
ประจ ำปี 2565 

Instruments 
พญ. อภิพร ณรงคนานุกูล 



เป้าหมาย 
 เพื่อผู้รับบริการได้รับบริการจากเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน  

มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  

 เพื่อให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์เพียงพอและพร้อมใช้งานตลอดเวลา 

 เพื่อท าการดูแลรักษา ซ่อมบ ารุง และจัดหาเครื่องมือตามความเหมาะสม 

 

 



ขอบเขตคณะกรรมการเครื่องมือ และบ ารุงรักษาเครือ่งมือ 

 ก าหนดหลักเกณฑ์และกลไกในการคัดเลือกเครื่องมือ 

 จัดหาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอส าหรับปฏิบัติงาน 

 จัดระบบตรวจสอบเครื่องมือ/อุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน 

 ผู้ใช้เครื่องมือพิเศษได้รับการอบรมเป็นการเฉพาะ 

 จัดระบบบ ารุงรักษาเครื่องมือที่มีประสิทธภิาพ 

 จัดระบบส ารองเครื่องมือ 

 



ตัวชี้วัด 
 ความเพียงพอของเครื่องมือ 

 ความพร้อมใช้ของเครื่องมือ 

 ประสิทธิภาพของเครื่องมือ 

 ประสิทธิภาพของช่างซ่อมบ ารุง 

 ความปลอดภัยจากการใช้เครื่องมือ 

 



ความเพียงพอเครื่องมือ 
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จ านวนการจัดซื้อเครื่องมือ แบ่งตามประเภท 

เพ่ิมบริการ ไม่เพียงพอ ทดแทน 

จัดซื้อเอง 
8 รายการ  27 เครื่องเช่น 
เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ+วัดความอ่ิมตัวของ
ออกซิเจน, ชุดควบคุมแรงดูดเสมหะหรือ
ของเหลวซัคชั่นไปปไ์ลน์, รถเข็นเปลนอน , ถัง 
O2 , โต๊ะเมโย , ตู้ข้างเตียง , ฉากกั้นเตียง  
ได้รับบริจาค (งบค่าเสื่อม/งบลงทุน/งบอบจ./งบเงินกู้
โควิท/สสจ./กรมควบคุมโรค/บริษัท/มูลนิธ/ิคนใจบุญ 
ซื้อให)้ 
15 รายการ  83 เครื่อง  เป็นเครื่องมือช่วยชีวิต
และเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยโควิท 
เช่น เครื่องกระตุกหัวใจ , เครื่องช่วยหายใจ , 
U/S , เครื่องไตเทียม, เครื่องติดตามการท างาน
ของหัวใจ, NST,EKG, เครื่องให้การรักษาด้วย
แสงเลเซอร์ก าลังสูง, เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วย
ไฟฟ้า, เครื่องจี,้ เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ +
เครื่องจับ O2 High Flow nasal cannular 
oxygen, เครื่องผลิตออกซิเจน   

 เคร่ืองป่ันฮีมาโตคริต, 
เคร่ืองกระตุน้กลา้มเน้ือดว้ยไฟฟ้า
, โคมไฟผา่ตดั, เคร่ืองชัง่,เกยO์2 

  



ความเพียงพอเครื่องมือ 

               เป้าหมาย : มีการจัดซื้อเครื่องมือนอกแผนไม่เกิน 2 ครั้ง/เดือน 
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ความพร้อมใช้ของเครื่องมือ 
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อัตราการตรวจสอบความพร้อมใช้ของเครื่องมือ 

เครื่องมือที่จ าเป็นในการบริการ เครื่องมือช่วยชีวิต 

เป้าหมาย 
เครื่องมือที่จ าเป็น 

ในการบริการ 
95% 

---------------------------- 
เครื่องมือช่วยชีวิต

100% 

ช่วงต่อเวรมีcase
ฉุกเฉิน ยุง่ไม่ได้
ตรวจสอบความพร้อม
ใช ้



การหยุดชะงักของเครื่องมือขณะปฏิบัติงาน 
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เครื่องมือช่วยชีวิต เครื่องมือพิเศษ เครื่องมือทั่วไป เครื่องมือสนับสนุนบริการ 

เป้าหมาย 
เครื่องมือช่วยชีวิต 

0 ครั้ง/เดือน  
--------------------------- 

เครื่องมือพิเศษ 
(ชิ้นเดียว / ราคาแพง / 

ซับซ้อน) 
≤ 1 ครั้ง/เดือน 

---------------------------- 
เครื่องมือทั่วไป 
≤ 3 ครั้ง/เดือน 

---------------------------- 
เครื่องมือสนับสนุนบริการ 

≤ 3 ครั้ง/เดือน 



เครื่องมือมีมาตรฐานและมีความปลอดภัย 



 
 
 

เครื่องมือมีมาตรฐานและมีความปลอดภัย 
ก าหนดหลักเกณฑ์และกลไกในการคัดเลือกเครื่องมือ 

 - เครื่องมือราคาตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป 
- ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือที่เสนอความต้องการซื้อ โดย
ต้องมีข้อมูลเปรียบเทียบอย่างน้อย 2 บริษัท 
- ผ่านมติเห็นชอบในที่ประชุมคณะกรรมการเครื่องมือ 2 ใน 3  



การสอบเทียบเครื่องมือ 
 การสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์โดยกองวิศวกรรมการแพทย์และมีการ

ติดตามประเมินจากกองวิศวกรรมการแพทย์ปีละ 1 ครั้ง 



การสอบเทียบเครื่องมือ 
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ร้อยละเครื่องมือที่ผ่านการสอบเทียบจากองค์กรภายนอก  

ติดวิกฤติ COVID-19 
จึงไม่มีกองวิศวกรรม
การแพทย์มาตรวจ 

ราคาค่าสอบเทียบบริษทั 
95,000บาท/ ร.พ. 60เตียง 

2,500บาท/รพ.สต. 

ราคาประเมินของกอง
วิศวกรรมการแพทย์
มาตรวจ176,648บาท 



การทวนสอบเครื่องมือภายใน 
 ผลการทวนสอบทุกเดือนอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ 100 %  

 

 

 ไม่ได้รับการทวนสอบ ตั้งแต่ปี 2562  
ช่างซ่อมบ ารุง ดูแลท าความสะอาด เป่าฝุ่น ตรวจเช็ค
หยอดน ้ามัน ทุก 6 เดือน , calibrate กับเครื่องชั่ง
น ้าหนักอื่น 
 

 

 

DTX 

Trop-T 

อุณหภูมิ
ตู้เย็น 

เครื่องชั่งน้ าหนัก 

16 ตู ้อุณหภูมิอยูใ่นช่วงท่ี
ก าหนด100% 

รพ.สต.ส่งมาทวน
สอบไม่ครบทุกรพ.
สต.(ช าผกัแพว,ชะอม, 
โป่งกอ้นเสา้,ทบักวาง) 



การเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้
เครื่องมือทางการแพทย์ 
 ตั้งแต่ปี 2560 – 2565 ไม่พบอุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนจากเครื่องมือ

ทั้งในผู้ใช้บริการและผู้รับบริการ 



ผู้ใช้เครื่องมือพิเศษได้รับ
การอบรมเป็นการเฉพาะ 



การพัฒนาบุคลากร : ผู้ใช้เครื่องมือแพทย์ 
 มีการอบรมผู้ใช้งานเมื่อมีการซื้อเครื่องมือใหม่ทุกครั้ง 

 มีการอบรมการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ/AED ปีละ 1 ครั้ง 

 



การพัฒนาบุคลากร : ผู้ใช้เครื่องมือแพทย์ 
 ปี 2565 อบรมวันที่ 18 ส.ค. 2565 

 



อบรมการใช้เครื่องช่วยกระบวนการปั๊ม  
และฟื้นคืนชีพ 



อบรมการใช้เครื่องช่วยหายใจแบบเคลื่อนที ่

 https://www.youtube.com/watch?v=jIiKMoZ1UVQ 



การซ่อมบ ารุง 

 มีการแบ่งกลุ่มเครื่องมือในการซ่อม 
 เครื่องมือที่ซ่อมได้เองท้ังหมด 

 เครื่องมือที่ซ่อมได้เองบางส่วน 

 เครื่องมือที่ซ่อมเองไม่ได ้

 เครื่องมือที่ซ่อมทันทีรอไม่ได้ 

 

คียซ่์อมผา่นระบบ RMC 
ประกันการ

ซ่อม 

ด่วน 

เครื่องมือ
ช่วยชีวิต 

ถึงหน้างาน 30 
นาท ี

ไม่ด่วน 

นอก
เวลา 

ถึงหน้างาน 5 
วัน 



การซ่อมบ ารุง:ผลการด าเนินงาน 
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบประเภทของเครื่องมือที่ซ่อม ปี2562-2565  

เครื่องมือความเสี่ยงสูง เครื่องมือความเสี่ยงปานกลาง เครื่องมือความเสี่ยงต ่า 

Defibrillator  / patient monitor /EKG/ 
U/S / Infusion pump /เคร่ือง O2 sat /
เคร่ืองน่ึงอบฆ่าเช้ือจุลินทรีย ์/ เกยO์2/ 
Larynx 
 

ครุภณัฑก์ารแพทยส่์งซ่อม 
119 รายการ  
ซ่อมบริษทั 25 รายการ 
เป็นเงิน    590,017  บาท  
ซ่อมU/S 245,000 บาท 
ซ่อมเคร่ืองน่ึง 4 เคร่ือง 
89,992 บาท(รอแทงจ าหน่าย 3 
เคร่ือง) 

 

งานส่งซ่อมทั้งหมด 
813 รายการ 



การซ่อมบ ารุง 
 การซ่อมเครื่องมือในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา : ที่ช ารุดบ่อย คือ EKG, BP (manual+auto), 

patient monitor, เครื่องวัด spO2 โดยส่วนที่ช ารุดคือ สายที่ติดกับตัวเครื่อง โดยท า
การแก้ไขเบื้องต้น คือ ใช้สายเกลียวมาพันสาย เพื่อลดการหักงอและเพิ่มความแข็งแรง
และอายุการใช้งาน ( ซ่อมเอง 36 รายการ) 

 



การซ่อมบ ารุง 

 ปี2565ไม่มอีัตราการซ่อมซ ้าในเครื่องมือชิ้นเดิมหรืออาการเดิม ภายใน 6 เดือน  
 

 อัตราของเครื่องมือที่มีความเสี่ยงสูงถูกซ่อมแซมให้พร้อมใช้งาน (ภายใน 1 เดือน)  
100% ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา 



การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 

มีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ในเครื่องมือที่ใช้แบตเตอรี่ ทุก 2 ปี 

 ปี 2565 เปลี่ยนแบตเตอร่ีพิจารณาเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นเคร่ืองๆไป ตามความ
เหมาะสม (งบประมาณมีจ ากัด) 

 เครื่องชั่งน ้าหนัก มีช่างดูแลท าความสะอาด เป่าฝุ่น ตรวจเช็คหยอด
น ้ามัน ทุก 6 เดือน 

ส่งตรวจเครื่องมือ (DTX TropT) ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน 

 ใชส้ายพันรอบสาย ในเครื่องมือที่มีสายเชื่อมต่อ เช่น EKG/ pulse 
oximetry เพ่ิมความแข็งแรงและยืดอายกุารใช้งาน  

 

 

 



ผลงานภาคภูมิใจปี2565 



จัดหาเครื่องมืออย่างเพียงพอในสถานการณ์ COVID19 
กล้องถ่ายภาพความร้อนเพื่อใช้วัดอุณหภูมิร่างกาย 

Thermal Scan/เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ 

เครื่องจับออกซิเจนในเลือด/เครื่องผลิตออกซิเจน 

เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง/เพิ่มเกย์
O2 /ถังO2 /เคร่ืองเอก็ซเรย์ (Portable) 

ตู้ปลอดเชื้อ / รถตรวจโควิด ขับเคลื่อนได้ /
แคปซูลความดันลบ/รถเข็นนั่งความดันลบ 

เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวิดิทัศน์/ 

เครื่องช่วยกระบวนการปั๊ม และฟื้นคืนชีพผู้ป่วย 

 

 



ปรับปรุงระบบออกซิเจนไปป์ไลนใ์นตึกผู้ป่วยในหญิง 
 -เดิม มีออกซิเจน 19 จุด ตอ้งใชอ้อกซิเจนร่วมกนั และเวลา

ซคัซัน่ ตอ้งลากเคร่ืองซคัซัน่ไปมา ไม่สะดวก 
-ปรับเปล่ียน เพ่ิมออกซิเจน เป็น 34 จุด และมีซคัซัน่ไปป์
ไลน์ ดว้ย   



ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 



ปัญหาและการแก้ไข 
 ไม่สามารถทวนสอบเครื่องชั่งน ้าหนักได้ และไม่สามารถบ ารุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือได้ 

เนื่องจากช่างมีจ านวนน้อย เช่นการดูแลเครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท การเปลี่ยนCuff 
BP/เครื่องชั่งน ้าหนัก / เกยO์2  

 

 

 

 

 

*การแก้ไข : ขอเพิ่มจ านวนบุคลากรช่าง 

 

 

 



ปัญหาและการแก้ไข 
 ไม่มีห้องเก็บส ารองเครื่องมือทางการแพทย์ และไม่มีพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการซ่อมบ ารุง

เครื่องมือทางการแพทย์ 

 

 

 

 

*การแก้ไข : ขอห้องส าหรับเก็บส ารองเครื่องมือทางการแพทย์ และพื้นที่ส าหรับซ่อมบ ารุง
เครื่องมือทางการแพทย์ 

 

 

 

 



ปัญหาและการแก้ไข 

 เครื่องมือทางการแพทย์ ไม่ได้รับการสอบเทียบ ตั้งแต่ ปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์โค
วิด-19 และกองวิศวกรรมการแพทย์ไม่ออกมาให้บริการฟรีแล้ว ต้องมีค่าใช้จ่าย 

*การแก้ไข : ของบประมาณเพื่อจ้างหน่วยงานภายนอกเข้าสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ 
เพราะ ค่าใช้จ่ายถูกกว่ากองวิศวกรรมการแพทย์ ราคาเหมาจ่ายโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง 
95,000 บาท ไม่จ ากัดจ านวนชิ้น ครอบคลุม 64 รายการ และ รพ.สต.ละ 2,500 บาท 

 

 

 

 



แผนการด าเนินงานในรอบปีถัดไป 



แผนการด าเนินงาน 
 พัฒนาการทวนสอบเครื่องมือทางการแพทย์ได้ด้วยตนเองส าหรับเครื่องมือ

พื้นฐาน เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ/ เครื่องชั่งน ้าหนัก/ เครื่องวัดความดันโลหิต
แบบใช้ปรอท 

 เสริมความรู้และความช านาญให้แก่ช่าง  พร้อมจัดหาเครื่องมือที่ใช้ในการ
ทวนสอบได้ด้วยตนเองส าหรับเครื่องมือพื้นฐาน 

 ส ารวจเครื่องมือที่มีความจ าเป็นในการวางแผนบ ารุงรักษาเชิงป้องกันให้
ครอบคลุม น าผลที่ได้มาวางแผนบ ารุงรักษาเพื่อให้เครื่องมือมีความพร้อมใช้
งาน ท าหน้าที่ได้เป็นปกติ (ข้อเสนอแนะ จาก Reaccredit ครั้งที่ 4) 

 

 

 

 



Thank You 


