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ศูนย์เครื่องมือแพทย์ (Medical Device Center) 

ศูนย์ปฏิบัติการด้านเครื่องมือแพทย์ เป็น
ศูนย์กลาง ให้มีความเพียงพอ พร้อมใช้ ได้
มาตรฐานปลอดภัยกับผู้ใช้และผู้มารับบริการ
➢ การรวบรวมและหมุนเวียนเครื่องมือแพทย์ใช้

ระหว่างหอผู้ป่วย 
➢ มีกระบวนการจัดการเครื่องมือในด้านการใช้

งาน การซ่อมและบ ารุ งรั กษา ทดสอบ
มาตรฐาน การยกเลิก ติดตามประเมินผล 
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ค าจ ากัดความ (Definition)



2560
2561

2562
2563-64

2565

เพียงพอ
• หน่วยงานส าคัญ ER LR ICU 

NICU OR ไตเทียม มีเครื่องมือ
จ าเป็นขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐาน
เพียงพอครอบคลุมทุกหน่วยใน 
รพ. ทั้งในสภาวะปกติและ
ฉุกเฉิน

พร้อมใช้
• ผ่านกระบวนการ

ตรวจสอบ/ ทดสอบ/ 
ทวนสอบ/บ ารุงรักษา
เชิงป้องกันแยกตาม
ประเภทความเสี่ยง
อย่างต่อเนื่อง

ได้มาตรฐาน
• วิธีการในการดูแล/ 

บ ารุงรักษาตามเกณฑ์
มาตรฐานกรม สบส. 
และมาตรฐานสากล

ปลอดภัย
• เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

และประชาชนผู้มารับ
บริการมีความ
ปลอดภัยในการใช้
เครื่องมือแพทย์

ยกร่างมาตรฐาน
ทดลองใช้ 13 แห่ง

น ามาตรฐาน
- ทดลองใช้ 20 แห่ง
รับรอง 3 แห่ง

ส่งเสริม
มาตรฐานฯขยาย
ใช้โรงพยาบาล
ประจ าจังหวัด 76 
แห่ง
รับรอง 7 แห่ง

ส่งเสริมมาตรฐาน
ฯโรงพยาบาล
สมเด็จพระ
ยุพราช, M1 ,M2
รวม 128 แห่ง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้โรงพยาบาล
➢ สามารถจัดตั้งศูนย์เครื่องมือแพทย์ทีม่ีระบบการบริหารจัดการ

เครื่องมือแพทย์ให้เพียงพอ พร้อมใช้ มีคุณภาพมาตรฐาน และ
ปลอดภัย

➢ ลดการสะสมเครื่องมือแพทย์ตามหน่วยงานต่าง ๆ และลดการ
จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ซ้ าซ้อน ลดภาระงานของพยาบาล โดยใช้
ระบบการรวมศูนย์เครื่องมือแพทย์เพื่อเวียนใช้ระหว่างหอผู้ปว่ย 

➢ มีศูนย์เครื่องมือแพทยท์ี่ได้มาตรฐานผ่านระบบการประเมนิและ
รับรองโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สร้างความมั่นใจให้
ผู้ใช้งานและประชาชนผู้มารับบริการ

ใ ห้ ก า ร รั บ ร อ ง
มาตรฐานการจัดการ
ศูนย์เครื่องมือแพทย์
ของโรงพยาบาลครบ
ทั้ง 12 เขต

โรงพยาบาลต้นแบบที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ได้รับรางวัลศูนย์เคร่ืองมือแพทย์ ระดับพัฒนาดีเด่น

จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ปีงบประมาณ 2561

- รพ.พหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี
- รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
- รพ. พัทลุง จังหวัดพัทลุง

ปีงบประมาณ 2562
- รพ.อ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ
- รพ.สุรินทร์จังหวัดสุรินทร์
- รพร.ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
- รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
- รพ.ลูกกา จังหวัดปทุมธานี
- รพ.นราธวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส
- รพ.ก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร

เ-ปา้หมาย 
โรงพยาบาล
ในระดบั F1 

จ านวน 86
แห่ง
-จดัหลกัสตูร
อบรม

- ติดตาม ให้ก าร
รับรองมาตรฐาน 
(ใหม่/ต่ออายุการ
รับรอง)



โครงการพัฒนาสถานบริการสุขภาพต้นแบบ ด้านวศิวกรรมการแพทย์
(ระบบการจัดการศูนยเ์คร่ืองมอืแพทย)์ ปีงบประมาณ 2560



ขอบเขตของโครงการ
ศึกษา ระบบการจัดการด้านศูนย์เครื่องมือทางการแพทย์ ที่

เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ จากสถานพยาบาลที่ได้รับรองผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน HA จ านวน ๑๐ แห่ง และ JCI  จ านวน ๒ แห่ง 

รวม ๑๒ แห่ง 

❑ ไดส้ถานบรกิารสขุภาพตน้แบบ เป็นรูปแบบการพฒันา
❑ ลดความเหลือ่มล า้ในการเขา้ถงึเครือ่งมอืทางการแพทย ์เกดิความปลอดภยั

ส าหรบัประชาชนผูม้ารบับรกิาร 
❑ มเีครอืข่ายชว่ยในการพฒันาและจดัการดา้นเครือ่งมอืทางการแพทย์
❑ บคุลากรใชอ้ปุกรณไ์ดอ้ยา่งเตม็ประสทิธิภาพ โดยปฏิบตัติามกระบวนการทีจ่ดัไว้

และมวีธีิปฏิบตัทิีด่ี



ล าดับที่ สบส.เขต ชื่อ รพ มาตรฐาน

1. เขต 1. เชียงใหม่ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ HA /R4 -

2. เขต2. พิษณุโลก รพ.แม่สอด HA /R3 -

3. เขต3. นครสวรรค์ รพ. ก าแพงเพชร HA /R3 -

4. เขต 4. นนทบุรี รพ.พระนารายณ์มหาราช HA /R3 -

5. เขต 5. ราชบุรี รพ. พหลพลพยุหเสนา HA /R1 -

6. เขต 6. ชลบุรี รพ. ชลบุรี HA /R2 JCI

7. เขต 7. ขอนแก่น รพ.พล HA /R2 -

8. เขต 8.อุดรธานี รพ. สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ HA /R3 JCI

9. เขต 9. นครราชสีมา รพ.ปราสาท HA /2 -

10. เขต 10.อุบลราชธานี รพ.อ านาจเจริญ HA /R1 -

11. เขต 11. สุราษฎร์ธานี รพ.ทุ่งสง HA /R1 -

12. เขต 12. สงขลา รพ.พัทลุง HA /3 -



ยกร่าง ฯ ข้อก าหนดในคู่มือฯทั้งหมด 
39 ข้อ
ส่วนที่ 1 : บทน า
ส่วนที่ 2 : องค์กรและระบบการจัดการ
ส่วนที่ 3 : การก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบ
ส่วนที่ 4 : การบริหารทรัพยากร
ส่วนที่ 5 : ศูนย์เครื่องมือแพทย์และ
ข้อก าหนดเฉพาะของเครื่องมือ
ส่วนที่ 6 : การตรวจติดตามและการเฝ้า
ระวัง

มาตรฐาน HA:
เครื่องมือและระบบ
สาธารณูปโภค (ENV.2)
องค์กรสร้างความ
มั่นใจว่ามีเครื่องมือ
ท่ีจ าเป็น พร้อมใช้
งานท าหน้าท่ีได้
เป็นปกติ และมี
ระบบ
สาธารณูปโภคท่ี
จ าเป็นอยู่
ตลอดเวลา

มาตรฐานJCI :

FMS.8 – FMS.8.1

Medical equipment 





ปีงบประมาณ 2561 • ส่วนที่ 1 : บทน า
• ส่วนที่ 2 : องค์กรและระบบการ

จัดการ
• ส่วนที่ 3 : การก าหนดหน้าที่

ความรับผิดชอบ
• ส่วนที่ 4 : การบริหารทรัพยากร
• ส่วนที่ 5 : ศูนย์เครื่องมือแพทย์

และข้อก าหนดเฉพาะของ
เครื่องมือ

• ส่วนที่ 6 : การตรวจติดตามและ
การเฝ้าระวัง

ข้อก าหนดในคู่มือฯทั้งหมด 39 ข้อ

น าหลตกเกณฑ ์ฯ สู่การปฏบิัตต ิ> 19 แห่ง 

ผ่านเกณฑก์ารประเมนิร ตบัรองเป็นรพ.ตน้แบับัดา้นการจตดการ
ศนูยเ์คร ือ่งมอืแพทย ์ในระดตบัพตฒนาดเีดน่ 3 แห่ง



ศนูยเ์คร่ืองมือแพทยต้์นแบบ
ระดบัพฒันาดีเด่นประจ าปี
2561

1.รพ.เชียงรายประชานุ
เคราะห์ จ.เชียงราย
2.รพ.พทัลงุ จ.พทัลงุ
3.รพ.พหลพลพยหุเสนา จ.
กาญจนบรีุ





ปีงบประมาณ 2562
น าหลตกเกณฑ ์ฯ สู่การปฏบิัตต ิ> รพ.ประจ าจ ตงหวตด 77 แห่ง 

ผ่านเกณฑก์ารประเมนิร ตบัรองเป็นรพ.ตน้แบับัดา้นการจตดการศนูย ์
เคร ือ่งมอืแพทย ์ในระดตบัพตฒนาดเีดน่ 7 แห่ง (รพท.6แห่ง รพช1แห่ง)

ปีงบประมาณ 2562

- รพ.อ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ

- รพ.สุรินทร์จังหวัดสุรินทร์

- รพร.ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

- รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

- รพ.ลูกกา จังหวัดปทุมธานี

- รพ.นราธวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส

- รพ.ก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร

พธิมีอบัใบัประกาศนียบัตตร ในการประชมุชีแ้จงนโยบัายและแนวทางขตบัเคลือ่นการด าเนินงาน

กรมสนตบัสนุนบัรกิารสุขภาพภายใตยุ้ทธศาสตรช์าต ิประจ าปีงบัประมาณ พ.ศ.2563

วตนจตนทร ์ที ่18 พฤศจกิายน 2562 เวลา 09.00 น. 

ณ หอ้งแกรนดค์อนเวนช ตน่ โรงแรม ทเีค พาเลซ แอนด ์คอนเวนช ตน่ แจง้วตฒนะ 

กรงุเทพมหานคร



ปัจจุบัน
มีศูนย์เครื่องมือแพทย์
ต้นแบบ 10 แห่ง
เป้าหมายภายในปี 2565 
ครบ12แห่ง ครอบคลุมทั้ง 
12 เขตบริการสุขภาพ





เป้าหมายศูนย์เครื่องมือแพทย์ ปี 63-64เป้าหมายศูนย์เครื่องมือแพทย์ ปี 63-64

กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เป้าหมาย โรงพยาบาล ระดับ M1 M2 และ รพร. 128 แห่ง/รพประจ าจังหวัด(รพศ.รพท) 3 แห่ง
M1 M2 รพร. รวม

ศบส.1 10 3 13 (3)
ศบส.2 6 2 8 +1รพท รพศ ; (2 +1)
ศบส.3 4 1 5 (3)
ศบส.4 10 0 10+1รพท รพศ ; (2 +1)
ศบส.5 11 1 12 (3)
ศบส.6 10 1 11(3)
ศบส.7 12 2 14+1รพท รพศ  ;(3+1)
ศบส.8 4 5 9 (2 + 1*)
ศบส.9 17 0 17(3)

ศบส.10 6 2 8 (3)
ศบส.11 12 2 14 +1รพท รพศ ; (3+1)
ศบส.12 5 2 7 (3)

รวม 107 21 128+4รพศ /รพท

ในวงเล็บ=(รพเปา้หมาย M1 M2 
รพร. ท่ีพรอ้มประเมินส่งรายช่ือให้
กอง+1รพท/รพศ เฉพาะเขตท่ียงัไม่มี
ตน้แบบ)

ยงัไม่มีรพ.ตน้แบบในระดบั รพท/รพศ

ยงัไม่มีรพ.ตน้แบบในระดบั รพท/รพศ

ยงัไม่มีรพ.ตน้แบบ

ยงัไม่มีรพ.ตน้แบบ

ยงัไม่มีตน้แบบ



การเตรียมความพร้อมเบ้ืองต้นของโรงพยาบาลในการขอรับการประเมินศูนย์เคร่ืองมือแพทย์



กองวิศวกรรมการแพทย์
พัฒนาศูนย์เครื่องมือแพทย์ต้นแบบให้ครบทุกเขตบริการ

สุขภาพ > พัทลุงโมเดล
o ออกข้อก าหนด/ปรับปรุง ทบทวนมาตรฐาน ศูนย์

เครื่องมือแพทย์ /คู่มือแนวทางปฏิบัติ 
o ออกหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานศูนย์เครื่องมือ

แพทย์(ระดับพัฒนาดีเด่น,ระดับคุณภาพ) /คู่มือ
แนวทางปฏิบัติ คู่มือการประเมินตนเอง

o ประเมินมาตรฐานศูนย์เครื่องมือแพทย์/คู่มือ
แนวทางปฏิบัติ

o เสนอรายชื่อ รพ. ผ่านเกณฑ์ประเมินให้อธิบดีลง
นามในประกาศผลและใบประกาศรับรองศูนย์
เครื่องมือแพทย์

o จัดอบรม ให้ความรู้ ศบส. 1-12
o จัดท าหลักสูตรอบรมการบริหารจัดการเครื่องมือ

แพทย์ในโรงพยาบาล
o ลงพื้นที่สนับสนุนศบส./รพ.ตามร้องขอ
o จัดท าระบบสารสนเทศสนับสนุนระบบการ

ประเมิน/GIS
o สร้างภาคีครือข่าย > มหาวิทยาลัย รพ สรพ

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
o ลงพื้นที่ส่งเสริม สนับสนุน การจัดตั้งศูนย์เครื่องมือ

แพทย์ให้กับโรงพยาบาลให้ผ่านเกณฑ์ระดับพัฒนา
ดีเด่นและระดับคุณภาพ

o อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ การจัดตั้งศูนย์เครื่องมือ
แพทย์ในโรงพยาบาลตามหลักสูตรมาตรฐานของ
กองวิศวกรรมการแพทย์ก าหนด

o ติดตาม ประเมินผลเบื้องต้นตามเกณฑ์ประเมินที่
กองวิศวกรรมการแพทย์ก าหนด

o รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี

โรงพยาบาล
o น ามาตรฐาน วิธีการไปปฏิบัติ
o จัดท า QM 
o รักษาคุณภาพมาตรฐาน
o สร้างศูนย์ศึกษาเรียนรู้ถ่ายทอดมาตรฐาน

ศูนย์เครื่องมือแพทย์ในระดับพื้นที่(ศูนย์
เครื่องมือแพทย์ของรพต้นแบบทั้ง 12
เขต) กองก าหนดกรอบมาตรฐานของศูนย์
เรียนรู้และมอบใบประกาศรับรองศูนย์

พัทลุงโมเดล



1. ศึกษาท าความเข้าใจขอ้ก าหนด
39 ข้อ

ส่วนที่ 1 : บทน า
ส่วนที่ 2 : องค์กรและระบบการจัดการ
ส่วนที่ 3 : การก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบ
ส่วนที่ 4 : การบริหารทรัพยากร
ส่วนที่ 5 : ศูนย์เครื่องมือแพทย์และ
ข้อก าหนดเฉพาะของเครื่องมือ
ส่วนที่ 6 : การตรวจติดตามและการเฝ้า
ระวัง



2. ประเมินความพร้อมเบื้องต้นตามแบบประเมินตนเอง/ผ่านระบบออนไลน์



3.จตดเตรยีมเอกสาร หลตกฐาน ทีเ่กีย่วขอ้ง คูม่อืคณุภาพและเอกสารตามขอ้ก าหนด



1.นโยบาย แผน ขอบเขตการ
ด าเนินงาน

2.บุคลากร โครงสร้าง 

3.สถานที่

4.กระบวนการ วิธีการ มาตรฐาน

5.เคร่ืองมอื

6.โปรแกรมสนับสนุน

7.การประเมินความ
พงึพอใจ/ตัวชีวั้ด

4. เตรียมความพร้อมใน 7 ประเด็นหลัก
-เอกสารหลักฐาน



ขั้นตอนการด าเนินงานของ ศบส.1-12 ขั้นตอนการด าเนินงานของ ศบส.1-12 

กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

1.ท าหนังสือแจ้งรพ.เป้าหมาย
➢ แจ้งแผนการด าเนินการให้กองวศ.
➢ แจ้งแผนรพ เป้าหมาย ส่งเอกสาร แบบประเมินตนเอง คู่มือที่เกี่ยวข้องให้กับ รพ.
➢ จัดอบรม หรือ...
2. ลงพื้นที่
➢ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ ขั้นตอนวิธีการด าเนินงาน
➢ ผู้รับผิดชอบของ รพ.น าเสนอระบบการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาล
➢ บรรยายแนวทาง วิธีการจัดท าศูนย์เครื่องมือแพทย์ตามคู่มือฯ ศูนย์เครื่องมือแพทย์
โดยคณะท างาน ฯ ศบส.
➢ ลงพื้นที่ด าเนินการประเมินความพร้อม 39 ข้อ ให้ข้อเสนอแนะ และเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด
➢ ส ารวจ/ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาล
➢ สรุปผลการลงพื้นที่ให้กับผู้รับผิดชอบ/คณะท างาน ของโรงพยาบาล
3.ติดตามผลการด าเนินงาน
➢ เก็บข้อมูล/สรุปผลตามแบบฟอร์มก าหนด



ศบส.ลงพื้นที่ส่งเสริม จัดเก็บข้อมูล ให้ข้อเสนอแนะ
1.ตามข้อก าหนด 39 ข้อ(ตามแบบฟอร์มประเมิน)
2.ประเมินความพร้อมเบื้องต้นใน 7 ประเด็นหลัก

1.นโยบาย แผน ขอบเขตการ
ด าเนินงาน

2.บุคลากร โครงสร้าง 

3.สถานที่

4.กระบวนการ วิธีการ/มาตรฐาน 
ในการบ ารุงรักษาเคร่ืองมอื

5.เคร่ืองมอื

6.โปรแกรมสนับสนุน

7.การประเมินความ
พงึพอใจ/ตัวชีวั้ด



กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ขั้นตอนการด าเนินงานของ ศบส.1-12 ขั้นตอนการด าเนินงานของ ศบส.1-12 
4. ศบส.สรุปผลส่งกองวศ.
➢ เอกสารหลักฐาน



กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

4. ศบส.สรุปผลส่งกองวศ.
➢ เอกสารหลักฐาน

ขั้นตอนการด าเนินงานของ ศบส.1-12 ขั้นตอนการด าเนินงานของ ศบส.1-12 



การขอรับการตรวจประเมินศูนย์เครื่องมือแพทย์ กองวิศวกรรมการแพทย์ ด าเนินการการขอรับการตรวจประเมินศูนย์เครื่องมือแพทย์ กองวิศวกรรมการแพทย์ ด าเนินการ

กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

5. ขั้นตอนการขอรับการตรวจประเมิน
➢ศบส.แจง้รายช่ือรพ.ท่ีมีความพรอ้มขอรบัการประเมิน ฯ
➢กองวศ.พิจารณาเอกสารหลกัฐานครบถว้น
➢ก าหนดแผน/แจง้ รพ. ศบศ.
➢ลงพืน้ท่ีประเมิน
➢คณะท างานประชมุสรุปผลการประเมิน
➢กองวศ.ประกาศผล
➢กองวศ.ท าเรื่องเสนอ.กรมสบส.มอบใบรบัรองให ้รพ.



กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

5. การขอรับการตรวจประเมิน
➢ เอกสารหลักฐานที่ต้องมีแนบ

การขอรับการตรวจประเมินศูนย์เครื่องมือแพทย์ กองวิศวกรรมการแพทย์ ด าเนินการการขอรับการตรวจประเมินศูนย์เครื่องมือแพทย์ กองวิศวกรรมการแพทย์ ด าเนินการ



กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

5. การขอรับการประเมินรับรองมาตรฐาน
➢ เอกสารหลักฐานที่ต้องมีแนบ

ผลการประเมิน 39 ข้อโดยศบส.

บญัชีรายการเอกสาร sop/wi/อา้งอิง แบบฟอรม์



เกณฑ์การให้คะแนนเกณฑ์การให้คะแนน

กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



ต้องได้อย่างน้อย 4.5 คะแนนขึน้ไป



ระดับพัฒนาดีเด่น (ระยะเวลารับรอง 3 ปี)
➢ เล่มคู่มือคุณภาพและเอกสารที่อ้างอิงถึง (QM)
➢ ผ่านเกณฑ์ประเมิน 39 ข้อผลรวมคะแนนตั้งแต่ 4.5 ขึ้นไป
➢ มีเครื่องมือแพทย์ที่รวมศูนย์

อย่างน้อย 5 รายการ (รพ.ระดับ S A)
อย่างน้อย 3 รายการ (รพ.ระดับ M1 M2 F1 F2)

➢ ผลประเมินความพึงพอใจ(ถ้าม)ี
➢ KPI > เพียงพอ พร้อมใช้ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย
➢ ความรู้ความช านาญในงานที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบตัิ(พูดคุย สอบถาม/ปฏิบตัิ)
➢ ข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปี
➢ งานบริการด้านวิชาการ (จัดอบรมให้ความรู้การใช้ บ ารุงรักษาส าหรับผู้ใช้งาน)

เกณฑ์การประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล



เกณฑ์การประเมนิเพ่ือรับรองมาตรฐานศูนย์เคร่ืองมือแพทย์ในโรงพยาบาล

กองวิศวกรรมการแพทย ์ประกาศผลการประเมิน กรมสนนุบรกิารสขุภาพมอบใบประกาศนียบตัร



➢ ผลการด าเนินงานของศนูย์เครื่องมือแพทย์ในแต่ละปีอย่างต่อเนื่อง (ปริมาณ คุณภาพ) เช่น การ
ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อม บ ารุงรักษาเครือ่งมือแพทย์ อัตราการซ่อมลดลง 

➢ KPI > เพียงพอ พร้อมใช้ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย
➢ ผลประเมินความพงึพอใจอย่างต่อเนื่อง
➢ ผลงานด้านวิชาการต่อเนื่อง(ฝึกอบรมให้ความรู้บคุลากรภายใน ผลงานวัตกรรมเด่น)
➢ ผลงานการให้บริการเครือขา่ยภายนอกโรงพยาบาล (ทดสอบ ตรวจสอบ ซ่อมบ ารุงรักษา

เครื่องมือของรพ.เครือขา่ย รพสต อบรมให้ความรู)้
➢ ฐานข้อมูลเครื่องมือแพทย(์เครื่องมือแพทย์ที่น ามารวมศูนย/์เครื่องมือแพทย์แบ่งตามระดับความ

เสี่ยง/เครื่องมือแพทย์ทั้งหมด)

การติดตามประเมินผลในรอบระยะเวลาของการรับรอง(3 ป)ี



ศูนย์เครื่องมือแพทย์ระดับคุณภาพ : (ต้นแบบการจัดการที่ดีและเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน ถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ตามแนวทางท่ีกองวิศวกรรมการแพทย์ก าหนด)
➢ ผ่านมาตรฐานศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล 39 ข้อ ในระดับพัฒนาดีเด่น 
➢ มี KPI ครบทุกด้าน( เพียงพอ พร้อมใช้ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย)และผลประเมินตาม kpi >90
➢ ผลประเมินความพงึพอใจ > 90
➢ มีผลงานด้านวิชาการต่อเนื่อง(ฝึกอบรมบุคลากรภายใน นวัตกรรมเด่น)
➢ การให้บริการเครอืข่ายภายนอกโรงพยาบาล (ทดสอบ ตรวจสอบ ซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องมือของ

รพ.เครอืข่าย รพสต อบรมให้ความรู้) 
➢ ผลการด าเนินงานของศนูย์เครื่องมือแพทย์ในแต่ละปีอย่างต่อเนื่อง (ปริมาณ คุณภาพ)

เกณฑ์การประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล

อนาคต >ศูนย์เครื่องมือแพทย์ระดับคุณภาพ พัทลุงโมเดล



ศูนย์เครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลพัทลุง 
▪ งานตรวจ/ซ่อมแซม/แก้ไขปรับปรุง
▪ งานบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน
▪ ทดสอบค่ามาตรฐานเครื่องมือแพทย์
▪ งานบริการเครื่องมือรวมศูนย์ให้มีความเพียงพอ และพร้อมใช้
▪ ฝึกอบรมการใช้ /บ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ให้กับบุคคลากร

ภายในโรงพยาบาล

ศูนย์เครื่องมือแพทย์จังหวัดพัทลุง 

โรงพยาบาลชุมชน 10 แห่ง /ร.พ.สต. /
อสม./เครื่องมือแพทย์ผู้ป่วยรักษาต่อเนื่องท่ีบ้าน

▪ เพื่อบ ารุงรักษาเชิงป้องกันและทดสอบคา่มาตรฐาน
เครื่องมือแพทย์ให้กับ รพช. ,รพ.สต. ในจังหวัดพัทลุง 
รวมถึงการใช้ทรพัยากรร่วมกนัภายในจังหวัดเพื่อลด
ภาวะความขาดแคลนเครืองมือแพทย์บางรายการ 

▪ ลดงบประมาณในการจัดหาทีม่ีมากเกนิความจ าเปน็ 
▪ อบรม วิชาการให้ความรูแ้ก่พยาบาลผู้ใช้งาน และช่าง

ประจ าโรงพยาบาลชุมชนคณะกรรมการศนูย์เครื่องมอื
แพทย์ประจ าจังหวัด สสจ. สสอ. รพช. และรพ.พัทลุง

ศักยภาพเครื่องมือแพทย์รวมศูนย์

พัทลุงโมเดล: เพียงพอ พร้อมใช้ ปลอดภัย เชื่อถือได้

สรุปผลการด าเนินการบ ารุงรักษาและทดสอบเครื่องมือ รพช รพ.สต. อสม.

การใหบ้รกิารเครอืข่าย



ข้อก าหนดในคู่มือฯทั้งหมด 39 ข้อ
ส่วนที่ 1 : บทน า
ส่วนที่ 2 : องค์กรและระบบการจัดการ
ส่วนที่ 3 : การก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบ
ส่วนที่ 4 : การบริหารทรัพยากร
ส่วนที่ 5 : ศูนย์เครื่องมือแพทย์และ
ข้อก าหนดเฉพาะของเครื่องมือ
ส่วนที่ 6 : การตรวจติดตามและการเฝ้า
ระวัง

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ :
ด้านที่ 6 ด้านเครื่องมืออุปกรณ์
ทางการแพทย์และสาธารณสุข
1.เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล
2. การใช้งานและบ ารุงรักษา
เครื่องมือแพทย์ 
3. การตรวจสอบ ทดสอบ
เครื่องมือแพทย์ 
4. การซ่อมบ ารุงเครื่องมือแพทย์
5. การยกเลิกการใช้งานเครื่องมือ
แพทย์

มาตรฐาน HA:
เครื่องมือและระบบ
สาธารณูปโภค (ENV.2)
องค์กรสร้างความ
มั่นใจว่ามีเครื่องมือ
ท่ีจ าเป็น พร้อมใช้
งานท าหน้าท่ีได้
เป็นปกติ และมี
ระบบ
สาธารณูปโภคท่ี
จ าเป็นอยู่
ตลอดเวลา

มาตรฐานJCI :

FMS.8 – FMS.8.1

Medical equipment 



กลุ่มไลนต์น้แบบศนูยเ์ครื่องมือแพทยใ์นโรงพยาบาล หนา้เวบไซตร์วบรวมองคค์วามรูแ้ละเอกสารอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัศนูยเ์ครื่องมือแพทยใ์นโรงพยาบาล และ
ระบบประเมินตนเองออนไลน์

ตดิต่อสอบถามเพิม่เตมิ: 
รักศักดิ ์นิลฉาย 086-282-1234  
งานวิศวกรรมระบบบริการสุขภาพ กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
กองวิศวกรรมการแพทย ์02-149-5680 ต่อ1386

facebook.com/SEEHOSP


