
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานศูนยเคร่ืองมือแพทย 
(Quality Manual : QP) 
 
 
โรงพยาบาล........................ จังหวัด......................... 
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คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที่  1 จาก 50 หนา 

รหัสเอกสาร : QP วันที่ประกาศใช: 

 

แบบลงนามรบัรองเอกสารคณุภาพ 

สวนที่ 1 การลงนาม 
 ผูจัดทํา 
 

 
ลงชื่อ......................................................... 

 
(.......................................................) 
............/......................../.................. 

 ผูทบทวน 
 
 

ลงชื่อ......................................................... 
 

(.......................................................) 
............/......................../.................. 

 ผูอนุมัต ิ
 
 

ลงชื่อ......................................................... 
 

(.......................................................) 
............/......................../.................. 

สวนที่ 2 ผูครอบครองเอกสาร 
 เอกสารคูมือคุณภาพและนโยบายศูนยเครื่องมือแพทย ฉบับนี้เปนเอกสาร 
  ตนฉบับ 
  สําเนา ฉบับที่........ 
 ครอบครองโดย........................................................................................................................................ 
 
 ผูครอบครอง 
 
 

ลงชื่อ......................................................... 
 

(.......................................................) 
............/......................../.................. 
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คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที่  1 จาก 50 หนา 

รหัสเอกสาร : QP วันที่ประกาศใช: 

 

สารบัญ 

SOP-01 ขั้นตอนการควบคุมกระบวนการปฏิบัตงิาน.................................................................... 
SOP-02 ขั้นตอนการจัดการเอกสาร............................................................................................... 
SOP-03 ขั้นตอนการจัดการทรัพยากรบุคคล................................................................................... 
SOP-04 ขั้นตอนการจัดการสถานที่และสภาวะแวดลอม..................................................................... 
SOP-05 ขั้นตอนการติดตอสื่อสารและการขนสง........................................................................ 
SOP-06 ขั้นตอนการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย.......................................................................... 
SOP-07 ขั้นตอนการจัดจางภายนอก........................................................ 
SOP-08 ขั้นตอนการจัดจางภายนอก................................ 
SOP-09 ขั้นตอนการรายงาน การจัดการขอรองเรียนและการเรียกคืน................. 
SOP-10 ขั้นตอนการตรวจติดตามภายใน................................ 
SOP-11 ขั้นตอนการปฏิบัติการแกไข.......................................... 
SOP-12 ขั้นตอนการปฏิบัติการปองกัน.......................................................... 
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ขั้นตอนการควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที่  1 จาก 50 หนา 

รหัสเอกสาร : SOP-01 วันที่ประกาศใช: 

 

1. วัตถุประสงค 
 เพื่อใหการดําเนินงานภายในศูนยเครื่องมือแพทยของโรงพยาบาลเปนไปอยางมีระบบและมี
ประสิทธิผล สอดคลองตามหลักเกณฑและวิธีการที่ดใีนการจัดทําศูนยเครื่องมือแพทย 
2. ขอบขาย 
 ใชกับระบบการบริหารจัดการศูนยเครื่องมือแพทยภายในโรงพยาบาล 
3. เอกสารอางอิงและเอกสารที่เก่ียวของ 
 คูมือคุณภาพศูนยเครื่องมือแพทยโรงพยาบาล..... (QM-MDC) สวนที่ 2 บทที่ 5 ทั่วไป (General)  
4. นิยาม 
 4.1 ขอมูลปอนกลับ (feedback) หมายถึง ผลอตอบรับ ความพึงพอใจ จากผูรับบริการ 
5. ความรับผิดชอบ 
 5.1 หัวหนาศูนยเครื่องมือแพทย รับผิดชอบควบคุมการดําเนินงานภายในศูนยเครื่องมือแพทยและ
ควบคุมคุณภาพ 
 5.2 หัวหนางานเครื่องมือแพทย รับผิดชอบดานการทดสอบ สอบเทียบ ซอมบํารุงเครื่องมือแพทยและ
ควบคุมคุณภาพ 
 5.3 คณะกรรมการเครื่องมือแพทย รับผิดชอบในการคัดเลือก สรรหาเครื่องมือแพทยใหพรอมใชงาน 
 5.4 เจาหนาที่ศูนยเครื่องมือแพทย รับผิดชอบตามที่หัวหนางานมอบหมาย 
 5.5 เจาหนาที่งานธุรการ/ประกันคุณภาพ รับผิดชอบดานเอกสารและการควบคุมเอกสารตางๆรวมทั้ง
เอกสารคุณภาพ 
6. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 6.1 หัวหนาศูนยเครื่องมือแพทยดําเนินการคัดเลือกบุคลากรมาปฏิบัติหนาที่ภายในศูนยเครื่องมือ
แพทยและวางแผนการฝกอบรมใหแกเจาหนาที่ภายในศูนยเครื่องมือแพทยรวมกับหัวหนางานฯ โดยปฏิบตัติาม
ขั้นตอนการจัดการทรัพยากรบุคคล (SOP-03) 
 6.2 หัวหนาศูนยเครื่องมือแพทยเปนผูตรวจสอบควบคุมกํากับการปฏิบัติการของเจาหนาที่ศูนย
เครื่องมือแพทยใหเปนไปตามคูมือคุณภาพศูนยเครื่องมือแพทยของโรงพยาบาล (QM-MDC) และเปนไปตาม
คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP)  
 6.3 เมื่อมีการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย ใหคณะกรรมการเครื่องมือแพทยเปนผูดําเนินการ
คัดเลือก สรรหาเครื่องมือใหตรงตามคุณลักษณะที่กําหนด ตลอดจนการตรวจรับเครื่องมือแพทย โดยหัวหนา
ศูนยเครื่องมือแพทย หัวหนางานฯ หรือเจาหนาที่ศูนยเครื่องมือแพทย ดําเนินการตรวจติดตั้งเครื่องมือแพทย
ใหเปนไปตามคุณลักษณะเฉพาะและลงทะเบียนเครื่องมือแพทยตามขั้นตอนการจัดการบริการจัดการเครื่องมือ
แพทย (SOP-06) 
 6.4 เจาหนาที่ธุรการ/ประกันคุณภาพลงบันทึกหมายเลข/เลขไอดี(ID)เอกสาร บันทึกตางๆทุกฉบับ
ภายในระบบเมื่อมีการเริ่มเปดใบบันทึก/ใบงาน/ใบสั่งงาน (FS-) 
 6.4 เมื่อมีการพบเห็นการดําเนินงานที่เบี่ยงเบนไมเปนไปตามขอกําหนด/เอกสารคุณภาพและขั้นตอน
การดําเนินงาน/แผนการบริหารจัดการ ใหหัวหนาศูนยเครื่องมือแพทย/หัวหนางานฯ/เจาหนาที่ศูนยฯบันทึก
รายงานลงแบบบันทึกงานเบี่ยงเบน (FS-01-QA-01/00)  
  6.4.1 กรณีแกไขไดทันที หัวหนาศูนยเครื่องมอบหมายผูรับผิดชอบใหดําเนินการแกไข และ
บันทึกรายงานการดําเนินการ จากนั้นหัวหนาศูนยเครื่องมือตรวจสอบผลการแกไข 
   -หากการแกไขมีประสิทธิผล หัวหนาศูนยเครื่องมือลงนามรับรองการแกไข 
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ขั้นตอนการควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที่  2 จาก 50 หนา 

รหัสเอกสาร : SOP-01 วันที่ประกาศใช: 

 

   -หากการแกไขไมมีประสิทธิผล หัวหนาศูนยเครื่องมือ เปดใบบันทึกงานเบี่ยงเบน 
(FS-01-QA-01/00) ฉบับใหม และนําเขาประชุมทบทวนเพื่อดําเนินการแกไขปรับปรุงตอไป 
  -กรณีไมสามารถแกไขไดทันที หัวหนาศูนยเครื่องมือ นําเรื่องเขาประชุมทบทวน หารือ แนว
ทางการดําเนินการแกไข หรือพิจารณาปรับปรุง โดยมอบหมายผูรับผิดชอบตามความเหมาะสม  
   -หากการแกไขมีประสิทธิผล หัวหนาศูนยเครื่องมือลงนามรับรองการแกไข 
   -หากการแกไขไมมีประสิทธิผล หัวหนาศูนยเครื่องมือแพทยจัดใหมีการประชุม
ทบทวน เพื่อปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแผนการดําเนินงานตามความเหมาะสม กอนหัวหนาศูนยเครื่องมือลง
นามรับรองการแกไข 
  6.4.2 เจาหนาที่ธุรการ/ประกันคุณภาพเปนผูจัดเก็บเอกสารหลังเสร็จสิ้นการดําเนินงาน 
 6.5 เจาหนาที่ธุรการ/ประกันคุณภาพจัดทําเอกสารประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของศูนย
เครื่องมือแพทย จากผูรับบริการตามแบบประเมิน (FS-01-QA-02/00) เพื่อรับขอมูลปอนกลับ (feedback) 
จากผูรับบริการสําหรับการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 
 6.6 หัวหนาศูนยเครื่องมือแพทย ทําแผนการประชุม ซึ่งจัดใหมีการประชุมทบทวนอยางนอยปละ 1 
ครั้ง โดย 
  6.6.1 ในการประชุมมหีัวขอการทบทวนดังตอไปนี้ 
   (1.) ผลที่ไดจากการตรวจติดตามภายในและการตรวจประเมินจากหนวยงาน
ภายนอก 
   (2.) ขอรองเรียนและขอมูลปอนกลับจากหนวยงานผูรับบริการจากศูนยเครื่องมือ
แพทย 
   (3.) รายงานผลการดําเนินงานตามระบบการจัดการที่สอดคลองกับหลักเกณฑและ
วิธีการที่ดใีนการจัดตั้งศูนยเครื่องมือแพทย 
   (4.) กิจกรรมการตรวจติดตามและการเฝาระวังรวมถึงการปฏิบัติการแกไขเพื่อการใช
งานการใหคําปรึกษาแนะนํา การเรียกคืน และรายงานเกี่ยวกับเหตุการณไมพึงประสงคหรืออุบัติการณที่เกดิขึน้ 
   (5.) ขอมูลปอนกลับจากผูรับบริการ 
   (6.) ขอมูลปอนกลับและคําสั่งจากหนวยงานที่มีอํานาจกํากับดูแล 
   (7.) สถานะของการปฏิบัติการแกไขและปองกัน 
   (8.) ติดตามผลจากการทบทวนของฝายบริหารครั้งที่ผานมา 
   (9.) การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอระบบการจัดการ 
   (10.) ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง  
  6.6.2 มอบหมายใหเจาหนาที่ธุรการเปนผูบันทึกการประชุมลงแบบบันทึกการประชุม (FS-
01-QA-03) และจัดทําเอกสารสรุปรายงานประชุมลงแบบฟอรมสรุปรายงานการประชุม (FS-01-QA-04) 
7. บันทึกและแบบฟอรมที่ใช 
 7.1 FS-01-QA-01/00 แบบบันทึกงานเบี่ยงเบน 
 7.2 FS-01-QA-02/00 แบบประเมินความพึงพอใจ 
 7.3 FS-01-QA-03/00 แบบบันทึกการประชุม 
 7.4 FS-01-QA-04/00 แบบรายงานการประชุม 
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ขั้นตอนการควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที่  3 จาก 50 หนา 

รหัสเอกสาร : SOP-01 วันที่ประกาศใช: 

 

8. แผนผังขั้นตอนการดําเนินงาน 

 

ศนู
ยส์
นับ
สนุ
นบ
รกิ
าร 

สุข
ภา
พท่ี

 5



ขั้นตอนการจัดการดานเอกสาร ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที่  5 จาก 50 หนา 

รหัสเอกสาร : SOP-02 วันที่ประกาศใช: 

 

1. วัตถุประสงค 
 เพื่อเปนวิธีดําเนินการในการชี้บง การจัดเก็บ การปองกัน การคนหาได ชวงระยะเวลาการจัดเก็บ และ
การทําลายบันทึกทั้งบันทึกและเอกสารคุณภาพ 
2. ขอบขาย 
 สําหรับใชกับเอกสารทั้งหมดที่ เปนสวนประกอบของระบบการบริหารงานและระบบคุณภาพ
หองปฏิบัติการที่จัดทําขึ้นหรือนํามาจากภายนอกเพื่อใหเปนระบบเดียวกัน 
3. เอกสารอางอิงและเอกสารที่เก่ียวของ 
 คูมือคุณภาพและนโยบายศูนยเครื่องมือแพทย (QM-MDC) ขอที ่7 การควบคุมเอกสาร (Document 
Control) 
4. นิยาม 
 4.1 เอกสารควบคุม (Controlled copy) หมายถึง เอกสารที่จัดมอบใหผูครอบครองตามบัญชีรายชื่อ
ผูครอบครองโดยมีขอความ “เอกสารควบคุม”เมื่อมีการแกไขเอกสารทุกครั้งผูครอบครองจะไดรับเอกสารฉบับ
ที่แกไข 
 4.2 เอกสารไมควบคมุ (Uncontrolled copy) หมายถึง เอกสารที่มอบใหผูอื่นนอกเหนือจากผูที่มีชื่อ
ในรายชื่อผูครอบครองโดยประทับตรา “เอกสารไมควบคุม”เมื่อมีการแกไขเอกสารทุกครั้งจะไมมีการสง
เอกสารฉบับที่แกไขแลวไปให 
5. ความรับผิดชอบ 
 5.1 ผูอํานวยการโรงพยาบาล รับผิดชอบอนุมัติคูมือคุณภาพและนโยบายศูนยเครื่องมือแพทย (QM-
MDC) 
 5.2 รองผูอํานวยการโรงพยาบาล รับผิดชอบอนุมัติเอกสารทุกชนิด ยกเวนคูมือคุณภาพ (QM-MDC) 
 5.3 หัวหนาศูนยเครื่องมือแพทย รับผิดชอบทบทวนเอกสารและอนุมัติการทําลายเอกสารที่ยกเลิกใช 
 5.4 หัวหนางานแตละงาน รับผิดชอบจัดทําแบบฟอรมหรือบันทึกตางๆ ที่เกี่ยวของกับภาระงานใน
ศูนยเครื่องมือแพทย 
 5.5 หัวหนางานธุรการ/ประกันคุณภาพ รับผิดชอบในการแจกจาย ควบคุม เก็บรักษาเอกสารจัดทํา
ทะเบียนควบคุมเอกสารใหเปนไปตามขั้นตอนการดําเนินงานฉบับนี้ 
6. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 6.1 กําหนดผูรับผิดชอบในการจัดทํา ทบทวนและอนุมัติเอกสารคุณภาพ ดังนี ้

หนาที่ 
ประเภทเอกสาร 
คูมือคุณภาพ 
(QM-MDC) 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
(SOP) 

วิธีปฏิบัติงาน 
(WI) 

บันทึก  
(FS) 

ผูจัดทําหรือ 
ผูแกไข 

หัวหนาศูนย
เครื่องมือแพทย 

หัวหนางานเครื่องมือ
แพทย 

หัวหนางานฯ หัวหนางานฯ 

ผูตรวจสอบ 
รองผูอํานวยการ
โรงพยาบาล 

หัวหนาศูนยเครื่องมือแพทย 

ผูอนุมัติใช 
ผูอํานวยการ
โรงพยาบาล 

ผูอํานวยการโรงพยาบาล/รองผูอํานวยการโรงพยาบาล 
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ขั้นตอนการจัดการดานเอกสาร ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที่  6 จาก 50 หนา 

รหัสเอกสาร : SOP-02 วันที่ประกาศใช: 

 

 6.2 กําหนดรหัสเอกสาร 
  6.2.1 คูมือคุณภาพและนโยบายศูนยเครื่องมือแพทย  รหัสเอกสาร QM-MDC 
  6.2.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน (SOP: Standard operating procedure)  
   รหัสเอกสารขัน้ตอนการดําเนินงานไดแก                    SOP-XX 
   XX คือ ลําดับเอกสาร (01-99) 
 ตัวอยาง  SOP01 การจัดการดานเอกสาร 
  6.2.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (WI: Work Instruction) 
   รหัสเอกสารวิธีปฏิบัติงานไดแก      WI-ZZ-XX 
   XX คือ ลําดับเอกสาร (01-99)    
 ตัวอยาง WI-01  
  6.2.4 แบบฟอรม หรือ บันทึก (Form or Record)  
   รหัสเอกสาร หรือ FS ไดแก     FS-XX-AA-YY/ZZ 
   XX  หมายถึง SOP ที่เกี่ยวของ 
   AA  หมายถึง รหัสงานในศูนยเครื่องมือแพทยที่ใชแบบฟอรม ไดแก 
    SP  หมายถึง งานสํารองเครื่องมือแพทย 
    QA  หมายถึง งานธุรการ/ประกันคุณภาพ/งานขอรองเรียน/รายงาน
        เหตุการณไมพึงประสงค/งานประชุม/ประวัติบุคลากร/
        การอบรม ฯลฯ 
    ME หมายถึง งานเครื่องมือแพทย (ใบสั่งงานซอม ทดสอบ/สอบเทียบ 
       ยืม-คืนเครื่องมือฯ ฯลฯ) 
   YY หมายถึง เอกสารลําดับเอกสาร (01-99) 
   ZZ  หมายถึง ครั้งที่ของการประกาศใช 
 ตัวอยาง  FS-01-QA-02/00 หมายถึง แบบประเมินความพึงพอใจ  
  โดย 01 หมายถึง ข้ันตอนการควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน SOP 01  
 6.3 การขอดําเนินการดานเอกสารคุณภาพ/แบบฟอรม/บันทึก 
  6.3.1 ผูรองขอกรอกแบบฟอรมขอดําเนินการออกดานเอกสารใหม/แกไข (FS-02-QA-
01/00) พรอมรางเอกสารใหมหรือเอกสารแกไข เสนอตอ หัวหนางานธุรการ/ประกันคุณภาพ 
  6.3.2 หัวหนางานธุรการ/ประกันคุณภาพ พิจารณาคํารอง และการกําหนดรหัสตามขอ 6.2 
(กรณีขอแกไขเอกสาร) 
  6.3.3 หัวหนางานธุรการ/ประกันคุณภาพ นําเสนอเอกสารไปยังผูตรวจสอบ ตาม 6.1 เพื่อ
พิจารณาเอกสาร  
   - กรณีมีการแกไข ใหสงคืนผูรองขอแกไขและดําเนินการตามขอที่ 6.3.1 ซ้ําอีกครั้ง 
   - กรณีไมมีการแกไข ใหนําเสนอตอผูมีอํานาจอนุมัติตามขอที่ ตาม 6.1  
  6.3.4 ผูตรวจสอบนําเสนอเอกสารที่ไดรับการทบทวนแลวเสร็จ เสนอตอผูมีอํานาจลงนาม
อนุมัติประกาศใชเอกสาร  
   - กรณีไมอนุมัติ ใหสงคืนผูรองขอแกไขและดําเนินการตามขอที่ 6.3.1 ซ้ําอีกครั้ง  
   - กรณีเอกสารไดรับการอนุมัติ ใหหัวหนางานธุรการ/ประกันคุณภาพดําเนินการขึ้น
ทะเบียนเอกสารควบคุมและดําเนินการแจกจายเอกสารในลําดับถัดไป 
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ขั้นตอนการจัดการดานเอกสาร ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที่  7 จาก 50 หนา 

รหัสเอกสาร : SOP-02 วันที่ประกาศใช: 

 

  6.3.5 หัวหนางานธุรการ/ประกันคุณภาพ ประทับตรา “ตนฉบับ” ลงบนเอกสารทุกหนา และ
จัดทําสําเนาตามจํานวนที่ระบุในรายชื่อในทะเบียนผูครอบครองเอกสาร (FS-02-QA-02/00) พรอมทั้ง
ประทับตรา “เอกสารควบคุม” ลงบนเอกสารทุกหนา และระบุเลขที่สําเนาบนหนาแรก 
  6.3.6 หัวหนางานธุรการ/ประกันคุณภาพ แจกจายเอกสารสําเนาเอกสารควบคุม ไปตาม
รายชื่อในทะเบียนผูครอบครองเอกสาร และใหผูรับเอกสารลงนามและวันที่รับเอกสารควบคุมในแบบฟอรมนํา
จายและเรียกคืนเอกสาร (FS-02-QA-03/00)   
  6.3.7 งานศูนยเครื่องมือแพทยที่ไดรับเอกสารสําเนาควบคุม จะตองทําการจัดเก็บไวอยาง
เหมาะสมและพรอมใชงาน 
  6.3.8 หัวหนางานธุรการ/ประกันคุณภาพ จัดเก็บเอกสารตนฉบับ พรอมทั้งใบคํารองขอ
ดําเนินการดานเอกสารและเอกสารที่เกี่ยวของไวอยางเหมาะสม โดยมีการบงชี้และจัดหมวดหมูเอกสาร 
จนกระทั่งมีการ เปลี่ยนแปลง เปนระยะเวลา 3 ป หรือตามความเหมาะสมของเอกสารนั้นๆ  
  6.3.9 กรณีที่เอกสารควบคุมถูกจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ใหจัดแยกหมวดหมูการ
จัดเก็บและระบุชื่อของเอกสารรวมทั้งรหัสของเอกสารเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและจัดทํา Password 
เพื่อปองกันการแกไขขอมูล 
 6.4 การเปลี่ยนแปลง และเรียกคืนเอกสารควบคุม 
  ผูรองขอจัดเตรียมเอกสารฉบับแกไข โดยบันทึกสวนที่จะแกไขและเหตุผลการแกไขลงในใบคาํ
รองขอแกไขเอกสาร (FS-02-QA-01/00) จากนั้นดําเนินการตามหัวขอ 6.3.2 ถึง 6.3.9 
หัวหนางานธุรการ/ประกันคุณภาพ แจกจายสําเนาเอกสารฉบับใหม ตามรายชื่อในทะเบียนผูครอบครอง
เอกสาร และใหผูรับเอกสารลงนามและวันที่รับเอกสารควบคุมในแบบฟอรมนํา 
 6.5 การดําเนินการดานเอกสารใบบันทึกตางๆ 
  เจาหนาที่ธุรการดําเนินการออกหมายเลขใบบันทึกตางๆตามขอกําหนด 6.2.4 ทุกครั้งที่มีการ
เปดใบงาน ใบบันทึก หรือใบคํารองตางๆ และมีการบันทึกหมายเลขใบงานลงในทะเบียนหมายเลขแบบบันทึก 
(FS-02-QA-04/00) 
7. แบบบันทึกและรายงานที่ใช 
 7.1 FS-02-QA-01/00 แบบฟอรมขอดําเนินการออกเอกสารใหม/แกไข 
 7.2 FS-02-QA-02/00 ทะเบียนผูครอบครองเอกสาร 
 7.3 FS-02-QA-03/00 แบบฟอรมนําจายและเรียกคืนเอกสาร 
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ขั้นตอนการจัดการดานเอกสาร ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที่  8 จาก 50 หนา 

รหัสเอกสาร : SOP-02 วันที่ประกาศใช: 

 

8. แผนผังขั้นตอนการดําเนินงาน 
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ขั้นตอนการจัดการทรัพยากรบุคคล ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที่  8 จาก 50 หนา 

รหัสเอกสาร : SOP-03 วันที่ประกาศใช: 

 

1. วัตถุประสงค 
 การฝกอบรมเจาหนาที่ใหมีความสามารถ และมีความรูในวิชาชีพ การศึกษา การฝกอบรมทักษะ ความ
ชํานาญและประสบการณที่เหมาะสม 
2. ขอบขาย 
 วิธีดําเนินการนี้ใชสําหรับการฝกอบรม และการฝกความชํานาญ/ความสามารถของเจาหนาที่ ซึ่งการ
ฝกอบรม และการฝกความชํานาญของเจาหนาที่ ใหมีประสิทธิภาพถือเปนเปาหมายของศูนยเครื่องมือแพทย 
เพื่อใหเพื่อใหมั่นใจไดวาเครื่องมือแพทยมีความเพียงพอ พรอมใช ไดมาตรฐาน ปลอดภัยกับผูใชและผูมารับ
บริการ 
3. เอกสารอางอิงและเอกสารที่เก่ียวของ 
 คูมือคุณภาพและนโยบายศูนยเครื่องมือแพทย (QM-MDC) ขอที่ 14 บุคลากร (Personnel) และ ขอ
ที่ 15 การฝกอบรม ความสามารถ และความตระหนัก (Training, Competency and awareness) 
4. ความรับผิดชอบ 
 4.1 ผูอํานวยการโรงพยาบาลหรือรองผูอํานวยการโรงพยาบาล พิจารณาอนุมัตโิครงการฝกอบรม 
 4.2 หัวหนาศูนยเครื่องมือแพทย ทําหนาที่ตรวจสอบทบทวนขอมูลที่เจาหนาที่รองขอการฝกอบรม 
จัดทําโปรแกรมวางแผนการฝกอบรม เพื่อนําเสนอผูอํานวยการโรงพยาบาลขอการอนุมัติและเปนผู
ประสานงานจัดทําแหลงขอมูลการฝกอบรมจากบุคคล หนวยงาน องคกรตาง ๆที่จัดการฝกอบรมหรือจาก
ผูเชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอก 
 4.3 หัวหนาศูนยเครื่องมือแพทยและหัวหนางานแตละงาน กําหนดเปาหมายการฝกอบรมของแตละ
สายงานของเจาหนาที ่และพิจารณาเพื่อการลงนามอนุมัติหรือไมอนุมัติในการขอการฝกอบรมของพนักงาน 
 4.4 เจาหนาที่ธุรการ/ประกันคุณภาพ ทําหนาที่สงเรื่องใหผูบริหาร ตรวจสอบ ทบทวน อนุมัติ และรับ
เรื่องกลับใหกับผูที่เกี่ยวของดําเนินการตอจนเสร็จทุกขั้นตอน 
 4.5 เจาหนาที่ภายในศูนยเครื่องมือแพทย สามารถรองขอการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆที่เห็นวาเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติงาน 
5. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 5.1 ชนิดของการฝกอบรม 
  5.1.1 การฝกอบรมจากการจัดหลักสูตรการฝกอบรมภายใน และภายนอกหรือจากการ
สัมมนา การฝกอบรมดวยการปฏิบัติงานทั้งภายใน และภายนอก เพื่อใหเจาหนาที่มีความสามารถในสายงานที่
รับผิดชอบ หรือเพื่อเพิ่มความชํานาญใหกับเจาหนาที่ 
 5.2 การเขารับการฝกอบรม 
  5.2.1 หัวหนาศูนยเครื่องมือแพทยและหัวหนางานแตละงาน รวมกันจัดทําแบบบรรยาย
ลักษณะงาน (FS-03-QA-01/00) ซึ่งระบุความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ และความรูในวิชาชีพ การศึกษา 
การฝกอบรมทักษะ ความชํานาญและประสบการณที่เหมาะสมในแตละตําแหนง 
  5.2.2 เจาหนาที่แตละทาน ระบุความตองการฝกอบรมในแบบฟอรมความตองการการ
ฝกอบรม (FS-03-QA-02/00) โดยพิจารณาจากการฝกอบรมที่สัมพันธกับงานปจจุบันและงานที่คาดวาจะ
ดําเนินการในอนาคต แลวจึงเสนอตอ หัวหนาศูนยเครื่องมือแพทยและหัวหนางานแตละงาน โดยการฝกอบรมมี
สองวิธีคือ การฝกอบรมภายในและการฝกอบรมภายนอก ซึ่งสาเหตุของความตองการฝกอบรม 
   - อบรมหลักสูตรสําหรับเจาหนาที่ใหม 
   - อบรมหลักสูตรใหมเพื่อพัฒนางานหรือขยายขอบเขตของงาน 
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ขั้นตอนการจัดการทรัพยากรบุคคล ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที่  9 จาก 50 หนา 

รหัสเอกสาร : SOP-03 วันที่ประกาศใช: 

 

   - อบรมซ้ําเนื่องจากไมผานการประเมิน  
   - อบรมซ้ําเพื่อเปนการทบทวน 
  5.2.3 หัวหนาศูนยเครื่องมือแพทย ทบทวนและจัดทําแผนการฝกอบรม (FS-03-QA-03/00) 
ที่สัมพันธกับเปาหมายการฝกอบรมของแตละสายงานของเจาหนาที ่เพื่อนําเสนอผูอํานวยการโรงพยาบาลขอ
การอนุมัต ิ
  5.2.4 ผูอํานวยการโรงพยาบาลหรือรองผูอํานวยการโรงพยาบาล พิจารณาอนุมัติโครงการ
ฝกอบรม 
  5.2.5 เมื่อแผนการฝกอบรมไดรับการอนุมัติ หัวหนาศูนยเครื่องมือแพทยเปนผูประสานงาน
จัดทําแหลงขอมูลการฝกอบรมจากบุคคล หนวยงาน องคกรตางๆที่จัดการฝกอบรมหรือจากผูเชี่ยวชาญทั้ง
ภายในและภายนอก ตามแผนการฝกอบรม 
  5.2.6 หลังจากอบรม ใหผูไดรับการฝกอบรมจัดทํารายงานการอบรมหรือเอกสารอื่น ๆ ที่
แสดงถึงความรูความเขาใจในหลักสูตรที่อบรม เสนอตอหัวหนาศูนยเครื่องมือแพทย หัวหนาศูนยเครื่องมือ
แพทยหรือหัวหนางานแตละงานแบบประเมินประสิทธิผลของการฝกอบรม (FS-03-QA-04/00)  
  5.2.7 ผูไดรับการฝกอบรมนําสําเนาหลักฐานการผานหลักสูตร มาใหแกเจาหนาที่ธุรการ/
ประกันคุณภาพเพื่อบันทึกเก็บประวัติบุคลากร (FS-03-QA-05/00) 
6. บันทึกและแบบฟอรมที่ใช 
 6.1 FS-03-QA-01/00 แบบบรรยายลักษณะงาน  
 6.2 FS-03-QA-02/00 แบบฟอรมความตองการฝกอบรม  
 6.3 FS-03-QA-03/00 แผนการฝกอบรม  
 6.4 FS-03-QA-04/00 แบบประเมินประสิทธิผลของการฝกอบรม  
 6.5 FS-03-QA-05/00 ประวัติบุคลากร  
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ขั้นตอนการจัดการทรัพยากรบุคคล ฉบับแกไขครั้งที่ : - 
หนาที่  10 จาก 50 

หนา 

รหัสเอกสาร : SOP-03 วันที่ประกาศใช: 

 

7.แผนผังขั้นตอนการดําเนินงาน 

 
 

ศนู
ยส์
นับ
สนุ
นบ
รกิ
าร 

สุข
ภา
พท่ี

 5



ขั้นตอนการจัดการสถานทีแ่ละสภาวะแวดลอม ฉบับแกไขครั้งที่ : - 
หนาที่  10 จาก 50 

หนา 

รหัสเอกสาร : SOP-04 วันที่ประกาศใช: 

 

1. วัตถุประสงค 
 เพื่อใหมั่นใจวาอาคารสถานที่และอุปกรณที่ใชมีความเหมาะสม ปลอดภัย และเพียงพอ ตามที่ผูผลิต
และขอกําหนดตามกฎหมายระบุไว เพื่อใหมั่นใจวาเครื่องมือแพทยถูกเก็บรักษาและนําสงผูใชอยางเหมาะสม 
2. ขอบขาย 
 ใชกับสถานที่และสภาวะแวดลอม ที่มีผลตอการเก็บรักษาและนําสงของศูนยเครื่องมือแพทย   
3. เอกสารอางอิงและเอกสารที่เก่ียวของ 
 3.1 คูมือคุณภาพและนโยบายศูนยเครื่องมือแพทย (QM-MDC)  
 3.2 ขอที ่16 สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เครื่องมือชาง และสิ่งแวดลอม (Infrastructure and Tools)  
 3.3 ขอที่ 17 ความสะอาด (Cleanliness) 
 3.4 ขอที่ 18 การควบคุมสัตวรบกวน (Pest control) 
4. ความรับผิดชอบ 
 4.1 หัวหนาศูนยเครื่องมือแพทย 
 4.2 หัวหนางานแตละงาน กําหนดสภาวะแวดลอมของหองสอบเทียบ และจัดใหมีการเฝาระวัง 
ตรวจสอบและลงบันทึก ตามที่กําหนดไว 
 4.3 เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายรับผิดชอบเฝาระวังและลงบันทึกสภาวะแวดลอมและปฏิบัติอยาง
เครงครัด 
 4.4 หัวหนางานหรือเจาหนาที่ธุรการ/ประกันคุณภาพ เก็บรวบรวมและรักษาบันทึก 
5. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 5.1 สภาวะแวดลอมของศูนยเครื่องมือแพทย มีการควบคุมดังนี้ 
  อุณหภูมิไวที่ 23±3 OC  
  ความชื้นสัมพัทธที่ 55±15%  
 ในแตละงานฯมีการเฝาระวังอุณหภูมิและความชื้น โดยหัวหนางานฯมอบหมายผูรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและลงบันทึกอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ โดยทุกเดือนผูรับผิดชอบตองนําสงแบบบันทึกอุณหภูมิและ
ความชื้น (FS-04-QA-01/00) ใหแกหัวหนางานหรือเจาหนาที่ธุรการ/ประกันคุณภาพเพื่อเก็บรักษาบันทึก และ
จัดทําทะเบียนแบบบันทึก (FS-04-QA-02/00) 
 5.2 การรักษาความสะอาด 
  5.2.1 เจาหนาที่ ตองรักษาสภาพศูนยเครื่องมือแพทยใหเปนไปดังนี้ 
   (1.) เปลี่ยนรองเทากอนเขา-ออกหองปฏิบัติการสอบเทียบ เพื่อควบคุมความสะอาดและ
ลดปริมาณฝุนละอองภายใน 
   (2.) ทําความสะอาดเครื่องมือแพทย เครื่องมือ อุปกรณวัด และเครื่องมือทดสอบ/สอบ
เทียบ 
   (3.) ทําความสะอาดพื้นที่ศูนยเครื่องมือแพทยอยางนอย 1 ครั้ง/สัปดาห  
   (4.) ทําความสะอาดเครื่องมือแพทยกอนนําเขาภายในศูนยเครื่องมือแพทย 
   (5.) หามสูบบุหรี่ภายในศูนยเครื่องมือแพทย 
   (6.) หามนําอาหารเครื่องดื่มเขามาภายในศูนยเครื่องมือแพทย 
   (7.) พนักงานรักษาความสะอาด ทําความสะอาดพื้น หนาตางและพื้นที่ที่ไดรับมอบหมาย 
และเก็บขยะทิ้ง 
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ขั้นตอนการจัดการสถานทีแ่ละสภาวะแวดลอม ฉบับแกไขครั้งที่ : - 
หนาที่  11 จาก 50 

หนา 

รหัสเอกสาร : SOP-04 วันที่ประกาศใช: 

 

   (8.) การบํารุงรักษาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค 
การควบคุมสัตวรบกวน  
  5.2.2 หัวหนาศูนยเครื่องมือแพทย มอบหมายใหเจาหนาที่จัดใหมีการทําแผนการปองกัน การ
กําจัด จากสัตวรบกวน (FS-04-QA-03/00) เพื่อปองกันการติดเชื้อและสรางความเสียหาย 
  5.2.3 เจาหนาที่ดําเนินการสํารวจรองรอยสัตวรบกวน (FS-04-QA-04/00) ตามแผนที่จัดทําขึ้น 
และจัดทําแผนผังการวางเหยื่อภายในและภายนอกอาคาร 
  5.3.4 เจาหนาที่รายงานการสํารวจ เสนอตอหัวหนาศูนยเครื่องมือแพทย 
6. บันทึกและแบบฟอรมที่ใช 
 6.1 FS-04-QA-01/00 แบบบันทึกอุณหภูมิและความชื้น  
 6.2 FS-04-QA-02/00 ทะเบียนแบบบันทึกอุณหภูมิและความชื้น 
 6.3 FS-04-QA-03/00 แผนการปองกัน การกําจัด จากสัตวรบกวน  
 6.4 FS-04-QA-04/00 แบบบันทึกสํารวจรองรอยสัตวรบกวน  
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ขั้นตอนการจัดการสถานทีแ่ละสภาวะแวดลอม ฉบับแกไขครั้งที่ : - 
หนาที่  12 จาก 50 

หนา 

รหัสเอกสาร : SOP-04 วันที่ประกาศใช: 

 

7. แผนผังขั้นตอนการดําเนินงาน 
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ขั้นตอนการติดตอสื่อสารและการขนสง ฉบับแกไขครั้งที่ : - 
หนาที่  12 จาก 50 

หนา 

รหัสเอกสาร : SOP-05 วันที่ประกาศใช: 

 

1. วัตถุประสงค 
 1.1 เพื่อใหเครื่องมือแพทยภายในศูนยเครื่องมือแพทยมีการขนสงเครื่องมือแพทยอยางถูกตอง 
เหมาะสม ปองกันและลดความเสียหายของเครื่องมือจากการขนสง 
 1.2 เพื่อใหผูรับบริการเขาถึงการบริการของศูนยเครื่องมือแพทย และรับขอมูลปอนกลับจาก
ผูรับบริการ 
2. ขอบขาย 
 สําหรับใชเปนแนวทางในการขนสงเครื่องมือแพทยของศูนยเครื่องมือแพทยภายในโรงพยาบาล และ
แสดงถึงความสามารถและวิธีการติดตอสื่อสารศูนยเครื่องเครื่องมือแพทยตอผูรับบริการ 
3. เอกสารอางอิงและเอกสารที่เก่ียวของ 
 3.1 คูมือคุณภาพและนโยบายศูนยเครื่องมือแพทย (QM-MDC) สวนที่ 4 : การบริหารทรัพยากร 
(Resource management) ขอที่ 16 สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เครื่องมือชางและสิ่งแวดลอม ขอยอย 16.1 
 3.1 คูมือคุณภาพและนโยบายศูนยเครื่องมือแพทย (QM-MDC) สวนที่ 5 : ศูนยเครื่องมือแพทยและ
ขอกําหนดเฉพาะของเครื่องมือ (Establishment responsibilities) ขอที่ 20 ชองทางการติดตอสื่อสาร 
4. ความรับผิดชอบ 
 4.1 เจาหนาที่ธุรการ 
 4.1 เจาหนาที่ศูนยเครื่องมือแพทย 
5. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 5.1 การสื่อสาร 
  5.1.1 การติดตอสารผานโทรศัพทหนวยงานหรือแผนกในโรงพยาบาลสามารถติดตอศูนย
เครื่องมือแพทย ไดดังนี ้
  -ในเวลาทํางานปกติระหวาง 08.00 – 17.00 น. สามารถติดตอศูนยเครื่องมือแพทยที่เบอร 
XXX-XXXXXX 
  -นอกเวลาทํางานปกติหลัง 17.01 - 07.59น. สามารถติดตอศูนยเครื่องมือแพทยไดที่เบอร 
On-call 08X XXX XXXX 
  5.1.2 การติดตอผานเครือขายอินเตอรเน็ต สามารติดตอได ip // XXX.XXX.XXXX 
 5.3 การขนยาย 
  5.3.1 เครื่องมือแพทยที่อยูในความดูแลของเจาหนาที่ เมื่อมีการขนยาย เคลื่อนยาย ออกจาก
พื้นที่กําหนด เจาหนาที่จะตองดําเนินการดังนี้ 
   (1.) กรณีการขนยายภายในศูนย 
   - เจาหนาที่มีหนาที่โดยตรงในการดูแลเครื่องมือวัดใหอยูในสภาพปลอดภัยตลอดการ
ขนยาย 
   - ในกรณีการขนยายเครื่องมือวัดที่มีน้ําหนักมาก หรือจํานวนมาก อนุญาตใหมีการใช
ภาชนะหรืออุปกรณชวยในการขนยาย เชน รถเข็น หรืออุปกรณอื่นๆที่จําเปนแตจะตองมีอุปกรณที่ปองกันการ
กระแทกของเครื่องมือ รองรับอยูระหวางการขนยาย และเคลื่อนยายดวยความระมัดระวัง 
   - การขนยายเครื่องมือวัดและอุปกรณที่มีน้ําหนักไมมาก และจํานวนนอยเจาหนาที่
ตองทําดวยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการใชภาชนะหรืออุปกรณชวยในการขนยาย เพื่อปองกันการ
กระทบกระเทือนอันทําใหเกิดความเสียหายและเกิดความผิดพลาด 
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ขั้นตอนการติดตอสื่อสารและการขนสง ฉบับแกไขครั้งที่ : - 
หนาที่  13 จาก 50 

หนา 

รหัสเอกสาร : SOP-05 วันที่ประกาศใช: 

 

   (2.) กรณีการขนยายภายนอกศูนยเครื่องมือแพทย 
   - เจาหนาที่จะตองมีการบันทึกเมื่อมีการนําเครื่องมือแพทยออกจากศูนยเครื่องมือ
แพทย ตามแบบบันทึกการขนยาย (FS-05-QA-01/00) 
   - เครื่องมือแพทยที่มีการขนยายออกจากศูนยเครื่องมือแพทยจะตองไดรับการบรรจุ
หรือหีบหอโดยภาชนะหรืออุปกรณปองกันเพื่อปองกันการกระทบกระเทือนหรือความเสียหายระหวางการขน
ยาย และคลุมดวยผาหรือพลาสติกเพื่อปองกันการติดเชื้อ 
   - กรณีเครื่องมีขนาดเล็กใหทําการปองกันโดยใชฟองน้ําพลาสติกหรืออื่นใด หอหุมที่
เครื่องและบรรจุลงในกลองอีกครั้งหนึ่ง 
   - กรณีเครื่องมีขนาดใหญใหบรรจุลงในกลองที่จัดเตรียมไวสําหรับเครื่องและบรรจุ
ฟองน้ําพลาสติกหรืออื่นใดทับอีกครั้งเพื่อปองกันการเคลื่อนที่ การกระแทกที่อาจเกิดข้ึน 
   - เจาหนาที่จะตองทําการตรวจสอบและดูแลความเรียบรอยของการบรรจุ หรือหีบ
หอใหอยูในสภาพปลอดภัยกอนนําออกไปจากศูนยเครื่องมือแพทย 
6. บันทึกและแบบฟอรมที่ใช 
 6.1 FS-05-QA-01/00 แบบบันทึกการขนยายเครื่องมือแพทย 
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ขั้นตอนการติดตอสื่อสารและการขนสง ฉบับแกไขครั้งที่ : - 
หนาที่  14 จาก 50 

หนา 

รหัสเอกสาร : SOP-05 วันที่ประกาศใช: 

 

7.แผนผังขั้นตอนการดําเนินงาน 
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ขั้นตอนการบริการจัดการเครื่องมือแพทย ฉบับแกไขครั้งที่ : - 
หนาที่  14 จาก 50 

หนา 

รหัสเอกสาร : SOP-06 วันที่ประกาศใช: 

 

1. วัตถุประสงค 
 เพื่อใหมั่นใจวาการบริหารจัดการเครื่องมือแพทยทั้งในศูนยเครื่องมือแพทย และภายในโรงพยาบาล
ไดรับการบริหารอยางเหมาะสม 
2. ขอบขาย 
 ใชบริหารจัดการเครื่องมือแพทยในศูนยเครื่องมือแพทย   
3. เอกสารอางอิงและเอกสารที่เก่ียวของ 
 คูมือคุณภาพและนโยบายศูนยเครื่องมือแพทย (QM-MDC) สวนที่ 5 : ศูนยเครื่องมือแพทยและ
ขอกําหนดเฉพาะของเครื่องมือ (Establishment responsibilities) 
4. ความรับผิดชอบ 
 หัวหนาศูนยเครื่องมือแพทย วางแผนและติดตามการบริหารจัดการเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล 
 หัวหนางานเครื่องมือแพทย วางแผนการทดสอบ/สอบเทียบ บํารุงรักษาเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล 
และอนุมัติใบรายงานผลการทดสอบ/สอบเทียบ 
 เจาหนาที่งานเครื่องมือแพทยทดสอบ/สอบเทียบ บํารุงรักษา ซอมเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล 
 เจาหนาที่งานสํารองเครื่องมือแพทย ทําการตรวจสอบ ตรวจเช็คเบื้องตน 
 หัวหนางานหรือเจาหนาที่ธุรการ/ประกันคุณภาพ เบิกและบริหารอะไหรคงคลัง 
5. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 5.1 ภารกิจและขอบเขตงาน 
  ศูนยเครื่องมือแพทยมีภารกิจและขอบขายงาน ควบคุมตั้งแตการขึ้นทะเบียนเครื่องใหม ซอม 
แกไขเมื่อชํารุด บํารุงรักษา ทดสอบ/สอบเทียบตามแผนที่กําหนด (PM & CAL Program) การหมุนเวียนการใช
งานของเครื่องมือแพทยและยกเลิกการใชงาน ติดตามการใชงานเพื่อใหมั่นใจวาเครื่องแพทยที่นํามาใชงานกับผู
ปวยปลอดภัยในการใชงาน (Safety) พรอมใชงานอยูตลอดเวลาเมื่อตองการ (Available) เที่ยงตรงแมนยํา 
(Accurate) และเหมาะสมกับการใหบริการ/การรักษาพยาบาล (Affordable) 
 5.2 การติดตั้งและตรวจรับเครื่องมือแพทยใหม 
  5.2.1 หากมีการจัดซื้อเครื่องมือแพทยใหม ใหบริษัทผูแทนจําหนายนําเครื่องมือมาสงที่ศูนย
เครื่องมือแพทย เพื่อทําการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องกอนนําไปใช ผูตรวจรับดําเนินการตามระเบียบพัสดุ
หรือกระบวนการของโรงพยาบาล โดยใหบริษัทจัดทําเอกสารวิธีการติดตั้งวิธีการทดสอบเครื่องมือแพทยตาม
ขอกําหนดของผูผลิต 
  5.2.2 ผูตรวจรับดําเนินการตรวจสอบเครื่องมือแพทย วาเปนไปตามที่ระบุไวหรือไม เพื่อให
การติดตั้งเปนไปอยางถูกตอง และเครื่องมือแพทยสามารถทํางานไดตามวัตถุประสงคหลังจากการติดตั้งแลว 
ทั้งนี้ การติดตั้ง การตรวจสอบ และการทดสอบใดๆตามที่ระบุไวในเอกสารของผูผลิต 
  5.2.3 ผูตรวจรับจัดสงสําเนาบันทึกการตรวจสอบเครื่องมือแพทยแกหัวหนางานเครื่องมือ
แพทย เพื่อจัดเก็บไวที่ศูนยเครื่องมือแพทย  
  5.2.4 กรณีเครื่องขนาดใหญ จําเปนตองติดตั้งไวที่หนวยงานหรือแผนก เชน เครื่องมือแพทย
กลุมรังสี เมื่อติดตั้งเสร็จ ใหเจาหนาที่ศูนยเครื่องมือแพทยดําเนินการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องและสถานที่
ติดตั้ง เพื่อใหเกิดความปลอดภัยใชการใชงาน ผูตรวจรับดําเนินการตามระเบียบพัสดุหรือกระบวนการของ
โรงพยาบาล และจัดสงสําเนาบันทึกการตรวจสอบเครื่องมือแพทย แกหัวหนางานเครื่องมือแพทย เพื่อจัดเก็บ
ไวที่ศูนยเครื่องมือแพทย 
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ขั้นตอนการบริการจัดการเครื่องมือแพทย ฉบับแกไขครั้งที่ : - 
หนาที่  15 จาก 50 

หนา 

รหัสเอกสาร : SOP-06 วันที่ประกาศใช: 

 

 5.3 การลงทะเบียนเครื่องมือแพทยใหม 
  5.3.1 หลังจากเครื่องมือแพทยใหมไดรับการตรวจสอบตามขอกําหนดและคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑเมื่อติดต้ังแลวเสร็จใหเจาหนาที่งานเครื่องมือแพทยลงทะเบียนเครื่องมือแพทยใหมตามแบบฟอรม
ทะเบียนเครื่องมือแพทย (FS-06-ME-01/00) และหรือ ลงทะเบียนเครื่องมือแพทยในโปรแกรมบริหารจัดการ 
  5.3.2 ใหเจาหนาที่งานเครื่องมือแพทยประเมินและแบงกลุม (Typical) เครื่องมือแพทย และ
บันทึกลงทะเบียนระดับความเสี่ยงของเครื่องมือแพทย (FS-06-ME-02/00) โดยแบงเปน 3 ระดับตามลักษณะ
การใชงานและความเสี่ยงของเครื่องมือแพทย ดังนี ้
   Type I : High Risk Device   
   Type II : Medium Risk Device   
   Type III : Low Risk Device   
 การแบงกลุมเครื่องมือจะนําไปประกอบการพิจารณาในการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย โดยจะให
ความสําคัญและมุงเนนเครื่องมือกลุมที่มีความเสี่ยงสูงอันดับแรกและอื่นๆรองลงตามลําดับ 
  5.3.3 หัวหนาศูนยเครื่องมือแพทยตรวจสอบความถูกตองของการลงทะเบียนและเก็บรักษา
เอกสาร ดังตอไปนี้ในแฟมเครื่องมือแพทยแตละเครื่อง 
   - ขอกําหนดของผลิตภัณฑ และคุณสมบัติในการติดตั้ง 
    - กระบวนการในการจัดการเครื่องมือแพทยที่สมบูรณ รวมถึงการติดต้ังและบริการ 
   - กระบวนการในการปฏิบัติงานดานเครื่องมือแพทยทุกกระบวนงาน 
 5.4 การจัดเก็บเครื่องมือแพทย (Storage) 
  5.4.1 จัดเก็บเครื่องมือแพทยภายใตภาวะที่กําหนดอยางเหมาะสมในแตละชนิดเครื่องมือตาม
ขั้นตอนการจัดการสถานที่และสิ่งแวดลอม (SOP-04) เพื่อปองกันการเสื่อมสภาพจาก แสง ความชื้น อุณหภูมิ 
ฝุน หรืออื่นๆ และจัดใหมีเจาหนาที่ทําหนาที่บันทึกสภาพแวดลอมของการจัดเก็บดังกลาว ตองไดรับการเฝา
ระวังและบันทึกไวเปนระยะๆความเหมาะสม และบันทึกมีการจัดรักษาเก็บไวอยางนอย 3 ป 
  5.4.2 การจัดเก็บเครื่องมือแพทยใหเก็บไวในช้ันวางเครื่องมือที่ปลอดจากสารปนเปอนตางๆ 
รวมถึงละอองตางๆ โดยทําการแยกพื้นที่การจัดเก็บเครื่องมือวัดใหอยูในสภาวะควบคุมและสภาพที่ปลอดภัย
ตอความเสียหายตางๆ โดยจะตองจัดทําปายบงชี้เครื่องมือใหชัดเจน 
  5.4.3 เครื่องมือแพทยที่ครบกําหนดการทดสอบ/สอบเทียบจะตองถูกแยกพื้นที่การจัดเก็บ
โดยตองอยูในความดูแลของเจาหนาทีง่านสํารองเครื่องมือแพทย 
  5.4.4 เครื่องมือแพทยและอุปกรณที่จะนําออกไปใหบริการจะตองจัดเก็บไวในพื้นที่เฉพาะที่
กําหนดภายในสภาวะควบคุมโดยจะตองมีการแยกแยะพื้นที่ในการจัดเก็บ พรอมทั้งระบุสถานะของเครื่องมือ 
เชน “พรอมสงมอบ”, “อยูระหวางการทําความสะอาด”, “รอสงซอม” เปนตน 
  5.4.5 เครื่องมือแพทยที่ถูกยกเลิกการใชงานจะถูกจัดเก็บไวในพื้นที่ที่จัดเก็บ โดยแยกพื้นที่ใน
การจัดเก็บอยางชัดเจน 
 5.5 การจัดวาง 
  5.2.1 เครื่องมือแพทยที่พรอมสงมอบจะตองถูกจัดเรียงตามลําดับ First-In First-Out 
  5.2.2 เครื่องมือที่ครบกําหนดสอบเทียบใหเจาหนาที่ติดปาย “DO NOT USE” และจัดเก็บใน
ชั้นที่รอสงสอบเทียบ 
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ขั้นตอนการบริการจัดการเครื่องมือแพทย ฉบับแกไขครั้งที่ : - 
หนาที่  16 จาก 50 

หนา 

รหัสเอกสาร : SOP-06 วันที่ประกาศใช: 

 

  5.2.4 เครื่องมือที่ชํารุดรอการซอมแซมใหเจาหนาที่ติดปาย “DO NOT USE” ใหเก็บไวในช้ัน
สงซอมพรอม 
 5.6 การควบคุมเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยใหมีความเที่ยงตรงและการบันทึกผล 
  5.5.1 งานเครื่องมือแพทยจัดทําประวัติ (FS-06-ME-03/00) บัญชีเครื่องมือและอุปกรณ
ทางการแพทยทั้งหมดในโรงพยาบาล (FS-06-ME-04/00) แยกตามหนวยงานหรือแยกตามประเภทของ
เครื่องมือแพทย 
  5.5.2 งานเครื่องมือแพทยดําเนินการทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องและควบคุมใหมี
เครื่องมือนั้นมีความเที่ยงตรงตามที่มาตรฐานและคูมือเครื่องกําหนด ความถี่และรายละเอียดในการสอบเทียบ
จะอางอิงจากคูมือการใชงานของเครื่องหรือมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวของ ที่เปนที่ยอมรับและเชื่อถือได 
  5.5.3 งานเครื่องมือแพทยจะดําเนินการตรวจเช็คการทํางานของเครื่อง ตรวจสอบระบบความ
ปลอดภัยจากระบบไฟฟา (Electrical Safety) ระบบ Clinical Alarms System และอื่นๆตามคําแนะนําคูมือ
เครื่อง เพื่อใหมั่นใจวา เครื่องมือนั้นมีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ คุณภาพพรอมใชงาน โดยรายงานผลการ
ดําเนินการและเก็บบันทึกผลการดําเนินการลงในประวัติของเครื่องมือนั้น 
  5.5.4 กรณีเครื่องมือแพทยที่ใชหมุนเวียนในโรงพยาบาล ใหงานสํารองเครื่องมือแพทยทําการ
ตรวจสอบ ตรวจเช็คเบื้องตน เชน การดูสภาพทั่วๆไปภายนอกของเครื่อง การเปด Switch การทดสอบการใช
งานเบื้องตน (Self Test ถามี) เปนตน จนมั่นใจวาพรอมใชงาน จึงจะนําเครื่องไปใชใหบริการและลงบันทึกผล
การตรวจเช็คลงในแบบฟอรมตรวจสอบเครื่องมือกอนการใชงาน (FS-06-ME-05/00) 
 5.6 การทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย 
  5.6.1 หัวหนางานเครื่องมือแพทยการดําเนินการเชิงรุก โดยจัดทําแผนบํารุงรักษาและ
ทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือประจําป (FS-06-ME-06) เพื่อใหเกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด การ
ดําเนินการและการปฏิบัติตางๆเกี่ยวกับเครื่องมือ จะอางอิงตามคําแนะนําจากคูมือการใชงานของเครื่องมือเปน
อันดับแรกหรือตาม ECRI และใชขอมูลอื่นประกอบการดําเนินการ เชน สภาพเครื่อง อายุการใชงาน สถานที่ใช
เครื่อง ประวัติการเสีย/ซอมและขอมูลอื่นๆ เพื่อประกอบในการวางแผน กําหนดความถี่การบํารุงรักษาโดย
จะใหความสําคัญเครื่องมือกลุม High Risk เปนอันดับแรกและอื่นๆรองลงมาตามลําดับ 
  5.6.2 การกําหนดชวงระยะเวลาหรือความถี่ในการตรวจสอบ ทดสอบ บํารุงรักษา/สอบเทียบ
เครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย จะอางอิงจากคูมือเครื่องและขอมูลประวัติเครื่องเพื่อใชประกอบในการ
วางแผน ขอมูลประกอบดวย 
   - สภาพเครื่อง, อายุการใชงาน, สถานที่ตั้งและสภาพแวดลอมที่ใชงาน   
   - ประวัติการซอม   
   - ประวัติการบํารุงรักษา สอบเทียบ   
   - ระดับความเสี่ยง, ผลกระทบถาชํารุดหรือไมไดคุณภาพ   
   - ลักษณะการใชงาน หรืออื่นๆที่จําเปน   
  การดําเนินการตรวจสอบ ทดสอบ บํารุงรักษา สอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย 
จะตรวจเช็คระบบความปลอดภัยดานไฟฟา (Electrical Safety) และ Clinical Alarms System ดวย 
  5.6.3 หัวหนางานเครื่องมือแพทยแจงแผนตอหนวยงานหรือแผนกที่เกี่ยวของอยางนอย 3 
เดือนกอนถึงกําหนด  
  5.6.4 เมื่อกําหนดการทดสอบ/สอบเทียบ ใหตรวจสอบขอมูลวาเครื่องอยูในประกันหรือไม  
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ขั้นตอนการบริการจัดการเครื่องมือแพทย ฉบับแกไขครั้งที่ : - 
หนาที่  17 จาก 50 

หนา 

รหัสเอกสาร : SOP-06 วันที่ประกาศใช: 

 

   - กรณีอยูในประกันใหติดตอบริษัทผูจําหนวยเพื่อแจงใหเขามาใหบริการทดสอบหรือ
สอบเทียบ 
   - กรณีไมอยูในประกันใหเจาหนาที่ในงานเครื่องมือแพทยดําเนินการทดสอบ/สอบ
เทียบตามแผน 
  บันทึกขอมูลลงในโปรแกรมบริหารจัดการเครื่องมือแพทย และติดสติก๊เกอรหรือปายแสดงวา
ไดผานการทดสอบ/สอบเทียบแลว 
  5.6.5 ดําเนินการจัดทําใบทดสอบและสอบเทียบ และสงใหหัวหนางานเครื่องมือแพทย
พิจารณาและลงนามอนุมัติ 
  5.6.6 หัวหนางานเครื่องมือแพทยสรุปผลการดําเนินงานรายเดือนตอหัวหนาศูนยเครื่องมือ
แพทย   
 5.7 การบํารุงรักษาเครื่องมือแพทย 
  5.7.1 หัวหนางานเครื่องมือแพทยจัดทําแผนบํารุงรักษาประจําป (FS-06-ME-06/00) เชน 
แผนการเปลี่ยนอะไหลและแบตเตอรี่ของแตละเครื่อง  
  5.7.2 หัวหนางานเครื่องมือแพทยแจงแผนตอหนวยงานหรือแผนกที่เกี่ยวของอยางนอย 3 
เดือนกอนถึงกําหนด  
  5.7.3 เมื่อกําหนดการบํารุง อยางนอย 1 เดือน ใหตรวจสอบขอมูลวามีอะไหลสําหรับเปลี่ยน
หรือไมตามบันทึกอะไหลสํารอง(FS-06-ME-08/00) รวมถึงอุปกรณหรือสารตางๆที่ใชในการบํารุงรักษา เชน 
น้ํายาทําความสะอาดภายในเครื่อง น้ํายาหลอลื่น กรณีมีอุปกรณไมครบใหรีบประสารงานธุรการ/ประกัน
คุณภาพ เพื่อเบิกอะไหล 
  5.7.4 ดําเนินงานบํารุงรักษาเครื่องมือตามแผน พรอมบันทึกการเบิกอะไหลสํารอง (FS-06-
ME-08/00) 
  5.7.5 บันทึกขอมูลลงในโปรแกรมบริหารจัดการเครื่องมือแพทย และติดสติ๊กเกอรหรือปาย
แสดงวาไดผานการบํารุงรักษาแลว 
  5.7.6 หัวหนางานเครื่องมือแพทยสรุปผลการดําเนินงานรายเดือนตอหัวหนาศูนยเครื่องมือ
แพทย   
 5.8 การสงซอมเครื่องมือแพทย 
  5.8.1 แผนกหรือหนวยงานที่ใชเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล เปดงานซอมโดยโทรศัพทแจง
หรือกรอกขอมูลในโปรแกรมบริหารจัดการเครื่องมือแพทย 
  5.8.2 งานเครื่องมือแพทย ออกใบสั่งงานเครื่องมือแพทยตามแบบฟอรม FS-06-ME-07/00
ตรวจสอบเครื่องมือแพทยเบื้องตน และรับเครื่องมือเขาดําเนินงานซอม 
  5.8.3 หัวหนางานเครื่องมือแพทยจายงานใหชางเครื่องมือแพทยผูที่ไดรับการอบรมและผาน
หลักสูตรการซอมเครื่องมือดังกลาวได 
  5.8.4 ชางเครื่องมือแพทยตรวจสอบ และหาสาเหตุของเครื่องมือแพทยที่ชํารุด 
   - กรณีซอมไมไดใหชางเครื่องมือแพทยเปดงานสงซอมภายนอก 
   - กรณีซอมได และมีการเบิกอะไหลใหทําบันทึกการเบิกอะไหล ขอมูลการซอมและ
คาใชจายในการซอม 
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ขั้นตอนการบริการจัดการเครื่องมือแพทย ฉบับแกไขครั้งที่ : - 
หนาที่  18 จาก 50 

หนา 

รหัสเอกสาร : SOP-06 วันที่ประกาศใช: 

 

  5.8.5 ชางเครื่องมือแพทยทดสอบการทํางานของเครื่องมือและรายงานใหหัวหนางาน
เครื่องมือแพทยทราบ 
  5.8.6 งานเครื่องมือแพทยสงคืนเครื่องมือไปยังหนวยงานหรือแผนกที่เปดการซอมและบันทึก
การปดงานซอม 
 5.9 การเก็บบันทึก 
  หลังดําเนินการตามแผนงานบริหารจัดการเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยงานเครื่องมือ
แพทยจะเก็บบันทึกขอมูลตางๆ ลงในประวัติเครื่องมือฯนั้น ขอมูลที่เก็บบันทึกประกอบดวย 
   - รหัสเครื่อง (ID)  
   - รุน, ยี่หอ, หมายเลขเครื่อง (Model, Brand, serial Number)  
   - รายละเอียดที่ชํารุด / อะไหลที่เปลี่ยน 
   - หนวยงานที่แจงซอม 
   - เจาหนาที่ผูดําเนินการซอม 
   - ระยะเวลาดําเนินการ 
   - และอื่นๆที่จําเปนและจะเปนประโยชนตอการลงประวัติของเครื่อง 
6. บันทึกและแบบฟอรมที่ใช 
FS-06-ME-01/00 แบบฟอรมทะเบียนเครื่องมือแพทย 
FS-06-ME-02/00 แบบฟอรมบัญชรีะดับความเสี่ยงเครื่องมือแพทย 
FS-06-ME-03/00 แบบฟอรมประวัติเครื่องมือ 
FS-06-ME-04/00 บัญชีเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย 
FS-06-ME-05/00 แบบฟอรมตรวจสอบเครื่องมือกอนการใชงาน  
FS-06-ME-06/00 แผนบํารุงรักษาและสอบเทียบประจําป 
FS-06-ME-07/00 แบบฟอรมใบสั่งงาน 
FS-06-ME-08/00 แบบบันทึกอะไหลสํารอง 
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ขั้นตอนการบริการจัดการเครื่องมือแพทย ฉบับแกไขครั้งที่ : - 
หนาที่  19 จาก 50 

หนา 

รหัสเอกสาร : SOP-06 วันที่ประกาศใช: 

 

7. แผนผังขั้นตอนการดําเนินงาน 
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ขั้นตอนการบริการจัดการเครื่องมือแพทย ฉบับแกไขครั้งที่ : - 
หนาที่  20 จาก 50 

หนา 

รหัสเอกสาร : SOP-06 วันที่ประกาศใช: 
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ขั้นตอนการบริการจัดการเครื่องมือแพทย ฉบับแกไขครั้งที่ : - 
หนาที่  21 จาก 50 

หนา 

รหัสเอกสาร : SOP-06 วันที่ประกาศใช: 
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ขั้นตอนการบริการจัดการเครื่องมือแพทย ฉบับแกไขครั้งที่ : - 
หนาที่  22 จาก 50 

หนา 

รหัสเอกสาร : SOP-06 วันที่ประกาศใช: 
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ขั้นตอนการบริการจัดการเครื่องมือแพทย ฉบับแกไขครั้งที่ : - 
หนาที่  23 จาก 50 

หนา 

รหัสเอกสาร : SOP-06 วันที่ประกาศใช: 
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ขั้นตอนการบริการจัดการเครื่องมือแพทย ฉบับแกไขครั้งที่ : - 
หนาที่  24 จาก 50 

หนา 

รหัสเอกสาร : SOP-06 วันที่ประกาศใช: 
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ขั้นตอนการหมุนเวียนเครื่องมือ ฉบับแกไขครั้งที่ : - 
หนาที่  19 จาก 50 

หนา 

รหัสเอกสาร : SOP-07 วันที่ประกาศใช: 

 

1. วัตถุประสงค 
 เพื่อใหมั่นใจวาการใหบริการหมุนเวียนเครื่องมือแพทยของศูนยเครื่องมือแพทย เพื่อใหมีเครื่องมือ
แพทยที่พอเพียง พรอมใช ไดมาตรฐานปลอดภัยแกผูใชและหนวยงานทีร่ับบริการในโรงพยาบาล 
2. ขอบขาย 
 บริการของศูนยเครื่องมือแพทย ในการหมุนเวียนเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล 
3. เอกสารอางอิงและเอกสารที่เก่ียวของ 
 คูมือคุณภาพและนโยบายศูนยเครื่องมือแพทย (QM-MDC) ขอที ่16 - 25 
4. ความรับผิดชอบ 
 4.1 หัวหนาศูนยเครื่องมือแพทย 
 4.2 เจาหนาที่งานสํารองเครื่องมือ กําหนดสภาวะแวดลอมของหองสอบเทียบ และจัดใหมีการเฝา
ระวัง ตรวจสอบและลงบันทึก ตามที่กําหนดไว 
 4.3 เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายรับผิดชอบเฝาระวังและลงบันทึกสภาวะแวดลอมและปฏิบัติอยาง
เครงครัด 
 4.4 หัวหนางานหรือเจาหนาที่ธุรการ/ประกันคุณภาพ เก็บรวบรวมและรักษาบันทึก 
5. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 5.1 การรับเขาเครื่องมือแพทย 
  5.1.1 เจาหนาที่งานสํารองเครื่องมือ เมื่อรับเครื่องมือแพทยจากผูรับบริการ ใหจัดทําบันทึกสภาพ
ของเครื่องมือวัดที่รับ สิ่งผิดปกติตางๆ และตรวจสอบอุปกรณที่มากับเครื่องมือแพทย ตรวจดูสภาพทั่วๆไปภายนอก
ของเครื่อง ทําการทดสอบการใชงานเบื้องตน (Self-Test ถามี) และลงบันทึกผลการตรวจเช็คลงในบันทึกการยืม-
คืนเครื่องมือ (FS-07-ME-01/00) 
  5.1.2 เจาหนาที่งานสํารองเครื่องมือ ลงบันทึกการรับเครื่องมือคืนลงในทะเบียนการยืมคืน
เครื่องมือแพทย (FS-07-ME-01/00) 
  5.1.3 เจาหนาที่งานสํารองเครื่องมือทําความสะอาดเครื่องมือแพทย ตามคําแนะนําของผูผลิต
หรือแนวทางปฏิบัติของศูนยเครื่องมือแพทย และลงนามในบันทึกการยืม-คืนเครื่องมือ (FS-07-ME-01/00) ในสวน
การทําความสะอาดเครื่องมือ  
  5.1.4 เจาหนาที่งานสํารองเครื่องมือ ตรวจสอบฐานขอมูลของเครื่องมือแพทยที่รับคืน  
   - กรณีถึงกําหนดการบํารุงรักษา หรือทดสอบ/สอบเทียบ ใหนําสงเครื่องมือไปยังงาน
เครื่องมือแพทยเพื่อดําเนินการตามแผน และบันทึกลงในทะเบียนเครื่องมือแพทยสํารอง (FS-07-ME-02/00) 
พรอมระบุสถานะ “Service” 
   - กรณีไมถึงกําหนดการใดๆ ใหจัดเตรียมเครื่องมือแพทยใหพรอมใชงาน และบันทึกลงใน
ทะเบียนเครื่องมือแพทยสํารอง (FS-01-ME-02/00) พรอมระบุสถานะ “พรอมใหบริการ” พรอมหุมพลาสติกหรือ
ผาเพื่อปองกันการติดเชื้อและฝุนละออง นําเครื่องมือแพทยที่พรอมใหบริการไปจัดเก็บ ณ สถานที่ที่ศูนยเครื่องมือ
แพทยกําหนด  
  5.1.5 ในแตละวันใหเจาหนาที่งานสํารองเครื่องมือ สรุปสถิติการยืม-คืน และจํานวนเครื่องมือ
แพทยในคงคลังเสนอตอหัวหนางานสํารองเครื่องมือแพทย  
  5.1.6 หัวหนางานสํารองเครื่องมือแพทย จัดทํารายงานภารกิจงานและสถิติการใชบริการในงาน
สํารองเครื่องมือแพทย เสนอตอหัวหนาศูนยเครื่องมือทุกเดือน 
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ขั้นตอนการหมุนเวียนเครื่องมือ ฉบับแกไขครั้งที่ : - 
หนาที่  20 จาก 50 

หนา 

รหัสเอกสาร : SOP-07 วันที่ประกาศใช: 

 

 5.2 การจัดเก็บเครื่องมือแพทย (Storage) 
  ศูนยเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาลจัดเก็บเครื่องมือแพทยภายใตภาวะที่กําหนดในขั้นตอนการ
ควบคุมสภาพแวดลอม (SOP-03) เพื่อปองกันการเสื่อมสภาพจาก แสง ความชื้น อุณหภูมิ ฝุน หรืออื่นๆ และจัดให
มีเจาหนาที่ทําหนาที่บันทึกสภาพแวดลอมของการจัดเก็บดังกลาว ตองไดรับการเฝาระวังและบันทึกไวเปนระยะๆ
ความเหมาะสม และบันทึกมีการจัดรักษาเก็บไวอยางนอย 3 ป 
 5.3 การยืมเขาเครื่องมือแพทย 
  5.3.1 เจาหนาที่ของหนวยงานหรือแผนกตางๆในโรงพยาบาล เมื่อตองการยืมเครื่องมือแพทยจาก
ศูนยเครื่องมือใหโทรศัพทประสานงานที่หมายเลข XXX หรือกรอกแบบฟอรมผาน Website เพื่อขอรับบริการยืม
เครื่องมือแพทย 
  5.3.2 เจาหนาที่งานสํารองเครื่องมือ สํารวจจํานวนเครื่องมือแพทยในคงคลัง 
   - กรณีมีใหบริการ ใหเจาหนาที่ศูนยเครื่องมือแพทยแจงตอผูขอรับบริการและจัดเตรียม
เครื่องมือใหพรอม 
   - กรณีไมมีเครื่องใหบริการ ใหเจาหนาที่ศูนยเครื่องมือแพทยแจงตอผูขอรับบริการและ
ขึ้นทะเบียนรอรับบริการ (FS-07-ME-03/00) เมื่อมีเครื่องมือแพทยเขามาในศูนยฯใหรีบแจงผูขอรับบริการในทันที 
และจัดเตรียมเครื่องมือใหพรอม 
  5.3.3 เมื่อเครื่องมือแพทยพรอมใชบริการใหจัดทําบันทึกการยืม-คืนเครื่องมือ (FS-07-ME-
03/00) ระบุชื่อ หนวยงานผูยืม เครื่อง รุน อุปกรณประกอบการใชงานและอื่นๆ กําหนดวันคืน ผูนําสงคืน ลงใน
แบบฟอรม 
  5.3.4 เจาหนาที่งานสํารองเครื่องมือ ลงบันทึกการรับเครื่องมือคืนลงในทะเบียนการยืม-คืน
เครื่องมือแพทย (FS-07-ME-04/00) กอนนําสง 
  5.3.5 เจาหนาที่งานสํารองเครื่องมือ นําสงเครื่องมือแพทยไปยังหนวยงานหรือแผนกตางๆใน
โรงพยาบาลที่รองขอ ใหความละมัดระวังในการขนสงเครื่องมือแพทยและระวังการปนเปอน การติดเชื้อระหวาง
การขนสง เมื่อถึงจุดหมายปลายทางใหเจาหนาที่ในแผนกที่รองขอลงนามรับเครื่องมือแพทยใน 
6. บันทึกและแบบฟอรมที่ใช 
 FS-07-ME-01/00 บันทึกการยืม-คืนเครื่องมือ  
 FS-07-ME-02/00 บันทึกเครื่องมือแพทยสํารอง  
 FS-07-ME-03/00 ทะเบียนรอรับบริการ 
 FS-07-ME-04/00 ทะเบียนการยืม-คืนเครื่องมือแพทย 
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ขั้นตอนการหมุนเวียนเครื่องมือ ฉบับแกไขครั้งที่ : - 
หนาที่  21 จาก 50 

หนา 

รหัสเอกสาร : SOP-07 วันที่ประกาศใช: 

 

7. แผนผังขั้นตอนการดําเนินงาน 
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ขั้นตอนการหมุนเวียนเครื่องมือ ฉบับแกไขครั้งที่ : - 
หนาที่  22 จาก 50 

หนา 

รหัสเอกสาร : SOP-07 วันที่ประกาศใช: 
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ขั้นตอนการหมุนเวียนเครื่องมือ ฉบับแกไขครั้งที่ : - 
หนาที่  23 จาก 50 

หนา 

รหัสเอกสาร : SOP-07 วันที่ประกาศใช: 
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ขั้นตอนการจางภายนอก ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที่  21 จาก 50 หนา 

รหัสเอกสาร : SOP-08 วันที่ประกาศใช: 

 

1. วัตถุประสงค 
 เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการจัดจางภายนอก โดยเฉพาะการทดสอบ/สอบเทียบ
เครื่องมือแพทย 
 เพื่อเปนการเก็บประวัติการจัดจางภายนอกและรายละเอียดของผูจัดจางภายนอก 
2. ขอบขายการใชงาน 
 เอกสารวิธีปฏิบัตินี้ใชสําหรับการจัดจางภายนอกของศูนยเครื่องมือแพทย 
3. เอกสารที่เก่ียวของ 
 คูมือคุณภาพและนโยบายศูนยเครื่องมือแพทย (QM-MDC) ขอที ่32 
4. หนาที่และความรับผิดชอบ 
5. คําจํากัดความ 
6. ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
 6.1 สาเหตุการจัดจางภายนอกการสอบเทียบ หัวหนางานเครื่องมือแพทยตองตรวจสอบ ดังนี้ 
  (1.) งานศูนยเครื่องมือแพทยไมสามารถดําเนินการทดสอบหรือสอบเทียบได เนื่องจากเปน
เครื่องมือพิเศษ 
  (2.) ขาดบุคลากรการทดสอบ/สอบเทียบชั่วคราว 
  (3.) งานที่ทําอยูลนมือ 
  (4.) เครื่องมือมาตรฐานเสียหรืออยูระหวางการสงซอม 
 6.2 หัวหนางานเครื่องมือแพทยดําเนินการประเมินคัดเลือกหนวยงานภายนอก โดยสาระสําคัญจะตอง
เลือกจัดจางเฉพาะหนวยงานที่ไดรับการรับรอง มอก. 17025 หรือมาตรฐานอื่นๆที่สามารถใหบริการทดสอบ/
สอบเทียบไดอยางมีคุณภาพ 
 6.3 เมื่อจะทําการจัดจางภายนอกการสอบเทียบเจาหนาที่งานเครื่องมือแพทยกําหนดสาระสําคัญ
เกี่ยวกับ  
  - วิธีการทดสอบหรือสอบเทียบ  
  - ชวงจุดทดสอบหรือสอบเทียบ 
  - พิสัยการทดสอบหรือสอบเทียบ 
 6.4 หัวหนางานเครื่องมือแพทยจะตองทําการประเมินหนวยงานที่ตองการจัดจาง อยางนอยปละ 1 
ครั้งตามแบบประเมินการจัดจางภายนอก (FS-08-QA-01/00) และจัดเก็บรายชื่อหนวยงานที่จัดจางภาย
นอกนั้นไวในทะเบียนรายชื่อของผูรับการจัดจาง (FS-08-QA-02/00) 
 6.5 เจาหนาที่งานเครื่องมือแพทยดําเนินการจัดเก็บใบรับรองผลการสอบเทียบของเครื่องมือแพทย 
7. บันทึกและรายงานที่ใช 
 FS-08-QA-01/00 แบบประเมินการจัดจางภายนอก  
 FS-08-QA-02/00 ทะเบียนรายชื่อของผูรับการจัดจาง 
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ขั้นตอนการจางภายนอก ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที่  22 จาก 50 หนา 

รหัสเอกสาร : SOP-08 วันที่ประกาศใช: 

 

8. แผนผังขั้นตอนการดําเนินงาน 
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ขั้นตอนการรายงาน การจัดการขอรองเรียนและ

การเรียกคืน 
ฉบับแกไขครั้งที่ : - 

หนาที่  23 จาก 50 

หนา 

รหัสเอกสาร : SOP-09 วันที่ประกาศใช: 

 

1. วัตถุประสงค 
 เพื่อกําหนดเปนแนวทางวิธีปฏิบัติเมื่อพบทํางานอันผิดปกติหรือเหตุการณอันไมพึงประสงคในการใช
งานของเครื่องมือแพทย 
2. ขอบขายการใชงาน 
 เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมถึงการทํางานอันผิดปกติหรือเหตุการณอันไมพึงประสงคของเครื่องมือแพทย 
ขณะที่อยูในศูนยเครื่องมือแพทย หรือขณะทดสอบ/สอบเทียบ หรือใชงานตามแผนก  
3. เอกสารที่เก่ียวของ 
 คูมือคุณภาพและนโยบายศูนยเครื่องมือแพทย (QM-MDC) ขอที ่34-36 
4. หนาที่และความรับผิดชอบ 
 4.1 ทีมบริหารวิชาการ มีหนาที่ในการดําเนินการประเมินผลความสําคัญของงานสอบเทียบ 
 4.2 ผูจัดการดานคุณภาพ มีหนาที่ดําเนินการจัดการกับผลประเมินความสําคัญของงานสอบเทียบและ
ดําเนินการแกไขและสั่งการกับงานสอบเทียบที่ไมเปนไปตามขอกําหนด 
 4.3 เจาหนาที่ประสานงาน มีหนาที่ในการจดบันทึกรายละเอียดของงานสอบเทียบที่ไมเปนไปตาม
ขอกําหนด 
5. คําจํากัดความ 
 งานสอบเทียบที่ไมเปนไปตามขอกําหนด (Non-conforming Work) หมายถึง การสอบเทียบหรือผล
ของการสอบเทียบไมเปนไปตามขั้นตอนการดําเนินงานของหองปฏิบัติการ หรือไมเปนไปตามความตองการของ
ลูกคาที่ไดตกลงกันไว 
6. ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
 การรายงานผลการทํางานอันผิดปกติ หรือเหตุการณอันไมพึงประสงคที่เกิดขึ้น (Incident 
report) ใหดําเนินการตามขอ 6.1 
 6.1 การจัดการขอรองเรียนเกี่ยวของกับเครื่องมือแพทย 
  6.1.1 เจาหนาที่ในโรงพยาบาล เมื่อพบขอบกพรองและการเสื่อมสภาพของเครื่องมือแพทย 
หรือทํางานอันผิดปกติหรือเหตุการณอันไมพึงประสงคในการใชงานของเครื่องมือแพทย ลงในแบบบันทึก
รายงานเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย (FS-09-QA-01/00)   
  6.1.2 หัวหนางานเครื่องมือแพทย ทําการจัดลําดับความสําคัญและทําการประเมินระดับ
ความสําคัญของผลกระทบตอความปลอดภัยของผูใชงานเครื่องมือแพทย 
   - กรณีที่ไมสงผลกระทบใหดําเนินการตามขอ 6.1.4 
   - กรณีที่สงผลกระทบใหดําเนินการตามขอ 6.1.3 
  6.1.3 หัวหนางานเครื่องมือแพทยทําการแจงกลับไปยังหัวหนาศูนยเครื่องมือแพทยและขอ
อนุมัติจากหัวหนาศูนยเครื่องมือแพทย ใหดําเนินการดังนี้ 
   - สั่งใหหยุดและยกเลิกการใชงานเครื่องมือแพทย 
   - แจงใหผูรับบริการศูนยเครื่องมือแพทยทราบ 
   - เรียกคืนเครื่องมือแพทย 
  6.1.4 หัวหนางานเครื่องมือแพทย ทําการกําหนดหาแนวทางการแกไขเบื้องตนทันที  
  6.1.5 หัวหนางานเครื่องมือแพทย มอบหมายเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการแกไขเบื้องตน  
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ขั้นตอนการรายงาน การจัดการขอรองเรียนและ

การเรียกคืน 
ฉบับแกไขครั้งที่ : - 

หนาที่  24 จาก 50 

หนา 

รหัสเอกสาร : SOP-09 วันที่ประกาศใช: 

 

  6.1.6 หัวหนางานเครื่องมือแพทย ดําเนินการประเมินผลการแกไขเบื้องตนวาเปนไปอยางมี
ประสิทธิผลหรือไม 
   - กรณีที่การแกไขเบื้องตนมีประสิทธิผล ใหหัวหนางานเครื่องมือแพทยทําการกรอก
แบบฟอรมแบบบันทึกรายงานเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย (FS-09-QA-01/00) ใหหัวหนาศูนยเครื่องมือแพทยลง
ชื่อรับรองและสั่งการตอได 
   - กรณีที่ปญหามีโอกาสเกิดซ้ําขึ้นไดอีกหรือทําการแกไขเบื้องตนทันทีไมไดผล 
หัวหนางานเครื่องมือแพทยทําการบันทึกลงในแบบฟอรมการแกไข (FS-11-QA-01/00) และดําเนินการแกไข
และปองกันตามขั้นตอนการปฏิบัติการแกไข (SOP-11) เมื่อทําการแกไขเสร็จแลวดําเนินการแจงใหผูรับบริการ
ทราบถึงการแกไขนั้น 
  6.1.7 หัวหนางานธุรการ/ประกันคุณภาพ  ทําการจัดเก็บบันทึกการดําเนินการและสรุปผล
การดําเนินการแกไข เพื่อพิจารณาปรับปรุงระบบเขาวาระประชุมทบทวนของฝายบริหาร 
 6.2 การเรียกคืนเครื่องมือแพทย 
  เมื่อมีการสั่งการเรียกคืนเครื่องมือแพทยจากหัวหนาศูนยเครื่องมือแพทย หัวหนางานสํารอง
เครื่องมือแพทยตรวจสอบขอมูลของเครื่องมือแพทยที่ถูกเรียกคืน และแจงใหแผนกที่มีเครื่องมือดังกลาวภายใน 
24 ชั่วโมง  
  เจาหนาที่งานสํารองเครื่องมือแพทย เรียกคืนเครื่องมือและบันทึกลงในบันทึกการเรียกคืน
เครื่องมือ (FS-09-ME-02/00) และทะเบียนการยืม-คืนเครื่องมือแพทย (FS-07-ME-04/00) วา เรียกคืนกรณี
ฉุกเฉิน 
  สงตอเครื่องมือแพทยใหงานเครื่องมือแพทย ตรวจสอบและเจาหนาที่งานเครื่องมือแพทย 
สรุปรายงานความผิดปกติของเครื่องมือเสนอตอหัวหนาศูนยเครื่องมือแพทย  
  หัวหนาศูนยเครื่องมือแพทยขอคําปรึกษาแนะนําจากผูบริหาร และ/หรือคณะกรรมการ
เครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล ที่มีอํานาจหนาที่ ในการเรียกคืนเครื่องมือแพทย เพื่อเขาสูกระบวนการของศูนย
เครื่องมือแพทย 
 
7. แบบบันทึกและรายงานที่ใช 
7.1 FS-09-QA-01/00 แบบบันทึกรายงานเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย  
7.2 FS-09-ME-02/00 บันทึกการเรียกคืนเครื่องมือ  
7.2 FS-11-QA-01/00 แบบฟอรมการแกไข  
7.3 SOP-11 ขั้นตอนการปฏิบัติการแกไข  
7.4 FS-07-ME-04/00 ทะเบียนการยืม-คืนเครื่องมือแพทย  
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ขั้นตอนการรายงาน การจัดการขอรองเรียนและ

การเรียกคืน 
ฉบับแกไขครั้งที่ : - 

หนาที่  25 จาก 50 

หนา 

รหัสเอกสาร : SOP-09 วันที่ประกาศใช: 

 

8. แผนผังขั้นตอนการดําเนินงาน 
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ขั้นตอนการตรวจติดตามภายใน ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที่  25 จาก 50 หนา 

รหัสเอกสาร : SOP-10 วันที่ประกาศใช: 

 

1. วัตถุประสงค 
 เพื่อใชเปนแนวทางในการประเมินความเหมาะสม และความมีประสิทธิผลของ ระบบการบริหารงาน
คุณภาพของศูนยเครื่องมือแพทยใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการจัดทําศูนยเครื่องมือแพทย 
และเพื่อยืนยันวาระบบการบริหารงานคุณภาพถูกนําไปใชและเปนไปอยางสม่ําเสมอ 
2. ขอบขายการใชงาน 
 เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมถึง การดําเนินการตรวจติดตามภายใน การรายงานผล และการคงรักษาไวซึ่ง
บันทึกการตรวจติดตามภายใน 
3. เอกสารที่เก่ียวของ 
 คูมือคุณภาพและนโยบายศูนยเครื่องมือแพทย (QM-MDC) ขอที ่37 
4. หนาที่และความรับผิดชอบ 
 4.1 หัวหนาศูนยเครื่องมือแพทย 
 4.2 ผูตรวจติดตาม ดําเนินตรวจติดตามคุณภาพภายในตามแผน/ตารางกําหนดการสอบเทียบที่
กําหนด 
5. คําจํากัดความ 
 5.1 CAR : Corrective Action Request 
 5.2 ขอบกพรองสําคัญ (Major) คือ ขอบกพรองที่มีผลกระทบตอระบบคุณภาพที่จะทําใหระบบ
ลมเหลวหรือกระทบตอความถูกตองของผลการสอบเทียบ ซึ่งปญหานี้จะตองรีบแกไขและตองระงบักจิกรรมนัน้
ทันทีจนกวาจะสามารถแกไขขอบกพรองได 
 5.3 ขอบกพรองยอย (Minor) คือ ขอบกพรองที่เกิดขึ้นเล็กนอยหรือจํานวนไมมาก ซึ่งไมมีผลทําให
ระบบนั้นลมเหลวหรือกระทบตอความถูกตองของผลการสอบเทียบ แตหากปลอยไวอาจสงผลกระทบความ
เสียหายในภายหลัง จําเปนอยางยิ่งที่จะตองแกไขขอบกพรองนั้นObservation   
 5.4 ขอสังเกต (Observation) คือ สิ่งที่พบ ไมมีผลกระทบตอระบบคุณภาพหรือความถูกตองของผล
การสอบเทียบอาจจะแกไขหรือไมแกไขก็ได แตหากเพิกเฉยอาจจะเปนขอบกพรองในอนาคต 
6. ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
 6.1 ศูนยเครื่องมือแพทยกําหนดใหมีแผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (FS-10-QA-01/00) อยาง
นอยปละครั้ง 1 ครั้ง โดยความรับผิดชอบของหัวหนางานธุรการ/ประกันคุณภาพ ซึ่งจะพิจารณาถึงสภาพ
ปจจุบันและความสําคัญของกระบวนการตลอดจนพื้นที่ที่จะทําการตรวจติดตาม รวมทั้งผลของการตรวจ
ติดตามภายในรอบปที่ผานมา และสามารถจัดใหมีการตรวจติดตามนอกแผนไดในกรณีตางๆ ตอไปนี้ เชน 
  - เมื่อมีลูกคารองเรียน 
  - เมื่อพบปญหาในการทํางาน 
  - เมื่อพบเครื่องมือ/อุปกรณไมเปนไปตามขอกําหนด 
  - เมื่อพบปญหาซ้ําจากการตรวจติดตามครั้งกอน 
  - และกรณีอื่นๆตามที่ หัวหนางานธุรการ/ประกันคุณภาพเห็นสมควร 
 6.2 หัวหนางานธุรการ/ประกันคุณภาพ ทําการคัดเลือกผูตรวจติดตามคุณภาพภายใน โดยผูตรวจ
ติดตามภายในจะเปนอิสระ ไมมีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมของศูนยเครื่องมือแพทย ยกเวนกรณีที่หลีกเลี่ยงไมได 
ใหคัดเลือกผูไมเกี่ยวของกับงานที่ไดรับการตรวจหรือปฏิบัติงานในสวนน้ันอยู 
 6.3 หัวหนางานธุรการ/ประกันคุณภาพ จัดทํากําหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายในซึ่งประกอบดวย
รายละเอียดดังนี้ 
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ขั้นตอนการตรวจติดตามภายใน ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที่  26 จาก 50 หนา 

รหัสเอกสาร : SOP-10 วันที่ประกาศใช: 

 

  - วัน เวลา และสถานที่ และครั้งที่ที่ทําการตรวจติดตาม 
  - ผูรับผิดชอบงานที่ถูกตรวจติดตาม 
  - ผูตรวจติดตามในแตละสวนงาน 
 จากนั้นสงไปยังผูรับผิดชอบงานที่ถูกตรวจติดตามอยางนอย 1 เดือนกอนกําหนดการ 
 6.4 หัวหนางานธุรการ/ประกันคุณภาพ มอบหมายหนาที่ใหผูตรวจติดตามคุณภาพภายใน โดยผูตรวจ
ติดตามคุณภาพภายในแตละคนไมตรวจติดตามคุณภาพในงานที่รับผิดชอบ 
 6.5 ผูตรวจติดตามที่ไดรับมอบหมายจัดทําแบบบันทึกผลตรวจติดตาม (FS-10-QA-02/00) พรอมทั้ง
รวบรวม ผลการตรวจติดตามคุณภาพภายในครั้งกอน และผลการปฏิบัติการแกไข และปองกัน (ถามี) เพื่อใช
เปนขอมูลในการตรวจติดตาม 
 6.6 ผูตรวจติดตามภายใน ดําเนินการตรวจติดตามคุณภาพตามที่ไดรับมอบหมายพรอมทั้งบันทึกผล
การตรวจลงในแบบบันทึกผลการตรวจติดตาม (FS-10-QA-02/00) 
  - ในกรณีที่พบสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนด ผูตรวจติดตามคุณภาพภายใน จะจําแนก
ขอบกพรองเพื่อลําดับความสําคัญของปญหา/ขอบกพรองที่พบ ปฏิบัติการแกไขใหสอดคลองกับขนาดและ
ความรุนแรงของปญหา ไดแก ขอบกพรองสําคัญ (Major) ขอบกพรองยอย (Minor) หรือขอสังเกต 
(Observation) และผูตรวจติดตามดําเนินการเขียนแบบฟอรมการแกไขการตรวจติดตามภายใน (Corrective 
Action Request) (FS-11-QA-01/00) ระบุถึงสาเหตุของขอบกพรองและไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่ดีในการจัดทําศูนยเครื่องมือแพทย 
 6.7 ผูตรวจติดตามคุณภาพภายใน ทําการแจงใหผูรับผิดชอบที่ถูกตรวจติดตามทราบถึงขอบกพรองที่
พบ ลงนามรับทราบเพื่อดําเนินการแกไขและระยะเวลาการแกไข 
 6.8 ผูตรวจติดตาม และผูถูกตรวจติดตามรวมประชุมปดการตรวจติดตาม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่
ไดรับมอบหมาย โดยมีวาระการประชุมดังนี ้
  - สรุปผลการตรวจติดตาม 
  - ตอบคําถาม หรือหารือผลการตรวจติดตามในกรณีที่มีขอขัดแยง 
 6.9 หัวหนางานธุรการ/ประกันคุณภาพ จัดทํารายงานสรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
  - กําหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
  - ผลการตรวจติดตามคุณภาพภายในโดยยอ 
  - หมายเลขใบคํารองขอดําเนินการแกไข (CAR No.)  
 เพื่อสงไปยังผูเขารวมการประชุมปดการตรวจติดตาม 
 6.10 ผูตรวจติดตามคุณภาพภายใน ทําการติดตามผลการดําเนินการแกไขและปองกันปญหาเพื่อทวน
สอบผลการปฏิบัติงานที่แกไขแลว เมื่อ ครบระยะเวลาซึ่งระบุในแบบบันทึกการแกไขการตรวจติดตามภายใน
และรายงานผลของการทวนสอบ/ติดตามผล 
  - ในกรณีที่ผลการแกไขการปฏิบัติงานไมมีประสิทธิผล หรือยังมีขอบกพรองอยู อนุญาตให
เลื่อนกําหนดการแกไขได 1 ครั้ง จากนั้นผูตรวจติดตามคุณภาพภายในทําการทวนสอบ/ตรวจติดตามซ้ําเมื่อ
ครบกําหนด กรณีเมื่อแกไขขอบกพรองครั้งที่ 2 แลวไมมีประสิทธิผล ใหดําเนินการออก ใบคํารองขอดําเนินการ
แกไข (CAR) ฉบับใหมแลวดําเนินการตรวจประเมินอีกครั้ง 
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ขั้นตอนการตรวจติดตามภายใน ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที่  27 จาก 50 หนา 

รหัสเอกสาร : SOP-10 วันที่ประกาศใช: 

 

  - ในกรณีที่ผลการแกไขการปฏิบัติงานมีประสิทธิผล  ผูตรวจติดตามบันทึกผล และราย 
ละเอียดสิ่งที่ตรวจพบลงในแบบบันทึกการแกไขการตรวจติดตามภายใน จากนั้นสงไปยัง หัวหนาศูนยเครื่องมือ
แพทยเพื่อปดขอบกพรองที่ตรวจพบ (CAR) ลงนามรับทราบ 
 6.11 หัวหนางานธุรการ/ประกันคณุภาพ รวบรวมรายงานสรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
เพื่อนําเขาที่ประชุมทบทวนของฝายบริหาร 
7. บันทึกและรายงานที่ใช 
 FS-10-QA-01/00 แผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน  
 FS-10-QA-02/00 แบบบันทึกผลการตรวจติดตาม 
 FS-11-QA-01/00 แบบฟอรมการแกไข 
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ขั้นตอนการตรวจติดตามภายใน ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที่  28 จาก 50 หนา 

รหัสเอกสาร : SOP-10 วันที่ประกาศใช: 

 

8. แผนผังขั้นตอนการดําเนินงาน 
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ขั้นตอนการปฏิบัติการแกไข ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที่  28 จาก 50 หนา 

รหัสเอกสาร : SOP-11 วันที่ประกาศใช: 

 

1. วัตถุประสงค 
 เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการควบคุมเมื่อพบแกไขปญหาที่เกิดขึ้นหรือการบริการที่ไมเปนไป
หลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการจัดทําศูนยเครื่องมือแพทยสําหรับโรงพยาบาล รวมถึงการปองกันมิใหปญหา
ตางๆ เกิดขึ้นซ้ําใหเปนไปอยางมีประสิทธิผล  
2. ขอบขาย 
 เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมการดําเนินการจัดการเบื้องตนกับปญหาการแกไขปญหาตางๆ ศูนยเครื่องมือ
แพทย รวมทั้งจัดกิจกรรมตางๆที่สามารถปรับปรุงกระบวนการใหดียิ่งขึ้น 
3. เอกสารอางอิง 
 คูมือคุณภาพและนโยบายศูนยเครื่องมือแพทย (QM-MDC) ขอที ่38 
4. ความรับผิดชอบ 
 ผูจัดการดานคุณภาพ มีหนาที่ดําเนินจัดทําแผนในการปองกันสาเหตุแนวโนมของปญหาและเฝา
ติดตามผลการใชตลอดจนการปรับปรุง 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 หัวหนางานแตละงานที่เกี่ยวของ จัดใหมีการรับและแกไขปญหาทั้งที่ไดรับจาก เจาหนาที่และ
ปญหาที่พบจากขอรองเรียนของผูรับบริการรวมทั้งจากแหลงที่มาอื่นๆ  
 5.2 เมื่อพบปญหารายงานตอหัวหนาศูนยเครื่องมือแพทยทราบ และหัวหนาศูนยเครื่องมือแพทย
บันทึกลงในแบบฟอรมการแกไขปญหา Corrective Action Request (CAR) (FS-11-QA-01) และระบุ
ประเภทปญหา  
  - ปญหาจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
  - ปญหาจากกระบวนการไมเปนไปตามขอกําหนด 
  - ปญหาจากเครื่องมือ/อุปกรณไมเปนไปตามขอกําหนด 
  - ปญหาจากผลการทํางานไมเปนไปตามขอกําหนด 
  - ปญหาจากคํารองเรียนจากลูกคา 
  - ปญหาจากมติที่ประชุมทบทวนโดยฝายบริหาร 
  - ปญหาจากการประเมินภายนอก 
 5.3 หัวหนาศูนยเครื่องมือแพทย จัดสงแบบฟอรม CAR ไปยังงานที่ถูกพบปญหาเพื่อดําเนินการ
วิเคราะหสาเหตุและแกไข 
 5.4 ผูรับมอบหมายแกปญหา ทําการวิเคราะหซึ่งสาเหตุของปญหาที่แทจริง (Root Cause) โดยการ
วิเคราะหและสรุปสาเหตุของปญหาที่แทจริง อาจหาสาเหตุจากวิธีวิเคราะหกางปลา พาเรโตเปนตน 
 5.5 ผูรับมอบหมายแกปญหา ทําการระบุสาเหตุของปญหา แนวทางในการดําเนินการแกไข และ
แผนการปองกันการเกิดซ้ํา รวมทั้งวิธีการปองกันปญหาที่เหมาะสม พรอมทั้งระบุผูรับผิดชอบ และระยะเวลา
การดําเนินการลงใน CAR โดยใหเหมาะสมกับปญหาที่พบ จากนั้นสงกลับไปยังผูติดตามผล/ผูประเมินกรณี
ปญหาเกิดจากการตรวจติดตามภายในหรือการประเมินจากภายนอก 
 5.6 ผูติดตามผล/ผูประเมิน ดําเนินการติดตามผลการแกไข และปองกันตามระยะเวลาที่กําหนดใน 
CAR พรอมทั้งบันทึกผลการติดตามผลการแกไข และปองกันลงใน CAR  
  - กรณีผลการติดตามประเมินผลไมมีประสิทธิผล ผูติดตามผล/ผูประเมิน ติดตามผลการแกไข
ขยายเวลาในการแกไขปญหาตามระยะเวลาที่เหมาะสม และเมื่อครบกําหนดการขยายระยะเวลาการแกไข
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ขั้นตอนการปฏิบัติการแกไข ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที่  29 จาก 50 หนา 

รหัสเอกสาร : SOP-11 วันที่ประกาศใช: 

 

ปญหาแลว ผลการติดตามประเมินผลไมมีประสิทธิผล ผูติดตามผลทําการออก CAR ซ้ําสําหรับปญหาเดิมและ
ดําเนินการซ้ําตามขอที่ 5.1 ถึง 5.7 
  - กรณีการติดตามประเมินผล มีประสิทธิผลสามารถกําจัดปญหาและปองกันไมใหเกิดขึ้นอีก
ผูติดตามผลเสนอหัวหนาศูนยเครื่องมือแพทย เพื่อทําการตรวจสอบและอนุมัติผลการแกไข 
 5.7 เพื่อใหการแกไขปญหาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตัวแทนฝายที่ถูกพบปญหา ทําการจัดทํา
แผนปฏิบัติงานในการปองกัน และเฝาระวังปญหาที่ดําเนินการแกไขไปแลวไมใหเกิดซ้ํา 
 5.8 หัวหนาศูนยเครื่องมือแพทยประเมินประสิทธิผลของการปฏิบัติการปองกันปญหา  
  - กรณีการติดตามประเมินผลการปองกันการเกิดซ้ํา มีประสิทธิผลสามารถ สมบูรณ สามารถ
ปดการปองกันการเกิดซ้ําได  
  - กรณีการติดตามประเมินผลการปองกันการเกิดซ้ํา ไมมีประสิทธิผลสามารถ ไมสมบูรณ ให
ทําการเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการดําเนินการปองกันและปฏิบัติซ้ําตามขอ 5.8 
 5.9 หัวหนางานธุรการ/ประกันคุณภาพ จัดเก็บใบ CAR  เพื่อทําการสรุปผลการดําเนินการแกไข 
และปองกันปญหาเขาที่ประชุมทบทวนของฝายบริหาร 
6. บันทึกและรายงานที่ใช 
 FS-11-QA-01/00 แบบฟอรมการแกไข 
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ขั้นตอนการปฏิบัติการแกไข ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที่  30 จาก 50 หนา 

รหัสเอกสาร : SOP-11 วันที่ประกาศใช: 

 

7. แผนผังขั้นตอนการดําเนินงาน 
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ขั้นตอนการปฏิบัติการปองกัน ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที่  30 จาก 50 หนา 

รหัสเอกสาร : SOP-12 วันที่ประกาศใช: 

 

1. วัตถุประสงค 
 เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการปองกันปญหาเชิงรุก เพื่อกําจัดสาเหตุแนวโนมการเกิดความไม
เปนไปตามที่กําหนด  
2. ขอบขาย 
 เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมถึงการดําเนินการจัดการปองกันปญหาตางๆที่เกิดขึ้นภายใน ศูนยเครื่องมือ
แพทย รวมทั้งจัดกิจกรรมตางๆที่สามารถปรับปรุงกระบวนการใหดียิ่งขึ้น 
3. เอกสารอางอิง 
 คูมือคุณภาพและนโยบายศูนยเครื่องมือแพทย (QM-MDC) ขอที ่39 
4. ความรับผิดชอบ 
 หัวหนางานศูนยเครื่องมือแพทย มีหนาที่ดําเนินจัดทําแผนในการปองกันสาเหตุแนวโนมของปญหา
และเฝาติดตามผลการใชตลอดจนการปรับปรุง 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 หัวหนางานแตละงานในศูนยเครื่องมือแพทย จัดใหมีทําการริเริ่มปองกันสาเหตุของปญหาที่มี
แนวโนมวาจะเกิดข้ึนหรือเพื่อเปนการปรับปรุงคุณภาพ โดยมีประเด็นที่จะเปนใชเปนหัวขอในการปองกันดังนี ้
(กรณีที่มีหัวขออื่นใหระบุในแบบบันทึก) เชน การสงมอบเครื่องมือแพทยผิดประเภท การตรวจติดตามคุณภาพ
ภายใน กระบวนการทํางานที่ไมเปนไปตามขอกําหนด ปญหาจากผูขายหรือติดต้ังเครื่องมือแพทย ขอรองเรียน
จากผูรับบริการ หรือการติดเชื้อของเครื่องมือแพทย เปนตน 
 5.2 เมื่อพบขอมูลที่มีแนวโนมที่มีโอกาสจะเกิดขอบกพรองหรือปญหาขางตนให หาแนวทางในการ
ปองกันปญหาที่จะเกิดข้ึน และบันทึกลงในแบบฟอรมการปองกันปญหา (FS-12-QA-01) 
 5.3 หัวหนางานแตละงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการประเมิน วิเคราะหหาสาเหตุความเสี่ยงและแนวทาง
ในการปองกันโดยใชวิธีชวยในการวิเคราะห (โดยพิจารณาตามความเหมาะสม) ดังนี ้
  - ผังกางปลา 
  - กราฟพาเรโต 
  - อื่น ๆ 
 5.4 ประเมินความจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานที่จะปองกันปญหาที่เกิดขึ้นวาตองทําการปฏิบัติการ
ปองกันหรือไม 
  - กรณีตองปฏิบัติการปองกัน ดําเนินการตามขอ 5.5 
  - กรณีไมตองปฏิบัติการปองกัน จบกระบวนการ 
 5.5 หัวหนางานแตละงานที่เกี่ยวของ  จัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันเพื่อเฝาระวังการเกิดของ
สาเหตุของปญหาและกําหนดรายละเอียดในการดําเนินการและระยะเวลาในการปองกัน ตามระดับและขนาด
ความเหมาะสมของปญหา 
 5.6 หัวหนางานและเจาหนาที่ศูนยเครื่องมือแตละงานที่เกี่ยวของทําการปฏิบัติการปองกันปญหาตาม
แผนงานที่ไดกําหนดไว ตามวิธีการที่ความเหมาะสมกับปญหาและความเสี่ยงที่เผชิญอยู 
 5.7 หัวหนางานแตละงาน ทําการตรวจเช็ค/ตรวจสอบผลการปฏิบัติการปองกันวาเปนไปในแนวโนมที่
ดี มีประสิทธิภาพหรือไม 
  - ผลการปฏิบัติการปองกันเปนไปในแนวโนมที่ดี มีประสิทธิภาพ ดําเนินการตามขั้นตอนขอ 
5.8 
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ขั้นตอนการปฏิบัติการปองกัน ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที่  31 จาก 50 หนา 

รหัสเอกสาร : SOP-12 วันที่ประกาศใช: 

 

  - ผลการปฏิบัติการปองกันไมเกิดประสิทธิภาพในการปองกันปญหา ใหกลับไปดําเนินการตาม
ขั้นตอนขอ 5.3 ซ้ํา 
 5.8 ดําเนินการให หัวหนาศูนยเครื่องมือแพทย ทําการอนุมัติการดําเนินการปองกันและสรุปผลการ
ดําเนินการปองกันปญหา 
 5.9 ทําการเฝาระวังปญหาโดยจัดใหมีการเฝาระวังปญหาทุกๆ 1 เดือนเพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติการ
ปองกันนั้นเกิดประสิทธิผล  
 5.10 จัดทํากระบวนการ/กิจกรรม อื่นใดที่ชวยในการการปองกันและเฝาระวัง รวมทั้งปรับปรุง
กระบวนการสอบเทียบใหดียิ่งขึ้นกวาเดิม  
6. บันทึกและรายงานที่ใช 
 FS-12-QA-01 แบบฟอรมการปองกันปญหา  
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ขั้นตอนการปฏิบัติการปองกัน ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที่  32 จาก 50 หนา 

รหัสเอกสาร : SOP-12 วันที่ประกาศใช: 

 

7. แผนผังขั้นตอนการดําเนินงาน 
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