ข้อกาหนด
ด้านเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล
ขอบข่าย
1. ข้อกาหนดด้านเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลนี้กาหนดข้อแนะนาและวิธีการเลือก การใช้
การดูแลและการบารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาลเพื่อสร้างความมั่นใจว่าโรงพยาบาลมีเครื่องมือ
แพทย์ พร้อมใช้งาน ปลอดภัยและเชื่อถือได้
2. ข้อกาหนดด้านเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลนี้ ใช้ได้กับโรงพยาบาลทุกประเภท ทุกขนาด
บทนิยาม
1. เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล หมายถึง เครื่องมือ เครื่องใช้ วัตถุที่ใช้ใส่เข้าไปในร่างกาย
ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ หรือวัตถุอื่นใด ที่ผู้ผลิตมุ่งหมายเฉพาะสาหรับใช้ประกอบโรคศิลปะ ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด ทาลายหรือฆ่าเชื้อสาหรับเครื่องมือแพทย์
2. บ ารุ งรั กษา หมายถึง การดูแลชิ้น ส่ ว นหรื อกลไกลตามระยะเวลาใช้งาน ให้ อยู่ ในสภาพ
สมบูรณ์พร้อมใช้งาน และความปลอดภัย ตามที่กาหนด
3. ตรวจสอบ หมายถึง การตรวจพิจารณาความเรียบร้อยของชิ้นส่วนหรือกลไกการทางานตามที่
กาหนด
4. ทดสอบ หมายถึง การตรวจสอบและทดลองใช้งาน ชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือกลไกการทางานของ
อุปกรณ์เพื่อความถูกต้อง ตามที่กาหนด
5. การสอบเทียบ หมายถึง การวัดที่ดาเนินการบนมาตรฐานการวัด วัสดุที่วัด และเครื่องมือวัด
โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างของค่าที่วัดได้และค่าที่รู้ของปริมาณที่ต้องการวัด
หลักเกณฑ์การได้มา
1. เครื่องมือแพทย์ที่ใช้งานในโรงพยาบาลเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับอนุญาตนาเข้าถูกต้องตาม
กฎหมายและได้มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐาน ISO,IEC, EN, UL หรือได้รับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2. การติด ตั้ ง เครื่ องมื อแพทย์ เ ป็ นไปตามหลั ก วิ ศ วกรรมหรื อมาตรฐานที่ เ กี่ย วข้ องหรือ ตาม
คาแนะนาของผู้ผลิต
กรณี เ ครื่ อ งมื อ แพทย์ ป ระเภทที่ ก ฎหมายก าหนดให้ ต้ อ งมี ก ารขออนุ ญ าตติ ด ตั้ ง และใช้ ง าน
โรงพยาบาลจะต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกาหนด
การใช้งานและบารุงรักษา
1. โรงพยาบาล จัดทาข้อมูลประวัติเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล ประกอบด้วย
1) ชื่อครุภัณฑ์ (ตามเอกสารแนบในภาคผนวก)
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2) ID Number (หมายเลขประจาตัวเครื่องมือแพทย์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดอายุการใช้
งาน)
3) ยี่ห้อ (ชื่อทางการค้าของเครื่องมือ)
4) รุ่น (ชื่อหรือรหัสรุ่นของเครื่องมือ)
5) หมายเลขเครื่อง (เลขลาดับการผลิตเครื่อง)
6) ผู้ผลิต (บริษัทผู้ผลิตเครื่อง)
7) ประเทศผู้ผลิต (ประเทศผู้ผลิตหรือประเทศเจ้าของเครื่องหมายการค้า)
8) ผู้จาหน่าย
 ชื่อสถานประกอบการ
 ที่อยู่
 เบอร์โทรศัพท์
9) ราคาเครื่องมือแพทย์
10) วันที่ได้รับเครื่องมือแพทย์ (วันที่ได้รับเครื่องมือแพทย์เข้าใช้งานในโรงพยาบาล)
11) วิธีการได้มาเครื่องมือแพทย์ (เอกสารอ้างอิงการได้มาของเครื่องมือแพทย์ ได้แก่การ
จัดซื้อจัดจ้าง การรับโอน การรับบริจาค เป็นต้น)
12) สถานที่ใช้งาน (อาคาร สถานที่และห้องที่ติดตั้งใช้งาน หรือนาไปใช้งาน)
2. จัดให้มีการบารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ตามคู่มือการใช้งานที่ผู้ผ ลิตกาหนด หากไม่มีคู่มือ
ดังกล่าวให้โรงพยาบาลหรือวิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญ กาหนดขึ้นเป็นคู่มือและดาเนินการบารุงรักษาอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้งและเก็บผลการดาเนินการไว้เพื่อการตรวจติดตาม
3. ผู้ปฏิบัติงานบารุงรักษาเครื่องมือแพทย์
1) จบการศึกษาในระดับไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ด้านอุตสาหกรรมหรือที่
เกี่ยวข้อง)
2) มีประสบการณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
3) ผ่ า นการอบรมการบ ารุ ง รั ก ษาจากผู้ ผ ลิ ต หรื อ ผู้ แ ทนจ าหน่ า ยหรื อ วิ ศ วกรหรื อ
ผู้เชี่ยวชาญ
การตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบ
1. จัดให้มีการตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบก่อนการใช้งานทุกครั้งโดยมีผู้ดูแลรับผิดชอบ
การใช้งาน ตามคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตกาหนด หากไม่มีคู่มือดังกล่าวให้โรงพยาบาลหรือวิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญ
กาหนดขึ้นเป็นคู่มือและเก็บผลการดาเนินการไว้เพื่อการตรวจติดตาม
2. บันทึกข้อมูลรายละเอียดการตรวจสอบและหรือทดสอบดังต่อไปนี้
1) ตรวจสอบ ประกอบด้วยรายละเอียดความเรียบร้อยของชิ้นส่วนหรือกลไกลการทางาน
เช่น สภาพภายนอกตัวเครื่อง สภาพสายไฟหรือสายนาสัญญาณต่างๆกระดาษบันทึก
เจล น้ายาหรืออุปกรณ์ประกอบการใช้งาน
2) ทดสอบ ประกอบด้วยรายละเอียดการทางานของชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือกลไกการทางาน
ของอุปกรณ์เช่น จอแสดงผล ไฟหรือสัญญาณแจ้งเตือน พลังงานสารองหรือระบบการ
สั่งงาน
3) รอบระยะเวลาการตรวจสอบและหรือทดสอบ
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4) ผู้ตรวจสอบและหรือทดสอบ
3. จัดให้มีการรับรองผลการตรวจสอบ ทดสอบ หรือสอบเทียบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. บันทึกข้อมูลรายละเอียดในเอกสารรับรองผลดังต่อไปนี้
1) ชื่อหน่วยงาน สถานที่ตั้ง
2) ชื่อเครื่องมือแพทย์
 หมายเลขประจาตัวครุภัณฑ์(ID Number)
 ยี่ห้อ
 รุ่น
 หมายเลขเครื่อง(Serial Number)
3) วันที่ดาเนินการตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบ
4) สภาพแวดล้อม
5) ชื่อผู้ตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบ
6) อ้างอิงวิธีหรือมาตรฐานการตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบ
7) ผลตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบ
8) ข้อมูลเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบ
5. หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุขรับรองหรือตามมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีไม่มีมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง)
1) เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการทดสอบหรือสอบเทียบ
 มีอัตราส่วนความถูกต้องไม่น้อยกว่า3เท่า
 มีพิสัยครอบคลุมย่านการวัด
 มีเอกสารรับรองผลการสอบเทียบจากห้องปฏิบัติการมาตรฐานสามารถสอบ
กลับได้
2) ผู้ให้บริการในการตรวจสอบทดสอบหรือสอบเทียบ ประเมินผลและจัดทารายงานผล
การควบคุมการใช้เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล
คุณสมบัติบุคคลผู้ให้บริการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(ก) จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
หรืออุตสาหกรรมศาสตร์
(ข) ผ่านการอบรมด้านการตรวจสอบทดสอบหรือสอบเทียบ ประเมินผล
และจัดทารายงานผลที่เกี่ยวข้องกับการมี การใช้ เครื่องมือแพทย์ ใน
โรงพยาบาลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐหรือภาคเอกชนที่กรมสนับสนุน
บริ การสุ ขภาพรับรองโดยกรณีบุคคลผู้ ให้บริการไม่ใช่วิช าชีพตามที่
กฎหมายที่ เกี่ย วข้ องกาหนดต้อ งปฏิ บัติ งานภายใต้ก ารควบคุม และ
รับรอง ในการปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องที่จะตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบ
เทียบและประเมินผล
(ค) มีประสบการณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าห้าปี โดยมีใบรับรองจาก
หน่ ว ยงานที่ ภ าครั ฐ หรื อ ภาคเอกชนที่ กรมสนั บสนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ
รั บ รองโดยกรณี บุ ค คลผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารไม่ ใ ช่ วิ ช าชี พ ตามที่ ก ฎหมา ยที่
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เกี่ยวข้องกาหนดต้องปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมและรับรองในการ
ปฏิ บั ติ ง านเฉพาะเรื่ อ งที่ จ ะตรวจสอบ ทดสอบหรื อ สอบเที ย บและ
ประเมินผล
การซ่อมแซม
1. โรงพยาบาลที่มีความประสงค์จะทาการซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์ให้ปฏิบัติดังนี้
1) การดาเนินการซ่อมแซมให้ดาเนินการโดยวิศวกรหรือผู้แทนผลิตภัณฑ์หรือหน่วยงาน
ด้านเครื่องมือแพทย์
2) การด าเนิ น การซ่ อ มแซมที่ มีผ ลกระทบต่อ ความเที่ ยงตรง ความเชื่ อ มั่น และความ
ปลอดภัย ให้โรงพยาบาลดาเนินการตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบก่อนนากลับมา
ใช้งานหรือให้บริการ
3) เก็บผลการซ่อมแซมไว้เพื่อการตรวจติดตาม
2. ผู้ปฏิบัติงานซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์
1) จบการศึกษาในระดับไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ด้านอุตสาหกรรมหรือที่
เกี่ยวข้อง)
2) มีประสบการณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
3) ผ่ า นการอบรมการบ ารุ ง รั ก ษาจากผู้ ผ ลิ ต หรื อ ผู้ แ ทนจ าหน่ า ยหรื อ วิ ศ วกรหรื อ
ผู้เชี่ยวชาญ
การยกเลิกการใช้งาน
1. โรงพยาบาลบันทึกข้อมูลการยกเลิกการใช้งานเครื่องมือแพทย์ในประวัติเครื่องมือแพทย์ของ
โรงพยาบาล
2. เครื่องมือแพทย์ที่กฎหมายกาหนดให้ต้องแจ้งยกเลิกการใช้งานหรือเคลื่อนย้ายสถานที่ติดตั้ง
โรงพยาบาลต้องปฏิบัติตามกฎหมายกาหนด
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