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ข้อก ำหนด 
ด้ำนสื่อสำรในโรงพยำบำล 

 

ขอบข่ำย 
1. ข้อก ำหนดด้ำนส่ือสำรในโรงพยำบำลนี้ ก ำหนดข้อแนะน ำและด้ำนระบบส่ือสำรท่ีใช้ใน

โรงพยำบำล เพื่อควำมพร้อมในกำรใช้งำนอย่ำงถูกต้อง ตำมกฎระเบียบและกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง 
2. ข้อก ำหนดด้ำนส่ือสำรในโรงพยำบำลนี้ สำมำรถใช้ได้กับโรงพยำบำลทุกประเภท ทุกขนำด 

 
บทนิยำม 

1. ระบบส่ือสำร  หมำยถึง กำรส่ือสำรด้ำนกำรใช้ระบบเรียกพยำบำล เครื่องวิทยุคมนำคม
โทรศัพท์เสียงตำมสำย เคเบ้ิลทีวี  กล้องวงจรปิด  ระบบเครือข่ำยส่ือสำรข้อมูล 

2. เครื่องวิทยุคมนำคม  หมำยถึงวิทยุส่ือสำรคมนำคมชนิดประจ ำท่ี ชนิดเคล่ือนท่ี (ติดต้ังใน
ยำนพำหนะ)หรือชนิดมือถือ  ระบบ VHF/FM, HF/SSB ,UHF/FM 

3. ตรวจสอบ    หมำยถึง กำรตรวจพิจำรณำควำมเรียบร้อยของช้ินส่วนหรือกลไกกำรท ำงำน
อุปกรณ์ส่ือสำรให้มีควำมพร้อมใช้งำน ตำมท่ีก ำหนด 

4. บ ำรุงรักษำ หมำยถึง กำรดูแลช้ินส่วนหรือกลไกตำมระยะเวลำใช้งำนอุปกรณ์ส่ือสำรตลอด
ระยะเวลำใช้งำน ให้อยู่ในสภำพสมบูรณ์พร้อมใช้งำน  ตำมท่ีก ำหนด 

5. ทดสอบ หมำยถึง กำรตรวจสอบและทดลองใช้งำน ช้ินส่วนอุปกรณ์หรือกลไกกำรท ำงำนของ
อุปกรณ์เพื่อควำมถูกต้อง ตำมท่ีก ำหนด 

 
บททั่วไป 

1. โรงพยำบำลต้องมีหน่วยงำนรับผิดชอบด้ำนระบบส่ือสำร 
2. โรงพยำบำลต้องจัดให้มีข้อบังคับและคู่มือว่ำด้วยกำรใช้ระบบส่ือสำรท้ังภำยในภำยนอก

องค์กรและต้องจัดให้มีกำรอบรมกำรฝึกปฏิบัติจนกว่ำบุคลำกรจนสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องในกำร
ท ำงำนทุกระดับ 

3. ครุภัณฑ์ ส่ือสำรต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับรองมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 

4. ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ด้ำนระบบส่ือสำรประเภทท่ีกฎหมำยก ำหนดให้ต้องมีกำรขออนุญำต
ติดต้ัง ขออนุญำตใช้งำน และกำรยกเลิกกำรใช้งำนต้องปฏิบัติตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

5. กำรติดต้ังและกำรใช้งำนอุปกรณ์ส่ือสำรต้องเป็นไปหลักวิศวกรรมหรือมำตรฐำนท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน 

6. ผู้ควบคุมกำรติดต้ังและบ ำรุงรักษำระบบส่ือสำร 
1) ต้องปฏิบัติตำมท่ีกฎหมำยควบคุมก ำหนด 
2) จบกำรศึกษำในระดับไม่ต่ ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพ(ด้ำนท่ีเกี่ยวข้อง) 
3) มีประสบกำรณ์ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องไม่น้อยกว่ำ 1 ปี หรือ 
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4) ผ่ำนกำรอบรมกำรบ ำรุงรักษำจำกผู้ผลิตหรือผู้แทนจ ำหน่ำยหรือวิศวกรหรือ
ผู้เช่ียวชำญ 

7. กำรยกเลิกกำรใช้งำนครุภัณฑ์ส่ือสำรต้องปฏิบัติตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
 

เคร่ืองวิทยุคมนำคม 
1. โรงพยำบำลต้องปฏิบัติตำมระเบียบ คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ แล

กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.)  
2. โรงพยำบำล จัดท ำข้อมูลประวัติครุภัณฑ์ระบบส่ือสำรโดยเฉพำะเครื่องวิทยุคมนำคมใน

โรงพยำบำล ประกอบด้วย 
1) ช่ือครุภัณฑ์(ระบุช่ือตำมแนวทำงกำรก ำหนดรหัสเครื่องมือ) 
2) ID Number (หมำยเลข  กสทช.) 
3) ยี่ห้อ(ช่ือทำงกำรค้ำ) 
4) รุ่น(ช่ือหรือรหัสรุ่นของเครื่อง) 
5) หมำยเลขเครื่อง(เลขล ำดับกำรผลิตเครื่อง) 
6) ผู้ผลิต(บริษัทผู้ผลิตเครื่อง) 
7) ประเทศผู้ผลิต(ประเทศผู้ผลิตหรือประเทศเจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำ) 
8) ผู้จ ำหน่ำย 

 ช่ือสถำนประกอบกำร 
 ท่ีอยู่  
 เบอร์โทรศัพท์  

9) รำคำครุภัณฑ์ส่ือสำร 
10) วันท่ีได้รับครุภัณฑ์(วันท่ีได้รับครุภัณฑ์เข้ำใช้งำนในโรงพยำบำล) 
11) วิธีกำรได้มำครุภัณฑ์(เอกสำรอ้ำงอิงกำรได้มำของครุภัณฑ์ ได้แก่ กำรจัดซื้อ จัดจ้ำง 

กำรน ำเข้ำ กำรโอน กำรบริจำค เป็นต้น) 
11) ใช้งำน(อำคำร สถำนท่ี และห้องท่ีติดต้ังใช้งำน หรือน ำไปใช้งำน) 
12) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องวิทยุคมนำคม 
13) ตองมีขอมูลเครื่องวิทยุคมนำคมและอุปกรณวิทยุคมนำคมท่ีใชส ำหรับติดต้ัง ณ สถำนี 
 วิทยุคมนำคมนั้น ไมวำจะเปนชนิดของสำยอำกำศ ควำมยำวและชนิดของสำยน ำ

สัญญำณ ชนิดของขั้วตอ กำร ต่อพวง ขอมูลอัตรำขยำยและรูปแบบกำรแพรกระจำย
คล่ืนของสำยอำกำศ และรำยละเอียดทำงไฟฟำต่ำง ๆ 

3. จัดให้มีกำรบ ำรุงรักษำระบบส่ือสำร ตำมคู่มือกำรใช้งำนท่ีผู้ผลิตก ำหนด หำกไม่มี คู่มือ
ดังกล่ำวให้วิศวกรหรือผู้เช่ียวชำญ ก ำหนดขึ้นเป็นคู่มือและด ำเนินกำรบ ำรุงรักษำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
เก็บผลกำรด ำเนินกำรไว้เพื่อกำรตรวจติดตำม 

4. จัดให้มีกำรตรวจสอบ หรือทดสอบ ก่อนกำรใช้งำนทุกครั้งโดยผู้ดูแลรับผิดชอบกำรใช้งำน 
และเก็บผลกำรด ำเนินกำรไว้เพื่อกำรตรวจติดตำม 

5. ผู้ใช้งำนเครื่องวิทยุคมนำคมต้องได้รับอนุญำตและมีบัตรประจ ำตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนำคม 
6. จัดให้มีระบบไฟฟ้ำส ำรอง ส ำหรับระบบโดยเฉพำะเพื่อรองรับกำรใช้งำนในกรณีฉุกเฉิน 
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ระบบเสียงตำมสำย 

 โรงพยำบำลต้องมีระบบเสียงตำมสำย โดยมีข้อก ำหนดดังนี ้
1. โรงพยำบำล จัดท ำข้อมูลระบบเสียงตำมสำยในโรงพยำบำล 

1) ช่ือครุภัณฑ์(ระบุช่ือตำมแนวทำงกำรก ำหนดรหัสเครื่องมือ) 
2) ID Number (หมำยเลขประจ ำตัวครุภัณฑ์ท่ีไม่เปล่ียนแปลงตลอดอำยุกำรใช้งำน) 
3) ยี่ห้อ(ช่ือทำงกำรค้ำ) 
4) รุ่น(ช่ือหรือรหัสรุ่นของเครื่อง) 
5) หมำยเลขเครื่อง(เลขล ำดับกำรผลิตเครื่อง) 
6) ผู้ผลิต(บริษัทผู้ผลิตเครื่อง) 
7) ประเทศผู้ผลิต(ประเทศผู้ผลิตหรือประเทศเจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำ) 
8) ผู้จ ำหน่ำย 

 ช่ือสถำนประกอบกำร 
 ท่ีอยู่  
 เบอร์โทรศัพท์  

9) รำคำระบบเสียงตำมสำย 
10) วันท่ีได้รับครุภัณฑ์(วันท่ีได้รับครุภัณฑ์เข้ำใช้งำนในโรงพยำบำล) 
11) วิธีกำรได้มำครุภัณฑ์ 
12) สถำนท่ีใช้งำน(อำคำร สถำนท่ีและห้องท่ีติดต้ังใช้งำนหรือน ำไปใช้งำน) 

2. จัดให้มีกำรบ ำรุงรักษำระบบเสียงตำมสำย ตำมคู่มือกำรใช้งำนท่ีผู้ผลิตก ำหนด หำกไม่มีคู่มือ
ดังกล่ำวให้โรงพยำบำลหรือวิศวกรหรือผู้เช่ียวชำญ ก ำหนดขึ้นเป็นคู่มือและด ำเนินกำรบ ำรุงรักษำอย่ำงน้อยปี
ละ 1 ครั้ง และเก็บผลกำรด ำเนินกำรไว้เพื่อกำรตรวจติดตำม 

3. จัดให้มีผังแสดงกำรประกำศแต่ละจุด  และกำรประกำศท้ังหมดของพื้นท่ีให้บริกำรระบบ 
4. จัดให้มีระบบไฟฟ้ำส ำรอง ส ำหรับระบบโดยเฉพำะเพื่อรองรับกำรใช้งำนในกรณีฉุกเฉิน  
5. จัดให้มีกำรตรวจสอบ หรือทดสอบ กำรใช้งำนโดยผู้ดูแลรับผิดชอบกำรใช้งำนและเก็บผลกำร

ด ำเนินกำรไว้เพื่อกำรตรวจติดตำม 
6. ต้องมีกำรจัดเก็บข้อมูลกำรประกำศ ไว้เพื่อกำรตรวจสอบและประเมินผล  

 
ระบบโทรศัพท์ 

โรงพยำบำลต้องมีระบบโทรศัพท ์โทรสำร ส ำหรับกำรติดต่อภำยนอกและภำยในหน่วยงำน โดย
มีข้อก ำหนดดังนี้ 

1.โรงพยำบำล จัดท ำข้อมูลระบบโทรศัพท์ โทรสำร ภำยในโรงพยำบำล 
1) ช่ือครุภัณฑ์(ระบุช่ือตำมแนวทำงกำรก ำหนดรหัสเครื่องมือ) 
2) ID Number 
3) ยี่ห้อ(ช่ือทำงกำรค้ำ) 
4) รุ่น(ช่ือหรือรหัสรุ่นของเครื่อง) 
5) หมำยเลขเครื่อง(เลขล ำดับกำรผลิตเครื่อง) 
6) ผู้ผลิต(บริษัทผู้ผลิตเครื่อง) 
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7) ประเทศผู้ผลิต(ประเทศผู้ผลิตหรือประเทศเจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำ) 
8) ผู้จ ำหน่ำย 

 ช่ือสถำนประกอบกำร 
 ท่ีอยู่ 
 เบอร์โทรศัพท์  

9) รำคำระบบโทรศัพท์ 
10) วันท่ีได้รับครุภัณฑ์  (วันท่ีได้รับครุภัณฑ์เข้ำใช้งำนในโรงพยำบำล) 
11) วิธีกำรได้มำครุภัณฑ์ 
12) สถำนท่ีใช้งำน(อำคำร สถำนท่ีและห้องท่ีติดต้ังใช้งำน หรือน ำไปใช้งำน) 

2. จัดให้มีกำรบ ำรุงรักษำระบบโทรศัพท์ ตำมคู่มือกำรใช้งำนท่ีผู้ผลิตก ำหนด หำกไม่มีคู่มือ
ดังกล่ำวให้โรงพยำบำลหรือวิศวกรหรือผู้เช่ียวชำญ ก ำหนดขึ้นเป็นคู่มือและด ำเนินกำรบ ำรุงรักษำอย่ำงน้อยปี
ละ 1 ครั้ง และเก็บผลกำรด ำเนินกำรไว้เพื่อกำรตรวจติดตำม  

3. ต้องมีฐำนข้อมูลหมำยเลขโทรศัพท์ภำยในของโรงพยำบำล 
๔. จัดให้มีกำรประชำสัมพันธ์หมำยเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 
๕. จัดให้มีระบบไฟฟ้ำส ำรอง ส ำหรับระบบโดยเฉพำะเพื่อรองรับกำรใช้งำนในกรณีฉุกเฉิน  
๖. จัดให้มีกำรตรวจสอบหรือทดสอบ กำรใช้งำนโดยผู้ดูแลรับผิดชอบกำรใช้งำน และเก็บผลกำร

ด ำเนินกำรไว้เพื่อกำรตรวจติดตำม 
 

ระบบเรียกพยำบำล 
โรงพยำบำลต้องจัดให้มีระบบเรียกพยำบำล ตำมจ ำนวนของเตียงผู้ป่วยท่ีให้บริกำรเพื่อใช้

ติดต่อส่ือสำรระหว่ำงเจ้ำหน้ำท่ีกับผู้ป่วย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยได้ในยำมฉุกเฉิน  
1. โรงพยำบำล จัดท ำข้อมูลระบบเรียกพยำบำลในโรงพยำบำล 

1) ช่ือครุภัณฑ์(ระบุช่ือตำมแนวทำงกำรก ำหนดรหัสเครื่องมือ) 
2) ID Number 
3) ยี่ห้อ(ช่ือทำงกำรค้ำ) 
4) รุ่น(ช่ือหรือรหัสรุ่นของเครื่อง) 
5) หมำยเลขเครื่อง(เลขล ำดับกำรผลิตเครื่อง) 
6) ผู้ผลิต(บริษัทผู้ผลิตเครื่อง) 
7) ประเทศผู้ผลิต(ประเทศผู้ผลิตหรือประเทศเจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำ) 
8) ผู้จ ำหน่ำย 

 ช่ือสถำนประกอบกำร 
 ท่ีอยู่  
 เบอร์โทรศัพท์ 

9) รำคำระบบเรียกพยำบำล 
10) วันท่ีได้รับครุภัณฑ์(วันท่ีได้รับครุภัณฑ์เข้ำใช้งำนในโรงพยำบำล) 
11) วิธีกำรได้มำครุภัณฑ์ 
12) สถำนท่ีใช้งำน(อำคำร สถำนท่ีและห้องท่ีติดต้ังใช้งำน หรือน ำไปใช้งำน) 



๙๘ 

 

2. จัดให้มีกำรบ ำรุงรักษำระบบเรียกพยำบำล ตำมคู่มือกำรใช้งำนท่ีผู้ผลิตก ำหนด หำกไม่มีคู่มือ
ดังกล่ำวให้โรงพยำบำลหรือวิศวกรหรือผู้เช่ียวชำญ ก ำหนดขึ้นเป็นคู่มือและด ำเนินกำรบ ำรุงรักษำอย่ำงน้อยปี
ละ 1 ครั้ง และเก็บผลกำรด ำเนินกำรไว้เพื่อกำรตรวจติดตำม 

3. จัดให้มีผังแสดงต ำแหน่งของพื้นท่ีให้บริกำรระบบ 
4. จัดให้มีระบบไฟฟ้ำส ำรอง ส ำหรับระบบโดยเฉพำะเพื่อรองรับกำรใช้งำนในกรณีฉุกเฉิน  
5. จัดให้มีกำรตรวจสอบหรือทดสอบ กำรใช้งำนโดยผู้ดูแลรับผิดชอบกำรใช้งำนและเก็บผลกำร

ด ำเนินกำรไว้เพื่อกำรตรวจติดตำม 
 

ระบบกล้องวงจรปิด 
โรงพยำบำลต้องมีระบบกล้องวงจรปิด ส ำหรับกำรควบคุมควำมปลอดภัย  ติดตำมสถำนกำรณ์ 

กำรส่ือสำร ภำยในหน่วยงำน 
1. โรงพยำบำล จัดท ำข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด ภำยในโรงพยำบำล 

1) ช่ือครุภัณฑ์(ระบุช่ือตำมแนวทำงกำรก ำหนดรหัสเครื่องมือ) 
2) ID Number  
3) ยี่ห้อ(ช่ือทำงกำรค้ำ) 
4) รุ่น(ช่ือหรือรหัสรุ่นของเครื่อง) 
5) หมำยเลขเครื่อง(เลขล ำดับกำรผลิตเครื่อง) 
6) ผู้ผลิต(บริษัทผู้ผลิตเครื่อง) 
7) ประเทศผู้ผลิต(ประเทศผู้ผลิตหรือประเทศเจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำ) 
8) ผู้จ ำหน่ำย 

 ช่ือสถำนประกอบกำร 
 ท่ีอยู่  
 เบอร์โทรศัพท์  

9) รำคำระบบกล้องวงจรปิด 
10) วันท่ีได้รับครุภัณฑ์  (วันท่ีได้รับครุภัณฑ์เข้ำใช้งำนในโรงพยำบำล) 
11) วิธีกำรได้มำครุภัณฑ์ 
12) สถำนท่ีใช้งำน(อำคำร สถำนท่ีและห้องท่ีติดต้ังใช้งำน หรือน ำไปใช้งำน) 

2. จัดให้มีกำรบ ำรุงรักษำระบบกล้องวงจรปิด ตำมคู่มือกำรใช้งำนท่ีผู้ผลิตก ำหนด หำกไม่มีคู่มือ
ดังกล่ำว ให้โรงพยำบำลหรือวิศวกรหรือผู้เช่ียวชำญ ก ำหนดขึ้นเป็นคู่มือและด ำเนินกำรบ ำรุงรักษำอย่ำงน้อยปี
ละ 1 ครั้ง และเก็บผลกำรด ำเนินกำรไว้เพื่อกำรตรวจติดตำม 

3. ต้องมีฐำนข้อมูลของกล้องวงจรปิด  ภำยในของโรงพยำบำล 
๔. จัดให้มีกำรติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดท่ีมีควำมละเอียดสูง  ในจุดท่ีส ำคัญ  และต้องกำร

ควบคุมอย่ำงท่ัวถึง  
๕. จัดให้มีระบบไฟฟ้ำส ำรอง ส ำหรับระบบโดยเฉพำะเพื่อรองรับกำรใช้งำนในกรณีฉุกเฉิน  
6. จะต้องมีกำรตรวจสอบติดตำมได้ท้ังภำยในและจำกภำยนอกโดยผ่ำนระบบเครือข่ำยส่ือสำร

ข้อมูล 
7. จัดให้มีกำรตรวจสอบหรือทดสอบ กำรใช้งำนโดยผู้ดูแลรับผิดชอบกำรใช้งำน และเก็บผลกำร

ด ำเนินกำรไว้เพื่อกำรตรวจติดตำม 



๙๙ 

 

ระบบเคเบิ้ลทีวี 
โรงพยำบำลต้องมีระบบเคเบิ้ลทีวี ส ำหรับกำรเผยแพร่ข้อมูล  ติดตำมสถำนกำรณ์ กำรส่ือสำร 

ระหว่ำงผู้รับบริกำรและบุคลำกรภำยในหน่วยงำน 
1. โรงพยำบำล จัดท ำข้อมูลระบบเคเบิ้ลทีวี ภำยในโรงพยำบำล 

1) ช่ือครุภัณฑ์(ระบุช่ือตำมแนวทำงกำรก ำหนดรหัสเครื่องมือ) 
2) ID Number  
3) ยี่ห้อ(ช่ือทำงกำรค้ำ) 
4) รุ่น(ช่ือหรือรหัสรุ่นของเครื่อง) 
5) หมำยเลขเครื่อง(เลขล ำดับกำรผลิตเครื่อง) 
6) ผู้ผลิต(บริษัทผู้ผลิตเครื่อง) 
7) ประเทศผู้ผลิต(ประเทศผู้ผลิตหรือประเทศเจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำ) 
8) ผู้จ ำหน่ำย 

 ช่ือสถำนประกอบกำร 
 ท่ีอยู่  
 เบอร์โทรศัพท์  

9) รำคำระบบเคเบ้ิลทีวี 
10) วันท่ีได้รับครุภัณฑ์  (วันท่ีได้รับครุภัณฑ์เข้ำใช้งำนในโรงพยำบำล) 
11) วิธีกำรได้มำครุภัณฑ์ 
12) สถำนท่ีใช้งำน(อำคำร สถำนท่ีและห้องท่ีติดต้ังใช้งำน หรือน ำไปใช้งำน) 

2. จัดให้มีกำรบ ำรุงรักษำระบบเคเบิ้ลทีวี ตำมคู่มือกำรใช้งำนท่ีผู้ผลิตก ำหนด หำกไม่มีคู่มือ
ดังกล่ำวให้โรงพยำบำลหรือวิศวกรหรือผู้เช่ียวชำญ ก ำหนดขึ้นเป็นคู่มือและด ำเนินกำรบ ำรุงรักษำอย่ำงน้อยปี
ละ 1 ครั้ง และเก็บผลกำรด ำเนินกำรไว้เพื่อกำรตรวจติดตำม 

3. ต้องมีฐำนข้อมูลของเคเบ้ิลทีวี  จ ำนวนช่องในกำรกระจำยข้อมูล จุดติดต้ัง  เวลำในกำรใช้งำน  
ภำยในของโรงพยำบำล 

4. จัดให้มีกำรติดต้ังระบบเคเบ้ิลทีวี  ในจุดท่ีส ำคัญ  เพื่อกำรรำยงำนภำยในองค์กร และข้อมูลท่ี
ต้องกำรเผยแพร่ให้กับผู้รับบริกำร 

5. จัดให้มีกำรตรวจสอบหรือทดสอบ กำรใช้งำนโดยผู้ดูแลรับผิดชอบกำรใช้งำน และเก็บผลกำร
ด ำเนินกำรไว้เพื่อกำรตรวจติดตำม 

 
ระบบเครือข่ำยสื่อสำรข้อมูล 

โรงพยำบำลต้องมีระบบเครือข่ำยส่ือสำรข้อมูลกำรติดต่อส่ือสำรทำงด้ำนข้อมูล เพื่อให้กำร
ด ำเนินกำรขององค์กรเป็นไปอย่ำงดีส ำหรับกำรส่ือสำร ท้ังแนวรำบและแนวระดับ ท้ังภำยในและภำยนอก
หน่วยงำน 

1. โรงพยำบำล จัดท ำข้อมูลเครือข่ำยส่ือสำรข้อมูล  ภำยในโรงพยำบำล 
1) ช่ือครุภัณฑ์(ระบุช่ือตำมแนวทำงกำรก ำหนดรหัสเครื่องมือ) 
2) ID Number 
3) ยี่ห้อ(ช่ือทำงกำรค้ำ) 
4) รุ่น(ช่ือหรือรหัสรุ่นของเครื่อง) 



๑๐๐ 

 

5) หมำยเลขเครื่อง(เลขล ำดับกำรผลิตเครื่อง) 
6) ผู้ผลิต(บริษัทผู้ผลิตเครื่อง) 
7) ประเทศผู้ผลิต(ประเทศผู้ผลิตหรือประเทศเจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำ) 
8) ผู้จ ำหน่ำย 

 ช่ือสถำนประกอบกำร 
 ท่ีอยู่  
 เบอร์โทรศัพท์  

9) รำคำระบบเครือข่ำยส่ือสำรข้อมูล 
10) วันท่ีได้รับครุภัณฑ์  (วันท่ีได้รับครุภัณฑ์เข้ำใช้งำนในโรงพยำบำล) 
11) วิธีกำรได้มำครุภัณฑ์ 
12) สถำนท่ีใช้งำน(อำคำร สถำนท่ีและห้องท่ีติดต้ังใช้งำน หรือน ำไปใช้งำน) 

2. จัดให้มีกำรบ ำรุงรักษำระบบเครือข่ำยส่ือสำรข้อมูล ตำมคู่มือกำรใช้งำนท่ีผู้ผลิตก ำหนด หำก
ไม่มีคู่มือดังกล่ำวให้โรงพยำบำลหรือวิศวกรหรือผู้เช่ียวชำญ ก ำหนดขึ้นเป็นคู่มือและด ำเนินกำรบ ำรุงรักษำ
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และเก็บผลกำรด ำเนินกำรไว้เพื่อกำรตรวจติดตำม 

3. ต้องมีฐำนข้อมูลของเครือข่ำยส่ือสำรข้อมูล  ภำยในของโรงพยำบำล 
4. จัดให้มีกำรติดต้ังเครือข่ำยส่ือสำรข้อมูล ท้ังภำยในและภำยนอกโรงพยำบำล โดยมุ่งเน้นควำม

ปลอดภัยในกำรใช้งำน กำรควบควบคุมอย่ำงท่ัวถึง  โดยต้องสำมำรถแยกระบบกันได้อย่ำงชัดเจน 
5. จัดให้มีระบบไฟฟ้ำส ำรอง ส ำหรับระบบโดยเฉพำะเพื่ อรองรับกำรใช้งำนในกรณีฉุกเฉิน

จะต้องมีกำรตรวจสอบติดตำมได้ท้ังภำยในและจำกภำยนอก 
6. จัดให้มีกำรตรวจสอบหรือทดสอบ กำรใช้งำนโดยผู้ดูแลรับผิดชอบกำรใช้งำน และเก็บผลกำร

ด ำเนินกำรไว้เพื่อกำรตรวจติดตำม 

 


