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ค านิยาม

ค านิยามของเคร่ืองมือแพทย ์ตามความหมายท่ี ได้ระบไุว้ในพระราชบญัญติัเคร่ืองมือแพทย ์ เคร่ืองมือแพทย ์
คือ เคร่ืองใช้ผลิตภณัฑห์รือวตัถสุ าหรบัใช้ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การประกอบวิชาชีพพยาบาล และการผดงุครรภ ์การ
ประกอบโรคศิลปะหรือการบ าบดัโรคสตัว ์หรือเคร่ืองใช้ให้เกิดผลแก่สขุภาพ โครงสร้างของร่างกายมนุษยห์รือสตัว ์รวมทัง้
ส่วนประกอบ ส่วนควบ อปุกรณ์ หรือช้ินส่วนของเคร่ืองใช้ผลิตภณัฑ ์หรือวตัถดุงักล่าว นอกจากนัน้ยงัรวมถึงเคร่ืองใช้ ผลิตภณัฑ ์
หรือวตัถอ่ืุน ท่ีรฐัมนตรีประกาศก าหนดใน ราชกิจจานุเบกษาว่าเป็นเคร่ืองมือแพทย์

พระราชบญัญติั เคร่ืองมือแพทย ์พ.ศ. ๒๕๓๑
มาตรา ๓ ในพระราชบญัญติัน้ี "เครื่องมือแพทย"์ หมายความว่า

(๑) เคร่ืองใช้ ผลิตภณัฑ ์หรือวตัถสุ าหรบัใช้ในการประกอบวิชาชีพ เวชกรรม การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ ์
การประกอบ โรคศิลปะ หรือการบ าบดัโรคสตัวต์ามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ ๆ

(๒) เคร่ืองใช้ ผลิตภณัฑ ์หรือวตัถสุ าหรบัใช้ให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้างหรือการกระท าหน้าท่ีใด ๆ ของร่างกายมนุษยห์รือ
สตัว์

(๓) ส่วนประกอบ ส่วนควบ อปุกรณ์ หรือช้ินส่วนของเคร่ืองใช้ ผลิตภณัฑ ์หรือวตัถตุาม (1) หรือ (2)
(๔) เคร่ืองใช้ ผลิตภณัฑ ์หรือวตัถอ่ืุนท่ีรฐัมนตรีประกาศก าหนดใน ราชกิจจานุเบกษาว่าเป็นเคร่ืองมือแพทย์
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พระราชบัญญตัิ เคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญตัินี ้ “เคร่ืองมือแพทย์” หมายความว่า

(๑) เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เคร่ืองกล วตัถุทีใ่ช้ใส่เข้าไปในร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ น า้ยาทีใ่ช้ตรวจในห้องปฏิบัติการ ผลติภัณฑ์ ซอฟต์แวร์
หรือวตัถุอืน่ใด ทีผู้่ผลติมุ่งหมายเฉพาะส าหรับใช้อย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี ้ไม่ว่าจะใช้โดยล าพงั ใช้ร่วมกนัหรือใช้ ประกอบกบัส่ิงอืน่ใด

(ก) ประกอบโรคศิลปะ ประกอบวชิาชีพเวชกรรม ประกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ประกอบวชิาชีพทนัตกรรม ประกอบวชิาชีพเทคนิคการแพทย์ ประกอบวชิาชีพกายภาพบ าบัด และประกอบวชิาชีพการสัตวแพทย์ตามกฎหมาย ว่าด้วย
การน้ันหรือประกอบวชิาชีพทางการ

แพทย์และสาธารณสุขอืน่ตามทีรั่ฐมนตรีประกาศก าหนด
(ข) วนิิจฉัย ป้องกนั ติดตาม บ าบัด บรรเทา หรือรักษา โรคของมนุษย์หรือสัตว์
(ค) วนิิจฉัย ติดตาม บ าบัด บรรเทา หรือรักษา การบาดเจ็บของมนุษย์หรือสัตว์
(ง) ตรวจสอบ ทดแทน แก้ไข ดัดแปลง พยุง ค า้ หรือจุนด้านกายวภิาคหรือกระบวนการทางสรีระของ
ร่างกายมนุษย์หรือสัตว์
(จ) ประคับประคองหรือช่วยชีวติมนุษย์หรือสัตว์
(ฉ) คุมก าเนิด หรือช่วยการเจริญพนัธ์ุของมนุษย์หรือสัตว์
(ช) ช่วยเหลอืหรือช่วยชดเชยความทุพพลภาพหรือพกิารของมนุษย์หรือสัตว์
(ซ) ให้ข้อมูลจากการตรวจส่ิงส่งตรวจจากร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ เพือ่วตัถุประสงค์ทางการแพทย์หรือ
การวนิิจฉัย

(ฌ) ท าลายหรือฆ่าเช้ือส าหรับเคร่ืองมือแพทย์
(๒) อุปกรณ์ หรือส่วนประกอบของเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เคร่ืองกล ผลติภัณฑ์ หรือวตัถุตาม (๑)
(๓) เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เคร่ืองกล ผลติภัณฑ์ หรือวตัถุอืน่ทีรั่ฐมนตรีประกาศก าหนดว่าเป็นเคร่ืองมือแพทย์
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ประเภทครภุณัฑท์างการแพทย์

ครภุณัฑเ์ครื่องมือแพทยใ์นระบบ FMIS นัน้แบ่งออกเป็น ประเภท ชนิด และชนิดย่อย โดยประเภทหลกัๆของครภุณัฑ์
ในระบบ FMIS มีดงัต่อไปน้ี

6110-เครื่องควบคมุไฟฟ้า
6120-หม้อแปลงไฟฟ้า และศนูยจ่์ายไฟและโรงไฟฟ้า
6130-เคร่ืองเปล่ียนกระแสไฟฟ้าชนิดไม่หมุน
6135-แบตเตอรี่แบบแรก
6140-แบตเตอร่ีแบบท่ี 2
6150-อปุกรณ์เคร่ืองให้ก าลงังานและแจกจ่ายไฟฟ้าอ่ืน ๆ
6210-อปุกรณ์ติดตัง้ไฟฟ้าภายในและภายนอก
6230-เคร่ืองให้แสงสว่างชนิดมือถือและน าไปมาได้
6240-หลอดไฟฟ้า
6250-บาลาสต ์ท่ียึดหลอด และสตารท์เตอร์
6260-อปุกรณ์แสงสว่างท่ีไม่ใช่ไฟฟ้า
6350-ระบบสญัญาณและเตือนภยัอ่ืนๆ
6505-ยา ชีววตัถ ุและรีเอเยนตท่ี์ทางการรบัรอง
6506-ยาท่ีใช้กบัสตัว์
6510-พสัดท่ีุใช้ตบแต่งทางศลัยกรรม
6515-เคร่ืองมือและวสัดทุางเวชกรรมและศลัยกรรม
6520-เครื่องมืออปุกรณ์และวสัดทุางทนัตกรรม
6525-อปุกรณ์และเครื่องเอกซเรย ์วสัดท่ีุใช้ทางการแพทย ์ทนัตแพทย ์และสตัวแพทย์

6530-เคร่ืองตกแต่ง อปุกรณ์ เคร่ืองใช้ และวสัดท่ีุใช้ในโรงพยาบาล
6531-หุ่นจ าลอง หุ่นฝึกทกัษะทางการแพทย์
6532-เคร่ืองแต่งกายและส่ิงทอท่ีใช้ในโรงพยาบาล และส าหรบักรณีพิเศษ
6540-เคร่ืองมืออปุกรณ์และวสัดใุช้ในการประกอบแว่น
6545-ชุดเครื่องมือทางการแพทย์
6550-CARDIO / THORACIC INSTRUMENT
6551-E.N.T. INSTRUMENTS
6552-DERMATOLOGY INSTRUMENTS
6553-FACIAL INSTRUMENTS
6554-GENERAL SURGERY INSTRUMENTS
6555-HAND SURGERY INSTRUMENTS
6556-NEUROSURGERY INSTRUMENTS
6557-OB / GYN INSTRUMENTS
6558-OPHTHALMIC INSTRUMENTS
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ประเภทครภุณัฑท์างการแพทย ์- ต่อ

6559-ORTHOPEDIC INSTRUMENTS
6560-PATHOLOGY INSTRUMENTS
6561-PLASTIC SURGERY INSTRUMENTS
6562-UROLOGY INSTRUMENTS
6563-VETERINARY INSTRUMENTS
6605-เคร่ืองมือน าร่อง
6640-อปุกรณ์และส่ิงของในห้องทดลอง
6645-เคร่ืองวดับอกเวลา
6665-เครื่องมือตรวจค้นเก่ียวกบัอนัตราย
6670-เครื่องวดัและเครื่องชัง่
6680-เครื่องมือวดัของเหลว การไหลของแกส๊ ระดบัของเหลว และการ
เคล่ือนไหวทางกล
6710-กล้องฉายภาพยนตร์
6720-กล้องถ่ายภาพน่ิง

6730-อปุกรณ์เครื่องฉายภาพ
6740-อปุกรณ์การล้าง และอดัภาพ
6750-วสัดเุก่ียวกบัการภาพ
6760-อปุกรณ์การภาพและส่ิงอ่ืน ๆ
6770-ฟิลม์ท่ีถ่ายและล้างแล้ว
6810-วตัถเุคมี (เคมีภณัฑท่ี์ใช้ในการผลิตยาและน ้ายาต่าง ๆ)
6830-แกส๊ท่ีอดัไว้และแกส๊เหลว
6840-สารก าจดัแมลง และฆ่าเช้ือโรค
6850-วตัถเุคมีพิเศษอ่ืนๆ
6851-วตัถชีุวภาพ
6852-เช้ือโรคต่าง ๆ (เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ)
6910-เคร่ืองช่วยฝึก
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การวดัมลูค่าเร่ิมแรกครภุณัฑท์างการแพทย์

ไดจ้ากการจดัซือ้และพรอ้มใชง้าน

ไดจ้ากการจดัซือ้และตดิตัง้ ก่อนพรอ้มใชง้าน

ไดร้บัจากการบรจิาค 

การวางเครือ่งมอืทีไ่มใ่ชท่รพัยส์นิของรพ 

การโอนเครือ่งมอืแพทยจ์ากหน่วยงานอื่น ๆ
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การวดัมลูค่าเร่ิมแรก - ได้จากการจดัซ้ือและพร้อมใช้งาน

การวดัมลูคา่เริม่แรกของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้าจากการจดัซือ้และพรอ้มใช้
งาน สามารถวดัไดโ้ดยดจูากตวัระบบ FMIS โดยตรง เมือ่เราท าการซือ้หรอื
บนัทกึครภุณัฑล์งในระบบ FMIS เราแลว้ระบบจะน าเอาราคาของการซือ้จา้งนัน้ๆ
หรอืตามทีเ่ราแจกแจงในระบบไปลงบญัช ีหรอืบนัทกึทะเบยีนครภุณัฑ์เป็นทุนใน
ระบบ FMIS เชน่  จดัซือ้ชุดเครือ่งมอืผา่ตดัราคา 50,000 เมือ่ของมาสง่และ
กรรมการตรวจรบัของเรยีบรอ้ยแลว้ เจา้หน้าทีผู่ด้แูลสนิทรพัยเ์ครื่องมอืแพทยท์ า
การแจกแจงรายการสนิทรพัยแ์ละขึน้ทะเบยีนครภุณัฑใ์นระบบ  ระบบจะท าการ
บนัทกึและลงบญัช ีเรากส็ามารถทราบไดโ้ดยทนัทวีา่สนิทรพัยน์ัน้ๆมมีลูคา่
เริม่แรกเทา่ใด



8

การวดัมลูค่าเร่ิมแรก - ได้จากการจดัซ้ือและติดตัง้ ก่อนพร้อมใช้งาน

การวดัมลูคา่เริม่แรกทีไ่ดจ้ากการจดัซือ้และตดิตัง้ ก่อนพรอ้มใชง้าน 
ความหมายคอื เมือ่ท าการซือ้ครภุณัฑน์ัน้ๆมาแลว้ เมือ่กรรมการตรวจรบัสนิทรพัย์
นัน้ๆแลว้ยงัไมส่ามารถใชไ้ดจ้นกวา่จะตดิตัง้หรอืทดสอบแลว้เสรจ็จงึจะสามารถใช้
งานได ้ โดยใหว้ดัมลูคา่เริม่แรกจากราคาตน้ทุนทีซ่ือ้มาแต่ใหค้ านวณวนัทีเ่ริม่คดิคา่
เสือ่มราคา(ถา้หากม)ี โดยเริม่จากวนัทีส่นิทรพัยห์รอืครภุณัฑน์ัน้ๆจากวนัที่
สนิทรพัยส์ามารถใชง้านไดจ้รงิ หรอืตดิตัง้สมบรูณ์พรอ้มใชง้านแลว้
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การวดัมลูค่าเร่ิมแรก - ได้รบัจากการบริจาค

การวดัมลูคา่เริม่แรกทีไ่ดร้บัจากการบรจิาค โดยเราสามารถบนัทกึรบั
สนิทรพัยท์ีไ่ดม้าจากการรบับรจิาคเขา้สูร่ะบบ FMIS โดยเราจ าเป็นตอ้งใสร่าคาดว้ย 
โดยการคดิมลูคา่เริม่แรกทีไ่ดร้บัจากการบรจิาคนัน้คอืมลูคา่ทีเ่รากรอกลงไปใน
ระบบเมือ่ตอนทีเ่ราขึน้ทะเบยีนครภุณัฑ ์หากเราไมท่ราบราคาใหใ้ชว้ธิกีารประมาณ
การหรอืใชร้าคาตลาดเป็นเกณฑ ์หรอืตัง้คณะกรรมการประเมนิราคา(หากจ าเป็น)
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การวดัมลูค่าเร่ิมแรก – การวางเคร่ืองมือท่ีไม่ใช่ทรพัยสิ์นของรพ.

เครือ่งมอืทีไ่มใ่ชท่รพัยส์นิของโรงพยาบาล หรอืกล่าวคอื เครือ่งวาง 
หรอืเครือ่งเชา่ ซึง่มไิดเ้ป็นการซือ้มาครอบครองโดยหน่วยงานหรอืโดย
โรงพยาบาล  โดยเครือ่งวางหรอืเครือ่งเชา่นัน้ เราไมน่ ามาขึน้ทะเบยีนหรอืคดิ
คา่เสือ่มราคา เพราะเมือ่ครบก าหนดการเชา่หรอืการวางแลว้เครือ่งเหลา่นัน้จะ
ถกูสง่คนืกบัผูท้ีใ่หเ้ชา่  โดยหากเราตอ้งการทราบมลูคา่ของเครื่องวางหรอื
เครือ่งเชา่นัน้ๆเราอาจดไูดจ้ากสญัญาการเชา่หรอืการวางเครือ่งวา่เครือ่ง
เหล่านัน้มตีน้ทุนในการวางเครือ่งเทา่ใด อยา่งไรกต็ามเราอาจจ าต้องมทีะเบยีน
ชัว่คราวเพือ่ควบคุมและสอบทานเมือ่ถงึเวลาครบก าหนดตอ้งสง่คนืเครือ่งวาง
หรอืเครือ่งเชา่ใหก้บัผูใ้หเ้ชา่
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การวดัมลูค่าเร่ิมแรก - การโอนเคร่ืองมือแพทยจ์ากหน่วยงานอ่ืน ๆ

การวดัมลูคา่ของการโอนเครือ่งมอืแพทยจ์ากหน่วยงานอื่นๆ เราอาจ
สอบถามราคาหรอืทีม่าทีไ่ปของสนิทรพัยห์รอืครภุณัฑน์ัน้ๆจากหน่วยงานผู้
เป็นเจา้ของสนิทรพัยว์า่ไดม้าโดยวธิใีดและประมาณราคา โดยหากเราบนัทกึ
สนิทรพัยด์งักล่าวเป็นจากของแถมหรอืไดฟ้ร ีโดยใชโ้ปรแกรมบนัทกึสนิทรพัย์
กรณีอื่นในระบบ FMIS ใหเ้ราใสร่าคาดว้ย เชน่อาจจะใสร่าคา 1 บาท
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ตวัอย่างการวดัมลูค่า

ตัวอย่างที่ 1 เมื่อวนัที่ 10 มีนาคม 25x1 ซ้ือเคร่ืองมือแพทย์เป็นเงนิสด 
12,000,000 บาท โดยได้รับส่วนลด 2% และจ่ายค่าขนส่ง 150,000
บาท พร้อมจ่ายค่าติดตั้งและทดลองเคร่ือง จ านวน 85,000 บาท

ราคาเคร่ืองมือแพทย์ =  12,000,000 + 150,000 + 85,000 – 240,000

=   11,995,000  บาท
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รายจ่ายภายหลงัการได้มาซ่ึงครภุณัฑท์างการแพทย์

รายจ่ายภายหลงัการได้มาซ่ึงครภุณัฑท์างการแพทยป์ระกอบด้วย
1. การต่อเตมิ ( Addition ) หมายถงึ รายจา่ยทีจ่า่ยไปเพือ่ท าใหท้รพัยส์นิทีม่อียูข่ยายหรอื

เพิม่เตมิไปจากทรพัยส์นิเดมิทีม่อียู่ เชน่ มซีือ้กลอ้งเพือ่ผา่ตดัขนาดเลก็อยู่แต่ซือ้สว่นเพิม่กลอ้งผูช้ว่ยผา่
ดดัจากเดมิ 2 อนั ซือ้มาเพิม่อกี 1 อนัเป็น 3 อนั

2. การซ่อมแซมและบ ารงุรกัษา ( Repair and Maintenance ) คอื การท าใหท้รพัยส์นิอยู่
ในสภาพและใชง้านไดต้ามปกติ แบง่ออกเป็น 2 ประเภท

2.1 การซ่อมแซมบ ารงุรกัษาตามปกต ิ( Ordinary Repair or Maintenance ) 
ซึง่เป็นการซ่อมแซมบ ารงุรกัษาใหท้รพัยส์นิมสีภาพคงเดมิ

2.2 การซ่อมแซมพเิศษหรอืการซ่อมแซมครัง้ใหญ่ ( 
Major Repair or Extraordinary Maintenance ) เชน่ การซ่อมบ ารงุเครือ่งมอืแพทยค์รัง้ใหญ่ซึง่ตอ้ง
ถอดเครือ่งออกเป็นชิน้ ๆ และลา้งท าความสะอาดและเปลีย่นอะไหล่ทุกจดุของเครือ่งการซ่อมแซม 
(Repairs) หมายถงึ การท าใหส้นิทรพัยอ์ยูใ่นสภาพใชง้านไดด้เีชน่เดมิ ซึง่อาจตอ้งท าการเปลีย่นชิน้สว่น
บางชิน้เลก็น้อย หรอืไมต่อ้งเปลีย่นชิน้สว่นกไ็ด ้รายจา่ยดงักล่าวจะถอืเป็นคา่ใช้จา่ยประจ างวด แต่ถา้
รายจา่ยคา่ซ่อมมจี านวนมากเป็นการซ่อมแซมครัง้ใหญ่พเิศษนานๆ เกดิขึน้ครัง้หนึ่ง ซึ่งอาจท าใหอ้ายุ
การใชง้านของสนิทรพัยเ์พิม่ขึน้จากเดมิ รายจา่ยดงักล่าวกค็วรถกูบนัทกึรวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัย์
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การวดัมลูค่าภายหลงัครภุณัฑท์างการแพทย์

•มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่16 (ปรบัปรงุ 2552) ระบุถงึการวดัมลูค่า 
ภายหลงัการรบัรูร้ายการ ไวด้งัน้ี •กจิการสามารถเลอืกใชน้โยบายบญัชโีดยใชวี้ธี
ราคาทนุ หรือวิธีการตีราคาใหม่ตามท่ีก าหนด ทัง้น้ีกจิการตอ้งใชน้โยบายบญัชี
เดยีวกนัสาหรบัทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ ทุกรายการทีจ่ดัอยูใ่นประเภทเดยีวกนั 

วิธีราคาทนุ 
•ภายหลงัจากการรบัรูร้ายการทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ เป็นสนิทรพัย ์

กจิการตอ้งแสดงรายการทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์นัน้ดว้ยราคาทุนหกัค่าเสือ่มราคา
สะสม และผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่สะสมของสนิทรพัย ์
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การตีราคาสินทรพัยใ์หม่ (Asset Revaluation) กจิการตอ้งแสดง
รายการดงักลา่วดว้ยราคาทีต่ใีหม ่ซึง่คอื มลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัทีม่กีารตรีาคา
ใหมห่กัดว้ยคา่เสือ่มราคาสะสม และผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่สะสมทีเ่กดิขึน้
ในภายหลงั กจิการตอ้งตรีาคาสนิทรพัยใ์หมอ่ยา่งสม ่าเสมอเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ 
มลูคา่ตามบญัชจีะไมแ่ตกต่างจากมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาการ
รายงานอยา่งมสีาระส าคญั

การวดัมลูค่าภายหลงัครภุณัฑท์างการแพทย ์- ต่อ

การตรีาคามลูคา่ซาก ในระบบ FMIS จะตมีลูคา่ซากคอื 1 บาท แต่หากเรามกีาร
ขายหรอืตดัจ าหน่ายอาจตอ้งมกีารประเมนิราคา หรอืตรีาคาโดยอาจใชร้าคาทุน
มาค านวณหรอืขอมลูคา่ซากจากรา้นคา้ หรอืตัง้คณะกรรมการประเมนิราคา 
เพือ่ทีจ่ะหาราคาทีแ่ทจ้รงิในการตดัจ าหน่ายหรอืน าสนิทรพัยน์ัน้ๆขายทอดตลาด
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การวดัมลูค่าภายหลงัครภุณัฑท์างการแพทย ์- ต่อ

คา่เสือ่มราคาในระบบ FMIS จะค านวณใหเ้ป็นรายวนั โดยจะมหีลกัเกณฑใ์น
การคดิค านวณโดย  อายกุารใชง้านของสนิทรพัยแ์ต่ละชนิดจะแตกต่างกนั โดยจะ 
Default ใหต้ามชนิดของครภุณัฑท์ีเ่ราเลอืก เชน่ 3 ปี หรอื 5 ปี โดยเราสามารถเปลีย่น
อายกุารใชง้านของสนิทรพัยน์ัน้ๆไดต้ามสมควร
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ตวัอย่าง - การวดัมลูค่าภายหลงัครภุณัฑท์างการแพทย์

ตวัอย่างเช่น  : เรามเีครือ่งมอืแพทยเ์ครือ่ง X-Ray ซือ้มาในราคา 20 ลา้นบาท
แต่เครือ่งน้ีมคีา่เสือ่มราคาสะสม ณ งวดปจัจุบนัคอื ราคามลูคา่ซากในระบบ FMIS 
คอื 1 บาท แต่เราไมส่ามารถขายเครือ่ง X-Ray น้ีไดใ้นราคา 1 บาท จงึจ าเป็นตอ้งมี
การหามลูคา่ซากของเครือ่งชนิดน้ี โดย

1. สอบถามจากบรษิทัทีเ่ราซือ้หรอืเป็นตวัแทนจ าหน่ายเครือ่งชนิดนี้
2. คน้หาจากเอกสารหรอืสญัญาในระบบ วา่เคยซือ้มาเป็นราคาเท่าใดและ

ใชก้ารประเมนิราคา
3. ตัง้คณะกรรมการประเมนิราคาของเครือ่ง X-Ray วา่ควรขายทอดตลาด

ดว้ยมลูคา่เทา่ใด
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การตรวจนับ

การตรวจนับครภุณัฑใ์นระบบ FMIS ในปัจจบุนัใช้อปุกรณ์ Hand 
Held ในการตรวจนับ โดยใช้วิธีแสกน Barcode ตามสถานท่ีตัง้และ Import 
ไฟลท่ี์ได้จากอปุกรณ์เข้าระบบ เพ่ือตรวจสอบว่ารายการครบถ้วนตรงกนั
หรือไม่
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การเลิกใช้และการตดัจ าหน่ายครภุณัฑท์างการแพทย์

การเลิกใช้และการตดัจ าหน่ายครภุณัฑท์างการแพทย ์โดยใน
ปัจจบุนัการด าเนินการตดัจ าหน่ายสินทรพัยถ์าวรใดกต็ามจ าต้องมีการตัง้
คณะกรรมการตดัจ าหน่ายสินทรพัยถ์าวร ตามระเบียบพสัดสุภากาชาดไทย 
โดยเม่ือด าเนินการตดัจ าหน่ายตามกระบวนการแล้ว จะต้องตดัในระบบ 
FMIS ด้วย เพ่ือให้ข้อมลูนัน้ถกูต้องตรงกนัทัง้ในระบบและของจริง 



ระบบงาน Hospital Information System (HIS)
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File Layout

กระบวนงานหลักระบบงาน HIS



ระบบงาน FMIS
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File Layout

กระบวนงานหลักระบบงาน FMIS



แบบฝึกหดั
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แบบฝึกหดั

1. เคร่ืองมือชนิดใดบ้างท่ี ไม่ใช่ครภุณัฑ ์และไม่ต้องขึน้ทะเบียน
ก. โตะ๊ราคา 20 บาท
ข. เคร่ือง X-Ray ท่ีได้จากการรบับริจาค
ค. ผา้คลมุส าหรบัผา่ตดั
ง. ถกูทกุข้อ

2. ซ้ือมีดผา่ตดัราคา 11,000 บาท 10 เล่ม รวมเป็นเงิน 110,000 บาท 
ร้านค้าแถมให้อีก 1 เล่มฟรี ถามว่าราคาต่อหน่วยมีดคือเท่าใด
ก. 1,000
ข. 1,100
ค. 1,200
ง.  1,300
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ประเดน็ค าถาม


