รายงานการประเมิ นตนเอง (SA2011) รพ.
II-3 สิ่ งแวดล้อมในการดูแลผูป้ ่ วย ด้านเครื่องมือแพทย์และระบบสาธารณูปโภค
เป้ าหมาย/ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ:ปลอดภัย ประสิทธิภาพ เรียนรู้ เยียวยา
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
2555
2556
2557
2558
ผลการสอบเทียบเครือ่ งมือ
100 %
100
100
100
100
แพทย์ผ่านเกณฑ์

2559
100

จานวนเครือ่ งมือและอุปกรณ์
 5 เครือ่ ง/ปี
ทางการแพทย์ทเ่ี สื่อมสภาพก่อน
อายุการใช้งาน

0

0

0

0

0

อุบตั กิ ารณ์ของการไม่พร้อมใช้
ของเครือ่ งมือ/อุปกรณ์ทาง
การแพทย์

0

0

0

0

4

2

อุบตั กิ ารณ์การเกิดอันตรายจาก
การใช้เครือ่ งมือ/อุปกรณ์ทาง
การแพทย์

0

0

0

0

0

0

อุบตั กิ ารณ์ของการไม่เพียงพอ
0
0
ของเครือ่ งมือ/อุปกรณ์ทาง
การแพทย์
เครือ่ งมือ
1. ผลการประเมินความเพียงพอและแผนการจัดหา

0

3

1

0

โรงพยาบาลมีคณะกรรมการจัดการเครือ่ งมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึง่ ประกอบด้วย
ทันตแพทย์ เภสัชกรรม และตัวแทนและหัวหน้าหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องเป็ นคณะกรรมการ มีหน้าที่
กาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์/เป้ าหมาย แผนงานและตัวชีว้ ดั สนับสนุนให้มกี ารดาเนินการตามแผน
รวบรวมวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข และพัฒนาคุณภาพการบริการเครือ่ งมือแพทย์
คณะทางานมีการประเมินความต้องการเครือ่ งมือแพทย์ของหน่วยงานต่างๆ และอุบตั กิ ารณ์ท่ี
ได้รบั และโรคทีพ่ บบ่อยในพืน้ ที่ กลุ่มโรคทีส่ าคัญ มาวิเคราะห์เพื่อพิจารณาในการวางแผนการจัดซือ้ /
จัดหาครุภณ
ั ฑ์ทางการแพทย์ ในเดือน สิงหาคมของทุกปี โดยมีคณะกรรมการร่วมกาหนดเกณฑ์การ
จัดซือ้ / จัดจ้าง และพิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อจัดทาแผนการบริหารจัดการเครือ่ งมือแพทย์และ
อุปกรณ์การแพทย์ ในปี ถดั ไปเสนอคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพื่อพิจารณาตามลาดับ
การใช้งานเครือ่ งมือพิเศษทีม่ ใี นหน่วยงาน ทีมเครือ่ งมือแพทย์จะจัดการอบรมให้บุคลากร
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SA2011) รพ.
ทัง้ หมดทีเ่ ป็ นผูใ้ ช้เครือ่ งมือปี ละ 1 ครัง้ ในช่วงทีม่ กี ารสอบเทียบเครือ่ งมือ เพื่อทบทวนความรูเ้ รือ่ งการ
ดูแล บารุงรักษาเครือ่ งมือและอธิบายผลการสอบเทียบเครือ่ งมือแก่บุคลากร และทีมติดตามการใช้งาน
เครือ่ งมือเมือ่ มีอุบตั กิ ารณ์ ทีผ่ ่านมายังไม่มอี ุบตั กิ ารณ์จากการใช้เครือ่ งมือ
ปี 2558 รพ.กันตังพัฒนาศักยภาพในการให้ยา Streptokinase ได้ และ ปี 2559 มีการเปิ ด
ให้บริการ ตึกพิเศษ เพิม่ ขึน้ อีก 1 ตึก และมีผปู้ ่ วย AMI เสียชีวติ ก่อนถึง โรงพยาบาล และ เสียชีวติ ใน
ER ทีมจึงได้มกี ารบริหารจัดการเครือ่ งมือแพทย์ให้เหมาะสมกับกลุ่มโรคทีส่ าคัญดังนี้
 ปี 2558 : เครือ่ ง Patient Monitor จานวน 5เครือ่ ง โดยบริหารจัดการ วางทีห่ น่วยงาน ER 2
เครือ่ ง , Ward ชาย , Ward หญิง และห้องคลอด หน่วยงานละ 1 เครือ่ ง เพื่อใช้ในการดูแล
ผูป้ ่ วยครบวงจร
 ปี 2559 ; เครือ่ ง Patient Monitorปี 2559 จานวน 4 เครือ่ ง วางบนรถ Ambulanceทุกคัน
เพื่อใช้ในการดูแลผูป้ ่ วยฉุกเฉินมากและ ใช้ในการดูแลผูป้ ่ วยได้รบั ยา Streptokinase ขณะส่งต่อ
 ปี 2559 : เครือ่ ง AED จานวน 4 เครือ่ ง วางบนรถ Ambulance ทุกคัน
 ปี 2559 : เพิม่ เครือ่ ง Defibrillator จานวน 1 เครือ่ ง วางทีจ่ ดุ บริการ ตึกพิเศษ
 ปี 2559 : เพิม่ เครือ่ ง Fast Ultrasound จานวน 1 เครือ่ ง ในห้อง ER เพื่อใช้ในผูป้ ่ วย
Trauma
ปี 2559 : เพิม่ Infussion Pump จานวน 8 เครือ่ ง เพื่อให้บริการผูป้ ่ วยตีกพิเศษ
ปี 2559 : Syringe Pump จานวน 3 เครือ่ ง Ward ชาย , Ward หญิง และตีกพิเศษ
จากการลง Round ในหน่ วยงานพบว่า กรณีทเ่ี ครือ่ งมือส่งซ่อมบริษทั ทาให้ขาดเครือ่ งมือใช้ในช่วง
ดังกล่าว ใช้ระบบยืมหน่วยงานอื่น ทีมการจัดการเครือ่ งมือแพทย์ได้วเิ คราะห์ปัญหาร่วมกันและ มี
แนวทางแก้ไข กาหนดเครือ่ งมือแพทย์ทม่ี รี าคาสูงและเครือ่ งมือทีม่ อี ยู่หน่วยงานละ 1 เครือ่ ง เช่น
Defibrillator , O2 sat , Infussion Pump, NIBP, EKG กรณีส่งซ่อมบริษทั ได้ทาข้อตกลงร่วมกัน
กับบริษทั ที่ จาหน่าย ให้วางเครือ่ งมือสารองให้หน่วยงานด้วยก่อนนาเครือ่ งออกจากโรงพยาบาล
 จากอุบตั กิ ารณ์ความไม่พร้อมใช้เครือ่ งมือแพทย์ ปี 2559 ทีมได้บริหารจัดการให้หน่วยงานมี
การตรวจเช็คเครือ่ งมือแพทย์ก่อนรับเวรทุกเวร ตามตารางทีท่ มี กาหนด และ กาหนดให้มกี ารช๊าต
แบตเตอรี่ ทุกเวรดึก กรณีเครือ่ งมือแพทย์บนรถ Ambulance กาหนดให้พยาบาล refer ตรวจสอบและ
นาเครือ่ งมือมา ช๊าตแบตเตอรีท่ ่ี ER และ วางสายไฟสารองไว้ ให้สามารถใช้ไฟฟ้ าสายตรงในรถได้ทุก
เครือ่ ง
การบริ หารจัดการเพื่อให้ มีเครื่องมือที่จาเป็ นพร้อมใช้
คณะกรรมการจัดการเครือ่ งมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ มีการกาหนดเครือ่ งมือขัน้ ต่าใน
หน่วยงานเพื่อให้บริการพืน้ ฐานแก่ผรู้ บั บริการมีดงั นี้
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SA2011) รพ.
- เครือ่ งวัดความดันโลหิต
- เครือ่ งชังน
่ ้าหนัก
- หูฟัง
เครือ่ งมือแพทย์ทต่ี อ้ งจัดให้มใี นผูร้ บั บริการกลุ่มโรคทีส่ าคัญได้แก่
- Defibrillator
- EKG
- Suction
- Blade
- Ambu Bag
- NIBP
- Ultrasound
- NST
- Infussion Pump
- เครือ่ งพ่นยา
ศูนย์เครือ่ งมือแพทย์ให้บริการเครือ่ งมือแพทย์สารองดังนี้
- Suction
- Blade
- เครือ่ งวัดความดันโลหิต
- หูฟัง
- Ambu Bag ( สารองทีห่ น่ วยงานจ่ายกลาง ) บริหารจัดการให้มกี ารใช้ระบบการแลกของเพื่อให้
มีการหมุนเวียนการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการประกอบ Ambu Bag จากหน่วยจ่ายกลาง
เรียบร้อยให้สะดวกในการใช้งาน
2. ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริ หารเครื่องมือ
คณะกรรมการจัดการเครือ่ งมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์มกี ารกาหนดให้ทมี งานช่างลง
บารุงรักษาเครือ่ งมือแพทย์ในหน่วยงานเดือนละ 1 ครัง้ ตามตารางทีก่ าหนด และเจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงาน
มีการตรวจเช็คเครือ่ งมือเสีย่ งสูงทุกเวร เครือ่ งมือได้รบั การสอบเทียบปี ละ 1 ครัง้ กรณีทส่ี ่งเครือ่ งมือ
แพทย์ซ่อมทีบ่ ริษทั เฉพาะเครือ่ งมือมีความเสีย่ งสูงและเครือ่ งมือทีม่ อี ยูเ่ ครือ่ งเดียวในหน่วยงาน ต้อง
ได้รบั การวางเครือ่ งมือแพทย์สารองจากบริษทั โดยจะกาหนดเกณฑ์ไว้กรณีสอบราคาทุกครัง้
ปี 2559 มีการพัฒนาทีมช่าง ให้สอบเทียบเครือ่ งมือแพทย์ทม่ี คี วามเสีย่ งต่าได้เอง เช่น เครือ่ ง
ชังน
่ ้าหนัก เครือ่ งวัดความดันโลหิต เครือ่ งปั น่ HCT ปรอท เป็ นต้น
สรุปผลการสอบเทียบเครือ่ งมือแพทย์ ปี 2559 ผ่านเกณฑ์ 100 %
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SA2011) รพ.
1. บารุงรักษาเครือ่ งมือแพทย์ จานวน 223 เครือ่ ง
2. สอบเทียบเครือ่ งมือแพทย์ จานวน 223 เครือ่ ง
สรุปผลการสอบเทียบเครือ่ งมือแพทย์ ปี 2560 วันที่ 7 – 8 มีนาคม 2560 ผ่านเกณฑ์ 100 % รอ
เอกสารรับรองจากกองวิศวกรรมการแพทย์เขต 12
มาตรฐาน
38. เครื่องมือ

Score

ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปี ข้างหน้ า
 การจัดหาเครื่องมือช่วยชีวติ สาคัญใน PCC
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