
วัตถุประสงค์  :  

 
ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเส่ียง

 

1. นโยบายจากผู้บริหาร 4,800 นาที

2. การรวบรวมจัดเตรียมข้อมูล

1. การเสนอแผนการปฏิบัติงาน 180 นาที

    1. การประสานงานแจ้งแผน 2,400 นาที

ปฏิบัติงานกับโรงพยาบาล

.

   1. การขออนุมัติ 2,400 นาที

2. การประสานงานกับโรงพยาบาล

3. การเตรียมความพร้อม

กิจกรรมตรวจวิศวกรรมความปลอดภัย
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด
รายงานทางการเงินถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างครบถ้วนถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานท่ีก าหนด

ระยะเวลา

1. หัวหน้า/เจ้าหน้าท่ีกลุ่ม วศ. 
ประชุม/จัดท าแผนการปฏิบัติงาน 

4. เจ้าหน้าท่ีกลุ่ม วศ. เตรียมด าเนินการ
ปฏิบัติตามแผน

เจ้าหน้าท่ีกลุ่ม
มาตรฐาน
วิศวกรรม
การแพทย์

3. จนท.กลุ่ม วศ. จัดท าหนังสือแจ้ง
แผนการปฏิบัติงานให้ รพ.กลุ่มเป้าหมาย

เจ้าหน้าท่ีกลุ่ม
มาตรฐาน
วิศวกรรม
การแพทย์

เจ้าหน้าท่ีกลุ่ม
มาตรฐาน
วิศวกรรม
การแพทย์

เจ้าหน้าท่ีกลุ่ม

เจ้าหน้าท่ีกลุ่ม
มาตรฐาน
วิศวกรรม
การแพทย์



   1. จ านวนการตรวจมาตรฐาน 2,400 นาที

ความปลอดภัย 7 ด้าน

  1. การจัดท าหนังสือสรุปรายงาน 60 นาที

ให้กับทางโรงพยาบาล

1. การท าหนังสือสรุปรายงาน 180 นาที

เสนอผู้อ านวยการ

  1. เวลาการจัดท ารายงาน 2,400 นาที

   1. การท าหนังสือเสนอรายงาน 480 นาที

5. เจ้าหน้าท่ีกลุ่ม วศ. เข้าด าเนินการ
ตามแผน

6. สรุปผลการด าเนินงานแจ้งผู้บริหาร
ของทางโรงพยาบาลทราบ

7. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน

8. จัดท ารายงานผลการตรวจวิศวกรรม
ความปลอดภัย

เจ้าหน้าท่ีกลุ่ม
มาตรฐาน
วิศวกรรม
การแพทย์

เจ้าหน้าท่ีกลุ่ม
มาตรฐาน
วิศวกรรม
การแพทย์

เจ้าหน้าท่ีกลุ่ม
มาตรฐาน
วิศวกรรม
การแพทย์

เจ้าหน้าท่ีกลุ่ม
มาตรฐาน
วิศวกรรม
การแพทย์

เจ้าหน้าท่ีกลุ่ม
มาตรฐาน
วิศวกรรม
การแพทย์

9. เสนอผู้บริหารพิจารณา รายงานผล



  1. การจัดท าไฟล์ข้อมูลเพ่ือส่งให้กับ 60 นาที

ทางโรงพยาบาล

รวมระยะเวลาประมาณ 15,360 นาที

เจ้าหน้าท่ีกลุ่ม
มาตรฐาน
วิศวกรรม
การแพทย์

10. เจ้าหน้าท่ีกลุ่ม วศ. จัดส่งรายงานผล
ให้โรงพยาบาล
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วิธีปฏิบัต ิกิจกรรมตรวจวศิวกรรมความปลอดภัย 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่  6 

วัตถุประสงค ์ :  1.เพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นไปแนวทางตามมาตรฐานเดียวกัน 

 2.เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 

 3.ยกระดับการให้บริการของกลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่ 6   

การตรวจวิศวกรรมความปลอดภัย มีขั้นตอนการดำเนินงาน 10 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1   ประชุม/จัดทำแผนการปฏิบัติงาน   
                      หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์  รับนโยบายจากผู้บริหารระดับศูนย์/กองฯกรมฯ
และรวบรวมจัดเตรียมข้อมูล ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์และผู้เกี่ยวข้อง  เพ่ือพิจารณา
จัดทำแผนการปฏิบัติงาน ประสานแจ้งโรงพยาบาลเป้าหมายเพ่ือกำหนดลงแผนปฏิบัติงาน กำหนดหน้าที่
รับผิดชอบของบุคลากร  ให้สอดคล้องกับค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด  ระยะเวลา  4,800  นาท ี

 ขั้นตอนที่ 2 เสนอผู้บริหารพิจารณา   
          หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์  เสนอแผนเพ่ือขอความเห็นชอบ  และพิจารณา

อนุมัติแผนการดำเนินงานจากผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่  6  ระยะเวลา  180 นาท ี  

ขั้นตอนที่ 3  แจ้งแผนปฏิบัติงานให้กับ โรงพยาบาลเป้าหมาย   

ทำหนังสือประสานงานแจ้งแผนการปฏิบัติงานให้กับ โรงพยาบาลเป้าหมาย เมื่อแผน 

ปฏิบัติงาน ได้รับความเห็นชอบ  และอนุมัติ จากผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่  6    มอบหมาย
ให้ผู้รับผิดชอบทำหนังสือประสานงานแจ้งแผนแผนการปฏิบัติงานโรงพยาบาลเป้าหมาย  ระยะเวลา  2,400 
นาท ี    

 ขั้นตอนที่ 4  เตรียมดำเนินการ   

                     หัวหน้าทีมผู้รับผิดชอบ  ขออนุมัติ  เตรียมการ  ประสานงาน  โรงพยาบาลเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติงาน ก่อนเข้าดำเนินการล่วงหน้า ๑ สัปดาห์  ดำเนินการทำหนังสือ ขออนุมัติ/ยืมเงิน/ส่งตัว และ
เตรียมความพร้อม เครื่องมือ/ยานพาหนะ   ระยะเวลา  2,400 นาท ี  
           ขั้นตอนที่ 5  เข้าดำเนินการตามแผน   

เมื่อเดินทางถึงโรงพยาบาลเป้าหมาย  หัวหน้าทีมผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเข้าประสานงานและรายงานตัว
ต่อผู้บริหารฯ  ทีมงานผู้รับผิดชอบที่เข้าปฏิบัติงานดำเนินการตามกระบวนการตรวจวิศวกรรมความปลอดภัย  
รพศ./รพท. ระยะเวลา  2,400 นาท ี รพช.ระยะเวลา  1,440 นาท ี  

          ขั้นตอนที่ 6  สรุปผลการดำเนินการแจ้งผู้บริหารโรงพยาบาลทราบ   

          เมื่อทีมงานผู้รับผิดชอบที่เข้าปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย  หัวหน้าทีมจัดทำหนังสือสรุปรายงานผลการ
ดำเนินการแจ้งผู้บริหาร โรงพยาบาล เพ่ือทราบ ระยะเวลา  60 นาที   
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  ขั้นตอนที่ 7  สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน  

                     หัวหน้าทีมผู้รับผิดชอบที่เข้าปฏิบัติงานทำหนังสือสรุปรายงาน การตรวจวิศวกรรมความ
ปลอดภัย    รายงานการเดินทาง เสนอผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่  6  ทราบและอนุมัติ    
ระยะเวลา  180 นาท ี  

         ขั้นตอนที่ ๘ จัดทำรายงานผลการตรวจวิศวกรรมความปลอดภัย   

                    หัวหน้าทีมผู้รับผิดชอบที่เข้าปฏิบัติงานจัดทำรายงานผลการตรวจวิศซกรรมความปลอดภัย    
เสนอหัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ลงนามตรวจสอบ  ระยะเวลา  2,400 นาท ี  

 
         ขั้นตอนที่ 9  เสนอผู้บริหารพิจารณา รายงานผลการบำรุงรักษา ทดสอบ สอบเทียบ

มาตรฐานเครื่องมือแพทย์  

                    หัวหน้าทีมผู้รับผิดชอบที่เข้าปฏิบัติงานเสนอรายงานผลการตรวจวิศวกรรมความปลอดภัย  
เพ่ือขอความเห็นชอบ  จากผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่  6 และอนุมัติให้สามารถจัดส่งเอกสาร
ให้กับโรงพยาบาลเป้าหมายได ้  ระยะเวลา  480 นาที   

 
           ขั้นตอนที่ 10  จัดส่งไฟล์เอกสารให้โรงพยาบาลเป้าหมาย  

                     หัวหน้าทีมผู้รับผิดชอบที่เข้าปฏิบัติงานจัดทำรายงานผลการตรวจวิศวกรรมความปลอดภัย  
และจัดส่งเอกสารให้โรงพยาบาลเป้าหมายภายใน 8 สัปดาห์  หลังจากเข้าปฏิบัติงานแล้วเสร็จ  โดยจัดส่งเป็น
ไฟล์ PDF อีเมลผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของโรงพยาบาล  ระยะเวลา  60 นาที/แห่ง   

 

 



ค ำถำม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ ค ำอธิบำย / ค ำตอบ
1. จัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำน 

1.1 มีนโยบายจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ✓

1.2 มีข้อมูลท่ีเก่ียวกับการจัดท าแผนปฏิบัติงานครบถ้วน ✓

๒. ข้ันตอนกำรด ำเนินงำนตำมแผน
   2.1 มีการก าหนดบุคลากรในการปฏิบัติงาน ✓

2.2 การประสานงานแจ้งแผนปฏิบัติงานกับโรงพยาบาล ✓

 2.3 การขออนุมัติไปราชการ ✓

2.4 จัดเตรียมความพร้อมทางด้านเคร่ืองมือครบถ้วน ✓

2.5 ปฏิบัติงานได้ตามแผนท่ีก าหนดไว้ ✓

3. สรุปกำรด ำเนินงำน
3.1 มีรายละเอียดผลการด าเนินงานภูกต้องและครบถ้วน ✓

3.2 มีการตรวจสอบผลการด าเนินงานจากหัวหน้างาน ✓

  3.3 ส่งผลการด าเนินงานได้ตามก าหนด ✓

ช่ือผู้ประเมิน   นายนริศ      วงศ์ถาต๊ิบ
ต าแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
วันท่ี 29  มกราคม  2564

แบบสอบถำม
งำนตรวจวิศวกรรมควำมปลอดภัย



วัตถุประสงค์  :  

 
ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเส่ียง

๙,๖๐๐ นาที

1.ความล้าช้าในการก าหนดนโยบาย

2.ความชัดเจนของนโยบาย 
งบประมาณ

๙,๖๐๐ นาที

1.รพ.เป้าหมายตอบรับล่าช้า/ไม่ส่ง
วันเวลาในการเข้าด าเนินการตาม
ก าหนดเวลา

2.จ านวนเป้าหมายในการตรวจ
ประเมินไม่สอดคล้องกับงบประมาณ

  ๓.ภาระกิจเร่งด่วน/เฉพาะไม่
สามารถปฎิบัติได้ตามแผนท่ีว่างไว้

960 นาที

1. ความถูกต้องของเอกสาร

  ๒. จ านวนการลงพ้ืนท่ีตรวจ
ประเมินคลอบคุมทุกโรงพยาบาล
เป็นไปตามตัวช้ีวัดหรือไม่

  ๓. ภาระกิจเร่งด่วนตามนโยบายส าคัญท่ีได้รับมอบหมาย

การตรวจสอบความปลอดภัยด้านส่ิงแวดล้อม
ส าหรับโรงพยาบาลพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ศบส.๖ 

เพ่ือให้การด าเนินงานตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยด้านส่ิงแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด
รายงานผลการตรวจสอบด้านส่ิงแวดล้อมได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย  การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด

ระยะเวลา

1.ชี้แจงนโยบายจากกรมสบับสนุ
นบริการสุขภาพและแนวทางการ

ด าเนินงาน     
เป้าหมายตัวช้ีวัดกรมสนับสนุนบิ

การสุขภาพ

2. ประชุม/จัดท าแผนการปฏิบัติงาน  

ผู้อ ำนวยกำร 
ศบส.๖และ
หัวหน้ำกลุ่ม

งำน วศ.

ผู้อ ำนวยกำร 
ศบส.๖และ
หัวหน้ำกลุ่ม

งำน วศ.

หัวหน้ำกลุ่ม/
เจ้ำหน้ำท่ีกลุ่ม 
วศ.ด้ำน วศป.



๙๖๐ นาที

1. ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร

  ๒. เจ้าหน้าท่ีผู้ประสานงานในโรงพยาบาลเปล่ียนผู้รับผิดชอบ

๓. หมายก าหนดการปรับเล่ือนโดยภาระกจิเร่งด่วนของรพ.และศบส.๖

      ต้องต่อคิวในการเข้าไปด าเนินการใหม่

  ๔ .วัน-เวลา ในเอกสารท่ีแจ้งให้รพ.รับทราบไม่ตรงกับแผน

480 นาที

  1. จัดท าเอกสารบันทึกขอ
อนุมัติผิด ไม่ตรงกับแผนหรือ
เปล่ียนแปลงตามภาระกิจ

๒.  เคร่ืองมือช ารุดไม่พร้อมใช้ในการออกประเมินด้านส่ิงแวดล้อม

  ๓.  ป่วย/มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน ไม่สามารถออกปฎิบัติงานได้

๔๘๐-2400 นาที

  1. รถยนต์ช ารุดไม่สามารถ
ออกปฺบัติงานได้
  ๒.ไปถึงหน้างานล่าช้า

  ๓.ไม่มีผู้รับผิดชอบหน้างานพา
ไปตรวจพ้ืนท่ีตรวจประเมินด้าน
ส่ิงแวดล้อม
  ๔.ผู้ประเมินขาดความรู้ทักษะ
ในด้านมาตรฐาน

๕.เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการตรวจ
ประเมินด้านส่ิงแวดล้อมช ารุดขณะ
ท างาน

4. จนท.ผู้ออกตรวจประเมินวศป. 
จัดท าเอกสารและหนังสือแจ้ง

หมายก าหนดการปฎิบัติงานให้ รพ. 
ทราบ

5.จนท.ผู้ออกตรวจวศป.เตรียมการปฎิบัติ
ตามแผนการตรวจประเมินด้าน

สิ่งแวดล้อมประสานงานรพ.เป้าหมาย 
ก่อนออกปฎิบัติงาน  

6.จนท.ผู้ตรวจประเมินวศป.ด้าน
สิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ออกปฎิบัติงาน 

รพ.เป้าหมาย 

จนท.กลุ่ม วศป.
ผู้ออก

ปฎิบัติงำน

หัวหน้ำกลุ่มวศ.
และจนท.กลุ่ม

วศป.

จนท.กลุ่ม 
วศป.ผู้ออก
ปฎิบัติงำน



 1. ขาดองค์ความรู้ด้านกฎหมาย 
ระเบียบท่ีต้องปฎิบัติ บทลงโทษ เพ่ือ
แจ้งให้เจ้าหน้าผู้รับผิดชอบ

180 นาที

   ๒. รายงานหรือผลการตรวจ
ประเมินไม่ครบถ้วน ตรงประเด็น

๓. ระยะเวลาในการตรวจสอบด้าน
ส่ิงแวดล้อมไม่เพียงพอ ท าให้ไม่
สามารถน าเสนอรายงานต่อ
ผู้รับผิดชอบได้

  ๔.  ผู้รับผิดชอบงานไม่รับฟัง
ข้อเสนอแนะ

๕. ผู้รับผิดชอบให้Email.ผิด

960 นาที

1. ขาดข้อมูลส าคัญและข้อมูล
ประกอบในการท ารายงาน

   ๒. ขาดทักษะและความรู้ความ
เข้าใจในด้านมาตรฐานและกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง

   ๓. ความถูกต้องของรายงาน

๔๘๐ นาที

1. ความถูกต้อง ครบถ้วน
เรียบร้อยของรายงาน

  ๒.ประเด็นส าคัญเร่งด่วนท่ีผู้บริหาร
ควรทราบและส่ิงท่ีได้แนะน าแนว
ทางแก้ไขเบ้ืองต้นไปแล้ว

จนท.กลุ่ม 
วศป.ผู้ออก
ปฎิบัติงำน

7. สรุปผลการตรวจประเมินด้าน
สิ่งแวดล้อมให้ จนท.ผู้รับผิดชอบทราบ 

จนท.กลุ่ม วศป.
ผู้ออกปฎิบัติงำน

8.  จัดส่งเครื่องมือคืน สรุปผลการตรวจ
ประเมินด้านสิ่งแวดล้อมและจัดจัดท า

รายงาน 

จนท.กลุ่ม วศป.
ผู้ออกปฎิบัติงำน

9.เสนอผู้บริหารพิจารณา



๒๔๐ นาที

1. Email.ไม่ถูกต้อง 

   ๒.ผู้รับผิดชอบไม่ดูผลการรายงาน/
ไม่น าไปแก้ไข

รวมระยะเวลา ๒๕๘๖๐ นาที

จนท.กลุ่ม วศป.
ผู้ออกปฎิบัติงำน

1๐.จนท.ผู้ตรวจประเมินวศป.
ส่งรายงานผลการประเมินทาง 

Email./ธุระการ
น าส่งเอกสารให้
โรงพยาบาล
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วิธีปฏิบัต ิตรวจประเมิน วศป. ด้านสิ่งแวดล้อม 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่  6 

วัตถุประสงค ์ :  1.เพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นไปแนวทางตามมาตรฐานเดียวกัน 
 2.เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
 3.ยกระดับการให้บริการของกลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 
                         ที่ 6   

การจัดวางกระบวนการตรวจประเมินมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมการดำเนินงาน 10 
ขั้นตอน ดังนี้ 

                    ขั้นตอนที่ 1   ชี้แจงนโยบายจากกรมสบับสนุนบริการสุขภาพและแนวทางการดำเนินงาน      

                                     เป้าหมายตัวช้ีวัดกรมสนับสนุนบิการสุขภาพ 
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่๖และหัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์  รับนโยบายจาก
กรมสบับสนุนบริการสุขภาพและแนวทางการดำเนินงานเป้าหมายตัวชี้วัดกรมสนับสนุนบิการสุขภาพจาก
ผู้บริหารระดับศูนย์/กองฯกรมฯและรวบรวมจัดเตรียมข้อมูลระยะเวลา  160 ชั่วโมง (4 สัปดาห์หรือ ๙,๖๐๐ 
นาท ี) 
                    ๑.วางแผนการใช้งบประมาณ 
                    ๒.ประเมินตัวชี้วัดและเป้าหมายให้สอดคล้องกับจำนวน บุคลากร เงินงบประมาณ และ 
                        ทรัพยากรที่มีอยู่ 
 
  ขั้นตอนที่ ๒   ประชุม/จัดทำแผนการปฏิบัติงาน   
ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์และผู้เกี่ยวข้อง  เพ่ือพิจารณาจัดทำแผนการปฏิบัติงาน  ให้
สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานเป้าหมายตัวชี้วัดกรมสนับสนุนบิการสุขภาพ ระยะเวลา  160 ชั่วโมง ( 4 
สัปดาห์หรือ ๙,๖๐๐ นาที ) 
                      ๑.ประสานงานทางโทรศัพท์กับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประจำปี 
                      ๒.จัดทำหนังสือสอบถามการเข้าร่วมแผน 
                      ๓.รอโรงพยาบาลแจ้งยืนยันการเข้าร่วมโครงการตรวจสอบ วศป.ด้านสิ่งแวดล้อม 
                      ๔.ประสานงานโรงพยาบาลยืนยันกำหนดเวลา 
                      ๕.กำหนดรายชื่อโรงพยาบาลลงในแผนพร้อมวันเวลาเป็นแผนประจำปี 
                      ๖.กำหนดหน้าที่รับผิดชอบ 
 

         ขั้นตอนที่ 3  เสนอผู้บริหารพิจารณา  
หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์  เสนอแผนเพ่ือขอความเห็นชอบ  และพิจารณาอนุมัติแผนการ
ดำเนินงานจากผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6ระยะเวลา 1๖ ชั่วโมง ( ๙๖๐ นาที ) 
                     ๑.หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์  จัดทำแผน เป็นเอกสาร ให้ผู้อำนวยการศูนย์  
                        สนับสนุนบริการสุขภาพที่  6 ลงนาม 
                      ๒.ปรับแผนโดยผู้บริหารตามเป้าหมายตัวชี้วัดกรมสนับสนุนบิการสุขภาพ 
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                   ขั้นตอนที่ 4  จนท.ผู้ออกตรวจประเมินวศป.จัดทำเอกสารและหนังสือแจ้ง 

                หมายกำหนดการปฎิบัติงานให ้รพ. ทราบ 

เจ้าหน้าที่ วศป.จัดเตรียมเอกสาร และขออนุมัติตามข้ันตอน ระยะเวลา  ๑๖ ชั่วโมง  ( ๙๖๐ นาที ) 

๑.ทำหนังสือประสานงานแจ้งหมายกำหนดการปฏิบัติงานให้กับ โรงพยาบาลเป้าหมาย 
๒.จัดทำหนังสือขออนุมัติ/หนังสือส่งตัว 
๓.จัดทำหนังสือขออนุมัติใช้รถ 
๔.จัดทำเอกสารยืมเครื่องมือ 
๕.จัดทำหนังสือยืมเงินงบประมาณ 
 

 ขั้นตอนที่ ๕  จนท.ผู้ออกตรวจวศป.เตรียมการปฎิบัติตามแผนการตรวจประเมินด้าน 
                          สิ่งแวดล้อมประสานงานรพ.เป้าหมาย ก่อนออกปฎิบัติงาน   

 หัวหน้าทีมผู้รับผิดชอบประสานงาน  โรงพยาบาลเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน ก่อนเข้าดำเนินการล่วงหน้า ๑     
สัปดาห์  ระยะเวลา  ๘ ชั่วโมง  ( ๔๘๐  นาท ี) 
                     ๑.โทรประสานโรงพยาบาลเป้าหมาย ก่อน ๑ สัปดาห์ 
                     ๒.จัดเตรียมเครื่องมือตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมชาร์ตแบตเตอร์รี่ ตรวจสอบความพร้อมใช้ 
                     ๓.เบิกเครื่องมือตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม 
                     ๔.จัดเตรียมยานพาหนะ 
                     ๕.เอกสารเอกสารแบบประเมิน วศป. 
                     ๖.ขนย้ายเครื่องมือจากห้องเก็บเครื่องมือไปขึ้นรถ  
 
           ขั้นตอนที่ ๖  จนท.ผู้ตรวจประเมินวศป.ด้านสิ่งแวดล้อมลงพ้ืนทีอ่อกปฎิบัติงาน  
                                     รพ.เป้าหมาย  
เมื่อเดินทางถึงโรงพยาบาลเป้าหมาย  หัวหน้าทีมผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเข้าประสานงานและรายงานตัว
ต่อผู้บริหารฯ ระยะเวลา  40 ชั่วโมง  รพช.ระยะเวลา  8 - ๒๔ ชั่วโมง  ( ๔๘๐ – ๒,๔๐๐ นาที ) 
                    ๑.ขนย้ายเครื่องมือจากรถไปห้องปฎิบัตงาน 
                    ๒.ชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินกับจนท.ผู้รับผิดชอบ 
                    ๓.ตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม 
                       - เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ 
              - ที่พักรวมมูลฝอย 
              - ระบบบำบัดน้ำเสีย 
              - บ่อดักไขมัน 
                    - ระบบประปา 
                         - อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม อากาศ แสง เสียง 
                   ๔.ตรวจวัดค่าพารามิเตอร์ต่างเช่น แสง เสียง อากาศ ด้วยเครื่องมือวัด 
                   ๕.ให้คำชี้แนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขหน้างานกับผู้ร่วมตรวจประเมิน 
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          ขั้นตอนที่ ๗   สรุปผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมให้ จนท.ผู้รับผิดชอบทราบ  

 เมื่อทีมงานผู้รับผิดชอบที่เข้าปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย  หัวหน้าทีมจัดทำหนังสือสรุปรายงานผลการดำเนินการ 
 แจ้งผู้บริหารผู้รับผิดชอบรับทราบแนวทางการแก้ไขปรับปรุงเพ่ือทราบ ระยะเวลา  ๒ ชั่วโมง ( ๑๘๐ นาท ี)   
                    ๑.นำเสนอแนวทางแก้ไขด้วยรูปภาพด้วยวาจาเบื้องต้นผู้บริหารโรงพยาบาลและคณะผู้ร่วม 
                       ตรวจประเมิน 
                    ๒.ขอชื่อ ตำแหน่ง ที่อยู่ Email. ผู้รับผิดชอบ เพื่อจะนำส่งผลการตรวจประเมิน 
                    ๓.จัดทำเอกสารเบิกเบี้ยเลี้ยง,เบิกน้ำมัน,ค่าท่ีพัก 
                    ๔.จัดทำเอกสารรายงานเบื้องต้นเสนอผู้บริหารโรงพยาบาล 
                    ๕.จัดเก็บเครื่องมือ ตรวจเช็ค ขนย้ายขึ้นรถ 
 
   ขั้นตอนที่ ๘  จัดส่งเครื่องมือคืน สรุปผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมและจัดทำ 
                                    รายงาน  
ทีมผู้รับผิดชอบตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมจัดทำรายงาน ระยะเวลา  ๑๖ ชั่วโมง ( ๙๖๐  นาที ) 
                   ๑.ตรวจสอบเครื่องมือพร้อมขนย้ายและจัดส่งเครื่องมือคืนผู้รับผิดชอบ 
                   ๒.จัดทำรายงานผลการตรวจประเมินแจ้งโรงพยาบาลเป็น ไฟล์ข้อมลู  
.                  ๓.จัดพิมพ์ใบรายงานผลการปฎิบัติงานแจ้งผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๖  

         ๔.จัดพิมพ์ใบประหน้ารายงานผลการตรวจประเมินแจ้งโรงพยาบาล 
         ๕.หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานวิศวกรรมตรวจสอบ 
         ๖.แปลงไฟล์ข้อมลูเป็น PDF. 
 
         ขั้นตอนที่ 9  เสนอผู้บริหารพิจารณา รายงานผลการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม 

จนท.ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เสนอรายงานเพ่ือขอความเห็นชอบ  จากผู้อำนวยการศูนย์
สนับสนุนบริการสุขภาพที่  6 และอนุมัติให้สามารถจัดส่งเอกสารให้กับโรงพยาบาลเป้าหมายได้   ระยะเวลา  
8 ชั่วโมง( ๔๘๐  นาที )   
                   ๑.ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๖ รับทราบข้อมลูผลการตรวจประเมินด้าน 
                     สิ่งแวดล้อม 
                   ๒.ตอบข้อซักถามผลการประเมินกับผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๖ 
                   ๓.ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๖ เซนต์อนุญาติให้นำส่งผลการตรวจประเมิน 
 

           ขั้นตอนที่ 10 จนท.ผู้ตรวจประเมินวศป.ส่งรายงานผลการประเมินทาง Email./ธุระการ 
                           นำส่งเอกสารให้โรงพยาบาล 

จนท.ผู้ตรวจประเมิน วศป.ส่งเอกสารให้โรงพยาบาลเป้าหมายภายใน ๔ สัปดาห์  หลังจากเข้าปฏิบัติงานแล้ว
เสร็จ  โดยจัดส่งเป็นไฟล์ PDF. ทางอีเมล  ระยะเวลา ๔ ชั่วโมง ( ๒๔๐ นาท ี)  

          ๑.นำส่งเอกสารรายงานผลการตรวจประเมินแจ้งโรงพยาบาลให้งานธุระการส่งให้โรงพยาบาล 
          ๒.นำส่งเอกสารรายงานผลการตรวจประเมินทางEmail. 
          ๓.จัดเก็บเอกสารสำเนาใบรายงานผลและใบปรหน้าเข้าแฟ้ม 



รายการ มี / ใช่
ไม่มี /
ไม่ใช่

ค าอธิบายเพ่ิมเติม /
เอกสารหลักฐานท่ีใช้อ้างอิง

การจัดท าแผนปฏิบัติงาน

1. มีนโยบายกรม/กอง/ศูนย์ ในการก าหนดแผนงานเร่ิมต้น P

2.มีรายช่ือสถานบริการสุขภาพท่ีเข้าด าเนินการ P

3.มีหลักฐานยืนยันเข้าร่วมแผนด าเนินงานของโรงพยาบาล P

4.มีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงานตามแผน P

5.มีเคร่ืองมือมาตรฐานครอบคลุมตามภารกิจ P

6.มีพาหนะเดินทางเพียงพอในการปฏิบัติงาน P

7.มีการมอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบของบุคลาการ P

การแจ้งแผนปฏิบัติงาน
1.มีเอกสารแจ้งแผนปฏิบัติงานตามแผน P

2.มีการติดตามการด าเนิการของโรงพยาบาลหลังจากส่งแผน P

ปฏิบัติงาน
เตรียมด าเนินการตามแผน

1.มีการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติราชการตามระเบียบของ
ทางราชการ P

2.มีการประสานงานก่อนเข้าด าเนินการต่อโรงพยาบาล
ล่วงหน้า P

การด าเนินการ
1.มีการปฏิบัติงานตามข้ันตอน P

2.มีเอกสารรายงานผลด าเนินการ P

การจัดสรุปผลการด าเนินงาน
1.มีเอกสารการจัดส่งเอกสารรายงานผลการตรวจวิศวกรรม P

ส่ิงแวดล้อม
2.มีการตรวจสอบเอกสารก่อนส่ง P

ช่ือผู้ประเมิน
      ต าแหน่ง นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน
        วัน เดือน ปี  29 มกราคม 2564

แบบสอบถาม

       ลงช่ือ นายธรรมพจน์ คงอ่ า

1



วัตถุประสงค์  :  

ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเส่ียง

1. นโยบายกรม/กอง/ศูนย์ 9,600 นาที

2.จ านวนสถานบริการสุขภาพท่ีเข้าด าเนินการ

3.ชนิดและจ านวนเคร่ืองมือแพทย์

4.บุคลากร

5.เคร่ืองมือมาตรฐาน

6.งบประมาณ

7.พาหนะเดินทาง
60 นาที

2,400 นาที

3. จัดท าหนังสือน าส่งพร้อม

ส าเนารายงานไว้เป็นหลักฐาน

1.เงินยืมงบประมาณได้รับอนุมัติตามก าหนด2,400 นาที

2.การเบิกยืมเคร่ืองมือมาตรฐาน

3.ความพร้อมของโรงพยาบาลในการด าเนินการ

3.ยกระดับการให้บริการของกลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 6  

ระยะเวลา

กิจกรรมบ ารุงรักษา  ทดสอบ  สอบเทียบมาตรฐานเคร่ืองมือแพทย์
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี  6

2.เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด
1.เพ่ือเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานเป็นไปแนวทางตามมาตรฐานเดียวกัน

1. พิจารณาความถูกต้อง เหมาะสม

2. ลงนามในแบบต่างๆ ให้ครบถ้วน

1. ประชุม/จดัท ำแผนกำร
ปฏบิตังิำน

4. เตรยีมด ำเนนิกำร

หัวหน้ากลุ่ม วศ.

3. แจง้แผนปฏบิตังิำนใหก้บั 
โรงพยำบำลเป้ำหมำย

หัวหนา้กลุม่ 
วศ.

หัวหน้าทีม
ผูรับผิดชอบ

หัวหนา้กลุม่ 
วศ.

2. เสนอ
ผูบ้รหิำร
พจิำรณำ



ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเส่ียง ระยะเวลา

960-2,400 นาที

1.การเดินทางถึงสถานท่ีปฏิบัติงาน

2.การปฏิบัติงานตามคู่มือมาตรฐาน

3.ปฏิบัติงานตามระยะเวลาท่ีก าหนด

4.การควบคุมดูแลเคร่ืองมือมาตรฐาน

1.จ านวนเคร่ืองมือแพทย์ท่ีด าเนินการได้ 60 นาที

2.จ าเคร่ืองมือแพทย์ท่ีผ่าน ไม่ผ่านเกณฑ์

1.คืนเงินยืมงบประมาณภายใน  15 วัน 180 นาที

2.คืนเคร่ืองมือมาตรฐาน  พาหนะ

2,400 นาที

1.ความถูกต้องของใบรายงานผล และเสร็จทันตามก าหนด

2.มีงานด่วนมาแทรก

3.ระยะเวลาทับซ้อนกับการเตรียม

ด าเนินการตามแผนล าดับต่อไป

4.ความเช่ียวชาญในการจัดท าใบรายงานผล

3.ปัญหาอุปสรรค

5. เขำ้ด ำเนนิกำรตำมแผน

สรปุผลกำรด ำเนนิกำรแจง้

ผูบ้รหิำรโรงพยำบำลทรำบ

หัวหนา้ทมี
ผรัูบผดิชอบ

หัวหนา้ทมี
ผรัูบผดิชอบ

7.สรปุรำยงำนผลกำรปฏบิตังิำน

8.จดัท ำรำยงำนผลกำร
บ ำรงุรกัษำ ทดสอบ สอบเทยีบ

มำตรฐำนเครือ่งมอืแพทย์

หัวหนา้ทมี

หัวหนา้ทมี
ผรัูบผดิชอบ



ช่ือผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน       จุดควบคุมความเส่ียง ระยะเวลา

การจัดการเอกสารท่ีมีความผิดพลาด 1,440 นาที

60 นาที

เอกสารส่งถึงผู้รับบริการครบถ้วน

รวมระยะเวลา 18,600 นาที

9.เสนอผูบ้รหิำรพจิำรณำ

รำยงำนผลกำรบ ำรงุรกัษำ 
ทดสอบ สอบเทยีบมำตรฐำน

เครือ่งมอืแพทย์

หัวหนา้ทมี
ผรูับผดิชอบ

หัวหนา้ทมี/
ผูรั้บผดิชอบ

10.จดัสง่ไฟลเ์อกสำรให้
โรงพยำบำลเป้ำหมำย
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วิธีปฏิบัต ิบำรุงรักษา ทดสอบ สอบเทียบ มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่  6 

วัตถุประสงค์  :  1.เพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นไปแนวทางตามมาตรฐานเดียวกัน 

 2.เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 

 3.ยกระดับการให้บริการของกลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ศูนย์สนับสนุนบริการ
สุขภาพที่ 6   

การจัดวางระบบบำรุงรักษา ทดสอบ สอบเทียบ มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ มีขั้นตอนการดำเนินงาน 10 
ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1   ประชุม/จัดทำแผนการปฏิบัติงาน   
                      หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์  รับนโยบายจากผู้บริหารระดับศูนย์/กองฯกรมฯ
และรวบรวมจัดเตรียมข้อมูล ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์และผู้เกี่ยวข้อง  เพ่ือพิจารณา
จัดทำแผนการปฏิบัติงาน ประสานแจ้งโรงพยาบาลเป้าหมายเพ่ือกำหนดลงแผนปฏิบัติงาน กำหนดหน้าที่
รับผิดชอบของบุคลากร  ให้สอดคล้องกับค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด  ระยะเวลา  9,600 นาท ี (4 สัปดาห์) 

 ขั้นตอนที่ 2 เสนอผู้บริหารพิจารณา   
          หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์  เสนอแผนเพ่ือขอความเห็นชอบ  และพิจารณา

อนุมัติแผนการดำเนินงานจากผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่  6  ระยะเวลา  60 นาท ี  

ขั้นตอนที่ 3  แจ้งแผนปฏิบัติงานให้กับ โรงพยาบาลเป้าหมาย   

ทำหนังสือประสานงานแจ้งแผนการปฏิบัติงานให้กับ โรงพยาบาลเป้าหมาย เมื่อแผน 

ปฏิบัติงาน ได้รับความเห็นชอบ  และอนุมัติ จากผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่  6    มอบหมาย
ให้ผู้รับผิดชอบทำหนังสือประสานงานแจ้งแผนแผนการปฏิบัติงานโรงพยาบาลเป้าหมาย  ระยะเวลา  2,400 
นาท ี  

          ขั้นตอนที่ 4  เตรียมดำเนินการ   

                     หัวหน้าทีมผู้รับผิดชอบ  ขออนุมัติ  เตรียมการ  ประสานงาน  โรงพยาบาลเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติงาน ก่อนเข้าดำเนินการล่วงหน้า ๑ สัปดาห์  ดำเนินการทำหนังสือ ขออนุมัติ/ยืมเงิน/ส่งตัว และ
เตรียมความพร้อม เครื่องมือ/ยานพาหนะ   ระยะเวลา  2,400 นาท ี  
           ขั้นตอนที่ 5  เข้าดำเนินการตามแผน   

                     เมื่อเดินทางถึงโรงพยาบาลเป้าหมาย  หัวหน้าทีมผู้รับผิดชอบที่ ได้รับมอบหมายเข้า
ประสานงานและรายงานตัวต่อผู้บริหารฯ  ทีมงานผู้รับผิดชอบที่เข้าปฏิบัติงานดำเนินการตามกระบวนการ
บำรุงรักษา ทดสอบ สอบเทียบ มาตรฐานเครื่องมือแพทย์  รพศ./รพท. ระยะเวลา 960- 2,400 นาท ี  

          ขั้นตอนที่ 6  สรุปผลการดำเนินการแจ้งผู้บริหารโรงพยาบาลทราบ   

                    เมื่อทีมงานผู้รับผิดชอบที่เข้าปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย  หัวหน้าทีมจัดทำหนังสือสรุปรายงาน
ผลการดำเนินการแจ้งผู้บริหาร โรงพยาบาล เพ่ือทราบ ระยะเวลา  60 นาท ี  



2 

 

 

  ขั้นตอนที่ 7  สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน  

                     หัวหน้าทีมผู้รับผิดชอบที่เข้าปฏิบัติงานทำหนังสือสรุปรายงาน การบำรุงรักษา ทดสอบ สอบ
เทียบ มาตรฐานเครื่องมือแพทย์  รายงานการเดินทาง เสนอผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่  6  
ทราบและอนุมัต ิ   ระยะเวลา  180 นาท ี  

         ขั้นตอนที่ ๘ จัดทำรายงานผลการบำรุงรักษา ทดสอบ สอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์  

                    หัวหน้าทีมผู้รับผิดชอบที่เข้าปฏิบัติงานจัดทำรายงานผลการบำรุงรักษา  ทดสอบ  สอบเทียบ
มาตรฐานเครื่องมือแพทย์  เสนอหัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ลงนามตรวจสอบ  ระยะ เวลา
2,400 นาท ี  

         ขั้นตอนที่ 9  เสนอผู้บริหารพิจารณา รายงานผลการบำรุงรักษา ทดสอบ สอบเทียบ
มาตรฐานเครื่องมือแพทย์  

                    หัวหน้าทีมผู้รับผิดชอบที่เข้าปฏิบัติงานเสนอรายงานผลการบำรุงรักษา  ทดสอบ  สอบเทียบ
มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ เพ่ือขอความเห็นชอบ  จากผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่  6 และ
อนุมัติให้สามารถจัดส่งเอกสารให้กับโรงพยาบาลเป้าหมายได้   ระยะเวลา  1,440 นาที   

           ขั้นตอนที่ 10  จัดส่งไฟลเ์อกสารให้โรงพยาบาลเป้าหมาย  

                     หัวหน้าทีมผู้รับผิดชอบที่เข้าปฏิบัติงานจัดทำรายงานผลการบำรุงรักษา  ทดสอบ  สอบเทียบ
มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ และจัดส่งเอกสารให้โรงพยาบาลเป้าหมายภายใน 8 สัปดาห์  หลังจากเข้าปฏิบัติงาน
แล้วเสร็จ  โดยจัดส่งเป็นไฟล์ PDF อีเมลผู้รับผิดชอบด้านเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาล  ระยะเวลา  2,400 
นาท ี/แห่ง   

 

 



รายการ มี / ใช่
ไม่มี /
ไม่ใช่

ค าอธิบายเพ่ิมเติม /
เอกสารหลักฐานท่ีใช้อ้างอิง

การจัดท าแผนปฏิบัติงาน

1. มีนโยบายกรม/กอง/ศูนย์ ในการก าหนดแผนงานเร่ิมต้น ✓ นโยบาย/เป้าหมาย

2.มีรายช่ือบริการสุขภาพท่ีเข้าด าเนินการ P ตามเขตรับผิดชอบ

3.มีหลักฐานยืนยันเข้าร่วมแผนด าเนินงานของโรงพยาบาล P หนังสือยืนยัน

4.มีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงานตามแผน  ประวัติ/ประสบการณ์

5.มีเคร่ืองมือมาตรฐานครอบคลุมตามนโยบายเพียงพอ P ทะเบียนประวัติเคร่ืองมือ

6.มีงบประมาณในการด าเนินการเพียงพอ P *ข้ึนอยู่กับงบฯท่ีได้รับจัดสรรค์

7.มีพาหนะเดินทางเพียงพอในการปฏิบัติงาน P

9.มีการรับรองเป็นเอกสารการจัดท าแผน P

10.มีการมอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบของบุคลาการ P ใบมอบหมายงาน
การแจ้งแผนปฏิบัติงาน

1.มีเอกสารแจ้งแผนปฏิบัติงานตามแผน P หลักฐานการส่งเอกสาร

2.มีการติดตามการด าเนินการของโรงพยาบาลหลังจากส่งแผน P หลักฐานการส่งเอกสาร

ปฏิบัติงาน
เตรียมด าเนินการตามแผน

1.มีการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติราชการตามระเบียบของทางราชการ P ใบขออนุมัติเดินทาง/ส่งตัว

2.มีการประสานงานก่อนเข้าด าเนินการต่อโรงพยาบาลล่วงหน้า P ผู้บริหาร รพ/ผู้รับผิดชอบ

การด าเนินการ
1.มีการปฏิบัติงานตามข้ันตอน P ข้ันตอนปฏิบัติงานทดสอบ

wi ทดสอบเคร่ืองมือแพทย์

2.มีเอกสารรายงานผลด าเนินการ P ใบรายงานผลการด าเนินงาน
โดยมีผู้รับผิดชอบลงนาม

การจัดท าใบรายงานผลการทดสอบมาตรฐานเคร่ืองมือ
แพทย์
1.มีเอกสารการจัดส่งเอกสารใบรายงานผลการทดสอบ หนังสือน าส่ง อีเมล

ช่ือผู้ประเมิน
      ต าแหน่ง นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน
        วัน เดือน ปี  29 มกราคม 2564

แบบสอบถาม

 กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
การประเมินผลเก่ียวกับวัตถุประสงค์ของการบ ารุงรักษา ทดสอบ  มาตรฐานเคร่ืองมือแพทย์

       ลงช่ือ นายพิชิตพร นิลใน

1



คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องกระบวนการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 

กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

คู่มือการปฏิบัตงิาน กระบวนการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขครั้งที่ 1  ฉบับที่ 01 
วันที่ประกาศใช้  5 ตุลาคม 2563 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ 

...............................................................................      
(นายอานันท์  ธนภัทรวาทิน) 
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 

ทบทวนโดย 

............................................................................... 
(นายนริศ  วงศ์ถาติ๊บ) 

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 

อนุมัติโดย 

  ............................................................................... 
(นายบุญชัย  พุทธนิมิตกุล) 

ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องกระบวนการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 

๑. วัตถุประสงค์ 
  คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน โดยมีความสอดคล้องตามคู่มือมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 
 

2. ผังกระบวนการท างาน 
 

ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐาน
เวลา (นาที) 

ข้อก าหนดของกระบวนการ/
จุดควบคุมความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

1  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

180 นาที 
 

-การคัดเลือกคณะท างานจากความ
เชี่ยวชาญ 
-ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 

ผู้บริหารและ
กลุ่มวศ. 

2 
 

960 นาที 
 
 

-จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
-การตรวจสอบความถูกต้อง 
-การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

กลุ่มวศ.และ
งานแผนฯ 

3 
 
 

60 นาที -การตรวจสอบความถูกต้อง 
-ผู้บริหารลงนาม งานแผนงานฯ 

4  
180 นาที 

-หนังสือแจ้งเวียนสถานพยาบาล กลุ่มวศ. 

5  
1440 นาที 

 

-หลักฐานการร่วมประชุม/หนังสือ
ขออนุมัติ 

คณะท างาน 

6  
2400 นาที 

 
-โปรแกรม HS4 คณะท างาน 

7 480 นาที 
 
 

-หนังสือขออนุมัติ 
-โปรแกรม HS4 
-มาตรฐานข้อก าหนด 

คณะท างาน 

8  
180 นาที 

-รายงานการรับรองผล คณะท างาน 

9  
60 นาที 

 

-หนังสือแจ้งเวียน 
-โปรแกรม HS4 

กลุ่มวศ.และ
คณะท างาน 

10  
10 นาที 

 

-โปรแกรม HS4 
-แฟ้มผลการประเมิน 

คณะท างาน 

 รวม 5950 นาที   
 

แต่งต้ังคณะท างาน 

 

จัดท าแผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

 
ขออนุมัติแผนงาน 

แจ้งแผนการด าเนินการแก่สถานพยาบาล 

ชี้แจง/ส่งเสริมตามมาตรฐานที่
ก าหนดแก่สถานพยาบาล 

สถานพยาบาลประเมินตนเองผ่าน HS4 

อนุมัติ 

เย่ียมประเมินมาตรฐานระบบบรกิาร
สุขภาพ ณ สถานพยาบาล 

รับรองผลการประเมิน 

ประกาศผลการประเมิน 

 

ไม่อนุมัต ิ

จัดเก็บผลการประเมิน 



คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องกระบวนการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 

3. ขอบเขต 
การจัดท านี้จะเริ่มตั้งแต่กระบวนการแต่งตั้งคณะท างาน วางแผนการการด าเนินงานและส่งเสริม

สถานพยาบาลในการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ รวบรวมข้อมูล น าข้อมูลมาวิเคราะห์ ในการ
รับรองผล แล้วแจ้งให้ผู้บริหารรับทราบ  

 

4. ความรับผิดชอบ 
คณะท างาน มีหน้าที่ 
4.1 เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพ และศึกษารายละเอียดของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
4.2 ร่วมจัดท าแผนการส่งเสริม พัฒนา เสริมพลัง และเยี่ยมประเมินให้กับสถานพยาบาล 
4.3 ร่วมถ่ายทอดข้อก าหนดของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพและแนวทางการเยี่ยมประเมินให้กับ
สถานพยาบาล 
4.4 ลงพื้นที่เยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ สถานพยาบาลเป้าหมาย 
4.5 ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารการประเมิน แก่คณะอนุกรรมการพิจารณา  
4.6 ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๕. ค าจ ากัดความ(หรือค านิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง) 
5.1 มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ( Health Service System Standard) หมายความถึง เกณฑ์ท่ี 

ก าหนดขึ้นเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานและวัดความส าเร็จของสถานพยาบาล ในการจัดการคุณภาพ 
รวมทั้งพฤติกรรมสุขภาพ ประกอบด้วย ด้านอาคารสิ่งแวดล้อมและเครื่องมือแพทย์ในสถานพยาบาล และด้าน
การด าเนินงานสุขศึกษาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งเป็นระบบบริการสุขภาพที่จัดให้แก่ประชาชน และส่ง
มอบบริการที่มีคุณภาพ เป็นที่ไว้วางใจของประชาชนและสังคม เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
เอ้ือให้เกิดความปลอดภัย สวัสดิภาพของผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ ผู้มาเยือน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
 

 5.2 สถานพยาบาล (Sanatorium)หมายความถึง สถานพยาบาลซึ่งด าเนินการโดยกระทรวง ทบวง 
กรมกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลอื่นซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนด 
 5.3 การประเมินตนเอง (Self-assessment)หมายความถึง การด าเนินการวิเคราะห์สถานะหรือ
สภาวะของสถานพยาบาลว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดหรือไม่ 
 5.4 การเยี่ยมประเมิน ( Assessmentvisit) หมายความถึง การลงติดตามเพ่ือวัดผลการด าเนินงาน
ของสถานพยาบาลควบคู่ไปกับการให้ค าแนะน า ชี้แนะ เพ่ือให้สถานพยาบาลสามารถน าไปด าเนินการให้
เป็นไปตามเกณฑ์ข้อก าหนด และมีการให้ค่าคะแนนความส าเร็จที่เกิดข้ึนจริง ณ ตอนนั้น 
 

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
6.๑ แต่งตั้งคณะท างาน คณะท างานประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

นั้นๆ 
๖.๒ จัดท าแผนงานโครงการ กลุ่มเป้าหมายในการของบประมาณในการส่งเสริมและลงพ้ืนที่เยี่ยม

ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
6.3 เสนอแผนงานโครงการให้หัวหน้ากลุ่มและผู้อ านวยการฯลงนาม และให้อธิบดีผู้ดูแลหน่วยงาน

อนุมัติต่อไป 
6.4 แจ้งแผนการเยี่ยมประเมินและการส่งเสริมให้กับสถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมาย 
6.5 ชี้แจงแนวทางและนโยบายจากผู้บริหารในการด าเนินการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 



คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องกระบวนการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 

๖.6 ให้สถานพยาบาลประเมินตนเองผ่านโปรแกรม HS4 ตามระยะเวลาที่คณะท างานก าหนดใน
หนังสือแจ้ง 

๖.7 คณะท างานตรวจสอบหลักฐานการประเมินตนเองผ่านโปรแกรม HS4 ของสถานพยาบาลก่อน
การลงพ้ืนที่เยี่ยมประเมินฯ 

๖.8 คณะท างานร่วมรับรองผลการลงเยี่ยมประเมินในแต่ละด้าน ของสถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมาย 
๖.9 ประกาศผลการเยี่ยมประเมินฯ โดยท าหนังสือที่เป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งไปยังสถานพยาบาลให้

รับทราบ 
6.10 จัดเก็บผลการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
 

๗. เอกสารที่เกี่ยวข้อง(กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน ฯลฯ) 
7.๑. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 
7.๒. ประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการก าหนดลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐานซึ่ง

ได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
 

 



ค ำถำม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ ค ำอธิบำย / ค ำตอบ
1.มีการแต่งต้ังคณะท างานเย่ียมประเมินท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร ✓

2.มีการประชุมวางแผนงานโครงการ ✓

3.มีการจัดท าแผนด าเนินการเย่ียมประเมินให้กับสถานพยาบาล

    - จัดประเภทสถานพยาบาลท่ีผ่านเกณฑ์แต่ละระดับ ✓

    - ระยะเวลาในการลงพ้ืนท่ีเข้าปฏิบัติงาน ✓

4.ตรวจสอบการลงข้อมูลในระบบ HS4 ของสถานพยาบาลประเมินตนเอง ✓

5.ลงพ้ืนท่ีเย่ียมประเมิน

    - เอกสารการประเมินตนเองรายด้าน ✓

    - เอกสารประกอบการไปราชการ ✓

    - แบบบันทึกผลของคณะกรรมการผู้เย่ียม ✓

6.รวบรวมผลการเย่ียมประเมินและสรุปผลการเย่ียมในโปรแกรมระบบ HS4 ✓

7.แจ้งสถานพยาบาลทราบ โดยมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ✓

ช่ือผู้ประเมิน   นายอานันท์    ธนภัทรวาทิน
ต าแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
วันท่ี  28  มกราคม  2564

แบบสอบถำม
กำรเย่ียมประเมินมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ



คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องกระบวนการพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านวิศวกรรมการแพทย์  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 

กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

คู่มือการปฏิบัตงิาน กระบวนการพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านวิศวกรรมการแพทย์   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขครั้งที่ 1  ฉบับที่ 01 
วันที่ประกาศใช้  5 ตุลาคม 2563 

 

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ 

...............................................................................      
(นายรณภูมิ  เพชรรัตน์) 

วิศวกรปฏิบัติการ 

ทบทวนโดย 

............................................................................... 
(นายนริศ  วงศ์ถาติ๊บ) 

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 

อนุมัติโดย 

  ............................................................................... 
(นายบุญชัย  พุทธนิมิตกุล) 

ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องกระบวนการพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านวิศวกรรมการแพทย์  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 

๑. วัตถุประสงค์ 
คูมือปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้น เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานให้องค์ความรู้ดานวิศวกรรม

การแพทย์ ใหเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลภาครัฐหรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มีศักยภาพในการด าเนินงาน              
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 

2. ผังกระบวนการท างาน 
 

ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐาน
เวลา (นาที) 

ข้อก าหนดของกระบวนการ/
จุดควบคุมความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
 

  
180 นาที 

 

ประชุมเตรียมความพร้อมใน
การด าเนินการฝึกอบรม 

คณะท างาน 

2 
 
 

1,080 
นาท ี

การมีสวนรวมจากภาคเอกชน 
/ มหาวิทยาลัย/ หนวยงานอื่นๆ 

ที่เก่ียวของ 
 

คณะท างาน 

3  
5,400 
นาท ี

จัดหาหลักสูตรที่เหมาะสมกับ
ผู้รับบริการ 

คณะท างาน 

4 
 

15 นาที 

วางแผนปฏิบัติงานและขอ
อนุมัติการฝึกอบรม 

 
คณะท างาน 

5  
15 นาที 

 

ติดต่อวิทยากรและหาสถานที่
จัดอบรม 

ผู้รับผิดชอบ 

6 30 นาที 
 

 

ท าหนังสือเชิญวิทยากร/
ประธาน/หน่วยงานผู้เข้าอบรม 

ธุรการ 

7  
- 
 

จัดท าเอกสารลงทะเบียนรายชื่อ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ธุรการ 

8  
480 นาที 

 

ขอเอกสารการบรรยายจาก
วิทยากร และเตรียมอุปกรณ์ 

ธุรการ 

9  
720 นาที 

 
ด าเนินการฝึกอบรม ผู้รับผิดชอบ 

10 30 นาที 
 
 

จัดท าข้อสรุป รายงานผลการ
ด าเนินการพร้อมรายละเอียดให้

ผู้รับบริการทราบ 
ผู้รับผิดชอบ 

 รวม 7950 นาที   
 

ประชุมด าเนินการจัดการพัฒนา
บุคลากรด้านวิศวกรรมฯ 

จัดท าเนื้อหาของหลักสูตร 

ก าหนดแผนฝึกอบรมและขอ
อนุมัติการฝึกอบรม 

ประสานงานวิทยากร/สถานที่ 

ท าหนังสือเชิญวิทยากร/ประธาน/
หน่วยงานผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ลงทะเบียนรายช่ือผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 

ก าหนดหลักสูตรที่ได้จาก
ความต้องการของผู้รับบริการ 

เตรียมเอกสาร/อุปกรณ์การ
ฝึกอบรม 

ด าเนินการจัดการฝึกอบรม 

สรุป/ประเมินผลการฝึกอบรม 



คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องกระบวนการพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านวิศวกรรมการแพทย์  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 

3. ขอบเขต 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ เริ่มจากการศึกษารวบรวมขอมูล 

ความต้องการ ประเด็นปญหาส าคัญ ที่จะน ามาก าหนดหลักสูตร หรือประเด็นหัวขอที่จะพัฒนาศักยภาพ             
เครือขายฯ และมอบหมายผูที่เกี่ยวของในการจัดท าเนื้อหา องคความรู ที่จะถายทอด และด าเนินการพัฒนา
ศักยภาพ ดวยหลักสูตรที่ผูรับผิดชอบก าหนด ทั้งนี้จะตองประเมินผลและสรุปผลการพัฒนาฯ เพื่อน าขอมูลมา
ปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือขายใหมีประสิทธิภาพมายิ่งข้ึน 

 

4. ความรับผิดชอบ 
4.1 คณะท างาน 
  พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ มีบทบาทหนาที่ ศึกษา รวบรวม             

วิเคราะห ก าหนดหลักสูตร และสรุปประเมินผลการ ด าเนินงาน  

๔.2 ผูที่เกี่ยวของ/ผไูดรับมอบหมาย  

  มีบทบาทหนาที่ ด าเนินการตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะท างานพัฒนาศักยภาพ ดานมาตร
ฐานวิศวกรรมการแพทย์ เชน ด าเนินการจัดท าเนื้อหา หลักสูตร ความรู และประเมินผลการพัฒนาศักยภาพ 

เครือขาย 
 

๕. ค าจ ากัดความ(หรือค านิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง) 
5.1 บุคลากร หมายถึง บุคคลหรือเจาหนาที่ของโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราชและส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่สมัครใจ
เขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานอาคารและสภาพแวดลอม 

๕.๒ กลุมเปาหมาย หมายถึง จ านวนบุคคลหรือเจาหนาที่ของโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ถูกก าหนดในแตละปงบประมาณ นั้นๆ 

 

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
6.๑ ประชุมคณะท างานในการด าเนินงานในการเตรียมพร้อมในการด าเนินการฝึกอบรม 
6.2 การก าหนดหลักสูตร เพ่ือการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยศึกษา รวบรวมขอมูล คือ การศึกษา 

เก็บ รวบรวม ขอมูลตางๆที่เกี่ยวของกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เชน ความรู ความสามารถ ทักษะ 
ประสบการณ ศักยภาพ, ประเด็นปญหาในพ้ืนที ่

๖.๓ จัดท า เนื้อหาวิชา /ความรู คือ การจัดท าเนื้อหาวิชา (Content) ความรู ตามหลักสูตร/เรื่อง/ 
หัวขอที่ก าหนด  

6.4 จัดท าแผนฝึกอบรมประจ าปีและระยะเวลาการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร 
๖.5 ประสานงานวิทยากร ประธานเปิดการฝึกอบรมและจัดหาสถานที่ท่ีฝึกอบรม  
๖.6 จัดท าหนังสือเชิญวิทยากร/ประธาน/หน่วยงานผู้เข้าอบรม 
6.7 จัดท าเอกสารลงทะเบียนรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
6.8 เตรียมเอกสารการบรรยายของวิทยากร และเตรียมอุปกรณ์สื่อที่ใช้ในการอบรม 
6.9 ด าเนินการฝึกอบรมตามระยะเวลาในแต่ละหลักสูตรก าหนดไว้ 
6.10 ประเมินผลการพัฒนาศักยภาพ หลังจากด าเนินการพัฒนาแลว และ สรุปผลการด าเนินการ

ให้กับผู้บริหารหน่วยงานทราบ 



ค ำถำม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ ค ำอธิบำย / ค ำตอบ
1. มีกำรก ำหนดหลักสูตร

   1) มีการประชุมคณะท างานเพ่ือก าหนดหลักสูตร ✓

   2) จัดท าเน้ือหาหลักสูตรตามความต้องการของผู้รับบริการ ✓

   3) ก าหนดแผนการฝึกอบรม ✓

   4) ประสานวิทยากร ✓

   5) มีการแจ้งแผน ประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายนอก ✓

2. กำรจัดอบรมตำมหลักสูตร
   1) เอกสารประกอบการฝึกอบรม ✓

      2) เอกสารการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการอบรม ✓

➢  3) อุปกรณ์ ส่ือ โสตทัศนูปกรณ์ ✓

ช่ือผู้ประเมิน    นายรณภูมิ     เพชรรัตน์
ต าแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ
วันท่ี  28  มกราคม  2564

แบบสอบถำม
กำรพัฒนำภำคีเครือข่ำยด้ำนวิศวกรรมกำรแพทย์

แบบสอบถามน้ีเหมาะส าหรับเจ้าหน้าท่ี ท่ีปฏิบัติการด้านการฝึกอบรม



คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องกระบวนการพัฒนาและให้บริการห้องปฏิบัติการ  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 

กลุ่มงานมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

คู่มือการปฏิบัตงิาน เร่ืองกระบวนการพัฒนาและให้บริการห้องปฏิบัตกิาร   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขครั้งที่ 1  ฉบับที่ 01 
วันที่ประกาศใช้  5 ตุลาคม 2563 

 

 

ผู้รับผิดชอบ 

...............................................................................     
(นายรณภูมิ  เพชรรัตน์) 

วิศวกรปฏิบัติการ 

ทบทวนโดย 

............................................................................... 
(นายนริศ  วงศ์ถาติ๊บ) 

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 

อนุมัติโดย 

  ............................................................................... 
(นายบุญชัย  พุทธนิมิตกุล) 

ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องกระบวนการพัฒนาและให้บริการห้องปฏิบัติการ  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 

๑. วัตถุประสงค์ 
  คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้น เพ่ือให้ผู้ขอรับบริการใช้เป็นแนวทางในการขอรับบริการทดสอบ/
สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลและหน่วยงานภายนอก มายังห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้อย่างเป็น
มาตรฐาน 
 

2. ผังกระบวนการท างาน 
 

ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐาน
เวลา (นาที) 

ข้อก าหนดของกระบวนการ/
จุดควบคุมความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

1  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

30 นาที 
 
 

 

 
-ผู้รับบริการกรอกข้อมลูรายละเอยีด
ไม่ครบถ้วน 

 
 

ผู้รับบริการ 

2 
 

10 นาที 
 
 

-ธุรการที่ท าหน้าที่ประจ าห้อง เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

3 
 
 

15 นาที -แต่งตั้งผู้ทบทวนเพิ่มในกรณีที่อีก
คนติดภารกิจ 

เจ้าหน้าท่ี
ประสานงาน 

4  
1080 นาที 

 
-มอบหมายงานให้มผีู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าท่ี

ห้องปฏิบัติการ 

5 

 360 นาที -ก าหนดวันส่งมอบงานและอุปกรณ ์

เจ้าหน้าท่ี
ประสานงาน
และหัวหน้า

ห้องปฏิบัติการ 
6  

360 นาที 
 

- รายละเอยีดการส่งมอบ 
- ส่งมอบเครื่องล่าช้า 
 ผู้รับบริการและ

เจ้าหน้าท่ี
ห้องปฏิบัติการ 7 15 นาที 

 
 

-อุปกรณ์ส่งมอบไม่ครบ 

8  
10800 

นาที 
-ไม่ปฏิบตัิตาม Work instruction 

เจ้าหน้าท่ี
ห้องปฏิบัติการ 9  

1800 นาที 
 

-ใบรายงานผลการผดิพลาด 

กรอกข้อมลูขอรับบริการตามใบค าร้อง
และทบทวนความสามารถ

ห้องปฏิบัติการ 

ลงทะเบียนรับเรื่อง 

พิมพ์ใบค าร้องให้เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการทบทวนค าขอ 

เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการท าการ
ทบทวนค าขอ 

จัดท าใบทบทวนค าขอ ก าหนดวันส่งมอบ 

ผู้ขอรับบริการส่งมอบเครื่อง
ตามวันเวลาที่ก าหนด 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ส่งมอบ 

เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการด าเนินการ
ทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือ 

เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการจัดท าใบรายงาน
ผลการทดสอบ/สอบเทียบ 

 
1 
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ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐาน
เวลา (นาที) 

จุดควบคุมความเสี่ยง 
ผู้รับผิดชอบ 

10  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
1080 นาที 

 
 

 

-ติดภารกิจท าให้การลงนามลา่ช้า 
หัวหน้า

ห้องปฏิบัติการ 

  
10 นาที 

 
 

-ส่งเครื่องมือไม่ตรงตามระยะเวลาที่
ก าหนด ผู้รับบริการและ

เจ้าหน้าท่ี
ประสานงาน 

  
10 นาที 

 

-การลงข้อมูลไม่ครบถ้วน 
ผู้ขอรับบริการ 

 รวม 15570 
นาที 

 
 

 

3. ขอบเขต 
ส าหรับใช้กับงานบริการทดสอบ/สอบเทียบ เครื่องมือแพทย์ให้กับผู้รับบริการ โดยเริ่มตั้งแต่การเปิด

ช่องทางให้ผู้รับบริการสามารถขอรับบริการได้หลากหลายช่ อง เพ่ือห้องปฏิบัติการสามารถทบทวน
ความสามารถในการทดสอบ/สอบเทียบได้อย่างรวดเร็ว จากนั้นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติจะสามารถด าเนินการทอ
สอบ/สอบเทียบ ดังข้อตกลงที่ท าร่วมกับห้องปฏิบัติการและลงมอบเครื่องมือและใบรายงานผลการวัดตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 

4. ความรับผิดชอบ 
๔.๑ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ มีบทบาทหน้าที่ 

1) จัดท าทบทวนใบค าร้องขอรับการบริการทดสอบ/สอบเทียบและทบทวนความสามารถ
ห้องปฏิบัติการ 

2) ก าหนดวันรับ-ส่งมอบเครื่องมือ 
3) ตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรอง และ/หรือ ใบรายงานผลการทดสอบ/สอบเทียบ 

4.2 เจ้าหน้าที่ประสานงาน มีบทบาทหน้าที่ 
1) จัดพิมพ์ใบค าร้องขอรับการบริการทดสอบ/สอบเทียบและทบทวนความสามารถ

ห้องปฏิบัติการ 
2) แจ้งผลการทบทวนความสามารถการให้บริการแก่ผู้ขอรับบริการ 
3) ส่งมอบเครื่องมือและใบรายงานผลการทดสอบ/สอบเทียบคืนแก่ผู้ขอรับบริการ 

4.3 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ มีบทบาทหน้าที่ 
1) พิจารณาค าร้องขอรับการบริการทดสอบ/สอบเทียบและทบทวนความสามารถ

ห้องปฏิบัติการ 

 1 

หัวหน้าห้องปฏิบัติการตรวจสอบ                  
ใบรายงานผลและลงนามอนุมัติ 

เจ้าหน้าที่ประสานงานส่งมอบเครื่องมือ
และใบรายงานผล 

ผู้รับบริการประเมินการให้บรกิาร 
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2) ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือที่ผู้ขอรับบริการส่งมอบ 
3) ด าเนินการทดสอบ/สอบเทียบและจัดท าใบรายงานผลการทดสอบ/สอบเทียบ 

4.4 ผู้ขอรับบริการ มีบทบาทหน้าที่ 
1) จัดท าใบค าร้องขอรับการบริการสอบเทียบและทบทวนความสามารถห้องปฏิบัติการ และ

ส่งมอบแก่ห้องปฏิบัติการ 
2) ยืนยันการส่งเครื่องมือเข้าท าการทดสอบ/สอบเทียบ 
3) ส่งมอบเครื่องมือเข้าท าการสอบเทียบตามที่ก าหนดเวลา 
4) ประเมินการให้บริการของห้องปฏิบัติการ 

4.5 เจ้าหน้าที่ธุรการ มีบทบาทหน้าที่ 
ลงทะเบียนรับเรื่องการขอรับบริการทดสอบ/สอบเทียบ 
 

๕. ค าจ ากัดความ(หรือค านิยามศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง) 
ผู้รับบริการ หมายถึง โรงพยาบาลหรือสถานบริการสุขภาพภาครัฐต่างๆ เช่น โรงพยาบาลศูนย์ 

โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล ฯลฯ 
เครื่องมือมาตรฐาน หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ที่

ใช้ในโรงพยาบาล 
การสอบเทียบ หมายถึง ชุดของการปฏิบัติงานภายใต้เงื่อนไขที่ได้ระบุ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

ค่าปริมาณกับค่าความไม่แน่นอนของการวัด ที่ได้จากมาตรฐานการวัดหรือวัสดุอ้างอิงรับรองและสิ่งบ่งชี้ที่สม
นัยซึ่งมาพร้อมกับความไม่แน่นอนการวัดที่เชื่อมสัมพันธ์ของเครื่องมือวัด ระบบวัด หรือวัสดุอ้างอิงภายใต้การ
ทดสอบ 

ISO/IEC 17025 หมายถึง มาตรฐานสากลซึ่งเป็นการประเมินความสามารถทางวิชาการของ
ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ครอบคลุมทุกด้านของการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่การเตรียม
ตัวอย่างถึงความช านาญในการวิเคราะห์ทดสอบ ถึงการเก็บบันทึกและการรายงานผล มาตรฐานนี้เน้น
องค์ประกอบหลายด้านแต่ไม่ได้จ ากัดเฉพะแค่ด้านเหล่านี้ ซึ่งได้แก่ระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ การ
ควบคุมเอกสาร การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน สถานที่และภาวะแวดล้อม เครื่องมือ การประมาณค่าความ
ไม่แน่นอน หลักฐานความสอบกลับได้ การสุ่มตัวอย่างและอ่ืนๆ 

 

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
6.1 ผู้รับบริการประสานงานในเบื้องต้นถึงความสามารถในการให้บริการ ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

และความต้องการของผู้รับบริการก่อน และผู้รับบริการกรอกแบบฟอร์มใบค าร้องขอรับการบริการทดสอบ/
สอบเทียบและทบทวนความสามารถห้องปฏิบัติการ  พร้อมจัดส่งมายังห้องปฏิบัติการ โดยทางมาขอรับบริการ
ด้วยตนเอง โทรศัพท์หรือโทรสาร หนังสือ จดหมาย เว็บไซต์หรืออีเมล 

6.2 เจ้าหน้าที่ธุรการลงทะเบียนรับเรื่องการขอรับบริการทดสอบ/สอบเทียบและด าเนินการตาม
ระบบราชการ 

6.3 ลูกค้าสัมพันธ์พิมพ์ใบค าร้องขอรับการบริการสอบเทียบและทบทวนความสามารถห้องปฏิบัติการ 
ให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ท าการทบทวนความสามารถของห้องปฏิบัติการ แล้วส่งมอบให้กับหัวหน้างาน
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ 

6.4 หัวหน้า งานมาตรฐานห้อง ปฏิบัติการ ท าการตรวจสอบการทบทวนค าขอ แล้วก าหนดวันส่ง
มอบเครื่องมือมาทดสอบ/สอบเทียบ 
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6.5 ผู้รับบริการตอบรับ โดยยืนยันการส่งเครื่องมือมาทดสอบ/สอบเทียบ และจัดส่งคืนให้แก่
ห้องปฏิบัติการ 

6.6 เมื่อห้องปฏิบัติการได้รับแจ้งการยืนยันการเครื่องมือมาสอบเทียบ หัวหน้าห้องปฏิบัติการระบุวัน
ดังกล่าวไม่ให้ผู้รับบริการรายอื่นส่งมอบเครื่องมือ 

6.7 ผู้รับบริการส่งมอบเครื่องมือเข้าท าการสอบเทียบตามที่ก าหนดเวลา 
6.8 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือที่ผู้ขอรับบริการส่งมอบ ตาม

แบบฟอร์มรับและการจัดการเครื่องมือ 
6.9 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติด าเนินการสอบเทียบตามข้อตกลงที่ท าไว้กับผู้ขอรับบริการ 
6.10 หลังจากด าเนินการทดสอบ/สอบเทียบแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติจัดท าใบรายงานผลการ

สอบเทียบ 
6.11 หัวหน้าห้องปฏิบัติการตรวจสอบและลงนามอนุมัติใบรายงานผลการทดสอบ/สอบเทียบ 
6.12 เจ้าหน้าที่ประสานงานก าหนดวันส่งมอบเครื่องมือและใบรายงานผลการทดสอบ/สอบเทียบคืน

แก่ผู้ขอรับบริการ 
6.13 ผู้ขอรับบริการรับเครื่องมือคืนพร้อมประเมินการให้บริการของห้องปฏิบัติการ เพ่ือเป็นข้อมูลใน

การปรับปรุงการให้การบริการ 
 

 



ค ำถำม มี / ใช่ ไม่มี / ไม่ใช่ ค ำอธิบำย / ค ำตอบ
1. ตรวจสอบเอกสำรใบค ำร้อง

 1) รายละเอียดข้อมูลลูกค้ามีความครบถ้วน
        - ช่ือลูกค้า ท่ีอยู่ เลขผู้เสียภาษี เบอร์ติดต่อ ✓

        - วิธีการรับเคร่ืองมือคืน/ใบรายงานผล ✓

2)ตรวจสอบรายละเอียดเคร่ืองมือ/SN/รุ่น/ย่ีห้อ/หมายเลขเคร่ือง ✓

3)ตรวจสอบจุดสอบเทียบ เกณฑ์ยอมรับ ✓

2.ตรวจเช็คสภำพเคร่ืองมือ
        - สถานะของเคร่ืองมือปกติหรือไม่ ✓

        - อุปกรณ์ประกอบ ✓

3.กำรตรวจสอบใบรำยงำนผล
          - ช่ือ – ท่ีอยู่ ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ✓

          - ช่ือ - ท่ีอยู่ ลูกค้า ✓

          - รายละเอียดของเคร่ืองมือวัด ✓

          - ข้ันตอนและมาตรฐานท่ีใช้ในการสอบเทียบ ✓

          - ระบุวันท่ีท าการสอบเทียบ วันท่ีรับเคร่ืองมือ ✓

            วันท่ีออกใบรายงานผล ✓

          - ระบุความสามารถในการสอบกลับได้ ✓

          - ค่าความไม่แน่นอนในการวัด ✓

          - สภาวะแวดล้อมในการท าการสอบเทียบ อุณหภูมิ ✓

            ความช้ืนสัมพัทธ์ ✓

          - ช่ือ ต าแหน่ง และลายมือช่ือ หรือผู้ท่ีมีอ านาจลงนาม ✓

4.กำรส่งมอบเคร่ืองมือ
          - เคร่ืองมือ ✓

          - อุปกรณ์ประกอบ ✓

       - ใบรายงานผล ✓

          - แบบประเมินความพึงพอใจ ✓

ช่ือผู้ประเมิน    นายรณภูมิ     เพชรรัตน์
ต าแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ
วันท่ี  28  มกราคม  2564

แบบสอบถำม
กระบวนกำรพัฒนำและให้บริกำรห้องปฏิบัติกำร

แบบสอบถามน้ีเหมาะส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย


