วิธีการใช้แบบประเมิน
การจัดการมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์
กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
----------------------------------------------------------------------------------------------------1. การประเมินนี้ หากท่านมิได้ดาเนินการในสถานพยาบาลท่านเอง ท่านควรสอบถามข้อมูลทัวไป
่
หรือสิง่ ทีต่ อ้ งการทราบ จากผูร้ บั ผิดชอบหรือผูบ้ ริหารสถานพยาบาลและท่านควรทราบเกีย่ วกับ
ลักษณะงาน วิธกี ารปฏิบตั ิ จานวนบุคลากร ชัวโมงท
่
างานและปญั หาของสถานพยาบาลแห่งนัน้
2. กาหนดหน่วยงานทีจ่ ะทาการประเมิน หากเป็นสถานพยาบาลขนาดเล็ก สามารถประเมินรวม
ทัง้ หมดในคราวเดียวกันได้ แต่ถา้ เป็นสถานพยาบาลทีม่ ขี นาดใหญ่ ควรแบ่งส่วนประเมินแยก
ออกเป็นเรือ่ งๆตามทีส่ ถานพยาบาลยังไม่ดาเนินการหรือกาลังดาเนินอยู่
3. อ่านแบบประเมินทัง้ หมด ก่อนทาการประเมิน
4. อ่านและพิจารณาตามแบบประเมินทุกข้ออย่างละเอียดแล้วพิจารณา หากจาเป็นอาจสอบถาม
ข้อมูลจากผูร้ บั ผิดชอบหรือบุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ าน ให้ทาเครือ่ งหมายในช่อง  ภายใต้ขอ้ ความ
ดังนี้
4.1 ถ้าหากข้อกาหนดนัน้ ไม่ได้ดาเนินการ ให้ทาเครือ่ งหมายในช่อง  หน้าคาว่า “ไม่ม”ี
4.2 ถ้าหากข้อกาหนดนัน้ ได้ดาเนินการไปแล้วและไม่มคี วามจาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข ให้ทา
เครือ่ งหมายในช่อง  หน้าคาว่า “มี”
4.3 ถ้าหากคิดว่าข้อกาหนดนัน้ ได้ดาเนินการไปแล้วและมีความจาเป็นต้องปรับปรุง แก้ไขให้
ทา
เครือ่ งหมายในช่อง  หน้าคาว่า “ปรับปรุง” และอธิบายข้อเสนอแนะ ทีจ่ ะปรับปรุงลง
ใน
ช่องพืน้ ทีว่ ่างใต้คาว่า“หมายเหตุ”
5 ก่อนเสร็จสิน้ การประเมินให้ตรวจดูว่า ได้ทาเครือ่ งหมายในช่อง  หน้าคาว่า “ไม่ม”ี หรือ “มี” และ
บางข้อทีท่ าเครือ่ งหมายในช่อง  หน้าคาว่า “ปรับปรุง” ได้อธิบายข้อเสนอแนะทีจ่ ะปรับปรุงลง
ในช่องพืน้ ทีว่ ่างใต้คาว่า“หมายเหตุ” เรียบร้อยแล้ว

แบบประเมินการดาเนินการ การจัดการมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์
ด้านการจัดการวิ ศวกรรมการแพทย์ในสถานพยาบาล
เพื่อใช้ประเมินสถานะให้สอดคล้องกับด้านการจัดการวิศวกรรมการแพทย์ในสถานพยาบาล
ไม่
มี
ปรับปรุง
หมายเหตุ
หัวข้อการประเมิ น
มี
1. มีการแต่งตัง้ ผูแ้ ทนฝา่ ยบริหาร จากสมาชิกในคณะ
 

ผูบ้ ริหารของสถานพยาบาล เพื่อดาเนินการด้านการ
จัดการวิศวกรรมการแพทย์
2. มีนโยบายและคณะทางานฯด้านการจัดการวิศวกรรม
 

การแพทย์ในองค์กร
3. เผยแพร่นโยบายให้บุคลากรและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียได้
 

รับทราบและเข้าใจจุดมุง่ หมายของนโยบาย
4. กาหนดโครงสร้างองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการ
 

วิศวกรรมการแพทย์ บทบาท อานาจหน้าทีแ่ ละภาระ
รับผิดชอบเป็นเอกสาร
5. มีแผนงานด้านการจัดการวิศวกรรมการแพทย์และการ
 

นาไปปฏิบตั ิ
6. กาหนดวัตถุประสงค์ดา้ นการจัดการวิศวกรรมการแพทย์  

ทีเ่ ป็นเอกสารในทุกระดับและทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ภายในสถานพยาบาล
7. เจ้าหน้าทีแ่ ละผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทีป่ ฏิบตั งิ านภายใต้การ  

กากับดูแลของสถานพยาบาล ซึง่ มีผลกระทบด้านการ
จัดการวิศวกรรมการแพทย์ จากพืน้ ฐานการศึกษา แต่
สามารถฝึกอบรม ฝึกทักษะและประสบการณ์ทเ่ี หมาะสม
ได้
8. บ่งชีค้ วามจาเป็นในการฝึกอบรมทีเ่ กีย่ วข้องกับด้านการ  

จัดการวิศวกรรมการแพทย์ ต้องจัดให้มกี ารอบรมหรือวิธ ี
ใดให้สอดคล้องกับความจาเป็นเกีย่ วกับการฝึกอบรมที่
กาหนดและสามารถประเมินประสิทธิผลของการฝึกอบรม
หรือวิธกี ารจัดการทีเ่ กีย่ วข้องได้
9. จัดทาขัน้ ตอนการดาเนินงานสาหรับการสื่อสารที่
 

เกีย่ วข้องกับด้านการจัดการวิศวกรรมการแพทย์ของ
สถานพยาบาล
10. จัดทาขัน้ ตอนการดาเนินงานสาหรับการมีส่วนร่วมและ  

การให้คาปรึกษาของคณะทางานฯ
11. มีเอกสารในด้านการจัดการวิศวกรรมการแพทย์อย่าง
 

เพียงพอ เพื่อให้การจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการประเมิ น
12. จัดทาขัน้ ตอนการดาเนินงานสาหรับการเก็บรักษาและ
ควบคุมเอกสาร เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าเอกสารมีความทันสมัย
และ ใช้ได้ตามวัตถุประสงค์
13. มีขนั ้ ตอนการดาเนินงานสาหรับการเตรียมความพร้อม
และ การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
14. มีขนั ้ ตอนการดาเนินงานสาหรับการติดตามตรวจสอบ
และการวัดผลการดาเนินการอย่างสม่าเสมอ
15. มีขนั ้ ตอนการดาเนินงานสาหรับการประเมินผลการ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆ
16. มีขนั ้ ตอนการดาเนินงานสาหรับการบ่งชี้ การรวบรวม
การทาดัชนี การจัดเก็บ การรักษาและการทาลายบันทึก
ด้านการจัดการวิศวกรรมการแพทย์
17. มีขนั ้ ตอนการดาเนินงานเรือ่ งการตรวจประเมิน
18. มีเกณฑ์การตรวจประเมิน ขอบข่าย ความถีแ่ ละวิธกี าร
ตรวจ การคัดเลือกผูต้ รวจประเมิน
19. ผูบ้ ริหารระดับสูงสถานพยาบาลต้องทบทวนด้านการ
จัดการวิศวกรรมการแพทย์ของสถานพยาบาลตาม
ช่วงเวลาทีว่ างแผนกาหนดไว้

ไม่
ปรับปรุง
มี
  
มี

  
  
  
  

  
  
  

หมายเหตุ

แบบประเมินการดาเนินการ
การจัดการมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์
ด้านการเลือก การใช้ การบารุงรักษา ดัดแปลงและการยกเลิ กการใช้งานครุภณ
ั ฑ์
การแพทย์ในสถานพยาบาล
เพื่อใช้ประเมินสถานะให้สอดคล้องกับด้านการเลือก การใช้ การบารุงรักษา ดัดแปลงและการ
ยกเลิกการใช้งานครุภณ
ั ฑ์การแพทย์ในสถานพยาบาล
ไม่
มี
ปรับปรุง
หมายเหตุ
หัวข้อการประเมิ น
มี
1. ครุภณ
ั ฑ์การแพทย์ทใ่ี ช้งานในสถานพยาบาล เป็น
  
ครุภณ
ั ฑ์การแพทย์ทไ่ี ด้รบั อนุญาตนาเข้าถูกต้องตาม
กฎหมายและได้มาตรฐานสากลทีเ่ กีย่ วข้อง
2. การติดตัง้ ครุภณ
ั ฑ์การแพทย์เป็นไปตามหลักวิศวกรรม
  
หรือมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้องหรือตามคาแนะนาของผูผ้ ลิต
3. ครุภณ
ั ฑ์การแพทย์ประเภททีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งมี
  
การขออนุญาตติดตัง้ และใช้งาน สถานพยาบาลจะต้อง
ปฏิบตั ติ ามทีก่ ฎหมายกาหนด
4. มีขอ้ มูลประวัตคิ รุภณ
ั ฑ์การแพทย์ในสถานพยาบาล ตาม   
มาตรฐานกาหนด
5. มีการบารุงรักษาครุภณ
ั ฑ์การแพทย์ ตามคู่มอื การใช้งาน   
ทีผ่ ผู้ ลิตกาหนด อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และเก็บผลการ
ดาเนินการไว้เพื่อการตรวจติดตาม
6. ผูป้ ฏิบตั งิ านบารุงรักษาครุภณ
ั ฑ์การแพทย์มคี ุณสมบัติ
  
ตามมาตรฐานกาหนด
7. มีการตรวจสอบหรือทดสอบ ก่อนการใช้งานทุกครัง้ โดย   
ผูด้ แู ลรับผิดชอบการใช้งานและเก็บผลการดาเนินการไว้
เพื่อการตรวจติดตาม
8. รายละเอียดข้อมูลการตรวจสอบและหรือทดสอบ ตาม
  
มาตรฐานกาหนด
9. มีการรับรองผลการตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบ
  
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และเก็บผลการดาเนินการไว้เพื่อ
การตรวจติดตาม
10. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในกระบวนการทดสอบหรือสอบเทียบมี
  
คุณสมบัตติ ามมาตรฐานกาหนด
11. ผูร้ บั รองผล ทดสอบหรือสอบเทียบครุภณ
ั ฑ์การแพทย์ม ี   
คุณสมบัตติ ามมาตรฐานและกฎหมายกาหนดไว้
12. ผูป้ ฏิบตั งิ าน ทดสอบหรือสอบเทียบครุภณ
ั ฑ์การแพทย์   
คุณสมบัตติ ามมาตรฐานและกฎหมายกาหนดไว้

หัวข้อการประเมิ น
13. การดาเนินการซ่อมแซม แก้ไขหรือดัดแปลง ให้
ดาเนินการโดยวิศวกรหรือผูแ้ ทนผลิตภัณฑ์หรือ
หน่วยงานด้านเครือ่ งมือแพทย์
14. การดาเนินการซ่อมแซม แก้ไขหรือดัดแปลงทีม่ ี
ผลกระทบต่อความเทีย่ งตรง ความเชื่อมัน่ คุณภาพและ
ความปลอดภัย ให้สถานพยาบาลดาเนินการตรวจสอบ
ทดสอบหรือสอบเทียบก่อนนากลับมาใช้งานหรือ
ให้บริการทุกครัง้
15. เก็บผลการซ่อมแซม แก้ไขหรือดัดแปลงไว้เพื่อการ
ตรวจติดตาม
16. มีบนั ทึกข้อมูลการยกเลิกการใช้งานครุภณ
ั ฑ์ทาง
การแพทย์ในประวัตคิ รุภณ
ั ฑ์การแพทย์ของ
สถานพยาบาล
17. ครุภณ
ั ฑ์การแพทย์ทก่ี ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งแจ้งยกเลิก
การใช้งานหรือเคลื่อนย้ายสถานทีต่ ดิ ตัง้ สถานพยาบาล
ต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีไ่ ด้กาหนดไว้

ไม่
ปรับปรุง
มี
  
มี

 



 



 



 



หมายเหตุ

1.
2.

3.

4.

5.
6

7

8

แบบประเมินการดาเนินการ
การจัดการมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์
ด้านวิ ศวกรรมความปลอดภัยในสถานพยาบาล
เพื่อใช้ประเมินสถานะให้สอดคล้องกับด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในสถานพยาบาล
ไม่
หัวข้อการประเมิ น
มี
ปรับปรุง
หมายเหตุ
มี
เผยแพร่นโยบายความปลอดภัยฯ ให้บุคลากรและผูม้ สี ่วน   
ได้เสียได้รบั ทราบและเข้าใจจุดมุง่ หมายของนโยบาย
ให้สถานพยาบาลเผยแพร่และปิดประกาศรายชื่อและ
  
หน้าทีร่ บั ผิดชอบของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ โดย
เปิดเผย ณ สถานพยาบาล เพื่อให้บุคลากรทราบ
จัดให้มขี อ้ บังคับและคู่มอื ว่าด้วยความปลอดภัยในการ
  
ทางาน อย่างน้อยต้องกาหนดขัน้ ตอนและวิธกี าร
ปฏิบตั งิ าน
มีการอบรมบุคลากรให้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับข้อบังคับและคู่มอื   
แก่บุคลากรเข้าทางานใหม่ หรือให้บุคลากรทางานใน
ลักษณะหรือสภาพของงานทีแ่ ตกต่างไปจากเดิม
จัดให้มกี ารอบรมและฝึกปฏิบตั จิ นกว่าบุคลากรจะสามารถ   
ปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้องปลอดภัย
ต้องจัดให้มกี ารซ่อมบารุงหรือการซ่อมแซมเครือ่ งจักรและ   
อุปกรณ์ประกอบให้อยูใ่ นสภาพปลอดภัยตลอดระยะเวลา
ทีใ่ ช้งาน ทัง้ นี้ตามมาตรฐานและหลักวิชาการด้าน
วิศวกรรม
ในบริเวณทีม่ กี ารติดตัง้ การซ่อมแซม หรือการตรวจสอบ   
เครือ่ งจักรหรือเครือ่ งป้องกันอันตรายจากเครือ่ งจักร ต้อง
ติดป้ายแสดงการดาเนินการดังกล่าว โดยใช้เครือ่ งหมาย
หรือข้อความทีเ่ ข้าใจง่ายและเห็นได้ชดั เจน รวมทัง้ จัดให้ม ี
ระบบ วิธกี าร หรืออุปกรณ์ป้องกันมิให้เครือ่ งจักรนัน้
ทางาน และให้แขวนป้ายแสดงเครือ่ งหมายหรือ
สัญลักษณ์หา้ มเปิดสวิตช์ไว้ทส่ี วิตช์ของเครือ่ งจักรด้วย
ในกรณีทใ่ี ห้บุคลากรทางานเกีย่ วกับเครือ่ งเชื่อมไฟฟ้า
  
เครือ่ งเชื่อมก๊าซ เครือ่ งกาเนิดไอน้า หรือเครือ่ งจักรทีอ่ าจ
ก่อให้เกิดอันตรายได้โดยสภาพ สถานพยาบาลต้องใช้
บุคลากรทีม่ คี วามชานาญในการใช้เครือ่ งจักรนัน้ และผ่าน
การอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ าหนด

หัวข้อการประเมิ น
9 ต้องจัดให้มกี ารตรวจสอบและการทดสอบชิน้ ส่วนและ
อุปกรณ์ของเครือ่ งจักรโดยวิศวกรอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้
พร้อมจัดให้มกี ารตรวจสอบระบบความปลอดภัยและ
ระบบการทางานเป็นประจาทุกเดือน และเก็บผลการ
ดาเนินการไว้เพื่อการตรวจติดตาม
10 จัดให้มแี ผนผังวงจรไฟฟ้าทีต่ ดิ ตัง้ ภายในสถานพยาบาล
ทัง้ หมดซึง่ ได้รบั การรับรองจากวิศวกรหรือการไฟฟ้า
ประจาท้องถิน่
11 จัดให้มกี ารตรวจสอบและบารุงรักษาระบบไฟฟ้าและ
บริภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าให้ใช้งานได้โดยปลอดภัยไม่น้อยกว่าปีละ
หนึ่งครัง้ และเก็บผลการตรวจสอบไว้เพื่อการตรวจ
ติดตาม
12 ติดตัง้ ระบบป้องกันฟ้าผ่าไว้ทอ่ี าคารหรือบริเวณทีม่ ถี งั
เก็บของเหลวไวไฟหรือก๊าซไวไฟ ตามมาตรฐานของ
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
13 จัดให้มกี ารตรวจวัด บันทึกผลการตรวจวัด และประเมิน
สภาพอากาศในทีอ่ บั อากาศว่ามีบรรยากาศอันตราย
หรือไม่ โดยให้ดาเนินการทัง้ ก่อนให้บุคลากรเข้าไป
ทางานและในระหว่างทีบ่ ุคลากรทางานในทีอ่ บั อากาศ
14 จัดให้มรี ะบบป้องกันและระงับอัคคีภยั ในสถานพยาบาล
และต้องดูแลระบบป้องกันและระงับอัคคีภยั ให้อยูใ่ น
สภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
15 ในสถานพยาบาลทุกแห่ง ให้จดั ทาป้ายข้อปฏิบตั ิ
เกีย่ วกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ และปิด
ประกาศให้เห็นได้อย่างชัดเจน

ไม่
ปรับปรุง
มี
  
มี
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ไม่
ปรับปรุง
มี
16 ให้มเี ส้นทางหนีไฟทุกชัน้ ของอาคารอย่างน้อยชัน้ ละสอง   
เส้นทางซึง่ สามารถอพยพบุคลากรหรือผูร้ บั บริการใน
เวลาเดียวกันทัง้ หมดสู่จดุ ทีป่ ลอดภัยได้โดยปลอดภัย
ภายในเวลาไม่เกินห้านาที เส้นทางหนีไฟไปสู่จดุ ที่
ปลอดภัยต้องปราศจากสิง่ กีดขวาง ประตูทใ่ี ช้ในเส้นทาง
หนีไฟต้องทาด้วยวัสดุทนไฟ ไม่มธี รณีประตูหรือขอบกัน้
และเป็นชนิดทีบ่ านประตูเปิดออกไปตามทิศทางของการ
หนีไฟกับต้องติดอุปกรณ์ทบ่ี งั คับให้บานประตูปิดได้เอง
ห้ามใช้ประตูเลื่อน ประตูมว้ น หรือประตูหมุน และห้าม
ปิดตาย ใส่กลอน กุญแจ ผูก ล่ามโซ่ หรือทาให้เปิดออก
ไม่ได้
17 จัดให้มกี ารดูแลรักษาและตรวจสอบเครือ่ งดับเพลิงให้อยู่   
ในสภาพทีใ่ ช้งานได้ดี โดยการตรวจสอบต้องไม่น้อยกว่า
หกเดือนต่อหนึ่งครัง้ พร้อมกับติดป้ายแสดงผลการ
ตรวจสอบและวันทีท่ าการตรวจสอบครัง้ สุดท้ายไว้ท่ี
อุปกรณ์ดงั กล่าว และเก็บผลการตรวจสอบไว้ให้เพื่อการ
ตรวจติดตาม รวมทัง้ ต้องมีการซ่อมบารุงและเปลีย่ นถ่าย
สารดับเพลิงตามข้อกาหนดของผูผ้ ลิตด้วย

หัวข้อการประเมิ น

มี

18 ต้องจัดให้มเี ครือ่ งหมายเตือนภัยติดไว้ให้เห็นโดยชัดเจน  
ในบริเวณรังสี บริเวณรังสีสงู บริเวณทีม่ กี ารฟุ้งกระจาย
ของสารกัมมันตรังสี หรือบริเวณหรือห้องใด ๆ ทีม่ กี าร
เก็บรักษาสารกัมมันตรังสี
19 ต้องจัดให้สภาพแวดล้อมในการทางานอยูใ่ นลักษณะที่  
ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของ
บุคลากร หากไม่สามารถดาเนินการป้องกันแก้ไข
อันตรายได้ ต้องจัดหาอุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคลทีส่ ามารถป้องกันอันตรายนัน้ ให้บุคลากรสวม
ใส่
20 ต้องจัดและดูแลให้บุคลากรใช้อุปกรณ์คุม้ ครองความ
 
ปลอดภัยส่วนบุคคลทีไ่ ด้มาตรฐานและเหมาะสมกับ
ประเภทและชนิดของงาน ตลอดเวลาทีท่ างาน







หมายเหตุ

หัวข้อการประเมิ น

ไม่
ปรับปรุง
มี
  
มี

21 เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทางานทุกระดับได้รบั
การฝึกอบรมความรูเ้ กีย่ วกับความปลอดภัยในการ
ทางานเพิม่ เติม
22 สถานพยาบาลต้องจัดให้คณะกรรมการความปลอดภัย  
ได้รบั การอบรมเกีย่ วกับบทบาทและหน้าทีต่ ามกฎหมาย
ตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารทีก่ ฎหมายกาหนด
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แบบประเมินการดาเนินการ
การจัดการมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์
ด้านการสื่อสารในสถานพยาบาล
เพื่อใช้ประเมินสถานะให้สอดคล้องกับด้านการสื่อสารในสถานพยาบาล

หัวข้อการประเมิ น
1. จัดให้มคี ณะกรรมการหรือคณะทางานฯ มีขอ้ บังคับ
มาตรฐานและคู่มอื ว่าด้วยด้านการสื่อสาร (ระบบ
วิทยุคมนาคม ระบบเรียกพยาบาล โทรศัพท์ เสียงตาม
สาย กล้องวงจรปิด หรือระบบ computer network) ใน
การทางานอย่างน้อยต้องกาหนดขัน้ ตอนและวิธกี าร
ปฏิบตั งิ าน
2. จัดให้มกี ารอบรมและฝึกปฏิบตั จิ นกว่าบุคลากรด้าน
การสื่อสาร (ระบบวิทยุคมนาคม ระบบเรียกพยาบาล
โทรศัพท์ เสียงตามสาย กล้องวงจรปิด หรือระบบ
computer network) จะสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่าง
ถูกต้อง
3. เผยแพร่นโยบายให้บุคลากรและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
ได้รบั ทราบและเข้าใจจุดมุง่ หมายของนโยบายด้านการ
สื่อสาร (ระบบวิทยุคมนาคม ระบบเรียกพยาบาล
โทรศัพท์ เสียงตามสาย กล้องวงจรปิด หรือระบบ
computer network) ในสถานพยาบาล
4. จัดการอบรมบุคลากรให้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับข้อบังคับ คู่มอื
มาตรฐานและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องด้านการสื่อสาร
สื่อสาร (ระบบวิทยุคมนาคม ระบบเรียกพยาบาล
โทรศัพท์ เสียงตามสาย กล้องวงจรปิด หรือระบบ
computer network) ให้กบั บุคลากรทีเ่ ข้าทางานใหม่หรือ
บุคลากรทางานในลักษณะหรือสภาพของงานทีแ่ ตกต่าง
ไปจากเดิม

มี ไม่ม ี ปรับปรุง
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หัวข้อการประเมิ น
5. สถานพยาบาลจัดให้มเี จ้าหน้าทีค่ วบคุม ดูแลด้านการ
สื่อสาร(ระบบวิทยุคมนาคม ระบบเรียกพยาบาล โทรศัพท์
เสียงตามสาย กล้องวงจรปิด หรือระบบ computer
network) ในการทางานระดับหัวหน้างานและระดับ
สถานพยาบาล
6. เจ้าหน้าทีด่ า้ นการสื่อสาร สื่อสาร (ระบบวิทยุคมนาคม
ระบบเรียกพยาบาล โทรศัพท์ เสียงตามสาย กล้องวงจร
ปิด หรือระบบ computer network) ระบบ Computer
network) ในการทางานทุกระดับได้รบั การฝึกอบรม
ความรูเ้ กีย่ วกับในการทางานเพิม่ เติม
7. สถานพยาบาลจัดให้คณะกรรมการหรือคณะทางานฯ
ได้รบั การอบรมเกีย่ วกับบทบาทและหน้าทีต่ ามมาตรฐาน
และ หลักเกณฑ์และวิธกี ารด้านการสื่อสารตามทีก่ ฎหมาย
กาหนด
8. ให้สถานพยาบาลเผยแพร่และแจ้งประกาศรายชื่อและ
หน้าทีร่ บั ผิดชอบของคณะกรรมการหรือคณะทางานฯโดย
เปิดเผย ณ สถานพยาบาล เพื่อให้บุคลากรทราบ
9. สถานพยาบาลมีการดาเนินการสาหรับเตรียมความพร้อม
ด้านการสื่อสารในสภาวะฉุกเฉิน

มี ไม่ม ี ปรับปรุง
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