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ข้อก าหนด 

ด้านเครื่องมอืแพทย์ในโรงพยาบาล 
  

ขอบข่าย 
1. ข้อก าหนดด้านเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลนี้ก าหนดข้อแนะน าและวิธีการเลือก การใช้ 

การดูแลและการบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาลเพ่ือสร้างความมั่นใจว่าโรงพยาบาลมีเครื่องมือ
แพทย ์พร้อมใช้งาน ปลอดภัยและเชื่อถือได้ 

2. ข้อก าหนดด้านเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลนี้ ใช้ได้กับโรงพยาบาลทุกประเภท ทุกขนาด 
 

บทนิยาม 
1. เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล หมายถึง เครื่องมือ เครื่องใช้ วัตถุที่ใช้ใส่เข้าไปในร่างกาย 

ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ หรือวัตถุอ่ืนใด ที่ผู้ผลิตมุ่งหมายเฉพาะส าหรับใช้ประกอบโรคศิลปะ ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด ท าลายหรือฆ่าเชื้อส าหรับเครื่องมือแพทย์ 

2. บ ารุงรักษา หมายถึง การดูแลชิ้นส่วนหรือกลไกลตามระยะเวลาใช้งาน ให้อยู่ในสภาพ
สมบูรณ์พร้อมใช้งาน และความปลอดภัย ตามท่ีก าหนด 

3. ตรวจสอบ หมายถึง การตรวจพิจารณาความเรียบร้อยของชิ้นส่วนหรือกลไกการท างานตามที่
ก าหนด 

4. ทดสอบ หมายถึง การตรวจสอบและทดลองใช้งาน ชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือกลไกการท างานของ
อุปกรณ์เพ่ือความถูกต้อง ตามท่ีก าหนด 

5. การสอบเทียบ หมายถึง การวัดที่ด าเนินการบนมาตรฐานการวัด วัสดุที่วัด และเครื่องมือวัด
โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างของค่าที่วัดได้และค่าที่รู้ของปริมาณท่ีต้องการวัด 

 
หลักเกณฑ์การได้มา 

1. เครื่องมือแพทย์ที่ใช้งานในโรงพยาบาลเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับอนุญาตน าเข้าถูกต้องตาม
กฎหมายและได้มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐาน ISO,IEC, EN, UL หรือได้รับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

2. การติดตั้งเครื่องมือแพทย์เป็นไปตามหลักวิศวกรรมหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องหรือตาม
ค าแนะน าของผู้ผลิต 

กรณีเครื่องมือแพทย์ประเภทที่กฎหมายก าหนดให้ต้องมีการขออนุญาตติดตั้งและใช้งาน 
โรงพยาบาลจะต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนด 

 
การใช้งานและบ ารุงรักษา 

1. โรงพยาบาล จัดท าข้อมูลประวัติเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล ประกอบด้วย 
1) ชื่อครุภัณฑ์ (ตามเอกสารแนบในภาคผนวก) 
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2) ID Number (หมายเลขประจ าตัวเครื่องมือแพทย์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดอายุการใช้
งาน) 

3) ยี่ห้อ (ชื่อทางการค้าของเครื่องมือ) 
4) รุ่น (ชื่อหรือรหัสรุ่นของเครื่องมือ) 
5) หมายเลขเครื่อง (เลขล าดับการผลิตเครื่อง) 
6) ผู้ผลิต (บริษัทผู้ผลิตเครื่อง) 
7) ประเทศผู้ผลิต (ประเทศผู้ผลิตหรือประเทศเจ้าของเครื่องหมายการค้า) 
8) ผู้จ าหน่าย 

 ชื่อสถานประกอบการ 
 ที่อยู่  
 เบอร์โทรศัพท์  

9) ราคาเครื่องมือแพทย ์
10) วันที่ได้รับเครื่องมือแพทย ์(วันที่ได้รับเครื่องมือแพทยเ์ข้าใช้งานในโรงพยาบาล) 
11) วิธีการได้มาเครื่องมือแพทย์ (เอกสารอ้างอิงการได้มาของเครื่องมือแพทย์ได้แก่การ

จัดซื้อจัดจ้าง การรับโอน การรับบริจาค เป็นต้น) 
12) สถานที่ใช้งาน (อาคาร สถานที่และห้องที่ติดตั้งใช้งาน หรือน าไปใช้งาน) 

2. จัดให้มีการบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ตามคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตก าหนด หากไม่มีคู่มือ
ดังกล่าวให้โรงพยาบาลหรือวิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญ ก าหนดขึ้นเป็นคู่มือและด าเนินการบ ารุงรักษาอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้งและเก็บผลการด าเนินการไว้เพื่อการตรวจติดตาม 

3. ผู้ปฏิบัติงานบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย ์
1) จบการศึกษาในระดับไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ด้านอุตสาหกรรมหรือที่

เกี่ยวข้อง) 
2) มีประสบการณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 
3) ผ่านการอบรมการบ ารุงรักษาจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายหรือ วิศวกรหรือ

ผู้เชี่ยวชาญ 
 

การตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบ 
1. จัดให้มีการตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบก่อนการใช้งานทุกครั้งโดยมีผู้ดูแลรับผิดชอบ

การใช้งาน ตามคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตก าหนด หากไม่มีคู่มือดังกล่าวให้โรงพยาบาลหรือวิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญ
ก าหนดขึ้นเป็นคู่มือและเก็บผลการด าเนินการไว้เพ่ือการตรวจติดตาม 

2. บันทึกข้อมูลรายละเอียดการตรวจสอบและหรือทดสอบดังต่อไปนี้ 
1) ตรวจสอบ ประกอบด้วยรายละเอียดความเรียบร้อยของชิ้นส่วนหรือกลไกลการท างาน

เช่น สภาพภายนอกตัวเครื่อง สภาพสายไฟหรือสายน าสัญญาณต่างๆกระดาษบันทึก
เจล น้ ายาหรืออุปกรณ์ประกอบการใช้งาน 

2) ทดสอบ ประกอบด้วยรายละเอียดการท างานของชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือกลไกการท างาน
ของอุปกรณเ์ช่น จอแสดงผล ไฟหรือสัญญาณแจ้งเตือน พลังงานส ารองหรือระบบการ
สั่งงาน 

3) รอบระยะเวลาการตรวจสอบและหรือทดสอบ 
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4) ผู้ตรวจสอบและหรือทดสอบ 
3. จัดให้มีการรับรองผลการตรวจสอบ ทดสอบ หรือสอบเทียบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
4. บันทึกข้อมูลรายละเอียดในเอกสารรับรองผลดังต่อไปนี้ 

1) ชื่อหน่วยงาน สถานที่ตั้ง 
2) ชื่อเครื่องมือแพทย์ 

 หมายเลขประจ าตัวครุภัณฑ์(ID Number) 
 ยี่ห้อ 
 รุ่น 
 หมายเลขเครื่อง(Serial Number) 

3) วันที่ด าเนินการตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบ 
4) สภาพแวดล้อม 
5) ชื่อผู้ตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบ 
6) อ้างอิงวิธีหรือมาตรฐานการตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบ 
7) ผลตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบ 
8) ข้อมูลเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบ 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุขรับรองหรือตามมาตรฐานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง (ในกรณีไม่มีมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง) 

1) เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการทดสอบหรือสอบเทียบ 
 มีอัตราส่วนความถูกต้องไม่น้อยกว่า3เท่า 
 มีพิสัยครอบคลุมย่านการวัด 
 มีเอกสารรับรองผลการสอบเทียบจากห้องปฏิบัติการมาตรฐานสามารถสอบ

กลับได ้
2) ผู้ให้บริการในการตรวจสอบทดสอบหรือสอบเทียบ ประเมินผลและจัดท ารายงานผล

การควบคุมการใช้เครื่องมือแพทยใ์นโรงพยาบาล 
คุณสมบัติบุคคลผู้ให้บริการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(ก)  จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
หรืออุตสาหกรรมศาสตร์ 

(ข)  ผ่านการอบรมด้านการตรวจสอบทดสอบหรือสอบเทียบ ประเมินผล
และจัดท ารายงานผลที่เกี่ยวข้องกับการมี การใช้ เครื่องมือแพทย์ใน
โรงพยาบาลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐหรือภาคเอกชนที่กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพรับรองโดยกรณีบุคคลผู้ให้บริการไม่ใช่วิชาชีพตามที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนดต้องปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมและ
รับรอง ในการปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องที่จะตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบ
เทียบและประเมินผล 

(ค)  มีประสบการณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าห้าปี โดยมีใบรับรองจาก
หน่วยงานที่ภาครัฐหรือภาคเอกชนที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รับรองโดยกรณีบุคคลผู้ ให้บริการไม่ใช่วิชาชีพตามที่กฎหมายที่
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เกี่ยวข้องก าหนดต้องปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมและรับรองในการ
ปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องที่จะตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบและ
ประเมินผล 

 
การซ่อมแซม 

1. โรงพยาบาลที่มีความประสงค์จะท าการซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์ให้ปฏิบัติดังนี้ 
1) การด าเนินการซ่อมแซมให้ด าเนินการโดยวิศวกรหรือผู้แทนผลิตภัณฑ์หรือหน่วยงาน

ด้านเครื่องมือแพทย์ 
2) การด าเนินการซ่อมแซมที่มีผลกระทบต่อความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่นและความ

ปลอดภัย ให้โรงพยาบาลด าเนินการตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบก่อนน ากลับมา
ใช้งานหรือให้บริการ 

3) เก็บผลการซ่อมแซมไว้เพ่ือการตรวจติดตาม 
2. ผู้ปฏิบัติงานซ่อมแซมเครื่องมือแพทย ์

1) จบการศึกษาในระดับไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ด้านอุตสาหกรรมหรือที่
เกี่ยวข้อง) 

2) มีประสบการณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 
3) ผ่านการอบรมการบ ารุงรักษาจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายหรือ วิศวกรหรือ

ผู้เชี่ยวชาญ 
 

การยกเลิกการใช้งาน 
1. โรงพยาบาลบันทึกข้อมูลการยกเลิกการใช้งานเครื่องมือแพทย์ในประวัติเครื่องมือแพทย์ของ

โรงพยาบาล 
2. เครื่องมือแพทย์ที่กฎหมายก าหนดให้ต้องแจ้งยกเลิกการใช้งานหรือเคลื่อนย้ายสถานที่ติดตั้ง 

โรงพยาบาลต้องปฏิบัติตามกฎหมายก าหนด 
 


