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การบริหารจัดการศูนย์ เครื่องมือแพทย์

แบบ...โรงพยาบาลพัทลุง

BY

คุณอรุณ เพ็ชรทอง
22 พฤษภาคม 2561

นพ.อินทร์ จันแดง
รองผู้อานวยการฝ่ ายการแพทย์

พญ.เสริ มศรี ปฐมพาณิชรั ตน์
หัวหน้ ากลุ่มภารกิจ
ด้านบริ การปฐมภูมิ

นพ.เดชาศักดิ์ สุ ขนวล
หัวหน้ ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนา
ระบบริ การและสนับสนุน
บริ การสุ ขภาพ

นางลดา พรหมพิทกั ษ์
รองผู้อานวยการ
ฝ่ ายการพยาบาล

นายมนูญ สรรพวรพงษ์
รองผู้อานวยการฝ่ ายบริหาร

ภาคีเครือข่าย / Refer IN

ภาคีเครือข่าย / Refer Out

รพช. 10 แห่ง M2 1 แห่ง
F1 1 แห่ง F2 7 แห่ง F3 1 แห่ง
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จนท. 1 คน : ประชากร 564 คน
หน่วย : เปอร์เซ็นต์
14.85

รวม 1,461 คน

3.35

45.66

Primary care cluster : PCC
28.68
3.22

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ลูกจ้างชั่วคราวเงินบารุง
ลูกจ้างอื่นๆ

4.24

รพ.สต 24 แห่ง
จนท. 1 คน : ประชากร 863 คน

ข้อมูล ณ ธันวาคม 2560

การบริหารจัดการศูนย์เครือ่ งมือแพทย์

โรงพยาบาลพัทลุง

ไม่ได้ขึ้นโดยตรงกับช่างเครื่องมือแพทย์
ไม่ได้เป็ นเรื่องของผูใ้ ช้
แต่เป็ นเรื่องของนโยบายโรงพยาบาล ที่ต้องมี
ทีมงานร่วมกันระหว่าง แพทย์ พยาบาลผูใ้ ช้เครื่อง
ผูช้ ่วยเหลือคนไข้ คนงาน และ ช่างเครื่องมือแพทย์

ปัญหา

ก่อน การเปิ ดศูนย์เครื่องมือแพทย์

 บางหอผู้ป่วยมีเครื่องมือไม่ เพียงพอ
 บางหอผู้ป่วยมีเครื่องมือเก็บไว้ไม่ ได้ใช้ งาน
 เครื่องมือไม่ พร้ อมใช้ ผู้ใช้ ขาดความมั่นใจ
 เครื่องมือขาดการตรวจสอบและบารุงรักษาเชิงป้องกัน
 เครื่องมือเก่าเสื่อมสภาพ เครื่องมือใหม่ มีมากขึน้
 การแก้ไขซ่ อมแซมล่าช้ า ไม่ มีการประกันระยะเวลา
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การวิเคราะห์ ปัญหา
แบบ รพ.พัทลุง

 การบริหารจัดการไม่ เป็ นระบบ
 ไม่ มีข้อมูลพืน้ ฐานเครื่องมือแพทย์
 ไม่ มีแผนงานกระบวนการให้ เครื่องมือมีความพร้ อมใช้
 บุคลากรทางการแพทย์ ขาดทักษะความรู้ที่เกีย่ วข้ อง
 ผู้ใช้ งานขาดความเชื่อมั่น

ปัญหาที่เจอช่ วงแรก
 นโยบายไม่ ชัด เดินยาก ไม่ รู้จะเริ่มตรงไหนก่อน
 ผู้ใช้ ไม่ ให้ ความร่ วมมือ / ผู้ใช้ ขาดความเชื่อมั่น
 สถานที่ไม่ เอือ้ อวย เข้ าถึงยาก ไม่ เป็ นจุดศูนย์กลาง
 สายบังคับบัญชาไม่ ชัดเจน
 ขาดบุคลากร
 ขาดความรู้ และทักษะ ทั้งช่ างและผู้ใช้ เครื่อง
 ขาดงบประมาณ

รพ.พัทลุง
เริ่มเปิ ดศูนย์ เครื่องมือแพทย์
เมื่อปี 2548 - ปัจจุบัน

การแก้ไขเชิงระบบ
แบบ รพ.พัทลุง

 ทาโครงการศูนย์เครื่องมือแพทย์
- งบประมาณ , สถานที่ , บุคลากร , เครื่องมือพืน้ ฐาน
 แต่ งตั้งคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์
- ประชุ มร่ วมกาหนดแนวทางการบริหารจัดการ
 กาหนดบทบาท ขอบเขตงาน
- แผนประจาปี , กาหนดJOB , ดาเนินการ/เก็บข้ อมูล
 นาระบบสาระสนเทศมาใช้
 ประชุ มทบทวนร่ วมกับคณะกรรม

แนวทาง รพ.พัทลุง
 ใช้ มาตรฐานคุยกับผู้บริหาร ให้ เป็ นเรื่องของนโยบายเรื่องการ
จัดสรรงบประมาณ , สถานที่ และบุคลากร
 ให้ ความสาคัญกับสายบังคับบัญชา ตามบริบทโรงพยาบาล
 ส่ งบุคลากรที่เกีย่ วข้ องอบรมทบทวนความรู้
 อบรมทบทวนความรู้ผู้ใช้ งาน และ สื่อสารสร้ างความเชื่อมั่น
 ดาเนินการตามแผนและแนวทาง ประชุ มทบทวนทุกไตรมาส
 ศึกษาดูงานโรงพยาบาลที่มีบริบทใกล้เคียงกับตัวเอง

ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลพัทลุง
หัวหน้ ากลุ่มภารกิ จ
ด้านอานวยการ

คณะกรรมการ
เครื่องมือแพทย์

หัวหน้ ากลุ่มงาน
บริ หารทัวไป
่
ศูนย์เครื่องมือแพทย์
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คณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ชุดอานวยการ
รองผู้อานวยการฝ่ ายการแพทย์ เป็ นประธาน

คณะกรรมการด้านการจัดการฯ

คณะกรรมด้านวิชาการและงานคุณภาพฯ

นพ.ฉัตรทอง สมเจริญวัฒนา

นพ.เดช เหมือนพรรณราย

เพียงพอ

หน่ วยงาน ER , LR , ICU , NICU , OR ไตเทียม
มีเครื่องมือจาเป็ นขัน้ พืน้ ฐาน ตามมาตรฐาน
เพียงพอ ครอบคลุมทุกหน่ วยใน รพ. ทัง้ ในภาวะ
ปกติ และฉุกเฉิ น

พร้อมใช้

ผูใ้ ช้งานมีการตรวจเช็คเตรียมความพร้อม
เบือ้ งต้น และ ศูนย์เครื่องมือมีการ IPM ตาม
ประเภทความเสี่ยง ตามระยะกาหนด

ปลอดภัย
เชื่อถือได้

มีการตรวจสอบและบารุงรักษาเชิ งป้ องกัน
ตามคุณสมบัติของเครื่อง ตามระยะ
กาหนด

ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน

คณะกรรมการสรรหาและตรวจสอบฯ

พญ.สุชาดา แซ่เฮง

ผ่านเกณฑ์ประเมิ นมาตรฐานวิ ศวกรรม
การแพทย์ อย่างต่อเนื่ องทุกปี
20

19

สารวจ จัดทาแผน
ครุภณ
ั ฑ์ประจาปี งบฯ
ยกเลิ กหรือทดแทน

คัดเลือก/จัดหา
จัดสรรตามเหมาะสม

เก็บปัญหาที่พบขณะ
ใช้งาน

Recall

โรงพยาบาลพัทลุง มีความตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รบั จากการใช้
เครื่องมือแพทย์ที่มีประสิ ทธิ ภาพ ส่งผลให้การวิ นิจฉัยรักษาถูกต้อง ผูป้ ่ วย
ปลอดภัย มีการบริ หารจัดการดังนี้
ให้เป็ นศูนย์เครื่องมือแพทย์ ให้บริ การ 24 ชัวโมง
่
มีเครื่องมือเพียงพอ พร้อมใช้ ปลอดภัย เป็ นศูนย์ซ่อม บารุงรักษาเชิ ง
ป้ องกันและทดสอบ ครอบคลุมทัง้ โรงพยาบาล รพ.สต. และ รพช.
เป็ นศูนย์เครื่องมือแพทย์จงั หวัดพัทลุง เป็ นที่ศึกษาดูงานและให้ความรู้แก่
หน่ วยงานต่างๆ
ผ่านการประเมิ นวิ ศวกรรมการแพทย์ และมีผลงานคุณภาพอย่างต่อเนื่ อง

จัดทาทะเบียน

ตรวจสอบเครือ่ งก่อน
ใช้จริงตาม WI

บุคลากร จานวน 5 คน
 จบสาขาอุปกรณ์ การแพทย์โดยตรง
 ผ่านการฝึ กอบอมหลักสูตรที่จากสถานบันและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
 สามารถซ่อม บารุงรักษาเชิ งป้ องกันและทดสอบค่าได้ตามคุณสมบัติ
ของเครื่อง

23

put the right man on the right job(แต่ทุกคนสามารถทางานแทนกันได้ทุก JOB )
ชื่อ-สกุล
หน้ าที่รบั ผิดชอบหลัก
1.นางนันทนา เพ็ชรทอง
หัวหน้ าศูนย์เครื่องมือแพทย์

- ดูแลงานเครื่องมือแพทย์ทงั ้ ระบบ
- ดูแลงาน IPM เครื่องมือศูนย์เครื่องมือแพทย์ และเครื่องมือความเสี่ยงสูง

2.นายอรุณ เพ็ชรทอง
นายช่างเทคนิ ค

-IPM ระบบออกซิ สารอง , ห้องแยกโรค
-IPM / งานซ่อมเครื่องมือหน่ วยสาคัญ ICU , ER , OR , AN , NS
ห้องคลอด , ศูนย์ไตเทียม, เครื่องDefibrillator , EKG

3.นายสัญชาติ จันทร์หนู
นายช่างเทคนิ ค

-IPM ตรวจเช็ค ซ่ อมแซม สงฆ์พิเศษ , บารุง-ปริก , กุมารเวชกรรม ,
ศัลยกรรมหญิง ,ศัลยกรรมกระดูก ตึกตา , ศัลยกรรมชาย ๑ , ศัลยกรรมชาย
๒ , หลังคลอด , นรีเวชกรรม , อายุรกรรมหญิง๑ , อายุรกรรมหญิง๒ อายุรก
รรมชาย ๑ ,อายุรกรรมชาย๒ , พิเศษ๑

4.นายรัตนกิ ต รักใหม่
นายช่างเทคนิ ค

-IPM / ตรวจเช็ค / ซ่ อมแซม กลุ่มงานทันตกรรม , กลุ่มงานพยาธิ วิทยา , รังสี

5.นายกิ ตติ พร ปราบณรงค์
นายช่างเทคนิ ค

- IPM / ตรวจเช็ค เตรียมความพร้อมเครื่องมือแพทย์หอผู้ป่วยนอก ทันตก
รรม เภสัชกรรม โภชนศาสตร์ เคมีบาบัด ศูนย์เปล

วิทยา กายภาพบาบัด , เวชกรรมสังคม , อาชีวะเวชกรรม ศูนย์แพทย์ชุมชน
สอ.เขตเมือง , OPD จักษุ
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 เครื่องมือแพทย์รวมศูนย์

ให้บริ การ One stop service center
แยกห้องเป็ นสัดส่วน มีห้องทดสอบ/ซ่อม/ธุรการ /โซนสกปรก/สะอาด/พร้อมใช้

เครื่องมือแพทย์สาคัญรองรับกลุ่มโรคสาคัญ

 มีเครื่องมือช่างพืน้ ฐานครบสาหรับปฏิ บตั ิ งาน มีการสารองอะไหล่

รายละเอียดตัวชี้วดั
1.อุบ ตั ิ ก ารณ์ / ข้อร้องเรีย นเครื่องมือแพทย์
ความเสี่ยงสูงไม่เพียงพอ

เป้ าหมาย

ปี 56

ปี 57

ปี 58

ปี 59

ปี 60

0

2
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3
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,ven1

2
Ven2

3
ven

2
Mon

98.77%

98.26%

95.06%

98.20%

98.44%

97.92%

98.0%

96.48%

98.20%

97.86%

1(INP)

1 (ven)

2(ven)

3 (ven)

N/A

11 (ven2
,Flt9)

0

6
(Flt)

1ครัง้

0 ครัง้

0 ครัง้

1 ครัง้
ven

3.75%
82.45%

2.88%
78.58%

3.08%
76.13%

1.88%
84.04%

2.อัตราการตรวจสอบ และ บารุงรักษาเชิ ง
≥ 90%
ป้ องกัน เครือ่ งมือแพทย์ความเสี่ยงสูง
3.อัตราการตรวจสอบ และ บารุงรักษาเชิ ง
ป้ องกัน เครือ่ งมือแพทย์ความเสี่ยงกลางและ ≥ 90%
พื้นฐาน
4. เครื่องมือแพทย์ความเสี่ ยงสูงชารุดขณะ
0 ครัง้
ใช้งาน
5. อุบตั ิ การณ์เครือ่ งมือแพทย์ชารุดจากเหตุ
0 ครัง้
ไม่พึงประสงค์
6.จ านวนค รัง้ ของอุ บ ั ติ ก ารณ์ คว ามไม่
0 ครัง้
ปลอดภัยการใช้เครือ่ งมือแพทย์
7.อัตราการบริการไม่ทนั เวลากาหนด
≤ 5%
8.ร้อยละของความพึงพอใจของลูกค้าภายใน ≥ 85%

 จานวนเครื่องมือแพทย์ตาม
ระดับความเสี่ยง

 ด้านเครื่องมือ Master สาหรับทดสอบเครือ่ งมือแพทย์

2 (Mom,
INP)
7
(Flt)
1 ครัง้
TEN
1.53%
81.54%
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Round เครื่องมือแพทย์ ค้นหาความเสี่ยง ตรวจสอบความปลอดภัยและติ ดตามเครื่องมือที่ไม่ได้ส่งตามแผน ตรวจสอบความ
พร้อมใช้เครื่องมือความเสี่ยงสูง และร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 เข้าถึงหน้ างานในกรณี ซ่อมเร่งด่วนเครื่องมือความเสี่ยงสูง /
ช่วยชีวิตภายใน 15 นาที
 เข้าถึงหน้ างานกรณี งานซ่อมเครื่องมือแพทย์ทวไปภายใน
ั่
1
วันทาการพร้อมแจ้งสถานะงานให้หอผูป้ ่ วยรับทราบ
 ดาเนิ นการซ่อมโดยช่าง รพ.(กรณี มีอะไหล่สารองหรือไม่
เปลี่ยน อะไหล่)แล้วเสร็จภายใน 3 วันทาการ
 วันงาน IPM เสร็จส่งคืนภายใน 1 วัน
 ส่งบริ ษทั / เบิ กอะไหล่นอกคลัง 15 – 60 วัน

ค้นหาความเสี่ยงเชิ งรุก

โปรแกรมระบบบริหารความเสี่ยง

2. ระบบ ICงานจ่ ายกลาง ศูนย์ ล้างอุปกรณ์ เครื่องช่ วยหายใจ
3. ระบบการดูแลผู้ป่วยงานบริการเครื่องมือ Palliative care
4. ระบบการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ Respirator Care

ร่วมกับ IC แนะนาเจ้าหน้ าที่ใหม่

 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริ หารจัดการศูนย์เครื่องมือ
แพทย์

งานประชุมวิชาการคุ้มครองผูบ้ ริโภคด้านบริการสุขภาพ 27- 29 ก.ค.59 เป็ นวิทยากรการบริหารจัดการศูนย์เครือ่ งมือแพทย์งานอบรมวิชาการสาหรับช่าง จัดโดย สบส.12

 เป็ นศูนย์เครื่องมือแพทย์สาหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดู
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
โรงพยาบาลยะลา
งาน
โรงพยาบาลชุมชน จ.ตรัง

โรงพยาบาลสงขลา

 มีผลงานคุณภาพอย่างต่อเนื่ อง

โรงพยาบาลกระบี่

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

 ทบทวน ให้ความรู้ ช่าง และ ผูใ้ ช้งาน อย่างสมา่ เสมอต่อเนื่ อง

มีผลงานคุณภาพระดับโรงพยาบาล ระดับเขต และระดับประเทศ

 ผ่านการประเมินวิศวกรรมการแพทย์อย่างต่อเนื่ อง

 ทบทวน ให้ความรู้แก่ รพ.สต. และโรงพยาบาลชุมชน

ผ่านการประเมินมาตรฐานวิ ศวกรรมการแพทย์ ปี 2557 ถึงปัจจุบนั
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หลักการและเหตุผล
ตามมาตรฐาน HA และมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ เครื่องมือ

แพทย์ ที่มใี ช้ ในโรงพยาบาลต้ องได้ รับการบารุงรักษาและทดสอบค่ า
อย่ างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง
เดิมโรงพยาบาลชุมชนมีการบารุงรักษาและทดสอบค่ า โดย สบส.12
ปี ละ 1 ครั้ง ครอบคลุมทุกระดับความเสี่ ยงเครื่องมือฯ
ปี 2559 กรมสนับสนุนบริการสุ ขภาพมีนโยบายทดสอบเฉพาะ
เครื่องมือความเสี่ ยงสู ง 7

เครื่องมือแพทย์ ของโรงพยาบาลชุมชนและรพ.สต.ในจังหวัด
พัทลุง ไม่ ได้ รับการทดสอบค่ า
ไม่ มเี ครื่องมือ Master สาหรับทดสอบ เพราะเครื่องมีราคาแพง
ขาดบุคลากรด้ านเครื่องมือแพทย์
ไม่ มรี ะบบการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ ในภาพรวมจังหวัด
พัทลุง

 เพือ่ เป็ นศูนย์กลางในการบริหารจัดการเครื่องมือ บารุงรักษาเชิง
ป้องกันและการทดสอบเครื่องมือแพทย์
 เพือ่ เป็ นศูนย์ฝึกอบรมวิชาการการใช้ บารุงรักษาเชิงป้องกันและการ
ทดสอบเครื่องมือแพทย์ประจาจังหวัดพัทลุง

โรงพยาบาลพัทลุง
โรงพยาบาลชุมชน 10 แห่ ง
รพ.สต. , อสม.ในจังหวัดพัทลุง

ต้ องได้ รับการบารุงรักษาเชิง
ป้ องกันและการทดสอบตามแผน
ประจาปี มากกว่ า 90 %

โครงการการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือแพทย์ประจา
จังหวัดพัทลุง เป็ นโครงการต้ นแบบระดับประเทศ เพือ่
ตอบสนอง Service Plane โครงการพีช่ ่ วยน้ อง บริหาร
จัดการในภาพรวมจังหวัดให้ มีการใช้ ทรัพยากร
บุคลากรร่ วมกัน สามารถลดต้ นทุนต่ างๆ เช่ น ค่ า
อุปกรณ์ ที่เสื่อมสภาพและค่ าบารุงรักษาเครื่องมือแพทย์
ตามระยะเวลา

 แต่ งตั้งคณะกรรมการศูนย์ เครื่องมือแพทย์ ประจาจังหวัดพัทลุง
ตัวแทนจาก สสจ. สสอ. รพช. และรพ.พัทลุง
 ประชุมกาหนดแนวทางร่ วมกัน
- เรื่องบุคลากร พนักงานราชการตาแหน่ ง นายช่ างเทคนิค
สาขาอุปกรณ์ การแพทย์ 1 คน
- เครื่องมือ Master สาหรับทดสอบเครื่องมือแพทย์
- เริ่มดาเนินโครงการ ปี งบประมาณ 2560

CMU
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ประชุมคณะกรรมการกาหนดแนวทางและจัดทาแผนการ
ทดสอบและบารุงรักษาเครื่องมือแพทย์

1. เงินเดือนพนักงานราชการตาแหน่ งนายช่ างเทคนิคสาขาอุปกรณ์ การ
แพทย์ หรือนักวิทยาศาสตร์ สาขาอุปกรณ์ การแพทย์ 1 คน 13,800 บาท
2. เครื่องมือ Master Master สาหรับทดสอบเครื่องมือแพทย์ มี 3 ระยะ
 ระยะที่ 1 ปี งบประมาณ 2560
- เครื่อง Sign Simulator สอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจติ อล
เครื่องมอนิเตอร์ ราคา 520,000 บาท
- เครื่อง Flow meter Tester ราคา 99,500 บาท
- ชุดตุ้มนา้ หนักมาตรฐานราคา50,000 บาท
รวมราคาทั้งสิ้น 669,500 บาท

ระยะที่ 2 ปี งบประมาณ 2561

- เครื่องทดสอบเครื่องตัดจีไ้ ฟฟ้า
- เครื่อง Fetal Simulator
- เครื่อง Universal Pressure Meter
- ชุดทดสอบเครื่องปั่นเหวีย่ ง
- เครื่องทดสอบเครื่อง Ultrasound
- เครื่องทดสอบ Phototherapy
รวม

ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา

400,000 บาท
265,000 บาท
80,000 บาท
15,000 บาท
180,000 บาท
170,000 บาท
1,110,000 บาท

จัดอบรมโปรแกรม RMC เพือ่ ปรับปรุงให้ ฐานข้ อมูลเครื่องมือ
แพทย์ ไปทิศทางเดียวกันทั้งจังหวัด วันที่ 15 - 16 สิ งหาคม 2559

ระยะที่ 3 ปี งบประมาณ 2562
- Incubator/Radiant Warmer Analyzer
ราคา 555,000 บาท
- ชุดสอบเทียบอุณหภูมิ
ราคา 300,000 บาท
รวม
855,000 บาท

สามารถดาเนินการทดสอบค่ าได้ เทียบเท่ า สบส. 12 ยกเว้ นเครื่องมือด้ านรังสี

โรงพยาบาลพัทลุง ร่ วมกับ สบส.12 จัดอบรม ช่ างจากโรงพยาบาล
ชุมชน ทั้ง 10 แห่ ง เพือ่ เพิม่ สมรรถนะการทดสอบและบารุงรักษา
เครื่องมือแพทย์ วันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2559
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• เครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลชุมชน
และ รพ.สต.ชารุดและค่ าไม่ ได้
มาตรฐาน ส่ วนใหญ่ คือ เครื่องเทอร์ โมมิเตอร์ วัดอุณหภูมิตู้เย็นแบบอนาล็อก
อาจส่ งผลต่ อประสิ ทธิภาพของยา วัคซีนบางตัวที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ
• จากปัญหาเครื่องทดสอบค่ าแล้วไม่ ผ่าน มีร่วมกันคัดเลือกเครื่องมือแพทย์ใน
ภาพรวมจังหวัดตามความเหมาะสมในการใช้ งานของสถานพยาบาลแต่ ละ
ขนาด หรือหากไม่ แน่ ใจถึงคุณภาพเครื่องแต่ ละยีห่ ้ อ/ รุ่น ส่ งมาทดสอบค่ า
ก่อนพิจารณาเลือก

สรุปบทเรียนทีไ่ ด้ รับ และ ปัจจัยความสาเร็จ
1. ผู้บริหารทุกระดับให้ การสนับสนุน
2. การบริหารจัดการ ต้ องมีคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ มีแพทย์เป็ นประธาน
ทางานเป็ นทีม เน้ นสหวิชาชีพ
3. ระบบ และ สถานที่ ควรเป็ น one stop service center
4. ผู้ใช้ งานเชื่อมั่นระบบ ให้ ความร่ วมมือ มีความตระหนัก ตามบริบท เพียงพอ
พร้ อมใช้ ปลอดภัย และเชื่อถือได้
5. ช่ างเครื่องมือแพทย์ ต้ องมีความรู้ ความน่ าเชื่อถือ ยอมรับฟังข้ อเสนอแนะ
ทบทวน ปรับปรุง พัฒนา อบรมความรู้ ให้ ทันต่ อเทคโนโลยีเสมอ



ที่

วันเข้ าดาเนินการ

รพ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12 – 15 ธ.ค.59
รพ.กงหรา
22 - 24 พย.59
ควนขนุน
28 พย. - 1 ธค.59
บางแก้ ว
6 กพ. - 10 กพ. 60
เขาชัยสน
14 - 17 กพ. 60
ป่ าบอน
6 - 10 มีค. 60
ศรีนครินทร์
13 - 17 มีค. 60
ป่ าพะยอม
27 - 31 มีค. 60
ศรีบรรพต
3 - 5 เมย.60
ควนขนุน
24 - 28 เมย.60 รพ.ปากพะยูน
14 – 15 มิ.ย.60 รพ.ตะโหมด
รวม

โครงการธนาคารอะไหล่มือ 2

ส่ ง
27
53
140
24
57
4
87
31
152
34
85

รพช
ปกติ
26
46
122
21
56
4
76
23
122
26
75

เสี ย
1
7
18
3
1
0
11
8
30
8
10

ส่ ง

รพ.สต. ,อสม.
ปกติ เสี ย

32
106
64
54
45
47
59
122
47

รวม

27 เครื่อง
ไม่ ได้นาส่ ง
53 เครื่อง
32
0 172 เครื่อง
87
19 130 เครื่อง
62
2 212 เครื่อง
52
2 58 เครื่อง
44
1 132 เครื่อง
55
3 78 เครื่อง
55
211 เรื่อง
4
115
7 156 เครื่อง
0
0 132 เครื่อง
1,283 เครื่อง

 โครงการทดสอบเครื่องมือแพทย์ของ
ผู้ป่วยรักษาต่อเนื่ องที่บ้าน

สรุปบทเรียนทีไ่ ด้ รับ และ ปัจจัยความสาเร็จ
6. การประกันคุณภาพ เช่ น เวลา
7. การค้ นหาความเสี่ ยง การรายงานและทบทวนความเสี่ ยง
8. การนามาตรฐานมาเป็ นเครื่องมือ ในการจัดระบบ เช่ น HA , มาตรฐานวิศวกรรม
9. นาระบบสารสนเทศมาใช้ และมีระบบรายงานผลการดาเนินงานแก่ผู้บริหาร
10. มีการสื่ อสารทุกช่ องทาง
11. มีผลงานคุณภาพอย่างต่ อเนื่อง
13. นา 5 ส. มาใช้
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ผ่านการรับรองและสามารถใช้เป็ นสถานทีศ่ ึกษาดูงานได้
ผลงานคุณภาพ ศูนย์เครือ่ งมือแพทย์ของชวพัทลุง

55

56

เป็ นศูนย์เครือ่ งมือแพทย์รองรับการฝึ กงาน สาขาอิ เล็กทรอนิ กส์เครือ่ งมือแพทย์

57
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