
แบบการตรวจประเมินดานเคร่ืองมือและการจัดการ 
(การตรวจมาตรฐานคุณภาพบริการในสถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืน พ.ศ……………..) 

 
โรงพยาบาล................................................................................................................................................... จํานวน........................เตียง 

 ขนาดของโรงพยาบาล     โรงพยาบาลขนาดเล็ก      โรงพยาบาลขนาดกลาง      โรงพยาบาลขนาดใหญ 
 ลักษณะสถานพยาบาล  
 โรงพยาบาลท่ัวไป      โรงพยาบาลทันตกรรม                     โรงพยาบาลกายภาพบําบัด          
 โรงพยาบาลการการแพทยแผนไทย           โรงพยาบาลการแพทยแผนไทยประยุกต               โรงพยาบาลการพยาบาลและการผดุงครรภ                 
 โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผูปวย             โรงพยาบาลเฉพาะทาง............................................................................................................................................        

 
สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 
หนวยบริการท่ีมีในสถานพยาบาล 
 แผนกผูปวยฉุกเฉิน (ER)   แผนกผาตัด (OR)   แผนกผูปวยวิกฤต (ICU)   แผนกสูติกรรม (LR) 
 แผนกผูปวยนอก (OPD)   แผนกผูปวยใน (WARD)    งานสนับสนุน (SUPPLY)   ระบบรับสงตอผูปวยฉุกเฉิน (AMBULANCE) 
 ไตเทียม   อ่ืนๆ ระบุ ............................................................................................................................................................................................... 

 
สวนที่ ๒ เกณฑการตรวจประเมินมาตรฐานดานเคร่ืองมือและการจัดการ 

โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองผลการตรวจกรณีท่ีจัดใหมีบางสวน/ไมมีเลย และชองไมมีหากกรณีท่ีพบวาอาจเปนอันตรายตอผูใหบริการ และผูรับบริการใหบันทึก 
ในชองขอเสนอแนะใหปรับปรุงแกไขโดยกําหนดเวลาตามความเหมาะสม 

เกณฑการตรวจประเมิน แหลงขอมูล 
    ผลการตรวจ 

ขอเสนอแนะ 
มี มีบางสวน ไมมี 

1. ดานนโยบายการบริหารจัดการเครื่องมือ 
1.1  มอบหมายและแตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคลากรรับผิดชอบ

บริหารจัดการดานเครื่องมือในภาพรวมของสถานพยาบาล 
1.2  กําหนดระดับของเครื่องมือและวัสดุอุปกรณข้ันต่ําท่ีจะตองมี

อยูในหนวยงาน (ครอบคลุมเครื่องมือในการชวยชีวิตและ
เครื่องมือตามขีดความสามารถหรือตามความเชี่ยวชาญของ  

 
- มีเอกสารแตงตั้งคณะกรรมการจัดการ 
  ดานเครื่องมือ เปนลายลักษณอักษร 
- มีเอกสารและหลักฐาน 
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เกณฑการตรวจประเมิน แหลงขอมูล 
    ผลการตรวจ 

ขอเสนอแนะ 
มี มีบางสวน ไมมี 

          โรงพยาบาล) 
    1.3 กําหนดแนวทางการตรวจสอบเพ่ือเตรียมความพรอมใชวางแผน 
            การบํารุงรักษาเชิงปองกัน วางแผนการทดสอบสมรรถนะอยาง 
            เหมาะสมตามระยะเวลาท่ีกําหนดในคูมือหรือจากความจําเปน 
            ของระยะเวลาการใชงาน 
    1.4 กําหนดแนวทางการตรวจสอบเพ่ือเตรียมความพรอมใชวางแผน 
           การบํารุงรักษาเชิงปองกัน วางแผนการทดสอบสมรรถนะอยาง 
           เหมาะสมตามระยะเวลาท่ีกําหนดในคูมือหรือจากความจําเปน 
           ของระยะเวลาการใชงาน 
 

 
- มีเอกสารประกอบ 

 
 
 

- มีเอกสารประกอบ 
 

    

2. ดานการจัดการเครื่องมือ 
2.1  การบันทึกและการจัดเก็บขอมูลประกอบดวย 

(1)  ชนิดและจํานวน 
(2)  การซอมบํารุง 
(3)  การบํารุงรักษา 
(4)  การทดสอบความเท่ียงตรงหรือสอบเทียบ 

2.2  การจัดทําแผนการดําเนินการเก่ียวกับเครื่องมือ ประกอบดวย 
(1)  แผนการบํารุงรักษา 
(2)  แผนการทดสอบความเท่ียงตรง หรือการสอบเทียบ 

2.3  การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ดานเครื่องมือท่ัวไป และเครื่องมือ
พิเศษ 

 

 
- มีเอกสารประกอบ 
 
 
 
 
- มีเอกสารประกอบ 

 
 

- มีเอกสารประกอบ 
 

    

3. การจัดการเครื่องมือในแผนกตางๆ ประกอบดวย 
3.1 ผูรับผิดชอบเครื่องมือ 
3.2 คูมือประจําเครื่อง 

 
- มีเอกสารประกอบ 
- มีเอกสารประกอบ 
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เกณฑการตรวจประเมิน แหลงขอมูล 
    ผลการตรวจ 

ขอเสนอแนะ 
มี มีบางสวน ไมมี 

(1)  ข้ันตอนการใชงาน 
(2)  การบํารุงรักษา 

3.3 ตรวจสอบเพ่ือเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณใหพรอมใช
ตลอดเวลา 

3.4 แผนการบํารุงรักษา 
3.5 ผูใชไดรับการฝกอบรมจากผูจําหนาย หรือหนวยงาน

ภายนอก 
3.6 การทดสอบความเท่ียงตรง/หรือการสอบเทียบ 
3.7 เครื่องมืออุปกรณการแพทยตามหนวยงานตางๆ 

3.7.1 แผนกผูปวยนอก (OPD) 
(1)  ชุดตรวจโรคท่ัวไปและชุดตรวจโรคเฉพาะทาง 

 เชน เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดอุณหภูมิ 
(2)  เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจน และอุปกรณชวย  

 หายใจ 
(3)  เครื่องชั่งน้ําหนัก และท่ีวัดสวนสูงของรางกาย 

3.7.2  หองฉุกเฉิน (ER) 
(1)  เครื่องกระตุกหัวใจ 
(2)  เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและ อุปกรณชวย หายใจ 
(3)  เครื่องตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ 
(4)  ระบบไฟฟาหรือแสงสวางสํารอง 

3.7.3  แผนกผูปวยใน (Ward) 
(1) อุปกรณประจําเตียงและหองผูปวย ไดแก เตียง 

ท่ีไดมาตรฐานทางการแพทย เครื่องดูดเสมหะ 
ออกซิเจน และอุปกรณชวยหายใจ และระบบ 
เรียกพยาบาล 

 
 
- สัมภาษณผูปฏิบัติ 

 
- มีเอกสารประกอบ 

- มีเอกสารประกอบ 

 
- มีเอกสารประกอบ 
- มีเอกสารการสอบเทียบ, สุมตรวจสอบ 
- สังเกตและตรวจสอบ 

 
 
 
 

- สังเกตและตรวจสอบ 
 

- สังเกตและตรวจสอบ 
 
 
 

- สังเกตและตรวจสอบ 
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เกณฑการตรวจประเมิน แหลงขอมูล 
    ผลการตรวจ 

ขอเสนอแนะ 
มี มีบางสวน ไมมี 

        (2)  เครื่อง Infusion  Pump 
        (3)  เครื่อง Syringe Pump 
3.7.4  แผนกผูปวยหนัก (ICU) 

(1) เครื่องตรวจสอบการเตนของหัวใจเครื่องชวย 
หายใจ 

(2) เครื่องกระตุกหัวใจ 
(3) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจน อุปกรณชวยหายใจ 
(4) เตียงนอนแบบมาตรฐาน ปรับศีรษะและปลาย 

เทาสูงต่ําได 
(5) ระบบเรียกพยาบาลประจําเตียงผูปวย 
(6) เครื่อง Infusion  Pump 
(7) เครื่อง Syringe Pump 

3.7.5  หองผาตัด (OR) 
(1) เตียงและโคมไฟผาตัด 
(2) เครื่องดมยาสลบ และระบบแกสทางการแพทย 
(3) ถังออกซิเจน และเครื่องดูดเสมหะ 
(4) ระบบไฟฟาหรือแสงสวางสํารอง 

3.7.6  แผนกสูติกรรม (LR) 
(1) เตียงทําคลอดและโคมไฟ 
(1)  เตียงทารกแรกคลอด 
(2)  ระบบแกสทางการแพทย เครื่องดูดเสมหะ และ  

 อุปกรณชวยหายใจ 
(3)  เครื่องตรวจสัญญาณชีพทารกในครรภ 
(4)  เครื่องทําคลอดสุญญากาศ 

 

 
 

- สังเกตและตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สังเกตและตรวจสอบ 
 
 
 
 

- สังเกตและตรวจสอบ 
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เกณฑการตรวจประเมิน แหลงขอมูล 
    ผลการตรวจ 

ขอเสนอแนะ 
มี มีบางสวน ไมมี 

3.7.7  หองหลังคลอด 
(1) เตียงทารกหลังคลอด และตูอบทารกคลอดกอน

กําหนด 
(2) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจน และอุปกรณชวย

หายใจ 
3.7.8  หองไตเทียม 

(1) เครื่องลางไต 
(2) เครื่องผลิตน้ําสําหรับลางไต 
(3) เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนอุปกรณชวยหายใจ 
(4) เครื่องกระตุกหัวใจประจําสถานพยาบาลท่ี

สามารถนํามาใชไดโดยสะดวก 
3.7.9  แผนกจายกลาง 

(1) เครื่องนึ่งฆาเชื้อ 
(2) เครื่องอบฆาเชื้อดวยแกส 

3.7.10  รถรับสงผูปวยฉุกเฉิน 
(1) ไฟสัญญาณฉุกเฉินสีน้ําเงินติดตั้งบนหลังคารถ 
(2) เปลเคลื่อนยายผูปวย 

                   (3)  เครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจน และอุปกรณชวยหายใจ 
 

- สังเกตและตรวจสอบ 
 
 
 
 

- สังเกตและตรวจสอบ 
 
 
 
 
 

- สังเกตและตรวจสอบ 
 
 

- มีเอกสารประกอบ 

 

    

4. การจัดการ ระบบกาซทางการแพทย 
4.1  ผูรับผิดชอบเครื่องมือ 
4.2  คูมือประจําเครื่อง 

(1)  ข้ันตอนการใชงาน 
(2)  การบํารุงรักษา 

 

 
 

- มีเอกสารประกอบ 
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เกณฑการตรวจประเมิน แหลงขอมูล 
    ผลการตรวจ 

ขอเสนอแนะ 
มี มีบางสวน ไมมี 

4.3  ตรวจสอบเพ่ือเตรียมเครื่องมือและอุปกรณใหพรอมใช
ตลอดเวลา 

4.4  แผนการบํารุงรักษา 
4.5  ผูใชไดรับการฝกอบรมจากผูจําหนายหรือหนวยงานภายนอก 
4.6  การทดสอบความเท่ียงตรง/หรือการสอบเทียบ 
4.7  ระบบกาซทางการแพทยในสถานพยาบาล/โรงพยาบาล 

(1)  กาซบรรจุทอ 
(2)  ระบบออกซิเจนเหลว 
(3)  ระบบจายกลางออกซิเจนจากทอบรรจุ 
(4)  ระบบจายกลางไนตรัสออก-ไซดจากทอบรรจุ 
(5)  ระบบจายอากาศทางการแพทย 
(6)  ระบบจายอากาศอัดแรงดันสูง 
(7)  ระบบสุญญากาศทางการแพทย 

- มีเอกสารประกอบ 
 

- มีเอกสารประกอบ 
- มีเอกสารประกอบ 
- มีเอกสารประกอบการสอบเทียบ 
- สุมตรวจสอบ 

    

 

สวนท่ี ๓ สรุปผลการตรวจประเมิน 

สรุปขอเสนอแนะเพ่ือการแกไข

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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สรุปขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

ลงชื่อ........................................................................ผูตรวจ 
(...........................................................) 

 
 

  ลงชื่อ...................................................................ผูรับการตรวจ 
(...........................................................) 

วันท่ี.................เดือน.......................ป..................... 

 


