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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานเลขานุการโรงพยาบาล
ที่ ศธ. ๐๕๑๔.๗.๓.๑/ ว. ๔๖๔

โทร. ๖๗o๑๖
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขอส่งระเบียบปฏิบัติการนาเข้าวัสดุการแพทย์ชนิดใหม่มาใช้ในโรงพยาบาลกรณีเร่งด่วน
เรียน..............................................................................................................
เนื่องจากปั จจุบันวัสดุการแพทย์มีวิวัฒนาการและพัฒนารูปแบบการใช้งานให้เหมาะสมกั บ
ยุคสมัยและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อย่างรวดเร็ว ทาให้มีวัสดุการแพทย์ชนิดใหม่เกิดขึ้นอยู่เสมอ โดย
แพทย์/พยาบาลผู้ใช้จะต้องดาเนินการขอนาเข้าวัสดุการแพทย์ชนิดใหม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการนาเข้าวัสดุ
การแพทย์เป็นคราวๆไป ดังนั้นเพื่อให้การนาเข้าวัสดุการแพทย์เป็นไปด้วยความถูกต้อง ทางโรงพยาบาลฯ จึง
ขอส่งระเบียบปฏิบัติการนาเข้าวัสดุการแพทย์ชนิดใหม่มาใช้ในโรงพยาบาลกรณีเร่งด่วน เพื่อประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรในหน่วยงานและภาควิชาได้รับทราบ ตามเอกสารที่แนบท้ายนี้ และสามารถดาวน์โหลดระเบียบ
ปฏิบัติฯ ได้ที่ www.srinagarind.md.kku.ac.th
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดาเนินการต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

รองศาสตราจารย์อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์

สำเนำเรียน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลศรีนครินทร์
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำคุณภำพ
หัวหน้ำภำควิชำศัลยศำสตร์
หัวหน้ำภำควิชำออร์โธปิดิกส์
หัวหน้ำภำควิชำอำยุรศำสตร์
หัวหน้ำภำควิชำโสต ศอ นำสิกวิทยำ

๗. หัวหน้ำภำควิชำเวชศำสตร์ฟื้นฟู
๘. ภำควิชำวิสัญญีวิทยำ
๙. หัวหน้ำงำนบริกำรพยำบำล
๑๐. หัวหน้ำงำนจ่ำยกลำง
๑๑. ผช.ผอก.ฝ่ำยวัสดุกำรแพทย์
๑๒. หัวหน้ำงำนพัสดุ

๑๓. หัวหน้ำงำนทันตกรรม
๑๔.หัวหน้ำหน่วยเวชภัณฑ์กำรแพทย์
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ระเบียบปฏิบัติงาน

เรื่อง การนาเข้าวัสดุการแพทย์ชนิดใหม่มาใช้ในโรงพยาบาลกรณีเร่งด่วน
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่

แก้ไขครั้งที่

2/2558

วันที่แก้ไข …………………………

จัดเตรียมเอกสำรโดย

ทบทวนเอกสำรโดย

อนุมัติเอกสำรโดย

คณะกรรมกำรนำเข้ำวัสดุกำรแพทย์

รศ.นพ.อภิชำติ จิระวุฒิพงศ์

วันที่ 2 เมษำยน 2558

ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำล

นส.เสำวลักษณ์ ริรัตนพงษ์
นำงชุติมำ แย้มโสพิศ

สำเนำฉบับที่

วันที่เริ่มใช้
1 พฤษภำคม 2558

วันที่.................................................
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คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น
ระเบียบปฏิบัติงำน

เลขที่ 2/2558

หน้ำที่ 1/3

(Work Instruction)

แก้ไขครั้งที่ 1

วันที่เริ่มใช้
1 พฤษภำคม 2558

เรื่องกำรนำเข้ำวัสดุกำรแพทย์ชนิดใหม่มำใช้ในโรงพยำบำลกรณีเร่งด่วน
1.

วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำรนำวัสดุกำรแพทย์ชนิดใหม่มำใช้ในโรงพยำบำลเป็นไปด้วยควำมรวดเร็วและถูกต้อง

2.

ขอบเขต
ระเบียบนี้ใช้ในกำรนำวัสดุกำรแพทย์เฉพำะทำงชนิดใหม่ ที่ยังไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรนำเข้ำวัสดุ
กำรแพทย์ชนิดใหม่ และมีควำมจำเป็นต้องใช้กับผู้ป่วยก่อนถึงวำระกำรประชุมคณะกรรมกำร

3.

คำจำกัดควำม
3.1 วัสดุกำรแพทย์ชนิดใหม่ หมำยถึง วัสดุกำรแพทย์ที่ยงั ไม่เคยนำมำใช้ในโรงพยำบำลศรีนครินทร์
3.2 วัสดุกำรแพทย์ชนิดใหม่กรณีเร่งด่วน หมำยถึง วัสดุกำรแพทย์ที่ยงั ไม่เคยนำมำใช้ในโรงพยำบำลศรีนครินทร์

มีควำมจำเป็นต้องใช้กับผู้ป่วยโดยไม่สำมำรถรอเข้ำวำระที่ประชุมกรรมกำรนำเข้ำวัสดุกำรแพทย์ชนิดใหม่ได้
4.

หน้ำที่รับผิดชอบ
4.1 แพทย์ผู้เกี่ยวข้อง มีหน้ำที่
4.1.1 เสนอขอนำเข้ำวัสดุกำรแพทย์ชนิดใหม่กรณีเร่งด่วนต่อหน่วยงำนก่อนนำมำทดลองใช้กับผู้ป่วย
4.1.2 ติดตำมผลกำรประเมินกำรใช้งำน
4.1.3 พิจำรณำขออนุมัตินำเข้ำเร่งด่วนต่อผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลศรีนครินทร์
4.2 พยำบำลประจำกำร มีหน้ำที่
4.2.1

เสนอขอนำเข้ำวัสดุกำรแพทย์ชนิดใหม่ต่อหน่วยงำนก่อนนำมำทดลองใช้กับผู้ป่วย

4.2.2 ติดตำมผลกำรประเมินกำรใช้วัสดุกำรแพทย์
4.2.3 พิจำรณำขออนุมัตินำเข้ำเร่งด่วนต่อผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลศรีนครินทร์
5.

เครื่องมือและอุปกรณ์
5.1 ตัวอย่ำงวัสดุกำรแพทย์
5.2 เอกสำรกำกับกำรขอนำเข้ำวัสดุกำรแพทย์
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คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น
ระเบียบปฏิบัติงำน

เลขที่ 2/2558

หน้ำที่ 2/3

(Work Instruction)

แก้ไขครั้งที่ 1

วันที่เริ่มใช้
1 พฤษภำคม 2558

เรื่องกำรนำเข้ำวัสดุกำรแพทย์ชนิดใหม่มำใช้ในโรงพยำบำลกรณีเร่งด่วน
6. แผนผังกำรปฏิบัติงำน

ผู้รับผิดชอบ

แผนผังกำรไหลของงำน

ผู้เกี่ยวข้อง

กำรนำเสนอวัสดุกำรแพทย์ (แพทย์หรือพยำบำล)

ผู้แทนบริษัท

เอกสำร

เอกสำรประกอบกำร
นำเข้ำ

ผู้ใช้สินค้ำ

แพทย์/พยำบำลขอผู้ใช้

หน่วยงำนผู้ใช้
ทำเรื่องขออนุมัติ

เอกสำรประกอบกำร

ผู้ใช้สินค้ำ

เอกสำรประกอบกำร

รอเข้ำวำระ
N
Y

เสนอ ผอก.

Y

ใช้สินค้ำ

นำเข้ำ
หลักฐำนกำรใช้สินค้ำ

Y

เข้ำวำระ

นำเข้ำ

ไม่ทำเรื่องอนุมัติ

ผูอ้ ำนวยกำร
รพ.

ผู้ใช้สินค้ำ

N

ใช้สินค้ำ

ใช้สินค้ำ

ใช้สินค้ำ
เข้ำวำระ

บริษัททำเรื่องบริจำค

สิ้นสุด
กระบวนกำร

ผู้ใช้สินค้ำ

หลักฐำนกำรใช้สินค้ำ

กรรมกำร

เอกสำรประกอบกำร

ภำควิชำ/

นำเข้ำ

หน่วยงำน

เอกสำรอนุมัติ

ผู้แทนบริษัท

หลักฐำนกำรใช้สินค้ำ
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คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น
ระเบียบปฏิบัติงำน

เลขที่ 2/2558

หน้ำที่ 3/3

(Work Instruction)

แก้ไขครั้งที่ 1

วันที่เริ่มใช้
1 พฤษภำคม 2558

เรื่องกำรนำเข้ำวัสดุกำรแพทย์ชนิดใหม่มำใช้ในโรงพยำบำลกรณีเร่งด่วน
7. รำยละเอียดขั้นตอน
7.1 แพทย์หรือพยำบำลผู้เกี่ยวข้องเสนอที่ประชุมภำคฯ / หน่วยงำนก่อนนำตัวอย่ำงจำนวนทีเ่ พียงพอจะสำมำรถประเมินผล
ได้มำทดลองใช้กับผู้ป่วย กรณีวัสดุรำคำแพงอำจใช้ข้อมูลอ้ำงอิงผลกำรใช้วัสดุนั้นๆที่เชื่อถือได้เสนอเพื่อพิจำรณำ
7.2 แพทย์และพยำบำลผู้เกีย่ วข้อง
7.2.1 รวบรวมและประเมินผลกำรใช้วัสดุดงั นี้
7.2.1.1 ประสิทธิ์ผลตำมคุณสมบัตินั้นๆ
7.2.1.2 ข้อดีของวัสดุชนิดใหม่ เช่น ควำมคุ้มทุนเมือ่ ใช้แทนวัสดุที่มีอยูเ่ ดิม
7.2.1.3 ข้อเสีย
7.2.2 กรณีผลกำรประเมินกำรใช้วัสดุกำรแพทย์ได้มำตรฐำนเป็นที่น่ำพอใจ ให้ขออนุมัตินำเข้ำที่ประชุมภำคฯ / หน่วยงำน
7.2.3 กรณีผลกำรประเมินกำรใช้วัสดุกำรแพทย์ไม่ได้มำตรฐำนถือเป็นสิ้นสุด
7.3 แพทย์หรือพยำบำลผู้เกี่ยวข้องขออนุมัตินำเข้ำกรณีเร่งด่วน โดยเสนอผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลศรีนครินทร์ เป็นผู้พิจำรณำ
7.3.1 กรณีวัสดุนั้นผ่ำนกำรอนุมัติจำกผู้อำนวยกำรแล้ว แพทย์หรือพยำบำลผู้เกี่ยวข้อง สำมำรถใช้วัสดุนั้นได้ และเมื่อถึง
วำระประชุมคณะกรรมกำรนำเข้ำวัสดุกำรแพทย์ชนิดใหม่ ให้นำรำยกำรวัสดุดงั กล่ำวเข้ำแจ้งที่ประชุม เพื่อพิจำรณำ
จำกคณะกรรมกำรอีกครั้ง
7.3.2 กรณีวัสดุนั้นไม่ผ่ำนกำรอนุมัตจิ ำกผู้อำนวยกำรไม่สำมำรถใช้วัสดุนั้นกับผู้ปว่ ยได้ เป็นอันสิ้นสุดกระบวนกำร
7.3.3 กรณีวัสดุนั้นไม่ผ่ำนกำรอนุมัตจิ ำกผู้อำนวยกำร แต่ยังใช้วัสดุนั้นกับผู้ป่วย ทำงบริษัทผู้จำหน่ำยต้องทำเรื่องบริจำค
หรือหำกผู้ป่วยยินยอม ต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยเองทั้งหมด โดยโรงพยำบำลจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น
7.4 หำกแพทย์หรือพยำบำลผู้เกี่ยวข้อง ไม่ได้ทำเรื่องขอใช้วัสดุกรณีเร่งด่วนและมีกำรใช้วัสดุนนั้ กับผู้ป่วยทำงบริษัทผู้จำหน่ำย
ต้องทำเรื่องบริจำค หรือหำกผู้ป่วยยินยอม ต้องรับผิดชอบค่ำใช้จำ่ ยเองทัง้ หมด โดยโรงพยำบำลจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่
เกิดขึ้น
8. เอกสำรอ้ำงอิง
ไม่มี
9. บันทึกคุณภำพ
9.1 แบบประเมินกำรใช้วัสดุกำรแพทย์
10. เอกสำรแนบ
10.1 เอกสำรกำกับกำรนำเข้ำวัสดุกำรแพทย์กรณีเร่งด่วน
11. ดัชนีชี้วัด
11.1 มีอัตรำกำรใช้วัสดุกำรแพทย์สม่ำเสมอ
11.2 มีกำรจัดซื้อวัสดุกำรแพทย์ทดแทนที่สอดคล้องกับสถิติกำรใช้จริง
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