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All devices carry a certain degree of RISK 

Component failure can be unpredictable 
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• Identify all possible hazard 
• Estimate the risk of each hazard 
• Invasive device & Non invasive device 
• Device with long duration of contact 
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Medical Equipment Safety 

Proper MAINTENANCE of all medical equipment : 

important aspect of good health and safety practices 

The Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization : JACHO 

The Occupational Safety and Health Administration : OSHA 
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Medical Equipment Safety 

MAINTENANCE  on all medical equipment that has  

potential to come in direct contact with the patients 

The Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization : JACHO 

The Occupational Safety and Health Administration : OSHA 
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Medical Equipment Safety 

MAINTENANCE  on all medical equipment that has  

potential to come in direct contact with the patients 

Maintenace schedule : to ensure 
 - correction operation 
 - calibration 
 - accuracy 



การพัฒนาความปลอดภัยของการใช้เคร่ืองมือทางการแพทย์ 
Improve the Safety of Medical Instruments 

Medical Equipment Safety 

Benefits : 

- Reliable accuracy of test result data 
- Reduced patient care errors due to inaccurate test result 
- Reduced medical errors from unnecessary prescribing  
- Reduced physician liability exposure 
- Reduced risk of injury to patients and staffs in contact 
- Reduced equipment repair and replacement costs 
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Medical Equipment Safety 

Routine Maintenance and Calibration : 
 Otoscope/ophthalmoscope 
 Exam/speculum light source 
 UV exam light 
 Scales 
 Motorized exam table 
 Doppler unit 
 Fetal monitor 
 Endoscopy equipment 
 Glucose monitor 
 Audiometer 
 Tympanometer 

 

 Electronic thermometer 
 Microscope 
 Pulmonary function equipment 
 Nebulizer 
 Pulse oxymeter 
 Ultrasound/diathermy/hot packs 
 X-ray equipment 
 Sphygmomanometer 
 EKG equipment 
 Threadmill equipment 
 Suction equipment 

 

 etc… 
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Medical Equipment Safety 

Biomedical Service Providers : 

 Certified :  

trained in 
Electronics, mechanics, pneumatics and optics 
 

 Maintenance & Repairs : 
 Calibration 
 Performance check 
 Repair (based respective manufacturer’s recommendations) 
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Medical Equipment Safety 

Biomedical Service Providers : 

 Certified :  

educate personnel 
   Capability, limitations and special application of equipment 
   Operating, safety and emergency procedures of equipment 
   Procedures to follow when reporting problems 
   Potential operator errors 
   Skill and information to perform maintenance activities  
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incubator 

defibrillator 

ventilator 

pulse oxymeter 

Syringe pump / infusion pump 
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พัฒนาความปลอดภัยของการใช้อุปกรณ์การแพทย ์
(Improve the safety of medical instruments) 

เป า มาย (Goals)                                                   5      
 

 ุดเน้น (Priorities) 
1.                                                        

(Infusion pump)  
                                  

-         /                      IV set          Infusion pump 
                                              
                 
-                   IV set                      Infusion pump              
-                               (Free flow protection)  
-               IV set                                IV set              
-                                                                      
-                                                     

2.                                         (Pulse oximeter) 
                             
-         /                      Probe oxygen sensor  
                      
                        
-                probe oxygen sensor                               
-                         probe oxygen sensor                       
                                                            (Burn) 

1.                  (Ventilator) 
                  
-                Circuit                                               
             Circuit                    
-   Pre-use check                                                  
-              Chamber            Humidifier                           
                                       Circuit                             
-         Mode                     Humidifier            
-                                     Circuit                                

2.           (Infant Incubator) 
                 
-                                                                       
                                    (Burn) 
-                                                 (Settings)           
             (Display)     Warm                                  

5.                              (Defibrillator) 
                 
-                               Paddle 
-   Operating check      paddle            
-                                                  

 
 

แนวทางป ิ ัติ (Guidelines) 
1.                                                                           
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(Improve the safety of medical instruments) 

1.                                                                           
                                /                                   
      sticker                          

2.            
      3.1             Infusion Pump  

3.1.1                  IV set                      Infusion Pump  
                     
 
 
 
3.1.2                                       

(Free flow protection)  
           1     IV set                Infusion pump            

        (Roller clamp)                                    
        (power off)                                            
IV set                             

           2                                                       
           IV set                              

                                                              
                                

3.1.3             IV set                                IV set  
                    (                  Drop control) 
3.1.4                                                               

                                                         
3.2              Pulse oximeter   
 3.2.1               probe oxygen sensor                   
                          

3.3                       (Ventilator)  
3.3.1              Circuit                                     
                            Circuit                    
3.3.2 Pre-use check                                   
                        

3.4                (Incubator)                                      
                        (Settings)                    (Display)      
      warm         
3.5                                  (Defibrillator) 
 3.5.1                                       paddle            
                                                             paddle 
                                                                       
 3.5.2                    Self Test      Operating Check  
                  paddle                                            
 3.5.3                                             
                             

  

1.                   
1.1             Infusion Pump                                            

                                                                     
                     

1.2             Pulse oximeter                             probe 
oxygen sensor                                              
              

1.3                      (Ventilator)   
4.3.1               chamber           humidifier ต้องเ  าดูตลอด            
                                          Roller  



การพัฒนาความปลอดภัยของการใช้เคร่ืองมือทางการแพทย์ 
Improve the Safety of Medical Instruments 

พัฒนาความปลอดภัยของการใช้อุปกรณ์การแพทย ์
(Improve the safety of medical instruments) 

clamp                                            clamp            
                      clamp                        

4.3.2                      Circuit                                    
1.1               (Incubator)                                            

                                                                        
             
 

5.                                                              
5.1                                                             
                                                                      
                     
5.2                                

5.2.1                                                            
                        

5.2.2                                                         3    
                                      3-8                
                          

ตัวชี วัดและเป า มาย      
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A หมายถึง ไม่มีปัญหาด้านคณุภาพ ยงัไม่มีความคลาดเคลือ่นเกิดขึน้ แตมี่เหตกุารณ์ท่ีอาจท าให้เกิดความคลาดเคลือ่นได้  
B หมายถึง  มีปัญหาด้านคณุภาพ เน่ืองจากมีความคลาดเคลือ่นเกิดขึน้ในกระบวนการท างานสามารถตรวจจบัความคลาดเคลือ่นได้ก่อนถึงผู้ ป่วย/
 ผู้ รับบริการ  
C หมายถึง  มีปัญหาด้านคณุภาพ มีความคลาดเคลือ่นเกิดขึน้แตไ่ม่เป็นอนัตราย ถึงแม้วา่ความคลาดเคลือ่นนัน้จะไปถึงผู้ ป่วย / ผู้ รับบริการแล้ว ปัญหา 
 ไม่สมัพนัธ์ และไม่เก่ียวข้องกบัการรักษาพยาบาลโดยตรงหรือไม่สง่ผลกระทบตอ่ผู้ ป่วย /ผู้ รับบริการโดยตรงหรือผลกระทบที่เกิดขึน้ไม่ท าให้ 
 ผู้ ป่วย/ผู้ รับบริการได้รับความเสยีหาย  
D หมายถึง  มีปัญหาด้านคณุภาพ มีความคลาดเคลือ่นเกิดขึน้ เกิดผลกระทบเลก็น้อยตอ่ผู้ รับบริการ ต้อง มีการสงัเกตอาการ/ติดตามเพิ่มเติม ไม่จ าเป็น 
 ต้องรับการรักษา / การแก้ไข  
E หมายถึง  มีปัญหาด้านคณุภาพ มีความคลาดเคลือ่นเกิดขึน้ และเป็นอนัตราย / เกิดผลกระทบปานกลางมีผลท าให้ต้องมีการตรวจวินิจฉยัเพิ่มเติม  
 หรือจ าเป็นต้องได้รับการรักษาหรือแก้ไขเพ่ิมเติม  
F หมายถึง  มีปัญหาด้านคณุภาพ มีความคลาดเคลือ่นเกิดขึน้ และเป็นอนัตราย / เกิดผลกระทบมาก มีผลตอ่เน่ืองระยะยาวท าให้จ าเป็นต้องได้รับการ 
 รักษาในโรงพยาบาล หรือยืดเวลาในการรักษาตวัในโรงพยาบาลออกไปเกินกวา่ก าหนด  
G หมายถึง  มีปัญหาด้านคณุภาพ มีความคลาดเคลือ่นเกิดขึน้ และเป็นอนัตราย / เกิดผลกระทบตอ่ผู้ ป่วยหรือผู้ รับบริการอยา่งถาวร 
H หมายถึง  มีปัญหาด้านคณุภาพ มีความคลาดเคลือ่นเกิดขึน้ และเป็นอนัตรายตอ่ผู้ ป่วยจนเกือบถึงแก่ชีวิต หรือสญูเสยีหน้าที่ของอวยัวะ / ระบบประสาท 
 อยา่งถาวร มีผลท าให้ต้องใช้อุปกรณ์ / เคร่ืองมือเพื่อพยงุชีวิต รวมถึงผลกระทบรุนแรงตอ่จิตใจ หรือเกิดผลกระทบที่รุนแรงมาก 
I หมายถึง  มีปัญหาด้านคณุภาพ มีความคลาดเคลือ่นเกิดขึน้ และเป็นอนัตรายตอ่ผู้ ป่วยจนถึงแกชี่วิต หรือเกิดผลกระทบที่รุนแรงมากท่ีสดุ อาจสง่ผล 
 เสยีหายตอ่ภาพลกัษณ์ขององค์กร 
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Near ระดบั 0  เหตกุารณ์มีโอกาสก่อให้เกิดความคลาดเคล่ือน 
Missed ระดบั 1  เกิดความคลาดเคล่ือนขึน้ แต่ยงัไม่ถึงผู้ป่วย 

  
 
No harm ระดบั 2  เกิดความคลาดเคล่ือนกบัผู้ป่วย แต่ไม่ท าให้ได้รับอนัตราย 

  
Mild ระดบั 3  เกิดความคลาดเคล่ือน จึงต้องเฝ้าระวงัเพ่ือมัน่ใจวา่ไม่เกิดอนัตราย 

  
Moderateระดบั 4  เกิดความคลาดเคล่ือน เกิดอนัตรายชัว่คราว ต้องรับการรักษา 
 ระดบั 5  เกิดความคลาดเคล่ือน เกิดอนัตรายชัว่คราว ต้องนอน/อยู่โรงพยาบาลนานขึน้ 

  
 
Severe ระดบั 6  เกิดความคลาดเคล่ือน เกิดอนัตรายถาวร 
 ระดบั 7  เกิดความคลาดเคล่ือนจนต้องท าการช่วยชีวติ 
 ระดบั 8  เกิดความคลาดเคล่ือน อาจเป็นสาเหตขุองการเสียชีวติ 
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  Infusion pump Pulse oximeter Ventilator Infant incubator Defibrillator 

ระดับ 

ความรุนแรง 

Incidence 

(ครั้ง) 

Target 

(ครั้ง) 

Incidence 

(ครั้ง) 

Target 

(ครั้ง) 

Incidence 

(ครั้ง) 

Target 

(ครั้ง) 

Incidence 

(ครั้ง) 

Target 

(ครั้ง) 

Incidence 

(ครั้ง) 

Target 

(ครั้ง) 

ระดับ 0 , 1   

หรอื   A , B 

                    

ระดับ 2 - 5 

หรอื C - F 

                    

ระดับ 6 - 8 

หรอื G - I 
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incubator 

defibrillator 

ventilator 

pulse oxymeter 

Syringe pump / infusion pump 
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ใ รายงานการตรว ความพร้อมใช้เครื่องมือ ........ 
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COPs BioMed มิตรภาพกั คุณภาพ นถนนราชวิถี  

ความ ลาก ลายแต่มีเป า มายเดียวกัน 

เพียงพอ   พร้อมใช้  ปลอดภัย  คุ้มค่า 


