
บทท่ี 3 การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล 

อ.เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ 
วัตถุประสงค์ เมื่อสิ้นสุดการศึกษาวิชานี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ความสามารถ ดังนี้ 

1.บอกวิธีการการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาลได้ 
2. บอกวิธีการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆในการจัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้  
3. บอกวิธีการควบคุมตรวจสอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาลให้ได้มาตรฐานพร้อมใช้งานได้

  
การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

การบ ารุงรักษา (Maintenance) หมายถึง การพยายามรักษาสภาพของเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ให้มี

สภาพที่พร้อมจะใช้งานอยู่ตลอดเวลา” การบ ารุงรักษานั้นครอบคลุมไปถึงการซ่อมแซม (Repair) เครื่องด้วย 

ความเป็นมาของงานด้านการบ ารุงรักษา 

เทคนิคการบ ารุงรักษา ได้มีการวิวัฒนาการและพัฒนากันอย่างต่อเนื่อง มีแนวคิดที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับยุค

และสมัย ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ยุค ดังนี้ 

- ยุคแรก ก่อนปีพ.ศ. 2493 เป็นยุคที่นิยมท าการซ่อมแซมหลังจากเครื่องมือ เครื่องใช้เกิดเหตุขัดข้อง

แล้ว (Break down Maintenance) ไม่มีการป้องกันการช ารุดเสียหายของเครื่องไว้ก่อนเลย เมื่อเกิดขัดข้องไม่

สามารถใช้งานได้แล้วจึงท าการซ่อมแซม 

- ยุคที่สอง ระหว่างปีพ.ศ. 2493 ถึงปีพ.ศ. 2503 เป็นยุคที่เริ่มน าแนวคิดเก่ียวกับระบบการบ ารุงเชิง

ป้องกัน (Preventive Maintenance) มาใช้ เพื่อป้องกันมิให้เครื่องมือเครื่องใช้เกิดการช ารุด มีเหตุขัดข้อง 

และเพ่ือยกสมรรถนะของเครื่องมือให้ดีขึ้น ผู้ท างานมีความมั่นใจในเครื่องมือมากข้ึน 

- ยุคที่สาม ระหว่างปีพ.ศ. 2503 ถึงปีพ.ศ. 2513 เป็นยุคที่น าเอาแนวคิดเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาทวีผล 

(Productive Maintenance) ซึ่งแนวคิดนี้จะให้ความส าคัญของการออกแบบเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีความ

น่าเชื่อถือ (Reliability) มากยิ่งขึ้น โดยค านึงถึงความยากง่ายของการบ ารุงรักษา และเอาหลักการด้าน

เศรษฐศาสตร์มาใช้ร่วมด้วย 

- ยุคที่สี่ หลังปีพ.ศ. 2513 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ ได้รวมเอาแนวคิดทุกยุคทุกสมัยเข้ามาประกอบกัน 

โดยพยายามให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในงานการบ ารุงรักษา (Total Productive Maintenance) เป็นลักษณะ

ของการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน จะไม่เน้นเฉพาะฝ่ายบ ารุงรักษาเท่านั้น แต่จะเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม เพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื่องใช้ให้มากข้ึน 
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จุดมุ่งหมายของการบ ารุงรักษา 

การบ ารุงรักษามีจุดมุ่งหมายสรุปได้ 6 ประการ ดังนี้ 

1. เพ่ือให้เครื่องมือเครื่องใช้ท างานอย่างมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ สามารถใช้เครื่องมือ

เครื่องใช้ได้เต็มความสามารถและตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีจัดหามามากที่สุด 

2. เพ่ือให้เครื่องมือเครื่องใช้มีสมรรถนะการท างานสูง (Performance) และช่วยให้เครื่องมือเครื่องใช้มี

อายุการใช้งานยาวนาน เพราะเมื่อเครื่องมือได้ใช้งานไประยะเวลาหนึ่งจะเกิดการสึกหรอ ถ้าหากไม่มีการ

ปรับแต่งหรือซ่อมแซมแล้ว เครื่องมืออาจเกิดการขัดข้อง ช ารุดเสียหาย หรือท างานผิดพลาด 

3. เพ่ือให้เครื่องมือเครื่องใช้มีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือ (Reliability) คือ การท าให้เครื่องมือเครื่องใช้มี

มาตรฐาน ไม่มีความคลาดเคลื่อนใด ๆ เกิดขึ้น 

4. เพื่อความปลอดภัย (Safety) ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ เครื่องมือเครื่องใช้จะต้องมีความปลอดภัย

เพียงพอต่อผู้ใช้งาน ถ้าเครื่องมือเครื่องใช้ท างานผิดพลาด ช ารุดเสียหาย ไม่สามารถท างานได้ตามปกติ อาจจะ

ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่อผู้ใช้งานได้ การบ ารุงรักษาที่ดีจะช่วยควบคุมไม่ให้เกิดความผิดพลาด 

5. เพื่อลดมลภาวะของสิ่งแวดล้อม (Pollution) เพราะเครื่องมือเครื่องใช้ที่ช ารุดเสียหายเก่าแก่ ขาด

การบ ารุงรักษา จะท าให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มีฝุ่นละอองหรือไอของสารเคมีออกมา มีเสียงดัง เป็น

ต้น ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

6. เพื่อประหยัดพลังงาน (Save Energy) เพราะเครื่องมือเครื่องใช้ส่วนมากจะท างานได้ต้องอาศัย

พลังงาน เช่น ไฟฟ้า น้ ามันเชื้อเพลิง ถ้าหากเครื่องมือเครื่องใช้ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่ดี เดินราบเรียบ 

ไม่มีการรั่วไหลของน้ ามัน การเผาไหม้สมบูรณ์ ก็จะสิ้นเปลืองพลังงานน้อยลง ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้ 

ประเภทของการบ ารุงรักษา 

ในทางปฏิบัติสามารถแยกประเภทของการบ ารุงรักษาได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1. การบ ารุงรักษาตามแผน (Planned Maintenance) หมายถึง การบ ารุงรักษาตามก าหนด ตาม

แผนงาน ตามระบบที่วางไว้ทุกประการ งานที่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า สามารถเตรียมการไว้ล่วงหน้าได้ 

สามารถก าหนดระยะวัน เวลา สถานที่และจ านวนผู้ปฏิบัติงานที่จะเข้าไปด าเนินการได้ แนวทางการ

บ ารุงรักษานั้นอาจเลือกใช้ชนิดใดชนิดหนึ่งได้เช่น การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน การบ ารุงรักษาเพ่ือแก้ไข เข้ามา

ด าเนินการ ส่วนระยะเวลาเข้าไปท าการบ ารุงรักษา อาจจะก าหนดหรือวางแผนเข้าซ่อมแซมขณะเครื่องก าลัง

ท างานอยู่หรือขณะเครื่องช ารุด (Break down Maintenance) หรือหยุดการใช้เครื่องเพ่ือท าการบ ารุงรักษา 

(Shut down) การซ่อมบ ารุงประเภทนี้จะมีปัญหาน้อย เพราะมีเวลาเตรียมการล่วงหน้าได้ทุกขั้นตอน 

2. การบ ารุงรักษานอกแผน (Unplanned Maintenance) เป็นการบ ารุงรักษา นอกระบบงานที่วางไว้

เนื่องจากเครื่องเกิดการขัดข้อง ช ารุดเสียหายอย่างกระทันหัน ต้องรีบเร่งท าการซ่อมแซมทันทีให้เสร็จ

เรียบร้อยทันการใช้งาน การบ ารุงรักษาประเภทนี้จะเกิดปัญหามากกว่าการบ ารุงรักษาตามแผน เนื่องจากไม่
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สามารถทราบล่วงหน้าล่วงหน้ามาก่อน ไม่ สามารถก าหนดวัน เวลา สถานที่ ที่แน่นอนได้ ท าให้ไม่สามารถ

เตรียมจัดหาผู้ปฏิบัติงานอุปกรณ์ อะไหล่ ที่จะใช้บ ารุงรักษาได้ทันที 

ชนิดของการบ ารุงรักษา 

การจ าแนกประเภทการบ ารุงรักษาเป็น 2 ประเภทดังกล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่า แนวทางของการ

บ ารุงรักษาจะแตกต่างกันไป ดังนั้น จึงสามารถจ าแนกเป็นชนิดของการบ ารุงรักษาได้เป็น 6 ชนิด คือ 

1. การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) คือ การบ ารุงรักษาท่ีด าเนินการเพื่อ

ป้องกันเหตุขัดข้อง หรือการช ารุดของเครื่องมือเครื่องใช้โดยฉุกเฉิน สามารถท าได้ด้วยการตรวจสภาพเครื่อง 

การท าความสะอาด และการหล่อลื่นอย่างถูกวิธี การปรับแต่งให้เครื่องท างานตามวัตถุประสงค์ตามค าแนะน า

ของคู่มือ รวมทั้งการตรวจสอบและเปลี่ยนอะไหล่ตามก าหนดเวลา 

2. การบ ารุงรักษาหลังเกิดเหตุขัดข้อง (Break down Maintenance) คือ การบ ารุงรักษาเม่ือเครื่องมือ

เครื่องใช้เกิดการช ารุดและต้องหยุดโดยฉุกเฉิน วิธีการนี้ถึงแม้จะเป็นวิธีการดั้งเดิมในการบ ารุงรักษา แต่ยัง

จ าเป็นต้องน ามาใช้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากเครื่องมือเครื่องใช้ทั้งหลาย แม้ว่าจะได้รับการบ ารุงรักษา

ป้องกันเยี่ยมเพียงใด ก็ยังมีโอกาสเกิดเหตุขัดข้อง ต้องหยุดใช้เครื่องโดยฉุกเฉินได้ตลอดเวลา 

3. การบ ารุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง (Corrective Maintenance) คอื การด าเนินการเพ่ือดัดแปลง 

ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือเครื่องใช้หรือส่วนประกอบของเครื่อง เพื่อขจัดเหตุขัดข้องเรื้อรังของเครื่องให้หมดไป 

และปรับปรุงสภาพของเครื่องให้สามารถท างานได้อย่างมีคุณภาพ 

4. การป้องกันเพ่ือการบ ารุงรักษา (Maintenance Prevention) คือ การด าเนินการใดๆ ก็ตามท่ีจะให้

ได้มาซึ่งเครื่องมือเครื่องใช้ที่ไม่ต้องมีการบ ารุงรักษา หรือมีแต่น้อยที่สุด ซึ่งสามารถด าเนินการได้โดย :- 

- ออกแบบเครื่องให้มีความแข็งแรงทนทาน บ ารุงรักษาง่าย 

- ใช้เทคนิคและวัสดุที่จะท าให้เครื่องมีความเชื่อถือได้สูง 

- รู้จักเลือกและซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ที่ดี ทนทาน บ ารุงรักษาง่าย และมีราคาที่เหมาะสม 

5. การบ ารุงรักษาทวีผล (Productive Maintenance) คือ กรรมวิธีการบ ารุงรักษาท่ีน าเอาการ

บ ารุงรักษาที่กล่าวมาแล้วข้างต้น มาประกอบเข้าด้วยกันโดยก าหนดวัตถุประสงค์หลักเพ่ือส่งเสริมการ

ปฏิบัติงานขององค์กรให้เกิดผลสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม การบ ารุงรักษาที่ดีย่อมจะไม่อาศัยการ

บ ารุงรักษาชนิดหนึ่งชนิดใดเพียงอย่างเดียว แต่ควรที่จะใช้ชนิดต่าง ๆ ที่มีอยู่ประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิด

การ “ทวีผล” และมีสัมฤทธิ์ภาพสูงสุด 

6. การบ ารุงรักษาทวีผลรวม (Total Productive Maintenance) คือ การระดมคนทุกคนที่เก่ียวข้อง 

(เจ้าของเครื่อง , ผู้รับผิดชอบเครื่อง , ผู้ใช้เครื่อง) และผู้ที่ที่หน้าที่บ ารุงรักษาโดยตรง ให้มีส่วนรับผิดชอบใน

การบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามที่ออกแบบ หรือตามที่ก าหนดไว้ 
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วิธีการบ ารุงรักษา 

นอกจากการแบ่งการบ ารุงรักษาออกเป็นประเภทและชนิดของการบ ารุงรักษาดังกล่าวแล้ว การ

บ ารุงรักษาแต่ละประเภทจะมีวิธีการเข้าไปบ ารุงรักษาแตกต่างกัน ตามวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้มี

หน้าที่ควบคุมดูแล 

วิธีการบ ารุงรักษาที่ใช้อยู่เป็นประจ ามี 4 วิธีการ คือ 

1. การบ ารุงรักษาเป็นประจ า (Routine Maintenance) หมายถึง การท าการบ ารุงรักษาหรือตรวจสอบ

เครื่องประจ าวัน ประจ าสัปดาห์ ประจ าเดือน หรือประจ าปี เป็นลักษณะงานที่ท าได้ง่ายไม่ยุ่งยากหรือสลับชับ

ซ้อนมากเกินไป เช่น 

-การสังเกต เช็ดถู ท าความสะอาดเครื่อง 

- การตรวจสอบหาสิ่งผิดปกติ 

- การหล่อลื่น 

-การปรับแต่ง เช่น จังหวะการเดินของเครื่อง และอุปกรณ์ป้องกันอันตราย 

- การแก้ไขเล็กๆ น้อยๆ เป็นต้น 

2. การบ ารุงรักษาหรือการซ่อมแซมตามแผนก าหนด (Period Scheduled Repaid หมายถึง การ

บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมตามก าหนดเวลาที่วางไว้ อันเนื่องมาจากสภาพอายุการใช้งานของเครื่อง หรือตาม

ก าหนดวันที่ไม่ได้ใช้เครื่อง แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 

2.1 การซ่อมแซมเล็กน้อย (Minor Repair) มีลักษณะงาน ดังนี้ 

- ช่อมแชมให้เครื่องสามารถท างานได้ตามปกติ 

- เป็นการซ่อมแซมง่าย ๆ  

- ท าการซ่อมแซมโดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายเครื่อง  

- ท าการซ่อมแซมขณะที่เครื่องไม่ได้ใช้งาน ( Idle time) 

- ท าการซ่อมแซมเพ่ือเตรียมที่เริ่มงานใหม่ 

2.2 การซ่อมแซมขนาดปานกลาง (Medium Repair) มีลักษณะงาน ดังนี้ 

- ต้องหยุดเครื่องท าการซ่อมแซม 

- ต้องถอดอุปกรณ์บางอย่างออกมาจากตัวเครื่อง เพ่ือท าการซ่อมแซม 

- ท าการปรับแต่งกลไกอุปกรณ์บางตัวให้เข้าที่ 

- ตรวจสอบชิ้นส่วนปรับต าแหน่งให้ถูกต้อง 

- ตรวจซ่อมชิ้นส่วนที่มีการก าหนดอายุการใช้งาน ซึ่งโดยปกติจะต้องถอดเปลี่ยน 

- เวลาหยุดท าการซ่อม (Down time) ต้องไม่เกินระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในตารางการซ่อมแซม 

เพ่ือให้สามารถใช้เครื่องได้ทันทีหลังซ่อม 
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2.3 การซ่อมแซมใหญ่ (Major Overhaul) เป็นงานขนาดใหญ่ซึ่งได้วางแผนไว้ล่วงหน้า  

- ถอดชิ้นส่วนของเครื่องออกมาเกือบทุกชิ้นส่วน 

- ตรวจสอบสภาพของชิ้นส่วน 

- ท าการประกอบชิ้นส่วนเข้าที่ 

- ท าการทดสอบเครื่องมือ 

3. การซ่อมแซมฉุกเฉิน (Emergency Repair) เป็นงานซ่อมแซมเครื่องเนื่องจากเกิดการช ารุด ขัดข้อง 

โดยไม่มีการคาดการณ์ล่วงหน้ามาก่อน มีลักษณะงาน ดังนี้ 

- ช่อมแชมเครื่องเมื่อเกิดการช ารุดเสียหาย (Break down Maintenance) 

- ท าการแก้ไขเมื่อเกิดการขัดข้อง (Corrective Maintenance) 

- ท าการยกเครื่องใหม่หมด (Overhaul) เนื่องจากการซ่อมแซมไม่ดีพอ ท าให้เกิด 

ความเสียหายก่อนก าหนดเวลาอันสมควร (ซึ่งอาจจะเป็นการซ่อมแซมเล็กน้อย ขนาดปานกลาง 

หรือการซ่อมแซมใหญ่ก็ได้) 

4. การซ่อมแซมเพ่ือดัดแปลง (Recovery Overhaul) เป็นงานซ่อมแซมเครื่องเก่ามากหรือเครื่องที่ต้อง

ท าการซ่อมแซมหลาย ๆ ครั้งแต่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องท าการปรับปรุงและดัดแปลง 

(Modified) ให้เหมาะสมกับการใช้งานสาเหตุการช ารุดของเครื่องมือเครื่องใช้ และการแก้ไข 

สาเหตุการช ารุดของเครื่องมือเครื่องใช้และการแก้ไข 

สาเหตุที่ท าให้เครื่องมือเครื่องใช้เกิดการช ารุด อาจเกิดขึ้นด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง หรือหลายสาเหตุ

ร่วมกัน พอจะสรุปเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้ 

1. เครื่องมือเครื่องใช้ด้อยคุณภาพ เนื่องจากการออกแบบผิดพลาด หรือ ชิ้นส่วน/อุปกรณ์ไม่มีคุณภาพ 

หรือ การควบคุมคุณภาพในการผลิตเครื่องไม่ดีพอ 

2. การใช้งานผิดพลาด เนื่องจากผู้ควบคุม/ผู้ใช้มีความรู้ไม่เพียงพอ หรือ ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง

ตามข้อก าหนดของเครื่องนั้น ๆ หรือ ใช้งานเกินความสามารถของเครื่อง 

3. ขาดการบ ารุงรักษา หรือ การบ ารุงรักษาไม่ถูกต้อง 

4. การเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน เนื่องจากเครื่องมือเครื่องใช้ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี ใช้

วัสดุที่ทนทาน มีการบ ารุงรักษาท่ีถูกต้องเพียงใดก็ตาม เครื่องนั้นก็ยังต้องมีวันเสื่อมสภาพลงตามอายุการใช้งาน 

เช่น สึกหรอหรือสึกกร่อน เมื่อเสื่อมมากขึ้นๆอัตราการช ารุดก็มากหรือสูงขึ้นด้วย 
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การแก้ไข 

โดยสามารถแก้ไขได้ ดังนี้ 
ช่วงเวลา สาเหต ุ การแก้ไข 

ก. การช ารุดช่วงแรก •เนื่องมาจากความผดิพลาดจากการ 
ออกแบบ 
•ช้ินส่วน/อุปกรณด์้อยคณุภาพ และ/  
หรือ  
•การควบคุมคณุภาพในการผลติ 
(สร้าง)ไมด่ีพอ  

• โดยการทบทวนตรวจสอบการ 
ออกแบบ 
•โดยการเดินเครื่องทดสอบ  
•โดยการป้องกันการบ ารุงรักษา 
(Maintenance Prevention)  

 
 

ข. การช ารุดช่วงสอง • ส่วนมากเนื่องมาจากการใช้งานไม่ 
ถูกต้อง หรือไม่ถูกวิธี  

• โดยการระมดัระวังในการใช้งาน / ใช้
งานให้ถูกต้อง • มีการแนะน า / 
ฝึกอบรม ให้แก่ ผู้ใช้ 

ค. การช ารุดจากการสึกหรอ • เนื่องมาจากเสื่อมสภาพตามอายกุาร 
ใช้งาน และ/หรือ  
• ขาดการบ ารุงรักษา 

โดยการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 
• โดยการบ ารุง รักษาเชิงแก้ไข 
ปรับปรุง 
• โดยการบ ารุง รักษาหลังเกดิ 
เหตุขัดข้อง 

การสอบเทียบ และบ ารุงรักษาเครื่องมอืและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
มาตรฐานของการบริหารจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์อย่างเป็นระบบ นอกจากช่วยให้การ

รักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยังเป็นการช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือแพทย์ ลดค่าใช้จ่ายในการ

ซ่อมบ ารุง หรือการซื้อทดแทน เครื่องมือที่ได้รับการสอบเทียบตามมาตรฐานคุณภาพ ช่วยให้แพทย์ท าการ

รักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นใจในความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ ทั้งผู้ป่วย และ

บุคลากรผู้ใช้งาน 

การบริการบ ารุงรักษา (Preventive Maintenance, PM) และสอบเทียบมาตรฐาน (Calibration, 

CAL) เครื่องมือการแพทย์ (Medical Equipment) เครื่องวิเคราะห์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ส าหรับ

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Laboratory & Scientific Equipment) สามารถให้ทีมวิศวกรทางการแพทย์ที่

มีประสบการณ์ ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยมาดูแลแทน 

การตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคาร 

การตรวจสอบคุณภาพ อากาศภายในห้องปลอดเชื้อ เพ่ือความม่ันใจในความสะอาดและความปลอดภัย 

ลดความเสี่ยงการติดเชื้อของผู้มารับบริการ นอกจากนั้นยังช่วยในการทดสอบรอยรั่วของแผ่นกรอง ( Hepa-

filter ) อากาศประสิทธิภาพสูงภายในห้องปลอดเชื้อของโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทีมวิศวกร
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การแพทย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ มาดูแลและปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 

ISO 9001: 2015 

การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ 

หน่วยงานต้องจัดให้มีการดูแลเครื่องมือการแพทย์พร้อมให้บริการครอบคลุมงานบริหารจัดการเครื่องมือ

แพทย์ทั้งระบบของโรงพยาบาล โดยให้เกิดความคุ้มค่าการใช้งานของเครื่องมือ (Utilization) เพ่ือเป็น

ประโยชน์ในเครื่องมือให้มีอายุทนทาน คุ้มทุน เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถจัดการดูแลแบ่งตามกิจกรรมดังนี้ 

แนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้ทุกหน่วยงานของโรงพยาบาล มีระบบตรวจสอบเพ่ือเตรียมเครื่องมือและ

อุปกรณ์ให้พร้อมที่จะท างานได้ตลอดเวลา โดยการก าหนดแนวทางมาตรฐานการปฏิบัติการด้านความพร้อมใช้

ที่เป็นมาตรฐานกลางให้ครอบคลุม 3 ด้านได้แก่  

1. มีการก าหนดประเภทของเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีต้องตรวจสอบความพร้อมใช้เป็นประจ า (โดย

หน่วยงานควรเป็นผู้ก าหนด โดยพิจารณาเครื่องมือที่มีความส าคัญ และมีความเสี่ยงอาจก่อให้เกิดอันตราย ถ้า

เครื่องไม่พร้อมใช้งาน)  

2. มีการก าหนดลักษณะความพร้อมใช้ที่ต้องการ และวิธีการตรวจสอบ 

3. มีการสอบเทียบความเที่ยงตรง (Calibration) ส าหรับเครื่องมือที่จ าเป็น 
 

 

 


