ข้อเสนอโครงการ
บ่มเพาะและให้การรับรองความสามารถทางวิชาการด้านมาตรวิทยาทางการแพทย์
1 ผู้รับผิดชอบ
1.1. หัวหน้าโครงการ นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ
โทรศัพท์มือถือ: 081-480-0154
โทรสำร: 02-577-3658
E-mail: anusorn@nimt.or.th
Line ID: 081-480-0154
1.2. ผู้ร่วมโครงการ นางสุรัตน์ ลีอุดมวงษ์
ตำแหน่ง นักมำตรวิทยำชำนำญกำรพิเศษ
โทรศัพท์มือถือ: 081-801-9500
โทรสำร: 02-354-3700
E-mail: surat@nimt.or.th
Line ID: ruksurat
1.3. ผู้ร่วมโครงการ นางสาวิตรี ศรีสัจจารักษ์
ตำแหน่ง นักมำตรวิทยำปฏิบัติกำร
โทรศัพท์มือถือ: 082-356-0055
โทรสำร: 02-354-3700
E-mail: sawitris@nimt.or.th
Line ID: somsawitri
2 ชื่อ (แผนงาน/โครงการ)
โครงกำรบ่มเพำะและให้กำรรับรองควำมสำมำรถทำงวิชำกำรด้ำนมำตรวิทยำทำงกำรแพทย์
3 หลักการและเหตุผล
โครงกำรบ่มเพำะและให้กำรรับรองควำมสำมำรถทำงวิชำกำรด้ำนมำตรวิทยำทำงกำรแพทย์ เป็น
โครงกำรย่อยหนึ่งในโครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมกำรผลิตและบริกำรกำรแพทย์
ไทยด้วยมำตรฐำนกำรวัด ตำมที่ ครม. ได้มีมติเห็นชอบกรอบนโยบำยกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศในด้ำนต่ำงๆ ตำมที่ สศช. เสนอโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรใช้จ่ำยเงินกู้
เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2563 นั้น และให้หน่วยงำนที่เกี่ย วข้องจัดทำข้อเสนอโครงกำรเพื่อให้เศรษฐกิจสำมำรถ
ฟื้นตัวกลับสู่สภำวะปกติ เนื่องจำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ที่มีคุณภำพได้มำตรฐำน ISO/IEC 17025 นั้นเป็นกลไกสำคัญในกำร
ขับเคลื่อนภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตและอุตสำหกรรมบริกำรทำงกำรแพทย์ของไทย ตลอดจนเป็นกำร
เตรียมควำมพร้อมรับสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคต่ำงๆ ในอนำคตได้เป็นอย่ำงดี
สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบด้ำนมำตรฐำนกำรวัดและวิธีกำรวัดมำตรฐำน
ของประเทศ เล็งเห็นถึงควำมจำเป็นในกำรส่งเสริมสนับสนุนมำตรฐำนกำรวัดทำงกำรแพทย์หรือมำตร
วิทยำทำงกำรแพทย์ให้กับ ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ของไทย จึงจัดทำโครงกำรบ่มเพำะและให้ กำร
รับรองควำมสำมำรถทำงวิชำกำรด้ำนมำตรวิทยำทำงกำรแพทย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรสร้ำงควำม
เข้มแข็งผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมกำรผลิตและบริกำรกำรแพทย์ไทยด้วยมำตรฐำนกำรวัดขึ้น เพื่อส่ง
มอบวิธีกำรวัดมำตรฐำนและค่ำมำตรฐำน ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนมำตรฐำนกำรวัดทำงกำรแพทย์ ให้
คำปรึกษำสนับสนุนสิ่งที่จำเป็นด้ำนมำตรวิทยำ และรับรองควำมสำมำรถทำงวิช ำกำร ให้ห้องปฏิบัติกำร
ศูนย์วิเครำะห์ ทดสอบ สอบเทียบทำงกำรแพทย์ ทั้งนี้เพื่อควำมยั่งยืนและกำรพัฒนำด้วยตนเองต่อไป
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4 วัตถุประสงค์
เพื่อส่งมอบกิจกรรมดังต่อไปนี้ แก่ห้องปฏิบัติกำร
- จัดอบรมให้ควำมรู้และให้คำปรึกษำแก่ห้องปฏิบัติกำรมำตรวิทยำทำงกำรแพทย์
- ให้กำรสนับสนุนและถ่ำยทอดค่ำมำตรฐำนกำรวัดทำงกำรแพทย์
- ถ่ำยทอดและส่งเสริมให้ใช้วิธีกำรวัดมำตรฐำนที่ มว. ได้จัดทำขึ้น
- ตรวจประเมินและรับรองควำมสำมำรถทำงวิชำกำรรวมถึงจัดกำรเปรียบเทียบผลกำรวัด
- จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ยื่นขอกำรรับรอง ISO 17025
- ประชำสัมพันธ์ให้เกิดกำรรับรู้และยอมรับ
- เตรียมควำมพร้อมเพื่อยื่นขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติกำรที่ได้รับกำรยอมรับโดยกรมสนับสนุนบริกำร
สุขภำพ กองวิศวกรรมกำรแพทย์
5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ลาดับ
ผลผลิตของโครงการ
1 สำมำรถให้บริกำรสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ได้
2 ได้เข้ำร่วมกิจกรรมเปรียบเทียบผลกำรวัดด้ำนมำตร
วิทยำทำงกำรแพทย์ทไี่ ด้ดำเนินกำร
3 ได้รับกำรรับรองควำมสำมำรถทำงวิชำกำรด้ำนมำตร
วิทยำทำงกำรแพทย์โดย มว.
4 สำมำรถยื่นขอกำรรับรองควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำร
ทดสอบและสอบเทียบตำมมำตรฐำน ISO/IEC 17025

ตัวชี้วัด
จำนวน 5 พำรำมิเตอร์
จำนวน 5 รำยกำร
จำนวน 3 พำรำมิเตอร์
จำนวน 3 พำรำมิเตอร์

6 ระยะเวลาดาเนินงาน
3 ปี นับตั้งแต่วันทีล่ งนำมในเอกสำรโครงกำร
7 ขอบเขตการดาเนินงาน
กำรสนับสนุนโดย มว.
1. กำรสอบเทียบ Standard
2. กำรเปรียบเทียบผลกำรวัด
3. กำรอบรม โดยผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนทั้งในและ
ต่ำงประเทศ
4. กำรให้คำปรึกษำ
5. กำรประเมินและยืนยันควำมสำมำรถทำงวิชำกำร
6. กำรประชำสัมพันธ์
7. กำรตรวจติดตำม

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ภำรกิจของห้องปฏิบัติกำรที่เข้ำร่วมโครงกำร
รำยงำนจ ำนวนใบรั บ รองผลกำรสอบเที ย บ ก่ อ น
ระหว่ำง และหลังกำรเข้ำร่วมโครงกำร
ส่งผู้แทนเข้ำร่วมประชุมหำรือทุกครั้ง
ให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมของโครงกำร
นำคู่มือกำรสอบเทียบของ มว. ไปใช้ในกำรให้บริกำร
เข้ำร่วมกิจกรรมกำรเปรียบเทียบผลกำรวัด
เข้ำร่วมกิจกรรมในกำรจัดทำคู่มือกำรสอบเทียบของ
มว.
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8. กำรประชำสัมพันธ์บนเว็บไซต์ มว. ได้แก่ ชื่อ
7. ร่วมให้บริกำรสอบเทียบในช่วงทำกิจกรรม
ห้องปฏิบัติกำร ขีดควำมสำมำรถ ค่ำใช้จ่ำย และ
ประชำสัมพันธ์
ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของห้องปฏิบัติกำร
8. รักษำคุณภำพทำงวิช ำกำรและรับกำรตรวจติดตำม
9. เตรียมควำมพร้อมยื่นขึ้นทะเบียน CB ของกรม
จำก มว.
สนับสนุนบริกำรสุขภำพ กองวิศวกรรมกำรแพทย์
เครื่องมือแพทย์กลุ่มเป้ำหมำย ดังนี้
1. เครื่องตรวจสมรรถภำพกำรได้ยินแบบนำเสียงทำงอำกำศ
2. เครื่องให้สำรละลำยทำงหลอดเลือดดำ
3. เลเซอร์ทำงกำรแพทย์
4. เครื่องอัลตรำซำวด์ วินิจฉัย
5. เครื่องดมยำสลบ
6. เครื่องส่องไฟที่ใช้ในกำรบำบัดภำวะตัวเหลืองในเด็กทำรกแรกเกิด
7. เครื่องกระตุ้นหัวใจ
8. เครื่องวัดปริมำณควำมอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
9. เครื่องช่วยหำยใจ
10. กำรวัดคุณสมบัติของห้องตรวจสมรรถภำพกำรได้ยิน
11. อื่นๆ ที่ มว. และห้องปฏิบัติกำรที่ร่วมโครงกำรมีควำมพร้อม
8 กลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการดาเนินแผนงาน/โครงการโดยตรง
8.1 กลุ่มเป้ำหมำยหลัก (ผู้เข้ำร่วมโครงกำร)
- ศูนย์เครื่องมือแพทย์ประจำโรงพยำบำล
- ศูนย์วิศวกรรมกำรแพทย์ที่มีหน้ำที่กำกับดูแล
- ห้องปฏิบัติกำรสอบเทียบเอกชน
- ห้องปฏิบัติกำรสอบเทียบประจำบริษัทจำหน่ำยเครื่องมือแพทย์
- ห้องปฏิบัติกำรสอบเทียบของรัฐที่มีภำรกิจทำงกำรแพทย์
8.2 กลุ่มเป้ำหมำยรอง (ผู้ได้รับประโยชน์จำกกำรดำเนินโครงกำร)
- สถำนพยำบำลทั้งรัฐและเอกชน
- โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
- บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ำยเครื่องมือแพทย์
- สถำบันวิจัยและพัฒนำด้ำนกำรแพทย์
- สถำนศึกษำเฉพำะทำงทำงกำรแพทย์
9 เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
1) ทำสัญญำเข้ำร่วมโครงกำร
2) หน่วยงำนที่เข้ำร่วม จะต้องเป็นหน่วยงำนที่มีควำมประสงค์ที่จะให้บริกำรสอบเทียบเครื่องมือแพทย์
และจะขอกำรรับรองระบบคุณภำพห้องปฏิบัติกำร ISO/IEC 17025
3) นำเสนอและจัดเตรียมควำมพร้อมตำมที่ มว. ให้ข้อแนะนำ ได้แก่ ทรัพยำกรบุคคล งบประมำณ
เครื่องมือ และสถำนที่
4) ส่งผู้แทนเข้ำร่วมประชุม-หำรือทุกครั้ง
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5) ให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมภำยใต้โครงกำร ดังนี้
5.1) เข้ำร่วมอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง
5.2) ร่วมให้บริกำรสอบเทียบในช่วงทำกิจกรรมประชำสัมพันธ์ โดยกำรให้ควำมอนุเครำะห์สอบ
เทียบแบบไม่คิดค่ำใช้จ่ำย ในกรณีที่ มว. ร้องขอ
5.3) ให้กำรสนับสนุนในกำรจัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์ เช่น กำรจัดนิทรรศกำร (ออกบูธ) ในกรณีที่
มว. ร้องขอ
5.4) ให้กำรสนับสนุนทำงวิชำกำรร่วมกับ มว. เช่น กำรเป็นวิทยำกรให้กำรอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือ
แพทย์ในสำขำที่เชี่ยวชำญ ในกรณีที่ มว. ร้องขอ
5.5) เข้ำร่วมกิจกรรมในกำรจัดทำคู่มือกำรสอบเทียบของ มว.
5.6) ร่วมจัดทำเอกสำรทำงวิชำกำรและระบบคุณภำพที่ห้องปฏิบัติกำรจำเป็นต้องใช้
6) นำคู่มือกำรสอบเทียบของ มว. ไปใช้อ้ำงอิงในกำรให้บริกำรสอบเทียบ
7) รับคำปรึกษำ กำรประเมินและยืนยันควำมสำมำรถทำงวิชำกำร และกำรตรวจติดตำม
8) หลังกำรดำเนิน งำนในแต่ละกิจกรรม ผู้เข้ำร่วมจะต้องปฏิบัติตำมคำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะที่
เกิดขึ้นภำยใต้กิจกรรมนั้น ภำยในระยะเวลำที่กำหนดร่วมกัน
9) เข้ำร่วมกิจกรรมเปรียบเทียบผลกำรวัดในสำขำที่เกี่ยวข้อง
10) รักษำคุณภำพทำงวิชำกำร และยินยอมรับกำรตรวจติดตำมจำก มว. เพื่อรักษำสถำนภำพกำรเป็น
ห้องปฏิบัติกำรเครือข่ำยของ มว. อย่ำงน้อย 1 ครั้งต่อปี
11) รำยงำนจำนวนใบรับรองผลกำรสอบเทียบ ก่อน ระหว่ำง และหลังกำรเข้ำร่วมโครงกำร
12) กำรเข้ำร่วมโครงกำรมีควำมผูกพันทั้งสองฝ่ำยเป็นเวลำ 3 ปี และในกรณีที่ฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดมีควำม
ประสงค์จะยกเลิกกำรเข้ำร่วมโครงกำร ต้องดำเนินกำรแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ
3 เดือน หำกพิสูจน์ได้ว่ำ กำรยกเลิกโครงกำรนั้นสร้ำงควำมเสียหำยให้กับ มว. ผู้ร่วมโครงกำรจะต้อง
ชดเชยควำมเสียหำยเต็มจำนวนของมูลค่ำรับกำรสนับสนุน

