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การบริหารจัดการระบบเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล 
( Management Systems of Medical Equipment in Hospitals ) 

โดย... นายสาธิต  นฤภัย * 
…………………………………………………………………. 

 
 ภาพรวมของหลักสูตร เป็นการบริหารจัดการระบบเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล อันประกอบด้วยเรื่อง
ของการวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การสั่งการ (Leading/Directing) หรือการอํานวย และ
การควบคุม (Controlling) ซึ่งจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับทรัพยากรขององค์กร(6M’s)  เพื่อนําไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์และด้วยจุดมุ่งหมายสําคัญในการบรรลุความสําเร็จตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย ์ ที่ถูกกําหนด
ไว้แล้วโดยกองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อันจะส่วนส่งเสริมและสนับสนนุให้โรงพยาบาล
ตลอดจนสถานบรกิารสุขภาพมากรทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลครบถ้วน 

 
1. บททั่วไป/บทนํา (General / Introduction)  
 1.1 ขอบเขตของการบรหิารจัดการเครื่องมือแพทย์ (Scope of medical equipment 
management) 
 - การบริหารจดัการ (Management) หมายถึงชุดของหน้าที่ต่างๆ (A set of functions) ที่กําหนด
ทิศทางในการใช้ทรัพยากรทั้งหลายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์กร การ
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient) หมายถึง การใช้ทรัพยากรได้อย่างเฉลียวฉลาดและคุ้มค่า (Cost-
effective) การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล (Effective) นั้นหมายถึงการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง (Right 
decision) และมีการปฏิบัติการสําเร็จตามแผนที่กําหนดไว้ ดังนั้นผลสําเร็จของการบริหารจัดการจึงจําเป็นต้องมี
ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควบคู่กัน 
 - ปัจจัยทีม่ีความสําคัญต่อการบริหารจัดการ มี ๕ ประการ คือ  กระบวนการ ( Process ) เป้าหมาย ( 
Goals )  การวางแผน ( Planning )  
การจัดองค์การ ( Organizing )  การนําหรือการจูงใจ ( Leading ) และการควบคุม ( Controlling ) 
 - ปัจจัยทีม่ีส่วนสําคัญต่อการบริหารจัดการหรือ ทรัพยากรบริหาร แบบ 4M , 5M หรือ 6M 
     4M ได้แก่ Man Money Material Management  
     5M ได้แก่ Man Money Material Management  Method 
    6M ได้แก่ Man Money Material Management Morality Market 
ตัวอย่าง 5M ประกอบด้วย 
    1. คน (Man)  

1.1 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและความชํานาญงานด้านงานช่าง 
1.2 เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
1.3 เป็นผู้มีความสามารถในการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและไม่ผิดพลาด 
1.4 เป็นผู้มีมนษุยสัมพันธ์ดีเลิศต่อเพื่อนร่วมงานและผู้รับบริการ 
1.5 เป็นผู้มีความสามารถในการวางแผนและปฏิบัติตามแผน 

          
 
* วิศวกรไฟฟ้าชํานาญการพิเศษ กองวิศวกรรมการแพทย์  ;  อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต , บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
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การบริหารทรพัยากรมนุษย ์
 HRM ย่อมาจากคําว่า Human Resource Management หมายถึง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสถาน
ประกอบการ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการวางแผน การกําหนดคุณลักษณะ และคุณสมบัติของประชากร เริ่มต้ังแต่เกิดจน
ตาย ส่วน HRD ย่อมาจากคาํว่า Human Resource Development หมายถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์เป็น
การเพิ่มพูนคุณสมบัติที่มีอยูใ่นตัวมนุษย์ โดยใช้กลวิธีต่าง ๆ 
  ในยุคปัจจุบันเรามักได้ยินคนพูดถึงคาํว่า  HRM   กับ  HRD  อยู่บ่อยครั้ง  ทําให้ดิฉันเกดิความสงสัย
ว่า  คําสองคํานี้หมายถึงอะไร  แตกต่างกันอย่างไร  มีความสําคัญอย่างไร   และเกี่ยวขอ้งอะไรกับเราบ้าง    จึงได้
ลองศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ  พอสรุปได้ดังนี้ 
 คําว่า  HRM  ย่อมาจากคําว่า  Human  Resource  Management   หมายถึง  การบริหารทรพัยากร
มนุษย์ในสถานประกอบการ  เป็นเรื่องเกี่ยวกับการวางแผน  การกําหนดคุณลกัษณะ   และคุณสมบัติของ
ประชากร  เริ่มต้ังแต่เกิดจนตาย  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ  องค์การต้องดูแลรักษา  ใช้งาน  และให้ประโยชน์แก่
ทรัพยากรมนษุย์ต้ังแต่เกิดจนตาย  คือก่อนเข้าทํางาน  และหลังพ้นจากงาน  เป็นภารกิจขององค์การนั่นเอง 
 หนา้ที่ของการบริหารทรพัยากรมนุษย์  ( HRM)   ในสถานประกอบการ    มีดังนี ้
                1.  กําหนดกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย ์  ( HRM  Strategy) 
                2.  วางแผนเกี่ยวกับกําลังคน หรือ การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์  ( HR Planning) 
                3.  สรรหา  คัดเลือก  บรรจุแต่งต้ังบุคคล   ( Recruitment +Selection  and  Placement)  ถือ 
ว่าเป็นกระบวนการจัดหาบุคคลเข้ามาในองค์การ  ( Procurement) 
                4.  การฝึกอบรมและการพัฒนา  ( Human  Resource  Training  and  Development) 
                5.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  ( Performance  Appraisal) 
                6.  จัดการบริหารค่าตอบแทน  สวัสดิการและผลประโยชน์  ( Compensation , Benefit  and  
Service) 
                7.  ดําเนินการเกี่ยวกับระเบียบวินัย  ( Discipline) 
                8.  ดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัย  ( Safety  and  Health) 
                9.  ส่งเสริมเรื่องแรงงานสัมพันธ์  ( Labor  Relation) 
                10.  รับผิดชอบดูแลระบบข้อมูล  การตรวจสอบ  และการวิจัยทรัพยากรมนุษย ์
         
           HRD  ย่อมาจากคําว่า    Human  Resource  Development     หมายถึง  การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์  เป็นการเพิ่มพูนคุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวมนุษย์  โดยใช้กลวิธีต่าง ๆ  เช่น  ฝึกอบรม   ฝึกปฏิบัติการ  ศึกษาดู
งาน  ฯลฯ    ถ้าดูจากหน้าที่ของ  HRM  ดังข้อความข้างต้นแล้ว  จะพบว่า  HRD  อยู่ในข้อ  4    ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง 
หรือเรียกว่าเป็นเพียงส่วนย่อยของ  HRM  เท่านั้น 

 
    2. เครื่องมือ (Machine) 
         การบรหิารจัดการการซ่อมเครื่องมอืแพทย์   หนว่ยซ่อมบํารุงต้องมีการคัดเลือกเครื่องมือช่างที่เหมาะสม
ที่สุด ทีใ่ช้ในการตรวจสอบและซ่อมบํารุงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แพทย ์

  วิธีการกําหนดประเภทของข้อกําหนดของเครื่องมือ 
2.1  ประเภทของข้อกําหนดแบ่งตามลักษณะของข้อกําหนด ได้แก่  

o ข้อกําหนดมาตรฐาน (Standard specification) 
o ข้อกําหนดเฉพาะงาน (Special provision, Particular specification or Supplementary 

specification) 
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2.2 ประเภทของข้อกําหนดแบ่งตามลักษณะรายละเอียดของเนื้อหา ได้แก่  
o ข้อกําหนดแบบละเอียด (Descriptive specification) 
o ข้อกําหนดแบบมุ่งผลสําเร็จของงาน (Performance specification) 
o ข้อกําหนดแบบอ้างอิง (Reference specification) 
o ข้อกําหนดของบริษัทผู้ผลิต (Proprietary specification) 
o มาตรฐานอ้างอิง (Reference standard) 

    3 วิธีการ (Method)  
3.1  การอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้งานและการบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  ใน

เบื้องต้นก่อนการนําเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปใช้งาน  ต้องมีการอบรมใหค้วามรู้แก่ผูใ้ช้งาน  ถึงวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง  และการบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  แก่ผู้ทีท่าํหน้าที่บํารุงรักษา  ทั้งการ
อบรมแบบในชัน้เรียน  (Class  room  training)  และแบบฝึกปฏิบัติจริงในหน้างาน  หรือแบบสอนในระหว่าง
ทํางาน(On  the  job  training) 

3.2  หน่วยงานซ่อมและบาํรุงรักษา  จัดทํารายการชิ้นส่วนที่สําคัญของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ที่ต้องเปลี่ยนหรือบํารุงรักษาตามวาระตลอดอายุใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  โดยอาศัย
ข้อมูลเบื้องต้นจากคู่มือบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณท์างการแพทย์หรือข้อมูลจากผู้ขาย 

3.3  หน่วยงานซ่อมและบํารุงรักษา  จัดทํารายการตรวจสอบ ( Check  list) ในการตรวจสอบประจําวัน, 
ประจําสัปดาห์ หรือ  ประจําเดือน  พร้อมทัง้มาตรฐานในการตรวจ  พร้อมทั้งชี้แจงใหผู้้ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์และผู้บํารุงรักษาทราบ  เพื่อนําไปใช้งาน 

3.4  ผู้ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ดําเนินการตรวจเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
ประจําวัน/ประจําสัปดาห์  ตามรายการตรวจสอบที่มี    ถา้พบความผิดปกติ  แล้วดําเนินการแก้ไขเองได้  (เช่น  
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สกปรก  น้ําหม้อน้ําหมด น๊อตหลวมฯลฯ)  ให้ดําเนินการแก้ไขด้วยตนเอง  ถ้า
ไม่สามารถดําเนินการแก้ไขได้  ใหแ้จ้งงานไปยังหน่วยงานซ่อมและบํารุงรักษาหรือกรณีนําเครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ออใช้งานแล้วเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  Breakdown หรือมีสิง่ผิดปกติ  ให้แจ้ง
หน่วยงานซ่อมและบํารุงรักษา 

3.5  หน่วยงานซ่อมและบํารุงรักษา  จัดทําแผน  PM  &  OVH  เครื่องมือและอุปกรณท์างการแพทย์
ประจําปี/ประจําเดือน ดําเนินการเตรียมอะไหล่และ  Supplies  ต่างๆ  เมื่อใกล้วาระ  PM  &  OVH  (บริหาร
พัสดุคงคลัง)  และนัดผู้ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  นําเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เข้า
บํารุงรักษา  ถา้ผู้ใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่พร้อม  ให้ทําการเลื่อน  (ต้องไม่เลื่อนมากเกินไปจน
มีผลกระทบต่อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์) 

3.6  หน่วยงานซ่อมและบํารุงรักษา  ทําการบํารุงรักษาพร้อมต้องบันทึกประวัติ 
3.7  กรณีที่เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เกิด  Breakdown  และได้รับการแจ้งงานจากหน่วยงาน

ผู้ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์หน่วยงานซ่อมและบํารุงรักษาตรวจอาการ  และดําเนินการซ่อม  แก้ไข  
เพื่อให้เครื่องมือและอุปกรณท์างการแพทย์ใช้งานได้  (Corrective)  จากนั้นมาพิจารณาว่าการ  Breakdown  
ของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  เป็นไปอย่างผิดปกติ  นอกแผน  เช่น  เร็วเกนิไป   ยังไม่ถึงอายุช้ินส่วนที่
เสียหาย  หรือเกิดอุบัติเหตุหรือไม่  ถ้าการ  Breakdown  เป็นแบบไม่ปกติ  ให้ดําเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุ
รากเหง้า  โดยพิจารณา  4M  ได้แก่  คน  (Man)  เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  (Machine)  วัสดุ  
(Material)   และวีการ (Method) แล้วกําหนดมาตรการป้องกันตามสาเหตุรากเหง้า  แล้วทําการบันทึกประวัติ
เครื่องจักร  ควรบันทกึจุดที่เป็นสัญญาณ  (Warning  Point)  ก่อนเกิดการ  Breakdown  ด้วย  เช่น  เสียงดัง  
สายไฮดรอลิค (HYD.)  บวม  ยางมีรอยแผล  ฯลฯ  เพื่อเกบ็เป็นจุดใช้คาดการณ์หรือทํานายการ Breakdown  ได้ 
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3.8  หน่วยงานซ่อมและบํารุงรักษา  ทําการตรวจวัดการเสื่อมสภาพ  หรือสภาพของเครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์  หรือชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  ตามคาบเวลาที่กําหนด  เช่น  อัตราการ
สึกของยางรถบรรทุก  และสภาพยางสภาพของสาย ไฮดรอลิค  การสึกเหงือกบุ้งกี๋  ฯลฯ  โดยบางครั้งการวัดอาจ
ทําโดยหน่วยงานผู้ใช้ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  เช่น  การสึกหรือสภาพของดอกเจาะ  การสึกของคอ้น
ย่อย  เป็นต้น ในการวัดนี้  ในกรณีที่ใกล้ครบอายุที่คาดการณ์ของชิ้นส่วน  อาจจะต้องทําการวัดถี่ขึ้น  เพื่อทํานาย
หรือคาดการณ์การหมดอายุของชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  (Condition - based  
maintenance)  พร้อมทั้งดําเนินการเตรียมอะไหล่ช้ินส่วนก่อนการหมดอายุ  และดําเนินการเปลี่ยนหรือซ่อมแซม
ก่อนการหมดอายุ  แล้วบันทกึประวัติ  (ถ้าการเก็บบันทึกข้อมูล  ประวัติอายุช้ินส่วนดี  การมีจุดหรือสญัญาณเตือน
ภัยดี  จะสามารถทํานายคาดการณ์ได้แม่นยาํ) 

3.9  รวบรวมประวัติของเครื่อง  (เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 เครื่อง เสมือนคนไข ้1 คน)  
นํามาเป็นข้อมูลในการทํานายคาดการณ์การ  Breakdown  การสึกหรอชิ้นส่วน  สญัญาณหรือการเตือนภัยก่อน    
Breakdown  เป็นข้อมูลป้อนกลับในการวางแผนต่อไป  แลว้จะทําให้เรามี เทคโนโลยีเฉพาะ ( lntrinsic     
Technology)  ที่ค่อยๆ  พัฒนาเพิ่มขึ้น 
    4. วัสดุสิ่งของ (Materials)  
         การบริหารการสํารองอะไหล่และวัสดุ มีวัตถุประสงค์หลักอยู่ 2 ประการใหญ่ คือ 
           4.1 สามารถมีอะไหล่คงคลัง บรกิารผู้รับบริการในปริมาณที่เพียงพอ และทนัต่อความต้องการ         
           4.2 สามารถลดระดับการลงทุนในการสั่งซื้ออะไหล่คงคลัง เพือ่ทําให้ต้นทุนการซ่อมบํารุงตํ่าลงด้วย 
    5. การจัดการ (Management) 

วิธีการด้านการบริหารงานของหน่วยซ่อมบํารุงของสถานบริการสุขภาพ ต้องมีการดําเนินการดังต่อไปนี้ 
5.1 สถานบริการสุขภาพต้องกําหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ของหน่วยซ่อมบํารุงขององค์กร ต้องมี

ข้อมูล  ความต้องการความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างถูกต้องและชัดเจน 
5.2 หน่วยซ่อมบํารุง ต้องสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ต้องมีความสมดุลกับการ   

    ตอบสนองความคาดหวังขององค์กร บุคลากร และสังคมขององค์กร 
5.3 หน่วยซ่อมบํารุง ต้องทําให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กรยอมรับ และร่วมมอืในการดําเนินการตามนโยบาย

และวัตถุประสงค์ของหน่วย 
5.4 หน่วยซ่อมบํารุง ต้องมีการประเมินผลการดําเนินงานขององค์กร ตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่ต้ัง

ไว้ คือ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
5.5 หน่วยซ่อมบํารุง ต้องมีระบบบริหารสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการ 

5.6. มีรูปแบบโครงสร้างการจัดองค์ด้านการซ่อมบํารุงที่ชัดเจน (ดูที่หัวขอ้ 1.4) 
 
ในบางตําราได้สรุปความหมายและรายละเอียดของ 6M ไว้ดังนี้ 
 1) Man Power คือกําลังคน เป็นการศึกษาการทํางานของแต่ละหน่วยงาน ว่ามีกําลังคนเพียงพอหรือไม่ 
 2) Machine Power คือ กําลังเครื่องจักร ปัญหาทางด้านเครื่องจักรนั้นมีมากมาย จงึจะต้องทําการ
วิเคราะห์ด้วยความรอบคอบ 
 3) Material ปัญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบสําหรับการผลิตสินค้า อาจเกี่ยวกับแหล่งที่มาของวัตถุดิบ 
 4) Money คือ ปัญหาทางการเงินหรือสถานะทางการเงิน 
 5) Management คือ ปัญหาเกี่ยวกับระบบการบริหารงาน 
 6) Morale คือ ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องขวัญและกําลังใจของคนงานหรือพนักงาน 
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 - การบริหารจดัการตามวัตถุประสงค์ MBO ( Management By Objective ) การบริหารจัดการโดย
กลุ่มสร้างคุณภาพ QCC ( Quality Control Circle ) การบริหารจัดการตามแนวทางสู่คุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ หรือ 
TQM ( Total Quality Management ) การบริหารจัดการโดยอาศัยระบบข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ MIS ( Management Information System) การรื้อระบบ ( Re-engineering) 
 - TQM หมายถึง การบริหารคุณภาพที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TOTAL QUALITY MANAGEMENT:TQM) 
หมายความถึง การบรรลุถึงคณุภาพโดยรวม ด้วยการที่ทุกคนในองค์กรยดึมั่นผูกพันและ ปฏิบัติตามอย่างจริงจัง 
            T  = TOTAL (ทั้งหมดทุกคน/เบ็ดเสร็จ) ทุกคนที่เกี่ยวขอ้งในองคก์ร(อาจรวมถึงลูกคา้และผู้ส่งมอบด้วย) 
             Q = QUALITY(คุณภาพ) คือการทําได้ตรงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง 
             M = MANAGEMENT(ฝ่ายบริหาร) ผู้บริหารระดับสูงยึดมั่นผูกพันอย่างแท้จริง 
  - คุณภาพ (QUALITY) หมายถึง การทําได้ตามข้อกําหนดอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ 
            - ทําให้ลูกค้าพอใจ 
            - ทําให้ลูกค้าสขุใจ 
            - ทําให้มากกว่าที่ลูกค้าพอใจ เกินความคาดหวังของลูกค้า   
 - คุณภาพโดยรวม (TOTAL QUALITY) 
           - การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพิ่มระดับความพอใจของลูกคา้ให้สูงขึ้น 
           - การปรับปรุงเพื่อเพิ่มยอดขายขององค์กรในเวลาเดียวกันด้วย 
 -  ระบบทีส่ร้างความมั่นใจว่ามีเครื่องมือที่จาํเป็น พร้อมใช้งานทําหน้าที่ได้เป็นปกติ และมีระบบสํารอง
อุปกรณ์ที่จําเป็นอยู่ตลอดเวลา มีแนวทางปฏิบัติเมื่อเครื่องมือไม่สามารถใช้การได้, การแก้ไขปัญหาทางคลินิกเมื่อ
เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้การได้, การมีเครื่องมือสํารอง, การดําเนินการเพื่อให้มีการซ่อมเครื่องมือ 
 - องค์การสมัยใหม่ (Modern organization)   การจัดการเกิดขึ้นในองค์การ และในมุมมองด้านการ
จัดการ องค์การหมายถึง การที่มีคนมาทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่ง
องค์การมีลักษณะร่วมกันอยู่ 3 ประการ ได้แก่ 
       1) ทุกองค์การต้องมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของตนเอง 
       2) ทุกองค์การต้องมีคนร่วมกันทํางาน 
       3) องค์การต้องมีการจัดโครงสร้างงานแบ่งงานหน้าที่รับผิดชอบของคนในองค์การ 
 
 ในความเป็นจริง Job skill (ทักษะทางวิชาชีพ) มีอิทธิพลกับความสําเร็จ 20%  อีก 80% มาจาก Life 
Skill  โดยพ้ืนฐานทั่วไป ผู้นาํมี 2 ประเภท คือ 
 (1) ผู้นําที่ดํารงตําแหน่งหนักไปทางกอดเก้าอ้ี ไม่กล้าตัดสนิใจ อยู่ในตําแหน่งไปวัน ๆ ถา้ลูกน้องทํางานดี 
เจ้านายรีบฮุบเป็นผลงานของตน แต่ถ้าลูกนอ้งทํางานแย่ เคราะห์กรรมจะตกที่ลูกน้องคนเดียว 
   (2) ผู้นําการเปลี่ยนแปลง คือ ผู้ที่ขึ้นมานําด้วยความรู้ความสามารถจริง ๆ ผู้นําชนิดนี้มลีักษณะการทาํงาน
คือ เป็นผู้ที่ดีจริง เก่งจริง และมีไมตรีจิตกับคนรอบข้าง จนคนอื่นอยากเดินตาม อยากทํางานด้วย ลักษณะเด่นของ
ผู้นําการเปลี่ยนแปลงคือ มีวิสัยทัศน์ มีความดีงาม โปร่งใส กล้าตัดสินใจ ไม่มองข่ามหวัคน และสามารถ "นั่งอยู่ใน
ใจคน" มากกว่า "นั่งบนหัวคน"  
 ลักษณะของผูน้ํา 
  1. มีเหตุผล และอุดมการณ์ก้าวไกล 
  2. มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 
  3. มีความยุติธรรม 
  4. มีความรู้ดีทุกด้าน 
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  5. มีบุคคลิกดี 
  6. มีความกระตือรือร้น 
  7. มีความอดทน อดกลั้น กลา้เผชิญต่อเหตุการณ์ 
  8. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
  9. มีความรับผิดชอบ ตัดสินปัญหาได้เร็ว 
  10. มีไหวพริบ   
  11. ใจกว้าง   
  12. ซื่อสัตย์ 
  13. มีกําลังใจดี รักงาน 
  14. มีหลักธรรมประจําใจ 
 ลักษณะของผูน้ําทีค่วรหลีกเลี่ยง 
  1. ลําเอียงหรือไม่ยุติธรรม 
  2. หาผลประโยชน์เข้าตัวเอง 
  3. ไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
  4. แบ่งพรรคแบ่งพวก 
  5. ไม่สนใจความสําเร็จของงาน  
  6. ขาดเหตุผล ความรับผิดชอบ 
  7. ไม่มคีวามคิดริเริ่ม และปัดความ รับผิดชอบ 
  8. ช่างระแวง 
  9.  ไมส่นับสนนุคนดี ชอบประจบสอพอ 
  10. นินทาว่าร้ายผู้ใต้บังคับบัญชา 
  11. ถือยศศักด์ิ ถือว่าตนเป็นผู้บังคับบัญชา 
 
ความแตกต่างระหว่างผู้บริหารกับผูน้ํา 

ผู้บริหาร คือ ผู้มีศิลปะในการใช้คนให้ทํางานให้ตนจนประสบความสําเร็จ  
ผู้นาํ      คือ ผู้ที่คนอื่นอยากเดินตาม และไม่จําเป็นต้องอยู่ในองค์กร หากแต่อยู่ที่ไหนกไ็ด้ในโลกนี้ 

 - ขบวนการจัดการ (management process) ประกอบด้วย กิจกรรมที่สาํคัญ 4 ประการ ได้แก่ 
      1) การวางแผน (planning) เป็นกิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับการกําหนดเป้าหมาย และวางกลยุทธ์ 
รวมทั้งแผนปฏบัิติการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 
      2) การจัดองค์การ (organizing) เป็นการจัดวางโครงสร้างองค์การเพื่อรองรับการดําเนินงานตาม
แผนที่วางไว้ 
      3) การโน้มนํา (leading/influencing) เป็นการจูงใจ โน้มนําพนักงานรายบุคคลและกลุ่ม ให้
ปฏิบัติงาน มีการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการรบัมือกับประเด็นต่างๆเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานในองค์การ และ 
      4) การควบคุม (controlling) เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลงาน เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย หรือมาตรฐานที่กําหนดไว้ และทาํการแก้ไข เพื่อให้ผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือ
มาตรฐานที่กําหนดไว้ 
 - ลําดับขั้นความต้องการของมนุษย์ ( The Need –Hierarchy Conception of Human Motivation ) 
Maslow เรียงลําดับความต้องการของมนุษย์จากขั้นต้นไปสู่ความต้องการขั้นต่อไปไว้เป็นลําดับดังนี้ 
       1. ความต้องการทางด้านร่างกาย ( Physiological needs ) 
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       2. ความต้องการความปลอดภัย ( Safety needs ) 
       3. ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ ( Belongingness and love needs ) 
       4. ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง ( Esteem needs ) 
       5. ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง ( Self-actualization needs ) 
 
ลักษณะของผูน้ําคณุภาพ    
           คุณภาพไม่ใช่สิ่งที่เป็นเพียงการปฏิบัติในครั้งหนึ่งครั้งใดเท่านั้น แต่ต้องทําจนเป็นนิสัยต่อเนื่องในการ
ปฏิรูปการศึกษาของไทย  ผูน้ํายุคใหม่ที่เนน้การปฏิรูปจึงต้องเป็นผู้นําคุณภาพเพราะผู้นําที่ไม่มีความรู้ 
ความสามารถ   ขาดความเขา้ใจในด้านคุณภาพแล้วอาจจะนําองค์กรสู่ความล้มเหลวและหลงทางได้    ซึ่งลักษณะ
ของผู้นําคุณภาพมีดังต่อไปนี้ 
       1. เป็นผู้นําวิสัยทัศน์ (visionary Leadership) และสามารถกระจายวิสัยทัศน์ไปยังบุคคลต่าง ๆ ได้                   
สําหรับผู้บริหาร  ผู้นําทีม่ีวิสัยทัศน์จึงต้องมีความรู้และประการณ์ในการบริหารเป็นอย่างดี  ต้องรู้จักสะสมความ
เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ  มั่นศึกษาค้นคว้าหาความรู้อย่างสม่ําเสมอ   รวมทั้งต้องมองการณ์ไกล  สามารถวางแผน
ระยะยาว  ( Long term planning )  สามารถแก้ปัญหาได้อย่างชาญฉลาด   เปลี่ยนวิกฤติสู่โอกาสได้อย่าง
เหมาะสม และที่สําคัญ  สามารถวางแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงองค์การให้เจริญก้าวหน้าและอยู่รอดปลอดภัย 
สามารถต้านทานต่อวิกฤติการณ์ที่มากระทบได้อย่างมั่นคง  ผู้นําวิสัยทัศน์จึงมีลักษณะดังนี้ 
          1.1 ผูน้ําต้องกําหนดวิสัยทัศน์ได้อย่างชัดเจน  และสามารถกระจายวิสัยทัศน์ไปยังบุคคลากรอื่นเพื่อให้เกิด
การยอมรับ 
          1.2 ผูน้ําสามารถกําหนดเป้าหมายร่วมกับบุคคลากรได้อย่างชัดเจน 
          1.3 ผูน้ําร่วมกับบุคคลากรกําหนดพันธะกิจร่วมกัน  เพื่อเป็นทิศทางในการดําเนินงาน 
          1.4 ผูน้ําร่วมกับบุคคลากร กําหนดยุทธศาสตร์ที่สามารถแก้ไขปญัหาได้ตรงประเด็น 
      2. ใช้หลกัการกระจายอํานาจ ( Empowerment ) และการมีส่วนร่วม ( Participation ) 
          ผู้นําคณุภาพ  คงมิใช่ผู้นําแบบอัศวินที่มีลักษณะเก่งคนเดียว  ทํางานคนเดียว  ผู้นําจึงถือคติที่ว่า " Two   
heads  are  better  than  one." รู้จักทํางานเป็นทีม   ในขณะเดียวกันผู้นําต้องหยั่งรู้ลักษณะบุคคลากรว่าแต่
ละคนมีประสบการณ์ความคิด   ความเชื่อ   ความสามารถในด้านใด     เพื่อมอบหมายงานให้ตรงกับความถนัด
ของแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม   สามารถกระจายงาน   กระจายอํานาจให้ทั่วถึงและเป็นธรรมรวม   ทั้งมี
หลักเกณฑ์การพิจารณา    เพือ่ให้ทุกคนยอมรับและทีส่ําคญัการเปิดโอกาสให้บุคคลากรมีส่วนร่วมในการทํางาน   
ก็นับว่าเป็นการผูกมัดใจให้ทกุคนทํางานอย่างทุ่มเทเพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมาย   โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้
บทบาทผู้รับบริการนั้น    ถือว่าเป็นลูกค้าที่สําคญั  ผู้นําคณุภาพจึงต้องให้ความสําคัญของลูกค้าเป็นพิเศษ 
(Customer Focus) ทั้งในด้านการฟังเสียง  การฟังความคิดเห็น  รวมทัง้เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการดําเนินการ
พัฒนาองค์กร แต่ขณะเดียวกันผู้นําพึงตระหนักในงานและควรจัดลําดับความสําคัญไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจ    หรอืในเรื่องคอขาดบาดตายก็ต้องเป็นหน้าที่ของผู้นํา  ในการตัดสินใจชี้ขาดและคงไม่โยนภาระหน้าที่
ไปให้บุคคลากรทุกเรื่อง 
       3. เป็นผู้มีความสัมพันธ์กับบุคลากร ทัง้ภายในและนอกองค์กร 
           การสร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับบุคลากร ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ต่อหน่วยงานเป็นผลทางด้านจิตวิทยา   ทําให้ทุกคนเกิดการยอมรับ ศรทัธา   การสร้างความสัมพันธ์กับบุคลากร
ทําให้ทราบถึงความรู้สึก  ความคิด  ความเชื่อ  ของแต่ละคน  ช่วยลดช่องว่างและความขัดแย้งในการบริหารการ
จัดการ    ผู้บรหิารจะต้องไม่ยึดติดกับห้องแอร์   ต้องหมั่นเดินดูการปฏิบัติงานของบุคลากร    รวมทัง้คอยให้คํา
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ช้ีแนะและให้กําลังใจอย่างใกล้ชิด    ซึ่งเป็นการเดินอย่างมีจุดหมาย เพื่อสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนางานให้
เจริญก้าวหน้า โดยมิได้มุ่งจับผิดแต่ประการใด 
       4. มีความมุ่งมั่นในการทํางาน 
 ผู้นําคุณภาพจึงต้องมีความมุ่งมั่นในการทํางาน   ขณะเดียวกันต้องตั้งความหวังไว้สูง (High   
Expectation) เพื่อให้เกิดผลงานที่ดีที่สุด   นอกจากนี้การทํางานต้องเน้นที่ผลงานเป็นหลัก (Result Oriented)  
สังเกตจากผู้นําที่ประสบความสําเร็จ   จะต้องมีความมุ่งมั่นในการทํางานเพื่อให้งานประสบผลสําเรจ็ตามเป้าหมาย    
ความมุ่งมั่นจะประกอบด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ  เพราะในการทํางานย่อมมีอุปสรรคและปัญหาคอยทําลายความ
ต้ังใจ และสมาธิ  ไม่ย่อท้อต่อขวากหนามที่มาขวางกั้น    
        5. ผู้นําคุณภาพจะต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยแีละใช้ข้อมลูสถิติในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจ  ซึ่งมลีักษณะเป็นผูน้ํานวัตกรรม (Innovation leader ship) มีความสามารถในการจัดการ
กับความรู้  (Knowledge Management) และใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ   รวมทั้งใช้ข้อมูล
ทางสถิติและงานวิจัยมาประกอบในการตัดสินใจ    ผู้นําต้องใช้การบริหารที่ยึดความจริงเป็นหลัก   โดยไม่ใช้
ความรู้สึก  (Leading by fact, not leading by feeling) ต้องกล้าพูดความจริงเกี่ยวกับปัญหาไม่ปิดปัญหาการ
บริหาร   แบบปัดฝุ่นไว้ใต้พรมต้องหมดไป   ผู้นําต้องนําปัญหามาวางแผนแก้ไขโดยใช้งานวิจัยเป็นตัวต้ัง   การ
แก้ไขแบบสร้างวิมานในอากาศคงจะช่วยอะไรไม่ได้มาก   การใช้คําขวัญและคติพจน์  สุภาษิต  เป็นเพียงแรงเสริม
กระตุ้นให้เกิด   ความรู้สึก และกําลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถบ่งบอกทิศทางในการบริหารได้อย่างแม่นยํา  
แต่สิ่งที่นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการจัดการ คือ  การเก็บขอ้มูลอย่างครบถ้วนตามระยะเวลาที่
เหมาะสม  และนํามาวิเคราะห์อย่างชาญฉลาดด้วยเครื่องมือที่น่าเชื่อถือและเที่ยงตรง   เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
พยากรณ์   ด้วยอาศัยหลักแห่งความน่าจะเป็น นับว่ามีประโยชน์ต่อการบริหารอย่างแท้จริง และเพียงระลึกเสมอ
ว่า "คุณภาพมิใช่เรื่องบังเอิญ   แต่คุณภาพเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ " 
       6. ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือลูกน้อง 
    ลักษณะของผู้นําคุณภาพที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ  ต้องสนับสนุนและช่วยเหลือลูกน้องทั้งในด้าน
ส่วนตัวและส่วนรวม    ในด้านส่วนตัวผู้นําต้องให้ความช่วยเหลือในกรณทีี่ลูกน้องเอ่ยปากขอความช่วยเหลือ    
ผู้นําต้องหาความช่วยเหลืออย่างทันที   ในกรณีที่ไม่สามารถช่วยเหลือด้วยตนเอง   ก็ควรแนะนําและชี้ทางให้ ไม่
ควรปฏิเสธอย่างขาดเยื่อใย    เพราะการที่คนเราจะขอความช่วยเหลือจากใคร มิใช่เรือ่งง่ายโดยเฉพาะนิสัยของคน
ไทยเป็นคนที่เกรงใจผู้อ่ืนการที่เขาขอความช่วยเหลือจากเรา   แสดงว่าผู้นําได้รับความไว้วางใจจากลูกน้องเป็น
อย่างดี    นอกจากนี้ในด้านหน้าที่การงานผู้นําต้องเปิดโอกาสให้ลูกน้องทํางานและสนบัสนุนให้ความก้าวหน้าเป็น
ลําดับ  และตอ้งตัดสินด้วยความยุติธรรม   โดยวางมาตรฐานเปรียบเทียบไว้อย่างชัดเจน (Benchmarking) เพื่อให้
ทุกคนไปสู่มาตรฐานนั้น   ถ้าใครไปถึงก็สนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าตามลําดับ    ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสใหทุ้กคน    
โดยไม่ให้อภิสิทธ์ิเฉพาะกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งและที่สําคญั   มาตรฐานการเปรียบเทียบนั้นต้องได้รับการยอมรับ
อย่างทั่วถึง   มิใช่เป็นการสรา้งเกณฑ์เพื่อกลุ่มใดกลุม่หนึ่งโดยเฉพาะ 
      7. มีความสามารถในการสื่อสาร 
           ผู้นําจะต้องสามารถสื่อสารกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การทํางาน
ต้องอาศัยหลักการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความเข้าใจสาํนวนที่ว่า " ตีฆ้องร้องป่าว" นับว่าเป็นสิ่งที่ดี   เพราะ
นอกจากจะเปน็การประชาสัมพันธ์งานแล้ว   ยังแสดงถึงความโปร่งใส (Transparency) ของการทํางานที่มิได้
งุบงิบกันทํา    นอกจากนี้ยังช่วยสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทํางานและหน่วยงาน   เพื่อใหทุ้กคนยอมรับศรัทธา
หน่วยงาน   และพร้อมที่จะทํางานด้วยความสุขและปราศจากความกลวั   การสื่อสารที่ดีที่สุด คือ การพูดคุยเจรจา
แบบปากต่อปากเพื่อให้เห็นถึงบุคลิกภาพ  ความรู้สึกที่จรงิใจต่อกัน    การใช้หนังสือที่เป็นลายลักษณอั์กษรในกรณี
ที่จําเป็นจรงิ ๆ เท่านั้น   การใช้วาจานับว่าเป็นประโยชน์ต่อการสื่อสารเป็นอย่างดี   ผู้นาํจึงต้องมีบุคลิกภาพที่ดีมี
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การพูดจาที่น่าเชื่อถือ   มีวาทศิลป์สามารถพูดจูงใจได้ขณะเดียวกัน   ควรมีลักษณะออ่นน้อมอ่อนโยน แต่ไม่
อ่อนแอ   ซึ่งเป็นบุคลิกภาพที่ดีต่อการบริหารและการจัดการ   ซึ่งผู้นําที่เข้มแข็งมิได้หมายถึงผู้นําทีแ่ข็งกระด้าง 
      8. มีความสามารถในการใช้แรงจูงใจ 
           การใช้แรงจูงใจในการทํางานนับว่ามีความสําคัญต่อการบริหารและการจัดการเพื่อให้งานประสบผลสําเร็จ
ตามเป้าหมาย    ซึ่งแรงจูงใจนั้นมีทั้งแรงจูงใจภายในและภายนอก   แรงจูงใจภายในจะเกี่ยวกับเรื่องของ    จิต
วิญญาณของแต่ละคน ตลอดจนความรู้สึกนกึคิด   ซึ่งไม่สามารถหยั่งรู้ได้อย่างชัดเจน  แต่แรงจูงใจภายนอก    
พอจะสามารถแยกแยะได้ว่า บุคคลใดมีความสนใจในเรื่องใด   ซึ่งผู้นําจะต้องศึกษาทีมงานในฐานะที่เป็น
ผู้ใต้บังคับบัญชา   ว่าเขามีความต้องการสิ่งใดและตอบสนองความต้องการในเรื่องนั้น   เพราะการที่คนจะทํางาน
เต็มศักยภาพนั้นต้องมีแรงจูงใจเพื่อกระตุ้นให้ทํา    บางคนต้องมีสิ่งของรางวัลมายั่วยุจึงจะเกิด   บางคนต้องการ
ความก้าวหน้าในตําแหน่ง   บางคนต้องการความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจ แต่บางคนต้องการลาภ ยศสรรเสรญิ 
และได้รับการยกย่องจากบุคคลทั่วไป   ผู้นาํจึงต้องวิเคราะห์แยกแยะบคุลากร  และใช้ความ สามารถในการใช้
แรงจูงใจ  เพื่อผลักดันให้บุคคลทํางานอย่างเต็มกําลังสามารถ 
          9. เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง ( Chang Leadership ) 
           ผู้นําคุณภาพจะต้องเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง  โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไปสู่ความคิด
สร้างสรรค์แบบใหม่   ความคิดที่ออกนอกกรอบหรือกฎเกณฑ์เดิม   เพื่อประยุกต์งานให้เกิดความก้าวหน้า  ถ้าเรา
ยังมัวยํ่าอยู่กับปัญหาเดิม ๆ   โดยไม่เปลี่ยนแปลงวิธีการมีแต่จะสะสมปญัหาไปเรื่อย ๆ เหมือนดินพอกหางหมู   
และในทีสุ่ดก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง     การเปลี่ยนแปลงจึงต้องอาศัยผู้นําที่มีความกล้าหาญและ
อาศัยความเสี่ยง   เพราะเจ้าหน้าที่และคนที่อยู่รอบข้าง    ย่อมเกิดความกลัวในเรื่องการเปลี่ยนแปลง   บางคน
กลัวเสียผลประโยชน์บางคนกลัวว่าจะทําให้การปฏิบัติงานเกิดความยุ่งยากขึ้น บางคนกลัวผลกระทบกับหน้าที่การ
งานซึ่งผู้นําจะต้องวางแผนระยะยาว   เพื่อแก้ปัญหาในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงลงไป    เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด 
          ผู้นําคณุภาพ (Quality Leadership) ควรมีลักษณะเป็นผู้นําวิสัยทัศน์ผู้นําด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี    
การบริหารยึดถือความจริงมากกว่าความรู้สึก  มีความสามารถในการสือ่สารใช้แรงจูงใจในการบริหาร   รวมทั้งเป็น
ผู้นําในการเปลีย่นแปลงเพื่อให้เกิดการพัฒนา   และที่สําคญัผู้นําต้องมีความมุ่งมั่นในการบริหาร    โดยเน้นผลงาน
เป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปฏิรูปการบริหารจัดการและการบริการ  ผู้นําคุณภาพจําเป็นต้องยึดลูกค้าเป็น
สําคัญ    เพื่อตอบสนองความต้องการ  ความจําเป็น    ตลอดจนสร้างความประทับใจเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ    
โดยเฉพาะผู้รับบริการเป็นลูกค้าคนสําคัญ   ผู้นําคุณภาพจึงต้องมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ  
โดยยึดลูกค้าเป็นหลัก  โดยมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง    โดยใชห้ลักการทาง
สถิติและข้อมลูในการดําเนินงานเพื่อให้เกิดคุณภาพการบริการย่างแท้จริง    และสามารถทัดเทียมกับสากลตาม
เจตนารมณ์ของวิสัยทัศน์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 
ทักษะที่หัวหนา้งานในยคุใหม่ 
 1.ภาวะผูน้ํา (leadership) ผู้นํามีหน้าที่อย่างน้อย 4 อย่างคือ คอยชี้ทาง (path finding) จัดสรรแบง่
งาน (aligning) มอบหมายใหอํ้านาจ (empowering) และสุดท้าย ซึ่งผมคิดว่าสําคัญที่สุดและทํายากที่สุด คือ เปน็
ตัวอย่างที่ดี (modeling) เพราะสามอย่างแรกนั้นพอสอนกันได้ เรื่องสุดท้ายต้องอาศัยจิตสํานึกของแต่ละคน 
 2.การสื่อสาร (communication) การ สื่อสารเป็นองค์ประกอบสําคัญอีกอันหนึ่งที่หัวหน้างานที่ดีควรมี 
แต่ปัญหาคือในสภาพความเป็นจริง การสือ่สารมักเป็นสิง่ที่ถูกมองข้ามไป ถ้าลองมองเข้าไปดูในทุกๆ องค์กรจะ
พบว่าหลักสูตรการอบรมส่วนใหญท่ี่สอนเกี่ยวกับการสื่อสาร จะสอนแต่พนักงานเด็กๆ เรามักไม่ค่อยเห็นหลักสูตรที่
เกี่ยวกับการสื่อสารที่จัดให้กับหัวหน้างาน หรือผู้บริหารมากนัก    การสื่อสารของหัวหน้างานหรือผู้บริหารที่แย่คือ  
พูดมากไป พูดเยอะไป พูดวกวน พูดไม่รู้เรื่อง พูดแรง พูดเสียดสี พูดให้หมดกําลังใจ ฯลฯ   นอกจากการพูด ทักษะ
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ในการสื่อสารอีกเรื่องที่ควรอย่างมากที่จะต้องพัฒนาให้กับหัวหน้างาน และผู้บริหารเพิ่มเติมคือทักษะในการฟัง 
เพราะหัวหน้าส่วนใหญ่ฟังไมค่่อยเป็น จึงไม่ค่อยได้ฟัง 
 3.ทักษะในเรื่องคน (people competency)  70% ของบุคลากรที่ได้รับการเลื่อนตําแหน่ง เป็นเพราะ
ความรู้ความสามารถในงาน และผลงานในอดีต ซึ่งเป็นทักษะเรื่องงาน (task) และ 80% ของบุคลากรที่ถูกให้ออก
จากงาน หรือถูกปรับลดตําแหน่ง เป็นเพราะขาดความสามารถในการบริหารจัดการคน ซึ่งเป็นทักษะเรื่องคน 
(People)  
 4.การติดตามงาน (monitoring ability) ทักษะ หนึ่งที่หัวหน้าคนไทยขาดหายไปคือทักษะในการติด 
ตามงาน หัวหน้าส่วนใหญ่ไมค่่อยมีปัญหาในเรื่องการมอบหมายงาน แต่งานส่วนใหญ่ที่มอบหมายไป มักมีปัญหาไม่
ค่อยกลับมา หรือกลับมาไม่ทนัเวลาที่กําหนด เข้าข่ายมอบหาย ไม่ใช่มอบหมาย ซึ่งต้นตอของปัญหาอยู่ที่หัวหน้า
ไม่ได้ติดตามอย่าง ใกล้ชิด การพัฒนา และฝึกอบรมส่วนใหญ่ที่พูดเรื่องการมอบหมายงาน (delegation) ล้วนพูด
ถึงวิธีการมอบหมายงานที่ดี แต่ไม่เห็นมีหลกัสูตรไหนเลยสอนเรื่องการติดตามงานที่ดี  
 5 กล้านาํและบริหารการเปลี่ยนแปลง (Leading & Managing Change)   สิ่งที่แน่นอน คือความไม่
แน่นอน อันมีความหมายเป็นนัยว่า การเปลี่ยนแปลงมีอยูทุ่กหนทุกแห่ง และทุกเวลา ไม่มีอะไรแน่นอน ดังนั้น
ทักษะในเรื่องการบริหารจัดการกับการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นทักษะที่หัวหน้างานทุกวันนี้ต้องมี ไม่ว่าจะอยู่ในองค์กร
ไหน หรือวงการใด   
 
มาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ กองวิศวกรรมการแพทย ์ปี 2555  
 หมายถึง มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบงานด้านวิศวกรรมต่างๆในโรงพยาบาล อันได้แก่ มาตรฐานการ
จัดระบบวิศวกรรมโรงพยาบาล มาตรฐานระบบบํารุงรักษา มาตรฐานการสอบเทียบและมาตรฐานวิศวกรรมความ
ปลอดภัย 
 ด้านที่ 1 ข้อกําหนดกระบวนการจัดระบบดูแลรักษาเครื่องมือทางการแพทย ์
  1. มีการกําหนดโครงสร้างของงานด้านวิศวกรรมการแพทย์ที่ชัดเจนในโรงพยาบาล   
   2. มีการส่งเสรมิและสนับสนนุในด้าน คน  เงิน สิ่งของ เครื่องมือ และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง 
ๆ ในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมการแพทย์   
  3. มกีารกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละกิจกรรมทั้งตําแหน่ง คณะกรรมการ 
หน่วยงานหลัก หน่วยงานย่อย และบุคคล 
  4.  มรีะบบการจัดกลไกในการสั่งการ การประสานงาน การรายงาน และการมอบอํานาจให้
ชัดเจนในทุก ๆ ระบบและกิจกรรม 
  5. มีการเชื่อมโยงงานของระบบต่างๆ ด้วยกลไกการจัดกลุ่มหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และ
การจัดต้ังคณะกรรมการคร่อมสายงาน/ระหว่างหน่วยงาน 
  6. มีระบบการปรับปรุงโครงสร้างองค์การอย่างต่อเนื่อง 
      7. ระบบต่างๆ ต้องมีส่วนในการสนับสนุนกิจกรรมบริการของโรงพยาบาล 
  8. มีระบบข้อมูลข่าวสารของส่วนสนับสนุนบริการโรงพยาบาล และบริการรับความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการดําเนินงานของส่วนสนับสนุนบริการให้กับโรงพยาบาล 
  9. มีระบบจัดหาและจัดเตรียมข้อมูล อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการบริหารส่วน
สนับสนุนบริการโรงพยาบาล   
  10. มีการจัดทาํเอกสาร รูปแบบมาตรฐานการดําเนินงาน และจัดทําให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา 
รวมทั้งมีเอกสารนโยบายและข้อกําหนดหลักของส่วนสนบัสนุนบริการโรงพยาบาล และการทําให้ทกุคนใน
โรงพยาบาลทราบและเข้าใจอย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ และรวดเร็ว 
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 ด้านที่ 2 ข้อกําหนดกระบวนการบาํรุงรักษา 
        1 มีผังโครงสรา้งภายในหน่วยงาน แสดงความเชื่อมโยงของตําแหน่งต่าง ๆ 
        2 มีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน อย่างน้อย 1 คน ต้องมีความชํานาญด้านการซ่อมบํารุง           
ด้านเครื่องมือแพทย ์
        3  มีการกําหนดหัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน 
        4 มีการกําหนดแผนการบํารุงรักษา และการให้บริการ 
  5  มีเครื่องมือช่าง สําหรับการตรวจซ่อมและบํารุงรักษา ในหนว่ยงานเพียงพอ 
  6 มีระบบการจัดเก็บเครื่องมือช่างที่สะดวกต่อการใช้งาน และสามารถตรวจสอบสถานะและ  
กําหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบเครื่องมือ 

7. พ้ืนที่ปฏิบัติงานมีขนาดเพียงพอ และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน  
  8. มีการแยกพื้นที่ส่วนปฏิบัติการ ส่วนธุรการ หรือส่วนที่พักของบุคลากร 

  9.มีการรักษาพื้นที่ปฏิบัติงานให้สะอาด เรยีบร้อย ตามหลัก 5 ส. หรืออาชีวอนามัยและ     
สิ่งแวดล้อม หรือวิศวกรรมความปลอดภัย 
  10.มีการสํารองอะไหล่ และวัสดุอุปกรณ์ 
  11. มีเอกสาร คู่มือ การดูแล และการบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
  12. มีการบันทกึ การบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
  13. เครื่องมือที่ส่งมาซ่อมในหน่วยงาน  มีป้ายบ่งชี้สถานะของการซ่อม โดยสามารถ 
ตรวจสภาวะขั้นตอนการบํารุงรักษาได้ที่ตัวเครื่อง 
  14. มรีะบบติดต่อสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  15. มีการประกันคณุภาพ เวลา ในการตรวจซ่อม และบํารุงรักษา 
  16. มรีะบบการตรวจสอบข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการบํารุงรักษาได้อย่างรวดเร็วครอบคลุม      
และมีประสทิธิภาพ   
 
 ด้านที่ 3 ข้อกําหนดกระบวนการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 
  1. มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ที่ชัดเจน 
  2. มีผูร้ับผิดชอบ ควบคุม กํากับ การสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาล 
   3. มีมาตรฐานด้านการสอบเทียบ ที่ใช้ถือปฏิบัติสําหรับการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 
  4. มีการกําหนดแผนการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ล่วงหน้าอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง 
  5. เครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลที่จําเป็นต่อการให้บริการ ต้องได้รับการสอบเทียบอย่าง             
สม่ําเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  6. มีระบบฐานข้อมูลและเอกสาร ด้านการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาล 
  7. มีระบบตรวจสอบคุณสมบติัของผู้ให้บริการสอบเทียบทั้งภายในและจากภายนอก 
  8. มีการประเมินผลการสอบเทียบทุกครั้ง หลังจากการสอบเทียบ 
  9. มีระบบการทวนสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จาํเป็น 
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ด้านที่ 4 ข้อกําหนดดา้นวศิวกรรมความปลอดภัย 
  1. มีกําหนดขอบข่ายการดําเนินการ ระบบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล ที่มีการจัดทํา
เอกสาร  และกําหนดวิธีการท่ีจะให้ระบบการจัดการเป็นไปตามข้อกําหนด ระบบวิศวกรรมความปลอดภัยใน
โรงพยาบาลขั้นพื้นฐาน        
  2. มีการกําหนดด้านนโยบายด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล โดยผู้บริหารสงูสุดของ
โรงพยาบาล ที่เหมาะสมกับประเภทโรงพยาบาล ขนาด  และจํานวนผลกระทบด้านวิศวกรรมความปลอดภัยใน
โรงพยาบาลของกิจกรรม หรือบริการของโรงพยาบาล 
  3. มีหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ชัดเจนในโรงพยาบาล 
  4.  มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับโรงพยาบาลและระดับหน่วยงาน 
  5.  มแีผนงาน ที่ระบุวิธีการและระยะเวลาในการดําเนินงานที่ชัดเจน โดยโรงพยาบาลต้อง
กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลไว้เป็นเอกสาร   สําหรับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ 
  6. มีการตรวจประเมินความเสี่ยงด้านวิศวกรรมความปลอดภัยจากองค์กรภายนอกอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 
  7. มีระบบรายงานผลการดําเนินการของระบบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลต่อ
ผู้บริหารระดับสูง   เพื่อการทบทวนระบบ  รวมถึงความเห็นในการปรับปรุงต่างๆ  เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการ
ปรับปรุงระบบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
  8. มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยโรงพยาบาลต้องพิจารณาถึงกฎหมาย
สภาพแวดล้อมในรงพยาบาล  ที่เกี่ยวข้อง    ลักษณะปัญหาสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลที่มีนัยสําคัญของ
โรงพยาบาล    ทางเลือกด้านเทคโนโลยี  ข้อกําหนดทางด้านงบประมาณ  การดําเนินการ และบริการ รวมถึง
ความเห็นของ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  9. มีการฝึกอบรม และการสรา้งจิตสํานึก    บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล    ที่มีนัยสําคญัมีความรู้ความสามารถเพียงพอ    
  10. มรีะบบจัดเก็บ และควบคุมเอกสาร เอกสาร การดําเนินงานของระบบวิศวกรรมความ
ปลอดภัยในโรงพยาบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าเอกสารที่ใช้เป็นเอกสารที่ถูกต้อง ทันสมัย และสามารถนํามาใช้
ได้สะดวก 
  11. มกีระบวนการควบคุมกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลักษณะปัญหาสภาพแวดล้อมใน
โรงพยาบาล   ที่มีนัยสําคญัการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน 
  12. มีการทบทวนขั้นตอนการดําเนินงานอยู่เป็นระยะๆ  โดยเฉพาะหลังจากเกิดอุบัติเหตุหรือ
ภาวะฉุกเฉินขึ้น โดยโรงพยาบาลต้องจัดให้มีการซ้อมหรอืทดสอบวิธีการท่ีเกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมและ
การตอบสนองต่อการป้องกันอันตราย อุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉิน ตามที่สามารถทําได้ 
  13. มกีารบันทกึและเก็บรักษาไว้ ซึ่งบันทึกที่จําเป็นต่อการแสดงถึงการดําเนินการที่สอดคล้องกับ
ข้อกําหนดระบบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลของโรงพยาบาล   และของข้อกําหนดฉบับนี้   รวมถึงผล
การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลที่ต้องกําหนดและปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่แสดงถึงการชี้บ่ง การรวบรวม การทําดัชนีการจัดเก็บ การรักษา และการทําลายบันทึกบันทึกต้อง
สามารถอ่านได้ ช้ีบ่ง และทวนสอบย้อนกลับได้ 
  14. มรีะบบการตรวจประเมินภายใน โรงพยาบาลต้องกําหนดและปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ดําเนินงานในการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามช่วงเวลาที่กําหนดอย่างสม่ําเสมอ   
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  15. มีการสนับสนุนทรัพยากร ได้แก่ บุคลากรงบประมาณ การฝึกอบรมเครื่องมือ เทคโนโลยี ฯ 
และทบทวนระบบการจัดการเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่อง 
  16. กําหนดกิจกรรมที่เกี่ยวขอ้งอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดทํา 5 ส. ในโรงพยาบาล การ
ประชาสัมพันธ์หรือสื่อต่างๆ การรณรงค์ความปลอดภัย ด้วยโปสเตอร์และสัญลักษณ์ความปลอดภัย การจัด
นิทรรศการความปลอดภัย มีกิจกรรมกระตุน้ ประกวด ชิงรางวัล เกี่ยวกับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมใน
โรงพยาบาล 
  17. มคีวามร่วมมือกับโรงพยาบาลและชุมชนใกล้เคียง เพือ่ร่วมกันพัฒนาระบบ 
  18. มกีารจัดทาํคู่มือ/แนวทาง การปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง ความไม่ปลอดภัย 
 
เกณฑ์การประเมินให้การรับรองมาตรฐานด้านวศิวกรรมการแพทย ์
    ๑. เกณฑ์การประเมนิใหก้ารรับรองมาตรฐานกิจกรรมการบํารุงรักษาเครื่องมือแพทย์แบ่งเป็น ๕ ระดับ 
 ระดับ ๑   หมายถึงสถานบริการสุขภาพภาครัฐ มีการจัดต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานที่รับผิดชอบ
การบํารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ให้มคีวามพร้อมใช้งาน 
 ระดับ ๒   หมายถึงสถานบริการสุขภาพภาครัฐ มีการดําเนินงานตรวจสอบรายการเครื่องมือแพทย์ทีค่รบ
กําหนดการบํารุงรักษาและจดัเตรียมการบํารุงรักษาอย่างเป็นระบบ 
 ระดับ ๓  หมายถึงสถานบริการสุขภาพภาครัฐ มีการบํารุงรักษาเครื่องมือแพทย์เมื่อครบกําหนดการ
บํารุงรักษาและมีการจัดทํารายงานผลการบํารุงรักษา 
 ระดับ ๔  หมายถึงสถานบริการสุขภาพที่ได้รับการประเมิน มีการบริหารจัดการแก้ไขเครื่องมือแพทยท์ี่
ชํารุดให้มีความพร้อมใช้งานหรือมีโครงการจัดหาทดแทน 
        ระดับ ๕  หมายถึงสถานบริการสุขภาพภาครัฐที่ได้รับการประเมินมีเครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพมีความ
พร้อมใช้งานตลอดเวลาและมีฐานข้อมูลทีท่ันสมัย 
    ๒. เกณฑ์การประเมนิใหก้ารรับรองมาตรฐานกิจกรรมการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทยแ์บ่งเปน็ ๕ 
ระดับ 
 ระดับ ๑   หมายถึงสถานบริการสุขภาพภาครัฐ มีการจัดต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานที่รับผิดชอบ
การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ให้มคีวามพร้อมใช้งาน 
 ระดับ ๒   หมายถึงสถานบริการสุขภาพภาครัฐ มีการดําเนินงานตรวจสอบรายการเครื่องมือแพทย์ทีค่รบ
กําหนดการสอบเทียบมาตรฐานและจัดเตรียมการสอบเทยีบมาตรฐานอย่างเป็นระบบ 
 ระดับ ๓  หมายถึงสถานบริการสุขภาพภาครัฐ มีการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์เมื่อครบ
กําหนดการสอบเทียบมาตรฐาน 
 ระดับ ๔  หมายถึงสถานบริการสุขภาพภาครัฐ มีการบริหารจัดการแก้ไขเครื่องมือแพทยม์ีค่าความ
เที่ยงตรงและค่าความแม่นยําไห้ผ่านเกณฑ์ทีย่อมรับได้ 
        ระดับ ๕  หมายถึงสถานบริการสุขภาพภาครัฐมีเครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพมีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา
และมฐีานข้อมลูที่ทันสมัย 
    ๓. เกณฑ์การประเมนิใหก้ารรับรองมาตรฐานกิจกรรมการตรวจวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
แบ่งเปน็ ๕ ระดับ 
 ระดับ ๑ หมายถึงสถานบริการสุขภาพภาครัฐ มีการจัดต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานที่รับผิดชอบ
เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมความปลอดภัยด้านความปลอดภัยในการทํางาน 
 ระดับ ๒ หมายถึงสถานบริการสุขภาพภาครัฐ มีการดําเนินงานตรวจและประเมินด้านความปลอดภัยที่
เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรม 
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 ระดับ ๓  หมายถึงสถานบริการสุขภาพภาครัฐ มีการจัดทํารายงาน ข้อเสนอแนะมาตรการปรับปรุงแก้ไข
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรม 
 ระดับ ๔ หมายถึงสถานบริการสุขภาพภาครัฐ มีมาตรการป้องกันหรือมีโครงการแก้ไขความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมตามรายงานการตรวจประเมิน ที่ต้องใช้งบประมาณมากหรอืที่ต้องใช้
เวลานาน 
 ระดับ ๕ หมายถึงสถานบริการสุขภาพภาครัฐ มรีายงานการสรุปติดตามประเมินผลความเสี่ยงที่ได้รับการ
แก้ไขแล้วอย่างต่อเนื่อง  
    ๔. เกณฑ์การประเมนิใหก้ารรับรองมาตรฐานกิจกรรมกระบวนการจัดระบบดูแลรักษาเครื่องมอืทางการ
แพทย์แบ่งเปน็ ๕ ระดับดงันี ้
 ขั้นที่ 1  เป็นระดับที่ยังไม่มีการดําเนินการตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ การควบคุมกํากับงาน 
ยังไม่เป็นระบบ  ปล่อยให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามยถากรรม 

ขั้นที่ 2  เป็นระดับที่หน่วยงานเริ่มมีการดําเนินการตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ แต่ยังไม่
ครอบคลุมทุกด้าน และการดําเนินการเน้นเชิงรับเปน็สําคัญ 
 ขั้นที่ 3  เป็นระดับที่มีการดําเนินการตามข้อกําหนดของมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์  มีการควบคุม
กํากับงานอย่างเป็นระบบ เน้นการปฏิบัติงานทั้งเชิงรุกและเชิงรับ มีการกําหนดขั้นตอน กระบวนการ การ
ให้บริการอย่าง เป็นระบบเป็นที่ยอมรับได้ว่ามีคุณภาพ   
 ขั้นที่ 4  เป็นระดับที่ดีกว่าหรือมากกว่าข้อกําหนด (ระดับที่ 3) การให้บริการมีการพัฒนาการให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง เน้นคุณภาพ    มีลักษณะเด่นที่ มีการให้บรกิารแบบเชิงรุก ที่มีการระบแุผนการทํางานและควบคุม
กํากับงานไว้ชัดเจน   มีกิจกรรมพัฒนางานและการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง(CQI)  
 ขั้นที่ 5  เป็นระดับการให้บริการและควบคมุกํากับงานที่เป็นที่ยอมรับว่าโดดเด่นกว่าใคร สามารถเปน็
แบบอย่าง และสามารถเป็นตัวอย่างในการศึกษาดูงาน เพื่อนําไปทําเปน็แบบอย่างได้   ทั้งในหน่วยงานหรือนอก
หน่วยงาน มีการเน้นนวัตกรรมใหม ่มีเอกลกัษณ์โดดเด่น และมีการประกันคุณภาพการให้บริการ 
 
 1.2 คําศัพท์ท่ีเก่ียวข้องกับเครื่องมือแพทย์ / อุปกรณ ์(Terminology related to medical 
device/equipment) 
 “เครื่องมือแพทย์” หมายความว่า 
      (๑) เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องกล วัตถุที่ใช้ใส่เข้าไปในร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ น้ํายาที่ใช้ 
ตรวจในห้องปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ หรือวัตถุอ่ืนใด ที่ผูผ้ลิตมุง่หมายเฉพาะสําหรับใช้ 
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะใช้โดยลําพัง ใช้ร่วมกันหรือใช้ประกอบกับสิ่งอื่นใด 
  (ก) ประกอบโรคศิลปะ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ 
การผดุงครรภ์ ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ประกอบวิชาชีพ 
กายภาพบําบัด และประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นหรือประกอบวิชาชีพ 
ทางการแพทย์และสาธารณสขุอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
  (ข) วินิจฉัย ป้องกัน ติดตาม บําบัด บรรเทา หรือรักษา โรคของมนุษย์หรอืสัตว์ 
  (ค) วินิจฉัย ติดตาม บําบัด บรรเทา หรือรกัษา การบาดเจ็บของมนุษย์หรือสัตว์ 
  (ง) ตรวจสอบ ทดแทน แก้ไข ดัดแปลง พยุง ค้ํา หรือจุนด้านกายวิภาคหรือ 
กระบวนการทางสรีระของร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ 
  (จ) ประคับประคองหรือช่วยชีวิตมนุษย์หรือสัตว์ 
  (ฉ) คุมกําเนิด หรือช่วยการเจริญพันธ์ุของมนุษย์หรือสัตว์ 
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  (ช) ช่วยเหลือหรือช่วยชดเชยความทุพพลภาพหรือพิการของมนุษย์หรือสัตว์ 
  (ซ) ใหข้้อมูลจากการตรวจสิ่งส่งตรวจจากร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ เพื่อวัตถุประสงค์ทาง 
การแพทย์หรือการวินิจฉัย 
  (ฌ) ทําลายหรอืฆ่าเชื้อสําหรับเครื่องมือแพทย์ 
    (๒) อุปกรณ ์หรือส่วนประกอบของเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องกล ผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุตาม (๑) 
    (๓) เครื่องมอื เครื่องใช้ เครื่องกล ผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุอ่ืนที่รัฐมนตรปีระกาศกําหนดว่าเป็น 
เครื่องมือแพทย์  
 “ เครื่องมือแพทย์ที่มีความเสีย่งสูง ” หมายถึงเครื่องมือแพทย์ที่หากนํามาใช้หรือให้บริการแก่ผู้รับบริการ
แล้ว หากเกิดการผิดพลาดโดยกรณีใดๆ เราไม่สามารถจะเข้าไปขัดขวางหรือหยุดอันตรายได้ทัน เช่น เครื่องกระตุก
หัวใจไฟฟ้า เครื่องให้ยาดมสลบ เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดํา เป็นต้น  
 “ เครื่องมือสําคัญ ” หมายถงึเครื่องมือที่มีความจําเป็นต่อหน่วยงาน หากไม่มีเครื่องเหล่านี้จะทําใหไ้ม่
สามารถให้บรกิารได้ หรือยุ่งยากต่อการให้บริการ เช่น ยูนิตทําฟัน เป็นเครื่องมือสําคัญสําหรับหน่วยงานทัตกรรม , 
เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัย เป็นเครื่องมือสําคัญสําหรับงานรังสีวินิจฉัย เป็นต้น 
 “ เครื่องมือพิเศษ ” หมายถึงเครื่องมือที่เจ้าหน้าที่ทั่วไปไม่สามารถใช้ได้ จําเป็นต้องใชเ้จ้าหน้าที่ที่เรียนมา
หรืออบรมมาโดยเฉพาะ มีทกัษะและความรู้เฉพาะในการใช้งานและดูแลรักษา เช่น เครื่องเอกซเรย์ ต้องมี
นักรังสีเทคนิคเป็นผู้ใช้ , เครือ่งให้ยาดมสบ ต้องใช้โดยวิสัญญ ๊เป็นต้น 
 
 1.3 ประเภทและชนดิของเครื่องมือแพทย์ (Classes and type of medical equipment) 
   เครื่องมือทางการแพทย์ นั้น ถูกออกแบบเพื่องานต่างๆ เช่น การวินิจฉัย การเฝ้าติดตามหรือสภาวะของ
คนไข้ในระหวา่งการรักษา เครื่องมือทางการแพทย์จะถูกบังคับด้วยมาตรฐานที่เข้มงวดของ อย. เครื่องมือทาง
การแพทย์แบ่งออกได้ เป็น 
            1. เครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการวินิจฉัย เช่น เครื่อง X-ray, MRI (Magnetic resonance 
imaging), Ultrasound, CT scan เป็นต้น 
            2. เครื่องมือทางการแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์เพื่อการรักษา อันนี้เราพบกันทั่วไป เช่น เครื่องมือ
ผ่าตัด 
            3. เครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการช่วยดํารงชีวิต (Life Support)  
            4. เครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการเฝ้าติดตาม (Medical Monitors) เช่น เครื่องวัดความดัน
โลหิต เครื่อง ECG (Electro Cardiogram)  
            5. เครื่องมือทางการแพทย์ทางพยาธิ 
  6. เครื่องมือเพื่อกายภาพบําบัด 
 
 มาตรา 47  เครื่องมือแพทย์ปลอม หมายความว่า เครื่องมือแพทย์ที่มลีกัษณะ ดังต่อไปนี้ 
  (1) เครื่องมือแพทย์ที่ทําเทียม หรือเลียนแบบทั้งหมดหรือบางส่วน 
  (2) เครื่องมือแพทย์ที่ลวงให้เข้าใจผิดเรื่องชื่อ ส่วนประกอบ คุณภาพ ปริมาณ เดือน ปีที่ผลิต 
เดือน ปี ที่หมดอายุ ช่ือผู้ผลิต สถานที่ผลิต ช่ือผู้นําเข้า หรือเครื่องหมายรับรองคุณภาพหรือเครื่องหมายการค้า 
  (3) เครื่องมือแพทย์ที่แสดงว่าเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับอนุญาตหรือแจ้งรายการละเอียดไว้แล้ว
ซึ่งมิใช่ความจรงิ 
 มาตรา 48  เครื่องมือแพทย์ผดิมาตรฐาน หมายความว่า 
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  (1) เครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพหรือมาตรฐานไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตหรือแจ้งรายการ
ละเอียด 
  (2) เครื่องมือแพทย์ที่มีมาตรฐานไม่เป็นไปตามมาตรา 6 (4) หรือทีม่ีมาตรฐานของภาชนะบรรจุ
ไม่เป็นไปตามมาตรา 6 (6) เว้นแต่กรณี เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตเพื่อการส่งออกตามมาตรา 34 
 มาตรา 49  เครื่องมือแพทย์เสื่อมคุณภาพ หมายความว่า เครื่องมือแพทย์ที่แปรสภาพไปเป็นเครื่องมือ
แพทย์ผิดมาตรฐาน หรือเครื่องมือแพทย์ที่สิน้อายุการใช้ตามที่แสดงไว้ 
 มาตรา 50  เครื่องมอืแพทย์ที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ หมายความว่า เครื่องมือแพทย์ที่มลีักษณะดังต่อไปนี้ 
  (1) เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ได้ครัง้เดียว และผ่านการใช้ไปแล้ว 
  (2) เครื่องมือแพทย์ที่ผลิตหรอืเก็บรักษาโดยไม่ถูกสุขลักษณะ 
  (3) เครื่องมือแพทย์ที่มีสิ่งอื่นแปลกปลอม หรือสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพปนอยู่ด้วย 
  (4) เครื่องมือแพทย์ที่มีสารอนัสลายได้รวมอยู่ด้วย และอาจทําให้เกิดพิษอันเป็นอันตรายแก่ผู้ใช ้
  (5) เครื่องมือแพทย์ที่มีคุณประโยชน์ไม่เป็นที่เชื่อถือ 
  (6) เครื่องมือแพทย์ที่ออกแบบหรือผลิตซึ่งหากนําไปใช้อาจเป็นผลให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ 
  (7) เครื่องมือแพทย์ที่มีการแสดงฉลากหรือเอกสารกํากับไม่เป็นไปตามมาตรา 44 หรือมาตรา 45 
ซึ่งอาจเป็นผลให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช ้
 
ระบบการตั้งชือ่เครื่องมือแพทย์ 
 Global Medical Device Nomenclature (GMDN) เป็นการรวบรวมชื่อที่เรียกใช้ (term) ต่าง ๆ ซึง่
เป็นที่รู้จักกันของนานาประเทศที่ใชใ้นการอธิบายและแสดงเครื่องมือแพทย์อย่างถูกต้อง แมน่ยํา โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิง ผลิตภัณฑท์ี่ใช้ในการวินจิฉัย ป้องกัน ติดตาม รักษา หรือบรรเทา โรคหรือการบาดเจ็บในมนุษย ์
 GMDN ได้รับการพัฒนาขึ้นด้วยความร่วมมือของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือแพทย์ (ผู้ผลิต ผู้ควบคมุ
กฎหมาย และผู้บริหารด้านการดูแลสุขภาพ) จากทั่วโลก (ยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น) ใช้เวลาในการประมวล
และจัดทํา กว่า 4 ปี โดย GMDN จะบรรจุช่ือที่เรียกใช้ รว่ม 8,000 ช่ือ และชื่อพ้อง (synonym) กว่า 10,000 ช่ือ 
เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานยิ่งขึ้น 
 GMDN เป็นระบบการจัดหมวดหมู่ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้มีการจัดหมวดหมู่ของเครื่องมือแพทย์ทั้งหมดทีอ่อก
สู่ท้องตลาด ตามที่นิยามไว้ในกฎระเบียบต่าง ๆ ของทางยุโรป (European Directives)  
ปัจจุบัน GMDN แบ่งเครื่องมือแพทย์ออกเป็น หมวดหมู่ (category) ต่าง ๆ 12 หมวด  เพื่อให้ครอบคลุม
ผลิตภัณฑ์เหลา่นี้ และเมื่อมผีลิตภัณฑ์กลุ่มใหม่เกิดขึ้นซึ่งจาํเป็นจะต้องจัดเข้าในระบบการจัดหมวดหมู่ ก็จะมีการ
กําหนดรหัสหมวดหมู่ขึ้นใหมแ่ละมีการพัฒนาหมวดนั้น ๆ ต่อไป ลําดับช้ันถัดลงไปของระบบการจัดหมวดหมู่จะ
เป็น กลุ่มเครื่องมือสามัญ (Generic Device Group) เป็นระดับของการกําหนดชื่ออย่างแท้จริง ซึ่งสามารถจัดกลุ่ม
ให้แก่ผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่คลา้ยคลึงกัน โดยใช้คําอธิบายสามัญที่เลือกและรหัสเฉพาะของมัน 
ระบบนี้ได้รับการพัฒนาโดยองค์กรด้านมาตรฐานของยุโรป CEN ภายใต้การสนับสนุนโครงการโดย European 
Commission และการมสี่วนร่วมเต็มรวมทั้งการยอมรับแบบคู่ขนานโดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการ
มาตรฐาน (International Standard Organization - ISO)  
 แหล่งข้อมูลทีน่ํามาใช้ในการกําหนด GMDN คือ ระบบการกําหนดชื่อเครื่องมือแพทยต่์าง ๆ ที่มีการใช้อยู่
ในปัจจุบัน รวม 6 ระบบด้วยกัน ได้แก่ 
 1. CNMD -Classification Names for Medical Devices พัฒนาโดย Food and Drug 
Administration (FDA), เป็นการกําหนดชื่อสําหรับเครื่องมือแพทย์ที่เป็นทางการ ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
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 2. EDMA -European Diagnostic Manufacturers Association in vitro diagnostic product 
classification  ซึ่งใช้กันอยู่ในประเทศทางยุโรป 
 3. ISO 9999 -Technical Aids for Disabled Persons Classification ซึ่งใช้กันอย่างสากล 
 4. JFMDA –Japanese Medical Device Nomenclature  ใช้ในประเทศญี่ปุ่น และประเทศในเอเซีย
อาคเนย์ 
 5. HKKN –Norsk Klassifisering Koding & Nomenklatur  ใช้ในประเทศนอรเว และบางประเทศใน
ยุโรป 
 6. UMDNS –Universal Medical Device Nomenclature System พัฒนาโดยหน่วยงาน ECRI 
(Emergency Care Research Institute) ของประเทศสหรัฐอเมริกา มกีารใช้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศทางยุโรปบางประเทศ และประเทศอื่น ๆ บางประเทศทั่วโลก  
GMDN เป็นระบบการกําหนดชื่อเพียงระบบเดียวที่สามารถจัดหมวดหมู่เครื่องมือแพทย์อย่างเป็นทางการภายใน
พ้ืนที่เศรษฐกิจของยุโรป (European Economic Area - EEA) และกําลงัได้รับการรับรองจากผู้ออกกฎหมาย
ระดับชาติของโลกหลายประเทศ 
 ลขิสิทธ์ิสําหรับ GMDN เป็นของ CEN ซึ่งได้มอบอํานาจในการประยุกต์ใช้งานลิขสิทธ์ิดังกล่าวให้แก่ 
Maintenance Agency (MA) ภายหลังจากที่ได้มีการก่อต้ังขึ้นตามโครงสร้างที่ตกลงกันไว้ และบริหารจัดการโดย 
Maintenance Agency Policy Group (MAPG)  และมีฝ่ายเลขานุการ (MAS) ซึ่งจะได้มีการจัดต้ังขึ้นต่อไป 
การกําหนดชื่อใน GMDN มีการปรับปรุ งให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง และจัดทํา revised version ออกมาอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 
 การนํา GMDN ไปใช้งานจะต้องมี license โดยผู้ที่นําใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าจะต้องเสียค่าใช้จ่าย
เป็นรายปี 
สําหรับผู้ใช้งาน GMDN ซึ่งเป็นผู้ใช้งานระบบการกําหนดชื่อแบบเดิม (CNMD, EDMA, ISO 9999, JFMDA, 
UMDNS ) ทาง GMDN ได้จัดทํา mapping files เพื่อช่วยในการ upgrade ไปเป็น GMDN โดยสามารถ 
download จากเว็บไซต์ของ GMDA (www.gmdn.org) 
ปัจจุบัน มีการใช้ GMDN  ใน 23 ประเทศ และพจนานุกรมข้อมูล (data dictionary) ได้รับการแปลแล้ว 12 
ภาษา โดยอยู่ในระหว่างการแปลเป็นภาษาต่าง  ๆ เพิ่มขึน้ 
โครงสร้างของ GMDN 
 โครงสร้างโดยท่ัวไปของ GMDN ถูกควบคุมโดยข้อกําหนดตามมาตรฐาน ISO 15225:2000, 
Nomenclature-Specification for a nomenclature system for medical devices for the purpose of 
regulatory data exchange) และฉบับแก้ไข (ISO 15225:2000/Amd 1:200X) หรอืมาตรฐานทางยุโรปที่
เทียบเท่า EN standards 
โครงสร้างข้อมูลพ้ืนฐานของระบบ GMDN แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังแสดงในรูปที่ 1 แต่ละระดับจะมีสารสนเทศที่
เป็นอิสระจากกันโดยแบ่งเครื่องมือแพทย์เป็นกลุ่มต่าง ๆ ที่ย่อยลงไป ทัง้สามระดับมีความสัมพันธ์กันทางข้อมูล 
เช่น กลุ่มเครื่องมือสามัญ (Generic Medical Device) หนึ่ง ๆ สามารถเชื่อมโยงไปยัง หมวดเครื่องมือ (Device 
Group) หนึ่งหรือหลายหมวดได้ กลุ่มเครื่องมือสามัญ (Generic Medical Device) หนึ่ง ๆ ก็สามารถเชื่อมโยงไป
ยัง ชนิดเครื่องมือ (Device Type) หนึ่งหรือหลายชนิดได้เช่นเดียวกัน 
รูปที่ 1 โครงสร้างทั่วไปสําหรับการกําหนดชื่อ 
  ภายในระบบ GMDN นั้น การช้ีบ่งผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องมือแพทย์ยุติอยู่ที่ระดับชนิดเครื่องมือ (device 
type level)  ซึ่งเป็นระดับที่ได้รับการพิจารณาแล้วเห็นว่า มีความเฉพาะเจาะจงเพียงพอที่จะบอกได้ถึงระดับการ
กําหนดชื่อของผู้ผลิต แม้ว่าการชี้บ่งชนิดของเครื่องมือ  (ระดับชนิดเครื่องมือ) เช่น ย่ีหอ้ และรุ่น/แบบ จะอยู่
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นอกเหนือขอบเขตของการกําหนดชื่อ GMDN แต่ก็สามารถที่จะกําหนดให้เป็นข้อมูลบังคับภายในระบบการขึ้น
ทะเบียนต่าง ๆ ได้แก่  European EUDAMED, FDA,  Australian TGA และอื่น ๆ  
Device Category 
 มาตรฐานได้จัดสรรรหัสสําหรับหมวดหมู่ ไว้ 20 หมวด โดยปัจจุบันมีการกําหนดรหัสแล้ว 13 หมวด 

รหัส คําที่ใช้ 
01 Active implantable devices 
02 Anaesthetic and respiratory devices 
03 Dental devices 
04 Electro-mechanical devices 
05 Hospital hardware 
06 In vitro diagnostic devices 
07 Non-active implantable devices 
08 Ophthalmic and optical devices 
09 Reusable instruments 
10 Single use devices 
11 Technical aids for disabled persons 
12 Diagnostic and therapeutic radiation devices 
13 Obsolete terms 
14-20 Vacant 

 
Generic Device Group 
 Generic Device Group เป็นระดับการให้ช่ือสามัญของการกําหนดชื่อ GMDN และประกอบด้วยช่ือที่
เรียกใช้ 3 ชนิดด้วยกัน คือ preferred terms, template terms และ synonym terms 
- Preferred terms  
 Preferred terms เป็นชื่อที่เรียกใช้เพียงชนิดเดียวที่ใช้สําหรับการชี้บ่งผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ โดยเป็น
ช่ือที่แสดงถึงกลุ่มของเครื่องมือที่มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานหรือที่เหมือนหรือคล้ายคลงึกัน ถูกนํามาจัดกลุ่มเข้าไว้
ด้วยกัน ในลักษณะทั่วไปโดยไม่ได้สะท้อนถงึลักษณะเฉพาะ เช่น ย่ีห้อ หรือชื่อการค้า  
Preferred term แต่ละชื่อจะแสดงคํานิยามซึ่งบอกให้ทราบถึงลักษณะสาํคัญของชนิดเครื่องมือแพทยท์ี่รวมอยู่ใน
นั้น 
 Preferred term แต่ละชื่อ จะมีการกําหนดรหัสเฉพาะ ประกอบด้วยตัวเลขต่อเนื่องกัน 5 หลัก โดยไม่มี
ข้อมูลทีส่ื่อความหมายในตัวมนั รหัสดังกล่าวใช้สําหรับการโอนและสื่อสารข้อมูลเท่านัน้   
 - Template terms 
Template terms เป็นชื่อที่เรียกใช้ซึ่งใช้รวมกลุ่ม preferred term ต่าง ๆ ที่มีตัวอักษรเหมือนกันเรียงต่อกัน
จนถึงข้อความ <specify> โดยทําหน้าที่เหมือนเป็นหัวข้อและเพิ่มเข้าไปในการกําหนดชื่อเมื่อมี preferred term 
ซึ่งมีตัวอักษรทีเ่หมือนกันเรียงต่อกัน มากกว่า 2 ช่ือขึ้นไป  
 - Synonym terms 
Synonym terms เป็นชื่อที่เรียกใช้ซึ่งเป็นชื่อที่คุ้นเคยหรือใช้กันทั่วไปในการอ้างอิงถึงเครื่องมือแพทยห์นึ่ง ๆ หรือ
เป็นชื่อที่ระบบ GMDN กําหนดขึ้นเพื่อคงไว้ซึ่งรหัสหรือชื่อที่เรียกใช้ในระบบการกําหนดชื่อแบบอื่น ๆ    
ตัวอย่าง : 
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 Fluidized bed เป็น synonym term ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงไปยัง preferred term : Bed, air, fluidized 
ปฏิกิริยาต่อกันระหว่างชื่อที่เรียกใช้ชนิดต่าง ๆ : 
ใช้ centrifuge เป็นตัวอย่าง 
 Centrifuge, <specify> 
 Centrifuge, blood bank 
 Centrifuge,cell washing 
 Centrifuge, cytology 
 Clinical centrifuge   -see Centrifuge, <specify> 
 Cytocentrifuge    -see Centrifuge, cytology 
 Lab-equipment, centrifuge cyto -see Centrifuge, cytology 
ช่ือพ้อง (Synonym term) อย่างกว้าง ๆ ว่า Clinical centrifuge นําทางผู้ใช้ไปสู่ช่ือ template term 
Centrifuge, <specify> ซึ่งจะมีรายชื่อให้เลือกหลายรายการและต้องอาศัยการประเมินของมนุษย์เพื่อตัดสินว่า 
preferred term ใดใน 3 ช่ือ (Centrifuge, blood bank/ Centrifuge, cell washing/ Centrifuge,Cytology) 
จะใช้ได้สําหรับการจัดหมวดหมู่ 
 
Device type 
 Device type ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการกําหนดชื่อ GMDN อย่างไรก็ตามเป็นส่วนที่มคีวามจําเป็นสําหรับ
โครงสร้างข้อมูลทั่วไปของ GMDN  
ข้อมูล device type เป็นระดับที่ผู้ผลิตกําหนดชื่อผลิตภัณฑ์ของตน โดยระบุ  ย่ีห้อ รุน่/แบบ และขอ้มูลอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น serial number ช่ือการค้า เป็นต้น และเป็นระดับที่นับว่ามีความเฉพาะเจาะจงพอที่จะชี้บ่งความ
แตกต่างจากผลิตภัณฑ์อ่ืนเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น การสืบกลับที่มาของผลิตภัณฑ์ (product traceability)  
การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ (product registration) และ คําประกาศรับรอง (declaration of conformity) 
การกําหนดรหัส (Coding) 
 ช่ือที่เรียกใช้ใน GMDN ทุกช่ือ จะมีการกําหนดรหัสที่เปน็หนึ่งเดียว (unique code) รหัสนี้เป็นตัวเลข  5 
หลัก เรียงต่อเนื่องกันไปตามลําดับ โดยเริ่มต้ังแต่ 10000 รหัสเหล่านี้ไมม่ีความหมายในตัวเนื่องจากไม่ได้แสดง
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างตามลําดับช้ันในเนื้อหาแต่อย่างใด  
 รหัสที่กําหนดขึ้น เป็นตัวช้ีบ่งที่เป็นหนึ่งเดียว (unique identifier) โดยจะคงเดิมเสมอ ตลอดช่วงชีวิตของ 
GMDN  ในขณะที่ช่ือที่เรียกใช้และคํานิยามต่าง ๆ อาจมกีารทบทวนปรับปรุงตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
รหัสในช่วง 10000-30000 
 เป็นรหัสที่กันไว้ให้รหัสต้นแบบที่กําหนดใหกั้บช่ือที่เรียกใช้ตามระบบ ECRI UMDNS  และทาง GMDN 
ได้รับเอามาใช้ในระบบใหม่นีด้้วย โดยจะเป็นรหัสที่เหมือนกันทุกประการในทั้งสองระบบ 
รหัสในช่วง >30000 
 เป็นรหัสที่กําหนดขึ้นสําหรับช่ือที่เรียกใช้อ่ืน ๆ ที่มีการใช้ใน GMDN ไมว่่าจะเป็นชื่อที่เรียกใช้ที่นําเข้ามา
จากระบบการกําหนดชื่ออื่น ๆ ทีม่ีอยู่ หรือที่กําหนดขึ้นมาใหม ่
แฟ้มข้อมูลการกําหนดชื่อ GMDN 
 GMDN มีการจัดพิมพ์ออกมาใช้งานแล้ว รวม 2  version ด้วยกัน คือ 2002.1 และ 2003.1 ในรูปของ 
แฟ้มข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์  โดยใน version ล่าสุด (v2003.1) ประกอบด้วยส่วนย่อยของข้อมูล (data element) 
7 ส่วน ดังนี ้
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 1. รหัส (CODE) 
ตัวเลข 5 หลัก ที่เป็นหนึ่งเดียว (unique) ซึง่ใช้ช้ีบ่งชื่อที่เรียกใช้แต่ละชื่อ โดยที่รหัสเหลา่นี้ไม่ได้มีการแสดงข้อมูล
เกี่ยวกับความหมายของชื่อ หรือโครงสร้างการกําหนดชื่อ อยู่ในตัวมันแต่อย่างใด 
 2. ช่ือที่เรียกใช้ (TERM) 
ช่ือที่ถูกเลือกมาสําหรับใช้เรียกเครื่องมือแพทย์หนึ่ง ๆ  ซึ่งใน GMDN  มีช่ือที่เรียกใช้อยู่ 3 ชนิด คือ 
Preferred Term – ศัพทบั์ญญัติ/ช่ือที่กําหนดขึ้นสําหรับช้ีบ่งเครื่องมือแพทย์ที่เป็นสามัญ 
Synonym Term –ช่ือทั่ว ๆ ไป หรือชื่อที่คุ้นเคยสําหรับอ้างอิงถึงเครื่องมือหนึ่ง ๆ  
Template Term – ช่ือที่ใช้เพื่อจัดกลุ่มศัพท์บัญญัติที่ใช้ (preferred term) ต่าง ๆ ทีค่ล้ายคลึงกันเป็นลําดับช้ัน
อย่างง่าย  บ่งชี้ด้วยข้อความ <specify> อยู่ที่ส่วนท้ายของชื่อที่เรียกใช้ โดยจะกําหนด template term เฉพาะ
เมื่อมีศัพท์บัญญัติที่ใช้ (preferred term) ที่ขึ้นต้นด้วยคําอธิบายที่เหมือน ๆ กัน ต้ังแต่ 3 ช่ือขึ้นไป 
 3. รหัสช่ือพ้อง (SYNONYM CODE) 
ตัวเลขแสดงสถานการณ์เป็นชื่อพ้อง (synonym term) ของชื่อที่เรียกใช้  ถ้าเป็นเลข 0  แสดงว่าช่ือนั้นไม่ใช่ช่ือ
พ้อง แต่ถ้าเป็นเลข 5 หลัก ช่ือนั้นเป็นชื่อพ้อง และตัวเลขดังกล่าวคือ รหัสของ preferred term หรือ template 
term ซึ่งเชื่อมโยงกันอยู่ 
 4. ตัวระบุแม่แบบ (TEMPLATE SPECIFIER) 
ตัวเลขแสดงสถานการณ์เป็นชื่อแม่แบบ (template term) ของชื่อที่เรียกใช้ ถ้าเป็นเลข 0  แสดงว่าช่ือนั้นไม่ใช่ช่ือ
แม่แบบ ถ้าเป็นตัวเลขอื่น ช่ือนั้นเป็นชื่อแม่แบบ โดยที่ตัวเลขดังล่าวจะแสดงจํานวนตัวอักษรในชื่อที่เรียกใช้นั้น ซึ่ง
ใช้อ้างอิงใน preferred term ที่อยู่ใต้ช่ือนั้นลงไป 
 5. คํานิยาม (DEFINITION) 
คําอธิบายโดยสังเขป เกี่ยวกับขอบเขตของชื่อที่เรียกใช้นั้น ๆ  ปกติจะประกอบด้วยวัตถุประสงค์ในการใช้งานของ
เครื่องมือ  และอาจรวมการอ้างอิงไปยังส่วนอื่น (cross-references) ด้วย  คํานิยามจะมีเฉพาะใน preferred 
name และ template name   
 6. หมวด (CATEGORY) 
ตัวเลขแสดงตระกูลโดยทั่วไปของเครื่องมือแพทย์ที่กําหนดให้แก่ช่ือที่เรียกใช้นั้น ช่ือที่เรียกใช้ทุกช่ือจะมีหมวดที่
เชื่อมโยงไปอย่างน้อย 1 หมวด บางชื่ออาจมี่หมวดที่เชื่อมโยงไป 2 หรือ 3 หมวด ตัวเลขดังกล่าวสอดคล้องกับรหัส
ของหมวดหมู่ (category code) 
 7. ตัวระบุผลิตภัณฑ์ (PRODUCT SPECIFIER) 
ใช้แสดงให้ผูใ้ชง้านทราบว่า ช่ือที่เรียกใช้ใดเป็นชื่อที่สามารถใช้สําหรับการชี้บ่งผลิตภัณฑ์/การขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ โดยจะมีข้อความว่า “Product Identifier” สําหรับช่ือที่เรียกใช้ทุกช่ือที่เป็น preferred term ซึ่งเป็น
ช่ือที่เรียกใช้เพียงชื่อเดียวที่สามารถใช้ได้ในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ สว่นชื่ออื่น ๆ จะมีข้อความว่า “Not for 
Product Identification”    
 
 1.4 องค์กรและบทบาท (Organizations and roles) 
  การจัดองค์กรด้านช่างหรือการบํารุงรักษาที่ดีนั้นจะก่อใหเ้กิดความคล่องตัวในการทํางานเป็น
อย่างยิ่ง  ทั้งนี้ต้องพิจารณาถึงลักษณะของการจัดด้วยว่าควรจัดแบบใด  มีขอบเขตความรับผิดชอบมากน้อย
เพียงใด  สายบังคับบัญชาจะขึ้นอยู่กับใคร  ภายในฝ่ายบํารุงรักษาหรือซ่อมบํารุงเองจะแบ่งหน่วยงานกันอย่างไรถึง
จะเหมาะสมกบัโรงพยาบาล 
รูปแบบการจัดองค์ด้านการบํารุงรักษา  โดยทั่วไปแบ่งได้เป็น  3  แบบ  ดังนี้ 
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                 1. แบบจัดใหม้ศีูนย์กลางบํารุงรักษา (Centralization)  โดยจัดต้ังเป็นหน่วยหรือแผนกหรือฝ่าย
บํารุงรักษาของหน่วยงานขึ้นมา  แบบนี้มีขอ้ดี  คือ  ใช้บุคลากรไม่มาก  สามารถใช้ประโยชน์จากแรงงานได้มากขึ้น  
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องมือมาใช้ในงานบํารุงรักษา  และฝกึอบรมพัฒนาบุคลากรทําได้ง่าย  ดังรูปที่ 1 
 

             

หัวหนาหนวยงาน

ฝายท่ี 1 ฝายท่ี 2 ฝายบํารุงรักษา ฝายท่ี 3

ชางไฟฟา

ชางเคร่ืองกล

ชางโยธา
ภาพที่ 2  การจัดองคกรดานบํารุงรักษา แบบจัดใหมีศูนยกลางบํารุงรักษา  

รูปที่ 1  การจดัองค์กรช่าง แบบจัดให้มีศูนย์กลางบํารุงรักษา (Centralization) 
 
 

หัวหนาหนวยงาน

ฝายท่ี 1 ฝายท่ี 2 ฝายท่ี 3

แผนก 1 แผนก 2 แผนกบํารุงรักษา

แผนก 1 แผนก 2 แผนกบํารุงรักษา

ภาพที่ 3  การจัดองคกรดานการบํารุงรักษา แบบกระจายไปตามฝายตาง ๆ  
รูปที่ 2 การจัดองค์กรช่าง แบบกระจายออกไปประจําตามฝ่ายต่าง ๆ (Decentralization) 

 
  2. แบบกระจายออกไปประจําตามฝ่ายต่าง ๆ (Decentralization)  โดยจัดให้ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การบํารุงรักษาไปประจําอยู่ที่ฝ่ายที่ต้องทําการบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้นั้น ๆ เลย  แบบนี้มีข้อดี คือ จะทําให้
สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็ว  ผู้ปฏิบัติงานคุ้นเคยกับสภาพ 
เครื่องและสถานที่  ไม่เสียเวลาค้นหาจุดบกพร่อง  แต่มีจุดอ่อน คือ จะต้องมีผู้ปฏิบัติงานมากขึ้น  การใช้เครื่องมือ
ในการบํารุงรักษาอาจมีการซ้าํซ้อนกัน  ดังรูปที่ 13 
 3. แบบผสมผสาน (Combined Maintenance)  เป็นการนําเอาส่วนดีของทั้งสองแบบที่กล่าวมาแล้ว  มา
ผสมกัน คือ จัดแผนกบํารุงรักษาที่จําเป็นออกไปประจํายังฝ่ายต่าง ๆ ทีจ่ําเป็น  แต่หนว่ยใหญ่ยังอยู่แบบเดิม  โดย
การบังคับบัญชายังขึ้นอยู่กับฝ่ายบํารุงรักษากลางของหน่วยงาน  ทาํใหส้ามารถที่จะควบคุมได้ใกล้ชิดและทั่วถึง  
ดังรูปที่ 14 
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หัวหนาหนวยงาน

ฝายท่ี 1 ฝายท่ี 2 ฝายบํารุงรักษา

แผนก 1 แผนก 2 แผนกบํารุงรักษา
แผนก 1 แผนก 2 แผนกบํารุงรักษา

ภาพที่ 4  การจัดองคกรดานการบํารุงรักษา แบบผสมผสาน

แผนก 1

แผนก 2

 
รูปที่ 3 การจัดองค์กรช่าง แบบผสมผสาน (Combined Maintenance) 

 
การจัดองค์กรภายในฝ่ายบํารุงรักษา 
 การจัดองค์กรภายในฝ่ายบํารุงรักษา ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของปัจจัยภายในของหน่วยงานนั้น ๆ เช่น  
ขนาดของหน่วยงาน  กําลังคนที่มีอยู่  ปัญหาของหน่วยงาน  เป็นต้น   โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น  2  แบบ  ดังนี้ 
1. แบ่งตามลักษณะของประเภทงาน  โดยดูความสามารถของการทํางาน หรือวิชาชีพเป็นหลัก  ดังรูปที่ 15 
 

ฝายบํารุงรักษา

ชางไฟฟา ชางเคร่ืองกล ชางโยธา

ภาพที่ 5  การจัดองคกรของฝายบํารุงรักษา แบงตามลักษณะงาน  
              รูปที่ 4  การจัดองค์กรช่าง แบ่งตามลักษณะของประเภทงาน  โดยดูจากความ  
                         สามารถ ของการทํางาน หรือวิชาชีพเป็นหลัก 
 
 2. จัดแบ่งตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  แต่ละแผนกกท็ําหน้าที่ของตนเองไป  เช่น  แผนกวางแผนก็ทํา
หน้าที่รับใบบํารุงรักษา  วางแผนการบํารุงรักษา  กําหนดเวลาบํารุงรักษา  แล้วประสานงานมอบหมายให้แผนก
บํารุงรักษา ไปบํารุงรักษาตามแผนที่วางไว้  แผนกเทคนิคก็มีหน้าที่ค้นคว้าหาเทคนิควิธีการบํารุงรักษาที่มี
ประสิทธิภาพมาให้แผนกบํารุงรักษานําไปใช้ในการบํารุงรักษาต่อไป  ดังรูปที่ 16 
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ฝายบํารุงรักษา

แผนกวางแผน แผนกปฏิบัติการ แผนกเทคนิค

ภาพที่ 6  การจัดองคกรของฝายบํารุงรักษา แบงตามหนาที่

หนวยท่ี 1 หนวยท่ี 2 หนวยท่ี 3

ชางไฟฟา ชางเคร่ืองกล ชางโยธา

 
 รูปที่ 5  การจดัองค์กรช่าง จัดแบ่งตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  โดยแต่ละแผนก 
                     หรืองานหรือหมวดก็ทําหน้าที่ของตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

กองวิศวกรรมการแพทย

กลุมมาตรฐานวิศวกรรม กลุมพัฒนาวิศวกรรม กลุมสงเสริมและสนับสนุนวิศวกรรม

ฝายบริหารทั่วไป

ศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 1-9

ศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 1 (ราชบุรี)      
ศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 2 (ขอนแกน)      
ศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 3 (นครสวรรค)   
ศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 4 (นครราชสีมา) 
ศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 5 (อุบลราชธานี)  

ศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 6 (เชียงใหม)       
ศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 7 (สงขลา)       
ศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 8 (ชลบุรี)        
ศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 9 (สุราษฎรธานี)  

ฝายแผนงานและประเมินผล

 
ภาพที่ 6 หลักการในการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน 
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ศูนยวิศวกรรมการแพทยท่ี 7 (สงขลา)

ศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 9(สุราษฎรธานี)

ศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 1(ราชบุรี)

ศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 3(นครสวรรค)

ศูนยวิศวกรรมการแพทยท่ี 8 (ชลบุรี)

ศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 5(อุบลราชธานี)

ศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 4(นครราชสีมา)

ศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 2(ขอนแกน)

ศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 6(เชียงใหม)

สวนกลาง

 
 

ภาพที่ 7 แสดงที่ต้ังของหน่วยงานของกองวิศวกรรมการแพทย ์
 
จะเห็นได้ว่า ไม่สามารถกําหนดรูปแบบการจัดองค์กรให้เป็นแบบมาตรฐานได้  ต้องพิจารณาถึงปัจจัยหลาย ๆ 
อย่าง  ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานของฝ่ายบํารุงรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านการวินิจฉัยสั่งการ  
การทํางานเป็นไปด้วยความราบรื่น  ไม่เกิดการขัดแย้ง  จึงจําเป็นต้องพิจารณาด้านการบริหารจัดการ  ดังต่อไปนี้ 

1.  อํานาจในการสั่งการ (Authority)  กําหนดให้แน่นอนจะมีใครบ้างที่ทําได้ 
2.  ความรับผิดชอบ (Responsibility)  กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้เด่นชัด 
3.  การมอบหมายงาน (Delegation)  มีการมอบหมายงานออกไปอย่างทั่วถึง 
4.  สายการบังคับบัญชา (Chain of Command)  ต้องมีการกําหนดให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทาํได้  

แต่ถ้าเป็นองค์กรใหญ่อาจทําไม่ได้ก็ต้องพิจารณาให้เหมาะสม 
5.  ขอบเขตการควบคุม (Span of Control)  เป็นการกําหนดให้ หัวหน้างานควบคุมดูแล

ผู้ปฏิบัติงานจํานวนเท่าใด 
6.  เอกภาพของการบังคับบัญชา (Unity of Command)  หมายถึง การกําหนดให้แต่ละคนมี

ผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว  เพื่อป้องกันการสั่งงานที่สับสนและปฏิเสธความรับผิดชอบ 
 
 1.5 หน่วยงานด้านอุปกรณ์การแพทย์หรือหน่วยงานเทียบเท่า (Medical Devices Agency 
or  equivalent agency) 
 - กองควบคุมเครื่องมือแพทย ์สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นหน่วยงานกํากับดูแลคุณภาพ
มาตรฐาน ประสิทธิภาพและความปลอดภัย ของเครื่องมือแพทย์ที่ผลิต นําเข้า หรือขายในประเทศโดยอาศัย
พระราชบัญญัติ เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2531 กฎกระทรวง และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ออกภายใต้
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2531 คือ กฎกระทรวง ฉบับที่ 1-7 ( พ.ศ.2533  )และ ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 1- 25 
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 1.6 รูปแบบการปฏบิัติท่ีด ี(Best practice) 
  - ศึกษาจากโรงพยาบาลที่ได้รางวัลจากกองวิศวกรรมการแพทย์ เช่น รพ.บ้านหมอ รพ.ป่าแดด 
รพ.โนนสูง รพ.แม่สาย รพ.กันตัง รพ.ปราสาท เป็นต้น 

 
 

ภาพที่  แสดงหน่วยซ่อมบํารุงของโรงพยาบาลโนนสูง จ.นครราชสีมา 
 

 
 

ภาพที่  แสดงเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยซ่อมบํารุงของโรงพยาบาลโนนสูง จ.นครราชสีมา 
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2. กลยุทธ์สําหรับการปรบัใช ้(Strategies for deploying) 

วิสัยทัศน ส่ิงท่ีอยากจะใหหนวยงานเปน
ในอีก 3–5 ปขางหนาVision

พันธกิจ
กรอบ ขอบเขต การดําเนินงาน

ของหนวยงานMission

ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นหลักตองคํานึงถึง 
ตองพัฒนา ตองมุงเนนStrategic Issues

ตัวช้ีวัด ส่ิงที่จะเปนตัวบอกวาหนวยงานสามารถ
บรรลุเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรหรือไม

Key Performance 
Indicators

เปาหมาย ตัวเลข หรือ คา ของตัวช้ีวดั
ที่จะตองไปใหถึง

Target

Strategy กลยุทธ ส่ิงท่ีหนวยงานจะทําเพื่อใหบรรลุ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

เปาประสงค
อะไรคือส่ิงท่ีหนวยงาน

อยากจะบรรลุGoal

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร อะไรคือส่ิงที่อยากจะบรรลุ
ตามประเด็นยุทธศาสตรStrategic goals

 
ภาพที่   แสดงแสดงกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 

การกําหนดกลยุทธ ์ 
1. เป็นสิ่งที่หน่วยงานจะทํา หรือ ดําเนินการ เพื่อให้บรรลุเปา้ประสงค์ที่ต้ังไว้ 
2. เป้าประสงค์แต่ละประการ จะต้องมีกลยุทธ์มาสอดรับ 
3. โดยกลยุทธ์เป็นภาพใหญ่ที่มองถึงสิ่งที่จะทําให้บรรลุเป้าประสงค์แต่ยังไม่ลงไปในรายละเอียดถึงขั้นของ

โครงการ 
4. กลยุทธ์แต่ละขอ้จะต้องมีการกําหนดหน่วยงานเจ้าภาพ 
5. ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก และผูร้บับริการ 
6. ได้เปรียบในการแข่งขัน  
7. กลยุทธ์แต่ละด้านต้องสอดคล้องกัน 
8. มีความยืดหยุ่น  
9. สอดคล้องกับภารกิจ / พันธกิจ 
10. เป็นไปได้ในการดําเนินงาน 
11. เลือกรบ - ไม่รบทุกด้าน 
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การกําหนดกลยทุธคือการตอบ 3 คําถามสําคัญ

Where are we now?
ปจจุบันเราอยู ณ จุดไหน?

Where do we want to go?
เราตองการไปสู จุดไหน?

How do we get there?
เราจะไปสูจุดน้ันได

อยางไร?

SWOT Analysis

Vision and Goals

Strategies

 
ภาพที่  แนวทางการกําหนดกลยุทธ์ 

ตัวแปร บทบาท และ สภาวะแวดลอมท่ีเกิด

ที่มีบทบาทเปน ลบ กอเกิดสภาวะแวดลอม

โอกาส Opportunity

ขอจํากัด Threat

จุดแข็ง Strength

จุดออน Weakness

ที่มีบทบาทเปน บวก กอเกิดสภาวะแวดลอม

ที่มีบทบาทเปน ลบ กอเกิดสภาวะแวดลอม

ที่มีบทบาทเปน บวก กอเกิดสภาวะแวดลอม

เขา

เรา กํากับได

กํากับไมได

 
ภาพที่  แสดงรปูแบบของการวิเคราะห์หน่วยงาน 

 
สรุปแผนกลยทุธ์ (Strategic Planning) พ้ืนฐาน 4 ขั้นตอน 
 1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
 2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
 3. การสรุปโอกาส ภัยคุกคาม จุดแข็ง และจุดอ่อน 
 4. การกําหนดกลยุทธ์ 
 5. การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ 
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86

เวลา

สมรรถนะ

ยอมรับได

ยอมรับไมได

100%

PMPM PMPM

0
Concept of Preventive Maintenance

PMPM

 
ภาพที่ 6 หลักการในการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน 

 
 2.1 ข้อดีและข้อเสียของการจัดเก็บอุปกรณ,์แหล่งข้อมูลและรายการ (Pros & Cons of 
equipment stores , pools and libraries) 
 แหล่งข้อมูลในปัจจุบันนิยมใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบันทึกและเก็บรักษาข้อมูล ประโยชน์ของ
โปรแกรมบํารุงรักษาในโรงพยาบาล และการประยุกต์ใช้งานมัดังนี้ 

1. บริหารจัดการด้าน การซ่อม เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ 
2. สามารถติดตามขั้นตอนของการซ่อม ได้ทกุขั้นตอนตลอดเวลา 
3. สามารถอ่านรายละเอียดอาการการชํารุด และวิธีการแก้ไข 
4. สามารถตรวจสอบการเบิก จ่าย และการใชอ้ะไหล่ได้ทุกช้ิน 
5. สามารถตรวจสอบราคาค่าซ่อม ในแตล่ะเครื่อง 
6. สามารถ รายงานค่าใช้จ่าย ในภาครวม แต่ละตึก/อาคาร แต่ละหน่วยงานที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการซ่อม

และบํารุงรักษา 
7. สามารถรายงานผลต่างๆ ได้อย่างสะดวก ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว เช่น การรายงานผลประจําเดือน , 

รายงานผลการบํารุงรักษา  , Cost per Unit ในแต่ละหน่วยงานที่ใช้บริการ ฯ. 
8. ประวัติครุภัณฑ์ทุกรายการทีม่ีอยู่ในโรงพยาบาล 
9. ประวัติการจัดซื้อ จัดจ้างในงานซ่อมบํารุง 
10. ที่มาของครุภัณฑ์ทุกช้ินในโรงพยาบาล 
11. ข้อมูลการสอบเทียบเครื่องมือแพทย ์
12. ข้อมูลการบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณก์ารแพทย ์ 
13. ลงข้อมูล , ประวัติการซ่อมบํารุงอาคารสถานที่ 
14. สามารถวิเคราะห์ค่าเสื่อมราคาของเครื่องมือและอุปกรณ ์
15. สามารถประเมนิสภาพการใช้เครื่องมือของผู้ใช้ 
16. สามารถประเมนิสมรรถนะ และประสิทธิภาพ ของเครื่องมือที่จัดซื้อ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดซื้อครั้งต่อไป 
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17. ใช้เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับครภัุณฑ์ , การซ่อมบํารุง และขอ้มูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะด้านช่าง 
18. เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสนบัสนุน มาตรฐาน HA ในส่วนของ GEN 7  
19. สามารถประยุกต์ใช้ได้กับกิจกรรมอื่นๆ ได้อย่างกว้างขวาง 

 

 
 

รูปที่ 7  แสดงให้เห็นหน้าตาหลักของโปรแกรมบริหารจัดการระบบบํารุงรักษาในโรงพยาบาล 
ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ใช้กับระบบงานบํารุงรักษาในโรงพยาบาล ปี 2552 

 

 
 

รูปที่ 8  แสดงให้เห็นถึงเมนูย่อยโปรแกรมแจ้งซ่อมผ่านระบบเครือข่าย ซึง่ครอบคลุมและ 
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           ตอบสนองรายละเอียดในกิจกรรมต่างๆ ของระบบบํารุงรักษาในโรงพยาบาลอย่าง 
                         ครบถ้วน เมื่อเทียบกับมาตรฐานระบบบํารุงรักษาโดยทั่วไป 
 
กองวิศวกรรมการแพทย์ได้มกีารพัฒนาและจัดทําระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการบริหารจัดการระบบ
บํารุงรักษาในโรงพยาบาล โดยใช้ช่ือว่า RMC โดยมีโครงสร้างการใช้ของโปรแกรมโดยย่อดังนี้ 
 1.ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
 2.ระบบเครือข่าย  (Network) 
 3.ฐานข้อมูลขอ้มูล (Data) 
 
1.ฮาร์ดแวร ์(Hardware) 
 
 

M_01Printer  
 
รูปที่ 9  พ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ 
 

1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
-  CPU Pentrium IV 
-  Memory RAM ไม่น้อยกว่า 256    
   MB 
-  Harddisk มีเนื้อที่ว่างใช้งานไม่ 
   น้อยกว่า 10 GB 
-  Card  LAN 10/100 Mbps 
- Monitor ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว  
1.2เครื่องพิมพ์ (Printer) 
-  Printer ชนิด Laser 
1.3 ระบบปฏิบัติการ 
-  Windows xp 

 
2.ระบบเครือข่าย  (Network) 
                                     

 

รูปที่ 10  ระบบเครือข่ายที่ใช้ 
 
ประโยชน์ของระบบเครือข่าย มีดังนี้ 
 1. เพื่อให ้ผู้ใช ้(Users) หลาย ๆ คนสามารถใช้โปรแกรมและฐานข้อมลู(Data Base)ร่วมกันได้ คือ เครื่อง
คอมพิวเตอร์สถานีงาน(Workstation) สามารถเข้ามาใช้ โปรแกรม ข้อมูล ร่วมกันได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์บริการ 

M_01 M_04

M_03 M_06

M_05M_02

Printer
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(Server) หรือระหว่างคอมพิวเตอร์สถานีงาน(Workstation) กับคอมพิวเตอร์สถานีงาน(Workstation) ก็ได้ เป็น
การประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บโปรแกรม ไม่จําเป็นว่าทุกเครื่องต้องมีโปรแกรมเดียวกันนี้ในเครื่องของตนเอง      
 2. เพื่อใช้อุปกรณ์ที่มีราคาแพงร่วมกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ (Printer) ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) ทําให้เป็น
การประหยัดค่าใช้จ่าย 
 3. ช่วยลดความซ้ําซ้อนในการเก็บข้อมูล และโปรแกรมในฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) ซึ่งปกติผู้ใช้เครื่องแต่ละ
คนต้องเก็บโปรแกรมและข้อมูลเอาไว้ในเครื่องของตน เช่น ถ้าใช้เครื่อง 10 เครื่อง ก็จะต้องเก็บข้อมูลไว้ใน
ฮาร์ดดิสก์ 10 เครื่อง ทําให้เปลืองเนื้อที่ ถ้าใช้ระบบแลนจะสามารถใช้ฮาร์ดดิสก์ร่วมกันได้ 
 4. เพื่อให้สามารถส่งข่าวสารข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถ้าไม่ใช้ระบบแลน การส่งข้อมูลจะต้องคัดลอก (Copy) 
ข้อมูลลงสื่อต่าง ๆ เช่น ดิสก์เก็ต หรือเทปจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง หรือถ้าต้องการพิมพ์จะ
สามารถใช้เครือ่งคอมพิวเตอร์และอุปกรณอ่ื์น ๆ ที่ไม่ได้ต่อโดยตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ โดยการส่ง
ข่าวสารข้อมูลผ่านสายที่ใช้เชื่อมต่อ (Communication Line) ได้โดยทันที 
 5. เพื่อใช้ในการส่งข่าวสารข้อมูลในรูปไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์ (E-mail หรือ Electronic mail) โดยผู้ใช้
สามารถส่งข้อมูลเก็บและรับข้อมูล โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเหมือนสถานี การใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กับ
ระบบเครือข่ายนี้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งข่าวสารข้อมูลในสํานักงานเดียวกัน เอกสาร (Document) หรือ
บันทึก (Memos) สามารถถกูส่งผ่านระบบแลนไปยังผู้รับหลายคนได้พร้อม ๆ กันในเวลาเดียวกัน 
 6. เพื่อใช้ในการประชุมแบบไม่เป็นทางการ (Informal Conference) โดยการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมไม่
ต้องนั่งอยู่ในห้องเดียวกัน ผู้เข้าร่วมประชุมจะนั่งอยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง เป็นการลดความยุ่งยากในการ
จัดประชุมที่เป็นพิธีการ 
(7) เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร ดาวน์โหลด (Download) ค้นหา เรียกใช้ ข้อมูลและโปรแกรม จากระบบ
อินเตอร์เน็ต 
 
3. ฐานข้อมลูข้อมูล (Data) 
 3.1 กลุ่มงาน 
 3.2 ครุภัณฑ์ 
 3.3 อะไหล่ 
 3.3 รายชื่อเจ้าหน้าที่ 
 3.4 แผนกช่าง 
โปรแกรมระบบบํารุงรักษาในโรงพยาบาลสามารถแบ่งเป็นระบบย่อย ได้ดังนี้ 
    1.ระบบครภัุณฑ์   
 1.1จัดซื้อและบันทึกข้อมูลการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทยแ์ละครุภัณฑ์อ่ืน ๆ  
การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทยแ์ละครุภัณฑ์อ่ืน ๆ ต้องคํานึงถึงคุณสมบัติต่อไปนี้ 
 - ค่าที่วัดถูกต้องเชื่อถือได้  
 - มีความเที่ยงตรง วัดทุกครั้งค่าเท่าเดิม  
 - มีความคงทน 
 - ประหยัดค่าบํารุงรักษา 
 - มีความปลอดภัยในการใช้งาน 
 - มีอะไหล่รองรับ  
 - มีตัวแทนจําหน่ายที่ให้บริการที่รวดเร็ว มีเครื่องสํารองให้ใช้ขณะซ่อม 
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การจัดซื้อต้องกําหนดในสัญญาจัดซื้อ ให้ผูข้ายจะต้องถ่ายทอดรายละเอียดวิธีการใช้  การบํารุงรักษาแก่เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลจนกว่าจะใช้เครื่องได้  
 1.2 ตรวจรับครุภัณฑ์  
   1.3 บันทึกข้อมูลครุภัณฑ ์ขอ้มูลที่เก็บเบื้องต้นมีดังนี้ 

- ช่ือครุภัณฑ์ - หมายเลขครภัุณฑ์ 
- ย่ีห้อ/รุ่น - Serial No. 
- ผู้จําหน่าย - กลุ่มงาน/ฝ่าย 
- ชนิดครุภัณฑ์ - วิธีจดัซื้อ 
- หมวดงบประมาณราคา - วันที่ได้รับ 
- ผู้รับผิดชอบ - โทรศัพท์ 

  1.4 บันทึกประวัติ 
 1.5 จําหน่ายครุภัณฑ์ที่ใช้การไม่ได้  
ข้อมูลที่ต้องการพัฒนาระบบ : มีการเก็บข้อมูลและประวัติครุภัณฑ์  มกีารจําแนกระดับความเสี่ยง เครื่องมือสํารอง
เครื่องมือพิเศษ ของครุภัณฑ์แต่ละรายการ 
 
  2.ระบบซ่อมบํารุง  ระบบซ่อมบํารุงที่ดีต้องมีสิ่งต่อไปนี้ 
 - มีคลังอะไหล่สํารอง 
 - คู่มือประวัติการซ่อมประจําเครื่อง 
 - มีระบบ ซ่อมให้ใช้การได้ก่อน (Fast track) ค่อยทําเรื่องเอกสารภายหลัง 
 - มีการวิเคราะห์สาเหตุการชํารุด  เช่น ถ้าเกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง ก็จัดให้มีการฝกึอบรมผู้ใช้เครื่อง
มือใหม่อีกครั้ง 
แบบฟอร์มแจ้งซ่อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 วันส่งซ่อม 
 ช่ือกลุ่มงาน/ฝ่าย 
 ช่ือครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ต้องการซ่อมบํารุง 
 เลขครุภัณฑ ์, ย่ีห้อ , รุ่น/ขนาด 
 อาการ/สาเหตุการชํารุด 
 ผู้แจ้งซ่อม 

 
      3. ระบบบํารุงรักษา  ระบบบํารุงรักษา( Preventive Maintenance : PM) ต้องมีสิ่งต่อไปนี้     
   3.1  จัดให้มผีู้รับผิดชอบประจําเครื่องมือแต่ละเครื่อง 
      3.2  มีคู่มือแสดงวิธีใช้ติดอยู่กับเครื่อง 
      3.3  มีการบันทึกประวัติของเครื่อง 
       3.4 จัดทํามาตรฐานการดูแลเครื่องมือ โดยมีแบบ Check List ติดอยู่กับเครื่อง 
  - ตรวจเช็คประจําวัน (Daily check) 
  - ตรวจเช็คประจําสัปดาห์ (Weekly check) 
  - ตรวจเช็คประจําเดือน (Monthly check) 
          - ตรวจเช็คประจําปี (Yearly check) 
 



 

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการระบบเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล 
 

- 33 -

 2.2 ผู้ใช้มืออาชีพที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารจดัการเครื่องมือ (Professional user-
centered device management) 
- กองวิศวกรรมการแพทย ์
     วิสัยทัศน์ เดิม “เป็นองค์กรหลักด้านวิชาการ พัฒนามาตรฐานวิศวกรรมการแพทยส์ู่สถานบริการสุขภาพทั่ว
ไทย”เปลี่ยนใหม่ เมื่อ การประชุมวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔   “เป็นองค์กรหลักด้านวิศวกรรมการแพทย์ใน
ระบบบริการสุขภาพ” 
     ค่านิยม “มุ่งมั่นด้วยใจ ใฝ่รู้สร้างสรรค์ ร่วมแรงใจกัน ยึดมั่นคุณธรรม นําจิตบริการ” 
     อํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี ้
 ๑. ส่งเสริม สนบัสนุน และพัฒนางานด้านวิศวกรรมการแพทย์ วิศวกรรมความปลอดภัย และวิศวกรรม
สื่อสารให้กับสถานบริการสุขภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ๒. ส่งเสริม สนบัสนุน และพัฒนาระบบการรับรองและการดําเนินการสอบเทียบมาตรฐานของครุภัณฑ์
ทางการแพทย์และการสาธารณสุขใหแ้ก่หนว่ยบริการสุขภาพ 
 ๓. พัฒนา ส่งเสริม จัดระบบวิศวกรรมสื่อสาร สําหรับระบบบริการสุขภาพของประเทศ 
 ๔. พัฒนาบุคลากรของสถานบริการสุขภาพ ด้านวิศวกรรมการแพทย์ให้ได้มาตรฐาน 
 ๕. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ผลิต และประเมินเทคโนโลยีทางวิศวกรรมการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
 ๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
   พันธกิจ 
 ๑. พัฒนาระบบและสนับสนนุให้สถานบริการสุขภาพมีเครื่องมือและอุปกรณ์ใช้งานอย่างคุ้มค่า ปลอดภัย
มีมาตรฐานต่อเนื่อง 
 ๒. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้เป็นองค์กรเครือข่ายวิชาชีพแห่งการ
เรียนรู้ 
 ๓. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาด้านวิศวกรรมการแพทย์ และระบบบริการสาธารณสุข 
 ๔. ส่งเสริม และสนับสนุน สรา้งเครือข่ายพันธมิตร 
  
       กระบวนการจัดระบบดูแลรักษาเครื่องมือทางการแพทย์และสาธารณสุข  ทีดํ่าเนินการโดยกองวิศวกรรม
การแพทย ์กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ 

1. จัดทําโครงการจัดระบบฯ และขออนุมัติโครงการฯ 
2. ประกาศรับสมคัร / ประสานงานไปยังโรงพยาบาล  ให้เข้าร่วมโครงการ  จํานวน 70 แหง่ (ตาม

เป้าหมาย) 
3. ทบทวน / พัฒนา / จัดทําหลกัสูตร เครื่องมอืและเอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้ในการพัฒนาโครงการ 

ประจําปี 
4. ประเมินสภาพปัจจุบันและแบบสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานของโรงพยาบาลทั้ง 70 แห่ง 
5. กําหนดแผนปฏิบัติงาน และแผนการพัฒนาบุคลากร ให้กับโรงพยาบาลที่เข้าโครงการฯ ตามสภาพ

ความเป็นจริง 
6. ดําเนินการจัดอบรม ตามแผนการที่วางไว้ ให้กับโรงพยาบาล โดยเน้นการฝึกอบรมอย่างน้อย 5 

หลักสูตร(บังคบั)  
7. ให้คําปรึกษาแนะนํา / สนับสนุนวิทยากร / ส่งทีมปฏิบัติการ เพื่อช่วยในการพัฒนาระบบบํารุงรักษา

ในโรงพยาบาลต่างๆ ตามคําร้องขอ (โดยใช้ จนท.จากศูนย์และกอง)  
8. ออกติดตามและประเมินผล โรงพยาบาลตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดระบบฯ ประจําปี  
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9. สรุปผล / ข้อเสนอแนะโครงการฯ 
10. การมอบโล่รางวัลการพัฒนาดีเด่นประจําปี โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ในวันแรกของการ

อบรมหลักสูตรที่ 1 ของปีงบประมาณต่อไป) 
 
       โรงพยาบาลนั้นมีการรับรองมาตรฐานหรือไม่อย่างไร มาตรฐานที่ใช้รับรองที่เราเห็นโฆษณากันบ่อยๆ เช่น 
ISO, HA, JCI จะบอกอะไรเราได้บ้าง 
      - ISO ย่อมาจากคําว่า International standard organization น่า จะเป็นคําที่คุ้นเคยมากที่สุด
อันหนึ่ง โดยเฉพาะตามโรงงาน แต่ในระยะหลังก็มีการปรบัใช้กับโรงพยาบาล เช่น ISO 9000, ISO 14000 เป็นต้น 
การได้มาตรฐาน ISO แปลว่าสถานพยาบาลนั้นมีการจัดการโครงสร้าง เช่น การบริการที่ได้รับการรับรองแล้วว่าได้
ระดับสากล แต่การได้ ISO นั้นมิได้หมายความว่าโรงพยาบาลนั้นจะมีเครื่องมือที่ดี มีแพทย์ที่เก่ง แต่จะหมายความ
ถึงคุณภาพการบริหาร บริการ หรือการจัดการสิ่งแวดล้อมทีดี่ (ISO 14000) 
      - HA ย่อมาจากคําว่า Hospital accreditation ซึ่ง หมายถึง การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
โดยเฉพาะ (ไม่สามารถนําไปใช้กับการรับรองโรงงานหรือบริการอย่างอื่นได้) ซึ่งจะต่างจาก ISO เพราะ HA นั้นจะ
ได้รับต้องผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการพัฒนาสถานพยาบาล หากสถานพยาบาลใดต้องการได้รับ HA ต้อง
ผ่านการประเมินหลายอย่าง เช่น การจัดการให้ผู้ป่วยมีสว่นร่วม การลดความเสี่ยงในการรักษาพยาบาล การมี
แผนงานพัฒนาตนเอง มีระบบการตรวจสอบการทํางานในสถานพยาบาล เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการจะมาประเมิน
เป็นระยะๆ ไป (ข้อน่าสังเกตที่อาจพบเห็นคือ บางครั้งมีการทําแบบผักชีโรยหน้าเพื่อให้ได้การรับรอง แต่อย่างไรก็ดี 
หากสถานพยาบาลใดได้รับก็ต้องถือว่ามีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่ง) 
      - JCI  เป็นระบบมาตรฐานของโรงพยาบาลโดยเฉพาะ จากประเทศสหรฐัอเมริกา ที่เป็นที่รู้จักและยอมรับ
กันทั่วโลกว่า เป็นระบบมาตรฐานที่เข้มงวดและมุ่งเน้นถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสําคัญ ทั้งด้านการ
รักษาพยาบาลและการดูแลความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ผู้ที่จะได้รับประโยชน์จาก JCIA ก็คอืผู้ป่วย
นั่นเอง   ที่สําคัญ JCIA เป็นมาตรฐานที่มีระบการวัด ติดตามและตรวจสอบ การปฏิบัติงานของแพทย์ พยาบาล 
และเจ้าหน้าทีทุ่กแผนก ทุกระดับ จะต้องเป็นไปตามกระบวนการทํางานที่กําหนดไว้ทุกขั้นตอน เช่น กระบวนการ
ลงทะเบียนผู้ป่วย สิทธิผู้ป่วย กระบวนการดูแลรักษา กระบวนการประเมินก่อนกลับบ้าน เป็นต้น JCI ย่อมาจากคํา
ว่า Joint commission international ซึ่งจะคล้ายๆ กับ HA คือเป็นการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
เพียงแต่ว่า HA นั้นเป็นการรับรองโดยคณะกรรมการพัฒนาสถานพยาบาลในประเทศ ส่วน JCI จะต้องได้รับการ
รับรองจากต่างประเทศ จุดประสงค์ที่ต้องมีการรับรอง JCI ก็เพื่อให้ผู้ป่วยต่างชาติเชื่อมั่นในบริการ เพราะผู้ป่วย
ต่างชาติจะไม่รู้จักคําว่า HA แต่หากเป็น JCI ก็จะเป็นที่เข้าใจและรบัรู้ได้ง่ายกว่า ดังนั้นเราจะพบเห็นมาตรฐาน JCI 
ในสถานพยาบาลขนาดใหญ่ทีม่ีลูกค้าต่างชาติเป็นหลัก    
  ข้อดี 

• เป็นมาตรฐานโรงพยาบาลนานาชาติระดับโลกสามารถรองรับ Medical hub 
• ใช้ต่อยอดงานคุณภาพ รพ เดิม HA  
• สร้างความมั่นใจได้ในด้านการฟ้องร้องทางกฎหมาย  ??  
• ผ่านมาตรฐาน ISQUA เหมือน HA 
• ข้อกําหนด JCI  vs กฎหมายของประเทศนั้น  

  ข้อด้อย 
• ราคาแพง (ค่าเยี่ยมสํารวจ 3 ล้านบาท, ใช้ภาษาอังกฤษ) 
• มาตรฐานบางสว่นคล้ายหรือเหมือน HA 
• นโยบาย Medical hub – นโยบายกระทรวงสาธารณสุขไม่ชัดเจน 
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• เป็น Audit mode ไม่เน้นการเรียนรู้  
•  Gold sealสามารถถูกถอดถอนได้ 

     TQM ย่อมาจากคําว่า Total quality management เป็นคําที่มักจะไม่ได้ยินในวงกว้างเท่ากับ ISO หรือ 
HA หมายถึงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพทั่งทั้งองค์กร จะค่อนข้างคล้ายกับ ISO เพราะมีระบบการตรวจสอบที่
คล้ายกัน แต่แตกต่างกันในรายละเอียดบางอย่าง 
 - มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิรริาชสมบัติครบ 60 ปี (HA) 
เป็นมาตรฐานที่จัดทําเสร็จสิน้ในป ีพ.ศ. 2549  มีทีม่าจากมาตรฐานหรือเกณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่า 3 ส่วน ได้แก่ 
มาตรฐานโรงพยาบาลที่ใช้มาต้ังแต่ พ.ศ.2540 มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพซึ่งกรมอนามัยจัดทํา และ
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติสู่องค์กรที่เป็นเลิศการบูรณาการมาตรฐานหรือเกณฑ์คณุภาพทั้ง 3 ส่วนเข้าด้วยกัน ช่
วยลดความซ้ําซ้อนของเนื้อหามาตรฐานที่มคีวามใกล้เคียงกันอยู่แล้ว ช่วยให้โรงพยาบาลสามารถนําไปปฏิบัติใน
ลักษณะของการบูรณาการระหว่างการรักษากับการสร้างเสริมสุขภาพได้ในชีวิตประจําวัน และเป็นการปูพ้ืนฐาน
สําหรับองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศให้ก้าวไปสู่เป้าหมายได้เร็วย่ิงขึ้น ทั้งนี้โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทาน
ช่ือมาตรฐานโรงพยาบาล และได้รับอนุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ประดับ
ที่ปกเอกสารนับเป็นสิริมงคลต่อกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและบริการสุขภาพเป็นที่สุด 
  
 2.3 การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) 
 - ระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย 
     (1) มีการประสานงานและประสานความร่วมมือที่ดีระหว่างระบบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความ
เสี่ยงต่างๆ,รวมทั้งการบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยง 
     (2) มีการค้นหาความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติและความเสีย่งทั่วไป ในทุกหน่วยงานและในทุก
ระดับ จัดลําดับความสําคัญ เพื่อกําหนดเป้าหมายความปลอดภัยและมาตรการป้องกันที่มุ่งปกป้องผู้ป่วย/ผู้มารับ
บริการจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เป็นผลจากกระบวนการดูแลผู้ป่วย 
     (3) มีการกําหนดกลยุทธ์และมาตรการป้องกันอย่างเหมาะสม สื่อสารและสร้างความตระหนักอย่
างทั่วถึง ให้เกิดการปฏิบัติที่ได้ผล 
     (4) มีระบบรายงานอุบัติการณ์และเหตุการณ์เกือบพลาดที่เหมาะสม. มกีารวิเคราะห์ข้อมูลและ
นําข้อมูลไปใช้เพื่อการประเมินผล ปรับปรุง เรียนรู้ และวางแผน  
    (5) มีการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง (root cause) เพื่อค้นหาปัจจัยเชิงระบบ ที่อยู่เบื้องหลัง และ
นําไปสู่การแก้  ปัญหาที่เหมาะสม 

  (6) มีการประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยอย่างสม่ําเสมอ และ
นําไปสู่การปรับปรุงให้ดีย่ิงขึ้น    

  - ประเภทความเสี่ยงของเครื่องมือ เช่น ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงกลาง ความเสี่ยงตํ่า 
 
3. การเลือกและจัดซื้อ (Selection and Purchasing) 
 3.1 การกํากับดแูล (Overseeing) 
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๖ การควบคุมเครื่องมือแพทย์            
 มาตรา ๔๖ หา้มมิให้ผูใ้ดผลติ นําเข้า หรือขายเครื่องมือแพทย์ ดังต่อไปน้ี 
 (๑) เครื่องมือแพทย์ปลอม 
 (๒) เครื่องมือแพทย์ผิดมาตรฐาน 
 (๓) เครื่องมือแพทย์เสื่อมคุณภาพ 
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 (๔) เครื่องมือแพทย์ที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ 
 (๕) เครื่องมือแพทย์ที่ผลิตหรอืนําเข้าไม่ตรงตามที่ได้รับอนุญาตหรือแจ้งรายการละเอียด 
 (๖) เครื่องมือแพทย์ที่ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งรายการละเอียดถูกเพิกถอนตามมาตรา ๗๐ 
  
มาตรา ๔๗ เครื่องมือแพทย์ปลอม หมายความว่า เครื่องมือแพทย์ที่มลีกัษณะ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เครื่องมือแพทย์ที่ทําเทียม หรือเลียนแบบทั้งหมดหรือบางส่วน 
 (๒) เครื่องมือแพทย์ที่ลวงให้เข้าใจผิดเรื่องชื่อ ส่วนประกอบ คุณภาพ ปริมาณ เดือน ปีที่ผลิต เดือน ปี ที่
หมดอายุ ช่ือผู้ผลิต สถานที่ผลิต ช่ือผู้นําเข้า หรือเครื่องหมายรับรองคุณภาพหรือเครื่องหมายการค้า 
 (๓) เครื่องมือแพทย์ที่แสดงว่าเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับอนุญาตหรือแจ้งรายการละเอียดไว้แล้วซึ่งมิใช่
ความจริง 
  
มาตรา ๔๘ เครื่องมือแพทย์ผดิมาตรฐาน หมายความว่า 
 (๑) เครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพหรือมาตรฐานไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตหรือแจ้งรายการละเอียด 
 (๒) เครื่องมือแพทย์ที่มีมาตรฐานไม่เป็นไปตามมาตรา ๖ (๔) หรือทีม่ีมาตรฐานของภาชนะบรรจุไม่เป็นไป
ตามมาตรา ๖ (๖) เว้นแต่กรณี เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับอนุญาตให้ผลติเพื่อการส่งออกตามมาตรา ๓๔ 
  
มาตรา ๔๙ เครื่องมือแพทย์เสื่อมคุณภาพ หมายความว่า เครื่องมือแพทย์ที่แปรสภาพไปเป็นเครื่องมือแพทย์ผิด
มาตรฐาน หรอืเครื่องมือแพทย์ที่สิ้นอายุการใช้ตามที่แสดงไว้ 
  
มาตรา ๕๐ เครื่องมือแพทย์ที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ หมายความว่า เครื่องมือแพทย์ที่มลีักษณะดังต่อไปนี้ 
 (๑) เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ได้ครัง้เดียว และผ่านการใช้ไปแล้ว 
 (๒) เครื่องมือแพทย์ที่ผลิตหรอืเก็บรักษาโดยไม่ถูกสุขลักษณะ 
 (๓) เครื่องมือแพทย์ที่มีสิ่งอื่นแปลกปลอม หรือสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพปนอยู่ด้วย 
 (๔) เครื่องมือแพทย์ที่มีสารอนัสลายได้รวมอยู่ด้วย และอาจทําให้เกิดพิษอันเป็นอันตรายแก่ผู้ใช ้
 (๕) เครื่องมือแพทย์ที่มีคุณประโยชน์ไม่เป็นที่เชื่อถือ 
 (๖) เครื่องมือแพทย์ที่ออกแบบหรือผลิตซึ่งหากนําไปใช้อาจเป็นผลให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ 
 (๗) เครื่องมือแพทย์ที่มีการแสดงฉลากหรือเอกสารกํากับไม่เป็นไปตามมาตรา ๔๔ หรือมาตรา ๔๕ ซึ่งอาจ
เป็นผลให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ 
 3.2 หนี้สินทางกฎหมาย (Legal Liabilities)…N/A 
 3.3 การตัดสินใจ (Decision making)…N/A 
 3.4 กระบวนการจัดซื้อ (The purchasing process)  การจัดหาไม่ใช่เป็นแนวคิดใหม่ แต่เป็นสิ่งที่
มนุษยชาติได้มีการปฏิบัติกันมาตั้งแต่ยุดอุตสาหกรรมเมื่อหลายร้อยปีที่แล้ว เนื่องจากการจัดหาที่ดี จะเป็น
ประโยชน์มากมายมหาศาลถา้มีการกระทําอย่างจริงจังและโปร่งใส   ปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีกระบวนการคุณภาพ
ต่างๆ เกิดขึ้นอย่างมากมาย และการจัดหาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึน้มาปัดฝุ่นกันยกใหญ ่อย่างไรก็ตามการ
จัดหา มีปัจจัยต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่สาํคัญ  6  ประการ  คือ 
 - คน (Man) 
 - การบริหารจัดการ (Management) 
 - เครื่องมือ , เครื่องใช้ (Machine)  
 - วัสดุ (Materials) 
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 - งบประมาณ (Money) 
 - การตลาด (Marketing) 
ปัจจัยทั้ง 6 ประการนี้จะต้องมีความพร้อม ความพอดีและประสานงานกันตลอดเวลา  จึงจะทําให้การดําเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย  ถ้าปัจจยัหนึ่งปัจจัยใดขาดตกบกพร่องไป จะทําให้ได้ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  ดังนั้น 
ในการทํางานจึงต้องพยายามควบคุมปัจจัยทั้งสามให้มคีวามพร้อมที่จะทํางานอยู่ตลอดเวลา  
 

85

ชวงเวลา ก.  ชวงการชํารุดเริ่มแรก ข.  การชํารุดชวงสอง ค.  ชวงการชํารุดจากการสึกหรอ

สาเหตุ  - ความผิดพลาดจากการออกแบบ
 - ช้ินสวน/อุปกรณ ดอยคุณภาพ
- การควบคุมคุณภาพในการผลิตเคร่ืองไมดี

 - การใชงานไมถูกวิธี  - ขาดการบํารุงรักษา
 - เส่ือมสภาพตามอายุการใชงาน

การแกไข  - การตรวจสอบ
 - การเดินเคร่ืองทดสอบ
 - การปองกันการบํารุงรักษา

 - ใชงานใหถูกตอง
 - มีการแนะนํา  / ฝกอบรม

 - การบํารุงรักษาเชิงปองกัน
 - การบํารุงรักษาเชิงแกไขปรับปรุง
- การบํารุงรักษาหลังเกิดเหตุขัดของ

อัต
รา
กา
รช
าํรุด

ชวงเวลา

ขก ค

 
  

รูปที่ 7  แสดงสภาพของปัญหาและการแกไ้ขช่วงชีวิตของเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล 
 

 จากกรอบแนวคิดในรูปที่ 1 จะเห็นได้ว่าปัจจัยสําคัญ ที่จะต้องมองเพื่อเป็นองค์ประกอบในการพิจารณา 
และเป็นแนวทางในการจัดหา คือเริ่มจาก การค้นคว้าวิจัย การออกแบบทางวิศวกรรม วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ การตลาด 
การบํารุงรักษา ในงานทางการแพทย์และสาธารณสุข ก็เช่นเดียวกัน  ผลงานที่จะได้ทั้งปริมาณและคณุภาพที่ดีนั้น  
จําเป็นจะต้องมีเครื่องมอืเครื่องใช้ ที่ดีมีคุณภาพด้วย 
การที่จะได้มาซึ่งเครื่องมือเครื่องใช้ที่ดีมีคุณภาพ นั้น ต้องประกอบด้วย  
 - มีการออกแบบที่ดีและตรงตามความประสงค์ต่อการใช้งาน   
 - มีความเที่ยงตรงแม่นยํา รวมทั้งสามารถทาํงานได้เต็มกําลังความสามารถที่ออกแบบไว้ 
 - มีการผลิต (หรือสร้าง) ทีใ่ห้ความแข็งแรงทนทาน   สามารถทํางานได้นานที่สุดและตลอดเวลา 
 - มีการติดต้ังในสถานที่ที่เหมาะสมและสะดวกต่อการใช้งาน 
 - มีการใช้ เป็นไปตามคุณสมบัติและสมรรถนะของเครื่อง 
 - มรีะบบการบํารุงรักษาที่ดี   
 
 



 

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการระบบเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล 
 

- 38 -

- วัสดุ (วัตถุดิบ)
- เคร่ืองมือเคร่ืองใช (เคร่ืองจักร)

คน

- วิศวกรรมศาสตร
- การจัดซื้อ
- การสํารวจตรวจสอบ
- การควบคุมคุณภาพ
- การคนควาวิจัย
- การบํารุงรักษา

- การคัดเลือก
- การบรรจุ
- การฝกอบรม
- สุขภาพ
- แรงงานสัมพันธ
- การจูงใจ

ผลงาน (ผลผลิต)
ท่ีมีประสิทธิภาพ

 
  
 

รูปที่ 8   แสดงถึงความสําพันธ์ของปัจจัยจ่างๆ ต้ังแต่เริ่มต้นจนออกมาเป็นผลผลิต ที่สามารถ 
ส่งผลต่อระบบบํารุงรักษาในโรงพยาบาล 

 
         เนื่องจากเครื่องมือเครื่องใช้เมื่อถูกใช้งานไปนาน ๆ ก็ต้องมีการเสื่อมสภาพ ชํารุด สึกหรอ เสยีหายขัดข้อง  
ดังนั้น เพื่อให้อายุการใช้งานเครื่องมือเครื่องใช้ยืนยาว สามารถใช้งานได้ตามความต้องการของผู้ใช้ ไมชํ่ารุดหรือ
เสียบ่อย ๆ ต้องมี “ การบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ ” ในระบบการดําเนินงานด้วย จึงจะสามารถควบคุมการ
ทํางานของเครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งการออกแบบ, การผลิต (หรือการสร้าง), การติดต้ัง และการบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ นั้น เป็นกระบวนการ
ของ “ งานวิศวกรรม ”    ดังนั้นงานวิศวกรรมจึงเป็นปัจจัยสําคัญประการหนึ่งในงานทางการแพทย์และ
สาธารณสุข 
กระบวนการจดัซื้อจัดจ้าง 
 การจัดซื้อจัดจ้างถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารพัสดุ ซึ่งการจดัซื้อจัดจ้างเป็นระบวน การที่ให้
ได้มาซึ่งพัสดุที่ต้องการทั้งในเรื่องคุณสมบัติ จํานวน ราคา เวลา และแหลง่ขาย เพื่อ ดําเนินงานให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิ
ของงานตามเป้าหมายที่กําหนด โดยในหัวข้อจะกล่าวถึงว่า เมื่อส่วนราชการได้กําหนดความต้องการพัสดุและได้รับ
งบประมาณในการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุแล้ว ผู้จัดซื้อต้องดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  โดยมีกระบวนการดังนี้ 
 1. จัดทํารายงานขอซื้อ/จ้าง ต้องทํารายงานขอซื้อ/จ้าง โดยระบุรายละเอียดของการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่ง
รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
มี 6 วิธี คือ วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ และวิธีประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนกิส(์ e - Aution)การกําหนด 
ว่าจะใช้วิธีการใดนั้น ต้องพิจารณาตามวงเงินและเงื่อนไขต่าง ๆ กําหนดในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไข 
เพิ่มเติม 
 2. การเสนอขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง ผู้จัดซื้อจดัจ้างต้องทํารายงานขอซื้อ/จ้าง ที่จัดทําไว้แล้วเสนอขออนุมัติ 
ตามขั้นตอนจากผู้มีอํานาจอนุมัติ 
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 3. มอบหมายแต่งต้ังเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการต่างๆ เมื่อได้รับอนุมัติให้จัดซื้อ/จ้างส่วนราชการต้อง
มอบหมายแต่งต้ังเจ้าหน้าที่และหรือคณะกรรมการ 
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง กล่าวคือ  

• วิธีสอบราคาและแต่งต้ังคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
• วิธีการประกวดราคาจะแต่งต้ังคณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา  
• วิธีประกวดราคาจะแต่งต้ังคณะกรรมการรบัและเปิดซองประกวดราคา และ   

       คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  
• วิธีพิเศษจะแต่งต้ังคณะกรรมการจัดซื้อ/จ้างโดยวิธีพิเศษ  
• วิธีe-Autionจะแต่งต้ังคณะกรรมการ e-Aution  

              และทุกวิธีจะต้องแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับการจ้างเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จ้าง 
 4. การจัดซื้อ/จ้าง ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับอนุมัติ ดังนี้ 
 วิธีตกลงราคา ติดต่อหาผู้ขายหรือสืบราคาทีเ่หมาะสมโดยตรง และต่อรองราคาตกลงพร้อมเงื่อนไข 
 วิธีสอบราคา ติดต่อผู้ขายโดยตรงผละปิดประกาศการสอบราคา และเปิดซองสอบราคาเพื่อพิจารณา
คัดเลือกผู้ชนะการสอบราคา 
 วิธีประกวดราคา ปิดประกาศกับเผยแพร่การประกวดราคาผ่านทางสื่อสารมวลชนและหรือติดต่อผู้ขาย
โดยตรง รับซองและเปิดซองประกวดราคาและพิจารณาผลการประกวดราคา 
 วิธีพิเศษ เจรจาตกลงหรือสืบราคาหรือขอให้มีการเสนอราคาจากผู้ขายโดยตรง 
วิธีกรณีพิเศษพิจารณาสั่งซื้อ/จ้างจากส่วนราชการและหรือหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ผลติ/ทํางานจ้างนั้นเอง ซึ่ง
นายกรัฐมนตรไีด้ให้จัดซื้อจัดจ้างหรือมีกฎหมายหรือมีมติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้ซื้อ/จ้าง 
 วิธีประมูลด้วย อิเล็กทรอนิกส์ e-Auction พิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลาง ประกาศเผยแพร/่เชิญ
ชวนผู้ค้าเข้าร่วมการประมูลพิจารณาคัดเลือกผู้ค้า ช้ีแจง/จดัฝึกอบรมคณะกรรมการ e-Auction และผู้ค้าเกี่ยวกับ
การปะมูลเพื่อคัดเลือกผู้ชนะการประมูล 
 5. สั่งซื้อ/จ้าง เมื่อได้ดําเนินการตามขั้นตอนที่ 4 จนได้ผู้ขาย/รับจ้างแล้ว ก็ให้ผู้มีอํานาจดําเนินการสั่งซื้อ/
จ้าง ตามข้อกําหนดในระเบียบ 
 6. ควบคุมงาน(ถ้ามี) และหรอืตรวจรับพัสดุ/การจ้าง ให้เจ้าหนา้ที่/คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย/
แต่งต้ังเป็นผู้ดําเนินการ  
 
แนวคิดในการจัดหาเพื่อการบํารุงรักษา 
ในการจัดหาเพื่อการบํารุงรักษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ได้กําหนดจุดมุ่งหมายไว้  9  ประการ  ดังนี้ 
 1. เพื่อไม่ให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกินความจําเป็น 
 2. มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการใช้งานในโรงพยาบาล 
 3. ลดการสูญเสียในแง่ของคา่ใช้จ่ายและการเสียโอกาสทางการเงิน กรณีที่เครื่องต้องหยุดทํางาน ( 
Business loss due to production delays ) 
 4. เพื่อให้เครื่องมือเครื่องใช้ทํางานอย่างมีประสิทธิผล (Effectiveness)  คือ สามารถใชเ้ครื่องมือเครื่องใช้
ได้เต็มความสามารถและตรงกับวัตถุประสงค์ที่จัดหามามากที่สุด 
 5. เพื่อให้เครื่องมือเครื่องใช้มีสมรรถนะการทํางานสูง (Performance) และช่วยให้เครื่องมือเครื่องใช้มี
อายุการใช้งานยาวนาน  เพราะเมื่อเครื่องมือได้ใช้งานไประยะเวลาหนึ่งจะเกิดการสึกหรอ ถ้าหากไม่มกีารปรับแต่ง
หรือซ่อมแซมแล้ว เครื่องมืออาจเกิดการขัดข้อง  ชํารุดเสียหาย หรือทาํงานผิดพลาด 
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 6. เพื่อให้เครื่องมือเครื่องใช้มีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือ (Reliability)  คือ การทําให้เครื่องมือเครื่องใช้มี
มาตรฐาน  ไมม่ีความคลาดเคลื่อนใด ๆ เกดิขึ้น 
 7. เพื่อความปลอดภัย (Safety)  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่สําคญั  เครื่องมือเครื่องใช้จะต้องมีความปลอดภัย
เพียงพอต่อผู้ใช้งาน  ถ้าเครื่องมือเครื่องใช้ทํางานผิดพลาด ชํารุดเสียหาย ไม่สามารถทาํงานได้ตามปกติ  อาจจะ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและการบาดเจบ็ต่อผู้ใช้งานได้  การบํารุงรักษาที่ดีจะช่วยควบคุมไม่ให้เกิดความผิดพลาด 
 8. เพื่อลดมลภาวะของสิ่งแวดล้อม  เพราะเครื่องมือเครื่องใช้ที่ชํารุดเสียหาย เก่าแก่ ขาดการบํารุงรักษา  
จะทําให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  เช่น  มฝีุ่นละอองหรือไอของสารเคมีออกมา  มีเสียงดัง  เป็นต้น  ซึ่งจะเป็น
อันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 9. เพื่อประหยัดพลังงาน  (Minimize energy consumption : 5% less) เพราะเครื่องมือเครื่องใช้
ส่วนมากจะทาํงานได้ต้องอาศัยพลังงาน  เช่น  ไฟฟ้า  น้ํามันเชื้อเพลิง   ถ้าหากเครื่องมือเครื่องใช้ได้รับการดูแลให้
อยู่ในสภาพที่ดี  เดินราบเรียบ  ไม่มีการรั่วไหลของน้ํามัน  การเผาไหม้สมบูรณ์  ก็จะสิน้เปลืองพลังงานน้อยลง  ทํา
ให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้ 
 
แนวทางวิธีการจัดหาที่มีคณุภาพ 
 การจัดหา เป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญของทุกหนว่ยงาน ในส่วนที่เกี่ยวกับการมีส่วนได้สว่นเสียเรื่องผลประโยชน์
ต่าง ๆ ซึ่งนําไปสู่การเกิดคอร์รัปช่ันได้ ดังนั้นที่ผ่านมา ส่วนราชการได้ให้ความสําคัญในเรื่องดังกล่าวอย่างยิ่ง โดย
ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  พร้อมทั้งได้พยายาม
ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานให้ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ทีมุ่่งเน้นด้านความโปร่งใส เปิดเผย 
สามารถตรวจสอบได้ เพื่อนําไปสู่การแก้ปัญหาทุจริตคอร์รปัช่ัน และเสรมิสร้างจริยธรรมของหน่วยงานต่อไป 
 
สิ่งทีเ่ราต้องการเพื่อใหเ้กิดคุณภาพในการจัดหา 
- เพื่อให้กระบวนการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย และมติ
คณะรัฐมนตร ีที่สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ 
         - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระบบควบคุมภายใน อย่างรอบคอบและรัดกุมย่ิงขึ้นเกิดประสิทธิผลคุ้มค่า
กับการลงทุน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากดัชนีช้ีวัดผลสําเร็จ 
           - เพื่อก่อให้เกดิความชัดเจน โปร่งใส สามารถเปิดเผย และตรวจสอบได้ตลอดเวลา ขจัดความสงสัยและ
ความขัดแย้ง ระหว่างบุคคลภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
           - เพื่อป้องกันความเสียหายด้านชื่อเสียง การทุจริตรั่วไหลด้านการเงิน และทรัพย์สินของทางราชการ 
           - เพื่อช่วยให้ผู้บริหาร ได้รับทราบผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณการเงิน การบริหาร
พัสดุ บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ หรือไม่  
          - เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 
          - เพื่อสร้างความพึงพอใจ ใหแ้ก่บุคคลภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  
 
สิ่งสาํคญัในการจัดหาที่มีคณุภาพ 
คือการมุ่งเน้นความโปร่งใส ทุกขั้นตอนการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ในทุกขัน้ตอนดังนี้ 
            1. การกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)หรือ ข้อกําหนดขอบเขต  
       (Term of reference) การจัดซื้อจัดจ้าง  
                 2. การจัดทําเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง  
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                 3. การประกาศสอบราคา, ประกวดราคา 
                 4. การยื่นซองประมูลราคา 
                 5. การคัดเลือกผู้เสนอราคา 
                 6. การจัดทําสัญญา 
                 7. การส่งมอบ 
                 8. การตรวจรับพัสดุพัสดุ 
                 9. การเบิกจ่ายเงิน  
 
การตรวจสอบที่มีคุณภาพ คือราชการต้องเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งผู้ตรวจสอบ ภายใน ของหน่วยงาน สามารถดําเนินการเข้าตรวจสอบความโปร่งใส การจัดซื้อจัดจ้าง ได้ทุก
ขั้นตอน และตลอดเวลา โดยจะเลือกใช้เทคนิควิธีการตรวจสอบ อาทิเช่น การสอบถาม การเข้าสังเกตการณ์ การ
เข้าสํารวจ ฯลฯ ได้ตามต้องการ เพื่อให้ผลการตรวจสอบเป็นที่น่าพอใจในแต่ละขั้นตอนอันได้แก่ 
 ขั้นตอนที่ 1. การกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือ ข้อกําหนดขอบเขต (Term 
of reference) การจัดซื้อจัดจ้าง   
- ต้องสามารถตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) หรือ ข้อกําหนดขอบเขต (TOR) การจัดซื้อจัดจ้าง 
มีรูปแบบลักษณะระบุเฉพาะเจาะจง หรือเปิดกว้าง โปร่งใส 
        ขั้นตอนที่ 2. การจัดทาํเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง  ต้อง 
 - สามารถตรวจสอบขั้นตอนการจัดทําเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง เริ่มต้ังแต่ การขออนุมัติ จนถึงการ 
  จ่ายเงิน ใหแ้ก่ผู้ประกอบการ เป็นไปตามระเบียบ ฯ หรือไม่ 
         - สามารถตรวจสอบวิเคราะห์ จํานวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ว่าเหมาะสมใกล้เคียงกับ   
   ความเป็นจรงิ หรือความน่าจะเป็น หรือไม่ 
         - สามารถตรวจสอบเหตุผล ความจาํเป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น โดยวิธีพิเศษ เปน็ต้น 
ขั้นตอนที่ 3. การประกาศสอบราคา ต้อง 
 - สามารถตรวจสอบรายละเอียด ความชัดเจน ไม่คลมุเครอื ในแบบการสอบราคา  
 - สามารถตรวจสอบการประกาศเชิญชวน การสอบราคา ว่ามีเจตนา แบบเปิดกว้าง โปร่งใส     
หรือ ปกปิด  
 ขั้นตอนที่ 4. การยื่นซองประมูลราคา ต้อง 
 - สามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ ว่ามีการขัดขวางการยื่นซองประมูลราคา และ   
  คณะกรรมการเปิดซองราคา ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้อง เหมาะสม ประการใด  
 ขั้นตอนที่ 5. การคัดเลือกผู้เสนอราคา ต้อง 
 - สามารถตรวจสอบผลการพจิารณา ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการเปิด 
  ซองราคา คณะกรรมการจดัซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ฯลฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่แบบตรงไป ตรง 
  มา และเอื้อประโยชน์ให้แก่ ผู้เสนอราคา หรือไม ่
 - สามารถตรวจสอบคุณสมบติั ความน่าเชื่อถือ ของผู้เสนอราคา และ ราคาที่เสนอเป็นการ 
  สมยอมราคากัน หรือไม ่
 - สามารถเปรียบเทียบผลการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างงวดนี้กับงวดก่อน มีราคาเหมาะสม หรือ 
  แตกต่างกัน เนื่องจากมีเหตุผลช้ีแจงประการใด  
 ขั้นตอนที่ 6. การจัดทําสัญญา ต้อง 
 - สามารถตรวจสอบรายละเอียดในสัญญา มีความชัดเจน ให้ความยุติธรรมต่อคู่สัญญา    
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  และไม่ทําใหท้างราชการเกิดความเสียหาย  
 - สามารถตรวจสอบเหตุผล การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การขยายเวลาของสัญญาและงดเว้น 
  ค่าปรับ  
 ขั้นตอนที่ 7. การส่งมอบพัสดุ ต้อง 
 - สามารถเข้าตรวจสอบ การส่งมอบพัสดุ ได้ตลอดเวลา ว่ามีการเอื้อประโยชน์ ในเรื่องการ 
  เลื่อนเวลาดังกล่าว หรือไม ่
 - สามารถตรวจสอบ ความถกูต้อง ครบถ้วน และคณุภาพพัสดุ เป็นไปตาม ข้อตกลงใน 
  สญัญาหรือไม่ 
 ขั้นตอนที่ 8. การตรวจรับพัสดุ ต้อง 
 - สามารถตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้อง ตามระเบียบฯ  
  และได้ให้แสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว แบบมีเงื่อนไขหรือแบบไมม่ีเงื่อนไข  
 ขั้นตอนที่ 9. การเบิกจ่ายเงิน 
 - สามารถตรวจสอบขั้นตอน การเบิกจ่ายเงิน ที่ ฝ่ายการคลังและพัสดุ ดําเนินการ ถูกต้อง  
  เหมาะสมกับเวลา และตรงตามสัญญาที่ตกลงกัน หรือไม่ 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดหาที่มีคณุภาพ 
 1. ได้ของดีมีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม 
 2. สามารถลดปัญหาการทุจรติคอร์รัปช่ัน การจัดซื้อจัดจ้างที่อาจเกิดขึ้นได้ 
 3. สามารถนําปัญหา อุปสรรค รวมทั้งการรบัฟังความคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ  
   ในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ครั้งนี้ เพื่อกําหนดกรอบปรับปรุงแก้ไขแผนกลยุทธ์    
   ในครั้งต่อไป  
 4. นําไปสู่การพัฒนา กํากับดูแลหน่วยงาน ตามหลัก " ธรรมาภิบาล " ทาํให้เกิดจริยธรรม  
    ในองค์กร และต่อสังคม ซึ่งสามารถตรวจสอบความโปร่งใสได้  
    
    3.5 วิธีการอื่นๆ ท่ีจะได้มา (Other methods of acquisition) 
 - การเช่า  / - การเช่าซื้อ / - การรับบริจาค       ในการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ 
ให้ส่วนราชการเป็นผู้รับบริจาคตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
                (๑) การรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินไม่ว่ากรณีใด ๆ ใหส้่วนราชการผู้รับบริจาคคํานึงถึงผลได้ผลเสีย 
และประโยชน์ที่ทางราชการจะพึงได้รับ และจะถึงต้องให้ตอบแทนทั้งในปัจจุบันและอนาคตเป็นสําคัญ 
                (๒) การรับบริจาคท่ีมีเงื่อนไขเป็นการผูกพันจะต้องไม่ใหป้ระโยชน์ต่อผู้ใดโดยเฉพาะ 
                (๓) การรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินที่มีภาระติดพัน หรือมีภาระต้องเรียกร้องหรือซ่อม 
บํารุงรักษา ส่วนราชการผู้รับบริจาคจะต้องพิจารณาว่าผลตอบแทนที่ได้รับคุ้มกับค่าใช้จา่ยที่รัฐต้องเสียไปหรือไม่ 
                (๔) ในกรณีทีส่ว่นราชการได้รับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินที่ไม่ตรงกับอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น 
ให้ส่วนราชการที่ได้รับการบริจาคมาส่งมอบให้แก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการดูแลและบริหาร
ทรัพย์สินของแผ่นดินต่อไป 
                ในกรณีที่มผีู้บรจิาคเงินหรือทรัพย์สินให้ทางราชการทุกกรณี ใหม้ีการรายงานผู้บังคับบัญชาตามลําดับ
ช้ันจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ และให้ถือว่าเป็นการรับบริจาคในนามของส่วนราชการ 
                (๕) หัวหน้าส่วนราชการอาจตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นในการรับบริจาคเงินหรือ
ทรัพย์สินก่อนก็ได้ 
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ข้อ ๖  ในการรับบริจาคทรัพย์สินอื่นนอกจากเงิน ให้ส่วนราชการผู้รับบริจาคตรวจสอบเสียก่อนว่าทรัพย์สินที่จะรบั
บริจาคมีเอกสารสิทธิสมบูรณ์  ทั้งนี้ เพื่อมใิห้ต้องเกิดคดีฟ้องร้องกันภายหลัง 
         - ห้ามมิให้ส่วนราชการกําหนดเงื่อนไขในการประมูลซื้อทรัพย์สนิ จ้างทําของ หรือให้เช่าทรัพย์สิน โดยระบุ
ให้ผู้ขาย ผู้รับจา้ง ผู้เช่าทรัพย์สิน หรือผูท้ี่เป็นคู่สัญญากับทางราชการต้องบริจาคเงินหรือทรัพย์สินใหแ้ก่ส่วน
ราชการนั้น 
          - ส่วนราชการจะกําหนดเงื่อนไขในการประมูลตามวรรคแรก ใหม้ีการบริจาคทรัพย์สินประเภท
อสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งทรัพย์สินที่เป็นส่วนประกอบของอสังหาริมทรัพยน์ั้นก็ได้ แต่จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากกระทรวงการคลังก่อน 
 
4. คําแนะนาํในการดาํเนินงาน (Instructions) 
 4.1 ข้อกําหนดทางกฎหมาย (Legal requirements) เช่น "พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 
2531" 
 4.2 ประสิทธิผลของคําแนะนํา (Effectiveness of instructions) 
 4.3 หลักฐานของการให้คําแนะนํา (Evidence of giving instructions) 
 4.4 อุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับเงินกู้ (Providing instruction with loan 
equipment) 
 4.5 คําแนะนําการปรบัปรุง (Revised instructions) 
 
5. การยอมรบัเครื่อง/อุปกรณ์ (Devices/Equipment Acceptance) 
 5.1 ยอมรับการตรวจสอบ (Acceptance checks) 
 การตรวจ รับพัสดุเป็นขั้นตอนที่สําคัญของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนหนึ่ง หากกระบวนการตรวจ
รับพัสดุยังมิได้ทําการตรวจรับ และลงนามในบันทึกการตรวจรับเพื่อเสนอผู้มีอํานาจสั่งซื้อสั่งจ้างผ่านเจ้า หน้าที่
พัสดุ  จะนําพัสดุดังกล่าว ไปใช้งานไม่ได้ โดยทั่วไปคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(หมายถงึการซื้อและการจ้าง)ควร
ต้องมีความ รู้ความเข้าใจในหน้าที่ และข้อกําหนดเงื่อนไขต่างในสัญญา เอกสารประกอบสัญญาต่างๆเพื่อตรวจรับ
พัสดุได้อย่างถูกต้อง ป้องกันความเสียหายจากการซื้อหรอืการจ้างนั้น 
 การตรวจรับพัสดุโดยปกติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ ขายนําพัสดุมาส่ง
มอบ(วัน เดือน ปีที่ระบุในวันส่งของ) และตรวจรับให้เสร็จโดยเร็วที่สุด อย่างช้าไม่เกิน 5 วันทําการ โดยไม่รวมวันที่
ใช้ในการตรวจสอบ หรือทดลอง(ถ้ามี) กรณมีีการตรวจสอบ หรือทดลอง ให้ทําการตรวจรับปริมาณใหค้รบจํานวน
ตามสัญญาไว้ก่อน การตรวจรับจะสมบูรณ์ถกูต้องตามสัญญาต่อเมื่อผลการตรวจสอบ หรือทดลองมีผลใช้ได้ จึงจะ
สามารถดําเนินการเบิกจ่ายเงินค่าพัสดุตามสัญญาได้ 
หากได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุท่านควรทําอย่างไร? 
 1.  คําสั่งแต่งต้ังมอบหมายคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ลงนาม และกาํหนดอํานาจหน้าที่ไว้อย่างไร 
 2.  ศึกษา เงื่อนไข หลักเกณฑ์ข้อกําหนดต่างๆที่เกี่ยวกับพัสดุ เช่น รายการคุณลักษณะเฉพาะในรายการที่
ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการจัดหา เปรียบเทียบกับเอกสารประกอบการเสนอราคาได้แก่ แคตตาล๊อก คณุลักษณะ
เฉพาะของพัสดุที่ผู้เสนอราคามาเสนอ และได้ตกลงซื้อจ้างตามใบสั่งซื้อ สัง่จ้างหรือสัญญาให้เข้าใจก่อนทําการ
ตรวจรับ 
 3.  ทําการตรวจรับตามหน้าที่ที่กําหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับแต่ละข้อ (ทําความเข้าใจการปฏิบัติแต่ละข้อ
ให้เข้าใจให้ตรงกัน) 
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 4.  บันทึกการตรวจรับพร้อมเสนอความเห็น กรณีมีการปรับให้บันทึกแจง้สงวนสิทธิการปรับตามที่ระบุใน
สัญญา เพื่อเสนอต่อผู้มีอํานาจฯต่อไป 
 5.  หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรอืข้อตกลง หรือขยายระยะเวลาทําตามสัญญา หรือการงดหรือ
ลดค่าปรับ จะ ต้องเป็นผู้เสนอให้ความเห็นในแต่ละกรณีเพือ่ให้ผู้มีอํานาจ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการสั่งซื้อสั่ง
จ้าง ใช้ประกอบการพิจารณาสั่งการในแต่ละครั้งด้วย 
 6.  คณะกรรมการตรวจรับจะต้องมาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง มติคณะกรรมการฯ ต้องเป็นเอกฉันท์ กรณมีี
ความเห็นแย้งให้บันทึกความเห็นไว้เพื่อเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการ พิจารณาสั่งการ เมือ่หัวหน้าส่วนราชการสั่ง
การอย่างไรให้ดําเนินการตามนั้น การทําหน้าที่ของคณะกรรมการควรบันทึกหรือรายงานประชุมให้ชัดเจน 
ข้อพึงระวัง!  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะทําการตรวจรับพัสดุที่มีรายละเอียดแตกต่างไปจากสัญญามิได้ หาก
เห็นว่าควร จะตรวจรับพัสดุนั้นเพื่อนําไปใช้ประโยชน์กับทางราชการตามวัตถุประสงค์ได้นั้น จะต้องเสนอต่อ
หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณาแก้ไขเปลีย่นแปลงสัญญาให้ถูกต้องสอดคล้องกับพัสดุที่นํามาส่งให้ และจัดทํา
ข้อตกลงใหม่ จึงทําการตรวจรับได้และนํามาใช้ในราชการต่อไปได้ 
 สรุป โดยรวม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องเรียนรู้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขที่ กําหนดไว้ใน
สัญญาให้ชัดเจน และทําการตรวจรับตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดในระเบียบฯ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามจ้อกําหนด
ของสัญญา หากตรวจรับไม่เป็นไปตามสัญญา ซึ่งทําให้ทางราชการได้รับความเสียหายหรือมีเจตนาช่วยเหลือผู้ขาย
และผู้รับ จ้างแล้ว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้น ทัง้การแพ่ง ทางอาญา และ
ทางวินัย แล้วแต่กรณีความผิดหรือความเสียหายที่เกิดขึน้  
 5.2 การเก็บรักษา (Storage) 
มาตรฐานของห้องเก็บเครื่องมือ 
 - ปัญหาหลักของแผนกซ่อมบํารุงเครื่องมือในโรงพยาบาลในปัจจุบันรูปแบบหนึ่งก็คือ การขาดอะไหล่ใน
การนํามาซ่อมและบํารุงรักษาเครื่องจักร เช่น ในบางกรณมีีอะไหล่สํารองในส่วนที่ไม่จาํเป็นของเครื่องจักร , การมี
จํานวนของอะไหล่ที่สํารองไว้มากหรือน้อยเกินไป , 
 - การที่ไม่มีอะไหล่ สําหรับการซ่อมตามที่ต้องการตามกําหนดเวลา , การสํารองอะไหล่ที่ซ้ําซ้อน  ฯลฯ  
โดยปัจจัยหลักที่สําคัญที่ทําให้สามารถลดปญัหาการขาดแคลนอะไหลก็่คอื จะต้องมีการจัดเตรียมการสํารองอะไหล่
ที่ใช้ในการซ่อมบํารุงอย่างมีระบบ  

• ความสัมพันธ์ของกิจกรรมการเพิ่มผลผลติกับการบํารุงรักษาเครื่องมือ 
• การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการบริหารการซ่อมบํารุงและควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่ 
• ความสําคัญของวัสดุสํารองประเภทอะไหล่เพื่อการซ่อมบํารุงยุคใหม ่
• ระบบการจัดการอะไหล่เพื่อการซ่อมบํารุง 
• การบํารุงรักษาอะไหล่ที่เก็บรักษา 
• การวางแผนการจัดหาตาม Maintenance Plan ปิดซ่อมใหญ่โดย Shut down 
• การวัดประสิทธิภาพการจัดการด้านอะไหล่ 
• ปัญหาและอปุสรรคการบํารุงรักษาอะไหล่ในโรงพยาบาล 
• การคํานวณหา วิธีการสั่งซื้อ spare part โดยใช้   ABC analysis , ROP , EOQ   

 วิธีการควบคมุจํานวนอะไหล่สาํรอง แบบ ABC 
                   การควบคุมจํานวนอะไหล่คงคลัง หรือพัสดุคงคลังในคลงัสินค้า  (Warehouse)  ของ
หน่วยงาน  จะมีผลต่อต้นทุนการเก็บรักษา  (Inventory  carrying  costs)   ต้นทุนการ
สั่งซื้อ  (Order  costs)   ต้นทุนสินค้าเสียหาย  (Defect  costs)  และจะมีผลต่อต้นทนุสินค้าขาดแคลน  เพราะ
ถ้าสั่งเข้ามาในจํานวนไม่เพียงพอจะเกิดสนิค้าขาด  ถ้าสั่งเข้ามามากจะทําให้เกิดการสูญเสียในรูปของ
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ดอกเบี้ย  (Interest)   เงินจม  (Sleeping  capital)   ในรูปของสินค้า  (Stock)   ตลอดทั้งยังเป็นเหตุให้ใช้เงิน
จํานวนมากเพื่อลงทุนสร้างคลังสินค้า  (Warehouse)  เก็บสินค้า   นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามมาอีก
มาก  เช่น  ค่าดูแลรักษาสินคา้   ค่าเช่าที่เก็บสินค้า  เป็นต้น   ฉะนั้นการควบคุมสินค้าคงคลังที่เหมาะสม  ว่าควร
จะมีเท่าใดจึงจะพอเพียงไม่มากไม่น้อยเกินไปในแต่ละประเภท จึงต้องมีการศึกษาวธีิการควบคุมสินค้าคงคลังซึ่งมี
วิธีการด้วยกัน  เช่น  วิธีการจัดกลุ่มสินค้า  (ABC  Classification  System)  
                  วิธีการจัดกลุ่มสินค้า  ABC    ในการควบคมุสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีสินค้ามากมาย  และ
ราคาแตกต่างกัน  วิธีการควบคุมที่ง่ายวิธีหนึ่งก็คือ  วิธีของ  วิลเฟโด  พากโท  (Vifredo  Pareto)  นัก
เศรษฐศาสตรช์าว อิตาเลียน  เรียกวิธีนี้ว่า  วิธีการจัดกลุ่ม  ABC  หรือ  ABC  Analysis  วิธีการทําได้โดยแยก
สินค้าคงคลังออกตามประเภทความสําคัญ หรือราคา   โดยแบ่งออกเป็น  3  กลุ่ม  คือ 
                  กลุ่ม  A  กลุ่มที่เป็นสินค้าที่สาํคัญมาก  มูลค่าสูง  (High  value)  โดยทั่วไปจะมีสินค้าอยู่
ประมาณ  10-20%  ของสินค้าทั้งหมด  และจะมีมูลค่าอยู่ประมาณ  70-80%  ของมูลค่าสินค้าทั้งหมด 
                  กลุ่ม  B  กลุ่มที่เป็นสินค้าทีป่านกลาง  (Middle  value)    โดยทั่วไปสินค้าคงคลังประเภทนี้จะมี
อยู่ประมาณ   30-40%  ของสินค้าทั้งหมด  และมลูค่าของสินค้าประเภทนี้จะมีค่าประมาณ  15-20%  ของมูลค่า
สินค้าทั้งหมด 
กลุ่ม  C  กลุ่มสินค้าที่มีความสําคัญน้อยทีส่ดุ  (Small   value)   เป็นสินค้าที่มีราคาตํ่าและ มีเปอร์เซ็นต์ในการ
เก็บรักษาที่มาก คือ ประมาณ  40-50%  และมีมลูค่า  5-10%  ของมูลค่าสินค้าทั้งหมด  ถ้าจะนําสินค้ากลุ่ม  A-
B-C  มาเขียนเป็น  พาเลโตไดอะแกรม  (Pareto  Diagrams)  ช่วงของกราฟความถี่สะสมที่เมขึ้นด้วยความชัน
สูง  จะเป็นสินค้ากลุ่ม  A  ช่วงความชันปานกลาง  เป็นสินค้ากลุ่ม  B  และช่วงสุดท้ายมีความชันน้อยเป็นสินค้า
กลุ่ม  C   
      - ROP ระบบการวางแผนความต้องการวัสดุ (Material Requirement Planning) หรือ MRP และระบบ
ทันเวลาพอดี หรือ JIT ต่างเป็นระบบจัดการการผลิตและวัสดุคงคลัง ซึง่ผู้บริหารต้องตัดสินใจเลือกเทคนิคที่
เหมาะสมในการดําเนินงานของตน ดังนั้นหัวข้อนี้จะเปรียบเทียบระบบวัสดุคงคลัง เพื่อให้ผู้อ่านนําข้อดีและข้อเสีย
ใช้ประกอบการตัดสินใจ ดังต่อไปนี้ 
         1.จุดการสั่งซื้อใหม่กับการวางแผนความต้องการวัสดุ (Reorder Point Versus Material Requirements 
Planning) ระบบ MRP จะมีความเหมาะสมกว่า ROP ในระบบการผลิตแบบแยกช้ิน (Discrete Item) ที่ผลิตและ
เก็บวัสดุคงคลัง โดยระบบ MRP จะได้เปรียบ ROP มากขึน้ ถ้ามีการสั่งซือ้วัตถุดิบที่หลากหลาย ทําใหก้ารวางแผน
มีความถูกต้องมากกว่า ROP แม้แต่จะนําระบบ MRP และ ROP มาเปรียบเทียบวัตถุดิบระดับเดียวกัน ระบบ 
MRP ก็มีประโยชน์มากกว่า เว้นแต่ขนาดการสั่งซื้อที่เล็กที่ มี BOM และความต้องการคงที่เท่านั้น 
          2. การวางแผนความต้องการวัสดุกับระบบทันเวลาพอดี (Material Requirement Planning Versus 
Just – in – time) การเลือกระหว่างระบบผลิตแบบผลัก กับระบบดึง เนื่องจากไม่มีระบบใดระบบหนึ่งดีที่สุด แต่
ต้องดําเนินงานโดยผสมผสานจุดแข็งของแต่ละระบบ ระบบ MRP II เป็นระบบที่เหมาะสมสําหรับการวางแผนการ
จัดการวัตถุดิบรวม การจัดการข้อมูล MRP II เป็นข้อมูลทีใ่ช้สนับสนุนการบริหารงานในองค์การ แต่จะมีต้นทุนสูง 
ในทางตรงกันข้ามระบบ JIT เป็นระบบที่มคี่าใช้จ่ายน้อย แต่สามารถควบคุมการไหลเวียนของวัตถุดิบในโรงงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะระบบ Kanban ใช้สําหรับควบคุมวัสดุคงคลังให้อยู่ในระดับตํ่า และสามารถ
ปรับเปลี่ยนอัตราการผลิตได้ตามเวลา 
         การเลอืกระบบการควบคุมวัสดุต้องสอดคล้องกับธรรมชาติของการดําเนินงาน ตัวอย่างเช่น สายการผลิตที่
ไม่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิตสัปดาห์ต่อสัปดาห์ ระบบ JIT จะสามารถใช้ได้ดี แม้ว่าเทคนิค MRP 
จะเหมาะสมกบัตารางการผลิตในสัปดาห์ แต่ระดับปฏิบัติต้องรับผิดชอบในการผลิตรายวัน ซึ่งเป็นระบบดึง ทําให้ 
JIT เป็นประโยชนม์ากกว่า MRP โดยเฉพาะในสถานภาพการผลิตที่ซ้ําๆ กัน แต่ตารางการผลิตหลากหลาย ระบบ
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การผลิตแบบผสมผสานจะมีความเหมาะสมมากกว่าระบบ MRP ใช้สําหรับแก้ไขเมื่อตารางการผลิตเปลี่ยนแปลง 
หรือใช้สําหรับประสานกับผู้ขายวัตถุดิบ สําหรับเวลาทําที่ยาว ขณะที่วิธีการดึงใช้สําหรับการไหลเวียนของวัตถุดิบ
ในโรงงาน เช่น Synchro MRP, Rate based MRP II และ JIT-MRP เป็นต้น 
         ระบบ ROP, MRP และ JIT สามารถใช้ได้ดีภายใต้บางสถานการณ์ ดังนั้นการตัดสินใจเลือกใชร้ะบบใดจะมี
ผลต่อระดับสินค้าคงคลังและความพอใจของลูกค้า ปริมาณวัสดุคงคลังที่มากเกินไป จะมีผลกระทบตอ่การบริหาร
การเงิน และการเติบโตของบริษัท การบริการลูกค้าที่ไม่มปีระสิทธิภาพจะส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งตลาด และถือ
เป็นความผิดพลาดที่มีราคาแพง ซึ่ง Ritzman, King และ Krajewski (1984) ได้ศึกษาปัจจัยการผลิตที่มีผลกระทบ
ต่อสินค้าคงคลัง ผลิตภาพ และการบริการลูกค้า โดยการศึกษา พบว่า การลดขนาดการผลิตและระยะเวลาเริ่ม
ดําเนินงานเป็นปัจจัยสําคัญ ซึง่มีผลต่อเนื่องถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ และความยืดหยุ่นในการทํางานช่วงประยุกต์
ให้กับทุกระบบ 
ระบบขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัด (Economic Order Quantity หรือ EOQ) 
      3.1 การจดัการวัสดุ การจัดการวัสดุทําเพื่อให้มีวัสดุและสินค้ารองรับงานผลิตและการตลาด ทั้งการบริการ
ลูกค้าที่ดีและมต้ีนทุนสินค้าคงคลังรวมที่อยู่ระดับตํ่าสามารถทําได้หลายวิธีการขึ้นอยู่กับลักษณะของความต้องการ
สินค้า ทรัพยากรองค์การความพร้อมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องการจัดการซัพพลายเชน ตลอดจนลักษณะของ
กระบวนการผลิตสินค้าประกอบเข้าด้วยกัน นอกจากนั้นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและ
คอมพิวเตอร์ยังช่วยให้การสร้างระบบการจัดการสินค้าคงคลังมีความหลากหลายมากขึ้น ทําใหผู้้บริหารสามารถ
เลือกใช้ระบบที่เหมาะสมกับกิจการของตนได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน ระบบการจัดการสินค้าคงคลังที่เป็นที่นิยมใช้กัน
แพร่หลายในธรุกิจอุตสาหกรรม มีดังต่อไปนี้ 
          1.ระบบการขนาดสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ) 
          2.ระบบการวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP) 
          3.ระบบสินค้าคงคลังของการผลิตแบบทันเวลาพอดี (JIT) 
     3.2 ขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัด เป็นระบบสินค้าคงคลงัที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมานาน โดยทีระบบนี้ใช้กับ
สินค้าคงคลังทีม่ีลักษณะของความต้องการที่เป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องต่อเนื่องกับความต้องการของสินค้าคงคลังตัวอ่ืน 
จึงต้องวางแผนพิจารณาความต้องการอย่างเป็นเอกเทศด้วยวิธีการพยากรณ์อุปสงค์ของลูกค้าโดยตรง เช่น การ
วางแผนผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคล บริษทัรถยนต์จะพยากรณ์อุปสงค์จากจํานวนครอบครัวขนาดเล็กถึงปานกลางที่
มีรายได้รวมเกินกว่า 50,000 บาทต่อเดือน 
           ระบบขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัดจะพิจารณาต้นทุนรวมของสนิค้าคงคลังที่ตํ่าสุดเป็นหลักเพื่อกําหนด
ระดับปริมาณการสั่งซื้อต่อครั้งที่เรียกว่า “ขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัด” 
 ค่าเสื่อมราคา  คือ ค่าใช้จ่ายที่ตัดจากมูลค่าของสินทรัพย์ ที่กิจการใช้ประโยชน์ประจํางวดทั้งนี้เพราะ
สินทรัพย์ประเภทอาคาร  อุปกรณ์  เครื่องจักร  รถยนต์  เป็นสินทรัพย์ทีม่ีไว้ใช้งานเป็นระยะเวลายาวนานและ
มักจะมีมูลค่าสงู  จึงมีการประมาณประโยชน์จากสินทรัพย์เหล่านี้เฉลี่ยเป็นค่าใช้จ่ายแต่ละงวด   
การคํานวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์มีหลายวิธี แต่ในทีน่ี้จะกล่าวถึงวิธีที่นิยมปฏิบัติกันโดยทั่วไป คือวิธี
เส้นตรง  โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้  
                       ค่าเสื่อมราคา/ปี  =                        มูลค่าสินทรพัย์  -  ราคาซาก ( ถ้าม)ี  
                                                                                     
                                                                                   อายุการใช้งาน 
             หรอื    ค่าเสื่อมราคา/ปี   =   (มูลค่าสินทรัพย์  -  ราคาซาก ( ถ้ามี) )  x  อัตราค่าเสื่อมราคา  
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วิธีคิดค่าเสื่อม ของโปรแกรม Express จะมีให้เลือก 3 แบบ  
         1. วิธีเส้นตรง (Straight-Line Method)คิด ค่าเสื่อมโดยเอาอายุการใช้งานเป็นจํานวนปีมาหาร  ทําให้
ได้ค่าเสื่อมราคาเท่ากันทุกปี เป็นวิธีที่นิยมใช้กัน ตัวอย่างเช่น  คอมพิวเตอร์มูลค่า 10,100.-  มูลค่าซาก 100.-
  อายุการใช้งาน 5 ปี ดังนั้นอัตราค่าเสื่อม = 100/5 = 20.00% ค่าเสื่อมราคา จะเป็นดังนี้ 
 

 
โปรแกรมจะคาํนวณโดยใช้สูตรการคํานวณดังนี้   
(ราคาซื้อ - ราคาซาก) *  %อัตราค่าเสื่อม 
 
 
กรณีคิดคา่เสือ่มรายเดือน 
 ถ้า เป็นกรณีทีค่ํานวณค่าเสื่อมราคาเป็นรายเดือน แล้ววันที่ซื้อหรือวันที่เริ่มคํานวณค่าเสื่อม อยู่ระหวา่ง
เดือน (คือ ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาทั้งเดือน) โปรแกรมจะคํานวณโดยใช้สูตรการคํานวณดังนี้   
(ราคาซื้อ - ราคาซาก) *  %อัตราค่าเสื่อม / จํานวนวันทั้งหมดในปีนั้น * จํานวนวันในเดือนที่คิดค่าเสื่อมราคานั้น 
ตัวอย่าง  เช่น  ซื้อคอมพิวเตอร์ วันที่ 15/01/50 เริ่มใช้วันที่ 15/01/50 ราคา 25,000 บาท ราคาซาก 1 
บาท  อายุการใช้งาน 5 ปี  อัตรา 20% ดังรูป 
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โปรแกรมจะคาํนวณค่าเสื่อมของเดือนแรกที่มีการซื้อดังต่อไปนี้  
(25,000 -1) *20% / 365 *17 = 232.87  แสดงให้เห็นดังรูป 
 

 
 
 2.  วิธลีดยอด (The Constant Percentage of Declining Book-Value Method) 
หรือ เรียกเต็มๆ  ว่า วิธีอัตราคงที่ของราคาตามบัญชีที่ลดลง วิธีนี้จะคํานวณหาอัตราค่าเสื่อมราคาที่คงที่ไว้ แล้วนํา
อัตรานั้นมาคูณกับราคาตามบัญชี ณ วันต้นรอบบัญชีของปีนั้นๆ เพื่อให้ได้ค่าเสื่อมประจําปี 
สูตรการหาอัตราค่าเสื่อมราคาคงที่   =   100 x (1 - รากที่ n ของ (ราคาซาก/ราคาทุน)) 
โดยที่  n = จํานวนปี 
ตัวอย่างเช่น 
เครื่องจักรมูลค่า 10,100.-     มูลค่าซาก 100.-   อายุการใช้งาน 5 ปี 
ดังนั้นอัตราค่าเสื่อมราคาคงที่    = 100 x (1 – รากที่ 5 ของ (100/ 10,100)) 
= 100 x (1 - .397)) 
= 60.27 
ค่าเสื่อมแต่ละปีจะเป็นดังนี้ 
 

 
 
หมาย เหตุ :    การคํานวณด้วยวิธีนี้ หากราคาซากกําหนดไว้น้อย  จะมีผลทําให้เปอร์เซน็อัตราค่าเสื่อมสูงขึ้น



 

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการระบบเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล 
 

- 49 -

มาก  ดังนั้นจึงควรกําหนดราคาซากให้เหมาะสมตามจริง (ไม่ใช่กําหนดเป็น 1 บาท) 
 3.  คิดคา่เสื่อมต่อปีเอง เป็น การคิดค่าเสือ่มจากผลผลิต หรือ ช่ัวโมงทํางาน  วิธีนี้โปรแกรมจะไมค่าํนวณ
ค่าเสื่อมให้ คณุจะต้องป้อนจํานวนค่าเสื่อมงวด 1-24 เอง โดยไปแท็บที่ 2  คลิกแก้ไข แล้วป้อนค่าเสื่อมแต่ละงวด
เข้าไปเอง 
 
การคิดคา่เสื่อมในกรณพีิเศษต่างๆ 
 1.  ค่าเสื่อมเบือ้งต้น 
 นอก จากการคิดค่าเสื่อมตามวิธีการข้างต้นแล้ว  ตามกฎหมายใหม่ พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที3่95)  ซึ่งมี
ผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 27 มกราคม 2545  เป็นต้นไป  กําหนดให้ทรัพยส์ินบางประเภท สามารถหักค่าเสื่อม
เบื้องต้นในวันที่ได้ทรัพย์สินมา ในอัตราต่อไปนี้ 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (ไม่รวมโปรแกรม)     40%    ส่วนที่เหลือให้หักได้ใน 3 ปี 
อาคารโรงงาน หักเบื้องต้นได้            25%    ส่วนที่เหลือให้หักได้ใน 20 ปี 
เครื่องจักรและอุปกรณ์หักได้            40%    ส่วนที่เหลือให้หักได้ใน 5 ปี 
 
ทั้งนี้เฉพาะธุรกิจขนาดเล็กและกลาง ที่มีทรัพย์สิน(ไม่รวมที่ดิน) ไม่เกิน 200 ล้าน และมีลูกจ้างไม่เกิน 200 คน 
           ดังนั้นค่าเสื่อมราคาที่คิดในปีแรกของทรัพย์สินเหล่านี้ จะประกอบด้วยค่าเสื่อม 2 ยอดคือ 
           1. ค่าเสื่อมราคาเบื้องต้น คือ (ราคาซื้อ X เปอร์เซ็นที่หักได้) 
           2. ค่าเสื่อมราคาที่คดิใช้ในปี 
จึง ต้องมีการกําหนดให้ป้อนค่าเสื่อมราคาเบื้องต้น ที่คํานวณเป็นเงินแล้วในช่องค่าเสื่อมเบื้องต้น เอาไว้ด้วย  เพื่อ
โปรแกรมจะนาํไปใช้ในการคํานวณค่าเสื่อมราคาส่วนที่เหลือให้เอง และเมื่อปิดประมวลผลสิ้นปี โปรแกรมจะนํา
ยอดค่าเสื่อมหรือค่าสึกหรอในปีนั้น บวกด้วยค่าเสื่อมเบื้องต้น เพื่อบันทึกเป็นยอดค่าเสื่อมสะสมยกมาปีใหม ่(แต่
โปรแกรมจะไม่ลบยอดค่าเสื่อมเบื้องต้นนี้ทิ้ง  เพราะว่าในปีถัดไปจะเก็บไว้คํานวณมูลค่าทรัพย์สิน  ดังนั้นห้ามลบ
ยอดเงินในช่องนี้ออกค่ะ) 
 2.  ทรัพยส์นิที่ถูกจํากัดการคํานวณคา่เสือ่ม 
กรณี ทรัพย์สนิที่นํามาบันทึก เป็นทรัพย์สนิที่ถูกจํากัดการคํานวณค่าเสื่อมราคาตามกฎหมาย  เช่น รถยนต์ที่มี
มูลค่าเกิน 1 ล้านบาท ซึ่งตามกฎหมายจะยินยอมให้คํานวณค่าเสื่อมราคาจากมูลค่าได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท ในกรณีนี ้
ให้คุณบันทึกขอ้มูลตามวิธีการดังต่อไปนี้ โดยในส่วนของราคาซื้อให้ป้อนมูลค่าตามที่ซื้อมาจริง ตัวอย่างเช่น ซื้อ
รถยนต์ 1 คัน ราคา 1,500,000 บาท ใหค้ณุป้อนในช่องราคาซื้อ 1,500,000 บาท ส่วนที่เกินอีก 500,000 บาท 
ให้นําไปป้อนไว้ในช่องราคาซาก ซึ่งจะทําใหโ้ปรแกรมคํานวณค่าเสื่อมราคาจากมูลค่าทรัพย์สินเพียง 1,000,000 
บาทเท่านั้น กรณีข้างต้นนี้สามารถบันทึกขอ้มูลในหน้าจอทรัพย์สินถาวรได้ดังรูป 
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 5.3 ขั้นตอนในการเริ่มตน้ใช้งานใหมอุ่ปกรณ ์(Procedure for starting to use a new 
devices) 
 - วงจรชีวิตเครื่องมือแพทย์ 
               วงจรชีวิต หรือช่วงเวลาที่เครื่องถูกใช้งานอยู่ในโรงพยาบาล มีกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้น 
จนยกเลิกการใช้งานในโรงพยาบาล มีวงจรชีวิตดังนี้ 
       1.กระบวนการจัดหา 
       2.การติดต้ัง 
       3.การตรวจสอบ ทดสอบ ในการตรวจรับ 
       4.การใช้งานในหน่วยงาน 
       5.การดูแล การบํารุงรักษา และซ่อมกรณีชํารุด 
       6.การจําหน่ายเมื่อหมดสภาพการใช้งาน และหาเครื่องใหม่ทดแทน 
 
6. การออกข้อกําหนด ( Prescription ) 
 6.1 มีความเชี่ยวชาญในการสนับสนนุ สําหรับการออกข้อกําหนด (Professional 
prescribing support for prescribers) 
 โดยมากนิยมใช้คณะกรรมการออกข้อกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ  หรือแม้แต่คณะกรรมการพิจารณาผล 
หรือคณะกรรมการตรวจรับ เพื่อเป็นคณะกรรมการที่มีคณุภาพ อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยกลุ่มคนดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ใช้ มคีวามเชี่ยวชาญในด้านการใช้ 
2. นักวิชาการ มีความเชี่ยวชาญในเรื่องหลักการ หลักทฤษฎี และเทคโนโลยี 
3. วิศวกร มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์  
4. เจ้าหน้าที่พัสดุ มีความเชี่ยวชาญในเรื่องกฎระเบียบ ขั้นตอน และกระบวนการปฏิบัติ 
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5. นิติกร มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของสํานวน การตีความ และการตรวจสอบความถูกต้องตาม
กฎหมาย 
 
ข้อกําหนดที่มีคุณภาพ อย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยหัวข้อหลกัๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ช่ือเครื่อง 
2. วัตถุประสงค์ / ความต้องการ 
3. คุณสมบัติทั่วไป 
4. คุณสมบัติทางเทคนิค 
5. เงื่อนไขเฉพาะ / เงื่อนไขพิเศษ 

 
 6.2 การบรหิารและการสนับสนุนทางด้านเทคนิคสําหรับการกาํหนด (Administrative and 
technical  support for prescribers) 
         รายละเอียดของเครื่องมือแพทย์ มีดังต่อไปนี้ 
      1.   ช่ือภาษาไทย / ช่ือภาษาอื่น 
      2.   ประเภท /  ชนิด 
      3.   ลักษณะเครื่องมือแพทย์ 
      4.   การบรรจุ 
      5.   ชนิดและปริมาณของส่วนประกอบ 
      6.   กรรมวิธีการผลิต 
      7.   ข้อบ่งใช้และประโยชน์ 
      8.   วิธีการใช้ 
              9.   การเก็บรักษาและอายุการใช้งาน 
      10.  คุณภาพมาตรฐาน วิธีการตรวจสอบหรือวิเคราะห์ และผลการตรวจสอบหรือวิเคราะห์ 
      11.   เอกสารกํากับเครื่องมือแพทย์  (ถ้ามี) 
      13.   รายการอื่น ๆ ทีเกี่ยวข้องกบัเครื่องมือแพทย์  
 
 6.3 กําหนดนโยบายและความปลอดภัย (Prescribing policies and safety) 
  (1) องค์กรจัดทําแผนบริหารระบบเครื่องมือเพื่อการใช้งานที่ได้ผล ปลอดภัย และเชื่อถือได้ พร้
อมทั้งนําไปปฏิบัติ แผนประกอบด้วยการจัดทําบัญชีรายการองค์กระกอบในการปฏิบัติงานของระบบ, แผนผัง 
ตําแหน่งที่ต้ังต่างๆ ของระบบ, การตรวจสอบ ทดสอบ และบํารุงรักษา อย่างเหมาะสมตามเวลาที่กําหนด, 
แนวทางปฏิบัติฉุกเฉินเมื่อระบบมีปัญหา, การลดปริมาณเชื้อโรคใน cooling tower และ 
ระบบน้ํา  ประสิทธิภาพของระบบระบายอากาศเพื่อควบคุมการปนเปื้อนในอากาศ. 
  (2) องค์กรจัดให้มีระบบไฟฟ้าสํารองให้แก่จุดบริการที่จําเป็นทั้งหมด โดยมีการบํารุงรักษา 
ทดสอบ และตรวจสอบที่เหมาะสมอย่างสม่ําเสมอ. 
  (3) องค์กรติดตามและรวมรวบข้อมูลเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค และใช้วางแผนปรับปรุงหรือ
สร้างทดแทน 
 
7. การบันทกึและรายการเครื่องมือ ( Record and device inventory ) 
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    7.1 จุดประสงค์ของการบันทึก (Purpose of record keeping) 
    ข้อดีของฐานข้อมลู 
การจัดเก็บข้อมูลเป็นฐานข้อมูลได้เปรียบกว่าการจัดเก็บข้อมูลแบบแฟ้มข้อมูล  ดังนี้ 
     1. หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูล  การจดัเก็บข้อมูลแบบแฟ้มข้อมูล  โดยข้อมูลเรื่องเดียวกันอาจมีอยู่
หลายแฟ้มข้อมูล ซึ่งก่อให้เกดิความขัดแย้งของข้อมูลได้  (  Inconsistency  )   
     2. สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้  ฐานข้อมลูเป็นการจัดเก็บข้อมูลรวมไว้ด้วยกัน  เมื่อผู้ใช้ต้องการข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล ซึ่งเป็นข้อมูลที่มาจากแฟ้มข้อมลูที่แตกต่างกันจะทําได้ง่าย 
    3. สามารถลดความซ้ําซ้อนของข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูลในลักษณะแฟ้มข้อมูล  อาจทําให้ข้อมูลประเภท
เดียวกันถูกเก็บ ไว้หลาย ๆ แห่ง  ทําให้เกดิความซ้ําซ้อน  (Reclundancy  )  การนําข้อมูลมารวมเก็บไว้ใน
ฐานข้อมูล จะช่วยลดปัญหา ความซ้ําซ้อนได้ 
     4. รักษาความถูกต้อง  ฐานขอ้มูลบางครั้งอาจมีข้อผิดพลาดขึ้น  เช่น  การป้อนข้อมูลผดิ ซึ่งระบบการ
จัดการฐานข้อมูลสามารถระบุกฎเกณฑ์เพื่อควบคุมความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ 
     5. สามารถกําหนดความเป็นมาตรฐานเดียวกันได้  เพราะในระบบฐานข้อมูลจะมีกลุ่มบุคคลที่คอยบรหิาร
ฐานข้อมูล กําหนดมาตรฐานต่าง ๆ ในการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะเดียวกัน 
     6. สามารถกําหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูลได้  ผู้บริหารระบบฐานข้อมูลสามารถกําหนดการ
เรียกใช้ข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคนให้แตกต่างกันตามหน้าที่ ความรับผิดชอบได้ง่าย 
     7. ความเป็นอิสระของข้อมูลและโปรแกรม  โปรแกรมที่ใชใ้นแต่ละแฟม้ขอ้มูลจะมีความสัมพันธ์กับ
แฟ้มข้อมูลโดยตรง  ถ้าหากมกีารแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้างข้อมูลก็ทําการแก้ไขโปรแกรมนั้น ๆ 
         
     ข้อเสยีของการทําฐานขอ้มูล  
 1. มีต้นทุนสูง  ระบบฐานข้อมูลก่อให้เกิดต้นทุนสูง  เช่น  ซอฟท์แวร์ทีใ่ช้ในการจัดการระบบฐานข้อมูล  
บุคลากร  ต้นทุน ในการปฏบัิติงาน  และ  ฮาร์ดแวร์  เป็นต้น 
 2. มีความซับซอ้น  การเริ่มใชร้ะบบฐานข้อมูล  อาจก่อให้เกิดความซับซ้อนได้  เช่น  การจัดเก็บข้อมูล  
การออกแบบฐานข้อมูล  การเขียนโปรแกรม  เป็นต้น 
 
3. การเสี่ยงต่อการหยุดชะงักของระบบ  เนื่องจากข้อมูลถูกจัดเก็บไว้ในลักษณะเป็นศูนย์รวม  (Centralized  
Database    System  )  ความล้มเหลวของการทํางานบางส่วนในระบบอาจทําให้ระบบฐานข้อมูลทั้งระบบ
หยุดชะงักได้ 
    7.2 ฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ (Computer databases) 
 องค์ประกอบของระบบการจัดการฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูลประกอบด้วยส่วนสําคัญหลกัๆ 5 
ส่วน คือ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล กระบวนการทํางาน  และบุคลากร ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 3.1 ฮาร์ดแวร์ (hardware) หมายถึง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูลและประมวลผลขอ้มูล 
ซึ่งอาจประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ต้ังแต่หนึ่งเครื่องขึ้นไป หน่วยเก็บข้อมูลสํารอง หน่วยนําเข้าข้อมูล และ
หน่วยแสดงผลข้อมูล นอกจากนี้ยังต้องมีอุปกรณก์ารสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องให้
สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ เป็นต้น โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้เป็นอุปกรณ์สําหรับประมวลผลข้อมูลใน
ฐานข้อมูลนั้น สามารถเป็นได้ต้ังแต่เครื่องเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ มินิคอมพิวเตอร์ หรือไมโครคอมพิวเตอร์ ซึ่งถ้า
เป็นเครื่องเมนเฟรมคอมพิวเตอร์หรือมินิคอมพิวเตอร์ จะสามารถใช้ต่อกับเทอร์มินัลหลายเครื่อง เพื่อให้ผู้ใช้งาน
ฐานข้อมูลหลายคน สามารถดึงข้อมูลหรือปรับปรุงข้อมูลภายในฐานข้อมลูเดียวกันพร้อมกันได้ ซึ่งเป็นลักษณะของ
การทํางานแบบมัลติยูสเซอร ์(multi user) 
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 ส่วนการประมวลผลฐานข้อมลูในเครื่องระดับไมโครคอมพิวเตอร์ สามารถทําการประมวลผลได้ 2 แบบ 
แบบแรกเป็นการประมวลผลฐานข้อมูลในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว โดยมีผู้ใช้งานได้เพียงคนเดียว
เท่านั้น (single user) ที่สามารถดึงข้อมูลหรือปรับปรุงข้อมูลภายในฐานข้อมูลได้ สําหรับแบบที่สองจะเป็นการนํา
ไมโครคอมพิวเตอร์หลายตัวมาเชื่อมต่อกันในลักษณะของเครือข่ายระยะใกล้ (Local Area Network : LAN) ซึ่ง
เป็นรูปแบบของระบบเครือข่ายแบบลูกข่าย / แม่ข่าย (client / server network) โดยจะมีการเก็บฐานข้อมูลอยู่
ที่เครื่องแม่ข่าย (server) การประมวลผลตา่งๆ จะกระทําที่เครื่องแม่ข่าย สําหรับเครื่องลูกข่าย (client) จะมี
หน้าที่ดึงข้อมูลหรือส่งข้อมูลเข้ามาปรับปรุงในเครื่องแม่ข่าย หรือคอยรับผลลัพธ์จากการประมวลผลของเครื่องแม่
ข่าย ดังนั้นการประมวลผลแบบนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานหลายคนสามารถใช้งานฐานข้อมูลร่วมกันได้ 
 ระบบฐานข้อมูลที่มีประสทิธิภาพดีต้องอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง คือสามารถเก็บข้อมูล
ได้จํานวนมากและประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับการทํางานจากผู้ใช้หลายคน ที่อาจมีการอา่นข้อมูลหรือ
ปรับปรุงข้อมูลพร้อมกันในเวลาเดียวกันได้ 
 3.2 ซอฟต์แวร์ (software) หมายถึง โปรแกรมที่ใช้ในระบบการจัดการฐานข้อมูล ซึ่งมีการพัฒนาเพื่อใช้
งานได้กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์จนถึงเครื่องเมนเฟรม ซึ่งโปรแกรมแต่ละตัวจะมีคุณสมบัติการทาํงานที่แตกต่าง
กัน ดังนั้นในการพิจารณาเลือกใช้โปรแกรม จะต้องพิจารณาจากคุณสมบัติของโปรแกรมแต่ละตัวว่ามี
ความสามารถทํางานในสิ่งที่เราต้องการได้หรือไม่ อีกทั้งเรื่องราคาก็เป็นเรื่องสําคัญ เนื่องจากราคาของโปรแกรมแต่
ละตัวจะไม่เท่ากัน โปรแกรมที่มีความสามารถสูงก็จะมีราคาแพงมากขึ้น นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาว่าสามารถใช้
ร่วมกับฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่เรามีอยู่ได้หรือไม่ ซึง่โปรแกรมที่ใชใ้นการจัดการฐานข้อมูล 
ได้แก่ Microsoft Access, Oracle, Informix, dBase, FoxPro, และ Paradox เป็นต้น โดยโปรแกรมที่เหมาะ
สําหรับผู้เริ่มต้นฝึกหัดสร้างฐานข้อมูล คือ Microsoft Access เนื่องจากเป็นโปรแกรมใน Microsoft Office ตัว
หนึ่ง ซึ่งจะมีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว และการใช้งานก็ไม่ยากจนเกินไป แต่ผู้ใช้งานต้องมีพ้ืนฐานในการ
ออกแบบฐานข้อมูลมาก่อน 
 3.3 ข้อมูล (data) ระบบการจัดการฐานข้อมูลที่ดีและมีประสิทธิภาพ ควรประกอบด้วยข้อมูลที่มี
คุณสมบัติขั้นพืน้ฐานดังนี้ 
     3.3.1 มีความถูกต้อง หากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแลว้ข้อมูลเหล่านัน้เชื่อถือไม่ได้จะทําให้เกิดผลเสีย
อย่างมาก ผู้ใช้จะไม่กล้าอ้างอิงหรือนําไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นสาเหตุให้การตัดสินใจของผู้บริหารขาดความแม่นยํา 
และอาจมีโอกาสผิดพลาดได้ โครงสร้างข้อมูลที่ออกแบบต้องคํานึงถึงกรรมวิธีการดําเนินงานเพื่อให้ได้ความถูกต้อง
แม่นยํามากที่สดุ โดยปกติความผิดพลาดของสารสนเทศสว่นใหญ่ มาจากข้อมูลที่ไมม่ีความถูกต้องซึ่งอาจมีสาเหตุ
มาจากคนหรือเครื่องจักร การออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูลจึงต้องคํานึงถึงในเรื่องนี้ด้วย 
     3.3.2 มีความรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน การได้มาของข้อมูลจําเป็นต้องให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้มี
การตอบสนองต่อผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว ตีความหมายสารสนเทศได้ทันต่อเหตุการณ์หรือความต้องการ มีการ
ออกแบบระบบการเรียกค้น และแสดงผลได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช ้
     3.3.3 มีความสมบูรณ์ของข้อมูล ซึ่งขึ้นอยู่กับการรวบรวมข้อมูลและวิธีการปฎิบัติด้วย ในการ
ดําเนินการจัดทําข้อมูลต้องสํารวจและสอบถามความต้องการข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลทีม่คีวามสมบูรณแ์ละเหมาะสม 
     3.3.4 มีความชัดเจนและกะทัดรัด การจัดเก็บข้อมูลจาํนวนมากจะต้องใช้พ้ืนที่ในการจัดเก็บข้อมูลมาก 
จึงจําเป็นต้องออกแบบโครงสร้างข้อมูลใหก้ะทัดรัดสื่อความหมายได้ มกีารใช้รหัสหรอืย่อข้อมูลให้เหมาะสม
เพื่อที่จะจัดเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ 
     3.3.5 มีความสอดคล้องกับความต้องการ ซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญ ดังนั้นจึงต้องมีการสํารวจเพื่อหาความ
ต้องการของหน่วยงานและองค์กร ดูสภาพการใช้ข้อมูล ความลึกหรือความกว้างของขอบเขตของข้อมูลที่สอดคล้อง
กับความต้องการ 
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 3.4 กระบวนการทํางาน (procedures) หมายถึง ขั้นตอนการทํางานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ เช่น 
คู่มือการใช้งานระบบการจัดการฐานข้อมูล ต้ังแต่การเปิดโปรแกรมขึ้นมาใช้งาน การนําเข้าข้อมูล การแก้ไข
ปรับปรุงข้อมูล การค้นหาข้อมูล และการแสดงผลการค้นหา เป็นต้น 
 3.5 บุคลากร (people) จําเป็นต้องเกี่ยวข้องกับระบบอยู่ตลอดเวลา ซึ่งบุคลากรที่ทําหน้าที่ในการจัดการ
ฐานข้อมูล มีดังต่อไปนี้ 
     3.5.1 ผู้บริหารข้อมูล (data administrators) ทําหน้าที่ในการกําหนดความต้องการในการใช้ข้อมลู
ข่าวสารขององค์กร การประมาณขนาดและอัตราการขยายตัวของข้อมูลในองค์กร ตลอดจนทําการจัดการดูแล
พจนานุกรมข้อมูล เป็นต้น 
     3.5.2 ผู้บริหารฐานข้อมูล (database administrators) ทําหน้าที่ในการบริหารจัดการ ควบคุม 
กําหนดนโยบาย มาตรการ และมาตรฐานของระบบฐานข้อมูลทั้งหมดภายในองค์กร ตัวอย่างเช่น กําหนด
รายละเอียดและวิธีการจัดเก็บข้อมูล กําหนดควบคุมการใช้งานฐานข้อมูล กําหนดระบบรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล กําหนดระบบสํารองข้อมูล และกําหนดระบบการกู้คืนข้อมูล เป็นต้น ตลอดจนทําหน้าที่ประสานงานกับผู้ใช้ 
นักวิเคราะห์ระบบ และนักเขยีนโปรแกรม เพื่อให้การบริหารระบบฐานข้อมูลสามารถดาํเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     3.5.3 นักวิเคราะห์ระบบ (systems analysts) มีหน้าที่ศึกษาและทําความเข้าใจในระบบงานของ
องค์กร ศึกษาปัญหาที่เกิดขึน้จากระบบงานเดิม และความต้องการของระบบใหม่ที่จะทําการพัฒนาขึ้นมา รวมทั้ง
ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการทํางานโดยรวมของทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อีกด้วย 
     3.5.4 นักออกแบบฐานขอ้มูล (database designers) ทําหน้าที่นําผลการวิเคราะห์ ซึ่งได้แก่ปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการทํางานในปัจจุบัน และความต้องการที่อยากจะให้มีในระบบใหม่ มาออกแบบฐานข้อมูลเพื่อ
แก้ปัญหาที่เกดิขึ้น และให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 
     3.5.5 นักเขียนโปรแกรม (programmers) มีหน้าที่รบัผิดชอบในการเขียนโปรแกรมประยุกต์เพื่อการ
ใช้งานในลักษณะต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น การเก็บบันทึกข้อมูล และการเรียกใช้ข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล เปน็ต้น 
     3.5.6 ผู้ใช้ (end-users) เป็นบุคคลที่ใชข้้อมูลจากระบบฐานข้อมูล ซึง่วัตถุประสงค์หลักของระบบ
ฐานข้อมูล คือ ตอบสนองความต้องการในการใช้งานของผู้ใช้ ดังนั้นในการออกแบบระบบฐานข้อมูลจึงจําเป็นต้อง
มีผู้ใช้เข้าร่วมอยู่ในกลุ่มบุคลากรที่ทําหน้าทีอ่อกแบบฐานข้อมูลด้วย 
    7.3 ขั้นตอน การบันทึก การเก็บ (Record – keeping procedure) ส่วนมากใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
    7.4 การเรียกดูข้อมูลของเครื่องมือ (Recall of equipment) ส่วนมากใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
8. การบํารุงรักษาและการซ่อมแซม ( Maintenance and Repairs ) 
 - องค์กรจัดทําแผนบริหารเครื่องมือเพื่อการใช้งานที่ได้ผล ปลอดภัย และเชื่อถือได้ พร้อมทั้งนําไปปฏิบัติ
แผนประกอบด้วยกระบวนการคัดเลือกและจัดหาเครื่องมือ, การจัดทําบัญชีรายการเครื่องมือที่ครอบคลุมอยู่ 
ในแผน, การทดสอบสมรรถนะและความปลอดภัยของเครื่องมือก่อนใช้งานครั้งแรก, การตรวจสอบ ทดสอบ 
และบํารุงรักษาเครื่องมือ อย่างเหมาะสมตามช่วงเวลาที่กําหนด, การให้ความรู้แก่ผู้ใช้, การฝึกอบรม 
เจ้าหน้าที่ในการใช้เครื่องมือได้อย่างปลอดภัย* และแนวทางปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกีย่วกับเครื่องมือ78. 
 - การจัดเตรียมเครื่องมือที่จาํเป็น มีความพร้อมใช้ เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยอย่างปลอดภัย เครื่องมือที่ซบั ซ้
อนต้องใช้โดยผู้ที่ผ่านการฝึกฝนจนเกิดความชํานาญ และองค์กรให้การอนุญาตในการใช้เครื่องมือชิ้นนั้น*. 
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 - องค์กรติดตามและรวบรวมข้อมูลของระบบบริหารเครื่องมือ และใช้เพื่อการวางแผนปรับปรุงหรือจัดหา
ทดแทนในระยะยาว 
 8.1 หน่วยงานที่สามารถในตอบสนอง (Division of responsibilities) 
  - บริษัทที่เป็นผู้แทนจําหน่ายโดยตรง 
  - กอง/ศูนย์วศิวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
  - สถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมการแพทย ์เช่น 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  , มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรจ องค์รักษ์ , มหาวิทยาลัยรังสิต และ
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า พระนครเหนือ เป็นต้น 
 8.2 การเลือกหน่วยงานบํารุงรักษาและซ่อมบํารุง (Choice of maintenance and repair 
organization) 
 8.3 การบํารงุรักษาเป็นประจํา (Routine maintenance) หมายถึง  การทําการบํารุงรักษาหรือ
ตรวจสอบเครื่องประจําวัน  ประจําสัปดาห์  ประจําเดือน  หรือประจําปี   เป็นลักษณะงานที่ทําได้ง่ายไม่ยุ่งยาก
หรือสลับซับซอ้นมากเกินไป  เช่น 
  - การสังเกต  เช็ดถู  ทําความสะอาดเครื่อง 
  - การตรวจสอบหาสิ่งผิดปกติ 
  - การหล่อลื่น 
  - การปรับแต่ง เช่น จังหวะการเดินของเครื่อง  และอุปกรณ์ป้องกันอันตราย 
  - การแก้ไขเล็ก ๆ น้อย ๆ   เป็นต้น 
 8.4 การทําความสะอาดและล้างสิ่งปนเปื้อน (Cleaning and de-contamination) 
 8.5 แผนการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Planned preventative maintenance) 
  การวางแผนบํารุงรักษาที่ดี  จะส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  ลดอัตราการชํารุด
ของเครื่องมือเครื่องใช้  ทําให้สามารถใช้เครื่องได้ตามวัตถุประสงค์  ยืดอายุการใช้งานและประหยัดคา่ใช้จ่าย   
การวางแผนบํารุงรักษาเป็นหน้าที่โดยตรงของฝ่ายบํารุงรักษา  และต้องมีการประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เป็นอย่าง
ดี  ซึ่งจะต้องทําให้เหมาะสมกับช่วงเวลาการใช้และสภาพของเครื่อง 
การวางแผนบํารุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ 
จะต้องมีการเตรียมข้อมูลรายละเอียด  ดังนี้ 

1.  อัตรากําลังคน  ต้องทราบจํานวนผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด  ระดับพ้ืนฐานความรู้  ประสบการณ์  
ความสามารถ  ความชํานาญพิเศษ  และต้องทราบแหล่งทีจ่ะจัดหาผู้รับเหมามาทําแทน 

2.  ประวัติและข้อมูลของเครื่อง  เช่น 
  - วันเดือนปี ทีติ่ดต้ังเครื่อง หรือที่จัดหามาใช้ 
  - ขั้นตอนการทํางานของเครื่อง 
  - ประวัติการบํารุงรักษา 
  - สมุดคู่มือ 
 3. จุดต่าง ๆ ของเครื่องนั้น ๆ ที่จะต้องบํารุงรักษา 
 4. วิธีการบํารุงรักษา  และรายละเอียดในการบํารุงรักษาจุดต่าง ๆ เหล่านั้น  รวมทั้งจุดอ่อนจุดแข็งของ
เครื่อง 
 5. ความถี่ในการบํารุงรักษา  และเวลาที่ต้องใช้ในการบํารุงรักษา 
 6. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการบํารุงรักษา 
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 7. ชนิดและจํานวนของอะไหล่ที่จะต้องใช้ 
   8. แผนผังแสดงรายละเอียดเก่ียวกับแนวทางเดินของระบบไฟฟ้า  ท่อไอน้ํา  น้ําประปา  และที่ต้ังของ
เครื่อง 
 8.6 การหยุดของเครื่อง (Breakdowns) หรือ Run to Failure เป็นวิธีการธรรมดาที่สุดและมี
ข้อจํากัดที่เห็นได้ชัด และในทกุๆอุตสาหกรรมยังใช้กลยุทธ์การบํารุงรักษาแบบนี้อยู่ โดยจะดําเนินการก็ต่อเมื่อ
อุปกรณ์เสียหายจนทําให้ต้องหยุดเครื่องหรือหยุดทํา การผลิต หรือเกิดข้อขัดข้องเสียหายในขณะที่เครื่องจักรกําลัง
ทํางานอยู่โดยไม่รู้มาก่อนว่าจะเกิดการเสียหายขึ้นและเมื่อเกิดขึ้นแล้วทําให้ต้องหยุดเครื่องจักรเพื่อทําการซ่อมแซม
หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียโดย ส่วนใหญ่จะใช้กับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ทีไ่ม่มีผลกระทบกับสายการผลติถ้าหากเกิด
การเสียหายขึ้น เช่น หลอดไฟแสงสว่าง อุปกรณ์สํานักงาน ข้อดีของการบํารุงรักษาแบบแก้ไขคือ ได้ใช้ประโยชน์
จากอายุการใช้งานของเครื่องจักรอย่างคุ้มค่า ไม่ต้องเสียกําลังคนและค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา แต่เราไม่สามารถ
วางแผนและกาํหนดเวลาในการซ่อมแซมหรอื 
เปลี่ยนชิ้นส่วนได้บางครั้งจําเป็นต้องรีบทําจึงทําให้คุณภาพของงานออกมาไม่ค่อยดีและเมื่อเกิดการเสยีหายแล้วมัก
ค่อนข้างรุนแรงการซ่อมแซมจะเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่า อย่างไรก็ตาม CM จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น บางครั้งถ้าอุปกรณ์
บางส่วนต้องทําการซ่อมแซม ค่าใช้จ่ายสําหรับการเปลี่ยนอะไหล่อย่างเดียวก็มีมากมายแล้ว ยังไม่รวมถึงประเด็น
ด้าน ความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม (Safety Health and Environment: SHE) อันสืบเนื่องจาก
อุปกรณ์ไม่สามารถทํางานได้ตามปรกติ 
 8.7 เกณฑ์การเปลี่ยนทดแทน (Replacement criteria) การประเมินมูลค่าเครื่องจักรและอุปกรณ ์
วิธีการประเมินที่เป็นมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางมี 3 วิธี ตามมาตรฐานการประเมินมูลค่า
เครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่จัดทําโดยสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย รว่มกับสมาคมผูป้ระเมินค่าทรัพย์สินแห่ง
ประเทศไทย ซึง่สามารถอธิบายรายละเอียดโดยสังเขปได้ดังนี้ 
    วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 
    การประเมนิมูลค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยวิธีเปรียบเทียบตลาด จะต้องมีข้อมูลของทรัพย์สินในการ
เปรียบเทียบจํานวนที่มากเพียงพอ และปรับแต่งการเปรียบเทียบเพื่อให้ได้มาซึ่งมูลคา่ตลาด ข้อมูลเปรียบเทียบควร
ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 (1) ประเภทของเครื่องจักรและอุปกรณ์  
 (2) ผู้ผลิต 
 (3) ย่ีห้อ รุ่น และแบบ 
 (4) อายุและสภาพการใช้งานของเครื่องจักรนับจากวันที่เริ่มใช้งาน 
     (5) ขนาดความสามารถในการผลิต 
     (6) วันและสถานที่ขาย 
     (7) ราคาขาย 
     (8) รายละเอียดส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและแก้ไข คุณสมบัติและความสามารถเพิ่มเติม ถ้าหากมี 
     (9) แหล่งที่มาของข้อมูล     
วิธีต้นทุน (Cost Approach) 
    การประเมนิมูลค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้วยวิธีต้นทุน ใช้หลักการต้นทุนทดแทนใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคา 
(Depreciated Replacement Cost) ตามปัจจัยที่มีผลต่อการเสื่อมค่าของทรัพย์สิน เช่น การเสื่อมราคาทาง
กายภาพ การเสื่อมราคาทางประโยชน์ใช้สอย และค่าเสื่อมสภาพทางเศรษฐกิจ การประเมินด้วยวิธีต้นทุนควร
ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
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     (1) ราคาทดแทนใหมข่องเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เหมือนกันหรือมีความคล้ายคลึงกัน เช่น การเทียบเคียง
กับเครื่องจักรในปัจจุบัน 
     (2) ราคาสร้างขึ้นใหม ่หากเป็นไปได้ 
     (3) ค่าเสื่อมราคา 
     (4) อายุการใช้งาน (จํานวนปีนับจากวันที่เครื่องจักรเริ่มใช้งาน) 
    (5) ราคาทดแทนใหม่ต้องเป็นรูปธรรมและเชื่อถือได้ 
    (6) แหล่งที่มาของข้อมูล 
    วิธีรายได้ (Income Approach) 
    วิธีรายได้เป็นวิธีการประเมินโดยวิธีคํานวณมูลค่าปัจจุบันของรายได้ที่เป็นกระแสเงินสด (Discounted Cash 
Flow) วิธีนี้เป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิทั้งธุรกิจซึ่งรวมมูลค่าของทีดิ่นกับสิ่งปลูกสร้าง โรงงาน เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ ซึ่งไมส่ามารถบอกมลูค่าเจาะจงเฉพาะเครื่องจักรและอุปกรณ์ได้  
     สําหรับการประเมินมูลคา่เครื่องจักรและอุปกรณ์ ไม่ว่าผู้ประเมินจะประเมินเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม การใช้
พ้ืนฐานของการประเมินราคาโดยใช้วิธีเปรียบเทียบตลาดเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด แต่ในขณะเดียวกันก็จะต้องมี
ข้อมูลตลาดในการซื้อขายที่สามารถนํามาเปรียบเทียบโดยตรงกันได้อย่างเพียงพอ ดังนั้นในกรณีที่ไม่มขี้อมูลตลาด
ที่เพียงพอ ต้องพิจารณาใช้วิธีการประเมินแบบต้นทุน หรือวิธีประเมินแบบต้นทุนบวกกับวิธีประเมินแบบรายได้ 
 8.8 การตรวจสอบการบาํรุงรักษาและการซ่อมแซมเครื่องอุปกรณ์ (Inspection , 
maintenance and repair of equipment) 
 ปัจจุบันหน่วยงานช่าง ได้มีการนําเอาเทคโนโลยีต่างๆ หรอืเครื่องจักรและอุปกรณ์มาใช้ในกระบวนการ
ทํางานดังนั้นเพื่อที่จะสามารถใช้งานเครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะทําให้เครื่องมือ
หยุด การทํางานเนื่องจากการชํารุดน้อยที่สุด โดยการวางแผนการบํารุงรักษาเครื่องจักรวัตถุประสงค์ของการ
บํารุงรักษา คือ สามารถที่จะรกัษาสมรรถนะความพร้อมในการใช้งานของเครื่องจักร รักษาประสิทธิผลของ
เครื่องจักร เพื่อให้สามารถใชง้านได้ตามแผน ที่วางไว้ มีค่าใช้จ่ายตํ่าที่สุด รวมถึงการบํารุงรักษาเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในการใช้งานเครื่องมือ 
    1. ผลเสียเมื่อเครื่องจักรเสียหาย 
        - ไม่สามารถส่งสินค้าได้ตรงตามเวลาที่กําหนด 
        - คุณภาพของสินค้ามีความไม่แน่นอน 
        - ต้นทุนสูงขึ้น ในกรณทีี่มีการซ่อมเครื่องจักรอย่างเร่งด่วน (อาจจําเป็นที่ต้องจ่ายค่าแรงงานเพิ่มขึ้น) 
        - ไม่สามารถที่จะให้บริการที่ดีได้ 
    2. ประเภทของการซ่อมบํารุงรักษา 
        วิวัฒนาการของการซ่อมบํารุงรักษามีบ่อเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในการผลิตคอมพิวเตอร์ 
ซึ่งทําให้มีการ 
เปลี่ยนแปลงไป โดยมีความก้าวหน้าของวิธีการบํารุงรักษาแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
        - การบํารุงรักษาแบบซ่อมเมื่อเสีย (Breakdown Maintenance) 
        - การบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Planned Maintenance of Preventive Maintenance) 
        - การบํารุงรักษาทวีผล (Productive Maintenance) 
        - การบํารุงรักษาเชิงปรับปรุงแก้ไข (Corrective Maintenance) 
        - การป้องกันการบํารุงรักษา (Maintenance Prevention) 
        - วิศวกรรมความน่าเชื่อถือ (Reliability Engineering) 
        - ทีโรเทคโนโลยี (Terotechnology) 
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        - การบํารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance) 
        - การบํารุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance) 
        - การบํารุงรักษาเชิงรุก (Proactive Maintenance) 
โดยมีรายละเอียดของการบํารุงรักษาที่สําคญัต่างๆ ดังนี้ 
            1) การบํารุงรักษาแบบซ่อมเมื่อเสยี (Breakdown Maintenance) 
เป็นแนวความคิดที่เก่าแก่ที่สดุ ซึ่งไม่มีการวางแผนในการทํางานล่วงหน้า โดยพบว่าบุคลากรในฝ่ายซ่อมบํารุงรักษา
ไม่ปฎิบัติงานจนกว่าจะมีเครื่องในโรงงานชํารุดซึ่งไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ อย่างไรก็ตามการซอ่มในลักษณะแบบ
นี้ก็ยังคงมีการใช้งานอยู่กับบางสถานการณ์ เช่น ใช้ในเครื่องจักรที่มีการทาํงานไม่ซับซ้อนและมีช้ินส่วนอะไหล่
พร้อมอยู่เสมอ หรือสามารถสั่งซื้ออะไหล่ได้ทันที โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดในการซ่อมบํารุงรักษาแบบนี้ควรมีค่าใช้จ่าย
น้อยกว่าวิธีอ่ืนๆ เช่น หลอดไฟต่างๆ จะถูกปล่อยไว้จนกว่าหลอดจะขาด หรือผ้าเบรครถยนต์ก็จะปล่อยไว้จนกว่า
ผ้าเบรคจะหมดหรือไม่สามารถใช้งานได้ เป็นต้น 
ข้อเสียของการซ่อมบํารุงรักษาลักษณะนี้ได้แก่ 
                - ไม่มีสญัญาณเตือนล่วงหน้าเมื่อเครื่องจักรเริ่มชํารุด 
                - ไม่สามารถยอมรับได้ ในระบบที่จะต้องการความเชื่อมั่นสูง เช่น ในอากาศยาน 
                - ต้องเก็บช้ินส่วนอะไหล่ไว้เป็นจํานวนมาก ซึ่งเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายในสนิค้าคงคลัง 
- ไม่สามารถทีจ่ะบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงานได้ตามแผน ที่วางไว้ 
                - ไม่สามารถที่จะวางแผนงานในแผนกการบํารุงรักษาได้ 
            2) การบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) 
                เป็นการบํารุงรักษาตามวาระหรือระยะเวลาการใช้งานที่กําหนด เพื่อรักษาสภาพการทํางานของ
เครื่องจักรให้เหมาะสมก่อนที่จะมีการหยุดชะงัก โดยอาจใช้ประสบการณ์ของฝ่ายบํารุงรักษาหรือ คู่มือการใช้งาน
ของเครื่องจักรนั้นๆ อย่างไรก็ตามการชํารุดของเครื่องจักรโดยไม่คาดคิดก็สามารถเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้รูปแบบการชํารุด
ของเครื่องลักษณะนี้มีการกระจายอยู่ในลกัษณะไม่สม่ําเสมอ ดังนั้นจึงยากที่จะเลือกช่วงการบํารุงรักษาตามแผนที่
เหมาะสม หรือแม้แต่ในบางกรณีถึงแม้ว่าได้ปฏิบัติงานตามแผนแล้วก็ตาม ก็อาจมีโอกาสที่จะเกิดการชํารุดของ
เครื่องจักรโดยไม่คาดคิดได้ 
            3) การบํารุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance) 
                เป็นวิธีการที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเป็นการเลือกใช้เทคนิคใหม ่ของเครื่องมือต่างๆ เช่น อุปกรณ์
ในการวัดความสั่นสะเทือน กล้องอินฟาเรด เทอร์โมกราฟฟี่ เป็นต้น โดยสามารถจัดแบ่งการบํารุงรักษาแบบนี้
ออกเป็นวิธีย่อยๆ คือ การวิเคราะห์สัญญาณความสั่นสะเทือน (Vibration Analysis) การวิเคราะห์สารหล่อลื่นใช้
แล้ว (Oil/ Wear Practical Analysis) การวิเคราะห์ภาพถา่ยความร้อน Thermography Monitoring) เป็นต้น 
ซึ่งเราเรียกวิธีการเหล่านี้ว่า เป็นการติดตามสุขภาพของเครื่องจักร ทําให้ฝ่ายบํารุงรักษาสามารถที่จะทราบถึง
ต้นเหตุของการชํารุด และสามารถที่จะวางแผนในการซ่อมบํารุงรักษาเตรียมแรงงาน จดัซื้อชิ้นส่วนอะไหล่ล่วงหน้า 
และสามารถทีจ่ะกําหนดช่วงเวลาในการทํางานซึ่งไม่ขัดกับแผนการผลิตหลักได้โดยประโยชน์ที่จะได้รับจากการ
บํารุงรักษาลักษณะนี้คือ 
              - ลดค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา 
              - ลดสถิติการชํารุดของเครื่องจักร 
              - ลดเวลาในการซ่อมเครื่องจักร 
              - ลดปริมาณอะไหล่คงคลังในการบํารุงรักษา 
             - เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
             - วางแผนการบํารุงรักษาได้ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
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             - ทําให้การหยุดชะงักของเครื่องจักรน้อยลง     
 4) การบํารุงรักษาเชิงรุก (Proactive Maintenance) 
                เป็นการบํารุงรักษาก่อนที่เครื่องจักรจะเริ่มชํารุด โดยงานบํารุงรักษาแบบนี้มุ่งพิจารณาที่ "รากของ
ปัญหา" โดยสามารถ 
จําแนกออกได้ 8 ประการดังนี้ คือ 
              - ความไม่เสถียรทางเคมี 
              - ความไม่เสถียรทางกายภาพ 
              - ความไม่เสถียรทางอุณหภูมิ 
             - ความไม่เสถียรทางการสึกหรอ 
 - ความไม่เสถยีรทางการรั่วไหล 
              - การเกิดโพรงอากาศในระบบไอโดลิก 
 
9. การอบรม (Training) 
 9.1 การอบรมเพื่อการเป็นผู้ใช้ท่ีเชี่ยวชาญ (Training for professional users) 
การอบรมจะมีความสมบูรณย่ิ์งขึ้น ถ้าหากได้ปฏิบัติได้ตามคําแนะนํา ดังต่อไปนี้คือ  
    การจัดเตรียมเอกสารการอบรม ควรปฏิบัติตามข้อแนะนํา 6 ประการคือ 

1. ก่อนเริ่มต้นการอบรม ควรจะให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดอย่างกว้าง ๆ 
เสียก่อน ทั้งนี้จะเป็นประโยชน์ที่จะช่วยให้แต่ละคน ได้เห็นภาพรวมของเรื่องราว ก่อนที่จะศึกษา
แยกแยะแต่ละส่วนลึกลงไป  

2. พยายามยกตัวอย่างที่มองเห็นและเข้าใจได้ง่ายให้มากๆ เพื่อที่จะให้ผู้เขา้อบรมได้นึกคิดและ
ติดตามเรื่องราวที่ได้ชัดแจ้งขึ้น  

3. ควรจะมีการจัดระเบียบเรื่องราวของเอกสาร เพื่อที่จะให้สามารถศึกษาได้ตามลําดับขั้นตอน และ
มีการแบ่งแยกเป็นบทต่อบท  

4. ควรจะมีการเสริมโดยจัดให้เอกสารที่ใช้อบรมนั้นมีจังหวะหยุด หรือมีการเน้นเป็นส่วน ๆ ให้
ชัดเจน มากกว่าการเสนออย่างต่อเนื่องไปเรื่อยเปื่อย โดยไม่มีจุดสังเกตได้เป็นประเด็น ๆ  

5. พยายามใช้คาํพูดและแนวความคิดที่ง่าย โดยเฉพาะควรเป็นเรื่องที่ผู้เข้ารับการอบรมคุ้นเคย หรือ
พบเห็นได้ง่าย  

6. พยายามใช้เครื่องมือช่วยให้มากที่สุด 
 วิธีการถ่ายทอดความรู ้มีคําแนะนํา 6 ประการด้วยกัน คือ 

1. ต้องพยายามสร้างบรรยากาศของการฝึกอบรมนั้น ให้เหมอืนสภาพการปฏิบัติงานที่เป็นจริง  
2. ให้โอกาสผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนลองทําเอง จนกระทั่งมีความชํานาญมากพอในระหว่างการฝึกอบรม  
3. ควรพยายามใช้ตัวอย่างหลาย ๆ แบบที่ต่างกัน ในกรณีการสอนเพื่อเพิ่มแนวความคิด 

(Concepts ) และความชํานาญ (Skills) เพื่อให้เกิดความคิดที่กว้าง เข้าใจและลึกซึ้ง  
4. ควรหมั่นชี้หรือย้ําให้เห็นถึงจุดหรือขั้นตอนที่สําคัญของงานนั้น ๆ ให้เห็นเด่นเป็นพิเศษ  
5. ต้องมั่นใจได้ว่าผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการสําคัญ (General principles) อย่างถูกต้องแล้ว  
6. ต้องมุ่งการกระตุ้นและจูงใจผู้เข้าอบรมให้เกิดความสนใจ และเห็นถึงประโยชน์ที่เขาจะได้รับกับ

ตัวเองจากการฝึกอบรมดังกลา่ว 
 
 9.2 บทบาททางเทคนิคของหัวหน้างาน (The Technical Supervisor’s role) 
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  1. ความเฉลียวฉลาด 
  2. ความเจริญวัยทางด้านสังคม 
  3. แรงจูงใจภายในและความต้องการที่จะประสบความสําเร็จ 
  4. ทัศนคติด้านมนุษยสัมพันธ์ 
 
 9.3 การฝึกอบรมสําหรบัผู้ใช้เครื่องโดยตรง (Training for end-Users) 
        On the job training (OJT.) เป็นวิธีที่ใช้มากที่สดุวิธีหนึ่งในการใช้อบรมพนักงาน วิธีนี้การอบรม
จะกระทําโดยให้ผู้บังคับบัญชา หรือโดยพนักงานอาวุโส เป็นผู้รับผิดชอบในการให้การอบรมแก่พนักงานโดยตรง 
ข้อดีของวิธีนี้ก็คือ ช่วยให้พนักงานมีโอกาสได้เรียนรู้จากผู้ที่มีความสามารถ ที่เป็นหนึ่งในเรื่องนั้นโดยตรง และ
สามารถทําการอบรมในขณะปฏิบัติงานด้วยสภาพแวดล้อมจริง แต่อย่างไรก็ตาม วิธีนี้อาจจะมีข้อเสียอยู่บ้าง 
กล่าวคอื ถ้าหากผู้บังคับบัญชาที่ทําการสอนนั้น มุ่งเน้นถึงผลการผลิตมากกว่าการสนใจระมัดระวังให้มีการเรียนรู้
เกี่ยวกับวิธีการทํางานที่มีประสิทธิภาพแล้ว ผลก็จะไม่ได้เทา่ที่ควร แต่ถ้าหากให้มีเวลาพอเพียงสําหรับการอบรม
ตามวิธีนี้และค่อยเป็นค่อยไป โดยมุ่งพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดอยู่ตลอดเวลาแล้วในขณะที่พนักงานผู้เข้าอบรมได้
ทดลองทําแล้ว ก็นับว่าวิธีนี้จะให้ประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง  
ประโยชน์หรือผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นจากการใช้วิธีนี้อีกประการหนึ่งก็ คือ ผู้บังคับบัญชาได้โอกาสสร้างความสัมพันธ์
ที่กับผู้ใต้บังคับบัญชาพร้อมกันไปด้วย  
วิธีอบรมแบบ On the job training ที่มีการจัดระบบอย่างสมบูรณ ์วิธีหนึ่งก็คือ JIT. (Job Instruction Training) 
ที่ได้พัฒนาขึ้นมาในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งวิธีการจะเริ่มต้น โดยให้การฝึกอบรมแก่หัวหน้างานก่อน แล้ว
จึงให้นําไปฝึกอบรมให้กับคนงานอีกต่อหนึ่ง ซึ่งขั้นตอนของวิธีการจะมีดังนี้  
ลําดับแรกที่จะต้องทาํ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการสอนงาน คือ  
 1. กําหนดและตัดสินว่า ถ้าจะให้คนงานทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดและถกูต้องแล้ว เขา
จะต้องได้รับการสอนในเรื่องอะไรบ้าง  
 2. จัดตรียมสิ่งเหล่านี้ให้พร้อมไว้ทุกอย่าง ทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุและวัตถุดิบ จัดที่ทํางานให้ถูกต้อง
เหมาะสม และให้เป็นรูปแบบเดียวกับที่ต้องการ หรือหวังที่จะให้คนงานรักษาให้อยู่ในสภาพที่กําหนดตลอดเวลา  
จากนั้นให้ลงมอืสอนงานแก่คนงาน โดยปฏิบัติตามลําดับทั้ง 4 ขั้นดังนี้  
 ขั้นตอนที ่1 การเตรยีมการ (เกี่ยวกับตัวผู้อบรม)  

1. ให้ผู้ที่เข้าอบรมอยู่ในสภาพทีพ่ร้อม  
2. ค้นข้อเท็จจริงว่าเขาไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับงานอะไรบ้าง  

กระตุ้นให้เขามีความสนใจและต้องการที่จะเรียนรู้งานให้มากไว้ 
 ขั้นตอนที ่2 การแสดงให้ดู (ถึงวิธีทํางานและความรู้ที่เกีย่วข้องกับการทํางาน)  

1. โดยวิธีบอกกล่าว ช้ีให้เห็น อธิบาย และตั้งคําถาม เพื่อที่จะให้ความรู้ใหม่ และวิธีทํางานใหม่ที่
ถูกต้อง  

2. ให้คําแนะนําทีชั่ดเจน ครบถ้วนทีละจุด ๆ อย่างช้า ๆ  
3. ตรวจสอบดูว่าเข้าใจไหม พร้อม ๆ กับต้ังคําถาม และทดลองทําให้ดูซ้ําอีกครั้ง  
4. จนกว่าจะแน่ใจว่า ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจจริง ๆ 

 ขั้นตอนที ่3 ให้มีการทดลองทําเอง  
1. ทดสอบผู้เข้าอบรม โดยให้เขาทดลองทํางานนั้นด้วยตนเอง  
2. ต้ังคําถามบ่อย ๆ โดยเริ่มต้นการถามว่า ทําไม อย่างไร เมือ่ใด ที่ไหน  
3. สังเกตดูการทํางานแล้วคอยแก้ไขข้อผิด และถ้าจําเป็นก็ทดลองทําให้ดูใหม่อีกครั้ง  
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4. ทําเช่นนี้เรื่อยไปจนกระทั่งแน่ใจแล้ว 
 ขั้นตอนที ่4 การติดตามผล  

1. มอบหมายให้เขาไปลงมือทํางานด้วยตนเอง  
2. หมั่นตรวจสอบดูบ่อย ๆ ว่าเขาได้ปฏิบัติถูกต้องตามคําแนะนํา  

                  3.   ควบคุมให้น้อยลง และติดตามโดยใกล้ชิด จนกระทัง่แน่ใจว่าเขาทําได้ดีพอ จนสามารถใช้วิธี
ควบคุมตามธรรมดาปกติได้ 
 
 9.4 การอบรมด้านความปลอดภัยแก่ทีมงาน (Safety training for staff) 
 - การเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ  ต้องยึดหลัก 3E ได้แก่       
 Engineering  (วิศวกรรมศาสตร์)  0Education  (การศึกษา)  และ. Enforcement  (การออกกฎบังคับ) 
    E  ตัวแรก  คือ  Engineering  (วิศวกรรมศาสตร์)  คือ  การใช้ความรู้ทางวิชาการด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ในการคํานวณฯ  และ 
ออกแบบเครื่องมือที่มีสภาพการใช้งานที่ปลอดภัยที่สุด       การติดต้ัง เครื่องป้องกันอันตรายให้แก่สว่นที่
เคลื่อนไหวหรืออันตรายของเครื่อง จักร  การวางผังโรงงาน  ระบบไฟฟ้า  แสงสว่าง  เสียง  การระบาย
อากาศ  เป็นต้น 
    E  ตัวที่สอง  คือ  Education  (การศึกษา)  คือ  การให้การศึกษา  หรือการฝึกอบรมและ
แนะนําคนงาน  หัวหน้างาน  ตลอด 
จนผู้ที่เกี่ยวข้องในการทํางาน ให้มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน อุบัติเหตุและการเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในโรงงาน ให้รู้ว่าอุบัติเหตุจะเกิด ขึ้น 
และป้องกันได้อย่างไร  และจะทํางานวิธีใดจึงจะปลอดภัยที่สุด  เป็นต้น 
    E  ตัวสุดท้าย  คือ  Enforcement  (การออกกฎข้อบังคับ)  คือ  การกําหนดวิธีการทํางานอย่าง
ปลอดภัยและมาตรการควบคุม 
ให้คนงานปฏิบัติตาม  เป็นระบบระเบียบปฏิบัติที่ต้องประกาศให้ทราบทั่ว กัน  หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
จะต้องถูกลงโทษ  เพื่อให้เกิดความ สํานึกและหลีกเลี่ยงการทํางานที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นอันตราย 
 
10. กลุ่มของปัญหา (Community issues) 
 10.1 การคัดวัสด ุ(Integrated material)…N/A 
 10.2 อุปกรณ์จัดส่งเครือ่งมือและการว่าจ้างของเงินให้กู้ยืม (Delivery and 
commissioning of loan equipment) )…N/A 
 10.3 จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการว่าจ้างให้เช่า (Delivery and commissioning 
of rented equipment) )…N/A 
 10.4 การจัดเก็บอุปกรณ์ท่ีต้องใช้เมื่อไม่นาน (Collection of equipment when no 
longer needed) )…N/A 
 
11. สุขภาพอนามัยความปลอดภัยและประเด็นอนัตราย (Health , Safety and Hazard issues) 
 11.1 อุปกรณ์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องอันตราย (Device and equipment-related 
hazard issues) 
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 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล article ความหมายและความสําคัญของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล (Personal Protective Devices = PPD หรือ Personal Protective Equipment = PPE) หมายถึง 
อุปกรณ์สําหรบัผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ขณะทํางาน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสภาพ และ
สิ่งแวดล้อมในการทํางาน การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นวิธีการหนึ่งในหลายวิธีการป้องกัน 
อันตรายจากการทํางาน โดยท่ัวไปจะยึดหลักการป้องกันและควบคุมที่สิ่งแวดล้อมการทาํงานก่อน ในกรณีที่ไม่
สามารถดําเนินการได้ จึงนํากลวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลมาแทน 
 การเลือกและใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพน้ัน ผู้รับผิดชอบควรยึดหลัก ดังนี้ 

1. เลือกซื้อให้เหมาะสมกับลักษณะอันตรายที่พบจากการทํางาน 
2. อุปกรณ์ที่เลือกควรได้รับการตรวจสอบ และรับรองตามมาตรฐาน 
3. มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันอันตราย และมีความทนทาน 
4. มีน้ําหนักเบา สวมใสส่บาย ขนาดเหมาะสมกับผู้ใช้ และง่ายต่อการใช้ 
5. มีให้เลือกหลายแบบ และหลายขนาด 
6. การบํารุงรักษาง่าย ช้ินส่วนประกอบหาซื้อได้ง่าย และราคาไม่สูงเกินไป 
7. ให้ความรู้กับผูใ้ช้ในเรื่องประโยชน์ของอุปกรณ์ป้องกันอันตราย วิธีการเลือกใช้ การสวมใส่ที่ถูกต้อง และ

การบํารุงรักษา 
8. มีแผนการชักจงูการใช้ การปรับตัวในการใช้ระยะแรก และส่งเสริมการใช ้
9. ให้รางวัลสําหรบัผู้ใช้ที่ปฏิบัติตามกฎระเบยีบ การใช้เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
10. มีปริมาณพอเพียงกับจํานวนผู้ใช ้
11. กรณีที่อุปกรณป้์องกันอันตรายส่วนบุคคลชํารุด ต้องเปลี่ยนหรือซ่อมแซมได้ 

ชนิดของอปุกรณ์ป้องกันอนัตรายส่วนบคุคล 
1. อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ (Head Protection Devices) 
2. อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา (Eye and face protection devices) 
3. อุปกรณ์ป้องกันหู (Ear protection devices) 
4. อุปกรณ์ป้องกันการหายใจ (Respiratory protection devices) 
5. อุปกรณ์ป้องกันลําตัว (Body protection devices) 
6. อุปกรณ์ป้องกันมือ (Hand protection devices) 
7. อุปกรณ์ป้องกันเท้า (Foot protection devices) 
8. อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง 

 
 1. อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ (Head Protection Devices) สวมไว้เพื่อป้องกันศีรษะจากการถูกชนหรือ
กระแทก หรือวัตถุตกจากที่สูงกระทบต่อศีรษะ ได้แก่ หมวกนิรภัย มี 2 ชนิด คือ ชนิดที่มีขอบหมวกโดยรอบ และ
ชนิดที่มีเฉพาะกระบังด้านหน้า 
ส่วนประกอบของหมวกนิรภัย 
    ตัวหมวก ทาํด้วยพลาสติก หรือไฟเบอร์กลาส หรือโลหะ 
    สายพยุง ประกอบด้วย สายรัดศีรษะ และสายรัดด้านหลังศีรษะ สามารถปรับได้เพื่อความสะดวกสําหรับผู้ใช ้
    สายรัดค้าง 
    แผน่ซับเหงือ่ ทําด้วยใยสังเคราะห์ สามารถซับเหงื่อ และให้อากาศผ่านได้ ผู้สวมจึงไม่ต้องถอดหมวกเพื่อซับ
เหงื่อบ่อย ๆ  
    หมวกนิรภัย แบ่งเป็น 4 ประเภท ตามคุณสมบัติการใช้งาน คือ 
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    ประเภท A เหมาะสําหรับการใช้งานทั่วไป เช่น งานก่อสร้าง งานอื่นเพื่อป้องกันวัตถุ หรือของแข็งหล่นกระแทก
ศีรษะ วัสดุที่ใช้ทําหมวกประเภทนี้เป็นพลาสติก หรือไฟเบอร์กลาส 
    ประเภท B เหมาะสําหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับสายไฟแรงสูง วัสดุที่ใช้ทําหมวกคอืวัสดุสังเคราะห์ประเภท
พลาสติก และไฟเบอร์กลาส 
    ประเภท C เหมาะสําหรับงานที่ต้องทําในบริเวณทฎ่มีอากาศร้อน วัสดุทําจากโลหะ ไม่เหมาะกับงานเกี่ยวขอ้งกับ
ประแสไฟฟ้า 
    ประเภท D เหมาะสําหรับงานดับเพลิง วัสดุที่ใช้ทําหมวกเป็นอุปกรณ์วัสดุสังเคราะห์ประเภทพลาสติก และไฟ
เบอร์กลาส 
ข้อควรปฏิบัติในการใช้หมวกนิรภัย และการบํารุงรักษา 
    ตรวจสภาพความเรียบร้อยของหมวกก่อนใช้งาน ถ้าชํารุดไม่ควรนํามาใช้ 
    เมื่อใช้งานแล้ว ควรมีการทําความสะอาดเป็นระยะด้วยน้ําอุ่นและสบู่ ขณะล้างควรถอดส่วนประกอบออกทํา
ความสะอาด ผึ่งให้แห้ง แล้วจึงประกอบเข้าไปใหม ่
    ห้ามทาสีหมวกใหม่ เพราะจะทําให้ประสิทธิภาพในการต้านแรงไฟฟ้าและแรงกระแทกลดต่ําลง 
    ไม่วางหมวกนิรภัยไว้กลางแดด หรือในที่ซึ่งมีอุณหภูมสิูง เพราะจะทําให้อายุการใช้งานสั้นลง 
 
 2. อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและตา (Eye and face protection devices) ช่วยป้องกันอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นจากวัตถุ สารเคมีกระเด็นเข้าตา ใบหน้า หรือป้องกันรังสีที่จะทําลายดวงตา แบ่งเป็น 
       2.1 แว่นตานิรภัย (Protective spectacles or Glassess) มี 2 แบบ คือ 
          แบบไม่มีกระบังข้าง เหมาะสําหรับใช้งานที่มีเศษโลหะ หรือวัตถุกระเด็นมาเฉพาะทางด้านหน้า 
          แบบมีกระบังข้าง เหมาะสําหรับการใช้งานที่มีเศษโลหะ หรือวัตถุกระเด็นมาทางด้านข้าง เลนส์ที่ใช้
ทําแว่นตานิรภัย ต้องได้มาตรฐานการทดสอบความต้านทานแรงกระแทก 
      2.2 แว่นครอบตา (Goggles) เป็นอุปกรณ์ป้องกันตาที่ปิดครอบตาไว้ มีหลายชนิด ได้แก่ 
         แว่นครอบตาป้องกันวัตถุกระแทก เหมาะสําหรับงานสะกัด งานเจียระไน 
         แว่นครอบตาป้องกันสารเคมี เลนสข์องแว่นชนิดนี้ จะต้านทานต่อแรงกระแทกและสารเคม ี
         แว่นครอบตาสําหรับงานเชื่อมป้องกันแสงจ้า รังสี ความร้อน และสะเก็ดไฟจากงานเชื่อโลหะ หรือตัดโลหะ 
      2.3 กระบังป้องกันใบหน้า (Face shield) เป็นวัสดุโค้งครอบใบหน้า เพื่อป้องกันอันตรายต่อใบหน้า และ
ลําคอ จากการกระเด็น กระแทกของวัตถุ หรือสารเคม ี
     2.4 หน้ากากเชื่อม เป็นอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า และดวงตา ซึ่งใช้ในงานเชื่อม เพื่อป้องกันการกระเด็นของ
โลหะ ความร้อน แสงจ้า และรังสีจากการเชื่อม 
     2.5 ครอบป้องกันหน้า เป็นอุปกรณ์สวมปกคลุมศีรษะ ใบหน้า และคอ ลงมาถึงไหล่ และหน้าอก เพื่อ
ป้องกันสารเคมี ฝุ่น ที่เป็นอันตราย ตัวครอบป้องกันหน้ามี 2 ส่วนคือ ตัวครอบ และเลนส ์
    ครอบป้องกันหน้า ชนิดมีไส้กรองสารเคมี 
    ครอบป้องกันหน้าชนิดไม่มีไส้กรองสารเคมี แต่จ่ายอากาศเข้าไปโดยใช้ท่ออากาศบางชนิด อาจมีหมวกนิรภัยติด
มาด้วย เพื่อป้องกันอันตรายที่ศีรษะ 
 3. อุปกรณ์ป้องกันหู (Ear protection devices) เป็นอุปกรณ์ที่สวมใส่เพื่อกั้นความดังของเสียงที่จะมา
กระทบต่อแก้วหู กระดูกหู เพือ่ป้องกันอันตรายที่มีต่อระบบการได้ยิน แบ่งตามลักษณะการใช้งานได้ดังนี้ 
     3.1 ชนิดสอดเข้าไปในรูหู (Ear plugs) มีหลายแบบ บางชนิดทําจากวัสดุที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปรา่งต่าง 
ๆ ได้ เมื่อปล่อยไว้สักครู่ จะขยายตัวเท่ากับขนาดรูหูของผู้สวมใส ่วัสดุที่ใช้ทําแตกต่างกันไป เช่น พลาสติก ยาง 
โฟม เป็นต้น อุปกรณ์ป้องกันหูชนิดนี้ นิยมใช้กันมากเนื่องจากราคาไม่แพง สะดวกในการเก็บและทาํความสะอาด 
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สามารถลดเสยีงลงได้ประมาณ 15-20 เดซิเบล วิธีการใส่อุปกรณ์ชนิดนี้เข้าไปในรูหูคือ เมื่อจะใส่เข้าไปในหูขวา ให้
ใช้มือซ้ายผ่านด้านหลังศีรษะ ดึงใบหูขวาขึ้น และใช้มือขวาหยิบอุปกรณ์ป้องกันหู สอดเข้าไปในรูหู ค่อย ๆ หมุนใส่
เข้าไปจนกระชับพอดี ส่วนการที่หูซ้าย ก็ใช้วิธีการเดียวกับที่กล่าวมาข้างต้น 
     3.2 ชนิดครอบหู (Ear Muffs) เป็นอุปกรณ์ป้องกันหูที่ครอบปิดหูส่วนนอก ทําใหส้ามารถกั้นเสียงได้
มากกว่าชนิด สอดเข้าไปในรูหู ประสิทธิภาพในการกั้นเสยีงของอุปกรณ์ชนิดนี้ขึ้นอยู่กับขนาด รูปร่าง วัสดุกันเสียง
รั่วรอบ ๆ ทีค่รอบหู และวัสดุดูดซับเสียงในที่ครอบหู ปกติจะลดเสียงได้ประมาณ 20-30 เดซิเบล 
 4. อุปกรณ์ป้องกันการหายใจ (Respiratory protection devices) เป็นอุปกรณ์ช่วยป้องกันอันตราย
จากมลพิษเข้าสู่ร่างกายโดยผ่านทางปอด ซึ่งเกิดจากการหายใจเอามลพิษ เช่น อนุภาคก๊าซ และไอระเหยที่
ปนเปื้อนอยู่ในอากาศ หรือเกิดจากปริมาณออกซิเจนในอาการไม่เพียงพอ 
อุปกรณ์ป้องกันทางหายใจ แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ 
    4.1 ประเภทที่ทําให้อากาศปราศจากมลพิษ ก่อนที่จะเข้าสู่ทางเดินหายใจ (Air purifying devices) ได้แก่ 
หน้ากากกรองอนุภาค ทําหน้าที่กรองอนุภาคที่แขวนลอยในอากาศ ซึ่งได้แก่ ฝุ่น ฟูม ควัน มิสท ์ ส่วนประกอบที่
สําคัญของหน้ากากกรองอนุภาค ได้แก่ 
        ส่วนหน้ากาก มีหลายขนาด เช่น ขนาด ¼ หน้า ขนาด ½ หน้า หรือขนาดเต็มหน้า 
        ส่วนกรองอากาศ ประกอบด้วยวัสดุกรองอากาศ (Filter) ที่นิยมใช้มี 3 ลักษณะ คือ 
            ชนิดเป็นแผ่น ทําจากเส้นใยอัด ให้มีความพอเหมาะสําหรับกรองอนุภาค โดยให้มีประสทิธิภาพการกรอง
อากาศสูงสุด และแรงต้านทานต่อการหายใจเข้าน้อยที่สุด 
            ชนิดที่วัสดุกรองอากาศถูกบรรจุอยู่ในตลับแบบหลวม ๆ เหมาะสําหรับกรองฝุ่น 
            ชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง โดยนําวัสดุกรองอากาศที่มีลักษณะเป็นแผ่นบางมาพับขึ้นลงให้เป็นจีบบรรจุใน
ตลับ เพื่อเพิ่มพ้ืนที่ผิวสําหรบัอนุภาคท่ีจะไปเกาะ และลดแรงต้านการหายใจ 
        สายรัดศีรษะ ซึ่งสามารถปรับได้ตามต้องการ เพื่อให้กระชับกับหน้าผู้สวมใส่อยู่เสมอ 
        นอกจากนี้ ยังมีหน้ากากกรองอนุภาคชนิดใช้แล้วทิง้ ส่วนประกอบของหน้ากาก คือ หน้ากาก และวัสดุกรอง
จะรวมไปชิ้นเดียวกัน ส่วนบนของหน้ากากมีแผ่นโลหะอ่อน ซึ่งสามารถปรับให้โค้งงอได้ตามแนวสันจมูก เพื่อช่วย
ให้หน้ากากแนบกับใบหน้าผู้สวมใส่หน้ากากกรองก๊าซไอระเหย ทําหน้าทีก่รองก๊าซและไอระเหย ที่แขวนลอยอยู่ใน
อากาศ 
ส่วนประกอบที่สําคัญของหน้ากากกรองก๊าซและไอระเหย คือ ส่วนหน้ากาก และสายรัดศีรษะ เช่นเดียวกับที่กล่าว
มาข้างต้น 
        ส่วนกรองอากาศ เป็นตลับหรือกระป๋องบรรจุสารเคมี ซึ่งเป็นตัวจับมลพิษโดยการดูดซับ หรือทาํปฏิกิริยากับ
มลพิษ ทําให้อากาศที่ผ่านตลับกรองสะอาด ปราศจากมลพิษ ส่วนกรองอากาศนี้สามารถใช้ได้เฉพาะสําหรับก๊าซ 
หรือไอระเหย แต่ละประเภทตามที่ระบุไว้เท่านั้น เช่น ส่วนกรองอากาศที่ใช้กรองก๊าซแอมโมเนีย จะสามารถ
ป้องกันเฉพาะก๊าซแอมโมเนยีเท่านั้น ไม่สามารถป้องกันมลพิษชนิดอ่ืนได้ เป็นต้น ดังนั้น ผู้ที่จะใช้หน้ากากกรอง
ก๊าซและไอระเหย ควรเลือกซือ้และหรือเลือกใช้ให้เหมาะสมกับชนิดของมลพิษที่จะป้องกัน ตามที่ American 
National Standard ได้กําหนดมาตรฐาน (ANSI K 13.1-1973) รหัสสีของตลับกรองสําหรับกรองก๊าซและไอ
ระเหยชนิดต่าง ๆ มดัีงนี ้
        ชนิดมลพิษ        สีที่กําหนด 
        ก๊าซที่เป็นกรด        ขาว 
        ไอระเหยอินทรีย์        ดํา 
        ก๊าซแอมโมเนีย        เขียว 
        ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์       น้ําเงิน 
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        ก๊าซที่เป็นกรด และไอระเหยอินทรีย์      เหลือง 
        ก๊าซที่เป็นกรด แอมโมเนีย และไอระเหยอินทรีย์    น้ําตาล 
        ก๊าซที่เป็นกรด แอมโมเนีย คาร์บอนมอนอกไซด์ ไอระเหยอินทรีย์  แดง 
        ไอระเหยอื่น ๆ และก๊าซที่ไม่กล่าวไว้ข้างต้น     เขียวมะกอก 
        สารกัมมันตรังสี (ยกเว้น ไทรเทียม และโนเบลก๊าซ)    ม่วง 
        ฝุ่น ฟูม มิสท์        ส้ม 
 
หน้ากากกรองก๊าซและไอระเหย มีอยู่ 3 ประเภท คือ 
            หน้ากากกรองก๊าซและไอระเหยชนิดตลับกรองสารเคมี สามารถป้องกันก๊าซ และไอระเหยที่ปนเปื้อนใน
อากาศที่ความเข้มข้นประมาณ 10-1,000 ppm. ไม่เหมาะที่จะใช้กรณีทีม่ีความเข้มข้นสูงในระดับที่อาจเป็น
อันตรายต่อชีวิตทันที (Immediately dangerous to life or health level - IDHL) ยกเว้นในกรณีทีใ่ช้หนีออก
จากบริเวณอันตรายนั้น ซึ่งใช้เวลาสั้น ๆ 
            หน้ากากกรองก๊าซ (Gas mask) มีลักษณะคล้ายหน้ากากกรองก๊าซและไอระเหยชนิดตลับกรองสารเคมี 
ต่างกันตรงส่วนที่บรรจุสารเคมี เพื่อทําใหอ้ากาศที่ปนเปื้อนด้วยมลพิษสะอาด ก่อนที่จะถูกหายใจเขา้สู่ทางเดิน
หายใจเท่านั้น ซึ่งแบ่งเป็น 
               - ชนิดที่กระป๋องอยู่ที่คางบรรจุสารเคมีประมาณ 250 - 500 ลบ.ซม. ใช้กับหน้ากากเต็มหน้า 
               - ชนิดที่กระป๋องบรรจุสารเคมอียู่ด้านหน้า หรือด้านหลังบรรจุสารเคมี 1,000-2,000 ลบ.ซม. ใช้กับ
หน้ากากเต็มหน้า 
            หน้ากากที่ทําให้อากาศสะอาด ชนิดที่มีพลังงานช่วยเป่าอากาศเข้าในในหน้ากาก (Powered air-
purifying respirator) หน้ากากชนิดนี้มีส่วนประกอบคล้ายกับหน้ากากป้องกันก๊าซและไอระเหย และหนา้กาก
กรองก๊าซ มีสิ่งที่เพิ่มขึ้นคือ มเีครื่องเป่าอากาศให้ผ่านตลับ หรือกระป๋องสารเคมี ซึ่งจะช่วยลดแรงต้านทานการ
หายใจเข้าของผู้สวม ทําให้ผูส้วมรู้สึกสบายขึ้น 
ข้อปฏิบัติในการใช้หน้ากากประเภทที่ทําให้อากาศสะอาดก่อนเขา้สู่ทางเดินหายใจ 
            เลือกขนาดหน้ากากให้เหมาะ เพือ่ไม่ให้มีช่องว่างระหว่างหน้าและขอบหน้ากาก 
            เลือกวัสดุกรองอนุภาค หรือตลับกรองมลพิษ (Cartridges) หรือกระป๋องกรองมลพิษ (Canisters) ให้
เหมาะสมกับชนิดมลพิษที่ต้องการกรอง 
            ใส่สว่นที่ทําหน้าที่กรองมลพิษกับตัวหน้ากาก 
            ตรวจสอบรอยรั่ว หรือช่องว่างที่ทําให้อากาศเข้าไปในหน้ากาก โดยทดสอบ negative pressure และ 
positive pressure 
                วิธีทดสอบ negative pressure โดยใช้ฝ่ามือปิดทางที่อากาศเข้าให้สนิท แล้วหายใจเข้า ตัวหน้ากาก
จะยุบลงเล็กน้อย และคงค้างไว้ในสภาพนั้นประมาณ 10 วินาที แสดงว่า ไม่มีรอยรั่วที่อากาศจะไหลเข้าไปใน
หน้ากากได้ 
                วิธีทดสอบ positive pressure โดยการปิดลิ้นอากาศออก แล้วค่อย ๆ หายใจออก ถ้าเกดิความดัน
เพิ่มขึ้น ในหนา้กากแสดงว่า หน้ากากไม่มีรอยรั่ว 
            ขณะสวมหน้ากาก หากได้กลิ่นกา๊ซหรือไอระเหย ควรเปลี่ยนตลับกรองหรือกระป๋องกรองมลพิษทันท ี
            หน้ากากแบบ powered air purifying ควรตรวจสอบท่อส่งอากาศ และข้อต่อต่าง ๆ ที่อาจทําให้ก๊าซ
หรือไอระเหยรั่วซึมเข้าไปได้ 
     4.2 ประเภทที่ส่งอากาศจากภายนอกเข้าไปในหน้ากาก (Atmosphere - supplying respirator) เป็น
อุปกรณ์ป้องกันทางหายใจ ชนิดที่ต้องมีอุปกรณ์ส่งอากาศ หรือออกซิเจนให้กับผู้สวมใสโ่ดยเฉพาะ แบ่งเป็น 
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    ชนิดที่แหลง่ส่งอากาศติดที่ตัวผู้สวม (Self contained breathing apparatus หรือที่เรียกว่า SCBA) ผู้สวมจะ
พกเอาแหล่งส่งอากาศ หรือถังออกซิเจนไปกับตัว ซึ่งสามารถใช้ได้นานถึง 4 ช่ัวโมง ส่วนประกอบของอุปกรณ์นี้ 
ประกอบด้วยถังอากาศ สายรัดถังติดกับผู้สวม เครื่องควบคุมความดันและการไหลของอากาศจากถังไปยังหน้ากาก 
    ท่ออากาศ และหน้าชนิดเต็มหน้า หลักการทํางานของอุปกรณ์นี้ มี 2 แบบ คือ 
        แบบวงจรปิด หลักการคือ ลมหายใจออกจะผ่านเข้าไปในสารดูดซับ เพื่อกําจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แล้ว
กลับเข้าไปในภาชนะบรรจุออกซิเจนเหลว หรือออกซิเจนแข็ง หรือสารสร้างออกซิเจน แล้วกลับเข้าสูห่น้ากากอีก
ครั้ง 
        แบบวงจรเปิด หลักการคือ ลมหายใจออกจะถูกปล่อยออกไปไม่หมุนเวียนกลับมาใช้อีก อากาศที่หายใจเข้า
แต่ละครั้ง มาจากถังบรรจุออกซิเจน 
    ชนิดที่ส่งอากาศไปตามท่อ (Supplied air respirator) แหล่งหรือถังเก็บอากาศจะอยู่ห่างออกไปจากตัวผู้สวม 
อากาศจะถูกส่งมาตามท่อเข้าสู่หน้ากาก 
ข้อปฏิบัติในการใช้อปุกรณป์้องกันทางหายใจ แบบสง่อากาศจากภายนอกเขา้ไปในหนา้กาก 
    ตรวจอุปกรณ์ทุกส่วนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยก่อนใช้งาน 
    ปรับอัตราการไหลของออกซิเจนให้เหมาะสม หน้าปัทม์บอกปริมาณออกซิเจนควรอยู่ในสภาพที่ผู้สวมใส่
สามารถเห็นได้ชัดเจน 
    ขณะสวมหน้ากากอยู่ หากได้กลิ่นสารเคมี ควรรีบออกจากบริเวณนั้นทันท ี
    ควรมีท่อสํารอง และสารชว่ยชีวิตในกรณีฉุกเฉินหรือเกดิอุบัติเหตุขึ้น เช่น ท่อนําส่งอากาศชํารุด เป็นต้น 
    ผู้สวมใส่ต้องได้รับการฝึกอบรมวิธีการใช้งานมาเป็นอย่างดี 
    ต้องมีการบํารุงรักษาที่ดี เช่น ตรวจสอบถังอากาศ เครื่องควบคุมความดัน และการไหลเวียนของอากาศ ตาม
คําแนะนําของผู้ผลิต 
การทําความสะอาดหนา้กาก (Facepieces) 
    ถอดส่วนกรองอากาศ เช่น ตลับ หรือกระป๋องบรรจุสารเคมีออกจากตัวหน้ากาก นําหน้ากากไปล้างด้วยน้ําอุ่น 
และสบู่ โดยใชแ้ปรงนิ่ม ๆ ขดัเบา ๆ 
    นําไปฆ่าเชื้อโรคโดยจุ่มลงในสารละลายไฮโปคลอไรท์ 2 นาที แล้วตามด้วยน้ําสะอาด ปล่อยทิ้งไว้ใหแ้ห้ง 
    ประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ เข้าที่ และตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนเก็บ โดยเก็บในที่สะอาด ไม่ปนเปื้อนฝุ่นสารเคม ี
หรือถูกแสงแดด 
 5. อุปกรณ์ป้องกันลําตัว (Body Protection Devices) เป็นอุปกรณ์ที่สวมใส่เพื่อป้องกันอันตรายจากการ
กระเด็นหกรดของสารเคมี การทํางานในที่มีความร้อนสูง หรือมีสะเก็ดลูกไฟ เป็นต้น 
    ชุดป้องกันสารเคมี ทําจากวัสดุที่ทนต่อสารเคมี เช่น โพลีเมอร์ ใยสังเคราะห์ Polyester และเคลอืบด้วย 
polymer ชุดป้องกันสารเคมีมีหลายแบบ เช่น ผ้ากันเปื้อน ป้องกันเฉพาะลําตัว และขา เสื้อคลุมป้องกันลําตัว 
แขน และขา เป็นต้น 
    ชุดป้องกันความร้อน ทําจากวัสดุที่สามารถทนความรอ้น โดยใช้งานที่มีอุณหภูมิสูง ถึง 2000ºF เช่น ผ้าที่ทอ
จากเส้นใยแข็ง (glass fiber fabric) เคลือบผิวด้านนอกด้วยอลูมิเนียมเพื่อสะท้อนรังสีความร้อน หรือทําจากหนัง
เพื่อใช้ป้องกันความร้อน และการกระเด็นของโลหะที่ร้อน 
    ชุดป้องกันการติดไฟ จากประกายไฟ เปลวไฟ ลูกไฟ วัสดุจากฝ้าย ชุบด้วยสารป้องกันการติดไฟ 
    เสื้อคลมุตะกั่ว เป็นเสื้อคลมุที่มีช้ันตะกั่วฉาบผิว วัสดุทาํจากผ้าใยแก้วฉาบตะกั่ว หรือพลาสติกฉากตะกั่ว 
ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ขณะทํางาน เพื่อป้องกันการสัมผสัรังส ี
ข้อควรปฏิบติัเก่ียวกับใช้อุปกรณ์ป้องกันลาํตัว 
    ทําความสะอาดตามคําแนะนําของผู้ผลิต 
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    ขณะทําความสะอาด ควรตรวจรอยชํารุด เพื่อทําการซ่อมแซม 
    เก็บไว้ในทีส่ะอาด และอุณหภูมิพอเหมาะ 
 6. อุปกรณ์ป้องกันมือ (Hand Protection Devices) สวมใส่เพื่อลดการบาดเจ็บของอวัยวะส่วนนิ้ว มือ 
และแขน อันเนื่องมาจากการทํางาน มีหลายชนิด ได้แก่ 
    ถุงมือป้องกันความร้อน ใช้สําหรับงานที่ต้องจับต้องกับวัตถุที่ร้อน เช่น งานเป่าแก้ว รีดเหล็ก ถลุงโลหะ เป็นต้น 
วัสดุที่ใช้ทําถุงมือมีหลายชนิด ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของวัตถุที่ต้องสัมผัส เช่น ถุงมือที่ทาํจากวัสดุที่มีสว่นผสมของแรใ่ย
หิน อะลูมิเนียม หนัง เป็นต้น 
    ถุงมือป้องกันสารเคมี ทําจากยาง นีโอพรีน ไวนิล และโพลีเมอร์ 
    ถุงมือป้องกันไฟฟ้า ทําจากยาง ต้องได้มาตรฐานรับรองคุณภาพ และทดสอบการรั่ว ถุงมอืประเภทนี้แบ่งเป็น 5 
ประเภท ตามความสามารถในการต้านไฟฟ้า คือ 
    ประเภท  ไฟฟ้ากระแสสลับที่ทดสอบ  ไฟฟ้าตรงที่ทดสอบ แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่ให้ใช้งานได้ 
    0   5,000     20,000     1,000 
    1   10,000    40,000     7,500 
    2   20,000    50,000     17,000 
    3   30,000    60,000     26,500 
    4   40,000    70,000                        36,000 
    ถุงมือป้องกันการขีดข่วนของมีคม และรังสี เป็นถุงมือทีท่ําจากผ้า หนงั ถุงมือตาข่ายลวดทําจากลวด ซึ่งถักเป็น
ถุงมือ 
ข้อปฏิบัติในการใช้อปุกรณป์้องกันมือ 
    ทําความสะอาดทุกครั้ง หลังการใช้งาน ด้วยน้ําสบู่ ตามด้วยน้ําสะอาด และตากใหแ้ห้ง 
    เก็บไว้ในทีส่ะอาด 
 7. อุปกรณ์ป้องกันเท้า (Foot Protection Devices) สวมใส่เพื่อป้องกันส่วนของเท้า นิ้วเท้า หน้าแข้ง 
ไม่ให้สมัผัสกับอันตรายจากการปฏิบัติงาน มีหลายชนิด ได้แก่ 
    รองเท้านิรภัย ชนิดหัวรองเท้าเป็นโลหะ สามารถรับน้ําหนักได้ 2,500 ปอนด์ และทนแรงกระแทกของวัตุหนัก 
50 ปอนด์ ที่ตกจากที่สูง 1 ฟุตได้ เหมาะสําหรับใช้ในงานก่อสร้าง อุตสาหกรรมอื่น ๆ 
    รองเท้าป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า วัสดุที่ใช้ทําจากยางธรรมชาติ หรือยางสังเคราะห์ 
    รองเท้าป้องกันสารเคมี ทาํจากวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี เช่น ไวนิล นีโอพรีน ยางธรรมชาติ หรือ
ยางสังเคราะห์ แบ่งเป็นชนิดที่มีหัวโลหะ และไม่มีหัวโลหะ 
 8. อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง การทํางานในที่สูง เช่น งานก่อสร้าง งานทําความสะอาด งานไฟฟ้า 
จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง ได้แก่ 
    เข็มขัดนิรภัย ประกอบด้วยตัวเข็มขัด และเชือกนิรภัย ตัวเข็มขัดทําด้วยหนัง เส้นใยจากฝ้าย และใยสังเคราะห์ 
ได้แก่ ไนล่อน 
    สายรัดตัวนิรภัย หรือสายพยุงตัว เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับงานที่เสี่ยงภัย ทํางานในที่สูง ออกแบบมาเพื่อให้
ผู้ใช้งานสามารถเคลื่อนตัวขณะทํางานได้ หรือช่วยพยุงตัวให้สามารถทํางานได้ ในที่ไม่มจีุดยึดเกาะตัวในขณะ
ทํางาน ทําจากวัสดุประเภทเดียวกับเข็มขัดนิรภัย มี 3 แบบ คือ ชนิดคาดหน้าอก เอว และขา และชนิดแขวนตัว 
    สายช่วยชีวิต เป็นเชือกที่ผูกหรือยึดติดกับโครงสร้างของอาคาร หรือส่วนที่มั่นคง เชือกนี้จะถูกต่อเข้ากับเชือก
นิรภัย และเขม็ขัดนิรภัย หรอืสายรัดตัวนิรภัย (สายพยุงตัว) 
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ข้อปฎิบัติเก่ียวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สงู 
    ก่อนใช้เข็มขัดนิรภัย ผู้ใชค้วรตรวจสอบการฉีก ปริ ขาด หรือรอยตัด ถ้าพบไม่ควรนํามาใช้งาน เมื่อใช้ไป 1-3 
เดือน ควรให้ผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบ 
    การล้างทําความสะอาด ควรทําเดือนละครั้ง เมื่อมีการใช้งานทุกวัน หรือเมื่อเกิดความสกปรกมาก โดยล้าง
น้ําอุ่น และสบูก่รด ตามด้วยน้ําสะอาด และปล่อยให้แห้งที่อุณหภมูิห้อง เข็มขัดนิรภัยหนัง ก่อนที่จะแห้งสนิทควร
ชโลมหนังด้วยน้ํามันระหุ่ง หรือน้ํามันถั่วเหลืองเพื่อเป็นการรักษาหนัง 
  
      11.2 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental issues) 
 - สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและความปลอดภัย (ENV) 
 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพขององค์กรเอื้อต่อความปลอดภัยและความผาสกุของผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และผู้มา
เยือน องค์กรสร้างความมั่นใจว่าผู้อยู่ในพื้นที่อาคารสถานที่จะปลอดภัยจากอัคคีภัย วัสดุและของเสียอันตราย หรือ
ภาวะฉุกเฉินอื่นๆ  
ออกแบบและการจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยของอาคารเอื้อต่อความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความปลอดภัยและ
สวัสดิภาพ 
      (1) โครงสร้างอาคารสถานที่ขององค์กรเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกําหนดในการตรวจสอบ
อาคารสถานที่     ความเป็น ส่วนตัวของผู้ป่วย และการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 
    (2) มีผู้ได้รับมอบหมายให้กํากับดูแลระบบงานบริหารอาคารสถานที่และการรักษาความปลอดภัย (อาจ
เป็นบุคคลเดียวกันหรือหลายคน) มีการติดตามและปรับปรงุระบบงานดังกล่าวในทุกแง่มุม 
    (3) องค์กรตรวจสอบอาคารสถานที่และสิง่แวดล้อมเพื่อค้นหาความเสี่ยงและการปฏิบัติที่ไม่ปลอดภัย  
ด้านสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยทุกหกเดือนในพื้นที่ให้บริการผู้ป่วย / ผู้มาเยือน และทุกปีในพื้นที่อ่ืนๆ 
    (4) องค์กรประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในเชิงรุก จัดทําแผนบรหิารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
และนําไปปฏิบัติ เพื่อลดความเสี่ยงที่ระบุไว้ ป้องกันการเกิดอันตราย ตอบสนองต่ออุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น ธํารงไว้ซึ่ง
สภาพอาคารสถานที่ที่สะอาดและปลอดภัยสําหรับผู้ป่วย / ผู้มาเยือน และบุคลากร 
    (5) บุคลากรทุกคนได้รับความรู้และการฝึกอบรมเกี่ยวกับบทบาทในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย
และเอื้อต่อทํางาน  อย่างมีประสิทธิผล 
 องค์กรจัดการต่อวัสดุและของเสียอันตรายอย่างปลอดภัย ด้วยการระบุรายการวัสดุและของเสียอันตรายที่
ใช้หรือที่เกิดขึ้น, ใช้กระบวนการที่ปลอดภัยในการเลือก สัมผสั จัดเก็บ เคลื่อนย้าย ใช้ และกําจัดวัสดุและของเสีย
อันตรายดังกล่าว 
 
 11.3 การปอ้งกันอัคคีภัย / การป้องกัน (Fire prevention / protection) 
ความปลอดภัยจากอัคคีภัย 
 (1) องค์กรจัดทําแผนความปลอดภัยจากอัคคีภัยและนําไปปฏิบัติ. แผนครอบคลุม การป้องกัน / การลด
ความเสี่ยงจากอัคคีภัย, การตรวจจับแต่เริ่มแรก, การดับเพลิง, และการเคลื่อนย้าย / ขนย้ายออกจากอาคารอย่าง
ปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัยหรือภาวะฉุกเฉิน 
 (2) องค์กรให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักทั่วทั้งองค์กร และดําเนินการฝึกซ้อมแผนอคัคีภัยอย่าง
สม่ําเสมอมีการค้นหาจุดอ่อนและโอกาสพัฒนา, ประเมินความพร้อมใช้ของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ, ประเมิน 
ประสิทธิผลของการฝึกอบรมเพื่อรองรับอัคคีภัย, และประเมินความรู้ของบุคลากรจากการฝึกซ้อม 
 (3) องค์กรตรวจสอบ ทดสอบ บํารุงรักษาระบบและเครื่องมือต่างๆ ในการป้องกันและควบคุมอัคคีภัย อย่
างสม่ําเสมอ 



 

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการระบบเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล 
 

- 69 -

 
 11.4 การจัดการฉุกเฉิน (Emergency management) 
การจัดการกับภาวะฉุกเฉิน (emergency) ได้แก่เหตุการณ์ซึ่งเกิดจากธรรมชาติหรือนฎ้ามือของมนุษย์ที่มีผลสร้าง
ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย (พายุ น้ําท่วม แผ่นดินไหว) ทําให้บริการผู้ป่วยต้องหยุดชะงัก (ไฟฟ้า 
ประปา โทรศัพท์ไม่สามารถใช้การได้) หรือทําให้ความต้องการบริการเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน (อาวุธชีวภาพ ตึกถล่ม 
อุบัติเหตุหมู่) 
 (1) องค์กรดําเนินการวิเคราะห์ความล่อแหลมต่อการเกิดอันตราย เพื่อระบุภาวะฉุกเฉินที่เป็นไปได้และ
องค์กรต้องเข้าไปมีบทบาทในการให้บริการ 
 (2) องค์กรจัดทําแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน ครอบคลุมการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภัยพิบัติ การ
ดําเนินงานเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน และนําไปใช้ปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ 
(3) องค์กรดําเนินการฝึกซ้อมอย่างสม่ําเสมอ เพื่อทดสอบการจัดการเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 
 การดําเนินงานเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน ควรครอบคลุมการดูแลผู้ป่วย การแยกผู้ป่วยและการจัดการสิ่ง  
ปนเปื้อน  กิจกรรมช่วยเหลือ  เจ้าหน้าที่และครอบครัว การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็น ระบบสาธารณูปโภค การ
รักษาความปลอดภัย การสื่อสาร     การเคลื่อนย้าย การจัดเตรียมสถานที่สํารอง การประสานงานกับองค์กรอื่น 
และการรายงาน 

 
 
 
 
 

“ รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ใยต้องกลัวพ่าย  
รู้แต่เรา ไม่รู้เขา รบทุกครั้ง ใช่จะชนะทุกครั้ง 
ไม่รู้เขา ไม่รู้เรา กรําศึกทุกครั้ง พ่ายทุกครา ” 
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