
ณ โรงพยาบาลท่าตะโก ปี 2562
19 มิถุนายน  2562



ต ั�งอยูเ่ลขที�  1 หมู ่7 ตาํบลทา่ตะโก อาํเภอทา่ตะโก จงัหวดันครสวรรค ์

http://www.ttkcup.com thatakoh@hotmail.com 

วสิัยทศัน์วสิัยทศัน์วสิัยทศัน์วสิัยทศัน์วสิัยทศัน์วสิัยทศัน์วสิัยทศัน์วสิัยทศัน์

พนัธกจิพนัธกจิ

1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื.อง และเป็นองค์รวม

2.พฒันาระบบบริการให้มีคุณภาพ ปลอดภยั ได้มาตรฐาน

3.พฒันาระบบบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ

พฒันา และเรียนรู้ สู่โรงพยาบาลคุณภาพ



สรปุการประเมนิตนเองตามมาตรฐานระบบบรกิารสขุภาพ
ของโรงพยาบาลทา่ตะโก     จงัหวดันครสวรรค์

สรปุการประเมนิตนเองตามมาตรฐานระบบบรกิารสขุภาพ
ของโรงพยาบาลทา่ตะโก     จงัหวดันครสวรรค์

1-ระบบมาตรฐาน
2-เกณฑ์
มาตรฐาน 

(ข้อ)

3-ตรวจ
ประเมิน

(ข้อ)

4-คะแนน
ที!ตั #ง

5-คะแนนที!
ได้

6-คิดเป็นร้อย
ละของด้าน

ด้านที! 1 ระบบการจดัการคณุภาพในโรงพยาบาล 34 34 100 72.50 72.50

ปี 2562

ด้านที! 1 ระบบการจดัการคณุภาพในโรงพยาบาล 34 34 100 72.50 72.50

ด้านที! 2 ระบบอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล 84 84 100 77.29 75.73

ด้านที! 3 ระบบความปลอดภยัในโรงพยาบาล 52 52 100 72.34 72.34

ด้านที! 4 ระบบสิ!งแวดล้อมในโรงพยาบาล 30 30 100 91.90 91.90

ด้านที! 5 ระบบสื!อสารในโรงพยาบาล 22 22 100 72.52 72.52

ด้านที! 6 ระบบเครื!องมือแพทย์ในโรงพยาบาล 19 19 100 78.75 78.75

ด้านที! 7 ระบบสขุศกึษาในโรงพยาบาล 25 25 100 100.00 100.00



-  จาํนวนเนื�อที!  29 ไร่  1 งาน
-  โรงพยาบาล ขนาด 90   เตียง
-  มีอาคารสาํหรับใหบ้ริการ  10  อาคาร
-  อาคารสนบัสนุนบริการ   6  อาคาร
-  จาํนวนเจา้หนา้ที!ในโรงพยาบาล 218 คน

ผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2560
         -  ผูป้่วยนอกเฉลี!ย 309  คน/วนั
         -  ผูป้่วยในเฉลี!ย  264  คน/เดือน



โรงพยาบาลชมุชนขนาด โรงพยาบาลชมุชนขนาด 60 60 เตียงเตียง

อตัราครองเตียงอตัราครองเตียง 6767..7979%%    โรงพยาบาลชมุชน โรงพยาบาลชมุชน / / ระดบัทุติยภมูิระดบัทุติยภมูิ

ให้บริการตรวจรกัษาโรคทั )วไปให้บริการตรวจรกัษาโรคทั )วไป,,  บริการทนัตกรรมบริการทนัตกรรม

ขอบเขตการให้บริการขอบเขตการให้บริการ

ส่งเสริมสขุภาพและควบคมุป้องกนัโรคส่งเสริมสขุภาพและควบคมุป้องกนัโรค,,สาขากายภาพบาํบดัสาขากายภาพบาํบดั,,
การบริการแพทยแ์ผนไทยการบริการแพทยแ์ผนไทย,,คุ้มครองผูบ้ริโภคคุ้มครองผูบ้ริโภค

5

- ขา้ราชการ (ช 17, ญ 70)           87 คน  ( 38.67 %)

- ลกูจา้งประจํา (ช 3, ญ 8)            11 คน  (   4.89 %)
- พนกังานราชการ (ช 1, ญ 3)         4 คน  (   1.78 %)
- ลกูจา้งชั"วคราว (ช 18, ญ 66)     84 คน  ( 38.67 %)
- พนกังานกระทรวง (ช 7, ญ 32)   39 คน   (17.33 %)

รวมทั'งหมด 225คน



ด้านที� 1 ระบบการจัดการคุณภาพในโรงพยาบาล



1.การพฒันาระบบการจดัการระบบบริการสุขภาพถือเป็นหนา้ที!รับผดิชอบในการปฏิบตัิงาน
   ของเจา้หนา้ที! ทุกคน
2.โรงพยาบาลจะสนบัสนุนการออกประกาศ กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และแนวทางปฏิบตัิระบบ 
    งานอาคารและสภาพแวดลอ้ม ระบบงานความปลอดภยั ระบบงานสิ!งแวดลอ้ม ระบบงาน
    สื!อสาร ระบบงานเครื!องมือแพทย ์และระบบงานสุขศึกษาในการทาํงานที!เหมาะสมและ
    สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
3.โรงพยาบาลจะดาํเนินการ และสนบัสนุนใหม้ีการปรับปรุงระบบงานต่างๆใหม้ีคุณภาพ 
    ปลอดภยั พร้อมใหบ้ริการ
4.ผูบ้งัคบับญัชาในทุกระดบั พึงกระทาํตนให้เป็นแบบอยา่งที!ดีต่อบุคลากรในสังกดั และปฏิบตัิ
   ตามขอ้กาํหนดอยา่งเคร่งครัด
5.บุคลากรทุกคนตอ้งคาํนึงถึงคุณภาพการใหบ้ริการ ความปลอดภยัของตนเอง เพื!อนร่วมงาน

นโยบายระบบการจดัการบริการสุขภาพในโรงพยาบาล นโยบายระบบการจดัการบริการสุขภาพในโรงพยาบาล 

5.บุคลากรทุกคนตอ้งคาํนึงถึงคุณภาพการใหบ้ริการ ความปลอดภยัของตนเอง เพื!อนร่วมงาน
   และทรัพยท์างราชการเป็นสาํคญัตลอดระยะเวลาที!ปฏิบตัิงาน
6.บุคลากรทุกคนตอ้งใหค้วามร่วมมือในการดาํเนินโครงการพฒันาระบบการจดัการระบบ
   บริการสุขภาพของโรงพยาบาลพร้อมทั�งร่วมเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงพฒันาระบบ
   การจดัการและวธิีการทาํงานในระบบงานต่างๆ
7.บุคลากรทุกคนตอ้งปฏิบตัิตามมาตรฐานระบบการจดัการระบบบริการสุขภาพ และขอ้กาํหนด
   ในระบบงานที!เกี!ยวขอ้งอยา่งเคร่งครัด
8.โรงพยาบาลท่าตะโก จะจดัสรรทรัพยากรอยา่งเพียงพอใหบ้รรลุตามนโยบายและพฒันา 
    ฝึกอบรมบุคลากรตามลกัษณะของงานที!ปฏิบตัิใหม้ีทกัษะ ความชาํนาญ
9.โรงพยาบาลท่าตะโก จะจดัใหม้ีการตรวจสอบ และติดตามผลการดาํเนินงานในระบบงาน
    อาคารและสภาพแวดลอ้ม ระบบงานความปลอดภยั ระบบงานสิ!งแวดลอ้ม ระบบงานสื!อสาร 
    ระบบงานเครื!องมือแพทย ์และระบบงานสุขศึกษาอยา่งสมํ!าเสมอ
10.โรงพยาบาลท่าตะโก จะจดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายที!กาํหนดไวข้า้งตน้



ใช้กระบวนการผสมผสานการมีส่วนร่วมภายในองค์กร ในการกาํหนดนโยบาย

การกาํหนดนโยบายระบบการจัดการบริการสุขภาพในโรงพยาบาล 

การสื(อสารในองค์กร

ประชุมหัวหน้าหน่วยคุณภาพ

มีการถ�ายทอดองค�ความรู�
ผ�านช�องทางต�างๆ

ประชุมหัวหน้าหน่วยคุณภาพ
ประชุมเจ้าหน้าที( รพ. ทั 0งหมด
ประชาสัมพนัธ์เสียงตามสาย

บอร์ดข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมหัวหน้าพาทาํคุณภาพ
การลงเยี(ยมสาํรวจหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพนัธ์  intranet

กลุ่ม Line ในเจ้าหน้าที( ร.พ.และเครือข่าย
เอกสารคู่มือ
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คาํสั�งคณะทาํงานพฒันาระบบบริการสุขภาพ ( 7 ระบบ)

มีการกาํหนดนโยบายการจัดบริการเวชกรรมสิ(งแวดล้อมอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรและมีการสื(อสารนโยบายให้กับบุคลากรในโรงพยาบาลและหน่วยงานภายนอกฯ





หัวใจสําคัญ ผู้บริหาร พร้อมทีมงานด้านระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยในโรงพยาบาล

Comunication คอื 
การสื.อสารสาธารณะเพื.อสร้างความเข้าใจ 

อบรมความรูว้ศิวกรรมสิ�งแวดลอ้มและความปลอดภยั



มีแผนปฏิบัติงาน/โครงการประจําป& 2560-2561-2562



แผนการพฒันาและการวางผงัโรงพยาบาล

มแีผนพฒันาและการวางผงัโรงพยาบาลดา้นอาคารและสภาพแวดลอ้ม

25622562

พ.ศ.2560-2564พ.ศ.2560-2564



ด้านที� 2 ระบบอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล





มปี้ายบอกทางเข้า-ออก โรงพยาบาลท่าตะโก



มแีผนผงัของโรงพยาบาลท่าตะโก



ปรับปรุงทาสีป้ายจราจร-ที�จอดรถผู้สําหรับผู้มารับบริการ



ปรับปรุงทาสีป้ายจราจร-ที�จอดรถผู้สําหรับผู้มารับบริการ



การเขา้ถงึแผนก/สว่นบรกิารของโรงพยาบาล



ป้ายนําทาง  ป้ายชื�อของโรงพยาบาล



ถนนภายในโรงพยาบาล



ทางเดนิเทา้ ในโรงพยาบาล



ทางเดนิเชื�อมระหวา่งอาคารสาํหรบัผูป้่วยโรงพยาบาล





ที�จอดรถยนตแ์ละจกัรยานยนต ์ในโรงพยาบาล



ปรับปรุงทําที�จอดรถผู้พกิาร ผู้สูงอายุ

ที!จอดเดิม/ก่อนปรับปรุงที!จอดเดิม/ก่อนปรับปรุง
หลังปรับปรุงแก�ไข





บนัไดหนไีฟ ในโรงพยาบาล



โรงพยาบาลท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์มกีารจดัแบง่พื�นที�เหมาะสม มทีี�พกัคอยของผูร้บับรกิาร เพยีงพอ



หอ้งผา่ตดั  มอีา่งลา้งมอืสาํหรบัแพทย ์หรอื จนท.ใชก้อ๊กชนดิไมใ่ชม้อืสมัผสั 2 อา่ง



ในหอ้งตรวจ มอีา่งลา้งมอืสาํหรบัแพทย ์หรอื เจา้หนา้ที� 1 อา่ง/หอ้ง



เคานเ์ตอร ์Nurse station มคีวามสงูไมเ่กนิ 90 เซตเิมตร



แผนกผูป้่วยใน จดัใหม้รีะยะหา่งของเตยีง ไม่ < 2 เมตร และมมีา่นก ั�นบงัตาระหวา่งเตยีง



แผนกเภสชักรรม มสีถานที�เก็บยาเสพตดิใหโ้ทษและวตัถอุอกฤทธิJ
ตอ่จติประสาทที�มกีญุแจปิดอยา่งมปีระสทิธภิาพ



แผนกเภสชักรรม มโีตะ๊จดัยา และสถานที�เตรยีมยา เป็นสดัสว่น



หอ้งปฏบิตักิารพยาธวิทิยาคลนิกิ 
      มสีถานที�ทาํงานดา้นธุรการและเก็บเอกสาร แยกเป็นสดัสว่นจากหอ้งปฏบิตักิาร



ภูมทิศัน์และสภาพแวดล้อม
มีการดูแลรักษา จดัทาํแผนงาน แผนปฏิบตัิดา้นสิ!งแวดลอ้มและภูมิทศัน์  



มุมอ่านหนังสือ ห้องนํ<าชาย-หญงิสวนหย่อมหน้า OPD

บริเวณพกัผ่อน มพีื<นที.รองรับเพยีงพอต่อผู้ใช้บริการ ร่มรื.น สวยงาม สงบ มีอากาศถ่ายเทที.ด ี

มุมอ่านหนังสือ ห้องนํ<าชาย-หญงิสวนหย่อมหน้า OPD

ที.พกัระหว่างอาคาร มุมพกัผ่อน ศาลาพกัผ่อน



โครงสรา้งอาคาร(ความม ั�นคงแข็งแรงของอาคาร)

อาคารของโรงพยาบาล  
 ไดร้บัการกอ่สรา้งตามตามมาตรฐานของกองแบบแผนกระทรวงสาธารณสขุ 

 

การตอ่เตมิอาคาร
 -กอ่สรา้งตามแบบแปลนที�คณะกรรมการกาํหนด ควบคมุโดยศนูยว์ศิวกรรม
การแพทยท์ี� 3 นครสวรรค ์ และชา่งโยธา สนง.สาธารณสขุจงัหวดันครสวรรค์



อาคารของโรงพยาบาล   ไดร้บัการตรวจสอบโครงสรา้งตามมาตรฐานจากกองแบบ
แผนกระทรวงสาธารณสขุ 



การเดินสํารวจสถาน-ประกอบการ หรือสถานที่ทํางาน เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยง



แนวพาดสายไฟฟ้า หมอ้แปลงไฟฟ้า ที�เป็นไปตามมาตรฐานทางการไฟฟ้า



ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง



ระบบไฟฟ้าสํารองฉุกเฉิน

โรงพยาบาลใชไ้ฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค หากการไฟฟ้าไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าใหไ้ดต้ามปกติ โรงพยาบาลมีเครื!องกาํเนิดไฟฟ้าสาํรอง (GENERATOR ) 
จาํนวน  2 เครื!อง 

ขนาดเครื!องกาํเนิดไฟฟ้าสาํรอง 
ปริมาตรถงั

นํ� ามนั 

ปริมาตร  
สาํรอง 
ขั�นต ํ!า 

อตัราการ กิน
นํ�ามนั 

การใชง้านต่อเนื!องได ้
ปริมาณการสาํรองนํ�ามนั 

7 วนั 

Volvo 300 KVA 600  ลิตร 300 ลิตร 10 ลิตร/ชม. 60 ชั!วโมง 1,680 ลิตร 
Beam 100KVA 400  ลิตร 200 ลิตร 10 ลิตร/ชม. 40 ชั!วโมง 1,680 ลิตร 

 



ระบบป้องกนัฟ้าผ่า

การตรวจประเมนิสายดนิจากศนูยว์ศิวกรรมการแพทย ์ที� 3 นครสวรรค์



ระบบป้องกนักระแสไฟฟ้าเกนิ และแรงดัน



ระบบสํารองนํ<าสะอาด

-   มีระบบนํ<าประปาบาดาล  ที.บ่อเกบ็นํ<าใต้ดนิปริมาตร 
     30 ลบ.ม. และหอถงัสูง ปริมาตร 15 ลบ.ม.เพยีงพอต่อ 

-   มีระบบนํ<าสํารอง (ประปาบาดาล รพ.) สามารถจ่ายนํ<า
     ทดแทน กรณปีระปาส่วนภูมิภาคหยุดไหล พอเพยีงใช้

ระบบประปา

-   มีระบบนํ<าประปาบาดาล  ที.บ่อเกบ็นํ<าใต้ดนิปริมาตร 
     30 ลบ.ม. และหอถงัสูง ปริมาตร 15 ลบ.ม.เพยีงพอต่อ 
     การใช้นํ<าได้นาน 5 วนั อตัราการใช้นํ<าวนัละ 50  ลบ.ม. 

-   รพ.ท่าตะโก  มผีู้ดูแลระบบตลอด 24 ชั.วโมง

-   นํ<าประปาส่วนภูมิภาค ผ่านการตรวจรับรองคุณภาพ      
    นํ<า  จากห้องปฏิบัตกิาร  งานควบคุมคุณภาพนํ<า
     จาก การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ทุกเดอืน

•ประปาภูมภิาค (กลางคนื) เวลา 12.00 - 07.00 น.
• ประปาภายใน (กลางวนั) เวลา 07.00 - 12.00 น.



ระบบประปา

• นํ �าดื�มของ รพ. มเีครื�องกรองนํ �าผา่นเรซนิ+  
   คาบอนด ์ ผลกรวดนํ �าดื�มเมื�อ ดว้ยนํ �ายา    
   อ.11  เมื�อ19 พ.ย. 61  ผา่นมาตรฐาน



ระบบประปา

เพื!อใหม้ั!นใจวา่มีปริมาณนํ�าประปาพร้อมใชง้านตลอดเวลา 24 ชม.ต่อวนั 7 วนั
ต่อสปัดาห์ โรงพยาบาลจดัใหม้ีการเกบ็นํ�าสาํรอง ดงันี�

ระบบประปา จาํนวนถังจัดเก็บ
ปริมาณนํ 0าที(จัด 

เก็บได้
ปริมาณการใช้นํ 0า

เฉลี(ย/วัน
กรณีนํ 0าขาดใช้

สาํรองได้
สาํรอง

7 วัน ต้องใช้นํ 0า

ประปา
ภมูิภาค

ไมม่ี ไมม่ี 60 ลบ.ม ไมม่ี 420 ลบ.ม

ประปาบาดาล 2 ถงั 75 ลบ.ม 15 ลบ.ม 5 วนั 105 ลบ.ม

หมายเหตุ: ประปาบาดาล สามารถสูบนํ�าใชง้านต่อเนื!อง หาก ปริมาตรลดลงจะสูบนํ�าเขา้ถึงอตัโนมตัิ

 กรณีการประปาไม่สามารถจ่ายนํ�าไดต้ามปกติหรือปนเปื� อนทางโรงพยาบาลจะ
เปิดใชน้ํ� าประปาบาดาล หากไม่พอเพียง การสาํรองนํ�าไวเ้พื!อใหม้ีความพร้อมใช้
งานตลอดเวลา ไดเ้ตรียมจา้งรถบรรทุกนํ�าหรือจดั หาเช่ารถนํ�าเพื!อสาํรองส่งเขา้บ่อ
เกบ็นํ�าชั�นใตด้ิน ทาํนํ�า ประปาตามความเหมาะสมได้

รวม 75 ลบ.ม 75 ลบ.ม 1 วนั 525 ลบ.ม



ระบบระบายอากาศ/ปรับอากาศ



ระบบก๊าซทางการแพทย์

มอีอกซิเจนเหลวจํานวน 6,000  กโิลกรัม 
สามารถใช้ได้ 1 เดือน  ถ้ามปีริมาณเหลอื
 2,000 กก. จะมสีัญญาณแจ้งเตือนให้ทราบ
ล่วงหน้า

มรีะบบสํารองออกซิเจนจํานวน 24 ถงั      
ที.มปีระสิทธิภาพสามารถจ่ายทดแทนได้
กรณอีอกซิเจนเหลวหมดระยะเวลา
สํารองได้ 24 ชั.วโมง



ด้านที� 3 ระบบความปลอดภยัในโรงพยาบาล



1.ส่งเสริมสนบัสนุนการดาํเนินงานดา้นส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนั  
   ควบคุมโรค/ภยัสุขภาพที!เกิดจากการทาํงาน และสิ!งแวดลอ้มทั�งใน 
   และนอกสถานบริการใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
2.กาํหนดใหก้ารดาํเนินงานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั เป็นหนา้ที!
   ของบุคลากรในทุกระดบัที!จะร่วมมือในการดาํเนินงานใหบุ้คลากรใน
  โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล แรงงานทั�งในและ
  นอกระบบ พร้อมประชาชนทั!วไปเกิดความปลอดภยัจากโรค/ภยั
  สุขภาพอนัเกิดจากการทาํงานหรือสิ!งแวดลอ้ม

นโยบายการดาํเนินงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนโยบายการดาํเนินงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  สุขภาพอนัเกิดจากการทาํงานหรือสิ!งแวดลอ้ม
3.ใหก้ารสนบัสนุนการฝึกอบรมเจา้หนา้ที!ในหน่วยงาน/จูงใจใหม้ีจิต 
   สาํนึกในความปลอดภยัของการปฏิบตัิงานอยูเ่สมอ
4.ผูบ้งัคบับญัชา หรือเจา้หนา้ที! มีหนา้ที!ความรับผดิชอบในการรายงาน
   ความเจบ็ป่วย ความปลอดภยัจากการทาํงาน และแจง้รายงานการ
   เจบ็ป่วย บาดเจบ็ อุบตัิเหตุในการทาํงาน หรือการเจบ็ป่วยของ
   ประชาชน ในเขตมลพิษสิ!งแวดลอ้มใหผู้บ้งัคบับญัชา/ผูบ้งัคบับญัชา
   ระดบัสูง/กลุ่มงานที!เกี!ยวขอ้งทราบต่อไป      
5.มีการกาํกบัติดตาม การดาํเนินงานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
   เพื!อใหม้ีการปฏิบตัิอยา่งจริงจงั และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด



มคีาํสั.งคณะทาํงาน Clean & Green Hospital 

เพื.อสนับสนุนการจัดบริการอาชีวอนามยัและความปลอดภัย



การตรวจประเมนิจากศนูยว์ศิวกรรมการแพทย ์ที� 3 นครสวรรค์

อบรมทบทวนความรูว้ศิวกรรมสิ�งแวดลอ้มและความปลอดภยั

การตรวจประเมนิจากศนูยว์ศิวกรรมการแพทย ์ที� 3 นครสวรรค์



มีการเดินสํารวจแผนกต�างๆในโรงพยาบาลเพื่อ เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการทํางาน

การฝึกอบรม ทีม จป.ความปลอดภยั   การฝึกอบรม ทีม จป.ความปลอดภยั   การฝึกอบรม ทีม จป.ความปลอดภยั   
ค้นหาความเสี.ยงด้านวศิวกรรมความปลอดภยัและสิ.งแวดล้อมในโรงพยาบาล

แบบประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพและสภาพแวดล�อมในการทํางานโรงพยาบาล (RAH01)



การเดินสํารวจสถาน-ประกอบการ หรือสถานที่ทํางาน เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยง



การเดินสํารวจสถาน-ประกอบการ หรือสถานที่ทํางาน เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยง



มีการเดินสํารวจแผนกต�างๆในโรงพยาบาลเพื่อ เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการทํางาน

แบบประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพและ
สภาพแวดล�อม

ในการทํางานโรงพยาบาล (RAH01)



มรีายงานผลการตรวจวัด และประเมนิสภาพแวดลอ้มในการทํางาน

ผลการตรวจ ปี 59-60-61



การตรวจวดั บนัทกึ และประเมนิสภาพแวดลอ้มในการทํางาน

ผลการตรวจ ปี 59-60-61



ลําดบัที่ จากสิ่งคุกคาม ป& 2559 ป& 2560 ป& 2561

1 ทางกายภาพ 10 หน�วย 4 หน�วย 3 หน�วย

2 ทางชีวภาพ 1 หน�วย 0 0

3 ทางเคมี 2 หน�วย 2 หน�วย 2 หน�วย

4 ทางการยศาสตร� 7 หน�วย 5 หน�วย 5 หน�วย

ผลการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพและสภาพแวดล�อมในการทํางานโรงพยาบาล (RAH01)

4 ทางการยศาสตร� 7 หน�วย 5 หน�วย 5 หน�วย

5 ทางอุบัติเหตุและสภาพงานที่ไม�ปลอดภัย 3 หน�วย 3 หน�วย 2 หน�วย

6 ทางอัคคีภัยและภัยพิบัติ 2 หน�วย 2 หน�วย 2 หน�วย

7 ทางจิตวิทยาสังคม 2 หน�วย 0 0

8 ทางคุณภาพอากาศ 5 หน�วย 3 หน�วย 3 หน�วย

รวม 32 หน�วย 19 หน�วย 17 หน�วย



มีการจัดทําคู�มือ/แนวทางปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทํางานสําหรับบุคลากรในโรงพยาบาล

มีการทบทวน คู่มือ/แนวทางปฏิบัติงานเพื(อความปลอดภัยฯ



มีการจัดการความเสี(ยงจากการทาํงานในแผนกเสี(ยงต่างๆ ที(สาํคัญ

หลังแก�ไข

ก่อนปรับปรุง

หลังแก�ไข



หลังแก�ไข

ก่อนปรับปรุง

มีการจัดการความเสี(ยงจากการทาํงานในแผนกเสี(ยงต่างๆ ที(สาํคัญ

หลังแก�ไข

ก่อนปรับปรุง



มีการจัดการความเสี(ยงจากการทาํงานในแผนกเสี(ยงต่างๆ ที(สาํคัญ



ระบบการเฝGาระวงัและรายงานความเสี่ยงโรงพยาบาลท�าตะโก



มีบันทึกอัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาล

อุบัติเหตุจากากรทํางาน ป& 2559 ป& 2560 ป& 2561

จํานวนครั้งการเกิดของแหลมคมตํา/บาด 9 5 4

จํานวนครั้งที่สัมผสัเลือด/สารคัดหลั่ง 4 2 2

อุบัติเหตุทั่วไป 5 3 2

ป&วยเป(นไข)หวัดใหญ, 2 3 5ป&วยเป(นไข)หวัดใหญ, 2 3 5



แนวทางดําเนินการเรื่องร�องเรียน / ร�องทุกข�และคณะกรรมการ



คู�มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร�องเรียน / ร�องทุกข�



คู�มือการปฏิบัติงานไกล�เกลี่ยข�อขัดแย�ง



งานซ่อมบาํรุง มีระบบการซ่อมแซมอุปกรณ์
ใหอ้ยูใ่นสภาพปลอดภยั ตามมาตรฐาน



การตรวจสอบระบบไฟฟ้าทุกเดอืนการตรวจสอบระบบไฟฟ้าทุกเดอืน



ระบบป้องกนัฟ้าผ่าตามอาคาร 

ได้รับการตรวจสอบระบบ
ป้องกนัฟ้าผ่า จากศูนย์ป้องกนัฟ้าผ่า จากศูนย์

วศิวกรรมการแพทย์ ที. 3 
นครสวรรค์ ทุกปี



การตรวจพิเศษเพื่อเฝGาระวังตามลักษณะความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

กลุ่มงานหน่วยจ่ายกลาง  ได้รับการตรวจการ
ได้ยนิของหู  จาํนวน  9  คน  พบผลการ
ตรวจปกตจิาํนวน  7  คน  และเริ.มผดิปกติ
เลก็น้อย  แต่สาเหตุไม่ได้มาจากการทํางาน  
แต่ผดิปกตเินื.องจากวยั  จาํนวน 2  คน 

วดัความจุปอด

ตรวจสมรรถภาพหัวใจ

ตรวจการไดย้นิของหู

ตรวจความอ่อนตัว



มาตรการปGองกันอนัตรายจากการทํางาน

แก�ไขด�วยการจัดหา Ear Plug ให�สวมใส�ขณะปฏิบัติงาน



มาตรการป้องกนัอนัตรายจากการทาํงาน

งานซกัฟอก งานOPDงานซกัฟอก

งานเกบ็ขยะมูลฝอยติดเชื!อ งานฑนัตกรรม

งานOPD



มาตรการป้องกนัอนัตรายจากการทาํงาน

งาน x-ray งานสนาม งานซบัพลาย งานสุขา



-จดัทําแผนป้องกนั และระงบัอคัคภียั

โรงพยาบาลมรีะบบป้องกนัระงับอคัคภียั และมกีารซอ้มแผน

-ตรวจสอบความปลอดภยั ดา้นโครงสรา้ง
อาคาร   สถานที� ระบบไฟฟ้า  ระบบกา๊ซ ที�
เส ี�ยงตอ่การเกดิอคัคภียั 

-ตดิต ั�งถงัดบัเพลงิที�
เหมาะสมทกุจดุบรกิารอยา่ง
เพยีงพอ



ผงัจุดตั<งถงัดบัเพลงิของโรงพยาบาลท่าตะโก



ระบบแจ้งเหตุเพลงิไหม้



ผังแสดงระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้



โรงพยาบาลมกีารซอ้มแผนป้องกนัระงับอคัคภียั ปี 2562



โรงพยาบาลมกีารซอ้มแผนป้องกนัระงับอคัคภียั ปี 2562



โรงพยาบาลมกีารซอ้มแผนป้องกนัระงับอคัคภียั ปี 2562



โรงพยาบาลมกีารซอ้มแผนตอบโตภ้าวะระบาดโรคทางเดนิหายใจ ปี 2561



ระบบก๊าชทางการแพทย์ระบบก๊าชทางการแพทย์

สถานที�เก็บเป็นสดัสว่น มปี้ายบอก มโีซค่ลอ้งและฝาครอบ
วธิกีารดแูล

1.ตรวจเช็ค โดยผูร้บัผดิชอบทกุวนั

2. ตรวจสอบการร ั�วของแกส๊ โดยใชฟ้องนํ �าสบู ่ทกุสปัดาห์



  ระบบสํารองก๊าซทางการแพทย์ที.จําเป็นระบบสํารองก๊าซทางการแพทย์ที.จําเป็น • ระบบ Pipe line  สํารอง 20  ถัง
• อตัราใช้ต่อเดือน ประมาณ ถัง

มอีุปกรณ์มอีุปกรณ์--เครื.องมือเครื.องมือ--ป้ายเตือนที.เกบ็ก๊าซออกซิเจนป้ายเตือนที.เกบ็ก๊าซออกซิเจน

  ระบบสํารองก๊าซทางการแพทย์ที.จําเป็นระบบสํารองก๊าซทางการแพทย์ที.จําเป็น • อตัราใช้ต่อเดือน ประมาณ ถัง



แผนกรงัสวีทิยา มปี้ายสญัลกัษณต์ามแบบมาตรฐาน 
แสดงเขตรงัสใีนระดบัสายตา



ด้านที� 4 ระบบสิ�งแวดล้อมในโรงพยาบาล







การพฒันา/ปรับปรุงห้องนํ<าผู้รับบริการ 

สะดวก ใช้บริการ สะอาด อุปกรณ์ครบ

สวยงาม น่าใช้ ทางเข้าห้องนํ 0าชาย



ส้วมรวม ชาย หญงิ ผู้สูงอายุ ของตึกผู้ป่วยใน



ห้องส้วม-ห้องอาบนํ<า สําหรับผู้ป่วย-ญาต ิ/ ตึกผู้ป่วยนอน



ตึกแพทย์แผนไทยและกายภาพบําบัด





กระบวนการพฒันาส้วมในองค์กร

ใช้หลกัการ...สะอาด  ปลอดภัย  ประหยดั  สิ.งแวดล้อมสวยงาม ใช้ EM

Reuse ใช้ซํ<า มกีารนําวสัดุ หรือผลติภัณฑ์ที.ยงัสามารถใช้งานได้กลบัมาใช้ซํ<า

กระดาษเก่านํามาตดัไว้ใช้ห่อผ้าอนามยักระดาษเก่านํามาตดัไว้ใช้ห่อผ้าอนามยั

Energy คอื การลดการใช้พลงังาน เช่น ประหยดัไฟฟ้า ประหยดัพลงังานเชื<อเพลงิ

ห้องนํ 0าผู้ป่วยใช้ขันนํ 0าราดแทนชักโครก ใช้ EM ดับกลิ(น



รับฟังเสียงผู้ใช้บริการ

การประเมินผลการพฒันาส้วม

มีการตรวจสอบการทาํงาน

ขอบคุณทุกเสียงที.ให้เรามกีารตรวจสอบการทาํงาน



รางวลัสุดยอดส้วมระดับเขต ปี 53 - 54 - 55



ภาพ Big Cleaning Day Toliet



จดักิจกรรม 5 ส และ Big Cleanig Day พฒันาสิ!งแวดลอ้มใน โรงพยาบาล





การจัดเกบ็และกาํจัดมูลฝอยทั.วไป 

ประสานเทศบาลฯเข้ามาเกบ็ในโรงพยาบาลทุกวนั นําไปกําจัดแบบฝังกลบที�ทิJงขยะทั�วไปของ อปท.



G: Garbage คือ การจดัการขยะทุกประเภท
ประเมินการจดัการขยะติดเชื�อในโรงพยาบาล

ธานินทร์ ปานพรหม



การจัดการมูลฝอยตดิเชืJอ  ไปยงัที�พกัขยะตดิเชืJอ ที� รพ. ท่าตะโก



ขยะติดเชืJอมีการส่งบริษัทเอกชน (หจก.ส.เรืองโรจน์)ขยะติดเชืJอมีการส่งบริษัทเอกชน (หจก.ส.เรืองโรจน์)ขยะติดเชืJอมีการส่งบริษัทเอกชน (หจก.ส.เรืองโรจน์)
 นําไปกาํจัดต่อด้วยวธิีการเผาด้วยความร้อนสูง



การจัดการมูลฝอยติดเชืJอ



โรงพยาบาลท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
การจัดการมูลฝอยติดเชืJอ



การจัดการมูลฝอยติดเชืJอ  ที�พกัขยะติดเชืJอ ที� รพ.สต



ใหบ้รกิารรบัฝากกาํจดัขยะตดิเชื�อแก ่รพ.สต.และคลนิกิแพทย-์พยาบาล
 สง่ตอ่ไปกาํจดับรษิทัเอกชนที�ไดร้บัอนุญาต



การกําจดัขยะอนัตราย : ของโรงพยาบาลทา่ตะโก

ชนดิของขยะ วธิกีารจดัเก็บ การกาํจดั

           ขยะอนัตราย   
(ถา่นไฟฉาย/ปรอทวดัไข/้หลอด
ฟลอูอเรนเซนต/์กระป๋องสเปรย)์

ใสถ่งุขยะสเีทา บรษิทัเอกชนรบัไปกาํจดั 
   (บรษิทั ส เรอืงโรจน)์

ขยะอนัตราย : สง่ตอ่ไป อปท. /กาํจดับรษิทัเอกชนที�ไดร้บัอนญุาต



เอกสารกาํกบัการขนส่งมูลฝอยติดเชื�อ

ตช.01/1
 สาํหรับแหล่งกาํเนิด

หรือโรงพยาบาล
เกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน

 (สีฟ้า)

ตช.02
 สาํหรับผูก้าํจดั

เกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน             
(สีเหลือง)

ตช.03 
สาํหรับผูข้นส่ง

เกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน
 (สีชมพ)ู

การจัดการมูลฝอยติดเชืJอ

 (สีฟ้า)

ตช.01/2 
สาํหรับผูข้นส่ง

ส่งกลบัแหล่งกาํเนิด
หรือโรงพยาบาล

ตช.05 
สาํหรับผูข้นส่ง 

ส่งให ้อปท.ที!สถานที!
กาํจดั

มูลฝอยติดเชื�อตั�งอยู่

ตช.04
สาํหรับผูข้นส่ง 

ส่งให ้อปท.ที!เป็น
ตั�งของแหล่งกาํเนิด
หรือโรงพยาบาล



เข้าร่วมโครงการจัดการสารปรอท ในโรงพยาบาล ของกรมอนามยั



ที!เกบ็สารปรอท , อมลักมั ในโรงพยาบาล ของกรมอนามยั



การจัดการถ่านไฟฉายเก่า และขยะอเิลค็โทรนิคก์โทรศัพท์มอืถือเก่า สร้างบุญสร้างชาติ



กล่องรับฝาอลูมเินียม สําหรับทาํขาเทยีม  ร่วมกบัไปรษณีย์



งานระบบบําบัดนํJาเสียของโรงพยาบาล



บริเวณอาคารระบบบําบัดนํ<าเสีย





มีการตรวจเฝ้าระวงัคุณภาพนํ�าทิ�งในโรงพยาบาล
-การตรวจวเิคราะหค์ณุภาพนํ�าเสยี
  ปรมิาณออกซเิจนละลาย [DO]  ทกุสปัดาห์
  ปรมิาณคลอรนีตกคา้งอสิระ       ทกุ2-3วนั
  ความเป็นกรด-ดา่ง                    ทกุสปัดาห์

พฒันาทกัษะ พนกังานในการตรวจสอบคุณภาพ
นํ� าทิ�งจากระบบบาํบดัดว้ยตนเอง



ผลตรวจค่านํ<าทิ<ง จากระบบบําบัดนํ<าเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาร 2562

พารามิเตอร�ที่ทดสอบ 
ค�ามาตรฐาน 
คุณภาพน้ําทิ้ง 

ป&งบประมาณ 
ครั้งที่ 4 ครั่งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 

16/11/61 16/1/62 28/2/62 14/6/62  
  ความเป(นกรดด,าง (pH) 5 - 9 pH at 25 c 8.37 8.46 8.34  

 
 
 

 
  บีโอดี (BOD) ไม,เกิน  20มก./ล. 12 1.2 10  
  ปริมาฯณของแข็ง (Soids)  

- สารแขวนลอย(SS) ไม,เกิน 30มก./ล. 19 24.2 418  

คา่TDS นํ+าทิ+งหลัก(นํ+าประปาบาดาล)= 162.1mg/L

แนวทางแกไ้ข: วางแผนลอกลา้งบอ่บาํบดันํ �าเสยี

 
 

รอผล 

- สารแขวนลอย(SS) ไม,เกิน 30มก./ล. 19 24.2 418  
- ตะกอนหนัก(SS) ไม,เกิน 0.5มก./ล. <0.1 N/A 0.1  
- สารที่ละลายได)ทั้งหมด (TDS) ไม,เกิน 500มก./ล. 657.2 622.8 754  

  ซัลไฟดO(Sulfide) ไม,เกิน 1.0มก./ล. 7 1.31 5  
  ปริมาณไนโตรเจน(TKN) ไม,เกิน 35มก./ล. 0.41 0.32 ไม,พบ  
  น้ํามันและไขมัน(Oil&Grease) ไม,เกิน  20มก./ล. 3.0 8.4 2.8  
  โคลิฟอรOมแบคทีเรีย) ไม,เกิน 5,000 Mpn/100 มล. <1.8 ไม,พบ <1.8  
  ฟ\คัลโคลิฟอรOมแบคทีเรีย ไม,เกิน 1,000 Mpn/100 มล. <1.8 ไม,พบ <1.8  

 



งานระบบบําบัดนํJาเสีย

มีการแต่งตั 0งผู้รับผิดชอบดูแลระบบบาํบัดนํ 0าเสียและกาํจัดสิ(งปฏกิูล :::: 
รายงานผ่านเวบไซด์ กรมควบคุมมลพษิทุกเดือน

ระบบรายงาน ทส. 2   ผ่านเวบ็ไซต์กรม
ควบคุมมลพษิ ก่อนวันที. 15 ของทุกเดอืน



บรกิารนํ �าดื�ม สะอาด ปลอดภยั สาํหรบัผูร้บับรกิาร ในโรงพยาบาล

การจดัการนํ �าดื�มบรโิภค

มีนํ 0าสมุนไพร(นํ 0าตะไคร้)ไว้บริการผู้มารับบริการ

ตารางดูแความสะอาด อุปกรณ์ครบ



ตรวจเฝ้าระวงัคุณภาพนํ�าดื!มในโรงพยาบาล

ผลตรวจตณุภาพนํ 0าดื(ม ผ่านเกณฑ์แบคทเีรีย



ด้านที� 6 ระบบเครื�องมอืแพทย์ในโรงพยาบาล



GEN GEN 77



นําโปรแกรม RMC  จากศนูยว์ศิวกรรมการแพทยม์าใช ้

ระบบงานเครื.องมอืแพทย์

-จดัทาํทะเบียนประวตัิ    
หรือฐานขอ้มูลประวตัิ
เครื!องมือแพทย์

บันทึกการยกเลิกการใช)เครื่องมือแพทยOลงในทะเบียน
ของแต,หน,วยงานและฐานข)อมูลระบบRMC



มกีารตรวจสอบ สอบเทยีบเครื�องมอืแพทย์

-สอบเทยีบปีละหนึ�งคร ั�ง 
โดยศนูยว์ศิวกรรม
การแพทยท์ี� 3 นครสวรรค์ บํารงุรกัษาทกุวนั โดยเจา้หนา้ที�ในหนว่ยงาน



ระบบสํารองเครื.องมอืทางการแพทย์ของโรงพยาบาล



จัดให้มกีารตรวจสอบเครื.องมือทางการแพทย์ทุกปี
เครื.องมือแพทย์ที.สําคญั 170 รายการ



เครื่องมือที่มีคุณภาพมีมาตรฐานตามที่ข�อกฎหมายกําหนด   เครื่องมือที่มีคุณภาพมีมาตรฐานตามที่ข�อกฎหมายกําหนด   
- มคีุณภาพ มมีาตรฐาน เป็นไปตามข้อกฎหมายที.กาํหนด
- มกีารขออนุญาตตดิตั<งและใชงาน ได้แก่ เครื.องเอกซเรย์  เครื.องช่วยหายใจ



11..การจดัทาํรายการทะเบียนประวตัหิรือฐานข้อมูลประวตัเิครื.องมอืแพทย์การจดัทาํรายการทะเบียนประวตัหิรือฐานข้อมูลประวตัเิครื.องมอืแพทย์

การใช้งานและบํารุงรักษาเครื.องมอืแพทย์การใช้งานและบํารุงรักษาเครื.องมอืแพทย์



 

2.จัดให้มกีารบํารุงรักษาเครื.องมือแพทย์



3.มีผู้ปฎบิัตงิานบํารุงรักษาเครื.องมอื



การตรวจสอบ ทดสอบเครื.องมอืแพทย์
1.จัดให้มีการตรวจสอบเครื.องมือแพทย์
2.มีการบันทกึผลการตรวจ/ทดสอบเครื.องมือแพทย์



3.มีการรับรองผลการตรวจสอบเครื!องมือแพทย์
4.มีการบนัทึกขอ้มูลเครื!องมือแพทย์



5.วิธีการทดสอบเป็นไปตามที!กาํหนด
6.เครื!องมือมาตรฐานทดสอบที!เป็นไปตามมาตรฐาน
7.ผูใ้หบ้ริการในการทดสอบมีคุณสมบตัิตามที!มาตรฐานกาํหนด



จะช่วยลดความเสี.ยงในโรงพยาบาลจะช่วยลดความเสี.ยงในโรงพยาบาลจะช่วยลดความเสี.ยงในโรงพยาบาลจะช่วยลดความเสี.ยงในโรงพยาบาล

การสอบเทยีบเครื.องมอืทางการแพทย์

จะช่วยลดความเสี.ยงในโรงพยาบาลจะช่วยลดความเสี.ยงในโรงพยาบาลจะช่วยลดความเสี.ยงในโรงพยาบาลจะช่วยลดความเสี.ยงในโรงพยาบาล

ด้านคลนิิกด้านคลนิิก

ความเสี.ยงจากการวนิิจฉัยโรคผดิพลาดหรือล่าช้าความเสี.ยงจากการวนิิจฉัยโรคผดิพลาดหรือล่าช้า



เครื.องมอืที.นํามาดาํเนินการสอบเทยีบมาตรฐานเครื.องมอืที.นํามาดาํเนินการสอบเทยีบมาตรฐาน

11. . Gas Flow AnalyzerGas Flow Analyzer

22. SPO. SPO2 2 Monitor AnalyzerMonitor Analyzer

33. International Safety Analyzer. International Safety Analyzer

การสอบเทยีบมาตรฐานการสอบเทยีบมาตรฐาน

เครื.องช่วยหายใจ เครื.องช่วยหายใจ , Gas Flow Meter , Suction, Gas Flow Meter , Suction

เครื.อง เครื.อง Pulse OximeterPulse Oximeter

เครื.องมอืทุกประเภทที.ใช้ระบบไฟฟ้าเครื.องมอืทุกประเภทที.ใช้ระบบไฟฟ้า

เครื.องมือสอบเทียบมาตรฐานเครื.องมือสอบเทียบมาตรฐาน                                                                                                                               เครื.องมือแพทย์ที.นํามาสอบเทียบเครื.องมือแพทย์ที.นํามาสอบเทียบ

33. International Safety Analyzer. International Safety Analyzer

44. Defibrillator Analyzer. Defibrillator Analyzer

55. Electrosurgical Analyzer. Electrosurgical Analyzer

66. . Non Invasive Pressure Monitor AnalyzerNon Invasive Pressure Monitor Analyzer

77. Infusion Analyzer Device. Infusion Analyzer Device

88. Incubator Analyzer Device. Incubator Analyzer Device

เครื.องมอืทุกประเภทที.ใช้ระบบไฟฟ้าเครื.องมอืทุกประเภทที.ใช้ระบบไฟฟ้า

เครื.อง เครื.อง DefibrillatorDefibrillator

เครื.องตัดจี<ผ่าตัดด้วยไฟฟ้าเครื.องตัดจี<ผ่าตัดด้วยไฟฟ้า

เครื.อง เครื.อง BP , NIBPBP , NIBP

เครื.อง เครื.อง Infusion Pump , Syringe PumpInfusion Pump , Syringe Pump

ตู้อบเดก็ทารกตู้อบเดก็ทารก



รายการรายการลาํดบัลาํดบั
การบํารุงรักษาการบํารุงรักษา

CC VV PP SS

1.1. Thermometer AnalogThermometer Analog
2.2. DefibrillatorDefibrillator
3.3.   เครื.องจี<ตดัด้วยไฟฟ้าเครื.องจี<ตดัด้วยไฟฟ้า
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3.3.   เครื.องจี<ตดัด้วยไฟฟ้าเครื.องจี<ตดัด้วยไฟฟ้า
4.4. Gas flow meterGas flow meter
5.5. เครื.องวดัความดนัเครื.องวดัความดนั  AnalogAnalog

6.6. ตู้อบเดก็ตู้อบเดก็

C=calibration  V=Verification  P=Preventive Maintenance  S=StandardC=calibration  V=Verification  P=Preventive Maintenance  S=Standard

การสอบเทยีบการสอบเทยีบ,, การตรวจสอบสมรรถภาพการตรวจสอบสมรรถภาพ, , การบํารุงรักษาเชิงป้องกนัการบํารุงรักษาเชิงป้องกนั, , การเทยีบเคยีงการเทยีบเคยีง



รายการรายการลาํดบัลาํดบั
การบํารุงรักษาการบํารุงรักษา

CC VV PP SS

77.. Digital ThermometerDigital Thermometer77.. Digital ThermometerDigital Thermometer

88..                         เครื.องวดัความดนั เครื.องวดัความดนั DigitalDigital

99..                          เครื.องวดัสัญญาณชีพเครื.องวดัสัญญาณชีพ

C=calibration  V=Verification  P=Preventive Maintenance  S=StandardC=calibration  V=Verification  P=Preventive Maintenance  S=Standard

การสอบเทยีบการสอบเทยีบ,, การตรวจสอบสมรรถภาพการตรวจสอบสมรรถภาพ, , การบํารุงรักษาเชิงป้องกนัการบํารุงรักษาเชิงป้องกนั, , การเทยีบเคยีงการเทยีบเคยีง



เครื.องมือที.จาํเป็นในการสอบเทยีบ
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                 การซ่อมบาํรุงเครื!องมือ
มีหน่วยงานที!รับผดิชอบการซ่อมบาํรุงที!ชดัเจน



ผูป้ฎิบตัิงานซ่อมบาํรุง มีคุณสมบตัิตามที!มาตรฐานกาํหนด



มีการจดัเก็บผลงาน



การยกเลิกการใช้เครื�องมือแพทย์การยกเลิกการใช้เครื�องมือแพทย์





ด้านที� 5 ระบบสื�อสารในโรงพยาบาล



ด้านที� 7 งานสุขศึกษา


