลหลังจากได้ตรวจติดตามแล้วว่าตรงไหนที่ได้
ตรวจแล้ว เป็นเครื่องช่วยความจําสําหรับจุดที่จะต้องให้ความสนใจ เป็นแนวทางสําหรับผู้ตรวจสอบเป็น
เครื่องแสดงว่าได้มีการติดตามแล้ว ใช้ประโยชน์ในการจดบันทึกและรวบรวมข้อมูลระหว่างการตรวจ
ติดตาม  
            นอกจากนี้ Check list ยังช่วยในการเป็นแนวทางการประชุม และการเตรียมรายงานการตรวจ
ติดตาม ผู้ตรวจสอบจะเลือก ใช้แบบฟอร์ม สําหรับ check list อย่างไรก็ได้แต่คําถามหรือหัวข้อควร
จะต้องเรียงตามลําดับของแนวความคิด ก่อนจะดําเนินการตรวจติดตามผู้ตรวจสอบ ควร จะระบุแผนการ
ตรวจเยี่ยมและวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมจุดต่างๆ ใน Check list ถึงแม้ผู้ตรวจสอบแต่ละคนจะมีวิธีการ
ทํางานที่ตนถนัด แต่กล วิธีที่เหมาะสมทั่วไปที่นิยมคือ  

1. เริ่มสร้างบรรยากาศโดยการแนะนําอย่างไม่เป็นทางการ อธิบายและพยายามทําให้ผู้ถูกสอบ
อยู่ในบรรยากาศปกติ  

II.ยืนยันหลักการ จัดทําโครงสร้างการแบ่งงาน และสถานะของระบบเอกสารการบํารุงรักษา ช้ี
จําแนกการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นหลังจากได้ตรวจติดตามครั้งก่อน ทวนสอบระบบเอกสารที่มีอยู่และที่
เก็บรักษาไว้  

2. จัดทํากระบวนการ จัดหาคําอธิบายวิธีการทํางานทั้งหมดของแผนกที่ทําการตรวจติดตาม 
ดําเนินการตามกระบวนการ และหาจุดทีจ่ะควบคุมที่เกีย่วข้อง ทวนสอบคําอธิบายว่าเป็นไปตามเนื้อหา
ของขั้นตอนปฏิบัติการหรือไม่  

3. เสาะหาข้อเท็จจริง "Objective evidence" สังเกตุกิจกรรมต่างๆ อ่านทบทวนบันทึก 
ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติการ ถามคําถามผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น เลือกเฉพาะจุดสําคัญและการควบคุมที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ยืนยันความครบถ้วนของระบบและประสิทธิผลของการดําเนินการ  

4. ตรวจกลับ -รวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะสร้างเส้นทางการตรวจติดตามในจุดอ่ืน และแผนกอื่น 
หรือย้อนติดตามเส้นทางการตรวจสอบที่ได้จัดทําไว้แล้ว ตรวจเทียบขั้นตอนการปฏิบัติการ หรือการสอบ
เทียบเครื่องมืออุปกรณ์ การฝกึอบรม และการตรวจเช็คของเอกสารควบคุม  

5. จบการทํางาน แสดงความขอบคุณในความร่วมมือและสรุปผลที่พบ  
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 รูปที่ 30  งานมาตรฐานการจัดระบบ กับการติดตามและประเมินผลการจัดระบบบํารุงรักษาใน  
              โรงพยาบาล กําลังบรรยายวิชาการที่เกี่ยวกับการจัดระบบบํารุงรักษาในโรงพยาบาล  
              ใหกั้บโรงพยาบาลที่เพิ่มเริ่มดําเนินการ ที่ยังขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดระบบ 

 
            เวลาที่ใช้ในการดําเนินการแต่ละขั้นตอนจะไม่แน่นอนตายตัว ผู้ตรวจสอบโดยมากมักจะเลอืกที่
จะแยกกระบวนการทั้งหมด ออกโดยที่จุด (iii)จะแบ่งออกเป็นหน่วยย่อยหรือเส้นทาง 
ย่อย และโดยทั่วไปตรงขั้นตอน (iii), (iv) และบางครั้ง (v) มักจะดําเนินการซ้ําหลายครั้งสําหรับ ส่วนต่างๆ 
ที่แตกต่างกันไปของกระบวนการ เช่น แทนที่จะตรวจกระบวนการตรวจสอบครั้งสุดทา้ย ทั้งหมดอาจจะ
แยกเป็นตรวจสอบผลิตภัณฑ ์ ขั้นสุดท้าย การเตรียมและออกใบรับรอง และการอนุญาตให้สินค้า
เคลื่อนย้ายได้ เป็นต้น ความต้องการ Check list และชนิดที่เหมาะสมจะแตกต่างกันไปตามแต่ละบริษัท 
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบ และประเพณีของแต่ละบริษัท ได้มีการแนะนําว่า เพื่อ
วัตถุประสงค์ของการตรวจติดตามภายใน ถึงแม้ว่า check list นั้นจะไม่ได้ครอบคลมุกว้างขวางทั้งระบบ 
แต่ควรที่จะสรา้งและพัฒนาขึ้น check list มาตรฐาน 
จะมีประโยชน์ช่วยให้การ ปฏิบัติเหมือนกันทั้งบริษัท และอาจใช้ประโยชน์ในการฝึกอบรม และเปน็การ
ง่ายต่อการทบทวน   
 
การดาํเนินการตรวจตดิตามภายใน 
การเปดิประชมุ 
            การตรวจติดตามภายในจะเริ่มต้นจากการยืนยันกับผู้จัดการแผนก หรือหน่วยงานที่จะตรวจ
ติดตามว่าจะดําเนินการตามกําหนดเวลาได้ไหมและเมื่อตรวจติดตามแล้วจะรายงานผลให้ทราบภายใน
เวลาเท่านั้นเท่านี้วัน  
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การใช้ Check list 
            ในระหว่างการดําเนินการจะต้องใช้ Check list ที่เตรียมไว้เป็นเครื่องมือช่วยเตือนความจําใน
การตรวจเช็คหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับบริเวณที่ตรวจ ติดตาม บางครั้งใน Check list จะเว้นที่ว่างไว้ให้จด
บันทึกข้อมูลทีไ่ด้ในระหว่างการตรวจติดตาม การใช้ Check list รวมกับวิธีการดําเนินการที่ ออกแบบไว้
ชัดเจน จะช่วยให้แนใ่จว่าหัวข้อที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทุกหัวข้อได้มีการทบทวนได้หมดในเวลาที่มีอยู่ของการ
ตรวจติดตาม และช่วยสร้าง ความประทับใจให้กับผู้ถูกตรวจสอบอีกด้วย  
 
การสัมภาษณ ์
            การที่จะได้ข้อมูลนั้นเทคนิคที่สําคัญคือ การสมัภาษณ์ ซึ่งจะถามผู้ที่ทํางานอยู่ว่าเขาทําอะไร 
ข้อมูลอะไรที่เขาได้รับ และส่งผ่านข้อมูลอะไรบ้างการสัมภาษณ์นั้นจะต้องคํานึงถึงวัตถุประสงค์ที่ทาํการ
ตรวจสอบติดตาม และต้องการให้ผู้ทีท่ํางานตรงจุดนั้นให้ข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งมากที่สุดและ ในเวลาสั้นที่สุด 
ดังนั้นจงึต้องระวังวิธีการถาม คําถามจึงควรเริ่มต้นด้วย อย่างไร ใคร ทาํไม อะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ แทนที่
จะถามว่าใช่หรือไม่ใช่ เช่น แทนที่จะถามว่า "คุณรับผิดชอบในการสอบเทียบเครื่องมือนี้ใช่ไหม" ควรถาม
ว่า "คุณรับผิดชอบอะไรในการสอบเทียบเครื่องมือนี้"  
            ในการสัมภาษณค์วรสัมภาษณต์ามเส้นทางเดินของข้อมูลและวัสดุ โดยขอให้ผู้ถูกตรวจสอบ
อธิบายและชี้แจงเกี่ยวกับตัวป้อน (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) ของแต่ละ
ขั้นตอน ถามถึงข้อมูลและเอกสารอะไรที่ผู้ถูกตรวจติดตามได้รับเมื่อจะเริ่มต้นดําเนินการที่เขา มสี่วน
เกี่ยวข้องในกระบวนการ และถามตามคําตอบที่ได้รับเหล่านั้นด้วยคําถามที่ใช้กันปกติสองคําถาม คือ 
"กรุณาแสดงด้วย" และ "แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อไป" คําถามควรจะสั้นและตรงประเด็น และควรระลึกว่าเป็น  
 

 
 

รูปที่ 31  ลักษณะของการสัมภาษณ์ที่ไม่เป็นทางการ จะได้ข้อมูลที่มีรายละเอียดมากและเป็นกันเอง 
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การสัมภาษณ์ไม่ใช่การซักฟอก ควรให้ผู้ถูกตรวจติดตามมีความรู้สึกเป็นกันเอง ซึ่งจะทําให้ได้ข้อมูลมาก
ขึ้นการพิจารณาถึงจํานวนเอกสารหรือบันทึก จะต้องทําการทบทวนเพื่อให้เป็นตัวแทน ของกิจกรรมที ่ 
ตรวจติดตามน้ัน ต้องคํานึงถึงเวลาที่มีเป็นหลัก ในช่วงแรกอาจจะใช้เพียงตัวอย่างจํานวนไม่มากนัก แต่
อาจจะเพิ่มจํานวนหากพบข้อมูลที่ช้ีให้เห็นว่าอาจจะเกิดปัญหา และหากพบว่าไม่เป็นไปตามข้อกําหนด
อาจจําเป็นต้อง เพิ่มตัวอย่างเพื่อการยืนยันของขนาดของปัญหา 
            ในการตรวจติดตามระบบเอกสาร เทคนิคที่ได้ผล คือการใหผู้้ถูกตรวจสอบหาเอกสารที่ต้องการ
ให้ ซึ่งปกติมักจะเกิดปัญหาเสมอว่า มีการเก็บเอกสารที่ไม่เรียบร้อยและไม่ถูกต้อง และเมื่อเรียกดูเอกสาร
ได้แล้ว ผู้ตรวจสอบอาจจะต้องตรวจเช็คดูในเรื่องของการควบคุมเอกสารด้วยว่าตรงตามความต้องการ 
ของข้อกําหนดหรือไม่ โดยปกติเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานและบันทึกข้อมูลจะต้องมีวันที่และหลกัฐาน
ช้ีให้เห็นการอนุมัติด้วย  
 
การเฝ้าสังเกต ุ
            การเฝ้าสังเกตุกิจกรรมต่างๆ ควรจะต้องซักถามถึงกระบวนการและการตัดสินดําเนินการต่างๆ 
โดยพิจารณาควบคู่กับเอกสาร และควรต้องตรวจสอบกลับเพื่อยืนยันว่ากิจกรรมต่างๆ นั้นได้ดําเนินการ
ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ระบุไว้ในเอกสาร และเมื่อทบทวนเอกสารทั้งระบบจะเห็นถึงความเป็นไปว่า
ตรงประเด็นของระบบบํารุงรักษาในโรงพยาบาลหรือไม่ ในการตรวจสอบกลับผู้ตรวจสอบควร มีชุดของ
เอกสารที่เกี่ยวข้องอยู่ในมือด้วย เพื่อเปรียบเทียบกับชุดของผู้ถูกตรวจสอบ ถึงแม้ว่าจะเตรียม check list 
มาเป็นอย่างดีแล้วแต่การตรวจดูเอกสารขั้นตอนปฏิบัติการอย่างเร็วๆ จะช่วยให้ทราบว่าทางทฤษฎีและ
ทางปฏิบัติตรงกันหรือไม่  

การเฝ้าสังเกตุกิจกรรมต่างๆ ในแผนกที่ตรวจสอบเป็นกุญแจสําคัญของการตรวจติดตาม การเฝ้า
สังเกตุเริ่มเมื่อผู้ตรวจ สอบมาถึงจุดที่จะตรวจสอบและเริม่สังเกตุจนการตรวจสอบสิ้นสุดลง การหาข้อมูล
พ้ืนฐานอาจจะมีประโยชน์ภายหลัง ผู้ตรวจสอบควร จะเดินช้าๆ และสังเกตุสิ่งแวดล้อมรอบด้านซึ่งอาจจะ
เป็นตัวช้ีไปถึงปัญหาได้ 
การเฝ้าสังเกตุจะเป็นทักษะที่พัฒนาจากประสบการณ์ที่สะสมมา  
 
การบนัทกึและหลกัฐานข้อเท็จจรงิ 
            ผู้ตรวจสอบควรจะต้องบันทึกหลักฐานข้อเท็จจริง (Objective Evidence) ทุกอย่างทั้งที่
ผิดพลาดและที่ตรงกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในทางปฏิบัติผู้ตรวจสอบจะหาวิธีบันทึกข้อมูลสั้นๆและมี
รหัสของตนเอง หากพบว่ามีข้อผิดพลาดควรจะต้องให้ผู้ทีติ่ดตามหรือผู้แทนของ ผู้ถูกตรวจสอบเห็นชอบ
ตามด้วย   
 
การรายงานขอ้ผดิพลาด 
            เมื่อทําการตรวจติดตามเสร็จแล้ว และประเมินข้อมูลที่ได้รวบรวมมา ผูต้รวจสอบมักประสบ
ปัญหาในการจดัทําเอกสาร และการรายงานจํานวนข้อผิดพลาดและสิ่งทีไ่ม่เป็นไปตามข้อกําหนดที่พบ มี
วิธีการบันทึกและรายงานสิ่งเหล่านี้หลายวิธีด้วยกัน แต่ที่นิยมกันคือ Non conformance reports 
(NCRs) / Corrective action requests (CARs) และ Non compliance notes (NCNs)   
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รูปที่ 32   แสดงรูปแบบการนําเสนอที่ใช้ของจริงประกอบการนําเสนอที่มีความชัดเจนมากที่สุด 
 
การนําเสนอ 

ปกติจะนําเสนอเป็นข้อสรุปเป็นคําพูดรวมถึงจุดที่ดี (ทีต่รงตามข้อกําหนด) และชี้ถึงจุดที่ไม่
เป็นไปตามข้อกําหนดหลักๆ (major non-compliances)  ทําการตกลงและลงนามในเอกสาร ทําการตก
ลงการแก้ไขใหถู้กต้อง (Corrective action) และกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสม  

 
คณุสมบตัิเบือ้งตน้ของผูต้รวจสอบ 

ผู้ตรวจสอบจําเป็นที่จะต้องได้รับการฝึกอบรมในเรื่องต่างๆ ดังนี้คือ  
- Observation Techniques  
- How to be objective  
- How to audit  
- How to report on the audit. 

 
 
 

 


