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ข้อก ำหนด 

ด้ำนเครื่องมือแพทย์ในโรงพยำบำล 
  

ขอบข่ำย 
1. ข้อก ำหนดด้ำนเครื่องมือแพทย์ในโรงพยำบำลนี้ก ำหนดข้อแนะน ำและวิธีกำรเลือก กำรใช้ 

กำรดูแลและกำรบ ำรุงรักษำเครื่องมือแพทย์ท่ีใช้ในโรงพยำบำลเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำโรงพยำบำลมีเครื่องมือ
แพทย์ พร้อมใช้งำน ปลอดภัยและเช่ือถือได้ 

2. ข้อก ำหนดด้ำนเครื่องมือแพทย์ในโรงพยำบำลนี้ ใช้ได้กับโรงพยำบำลทุกประเภท ทุกขนำด 
 

บทนิยำม 
1. เครื่องมือแพทย์ในโรงพยำบำล หมำยถึง เครื่องมือ เครื่องใช้ วัตถุท่ีใช้ใส่เข้ำไปในร่ำงกำย 

ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ หรือวัตถุอื่นใด ท่ีผู้ผลิตมุ่งหมำยเฉพำะส ำหรับใช้ประกอบโรคศิลปะ ประกอบวิชำชีพเวช
กรรม ประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ ประกอบวิชำชีพทันตกรรม ประกอบวิชำชีพเทคนิค
กำรแพทย์ ประกอบวิชำชีพกำยภำพบ ำบัด ท ำลำยหรือฆ่ำเช้ือส ำหรับเครื่องมือแพทย์ 

2. บ ำรุงรักษำ หมำยถึง กำรดูแลช้ินส่วนหรือกลไกลตำมระยะเวลำใช้งำน ให้อยู่ในสภำพ
สมบูรณ์พร้อมใช้งำน และควำมปลอดภัย ตำมท่ีก ำหนด 

3. ตรวจสอบ หมำยถึง กำรตรวจพิจำรณำควำมเรียบร้อยของช้ินส่วนหรือกลไกกำรท ำงำนตำมท่ี
ก ำหนด 

4. ทดสอบ หมำยถึง กำรตรวจสอบและทดลองใช้งำน ช้ินส่วนอุปกรณ์หรือกลไกกำรท ำงำนของ
อุปกรณ์เพื่อควำมถูกต้อง ตำมท่ีก ำหนด 

5. กำรสอบเทียบ หมำยถึง กำรวัดท่ีด ำเนินกำรบนมำตรฐำนกำรวัด วัสดุท่ีวัด และเครื่องมือวัด
โดยแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงของค่ำท่ีวัดได้และค่ำท่ีรู้ของปริมำณท่ีต้องกำรวัด 

 
หลักเกณฑ์กำรได้มำ 

1. เครื่องมือแพทย์ท่ีใช้งำนในโรงพยำบำลเป็นเครื่องมือแพทย์ท่ีได้รับอนุญำตน ำเข้ำถูกต้องตำม
กฎหมำยและได้มำตรฐำนสำกลท่ีเกี่ยวข้อง เช่น มำตรฐำน ISO,IEC, EN, UL หรือได้รับรองมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 

2. กำรติดต้ังเครื่องมือแพทย์เป็นไปตำมหลักวิศวกรรมหรือมำตรฐำนท่ีเกี่ยวข้องหรือตำม
ค ำแนะน ำของผู้ผลิต 

กรณีเครื่องมือแพทย์ประเภทท่ีกฎหมำยก ำหนดให้ต้องมีกำรขออนุญำตติดต้ังและใช้งำน 
โรงพยำบำลจะต้องปฏิบัติตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

 
กำรใช้งำนและบ ำรุงรักษำ 

1. โรงพยำบำล จัดท ำข้อมูลประวัติเครื่องมือแพทย์ในโรงพยำบำล ประกอบด้วย 
1) ช่ือครุภัณฑ์ (ตำมเอกสำรแนบในภำคผนวก) 
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2) ID Number (หมำยเลขประจ ำตัวเครื่องมือแพทย์ท่ีไม่เปล่ียนแปลงตลอดอำยุกำรใช้
งำน) 

3) ยี่ห้อ (ช่ือทำงกำรค้ำของเครื่องมือ) 
4) รุ่น (ช่ือหรือรหัสรุ่นของเครื่องมือ) 
5) หมำยเลขเครื่อง (เลขล ำดับกำรผลิตเครื่อง) 
6) ผู้ผลิต (บริษัทผู้ผลิตเครื่อง) 
7) ประเทศผู้ผลิต (ประเทศผู้ผลิตหรือประเทศเจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำ) 
8) ผู้จ ำหน่ำย 

 ช่ือสถำนประกอบกำร 
 ท่ีอยู่  
 เบอร์โทรศัพท์  

9) รำคำเครื่องมือแพทย์ 
10) วันท่ีได้รับเครื่องมือแพทย์ (วันท่ีได้รับเครื่องมือแพทย์เข้ำใช้งำนในโรงพยำบำล) 
11) วิธีกำรได้มำเครื่องมือแพทย์ (เอกสำรอ้ำงอิงกำรได้มำของเครื่องมือแพทย์ได้แก่กำร

จัดซื้อจัดจ้ำง กำรรับโอน กำรรับบริจำค เป็นต้น) 
12) สถำนท่ีใช้งำน (อำคำร สถำนท่ีและห้องท่ีติดต้ังใช้งำน หรือน ำไปใช้งำน) 

2. จัดให้มีกำรบ ำรุงรักษำเครื่องมือแพทย์ ตำมคู่มือกำรใช้งำนท่ีผู้ผลิตก ำหนด หำกไม่มีคู่มือ
ดังกล่ำวให้โรงพยำบำลหรือวิศวกรหรือผู้เช่ียวชำญ ก ำหนดขึ้นเป็นคู่มือและด ำเนินกำรบ ำรุงรักษำอย่ำงน้อยปี
ละ 1 ครั้งและเก็บผลกำรด ำเนินกำรไว้เพื่อกำรตรวจติดตำม 

3. ผู้ปฏิบัติงำนบ ำรุงรักษำเครื่องมือแพทย์ 
1) จบกำรศึกษำในระดับไม่ต่ ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพ  (ด้ำนอุตสำหกรรมหรือท่ี

เกี่ยวข้อง) 
2) มีประสบกำรณ์ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องไม่น้อยกว่ำ 1 ปี หรือ 
3) ผ่ำนกำรอบรมกำรบ ำรุงรักษำจำกผู้ผลิตหรือ ผู้แทนจ ำหน่ำยหรือ วิศวกรหรือ

ผู้เช่ียวชำญ 
 

กำรตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบ 
1. จัดให้มีกำรตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบก่อนกำรใช้งำนทุกครั้งโดยมีผู้ดูแลรับผิดชอบ

กำรใช้งำน ตำมคู่มือกำรใช้งำนท่ีผู้ผลิตก ำหนด หำกไม่มีคู่มือดังกล่ำวให้โรงพยำบำลหรือวิศวกรหรือผู้เช่ียวชำญ
ก ำหนดขึ้นเป็นคู่มือและเก็บผลกำรด ำเนินกำรไว้เพื่อกำรตรวจติดตำม 

2. บันทึกข้อมูลรำยละเอียดกำรตรวจสอบและหรือทดสอบดังต่อไปนี้ 
1) ตรวจสอบ ประกอบด้วยรำยละเอียดควำมเรียบร้อยของช้ินส่วนหรือกลไกลกำรท ำงำน

เช่น สภำพภำยนอกตัวเครื่อง สภำพสำยไฟหรือสำยน ำสัญญำณต่ำงๆกระดำษบันทึก
เจล น้ ำยำหรืออุปกรณ์ประกอบกำรใช้งำน 

2) ทดสอบ ประกอบด้วยรำยละเอียดกำรท ำงำนของช้ินส่วนอุปกรณ์หรือกลไกกำรท ำงำน
ของอุปกรณ์เช่น จอแสดงผล ไฟหรือสัญญำณแจ้งเตือน พลังงำนส ำรองหรือระบบกำร
ส่ังงำน 

3) รอบระยะเวลำกำรตรวจสอบและหรือทดสอบ 
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4) ผู้ตรวจสอบและหรือทดสอบ 
3. จัดให้มกีำรรับรองผลกำรตรวจสอบ ทดสอบ หรือสอบเทียบ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
4. บันทึกข้อมูลรำยละเอียดในเอกสำรรับรองผลดังต่อไปนี้ 

1) ช่ือหน่วยงำน สถำนท่ีต้ัง 
2) ช่ือเครื่องมือแพทย์ 

 หมำยเลขประจ ำตัวครุภัณฑ์(ID Number) 
 ยี่ห้อ 
 รุ่น 
 หมำยเลขเครื่อง(Serial Number) 

3) วันท่ีด ำเนินกำรตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบ 
4) สภำพแวดล้อม 
5) ช่ือผู้ตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบ 
6) อ้ำงอิงวิธีหรือมำตรฐำนกำรตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบ 
7) ผลตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบ 
8) ข้อมูลเครื่องมือท่ีใช้ตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบ 

5. หลักเกณฑ์และวิธีกำรตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกระทรวง
สำธำรณสุขรับรองหรือตำมมำตรฐำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง (ในกรณีไม่มีมำตรฐำนท่ีกระทรวงสำธำรณสุขรับรอง) 

1) เครื่องมือท่ีใช้ในกระบวนกำรทดสอบหรือสอบเทียบ 
 มีอัตรำส่วนควำมถูกต้องไม่น้อยกว่ำ3เท่ำ 
 มีพิสัยครอบคลุมย่ำนกำรวัด 
 มีเอกสำรรับรองผลกำรสอบเทียบจำกห้องปฏิบัติกำรมำตรฐำนสำมำรถสอบ

กลับได้ 
2) ผู้ให้บริกำรในกำรตรวจสอบทดสอบหรือสอบเทียบ ประเมินผลและจัดท ำรำยงำนผล

กำรควบคุมกำรใช้เครื่องมือแพทย์ในโรงพยำบำล 
คุณสมบัติบุคคลผู้ให้บริกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ 

(ก)  จบกำรศึกษำในระดับปริญญำตรีด้ำนวิทยำศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์
หรืออุตสำหกรรมศำสตร์ 

(ข)  ผ่ำนกำรอบรมด้ำนกำรตรวจสอบทดสอบหรือสอบเทียบ ประเมินผล
และจัดท ำรำยงำนผลท่ีเกี่ยวข้องกับกำรมี กำรใช้เครื่องมือแพทย์ใน
โรงพยำบำลจำกหน่วยงำนท้ังภำครัฐหรือภำคเอกชนท่ีกรมสนับสนุน
บริกำรสุขภำพรับรองโดยกรณีบุคคลผู้ให้บริกำรไม่ใช่วิชำชีพตำมท่ี
กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องก ำหนดต้องปฏิบัติงำนภำยใต้กำรควบคุมและ
รับรอง ในกำรปฏิบัติงำนเฉพำะเรื่องท่ีจะตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบ
เทียบและประเมินผล 

(ค)  มีประสบกำรณ์ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องไม่น้อยกว่ำห้ำปี โดยมีใบรับรองจำก
หน่วยงำนท่ีภำครัฐหรือภำคเอกชนท่ีกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
รับรองโดยกรณีบุคคลผู้ให้บริกำรไม่ใช่วิชำชีพตำมท่ีกฎหมำยท่ี
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เกี่ยวข้องก ำหนดต้องปฏิบัติงำนภำยใต้กำรควบคุมและรับรองในกำร
ปฏิบัติงำนเฉพำะเรื่องท่ีจะตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบและ
ประเมินผล 

 
กำรซ่อมแซม 

1. โรงพยำบำลท่ีมีควำมประสงค์จะท ำกำรซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์ให้ปฏิบัติดังนี้ 
1) กำรด ำเนินกำรซ่อมแซมให้ด ำเนินกำรโดยวิศวกรหรือผู้แทนผลิตภัณฑ์หรือหน่วยงำน

ด้ำนเครื่องมือแพทย์ 
2) กำรด ำเนินกำรซ่อมแซมท่ีมีผลกระทบต่อควำมเท่ียงตรง ควำมเช่ือมั่นและควำม

ปลอดภัย ใหโ้รงพยำบำลด ำเนินกำรตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบก่อนน ำกลับมำ
ใช้งำนหรือให้บริกำร 

3) เก็บผลกำรซ่อมแซมไว้เพื่อกำรตรวจติดตำม 
2. ผู้ปฏิบัติงำนซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์ 

1) จบกำรศึกษำในระดับไม่ต่ ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพ  (ด้ำนอุตสำหกรรมหรือท่ี
เกี่ยวข้อง) 

2) มีประสบกำรณ์ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องไม่น้อยกว่ำ 1 ปี หรือ 
3) ผ่ำนกำรอบรมกำรบ ำรุงรักษำจำกผู้ผลิตหรือ ผู้แทนจ ำหน่ำยหรือ วิศวกรหรือ

ผู้เช่ียวชำญ 
 

กำรยกเลิกกำรใช้งำน 
1. โรงพยำบำลบันทึกข้อมูลกำรยกเลิกกำรใช้งำนเครื่องมือแพทย์ในประวัติเครื่องมือแพทย์ของ

โรงพยำบำล 
2. เครื่องมือแพทย์ท่ีกฎหมำยก ำหนดให้ต้องแจ้งยกเลิกกำรใช้งำนหรือเคล่ือนย้ำยสถำนท่ีติดต้ัง 

โรงพยำบำลต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยก ำหนด 
 


