
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
คูมือคุณภาพและนโยบายศูนยเครื่องมือแพทย 
(Quality Manual : QM) 
 
 
โรงพยาบาล........................ จังหวัด......................... 
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คูมอืคุณภาพและนโยบายศูนยเครื่องมือแพทย ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที่  2 จาก 20 หนา 

รหัสเอกสาร : QM-MDC 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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คูมอืคุณภาพและนโยบายศูนยเครื่องมือแพทย ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที่  3 จาก 20 หนา 

รหัสเอกสาร : QM-MDC วันที่ประกาศใช: 

 

คํานํา 
 เพื่อใหการบริหารจัดการศูนยเครื่องมือแพทยภายในโรงพยาบาลเปนในทิศทางเดียวกันอยางมีระบบ 
และมีมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม “คูมีการจัดการศูนยเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล ของกองวิศวกรรม
การแพทย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสอดคลองกับระบบมาตรฐาน HA เครื่องมือและระบบ
สาธารณูปโภค (ENV.2) อีกทั้งยังเปนไปตามแนวทางมาตรฐาน JCI คณะผูจัดทําจึงจัดทําคูมือคุณภาพและ
นโยบายศูนยเครื่องมือแพทยฉบับนี้ขึ้นใหสอดคลองกับนโยบายดังกลาว 
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คูมอืคุณภาพและนโยบายศูนยเครื่องมือแพทย ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที่  4 จาก 20 หนา 

รหัสเอกสาร : QM-MDC วันที่ประกาศใช: 

 

1. บทนํา (Preliminary) 
1. วัตถุประสงค (Objective) 
 คูมือคุณภาพและนโยบายศูนยเครื่องมือแพทยฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางและหลักเกณฑใน
การปฏิบัติงานศูนยเครื่องมือแพทยของโรงพยาบาลใหมีมาตรฐาน ใหมั่นใจในความพอเพียง พรอมใช ได
มาตรฐานและมีความปลอดภัย เพิ่มสมรรถนะการทํางาน กระบวนการทั้งหมดของศูนยเครื่องมือแพทย มีการ
หมุนเวียนกันใชเครื่องมือแพทยระหวางหอผูปวย การนําเครื่องเขาศูนยฯ การบํารุงรักษา การทดสอบเครื่อง 
การเก็บรักษา การนําสง การติดตาม การจัดการดานเอกสาร การจัดเก็บบันทึก และการติดตามประเมินผล 
ตามภาคผนวก 7 วัตถุประสงคคุณภาพของศูนยเครื่องมือแพทย โดยใหสอดคลองกับมาตรฐานโรงพยาบาลและ
ระบบบริการสุขภาพ(HA) ป ขอ 3.2 เครื่องมือและระบบสาธารณูปโภค (ENV.2) และมาตรฐานสถานพยาบาล
ระดับสากล JCI  
2. ขอบขายและการประยุกตใช (Scope and application) 
 2.1 โรงพยาลนําวิธีการและหลักเกณฑที่ดีในการบริหารจัดการศูนยเครื่องมือแพทยตามคูมือคุณภาพ
และนโยบายศูนยเครื่องมือแพทยฉบับนี้ประยุกตใชกับทุกหนวยงานของโรงพยาบาลที่เกี่ยวขอกับศูนยเครือ่งมอื
แพทย รวมถึงระบบงานควบคุมและปองกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (Infection Control) เพื่อปองกันการ
แพรกระจายเชื้อระหวางหอผูปวย 
 2.2 โรงพยาลไดออกแบบและกําหนดวิธีการนําไปปฏิบัติที่เหมาะสมกับรูปแบบชนิด ประเภทและการ
จัดลําดับช้ันของเครื่องมือแพทยรวมถึงขนาดโครงสรางองคกรของโรงพยาบาลและกระบวนการที่ดําเนนิการอยู
หากขอกําหนด วิธีการ หรือหลักเกณฑในขอใดที่ไมไดนําไปประยุกตใชไดมีการใหเหตุผลที่เหมาะสมในการไม
นําขอกําหนดนั้นๆ 
 2.3 เมื่อมีการใชขอความ “ตามความเหมาะสม” หรือ “ตามที่ปฏิบัติได” ในคูมือคุณภาพและนโยบาย
ศูนยเครื่องมือแพทยของโรงพยาบาลฉบับนี้ หมายถึงการดําเนินการที่ “เหมาะสม” หรือ “ปฏิบัติได” เวนแต
หนวยงานไดมีการพิจารณาความเหมาะและจัดทําไดเปนเอกสารและวิธีการอยางชัดเจนแลวใหปฏิบัติตาม
เอกสารนั้น 
3. คําจํากัดความ (Definition) 
 3.1 ศูนยเครื่องมือแพทย (Medical Device Center) หมายถึงศูนยปฏิบัติการดานเครื่องมือแพทย 
เพื่อเปนศูนยกลางการรวบรวมและหมุนเวียนเครื่องมือแพทยใชระหวางหอผูปวย มีกระบวนการจัดการ
เครื่องมือในดานการใชงาน การซอมและบํารุงรักษา ทดสอบมาตรฐาน การจัดเก็บ ใหมีความพอเพียง พรอมใช 
ไดมาตรฐานปลอดภัยกับผูใชและผูมารับบริการ 
 3.2 เครื่องมือแพทย (Medical Device) หมายถึง 
  3.2.1 เครื่องมือเครื่องใชเครื่องกลวัตถุที่ใชใสเขาไปในรางกายมนุษย น้ํายาที่ใชตรวจใน
หองปฏิบัติการผลิตภัณฑ ซอฟแวร หรือวัตถุอื่นใดที่ผูผลิตมุงหมายเฉพาะสําหรับใชอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้ไม
วาจะใชโดยลําพังใชรวมกันหรือประกอบกับสิ่งอื่นใด 
   (1.) ประกอบโรคศิลปะประกอบวิชาชีพเวชกรรมประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและ
การผดุงครรภประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยและประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดตามกฎหมายวาดวยการ
นั้นหรือประกอบวิชาชีพทางการแพทยและสาธารณสุขอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
   (2.) วินิจฉัยปองกันติดตามบําบัดบรรเทาหรือรักษาโรคของมนุษย 
    (3.) วินิจฉัยติดตามบําบัดบรรเทาหรือรักษาการบาดเจ็บของมนุษย 
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คูมอืคุณภาพและนโยบายศูนยเครื่องมือแพทย ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที่  5 จาก 20 หนา 

รหัสเอกสาร : QM-MDC วันที่ประกาศใช: 

 

    (4.) ตรวจสอบทดแทนแกไขดัดแปลงพยุงค้ําหรือจุนดานกายวิภาคหรือกระบวนการ
ทางสรีระของรางกายมนุษย 
   (5.) ประคับประคองหรือชวยชีวิตมนุษย 
   (6.) คุมกําเนิดหรือชวยการเจริญพันธุของมนุษย 
   (7.) ชวยเหลือหรือชวยชดเชยความทุพพลภาพหรือพิการของมนุษย 
   (8.) ใหขอมูลจากการตรวจสิ่งสงตรวจจากรางกายมนุษยเพื่อวัตถุประสงคทาง
การแพทยหรือการวินิจฉัย 
   (9.) ทําลายหรือฆาเชื้อสําหรับเครื่องมือแพทย 
   (10.) ทําลายหรือฆาเชื้อสําหรับเครื่องมือแพทย 
  3.2.2 อุปกรณหรือสวนประกอบของเครื่องมือเครื่องใชเครื่องกล ผลิตภัณฑหรือวัตถุตามที่
กลาวไวตาม ขอ 3.2.1 
  3.2.3 เครื่องมือเครื่องใชเครื่องกลผลิตภัณฑหรือวัตถุอื่นที่กระทรวง กรม ประกาศกําหนดไว
วาเปนเครื่องมือแพทย 
 3.3 การแจงใหทราบถึงความปลอดภัยในการใชงาน (Field Safety notice) หมายถึง การสื่อสารโดย
ศูนยเครื่องมือแพทย ไปยังหนวยงานหรือผูใชงานเครื่องมือแพทย ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการแกไข
เพื่อการใชงาน 
 3.4 การปฏิบัติการแกไขเพื่อใชงาน (Field Corrective Action) หมายถึงการดําเนินการโดยศูนย
เครื่องมือแพทยของโรงพยาบาล เพื่อลดความเสี่ยงตอการเสื่อมโทรมของสุขภาพของบุคคลอยางรนุแรงจากการ
ใชเครื่องมือแพทยโยการดําเนินการอาจรวมถึง 
  3.4.1 การยกเลิกการใชงานเครื่องมือแพทย 
  3.4.2 การแกไขดัดแปลงเครื่องมือแพทยอาจรวมถึง 
   (1.) การปรับปรุงสภาพเพื่อใหสอดคลองกับการดัดแปลงโดยผูผลิตหรือการเปลี่ยน
แบบผลิตภัณฑ 
   (2.) การเปลี่ยนฉลากหรือวิธีการใชงานทั้งแบบถาวรหรือชั่วคราว 
   (3.) การปรับปรุงซอฟแวรซึ่งรวมถึงระบบการเขาถึงจากระยะไกล 
  3.4.3 การเปลี่ยนอะไหลจองเครื่องมือแพทย 
  3.4.4 คําแนะนําโดยเจาของผลิตภัณฑผูผลิตหรือผูนําเขาเกี่ยวกับการใชเครื่องมือแพทยใน
การประเมินความจําเปนของการปฏิบัติการแกไขเพื่อการใชงาน โดยศูนยเครื่องมือแพทยใชระบบการบริหาร
ความเสี่ยงตอเครื่องมือแพทย 
 3.5 การนําสงเครื่องมือแพทย หมายถึงการสงมอบเครื่องมือแพทยแกบุคคลหนึ่งหรือหนวยงาน เพื่อ
นําไปใชบําบัดทางการแพทย โดยหนวยงานมารับเองหรือสงเองจากเจาหนาที่ศนูยเครื่องมือแพทยเปนผูนําสง 
 3.6 ขอรองเรียนของหนวยงาน (Customer complaint) หมายถึง การสื่อสารทั้งทางลายลักษณ
อักษรอิเล็กทรอนิกสหรือโดยวาจาที่อางถึงความบกพรองเกี่ยวกับการชี้บงคุณภาพการใชงาน ความคงทนความ
เชื่อถือได ความปลอดภัยหรือสมรรถนะของเครื่องมือแพทยที่ถูกนําสงไปใชงาน 
 3.7 คุณสมบัติในการติดตั้ง (Installation Qualification) หมายถึงการพิสูจนดวยเอกสารเพื่อแสดงวา
การติดตั้งการทดสอบการใชงานและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เปนไปตามที่ไดออกแบบและกําหนดไวและมี
การเชื่อมกบัระบบอยางถูกตองโดยเอกสารที่เกี่ยวของควรประกอบดวย 
  3.7.1 แบบและเอกสารทางวิศวกรรมที่เกี่ยวของ 
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คูมอืคุณภาพและนโยบายศูนยเครื่องมือแพทย ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที่  6 จาก 20 หนา 

รหัสเอกสาร : QM-MDC วันที่ประกาศใช: 

 

  3.7.2 ขอมูลการจัดเตรียมอาคาร/พื้นที่เพื่อใหเหมาะสมกับการติดตั้งเครื่องมือแพทย 
  3.7.3 ผังการไหลของกระบวนการและสาธารณูปโภค 
  3.7.4 ผังการเดินทอและอุปกรณ 
  3.7.5 ขอกําหนดของเครื่องมือและอุปกรณการแพทย 
  3.7.6 แบบของผูผลิต การบํารุงรักษา และคูมือการใชงาน 
  3.7.7 รายการอะไหลและอุปกรณในการติดตั้งเครื่องมือแพทย 
  3.7.8 กําหนดการบํารุงรักษาและสอบเทียบ 
 3.9 เครื่องมือแพทยที่มีความเสี่ยงสูง (High Risk Medical Device) หมายถึงเปนเครื่องมือชวยชีวิต 
เครื่องชวยฟนชีพ เฝาระวังภาวะวิกฤตและเครื่องมืออื่นๆที่ถาเสียหรือใชผิดจะกอใหเกิดอันตรายรุนแรงแกผูปวย
หรือผูใช 
  3.10 เครื่องมือแพทยที่มีความเสี่ยงกลาง (MediumRisk Medical Device) หมายถึงระดับความ
เสี่ยงกลางคือ เครื่องมือตรวจวินิจฉัยมีผลวัดที่ไมไดมาตรฐาน หรือการใชผิดวิธี มีผลวัดที่ไมไดมาตรฐานชํารุด
หรือไมสามารถใชไดเนื่องจากการสงซอมและไมมีเครื่องมือทดแทนจะมีผลอยางมีนัยสําคัญตอการดแูลผูปวยแต
จะไมกอใหเกิดอันตรายรายแรงโดยตรง 
  3.11 เครื่องมือแพทยที่มีความเสี่ยงพื้นฐาน (Low Risk Medical Device) หมายถึงเครื่องมือ
สนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวของและมีความเสี่ยงตามลักษณะการใชงานที่ผูผลิตกําหนด 
  3.12 ผลอันไมพึงประสงค (Adverse Effect) หมายถึงผลกระทบจากเครื่องมือแพทยที่มีหรือ
อาจจะมีตอรางกายหรือสุขภาพของมนุษยจนสงผลใหรางกายออนแอหรือเปนอันตรายตอสุขภาพทั้งในกรณีตอ
ผูใชงานและผูไดรับผลกระทบจากการใชงานเครื่องมือแพทยนั้น 
  3.13 เหตุการณไมพึงประสงค (Adverse Event) หมายถึงเหตุการณหรือสิ่งที่เกิดขึ้นใดๆที่แสดงให
เห็นถึงขอบกพรองของเครื่องมือแพทยหรือที่เกี่ยวของกับผลที่ไมพึงประสงคที่เกิดจากการใชงานเครื่องมือ
แพทยนั้นๆ 
  3.14 อาคารสถานที่ (Premises) mหมายถึงสถานที่ที่ใชในการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
เครื่องมือแพทยในการทําความสะอาด ซอมและบํารุงรักษา ทดสอบ สอบเทียบรวมทั้งการจัดเก็บเครื่องมือ
แพทยและอื่นๆ 
 3.15 เครื่องมือแพทยที่มีกําลัง (Active Medical Device) หมายถึง เครื่องมือแพทยใดๆซึง่การทํางาน
ตองใชแหลงพลังงานไฟฟาหรือแหลงพลังงานอื่นที่ไมใชพลังงานกําเนิดขึ้นโดยตรงจากรางกายมนุษยหรือแรง
โนมถวง ซึ่งสามารถทํางานไดโดยการแปลงพลังงานเหลานี้ โดยมีจุดมุงหมายใหสงผานพลังงานสารหรือ
องคประกอบอื่นๆระหวางเครื่องมือแพทยที่มีกําลังกับผูปวยโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญใดๆไมถือวา
เปนเครื่องมือแพทยที่มีกําลัง 
  3.16 การเรียกคืน (Recall) คือ กระบวนการในการแจงหนวยงานผูรับบริการ เพื่อขอรับเครื่องมือ
แพทยกลับสูศูนยเครื่องมือแพทย อันเนื่องมาจากมีการตรวจพบขอบกพรองในการใหบริการ เชน เครื่องมือ
แพทยไดรับการทดสอบหรือสอบเทียบโดยเครื่องมือมาตรฐานที่เลยกําหนดสงสอบเทียบ ซึ่งสงผลตอความ
พรอมใช ความปลอดภัยในการใช และความเปนมาตรฐาน ของเครื่องมือแพทย  
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คูมอืคุณภาพและนโยบายศูนยเครื่องมือแพทย ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที่  7 จาก 20 หนา 

รหัสเอกสาร : QM-MDC วันที่ประกาศใช: 

 

2. องคกรและระบบการจัดการ 
(Organization and regulatory compliance) 

4. องคกร (Organization) 
 4.1 โรงพยาบาลไดกําหนดโครงสรางขององคกรพรอมทั้งจัดทําแผนผังโครงสรางตามภาคผนวก 4 
โครงสรางองคกรและระบุความรับผิดชอบอํานาจหนาที่และความสัมพันธระหวางกันของบุคลากรที่สําคัญ
ทั้งหมดตามภาคผนวก 5 คําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ศนูยเครื่องมือแพทย 
 4.2 โรงพยาบาลไดกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบ ตามภาคผนวก 3 แบบบรรยายลักษณะงาน
สําหรับทุกระดับตําแหนงของศูนยเครื่องมือแพทย 
 4.3 โรงพยาบาลแตงตั้งใหมีบุคลากรทั้งดานบริหารและดานวิชาการซึ่งมีอํานาจหนาที่และทรัพยากรที่
จําเปนตอการดําเนินงานตามภาคผนวก 5 คําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ศูนยเครื่องมือแพทย 
 4.4 โรงพยาบาลไดจัดทําและรักษาไวซึ่งระบบการจัดการที่สอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการที่ดีใน
การจัดการศูนยเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาลรวมทั้งกระบวนการชี้บงและแกไขการเบี่ยงเบนไปจากระบบการ
จัดการที่กําหนดไวตามคูมอืคุณภาพและนโยบายของศูนยเครื่องมือแพทย (QM) 
5. ทั่วไป (General) 
 5.1 โรงพยาบาลจัดทําเอกสารคูมือคุณภาพและนโยบายศูนยเครื่องมือแพทย (QM) และ ขั้นตอนการ
ดําเนินงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) เพื่อนําไปปฏิบัติใหสอดคลองตามหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการ
จัดทําศูนยเครื่องมือแพทย  
 5.2 โรงพยาบาลจัดทํา ขั้นตอนการดําเนินงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) เพื่อกําหนด
กระบวนการที่จําเปนสําหรับระบบการจัดการที่สอดคลองตามหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการจัดทําศูนย
เครื่องมือแพทย ตลอดจนการนําไปประยุกตใชสําหรับเครื่องมือแพทยทุกชนิดและประเภท โดยไมคํานึงถึง
รูปแบบหรือขนาดองคกร 
 5.3 โรงพยาบาลเขียนความเชื่อมโยงของกระบวนการ(Flowchart) ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 
(SOP) 
 5.4 โรงพยาบาลกําหนดเกณฑตัดสินและวิธีการที่จําเปนที่ทําใหมั่นใจวาทั้งการปฏิบัติงานและควบคุม
กระบวนการมีประสิทธิผลตามขั้นตอนการควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน (SOP-01) 
 5.5 โรงพยาบาลมีทรัพยากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเปนพรอมใชงานเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานและเฝาระวังกระบวนการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน (SOP-01) 
 5.6 โรงพยาบาลมีการเฝาระวังและวิเคราะหกระบวนการตามขั้นตอนการทบทวนระบบบริหารจัดการ 
(SOP-311) โดยหัวหนาศูนยเครื่องมือ 
 5.7 โรงพยาบาลนําวิธีการหรือเอกสารคุณภาพไปปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุผลตามที่วางแผนไว และคง

รักษาไวซึ่งความประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน โดยมอบหมายใหเจาหนาที่งานธุรการ/ประกันคุณภาพ 

เก็บรวบรวมหลักฐานการทํางานแตละขั้นตอน 

 5.8 หัวหนาศูนยเครื่องมือแพทยบริหารจัดการกระบวนการเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของ
หลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการจัดทําศูนยเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล 
 5.9 โรงพยาบาลจัดใหมกีารชี้บงและควบคุมกระบวนการที่มีการจัดจางภายนอก ตามขั้นตอนการจัด
จางภายนอก (SOP-08) เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการจัดทําศูนยเครื่องมือ
แพทย 
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คูมอืคุณภาพและนโยบายศูนยเครื่องมือแพทย ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที่  8 จาก 20 หนา 

รหัสเอกสาร : QM-MDC วันที่ประกาศใช: 

 

6. การจัดการดานเอกสาร (Documentation) 
 6.1 โรงพยาบาลไดจัดทําและรักษาไวซึ่งคูมือการดําเนินงานที่สอดคลองตามหลักเกณฑและวิธีการที่ดี
ในการจัดทําศูนยเครื่องมือแพทยซึ่งรวมถึงเอกสารตางๆดังตอไปนี ้
  6.1.1 เอกสารความเปนมาและภาระหนาที่ของศูนยเครื่องมือแพทยตามที่ระบุในภาคผนวก 6 
ความเปนมาและภารกิจงานศูนยเครื่องมือแพทย โดยสอดคลองกับขอกําหนดของหลักเกณฑและวิธีการที่ดีใน
การจัดทําศูนยเครื่องมือแพทยตลอดจนกิจกรรมหรือประบวนการที่การจัดจางภายนอก 
  6.1.2 เอกสารขอบขายของระบบการจัดการที่สอดคลองตามหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการ
จัดทําศูนยเครื่องมือแพทยรวมถึงรายละเอียดและเหตุผลที่เหมาะสมในการยกเวนไมปฏิบัติตามและ/หรือไมมี
การนํามาประยุกตใช ซึ่งระบุไวในคูมือคุณภาพและนโยบายศูนยเครื่องมือแพทย และ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ศูนยเครื่องมือแพทย (SOP) 
  6.1.3 เอกสารขั้นตอนการดําเนินงานที่จําเปนของหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการจัดทําศูนย
เครื่องมือแพทยและที่อางอิงถึง ซึ่งรวบรวมและลงทะเบียนไวตามขั้นตอนการจัดการเอกสาร (SOP-02) 
  6.1.4 เอกสารที่จําเปนสําหรับผูปฏิบัติงานที่จัดเตรียมไวบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อใหมั่นใจ
วาไดมีการวางแผนการปฏิบัติงานและการควบคุณกระบวนการเพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑอยางมี
ประสิทธิผล 
  6.1.5 เอกสาร หรือบันทึกที่จําเปนอื่นๆ รวมถึงเอกสารที่อธิบายถึง 
   (1) อาคารสถานที่ที่ดําเนินกิจกรรม 
   (2) บุคลากรที่ดําเนินกิจกรรม 
   (3) การตรวจสอบและรับรองเครื่องมือแพทยวามีคุณสมบัติเปนไปตามกําหนด 
 6.2 โรงพยาบาลไดจัดทําและจัดเก็บแฟมขอมูลเครื่องมือแพทยแตละชนิดประกอบดวยขอมูลและ
เอกสารที่อธิบายถึง 
  (1) ขอกําหนดของผลิตภัณฑและคุณสมบัติในการติดตั้ง 
  (2) กระบวนการในการจัดการเครื่องมือแพทยที่สมบูรณรวมถึงการติดต้ังและบริการ 
  (3) กระบวนการในการปฏิบัติงานดานเครื่องมือแพทยทุกกระบวนงาน 
7. การควบคุมเอกสาร (Document control) 
 7.1 ศูนยเครื่องมือแพทย 
   7.1.1 มีการควบคุมเอกสารที่จําเปนของระบบการจัดการที่สอดคลองตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ดีในการจัดการเครื่องมือแพทย 
  7.1.2 มีการจัดทําเอกสารขั้นตอนการดําเนินงานในการควบคุมเอกสารตามขั้นตอนการ
จัดการเอกสาร (SOP-02) 
 7.2 เอกสารทั้งหมดของศูนยเครื่องมือแพทยไดรับการจัดเตรียมอนุมัติลงนามและลงวันที่โดยผูที่มี
อํานาจ 
 7.3 โรงพยาบาลไมมีนโยบายการลงนามแทน แตหากมีความจําเปน ใหมีการมอบหมายเปนลายลักษณ
อักษรจากผูอํานวยการโรงพยาบาลในการลงนามแทน หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูมีอํานาจหรือเปลี่ยนแปลง
ผูบริหาร 
 7.4 โรงพยาบาลมีระบบควบคุมเพื่อปองกันการนําเอกสารที่ลาสมัยไปใชตาม ขั้นตอนการจัดการ
เอกสาร (SOP-02) 
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คูมอืคุณภาพและนโยบายศูนยเครื่องมือแพทย ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที่  9 จาก 20 หนา 

รหัสเอกสาร : QM-MDC วันที่ประกาศใช: 

 

 7.5 ศูนยเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล 
  7.5.1 จัดทําและเก็บรักษาบันทึกของระบบการตัดการที่สอดคลองตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่ดีในการจัดการเครื่องมือแพทยในลักษณะที่อานไดชัดเจน เขาใจงาย สามารถบงชี้ไดและคนหาไดงาย 
  7.5.2 จัดทําเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อระบุการควบคุมที่จําเปนสําหรับ การบงชี้ การ
จัดเก็บเอกสาร การทําลายบันทึก สามารถคนหาไดชวงระยะเวลาการจัดเก็บและทําลายบันทึก 
  7.5.3 เก็บรักษาบันทึกเกี่ยวกับเครื่องมือแพทยตามชวงเวลาโดยคํานึกถึง 
   (1) ระยะเวลาตามที่คณะกรรมการเครื่องมือแพทยของโรงพยาบาลไดกําหนดไว 
   (2) ยอนหลัง 3 ป นับจากวันที่เครื่องมือแพทยถูกนําออกมาใชงาน 
   (3) ตามอุบัติการณที่เคยเกิดขึ้นของโรงพยาบาล เพื่อสืบคนได 
8. โปรแกรมประยุกตสําหรับการจัดการ (Software Application for Management) 
 โรงพยาบาลไดมีการจัดหาโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการจัดการศูนยเครื่องมือแพทย เพื่อใชในการ
สืบคน บันทึก โดยประยุกตใชโปรแกรมที่เหมาะสมกับโครงสรางพื้นฐานของระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล 
โดยมีการดําเนินการดังนี ้
 8.1 จัดทําแผนและขั้นตอนการสํารองขอมูล (Backup) เพื่อปองกันขอมูลสูญหาย โดยกําหนด
ระยะเวลาสํารองขอมูลอยางสม่ําเสมอและทําการทดสอบการกูคืนระบบและฐานขอมูลอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
ตามขั้นตอนการจัดการเอกสาร (SOP-02) 
 8.2 จัดทําแผนเตรียมความพรอมและขั้นตอนการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใหสามารถกูคืนระบบ
กลับมาไดตามขั้นตอนการจัดการเอกสาร (SOP-02) 
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คูมอืคุณภาพและนโยบายศูนยเครื่องมือแพทย ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที่  10 จาก 20 หนา 

รหัสเอกสาร : QM-MDC วันที่ประกาศใช: 

 

3. การกําหนดหนาทีค่วามรับผดิชอบ 
(Establishment responsibilities) 

9. ความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ (Responsibilities and authorities) 
 โรงพยาบาลไดดําเนินการดังตอไปนี ้
 9.1 จัดทําเอกสารภาคผนวก 3 แบบบรรยายลักษณะงานและ ภาคผนวก 4 โครงสรางองคกร เพื่อ
แสดงถึงความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ 
 9.2 กําหนดบริบทและสายงานของบุคลากรทั้งหมดที่ทําหนาที่ในหารจัดการปฏิบัติงานและทวนสอบ
งานที่มีผลตอคุณภาพความปลอดภัยและมรรถนะของเครื่องมือแพทยตาม ภาคผนวก 5 คําสั่งแตงตัง้เจาหนาที่
ศูนยเครื่องมือแพทย 
10. ผูไดรับการแตงตั้งจากฝายบริหาร (Designated person) 
 โรงพยาบาลไดมีการแตงตั้งผูแทนฝายบริการและกําหนดอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบตามภาคผนวก
5 คําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ศูนยเครื่องมือแพทย ดังนี้ 
 10.1 มีระบบการจัดการที่สอดคลองตามหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการจัดทําศูนยเครื่องมือแพทย 
 10.2 หัวหนาศูนยเครื่องมือแพทยเปนผูรายงานประสิทธิผลการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบการจัดการ
และการบงชี้ ขอแกไข การเบี่ยงเบนไปจากหลักเกณฑและวิธการที่ดีในการจัดทําศูนยเครื่องมือแพทย 
 10.3 มีการสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับทั่วทั้งองคกรและทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ มีความตระหนักใน
การดําเนินการใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการจัดทําศูนยเครื่องมือแพทยและกฎระเบียบอื่นๆ
ที่เกี่ยวของรวมถึงการติดสินใจในระดับผูบริหาร 
11. การทบทวนระบบการบริหารจัดการ 
 11.1 กําหนดการประชุมทบทวนการบริการจัดการศูนยเครื่องมือแพทย อยางนอยปละ 1 ครั้ง ตาม
ขั้นตอนการควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน (SOP-01) ดําเนินการโดยหัวหนาศูนยเครื่องมือแพทย เพื่อใหมั่นใจ
วามีความเหมาะสมพอเพียง พรอมใช ไดมาตรฐานและปลอดภัยกับผูใชและประชาชนที่มารับบริการ  
 11.2 การทบทวนครอบคลุมถึงผลการประเมินความสอดคลองกับเกณฑและความจําเปนในการ
เปลี่ยนแปลง 
 11.3 เจาหนาที่ธุรการ ประจําศูนยเครื่องมือแพทยจัดเก็บเอกสารในการประชุมทบทวน 
12. หัวขอการทบทวน (Reviews input) 
 12.1 ผลที่ไดจากการตรวจติดตามภายในและการตรวจประเมินจากหนวยงานภายนอก 
 12.2 ขอรองเรียนและขอมูลปอนกลับจากหนวยงานผูรับบริการจากศูนยเครื่องมือแพทย 
 12.3 รายงานผลการดําเนินงานตามระบบการจัดการที่สอดคลองตามหลักเกณฑและวิธีการที่ดฯี 
 12.4 กิจกรรมการตรวจติดตามและการเฝาระวังรวมถึงการปฏิบัติการแกไขเพื่อการใชงานการให
คําปรึกษาแนะนํา การเรียกคืน และรายงานเกี่ยวกับเหตุการณไมพึงประสงคหรืออุบัติการณที่เกิดขึ้น 
 12.5 ขอมูลปอนกลับจากผูรับบริการ 
 12.6 ขอมูลปอนกลับและคําสั่งจากหนวยงานที่มีอํานาจกํากับดูแล 
 12.7 สถานะของการปฏิบัติการแกไขและปองกัน 
 12.8 ติดตามผลจากการทบทวนของฝายบริหารครั้งที่ผานมา 
 12.9 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอระบบการจัดการ 
 12.10 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง          
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คูมอืคุณภาพและนโยบายศูนยเครื่องมือแพทย ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที่  11 จาก 20 หนา 

รหัสเอกสาร : QM-MDC วันที่ประกาศใช: 

 

13. ผลที่ไดจากการทบทวน (Reviews Output) 
 ผลที่ไดจากการทบทวนของฝายบริหารจะตองรวมถึงการตัดสินใจและการปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับ 
 13.1 การปฏิบัติการแกไขและปองกันที่ตองการ 
 13.2 ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบการบริหารจัดการที่สอดคลองตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ดีในการจัดทําศูนยเครื่องมือแพทย 
 13.3 ทรัพยากรที่จําเปน 
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คูมอืคุณภาพและนโยบายศูนยเครื่องมือแพทย ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที่  12 จาก 20 หนา 

รหัสเอกสาร : QM-MDC วันที่ประกาศใช: 

 

4. การบริหารทรัพยากรบุคคล (Resource management) 
14. บุคลากร (Personnel) 
 14.1 บุคลากรที่รับผิดชอบในกิจกรรมทั้งดานบริหารแบะปฏิบัติการภายใตขอบขายของการดําเนนิงาน
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการจัดการศูนยเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาลรวมถึงบุคลากรที่สนับสนุนทาง
เทคนิคตองมีความสามารถและมีความรูในวิชาชีพการศึกษาการฝกอบรมทักษะความชํานาญและประสบการณ
ที่เหมาะสม 
 14.2 โรงพยาบาลมีการจัดบุคลากรที่มีความสามารถตามภาคผนวก 3 แบบบรรยายลักษณะงาน และ
มีจํานวนเพียงพอในการดําเนินกิจกรรมและปฏิบัติงานทั้งหมดในระบบเครื่องมือแพทยตามขั้นตอนการจัดการ
ทรัพยากรบุคคล (SOP-03) เพื่อใหมั่นใจไดวาเครื่องมือแพทยมีความเพียงพอ พรอมใชไดมาตรฐาน ปลอดภัย
กับผูใชและผูมารับบริการตาม 
15. การฝกอบรมความสามารถและความตระหนัก (Training, competency and awareness) 
 โรงพยาบาลไดมีการดําเนินงานดังตอไปนี้ 
 15.1 หัวหนาศูนยเครื่องมือแพทยและหัวหนางานรวมพิจารณากําหนดความสามารถที่จําเปนสําหรับ
บุคลากรหลักและบุคลากรในตําแหนงตางๆของศูนยเครื่องมือแพทย 
 15.2 จัดใหการฝกอบรมตามความจําเปน 
 15.3 ประเมินประสิทธิผลของการฝกอบรม 
 15.4 จัดเก็บบันทึกการศึกษาการฝกอบรม 
16. สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เครื่องมือชางและสิ่งแวดลอม (Infrastructure and Tools) 
 16.1 โรงพยาบาลจัดใหมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จําเปนและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมตามขั้นตอน
การจัดการสถานที่และสภาวะแวดลอม (SOP-04) เพื่อใหบรรลุความสดคลองกับขอกําหนดโดยดําเนินการ
ตามที่ปฏิบัติไดซึ่งประกอบดวย 
  16.1.1 อาคารสถานที่ทํางาน (District Workshop) และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวของ 
เชน ไฟฟา ประปา ระบบสื่อสาร ระบบกาซทางการแพทยหองปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบปองกัน
อัคคีภัย โดยศูนยเครื่องมือแพทยมีการแบงพื้นที่แบบตามลําดับขั้นตอน (One way) 
  16.1.2 เครื่องมืออุปกรณการวัดและเครื่องมือทดสอบสอบเทียบ 
  16.1.3 การบริการสนับสนุนเชน การขนสง การติดตอสื่อสาร ตามขั้นตอนการติดตอสื่อสาร
และการขนสง (SOP-05) 
  16.1.4 กําหนดเปนพื้นที่ควบคุม 
 16.2 โรงพยาบาลไดมีการดําเนินการตาม ขั้นตอนการจัดการสถานที่และสภาวะแวดลอม (SOP-04) 
  16.2.1 ทําใหมั่นใจอาคารสถานที่แบะอุปกรณที่ใชมีความเหมาะสมปลอดภัยและเพียงพอ
ตามที่ผูผลิตและขอกําหนดตามกฎหมายระบุไวเพื่อใหมั่นใจวาเครื่องมือแพทยถูกเก็บรักษาและนําสงผูใชอยาง
เหมาะสม 
  16.2.2 จัดทําขอกําหนดสําหรับกิจกรรมการบํารุ งรักษาอาคารสถานที่และระบบ
สาธารณูปโภค ที่ใชไวเปนเอกสารรวมถึงความถีข่องการบํารุงรัก 
  16.2.3 จัดเก็บบันทึกการบํารุงรักษา 
 
 
17. ความสะอาด (cleanliness) 
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คูมอืคุณภาพและนโยบายศูนยเครื่องมือแพทย ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที่  13 จาก 20 หนา 

รหัสเอกสาร : QM-MDC วันที่ประกาศใช: 

 

 โรงพยาบาลไดจัดทําขอกําหนดสําหรับการทําความสะอาดอาคารสถานที่ และระบุผูรับผิดชอบไวเปน
เอกสารรวมทั้งเก็บบันทึกการทําความสะอาดตามขั้นตอนการจัดการสถานที่และสภาวะแวดลอม (SOP-04) 
18. การควบคุมสัตว (Pest control) 
 โรงพยาบาลชี้บงและจัดทําแผนการปองกัน การกําจัดจากสัตวรบกวนเพื่อปองกันการติดเชื้อและสราง
ความเสียหายรวมทั้งจัดเก็บบันทึกแผนการควบคุมสัตวรับกวนตามขั้นตอนการจัดการสถานที่และสภาวะ
แวดลอม (SOP-04) 
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คูมอืคุณภาพและนโยบายศูนยเครื่องมือแพทย ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที่  14 จาก 20 หนา 

รหัสเอกสาร : QM-MDC วันที่ประกาศใช: 

 

5. ศูนยเครื่องมือแพทยและขอกําหนดเฉพาะของเครื่องมือ 
(Medical Device Center and device specific) 

19. การไดรับอนุญาต (Authorization)  
 ศูนยเครื่องไดรับอนุญาตการจัดตั้งโดย 
 19.1 ไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูบริหารโรงพยาบาล ตามภาคผนวก 1 คําสั่งจัดตั้งศูนย
เครื่องมือแพทย ใหมีอํานาจหนาที่เปนศูนยเครื่องมือแพทย เพื่อใหบริการดานเครื่องมือแพทย ใหเครื่องมือ
แพทยมีความพอเพียงพรอมใช ไดมาตรฐาน และปลอดภัยแกผูใชและผูมารับบริการ ภายใตเงื่อนไขการ
หมุนเวียนเครื่องมือแพทยระหวางหนวยงาน 
 19.2 จัดทําและเก็บหนังสือยินยอมหมุนเวียนใชเครื่องมือแพทยระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ 
(Written agreement) ในเครื่องมือแพทย ชนิดและจํานวนเครื่องมือที่จะใชรวมกันระหวางหนวยงานตาม
ภาคผนวก 2 หนังสือยินยอมการใชงานรวมกันระหวางหนวยงาน 
20. ชองทางการติดตอสื่อสาร (Communication channels) 
 ศูนยเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาลไดมีการจัดการดานการสื่อสารตามขั้นตอนการติดตอสื่อสารและ
การขนสง (SOP-05) ดังนี ้
 20.1 จัดทําและรักษาไวซึ่ งชองทางการติดตอสื่อสารและกลไกการปอนกลับ (Feedback 
mechanisms) กับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหมั่นใจวาขอมูลของเครื่องมือแพทยทั้งหมดเปนปจจุบันและ
เผยแพรไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิผล 
 20.2 รับผิดชอบในการบริหารจัดการและการติดตอสื่อสารกับผูใชและหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
เครื่องมือแพทยที่ดําเนินการอยู 
 20.3 จัดทํากลไกการปอนกลับเพื่อรวบรวมขอคิดเห็นและขอรองเรียนจากผูใชและสาธารณชน
เพื่อที่จะสงตอใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของตามที่ปฏิบัติได 
 20.4 จัดทํากลไกเพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับการบริการบํารุงรักษาและซอมบํารุงรวมทั้งการทดสอบและการ
จัดใหมีชิ้นสวนอะไหลและการบริการอื่นๆใหกับหนวยงาน 
21. การรับเขาเครื่องมือแพทย (Receipt of Medical Device) 
 ศูนยเครื่องมือแพทยของโรงพยาบาลปฏิบัติตามขั้นตอนการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย (SOP-06) 
ดังนี ้
 21.1 จัดทําวิธีตรวจสอบหรือกิจกรรมอื่นๆที่จําเปนและนําไปปฏิบัติเพื่อใหมั่นใจวาเครื่องมือแพทยที่
รับมาเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขที่ไดตกลงหรือระบุไว 
 21.2 จัดเก็บบันทึกการตรวจสอบตามที่กําหนดในขอ 21.1 
22. การจัดเก็บเครื่องมือแพทย (Storage) 
 ศูนยเครื่องมือแพทยของโรงพยาบาลปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดการเครื่องมือแพทย (SOP-06) เพื่อให
มั่นใจวาเครื่องมือแพทยไดรับการจัดเก็บภายใตภาวะที่กําหนดเพื่อปองกันการเสื่อมสภาพจากแสง ความชื้น 
อุณหภูมิ ฝุน หรืออื่นๆ โดยสภาพแวดลอมของการจัดเก็บไดรับการเฝาระวังและบันทึกไวเปนระยะตามความ
เหมาะสม และมีการจัดเก็บบันทึกไว 
23. การหมุนเวียนเครื่องมือแพทยใชงานระหวางหนวยงาน (Share) 
 ศูนยเครื่องมือแพทยของโรงพยาบาลปฏิบัติตามขั้นตอนการหมุนเวียนเครื่องมือแพทย (SOP-07) ดังนี ้
 23.1 โรงพยาบาลไดจัดทําระบบเพื่อใหมั่นใจวาเครื่องมือแพทยมีการหมุนเวียนกันใชอยางถูกตองและ
เหมาะสมตามอายุการใชงาน 
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 23.2 มีการคัดแยกเครื่องมือแพทยที่ยกเลิกการใชงานออกจากที่ใชไดและมีการบงชี้ใหชัดเจน 
 23.3 ดําเนินการคัดเลือกชนิด จํานวน เครื่องมือแพทยที่จะตองนํามารวมศูนยที่ศูนยเครื่องมือแพทยใน
โรงพยาบาลตามภาคผนวก 1 คําสั่งจัดตั้งศูนยเครื่องมือแพทย 
24. บันทึกการใหยืมเครื่องมือแพทย (Distribution records) 
 ศูนยเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาลไดปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดการเครื่องมือแพทย (SOP-06) 
 ดังนี ้
 24.1 จัดทําเอกสารของกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวกับการใหยืม,คืน เครื่องมือแพทยซึ่งรวมถึงการรับการ
เก็บรักษาการสงมอบและการทําลายหรือทําใหสิ้นสภาพเครื่องมือแพทย 
 24.2 จัดทําบันทึกซึ่งระบุรายละเอียดตางๆตามที่ปฏิบัติได 
  24.1 ชื่อหนวยงานผูยืม เครื่อง รุน อุปกรณประกอบการใชงาน และอื่นๆ 
  24.2 กําหนดวันคืน ผูนําสงคืน 
25. การสงมอบเครื่องมือแพทยใหหนวยงานผูรับบริการ (Delivery to customer) 
 โรงพยาบาลไดใหศูนยเครื่องมือแพทยปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดการเครื่องมือแพทย (SOP-06) โดย 
 25.1 ตรวจสอบวาเครื่องมือแพทยไดผานกระบวนการบํารุงรักษา ทดสอบ อุปกรณสวนประกอบครบ
รวมทั้งขอแนะนําสําหรับการใชงาน 
 25.2 มีการบงชี้ผูยืมเครื่องมือแพทยชัดเจน 
 25.3 มีการกําหนดวิธีการในการขนสงที่เหมาะสมเพื่อใหการสงมอบเครื่องมือแพทยทั้งหมดมีความ
ปลดภัยและมีหลักประกันตั้งแตเริ่มตนการขนสงถึงจุดหมายปลายทาง 
 25.4 มีการดําเนินการเพื่อใหมั่นใจวาเครื่องมือแพทยที่สงมอบไมปนเปอนหรือถูกปนเปอน โดยเปนไป
ตามขอกําหนดของคณะกรรมการปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) 
 25.5 ดําเนินการเพื่อใหมั่นใจวามีการปองกันเครื่องมือแพทยที่เพียงพอไมใหเกิดการตก การแตกหัก 
หรือสูญหาย 
 25.6 ดําเนินการเพื่อใหมั่นใจวาเครื่องมือแพทยที่สงมอบปลอดภัยและไมถูกกระทบในระดับที่เกณฑ
ยอมรับจากความรอนความเย็น แสง ความชื้น หรืออิทธิพลอื่นๆ หรือไมถูกกระทบโดยเชื้อจุลินทรียหรือสัตว
พาหะ 
26. การควบคุมเครื่องมือแพทยที่ไมเปนไปตามที่กําหนดและการสงเครื่องมือแพทย (Control of 
nonconforming medical device and including returned medical device) 
 ศูนยเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาลไดกําหนดใหมีการดําเนินการตามขั้นตอนการจัดการเครื่องมือ
แพทย (SOP-06) ดังนี้ 
 26.1 จัดทําขั้นตอนการดําเนินงานไวเปนเอกสารในการจัดการกับเครื่องมือแพทยที่สงคืนหรือ
เครื่องมือแพทยที่ไมเปนไปตามที่กําหนดรวมถึงระบุการควบคุมและระบุบุคลากรที่มีอํานาจหนาที่ในการจดัการ 
 26.2 คัดแยกเครื่องมือแพทยที่ถูกสงคืนทั้งหมดออกจากศูนยเครื่องมือแพทยและมีการบงชี้ที่ชัดเจน
เพื่อปองกันการหมุนเวียนเครื่องมือแพทยที่ไมเปนไปตามที่กําหนดซ้ําใหมจนกระทั่งมีการกําหนดวิธีการจัดการ
กับเครื่องมือแพทยที่ไมเปนไปตามจอกําหนด 
 26.3 ดําเนินการกับเครื่องมือแพทยที่ไมเปนไปตามที่กําหนดดวยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือมากกวาดังตอไปนี้ 
  26.3.1 การยกเลิกการใชงานเครื่องมือแพทยเมื่อพบเครื่องมือแพทยที่ไมเปนไปตามที่กําหนด 
  26.3.2 การใหใชภายใตสภาวะที่ยินยอมตามขอแนะนําของคณะกรรมการเครื่องมือแพทย
ของโรงพยาบาล 
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 26.4 กําหนดเกณฑยอมรับสําหรับการประเมินซ้ําใหมของเครื่องมือแพทยที่ถูกสงคืนและจัดทําไวเปน
เอกสาร 
 26.5 จัดเก็บบันทึกการประเมินซ้ําใหมการพิจารณาตัดสินใจโดยคณะกรรมการเครื่องมือแพทยของ
โรงพยาบาล 
 26.6 มั่นใจวาเครื่องมือแพทยที่ไมเปนไปตามที่กําหนดจะไดรับการปลอยผานและใหใชภายใตสภาวะที่
ยินยอมตามที่ตกลงตามขอแนะนําของคณะกรรมการเครื่องมือแพทยของโรงพยาบาลตอเครื่องมือแพทยนั้น
เปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ 
27. การยกเลิกการใชเครื่องมือแพทย (Disposal of medical devices) 
 ศนูยเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาลดําเนินการตามขั้นตอนการจัดการเครื่องมือแพทย (SOP-06) ดังนี ้
 27.1 จัดทําขั้นตอนการดําเนินการยกเลิกหรือทําลายหรือทําใหสิ้นสภาพเครื่องมือแพทยไวเปนเอกสาร
ซึ่งตองเปนไปตามกฎหมายหรือกฎระเบียบพัสดุที่เกี่ยวของ 
 27.2 ดําเนินการเพื่อใหมั่นใจวาเครื่องมือแพทยที่ไมไดสงออกไปทําลายหรือทําใหสิ้นสภาพเครื่องมือ
แพทยทันทีไดถูกจัดเก็บไวในพื้นที่แยกเฉพาะตางหากอยางปลอดภัยและมีการชี้บงที่เปนไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
 27.3 จัดเก็บบันทึกของการยกเลิกหรือการทําลายหรือทําใหสิ้นสภาพเครื่องมือแพทย 
28. การสอบกลับได (Traceability) 
 ศูนยเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาลมีการดําเนินการเกี่ยวกับการสอบกลับไดตามขั้นตอนการจัดการ
เครื่องมือแพทย (SOP-06) เพื่อ 
 28.1 มั่นใจวาเครื่องมือแพทยสามารถสอบกลับไดตลอดทั้งมา และคุณภาพ 
 28.2 จัดเก็บบันทึกของความสอบกลับได 
29. คุณลักษณะที่ตองการพิเศษสําหรับเครื่องมือแพทยที่มีกําลัง (Specific requirement for active 
medical devices) 
 29.1 ศูนยเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาลมีการดําเนินการในเรื่องคุณลักษณะพิเศษสําหรับเครื่องมือ
แพทยที่มีกําลังตามขั้นตอนการจัดการเครื่องมือแพทย (SOP-06) ดังนี้ 
  29.1.1 จัดทําเอกสารขั้นตอนการดําเนินงานและวิธีปฏิบัติงานที่ครอบคลุมถึงเครื่องมือ
อุปกรณทดสอบวัสดุอางอิงและมาตรฐานอางอิงที่จําเปนสําหรับการบริการตางๆ ซึ่งรวมถึงการสอบเทียบการ
ซอมแซมการบํารุงรักษาและการทดสอบเพื่อใหมั่นใจวาการบริการเปนไปตามขอกําหนดและมาตรฐานที่
เกี่ยวของ 
  29.1.2 จัดทําเอกสารที่กําหนดเกณฑยอมรับสําหรับการติดต้ังการทดสอบและการตรวจสอบ
การใชงานของระบบของเครื่องมือแพทย 
  29.1.3 จัดทําคุณสมบัติในการติดตั้งและวิธีการที่เหมาะสมในการตรวจสอบสําหรับเครื่องมือ
แพทยที่มีขอกําหนดพิเศษในการติดตั้งและไดกําหนดวิธีการทดสอบดวย โดยมีการตรวจเชค็เพื่อใหมั่นใจวาการ
ติดต้ังเปนไปตามคุณสมบัติที่กําหนดอยางตอเนื่อง 
  29.1.4 ดําเนินการเพื่อใหมั่นใจวาเครื่องมือแพทยไดรับการติดตั้งการทดสอบและการ
ตรวจสอบการใชงานของระบบตามที่กําหนด 
  29.1.5 ดําเนินการเพื่อใหมั่นใจวาอุปกรณที่ใชในการทดสอบการบํารุงรักษาและการรักษา
สภาพของเครื่องมือแพทยไดรับการสอบเทียบหรือทวนสอบตามชวงเวลาที่กําหนดไดไว 
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  29.1.6 มีการจัดการเพื่อใหมั่นใจวาการสอบเทียบและการบํารุงรักษาอุปกรณที่ใชในการ
ทดสอบเปนไปตามมาตรฐานที่ยอมรับ 
  29.1.7 จัดเก็บบันทึกการทดสอบ/การตรวจสอบการใชงานของระบบการติดตั้งการสอบเทยีบ
และการบํารุงรักษา 
 29.2 โรงพยาบาลไดกําหนดใหศูนยเครื่องแพทยดําเนินการตามมาตรฐานที่อางอิงดังนี้ 
  29.1.1 จัดใหมีมาตรฐานการสนับสนุนทางเทคนิคในการบริการซอมบํารุง การฝกอบรมการ
สอบเทียบ การจัดการดานอะไหล การสํารองอะไหล การติดตั้งและการบริการจัดการโรงซอม (Workshop) 
  29.1.2 จัดใหมีการจัดการดานบํารุงรักษาเพื่อสนับสนุนใหกับหนวยงานในโรงพยาบาล 
  29.1.3 มีการจัดการเพื่อใหมั่นใจวาการบริการสนับสนุนทั้งหมดทางเทคนิคและการ
บํารุงรักษาสําหรับเครื่องมือแพทยที่มีกําลังเปนไปตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
30. การซอม การบํารุงรักษาและการทดสอบ (Repair Maintenance and Testing) 
 กรณีการซอม บํารุงรักษาและทดสอบเครื่องมือแพทยตองเปนไปตามขอกําหนดเฉพาะแตละเครื่องมือ 
ศูนยเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาลดําเนินการตามขั้นตอนการจัดการเครื่องมือแพทย (SOP-06) ดังนี ้
 30.1 จัดทําเอกสาวิธีการซอมบํารุง การบํารุงรักษารวมถึงวิธีการทดสอบเครื่องมือแพทยตาม
ขอกําหนดของผูผลิต หรือจามมาตรฐานสากลที่กําหนดตามแตละเครื่องมือแพทยนั้นๆ 
 30.2 ดําเนินการจัดการเพื่อใหมั่นใจวาเอกสารที่จัดทําขึ้นระบุถึงคําแนะนําตางๆเพื่อใหการติดตั้ง
เปนไปอยางถูกตองและเครื่องมือแพทยสามารถทํางานไดตามวัตถุประสงคหลักจากการซอม การบํารุงรักษา
และการทดสอบ ทั้งนี้ปฏิบัติใดๆตามที่กําหนดไวตองดําเนินการตามที่ระบุไวในเอกสาร 
 30.3 จัดเก็บบันทึกการซอม การบํารุงรักษาและ 
 30.4 อุปกรณหรือเครื่องมือแพทยที่ใชในการทดสอบ มีการทําใหมั่นใจวาการรักษาสภาพและการใช
เครื่องมือแพทยเปนไปอยางเหมาะสมจะตองไดรับการทดสอบหรือทวนสอยตามชวงเวลาที่กําหนดหรือกอน
การใชงานตามมาตรฐานการวัดที่สามารถสอบกลับได 
31. การติดตั้งและการบริการ (Installation and Servicing) 
 31.1 การติดตั้ง (Instillation) 
  ในกรณีที่การติดตั้งเครื่องมือแพทยตองเปนไปตามขอกําหนดเฉพาะ ศูนยเครื่องมือแพทยของ
โรงพยาบาลมีกระบวนการดําเนินงานตามขั้นตอนการจัดการเครื่องมือแพทย (SOP-06) ดังนี ้
  31.1.1 จัดทําเอกสารวิธีการติดตั้งและการตรวจสอบรวมถึงวิธีการทดสอบเครื่องมือแพทย
ตามขอกําหนดของผูผลิต 
  31.1.2 มีการจัดการที่ทําใหมั่นใจวาเอกสารที่จัดทําข้ึนระบุถึงคําแนะนําตางๆเพื่อใหการติดตัง้
เปนไปอยางถูกตองและเครื่องมือแพทยสามารถทํางานไดตามวัตถุประสงคหลังจากการติดตั้งแลว ทั้งนี้การ
ติดต้ัง การตรวจสอบ การทดสอบใดๆตามที่กําหนดไวตองดําเนินการตามที่ระบุไวในเอกสาร 
  31.1.3 มีการจัดเก็บบันทึกการตรวจสอบและผลการทดสอบใดๆที่แสดงใหเห็นถึงการติดต้ังที่
เหมาะสม 
 31.2 การบริการ (Servicing) 
 กรณีที่การบริการเปนขอกําหนดที่ระบุเจาะจงไว ศนูยเครื่องมือแพทยมีการจัดทําเอกสารวิธีการปฏิบตัิ
และวิธีการทดสอบเพื่อใหมั่นใจวาการบริการเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุเจาะจงและตองจัดเก็บบันทึกของการ
บริการ 
32. การจัดจางภายนอก (Outsourced activities) 

ศนู
ยส์
นับ
สนุ
นบ
รกิ
าร 

สุข
ภา
พท่ี

 5



คูมอืคุณภาพและนโยบายศูนยเครื่องมือแพทย ฉบับแกไขครั้งที่ : - หนาที่  18 จาก 20 หนา 

รหัสเอกสาร : QM-MDC วันที่ประกาศใช: 

 

 ศูนยเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาลมีการดําเนินการจัดจางภายนอกตามขั้นตอนการจัดจางภายนอก 
(SOP-08)  
 32.1 มีการควบคุมกระบวนการจัดจางภายนอกภายใตขอบขายของหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการ
จัดทําศูนยเครื่องมือแพทย 
 32.2 จัดทําขอกําหนดเพื่อใหมั่นใจวากิจกรรมที่ดําเนินการโดยการจัดจางภายนอกสอดคลองกับ
ขอกําหนดที่ระบุไว 
 32.3 มีกระบวนการที่ทําใหมั่นใจวารูปแบบและขอบเขตของการควบคุมผูรับจางจากภายนอก 
(Outsource) จะขึ้นอยูกับผลกระทบที่มีตอการดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดของหลักเกณฑและวิธีการที่
ดีในการจัดทําศูนยเครื่องมือแพทย 
 32.4 มั่นใจวาในการจัดจางภายนอก (Outsource activities) ผูรับจางชวงไดรับการตรวจติดตาม 
(Audit) เสมือนเปนสวนหนึ่งของระบบโรงพยาบาล เวนแตวาผูรับจางชวงนั้นไดรับรองตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ดีในการจัดทําศูนยเครื่องมือแพทยในขอบขายที่ทําการจัดจางภายนอก 
 32.5 จัดทําขอตกลงที่เปนลายลักษณอักษรกับหนวยงานที่รับจางภายนอกเพื่อใหมั่นใจวามีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมทั้งดานความปลอดภัยและสมรรถนะของเครื่องมือแพทยรวมถึงเอกสารบันทึกและ
ขอตกลงดังกลาวไดถูกจัดเก็บโดยสอดคลองกับกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
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6. การตรวจติดตามและการเฝาระวัง 
(Surveillance and vigilance) 

33. ทั่วไป (General) 
 ศูนยเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาลไดดําเนินการจัดทําเอกสารขั้นตอนการดําเนินงานและนําไปปฏิบัติ
สําหรับการเฝาระวังความปลอดภัยและมรรถนะของเครื่องมือแพทยที่นําเขาสูกระยวนการและนาํออกไปใชงาน 
34. ขอเรียกรองเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย (Medical device complaints) 
 ศูนยเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาลมีดําเนินงานตามขั้นตอนการจัดการขอเรียกรอง (SOP-10) ดังนี ้
 34.1 จัดทําเอกสารขั้นตอนการดําเนินงานและนําไปปฏิบัติสําหรับ การจัดการขอรองเรียนเกี่ยวกับ
เครื่องมือแพทยและนําไปปฏิบัต ิ
 34.2 ทบทวนขอรองเรียนทั้งหมดและขอมูลอื่นๆที่เกี่ยวกับขอบกพรองและการเสื่อมสภาพของ
เครื่องมือแพทยของเครื่องมือแพทยพรอมทั้งรายละเอียดของสิ่งที่ไดดําเนินการและรายงานตอหนวยงานที่
เกี่ยวของทั้งหมดตามความเหมาะสม 
 34.3 บันทึกขอรองเรียนเกี่ยวกับเครื่องมือแพทยที่มีความบกพรองและสอบสวนหาสาเหตุหรือตนเหตุ
ของขอรองเรียน 
 34.4 เก็บรักษาบันทึกขอรองเรียนการสอบสวนและการปฏิบัติการใดๆที่ไดดําเนินการ 
 34.5 มีการดําเนินการที่เหมาะสมหลังจากการสอบสวนหาสาเหตุและประเมินขอรองเรียนแลว 
35. การเรียกคืน (Recall) 
 ศูนยเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาลมีมาตรการในการเรียกคืนเครื่องมือแพทยตามขั้นตอนการจัดการ
เครื่องมือแพทย (SOP-06) ดังนี้ 
 35.1 จัดทําเอกสารขั้นตอนการดําเนินงานในการเรียกคืนเครื่องมือแพทยอยางมีประสิทธิภาพและ
ทันทวงที เมื่อทราบหรือสงสัยวาจะบกพรองหรือมีการใชงานเสร็จแลว 
 35.2 มีการขอคําปรึกษาแนะนําจากผูบริหารและ/หรือคณะกรรมการเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล 
ที่มีอํานาจหนาที่ในการเรียกคืนเครื่องมือแพทยเพื่อเขาสูกระบวนการของศูนยเครื่องมือแพทย 
 35.3 จัดทํารายงานขอมูลการเรียกคืน 
36. การรายงานผลการทํางานอันผิดปกติหรือเหตุการณอันไมพึงประสงคที่เกิดขึ้น (Incident report) 
 36.1 ศูนยเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล จัดทําเอกสารและปฏิบัติตามขั้นตอนการรายงานผลการ
ทํางานอันผิดปกติหรือเหตุการณไมพึงประสงค (SOP-09) เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนด 
  36.1 การระบุถึงลักษณะของเหตุการณหรือปญหา 
  36.2 การสืบสวน 
  36.3 การวิเคราะหและประเมินผล 
  36.4 การกระทําที่ไดดําเนินการ 
 36.2 รายงานทุกเหตุการณมีการดําเนินการปฏิบัติการแกไขและรายงานผลการดําเนินงาน 
37. การตรวจติดตามภายใน (Internal audit) 
 ศูนยเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาลมีการตรวจติดตามภายในตามขั้นตอนการตรวจติดตามภายใน 
(SOP-11) ดังนี ้
 37.1 จัดทําเอกสารขั้นตอนการดําเนินงานโดยระบุหนาที่ความรับผิดชอบการวางแผนการดําเนินการ
ตรวจติดตามภายในการรายงานผลและการคงรักษาไวซึ่งบันทึกการตรวจติดตามภายใน 
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 37.2 จัดทําแผนการตรวจติดตามภายในพิจารณาถึงสถานภาพปจจุบันและความสําคัญของ
กระบวนการตลอดจนพื้นที่ที่จะทําการตรวจติดตามรวมทั้งผลของการตรวจติดตามในรอบที่ผานมา 
 37.3 กําหนดเกณฑการตรวจติดตามขอบขายความถี่และวิธีการตรวจติดตามภายใน 
 37.4 ดําเนินการตรวจติดตามภายในตามชวงระยะเวลาที่กําหนดเพื่อเฝาระวังการนําไปปฏิบัติและเพื่อ
เฝาระวังการนํากิจกรรมไปปฏิบัติและเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการจัดทําศูนย
เครื่องมือแพทย 
 37.5 รักษาไวซึ่งบันทึกการดําเนินการตรวจติดตามและผลการตรวจติดตาม 
 37.6 ดําเนินการเพื่อกําจัดความไมเปนไปตามที่กําหนดที่ตรวจพบและสาเหตุตองดําเนินการโดยไม
ลาชา 
38. การปฏิบัติการแกไข (Corrective action) 
 ศูนยเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาลมีการดําเนินการปฏิบัติการแกไขตามขั้นตอนการปฏิบัติการแกไข 
(SOP-12) 
 38.1 ดําเนินการเพื่อกําจัดสาเหตุของความไมเปนไปตามี่กําหนดที่ตรวจพบเพื่อใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการจัดทําศูนยเครื่องมือแพทย 
 38.2 จัดทําขั้นตอนการดําเนินงานไวเปนเอกสารโดยระบุถึง 
  38.2.1 การทบทวนความไมเปนไปตามที่กําหนด 
  38.2.2 การพิจารณาถึงสาเหตขุองความไมเปนไปตามที่กําหนด 
  38.2.3 การประเมินความจําเปนที่จะดําเนิน 
  38.2.4 การพิจารณาตัดสินและนําไปปฏิบัติซึ่งการดําเนินการตามที่กําหนดไวและถาเปนไปได
ควรรวมถึงการปรับปรุงเอกสารใหทันสมัย 
  38.2.5 การบันทึกผลของการสืบสวนหาสาเหตุและการดําเนินการ 
  38.2.6 การทบทวนการปฏิบัติการแกไขที่ไดดําเนินการและความสอดคลองกับหลักเกณฑ
และวิธีการที่ดีในการจัดทําศูนยเครื่องมือแพทย 
39. การปฏิบัติการปองกัน (Preventive action) 
 ศูนยเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาลมีแนวทางการดําเนินการปองกันตามขั้นตอนการปฏิบัติการปองกนั 
(SOP-13)  
 39.1 พิจารณาการดําเนินการเชิงรุกเพื่อกําจัดสาเหตุของแนวโนมการเกิดความไมเปนไปตามที่กําหนด
เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการจัดทําศูนยเครื่องมือแพทยและขอกําหนดทั้งนี้การ
ปฏิบัติการปองกันควรเหมาะสมกับผลกระทบของแนวโนมของปญหา 
 39.2 จัดทําเอกสารขั้นตอนการดําเนินงานโดยระบุถึง 
  39.2.1 การพิจารณาถึงแนวโนมการเกิดความไมเปนไปตามที่กําหนดและสาเหต ุ
  39.2.2 การประเมินความตองการในการดําเนินการเพื่อปองกันการเกิดงานหรือเหตุการณไม
เปนไปตามที่กําหนด 
  39.2.3 การพิจารณาตัดสินและนําไปปฏิบัติซึ่งการดําเนินการตามที่กําหนดไว 
  39.2.4 การบันทึกผลของการสืบสวนหาสาเหตุและการดําเนินการ 
  39.2.5 การทบทวนการปฏิบัติการปองกันที่ไดดําเนินการและประสิทธิผล 
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