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บทคัดยอ
เทคโนโลยีดานสุขภาพ โดยเฉพาะเครื่องมือแพทย มีการพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็ ว ดั ง นั้ น จึ ง ต อ งมี ก ารจั ด การเทคโนโลยี เพื่ อ ให เ กิ ด การจั ด สรร และการเลื อ กใช ที่ มี
ประสิทธิภาพ ในประเทศไทยการจัดการเทคโนโลยีหรือเครื่องมือแพทยในระดับโรงพยาบาลที่เปน
ระบบนั้น พบวา มี การศึกษาคอนขางน อย การศึกษานี้มี วัต ถุ ประสงคเพื่อ พัฒ นารู ปแบบในการ
บริหารจัดการเครื่องมือแพทยในระดับโรงพยาบาล ใหเกิดการวางแผน การเลือกใช การจัดสรร ให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด วิธีการศึกษา เปนการศึกษาเชิงพรรณนา แบบ Action Research ระยะเวลา
ศึกษา ตั้งแต 1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2550 กลุม เปาหมายไดแก สถานพยาบาลที่มีความ
สมัครใจเขารวมโครงการ จําแนกเปนโรงพยาบาลศูนยจากภาคตางๆ ภาคละ 1 แหง จํานวน 5 แหง
และโรงพยาบาล/สถาบัน สังกัดกรมการแพทย 3 แหง รวม 8 แหง ดําเนินการโดยการจัดอบรมให
ความรูดานการบริห ารจัดการเทคโนโลยีทางการแพทยกับผู บริหาร และผูเกี่ยวของในหนวยงาน
พัฒ นารู ปแบบการบริ ห ารจั ดการใน 4 กระบวนการเปน เบื้องตน ดัง นี้ 1.คณะกรรมการจั ดการ
เครื่องมือแพทยของโรงพยาบาล 2.ระบบการลงทะเบียนเครื่องมือแพทย 3.การจัดทําแผนระยะกลาง
หรือระยะยาว 4.การทบทวนการใชบริการเครื่องมือแพทย (utilization review) นําเสนอใหหนวยงาน
แตละแห ง จากนั้ น ประชุ ม แลกเปลี่ยนเรี ยนรู เยี่ยมศึกษาระหวางหน วยงาน เก็บขอมู ลโดยการ
สัมภาษณ การนําเสนอผลงาน และการสัง เกต ผลการศึกษา จํ าแนกตามกระบวนการไดดังนี้ 1)
โรงพยาบาล/สถาบันที่มีคณะกรรมการบริหารจัดการเครื่องมือแพทยที่เปนคณะเดียว จาก 1 แหง
เพิ่ม เปน 7 แห ง ส วน อีก 1 แห ง ยัง คงเปน คณะกรรมการชุ ดยอย ตามหน าที่ ความรั บผิ ดชอบ
องคประกอบคณะกรรมการทุกแหงเปนสหวิชาชีพ 2) การลงทะเบียนเครื่องมือแพทย มีหนวยงาน 5
แห ง ที่ ใ ช โ ปรแกรมที่ มี ห น วยการบริ ห ารจั ดการเครื่ องมื อแพทย ที่ กรมการแพทย ร วมกับ กอง
วิศวกรรมการแพทย กรมสนั บสนุ น บริ การสุ ขภาพ พัฒนาขึ้น จากโปรแกรมซ อมบํารุ ง ของกอง
วิศวกรรมการแพทย มี 2 แหง ใชโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเองโดยฝายชาง และอีก 1 แหง ใชรวมกัน
ระหว า งโปรแกรมของกองวิ ศ วกรรมการแพทย และโปรแกรมจากการจ า งบริ ษั ท เอกชน
(Outsourcing) 3) การจัดทําแผนระยะกลาง หรือระยะยาว มีเพียงหนวยงาน 2 แหง ที่มีการจัดทํา
แผนระยะกลาง (3-4 ป) และ 1 ใน 2 แห ง นี้ มีแผนระยะยาวร วมดวย โดยมี แผนการประเมิ น
เทคโนโลยี ท างการแพทยร ว มด ว ย 4) การทบทวนการใช บ ริ ก ารเครื่ อ งมื อแพทย (Utilization
reviews) มี 7 แหง ที่มีการดําเนินการ สวนอีก 1 แหง อยูระหวางเริ่มดําเนินการ โดยเครื่องมือแพทย
สวนใหญที่มีการทบทวน เปนเครื่องมือที่มีปญหาขาดแคลนหรือมีไมพอใช ไดแก เครื่องชวยหายใจ,
Infusion pump รองลงมาจะเปนเครื่องมือแพทยที่มีราคาแพง ไดแก CT Scan, เครื่องดมยาสลบ
เครื่อง Laser ที่ใชในการผาตัด สรุปและขอเสนอแนะ ทุกหนวยงานตางใหความสําคัญการบริหาร
จัดการเครื่องมือแพทย แตที่ผานมาการบริหารจัดการเครื่องมือแพทยเปนเพียงการตั้งรับปญหาที่
เกิดขึ้นจากการใชเครื่องมือ มีผลลัพธทางคลินิกไมชัดเจน ดังนั้น การจัดการเครื่องมือแพทยอยางมี

ข
ระบบ สามารถทําใหมีการใชทรัพยากรอยางคุมคา และคุมทุน เกิดการประหยัดงบ ประมาณ รวมทั้ง
มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง การวางแผนจึงเปนจุดเริ่มตนของการจัดการ ตองมีความสอดคลองและ
สนั บสนุ น ยุท ธศาสตร วิสั ยทั ศน พัน ธกิจ ของหน วยงานนั้ นๆ รวมทั้ง ตองมี การเชื่ อมโยงกับการ
วางแผนในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของดวย ที่สําคัญตองมีขอมูลเพื่อการวางแผน และการวางแผนนั้น
ต อ งมี ค วามต อ เนื่ อ ง ตั้ ง แต ค วามเหมาะสม ในการรั บ เทคโนโลยี ไปจนถึ ง การเลิ ก ใช
เทคโนโลยี การดํา เนิ น การนี้ หากผู บ ริ ห ารไม ใ ห ความสํ าคัญ ก็อ าจจะทํ าให เกิ ดปญ หาติ ดขั ด
เนื่องจากผูที่รับผิดชอบอาจจะรูสึกวามีภาระงานที่เพิ่มขึ้น เกิดความเครียดในองคกร ดังนั้น การให
ความรู เพื่อสรางความตระหนักใหกับบุคลากรเปนสิ่งสําคัญ ที่จะทําใหเกิดความรวมมือกัน.
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กิตติกรรมประกาศ
คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณ ผูอํานวยการ คณะผูบริหาร และผูเกี่ยวของ ในการบริหาร
จัดการเครื่องมือแพทย ในโรงพยาบาล / สถาบัน นํารอง 8 แหง ที่ใหความรวมมือในการศึกษาครั้งนี้
ขอขอบคุณ นายแพทยอนุวัฒน ศุภชุติกุล ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล รองศาสตราจารยนายแพทยพิสฐิ พิรเวช ศูนยนวัตกรรมระบบบริหารบริการสุขภาพ
ไทย พันเอกนายแพทยดุสติ สถาวร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ที่กรุณาใหความรูใ นเรื่องการ
บริหารจัดการเครื่องมือแพทย และมีสวนรวมในการใหขอมูล แสดงความคิดเห็น และขอแนะนําที่
เปนประโยชนยงิ่
ขอขอบคุณ นายศิริชัย ชละเอม วิศวกร 7 และนายอาทิตย ชุมทอง นายชางเทคนิค 6
กองวิศวกรรมการแพทย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในการพัฒนาโปรแกรมการบริหารจัดการ
เครื่องมือแพทย ทีใ่ ชในโครงการวิจัยนี้
ขอขอบคุณ อธิบดีกรมการแพทย ในการสนับสนุนนโยบายดานการประเมินเทคโนโลยีทาง
การแพทย และงบประมาณในการจัดทํา รวมทัง้ ขอขอบคุณ เจาหนาที่กลุม ภารกิจวิชาการ เจาหนาที่
ฝายบริหารทั่วไป สํานักพัฒนาวิชาการแพทย ที่มสี วนสนับสนุนใหการดําเนินงานนี้สําเร็จลุลวงไป
ดวยดี
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บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
วัตถุประสงค
คํานิยาม
กลุมเปาหมาย
ระยะเวลาดําเนินการ
กรอบแนวคิด
วิธีการศึกษา
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
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ผลการศึกษา
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ของประเภทและขนาดของประชากรศึกษา
สวนที่ 2 ขอมูลพื้นฐานรูปแบบการบริหารจัดการเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล
สวนที่ 3 ขอมูลผลการดําเนินการบริหารจัดการเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล
(ปที่ 1)
สวนที่ 4 ขอมูลการดําเนินการบริหารจัดการเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล/สถาบัน
นํารอง 8 แหง (ปที่ 2)
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บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทยมีความกาวหนา และมีการเปลี่ยนแปลงไปอยาง รวดเร็ว
ประกอบกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและความสนใจในสุขภาพของประชาชนที่มมี าก
ขึ้น รวมทัง้ การเปลี่ยนผานทางระบาดวิทยา ทําใหมีการใชเทคโนโลยีทางการแพทยโดยเฉพาะ
เครื่องมือแพทยชนิด high technology เครื่องมือแพทยเหลานี้มักมีราคาแพง และมีการใชที่ซับซอน
มากขึ้น ซึ่งอาจจะมีโอกาสกอใหเกิดผลแทรกซอนหรือผลเสียตอสุขภาพของผูปวยไดเสมอ มากหรือ
นอย อาจจะเปนผลทางตรงหรือทางออมก็ได การนําเทคโนโลยีใดๆ ก็ตามมาใชในทางการแพทยไม
วาจะเปนระดับเวชปฏิบัติ หรือระดับนโยบายสาธารณชนนั้น จําเปนตองประเมินความเสี่ยงที่เปน
ผลเสียดวยเสมอ ซึ่งในปจจุบนั เทคโนโลยีทางการแพทยที่ใชอยูในประเทศไทย ยังขาดการประเมินที่
เปนระบบ ทําใหผตู ัดสินใจเชิงนโยบาย และผูปฏิบัติวิชาชีพใชเทคโนโลยีที่มผี ลดีมากกวาผลเสียใน
สัดสวนนอยกวาที่ควร จะเปน1
แมวาจะมีเครื่องมือแพทยที่มีการวินิจฉัยที่ถูกตองมากขึน้ สงผลใหการรักษาพยาบาลไดผลดี
กวาเดิมแตเทคโนโลยีเหลานี้กม็ ักจะมีตนทุนคาใชจายสูง หากขาดการกลั่นกรอง การควบคุมในการ
จัดซื้อหรือจัดหามาซึ่งเทคโนโลยีราคาแพงเหลานี้ของสถานบริการสุขภาพตางๆ โดยเฉพาะภาครัฐ
ก็จะทําใหเกิดการใชที่ไมคุมคาและความสูญเปลาทางทรัพยากร รวมทั้งสงเสริมใหมีการใชเกินความ
จําเปนเพื่อความคุมทุนของภาคเอกชน
โดยเฉพาะประเทศที่กําลังพัฒนาอยางเชนประเทศไทย
ยังคงตองนําเขาเครื่องมือแพทยเปนสวนใหญ กอใหเกิดผล กระทบในการเพิ่มขึน้ อยางรวดเร็วของ
คาใชจายเงินเพื่อสุขภาพโดยรวม2 สัดสวนงบประมาณสุขภาพเพิ่มขึ้นจากรอยละ 4.2 ของ
งบประมาณประเทศ ใน พ.ศ. 2532 เปนรอยละ 7.7 ใน พ.ศ. 2541 สวนมากนําไปลงทุนใน
โรงพยาบาลขนาดใหญ สัดสวนงบประมาณลงทุนของกระทรวงสาธารณสุข เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 38.7
ใน พ.ศ. 2540 นับเปนสัดสวนทีส่ ูงที่สุดในรอบ 35 ป คาใชจายดานสุขภาพและงบประมาณดาน
สุขภาพที่สูงขึ้นมากนี้บางสวนเปนผลเนื่องมา จากระบบการจายเงินแบบจายตามรายการ (fee for
services) ทําใหเกิดแรงจูงใจใหมีการใชเทคโนโลยีทางการแพทยราคาแพงในการตรวจวินิจฉัยและ
รักษาโรค รวมทัง้ ความไมโปรงใสในระบบการเบิกจายเงินโดยเฉพาะภาคเอกชน3
จากการศึกษาของ จิ รุต ม ศรี รัตนบัลล และคณะ, 2542 พบวา4 ประเทศไทยยังมี การ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีทางการแพทยประเภทครุภัณฑราคาแพงไมมากนัก และ
การจัดการเทคโนโลยีทางการแพทยในประเทศไทยยังเปนปญหาที่ไมไดรับความสนใจเทาที่ควรจาก
หลายฝายในชวงที่ผานมา การจัดสรรทรัพยากรยังไมมีกฎเกณฑทางวิชาการที่แนชัด มักเปนไป
ตามการตัดสินใจจากสวนกลางมากกวาใหอิสระกับพื้นที่ ทําใหหลายครั้งไมตรงกับความตองการที่
แทจริง และไมสั มพันธกับความพร อมของทรัพยากรในดานอื่นๆ ที่จําเปนตองมีประกอบกัน เช น
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แพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่จะสามารถใชเทคโนโลยีนั้นๆ เจาหนาที่และความพรอมอื่นๆ ใน
การบํารุงรักษาเทคโนโลยี และจากการศึกษาของสมเกียรติ โพธิสัตย และคณะ, 25475 พบวา
สวนใหญกลไกในการเลือกรับเทคโนโลยีทางการแพทยเปนไปตามรูปแบบของสถานบริการ ซึ่งแบง
ออกเปน 4 กลุม คือ 1. โรงพยาบาลขนาดใหญที่เปนโรงเรียนแพทย กลุมนี้จะมีองคความรูและ
รูปแบบในการเลือกรับเทคโนโลยีทางการแพทย สามารถนํามาเปนแบบอยางได 2. โรงพยาบาล
รั ฐ กลุม นี้ จ ะมี รู ปแบบที่ กําหนดโดยกระทรวง ซึ่ ง การจั ดการก็จ ะเปน ไปตามขอ จํ ากัดทางดา น
งบประมาณ และทิศทางของนโยบาย 3. โรงพยาบาลเอกชน มีรู ปแบบที่เปนไปตามมุ มมองของ
โอกาสทางการตลาด 4. กลุมอื่นๆ ก็จะมีความหลากหลายและไมมีรูปแบบที่ชัดเจน โดยภาพรวมทั้ง
4 กลุมนั้น การจัดการเทคโนโลยีทางการแพทยยังไมเปนระบบที่มีประสิทธิภาพนัก
การบริหารจัดการในระบบบริการสุขภาพ6-7 มีเปาหมายเพื่อใหเกิดผลลัพธทางสุขภาพที่ดี
คุณ ภาพทางการแพทยที่ ไ ดม าตรฐาน ภายใตท รั พยากรที่ จํากัด โดยเฉพาะในประเทศที่ กําลัง
พัฒ นา ในสถานการณปจจุ บันที่ โรงพยาบาลมี แนวโน มตองอยูใ นฐานะผู รับความเสี่ยงทางดาน
การเงิน หรือ capitation และการเหมาจายตอโรค เชน ระบบการจายตามกลุมโรค (DRG) ทั้งใน
ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา และระบบประกันสังคมโดยตรง ทําใหเกิดการ manage cost
หรือ cost containment ตางๆ ขึ้น ซึ่งมักจะนําไปสูการลดคุณภาพบริการในที่สุด หากนักบริหารนํา
หลักการบริ ห ารมาใช ใ นระบบสุ ขภาพ (utilization management-UM) ก็จ ะทํ าใหการให บริ การ
สุขภาพมีดุลยภาพของคุณภาพ โดยในกระบวนการบริหารทรัพยากร สุขภาพนี้ก็จะมีกระบวนการ
หนึ่ ง ที่ เรี ยกว า การทบทวนการใช บริ การทรั พ ยากรสุ ข ภาพ (utilization review: UR) เป น
กระบวนการเฝาระวังปญหาการใชทรัพยากรทั้ง แบบเปนรายๆ และในภาพรวม ปจจุบันประเทศ
ไทยมีการรับเทคโนโลยีทางการแพทยมาใช โดยไมไดผานการเลือกรับหรือประเมินที่เปนระบบ จึง
ยังขาดการคํานึงถึงการประเมินความปลอดภัยและผลดีในการรักษา จึงจําเปนจะตองมีการกระทํา
อยางรอบคอบ เพื่อใหไดขอมูลประกอบการพิจารณากอนที่จะมีการตัดสินใจในการนํามาใช และเมื่อ
นํามาใชแลวก็ไมไดมีการทบทวนการใชที่เปนระบบ ทําใหเกิดการใชเทคโนโลยีทางการแพทยไม
เหมาะสมหรือคุมคา เทคโนโลยีทางการแพทยก็มีวงจรชีวิตของตัวเทคโนโลยีเอง โดยมีอยู 5 ระยะ1
คือ 1. ระยะริ เริ่ม คน ควา (innovation) 2. ระยะปรากฏตัว (emergence) 3. ระยะแพร กระจาย
(diffusion) 4. ระยะใชงาน (utilization) 5. ระยะเลิกใชงาน (abandonment) ซึ่งระยะที่ 4 และระยะที่
5 เป น ระยะที่ ไ ม ค อ ยมี ใ ครให ความสํ าคั ญ มากนั ก แตค วามจริ ง แล ว เป น ระยะที่ มี ค วามสํ า คั ญ
เหมื อ นกั น ในการที่ จ ะทํ า ให เ กิ ดการใช ที่ เ หมาะสม โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง จะพบว า ในการเลิ ก ใช
เทคโนโลยีที่ ลาสมั ยก็เปน ปญ หา อัตราการเกิดของ นวัตกรรมมี สู งมากไม สั มพันธกับอัตราการ
ยกเลิก
ในกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีทางการแพทย กระบวนการที่สําคัญกระบวนหนึ่ง
คือ กระบวนการในการจัดหา การพิจารณาเลือกเทคโนโลยีทางการแพทย โดยเฉพาะเครื่ องมื อ
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แพทยราคาแพงมาใชในโรงพยาบาล นอกจากจะตองคํานึงถึงราคาแลวยังตองคํานึงถึงการประเมิน
ความปลอดภัย ผลดีในการรักษา และความคุมคา ซึ่งจะตองมีการกระทําอยางรอบคอบ เพื่อใหได
ขอมูลประกอบการพิจารณากอนที่จะมีการตัดสินใจในการจัดหา หรือการนํามาใช Perry (1988)8 ได
เสนอแนวทางการพิจารณาในระดับสถานพยาบาล ดังนี้
1. ความเหมาะสมสําหรับผูปวย
2. ความเปนไปไดทางการเงิน ตนทุน-ประสิทธิผล อายุการใชงาน และคาใชจายในการ
ดําเนินงาน
3. ความพรอมในดานบุคลากร เจาหนาที่ทางเทคนิคทีไ่ ดรับการฝกฝน แพทยผเู ชี่ยวชาญ
และหนวยบริการสนับสนุน
4. ความพรอมของเทคโนโลยีสํารอง (back-up technologies)
5. ขอจํากัดในการเบิก หรือเรียกคืนคาใชจาย (reimbursement)
ปจจุบันแนวทางในการพิจารณาเลือกใชเทคโนโลยีทางการแพทยหรือเครื่องมือแพทย
ที่จัดสรรกระจายไปยังโรงพยาบาลของรัฐตางๆ ทั่วประเทศ นอกจากจะขึ้นกับความตองการของ
โรงพยาบาลที่สง ขอมูลไปของบประมาณยังสวนกลางแลว ยังขึ้นกับสถานการณของระบาดวิทยาที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหตองมีการจัดหาเครื่องมือแพทยราคาแพง มาใชในการตรวจ
วินิจฉัยหรือรักษาผูปวย ซึ่งเครื่องมือแพทยเหลานี้มักจะมีความซับซอนในการใช รวมทัง้ การจัดสรร
และการนํามาใชยงั อาจจะมาจากปจจัยที่เกี่ยวของกับรัฐบาล เชน ความลําเอียงในการเขาหาการใช
เทคโนโลยี โดยมีผลมาจากแรงหนุนของสาธารณะ และสื่อ มวลชน ปจจัยดานปจเจก เชน การรับรู
ความเสี่ยงของสิ่งตางๆ ที่มผี ลตอสุขภาพ การไดรับขาวสารจากสื่อมวลชน และประสบการณชีวิต
หรือปจจัยที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร ที่มักถูกนํามาใชอยางไมถูกตอง โดยเฉพาะเมื่อนําผล
การศึกษาในกลุมเฉพาะหรือกลุมเสี่ยงมาใชกับกลุม ประชากรทั่วไป จึงมีความจําเปนที่องคกรหรือ
หนวยงานควรจะตองมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ แมวาการมีระบบจัดการที่ไมดีอาจจะไมได
ทําใหเกิดความเสียหายอยางใหญหลวง แตก็ทําใหเกิดความสูญเสียในดานทรัพยากร ความ
ผิดพลาดในการทํางาน และคุณภาพบริการที่ดอยลง ในประเทศไทย การจัดการเทคโนโลยีหรือ
เครื่องมือแพทยในระดับโรงพยาบาลที่เปนระบบนั้น พบวายังมีการศึกษาคอนขางนอย
ดังนั้นการศึกษานี้จึงเปนการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบในการบริหารจัดการเทคโนโลยี
โดยเฉพาะ เครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล ใหเกิดการวางแผน การเลือกใช การจัดสรร ใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด นําไปสูการพัฒนาคุณภาพการใหบริการผูปวยตอไป
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วัตถุประสงค
1. ศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการบริหารจัดการเครื่องมือแพทยในระดับโรงพยาบาล
2. พัฒนาระบบการใหบริการที่เกี่ยวของกับเครื่องมือแพทย
คํานิยาม
เทคโนยีทางการแพทย1 หมายถึง เครื่องมือ ยา วัสดุ อุปกรณ วิธีการ ที่ใชในบริการทาง
การแพทย โดยรวมถึงระบบบริหารจัดการ และระบบสนับสนุน ที่เปนองคประกอบของการดูแลทาง
การแพทย
เครื่องมือแพทยราคาแพง หมายถึง วัตถุทางกายภาพที่ชัดเจนทีใ่ ชในทางการ แพทย เพื่อ
การปองกันโรค วินิจฉัย รักษา และฟนฟูสมรรถภาพ ทีม่ ีราคาตั้งแต 1 ลาน ขึ้นไป
การจั ด การเครื่ อ งมื อ แพทย 9 หมายถึ ง การบริ ห ารจั ด การเครื่ อ งมื อแพทย ใ นระดั บ
โรงพยาบาล/สถาบัน ที่มีตั้งแต การวางแผน (planning), การประเมิ น (assessment), การจัดหา
(acquisition), การใชและการบํารุงรักษา (utilization & maintenance), การเลิกใชงาน (disposition)
กระบวนการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย1 (Technology Assessment) หมายถึง
การศึกษาที่อิงความรู และขอมูลเชิงประจักษ (evidence-based information) ซึ่งมี 5 ขั้นตอน ไดแก
การกําหนดปญหา (problem identification), การสืบคน และรวบรวมขอมูลหลักฐานที่มีอยู
(searching and collecting of evidences), การวิเคราะหขอมูล (analysis of evidences), การ
สังเคราะหขอมูล (synthesis of evidences) และสรุปผลรวมทั้งวางแนวทางปฏิบัติ
กลุมเปาหมาย
- โรงพยาบาลศูนย จากภาคละ 1 แหง
- โรงพยาบาลทั่วไปหรือสถาบันการแพทย ที่สงั กัดกรมการแพทย ที่มีนโยบายดาน
Center of Excellence
และเปนสถานพยาบาลที่มีความสมัครใจเขารวมโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
2 ป (ตัง้ แต 1 ตุลาคม 2548 – 30 กันยายน 2550)

5
กรอบแนวคิด (Conceptual Framework)
กระบวนการจัดการเครื่องมือแพทยใน
ระดับโรงพยาบาล
1. การวางแผน
2. การจัดซื้อจัดหา
3. การประเมินความเหมาะสม
4. การใชงานและการ
บํารุงรักษา
5. การเลิกใช

รูปแบบการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย
ในโรงพยาบาล
1. คณะกรรมการระดับโรงพยาบาล
2. การจัดทําฐานขอมูลเครือ่ งมือ
แพทย
3. การจัดทําแผนระยะกลาง/ระยะ
ยาว
4. การทบทวนการใชบริการเครื่องมือ

การเลือกรับ การจัดสรร การ
ใชเทคโนโลยีทางการแพทย
ที่เหมาะสมในระดับ
โรงพยาบาล

พัฒนาคุณภาพการใหบริการ
ดานสุขภาพ
- การเขาถึง
- คุณภาพ
- การใชเหมาะสมและ
คุมคา

วิธีการศึกษา
เปนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Study) เก็บขอมูลจาก การสัมภาษณ เยี่ยมศึกษา
และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูกันระหวางโรงพยาบาล/สถาบันนํารอง จํานวน 8 แหง จําแนกเปน
โรงพยาบาล/สถาบันในสังกัดกรมการแพทย จํานวน 3 แหง โรงพยาบาลศูนยจากภาคเหนือ 1 แหง
ภาคใต 1 แหง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 แหง และภาคกลาง 1 แหง โดยเปนหนวยงานที่มสี มัคร
ใจในการเขารวมเปนหนวยงานนํารอง
ดําเนินการศึกษาดังนี้
1. จัดอบรมเรื่อง การบริหารจัดการเทคโนโลยีทางการแพทยในระดับโรงพยาบาลใหกับ
ผูบริหาร และผูร ับผิดชอบในการบริหารจัดการเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล
2. ประชุมทีมวิจัยและผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล
ที่สมัครใจเขารวมโครงการ จํานวน 8 แหง เพื่อกําหนดขอบเขตการศึกษา และ
พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครื่องมือแพทยในระดับโรงพยาบาล
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3. สรางแบบสัมภาษณผูบริหาร และผูเกี่ยวของ ในการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย
เพื่อทราบขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นและรูปแบบการบริหารจัดการเครื่องมือ
แพทยในโรงพยาบาล
4. เยี่ยมศึกษาหนวยงานนํารอง ทัง้ 8 แหง และนําเสนอรูปแบบการบริหารจัดการ
เครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล ที่จะใหโรงพยาบาล/สถาบัน เปาหมายทั้ง 8 แหง
นําไปประยุกตใช โดยเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูร ะหวางหนวยงาน
5. ประเมิน และติดตามการดําเนินการ ในปที่ 1 (2549) และในปที่ 2 (2550)
6. สรุปผลโดยใชขอมูลจากการสัมภาษณ การสังเกตจากการเยี่ยมศึกษา การนําเสนอ
ผลงาน และการเขียนเลาเรื่องราว(story tell) การดําเนินงานของหนวยงาน
7. ทบทวนผลการศึกษาจากผูเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการเครื่องมือแพทยใน
โรงพยาบาล
ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรับ
โรงพยาบาลมีระบบการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย และฐานขอมูลเครื่องมือแพทยที่
ถูกตองและครบถวน เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการวางแผน การตัดสินใจเชิงนโยบายใหกับผูกําหนด
นโยบาย หรือผูบริหารโรงพยาบาลในการจัดหา เลือกใช จัดสรรทรัพยากรใหเหมาะสมตอไป.

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาการบริหารจัดการเครื่องมือแพทยในระดับโรงพยาบาลในปที่ 1 (ปงบประมาณ
2549) ไดจาก
 การสัมภาษณคณะผูบริหาร ไดแก ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการฝายการแพทย รอง
ผูอํานวยการฝายการพยาบาล รองผูอํานวยการฝายบริหารทั่วไป ผูเกี่ยวของ ไดแก แพทย
ผูรับผิดชอบหลักในการจัดการเครื่องมือแพทย คณะกรรมการศูนยเครื่องมือแพทย คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล หัวหนาชางเทคนิค เจาหนาที่พัสดุ
 เยี่ยมศึกษาในโรงพยาบาล โดยในปที่ 1 นี้ ไดเยี่ยมศึกษาเปนจํานวน 5 แหง
เนื่องจากขอจํากัดดานเวลา และความพรอมของโรงพยาบาลในการใหเขาเยี่ยมศึกษา ไมตรงกับ
คณะผูวิจัย ในปที่ 2 ไดเยี่ยมศึกษา 3 แหง ที่เหลือ
 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวาง 8 หนวยงานนํารอง จํานวน 2 ครัง้
ผลการศึกษาแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ของประเภทและขนาดของประชากรศึกษา
สวนที่ 2 ขอมูลพื้นฐานระบบการบริหารจัดการเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล
สวนที่ 3 ขอมูลการดําเนินการบริหารจัดการเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล ในปที่ 1
สวนที่ 4 ขอมูลรูปแบบการดําเนินการบริหารจัดการเครือ่ งมือแพทยในโรงพยาบาล (ปที่ 2)
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ของประเภท และขนาดของประชากรศึกษา
จากการสํารวจขอมูลทั่วไปของประเภท และขนาดของประชากรศึกษา พบวา กลุมประชากร
ที่ศึกษา มีจํานวน 8 แหง เปนโรงพยาบาลศูนย 5 แหง จาก 5 ภาคๆ ละ 1 แหง ไดแก ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต และเปนโรงพยาบาล/สถาบัน สังกัด
กรมการแพทย จํานวน 3 แหง
สวนที่ 2 ขอมูลพื้นฐานรูปแบบการบริหารจัดการเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล
การศึกษาขอมูลพื้นฐานการบริหารจัดการเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาลในปที่ 1
คณะผูวิจัยไดเสนอรูปแบบการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย ดังนี้
รูปแบบการจัดการเครื่องมือแพทย
การจัดการเทคโนโลยี มีกระบวนการของการจัดการ ดังนี้
1. การวางแผน เปนการวางแผนในการจัดหา เลือกรับเทคโนโลยีที่สอดคลองกับ
สถานการณ ที่เปนบริบทนั้นๆ ควรเปนแผนระยะกลาง หรือระยะยาว
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2. การประเมินความเหมาะสม เปนการประเมินความเหมาะสมของเทคโนโลยีวา
เทคโนโลยีใดเหมาะสมที่จะควรมี ควรใช ตองทําควบคูไปกับการวางแผน
3. การจัดซื้อ จัดหา เปนกระบวนการในการจัดหาใหมเี พื่อการใชงาน
4. การใชงาน และการบํารุงรักษา ทําใหมีการใชงานที่เหมาะสม และการบํารุงรักษาทีไ่ ม
เกิดความขัดของในการใชงาน
5. การเลิกใชงาน เปนการเลิกใชงานเมื่อมีเทคโนโลยีใหม หรือเทคโนโลยีอื่นมาทดแทน
แลว เปนขั้นตอนที่มักจะไมไดรับความสนใจ
โครงสราง “คณะกรรมการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย”
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. จัดทําแผนระยะปานกลาง หรือระยะยาวในการจัดหาเทคโนโลยีทางการแพทย ที่
สอดคลองกับวิสัยทัศน และพันธกิจขององคกร และเปนแผนที่มีลักษณะ rolling plan
ตามสถานการณที่เปลี่ยนไป
2. จัดทําระบบการลงทะเบียนเทคโนโลยีทางการแพทย ทีส่ ามารถนําเสนอขอมูลไปใชใน
การวางแผนได
3. กําหนดแนวทางในการพิจารณาการเลือก จัดซื้อ และจัดสรรเทคโนโลยีทางการแพทยใน
ระดับโรงพยาบาล โดยมีกระบวนการในการไดมาซึง่ ขอมูลประกอบการพิจารณาที่
เชื่อถือได
4. จัดระบบการทบทวนการใชบริการ (utilization review) เพื่อใหเกิดการใชที่เหมาะสม
และคุมคา
5. จัดระบบการตรวจสอบ และบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย ใหมีการใช
งานไดตามมาตรฐาน
6. พิจารณาการเลิกใชงานเทคโนโลยีที่เกา เมื่อมีเทคโนโลยีใหมที่มีประสิทธิภาพดีกวา
และคุมคากวา มาทดแทน
องคประกอบคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย ตองไดรับมอบหมายเปนการเฉพาะ และควรมี
องคประกอบ ดังนี้
1. รองผูอํานวยการฝายการแพทย / แพทยอาวุโส / แพทยผูใชที่มสี วนในการตัดสินใจใน
การพิจารณาการเลือก จัดซื้อ และจัดสรรเทคโนโลยีทางการแพทยในโรงพยาบาล
2. รองผูอํานวยการฝายบริหาร
3. หัวหนาฝายพัสดุ / เจาหนาที่พสั ดุที่รับผิดชอบการจัดซื้อ และเก็บรวบรวมขอมูล
ครุภัณฑ เครื่องมือ และอุปกรณทางการแพทย
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4. หัวหนาฝายชาง/บํารุงรักษา
5. พยาบาลที่ไดรับมอบหมายโดยเฉพาะ
6. บุคลากรทางการแพทยอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายโดยเฉพาะ
ดังนั้น คณะผูวิจัย และผูร ับผิดชอบจากหนวยงานนํารอง ไดประชุมและระดมความคิดเห็นใน
การนํารูปแบบการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย ไปประยุกตใชในเบื้องตน โดยเนนกระบวนการ 4
กระบวนการ เพื่อเนนการวางแผนในระยะเริม่ แรก ดังนี้
1. การแตงตั้งคณะกรรมการจัดการเครื่องมือแพทยระดับโรงพยาบาล เพื่อใหสามารถ
ตัดสินใจในเชิงนโยบายเปนภาพรวมของโรงพยาบาลได
2. การลงทะเบียนเครื่องมือแพทย เพื่อใหมีขอมูลที่ครบถวน สมบูรณ และถูกตอง สามารถ
นําขอมูลไปใชในการจัดการ หรือจัดทําแผนไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. การจัดทําแผนระยะสั้น ระยะปานกลาง หรือระยะยาว ในการจัดเตรียมงบประมาณหรือ
การจัดสรร จัดหา เครื่องมือแพทย ในโรงพยาบาล
4. การทบทวนการใชบริการเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล (utilization review) เพื่อให
เกิดการใชทรัพยากรที่คุมคา เหมาะสม รวมทัง้ พัฒนาการใหบริการสุขภาพ
สรุปขอมูลพื้นฐานการบริหารจัดการเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล กอนการนํารูปแบบไป
ประยุกตใช ไดดังนี้
1. การแตงตั้งคณะกรรมการจัดการเครื่องมือแพทย ในโรงพยาบาล
โรงพยาบาล/สถาบันที่ทําการศึกษา มีเพียง 1 แหง ที่มีคณะกรรมการบริหารจัดการ
เครื่องมือแพทยในโรงพยาบาลที่เปนคณะเดียว สวนอีก 7 แหง มีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยๆ
ไดแก คณะกรรมการจัดซื้อเครื่องมือแพทย คณะกรรมการจัดหางบประมาณ โดยสวนใหญจะมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานเฉพาะกิจ เมื่อตองพิจาณาเครื่องมือแพทยในแตละปงบประมาณ
หลังจากนัน้ จะมีการจัดลําดับความตองการของแตละฝาย/แผนก/กลุมงาน
แลวนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพิจารณาสุดทาย
โดยกลไกในการพิจารณาการเลือกใช และจัดสรรเครื่องมือแพทยมาใชในโรงพยาบาล ใช
ความคิดเห็นโดยรวมเปนสวนใหญ มี 1 แหง ที่มีระบบการประเมินความจําเปนและความตองการ
จากผูใช กอนนํามาพิจารณาในคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล โดยคณะกรรมการฯ จะ
จัดลําดับการไดรับการจัดสรร หมุนเวียนกันระหวางกลุม/ฝาย
การตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีหรือเครื่องมือแพทยใหมๆ มาใช นัน้ สวนใหญขึ้นอยูกับความ
ตองการของแพทยผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับเครื่องมือแพทยนั้นๆ ในหนวยงานที่เปนศูนยความเปน
เลิศ (Center of Excellence) จะเนนเครื่องมือแพทยทตี่ อบสนองนโยบาย และภารกิจของหนวยงาน
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สวนการนําขอมูลทางวิชาการมาสนับสนุนการตัดสินใจมีเพียงเครื่องมือแพทยบางประเภท ที่มคี วาม
เสี่ยง หรือมีราคาแพง แตก็ยังไมสามารถแสดงเปนรูปธรรมที่ชัดเจน
2. ระบบการลงทะเบียนเครื่องมือแพทย
การลงทะเบียนเครื่องมือแพทยของโรงพยาบาล/ สถาบันที่ทําการศึกษา มีหลายรูปแบบ ทุก
แหงมีการใชโปรแกรม Asset ของกรมบัญชีกลาง มีการใชโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเอง 2 แหง และ
ประยุกตจากโปรแกรมซอมบํารุงรักษาของกองวิศวกรรมการแพทย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2
แหง ซึ่งทุกแหงยังไมมรี ะบบที่จะนําขอมูลที่บันทึกในโปรแกรมดังกลาว มาใชสําหรับการบริหาร
จัดการเครื่องมือแพทยในระดับผูบริหาร แตมี 1 แหง ทีจ่ ําแนกเครื่องมือแพทยบางประเภท สําหรับ
outsourcing ทําใหสามารถมีขอมูลที่ชัดเจนประกอบการวางแผนได
3. การจัดทําแผนระยะกลาง หรือระยะยาว ในการจัดเตรียมงบประมาณหรือการ
จัดสรร จัดหา เครื่องมือแพทย ในโรงพยาบาล
จากการเก็บขอมูลในพื้นที่ ทุกแหง จะมีแผนประจําปอยูแลว มีเพียง 2 แหง ทีม่ ีแผนระยะ
กลาง (3-4 ป) ในการจัดเตรียมงบประมาณหรือการจัดสรร จัดหา เครื่องมือแพทย ในโรงพยาบาล
โดยสวนใหญจะเปนแผนสําหรับเครื่องมือแพทยราคาแพง สวนเครื่องมือแพทยอื่นๆ จะพิจารณาราย
ป และ 1 ใน 2 แหงนี้ มีการจัดทําแผนระยะยาวควบคูไปดวย
ขอมูลที่ใชในการจัดทําแผนไดจากแบบประเมินความตองการจากผูใ ชแตละแผนก/กลุมงาน
ยังไมมีการนําขอมูลทางวิชาการมาใชประกอบการพิจารณาที่เปนรูปธรรม
4. การทบทวนการใชบริการเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล (utilization review)
จากการเยี่ยมศึกษา และการนําเสนอการดําเนินการของหนวยงานนํารอง 8 แหง พบวา มี
2 แหง ที่มีการทบทวนการใชเครื่องดมยาสลบ และ 1 แหง มีการทบทวนการใชเครื่องเอกซเรย
คอมพิวเตอร (CT scan) เพื่อใหเกิดการใชที่คุมคา อีก 4 แหง มีการจัดตั้งศูนยบริหารจัดการ
เครื่องชวยหายใจ (ventilator) เพื่อแกปญหาการไมพอใช สวนอีก 2 แหง ยังไมมีการทบทวนการใช
ที่เปนรูปธรรมชัดเจน จากการสัมภาษณทั้ง 2 แหง ยังไมคอยเขาใจกระบวนการทบทวนการใช
บริการ เครื่องมือแพทย (utilization review)
สวนที่ 3 ขอมูลผลการดําเนินการบริหารจัดการเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล (ปที่ 1)
ขอมูลผลการดําเนินการนีไ้ ดจากผูรับผิดชอบหลักของโรงพยาบาล/สถาบันนํารอง จํานวน 8
แหง มานําเสนอการดําเนินการ หลังจากที่คณะผูวิจัยได จัดอบรม ใหความรูเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล
ประชุมชี้แจง
วัตถุประสงคโครงการใหกับผูบริหาร/
ผูรับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการเครื่องมือแพทยของโรงพยาบาล/สถาบัน สัมภาษณ ผูบริหาร
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ระดับสูง และผูมีสวนตัดสินใจเชิงนโยบายของโรงพยาบาล เยี่ยมศึกษาดูงาน และ ประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน รวมทัง้ คณะผูวิจัยไดนําโปรแกรมระบบงานซอมบํารุงในโรงพยาบาล ของ
กองวิศวกรรมการแพทย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มาพัฒนาเพิ่มเติมอีก 1 module สําหรับการ
บริหารจัดการเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล และไดจัดใหมีการอบรมและสาธิตในพื้นที่ โดยวิทยากร
จากกองวิศวกรรมการแพทย
ผลการดําเนินการ ในปที่ 1 (พ.ศ. 2549) ภายหลังที่คณะผูวิจัยไดนําเสนอรูปแบบการบริหาร
จัดการเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล เพื่อใหทางโรงพยาบาล/สถาบันนํารองทดลองใช หรือ
ประยุกตใช โดยเนนกระบวนการหลัก 4 เรื่อง ดังกลาวในสวนที่ 2 แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงสรุปผลการดําเนินการบริหารจัดการเครื่องมือแพทยใน 8 โรงพยาบาล/สถาบัน
เปาหมาย ในปที่ 1 (ปงบประมาณ 2549)
การดําเนินการ (แหง)
Core process
มี
อยูระหวาง
ไมมี
ดําเนินการ
1. คณะกรรมการจัดการเครื่องมือแพทยระดับ
1
3
4
โรงพยาบาล (คณะเดียว)
2. การใชโปรแกรมอิเล็กทรอนิกสการบริหารจัดการ
1
7
เครื่องมือแพทย
3. การจัดทําแผนระยะกลาง หรือระยะยาว
2
2
4
4. การทบทวนการใชบริการเครื่องมือแพทย
4
2
2
(Utilization reviews)
จากตารางที่ 1 พบวา มี 1 แหง ทีม่ ีการจัดตัง้ คณะกรรมการเครื่องมือแพทยที่เปนคณะเดียว
มีโรงพยาบาล 1 แหง ที่นําโปรแกรมการอิเล็กทรอนิกสมาใชในการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย ทํา
ใหสามารถมองภาพรวมมูลคา ประเภท และขอมูลการใชงานของเครื่องมือแพทยถูกตอง และ
ครบถวน เกือบรอยละ 100 โดยเฉพาะเครื่องมือแพทยพิเศษ หรือราคาแพง ที่มรี าคาตั้งแต 1 ลาน
บาทขึ้นไป และสามารถนําขอมูลมานําเสนอผูบริหารได มีโรงพยาบาล/สถาบัน 4 แหงที่มีการ
ทบทวนการใชบริการเครื่องมือแพทย (utilization review) โดยเปนเครื่องมือแพทยมีปญหาไมพอใช
เชน เครื่องชวยหายใจ และตองการใหเกิดการใชเครื่องมือแพทยที่มีราคาแพงที่คุมคา เชน CT Scan
เครื่องดมยาสลบ เปนตน
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สวนที่ 4 ขอมูลการดําเนินการบริหารจัดการเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล/สถาบัน นํารอง
จํานวน 8 แหง (ปที่ 2)
ขอมูลในสวนนีร้ วบรวมจากผูรับผิดชอบในแตละสวนของโรงพยาบาล/สถาบันนํารอง 8 แหง
ไดนําเสนอการดําเนินการบริหารจัดการเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล/สถาบันของตนเอง โดยเปน
การเขียนเลาเรื่องราว (story tell) และขอมูลบางแหงไดจากการถอดเทปการสัมภาษณ ซึ่งจะเลาถึง
การประยุกตใชรูปแบบที่คณะผูวิจัย ไดนําเสนอในป ที่ 1 (2549) เพื่อใหทางโรงพยาบาล/สถาบันนํา
รองทดลองใช หรือประยุกตใช โดยเนนกระบวนการหลัก 4 เรื่อง ดังกลาวขางตน หรือรูปแบบที่
โรงพยาบาลใชจริง นําไปสูการพัฒนาบริหารจัดการในภาพรวมของโรงพยาบาล รวมทั้งการเกิด
พัฒนาคุณภาพการบริการ จําแนกขอมูลดังนี้
ตารางที่ 2 การดําเนินการบริหารจัดการเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล/สถาบัน 8 แหง ปที่ 2
(ปงบประมาณ 2550)
การดําเนินการ (แหง)
Core process
มี
อยูร ะหวาง
ไมมี
ดําเนินการ
1. คณะกรรมการจัดการเครื่องมือแพทยระดับ
7
1
โรงพยาบาล (คณะเดียว)
2. การใชโปรแกรมอิเลคทรอนิกสในการลงทะเบียน
7
1
เครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล
3. การจัดทําแผนระยะกลาง หรือระยะยาว
3
4
1
4. การทบทวนการใชบริการเครื่องมือแพทย
6
2
(Utilization reviews)
จากตารางที่ 2 สามารถจําแนกรายละเอียดการดําเนินการในแตละกระบวนการ ไดดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารจัดการเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล (ตารางที่ 3) แบง
รูปแบบไดเปน 2 ประเภท ดังนี้
1.1 ประเภทที่มหี ลายคณะ (รูปแบบเดิม) โดยคณะกรรมการประเภทนี้จะแบงเปน
- คณะกรรมการจัดซื้อ จัดหา
- คณะกรรมการซอมบํารุง
- คณะกรรมการเฉพาะกิจ
คณะกรรมการประเภทนี้ มักจะขาดการเชื่อมโยงแผนระหวางกัน
1.2 ประเภทที่เปนคณะกรรมการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย ที่บริหารในภาพรวม
ของโรงพยาบาล มี 7 ใน 8 แหง ที่ใชรูปแบบที่คณะผูวิจัยไดนําเสนอ และมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
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แบบสหวิชาชีพ หนาที่ความรับผิดชอบโดยสวนใหญ จัดใหมีเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย
ตามมาตรฐานบริการของแตละหนวยงานในองคกร กําหนดแนวทางในการพิจารณาการเลือก จัดซื้อ
และจั ด สรรเครื่ อ งมื อ แพทยใ นระดั บโรงพยาบาล โดยมี ก ระบวนการในการได ม าของข อ มู ล
ประกอบการตัดสินใจยังไมชัดเจน หรือที่เชื่อถือได แตอยางไรก็ตาม การบริหารโดยคณะกรรมการ
คณะเดียวมีขอดี คือ จะสามารถพิจารณาในภาพรวม และมีความตอเนื่องในการสะสมความรู หรือ
ทักษะในการจัดการ ไดดีกวาการมีคณะกรรมการชุดยอย
ตัวอยางหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเครื่องมือแพทย ในหนวยงานหนึง่
1. วางแผน คัดเลือก ประเมินความจําเปนในการจัดซื้อครุภัณฑการแพทย
2. บริหารจัดการใหมีครุภณ
ั ฑฯ เพียงพอในการปฏิบัติงาน
3. กระตุนใหมีการพัฒนาความรูในการใชงาน โดยเฉพาะเครื่องมือพิเศษตางๆ
4. กระตุนใหมีระบบบํารุงรักษาเชิงปองกัน การตรวจสอบความพรอมใช และการสอบ
เทียบ
5. ควบคุมดูแลเรื่องการซอมแซม รวมกับกลุมงานพัสดุ
ตารางที่ 3

แสดงการดําเนินการในหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารจัดการ
เครื่องมือแพทย ของโรงพยาบาล/สถาบันนํารอง 8 แหง
หนาที่ความรับผิดชอบ
จํานวนรพ./สถาบันที่
ดําเนินการ
1. จัดทําแผนระยะกลาง หรือระยะยาวในการจัดหาเทคโนโลยี
3
ทางการแพทย ทีส่ อดคลองกับวิสัยทัศน และพันธกิจขององคกร
และเปนแผนที่มีลักษณะ rolling plan ตามสถานการณที่
เปลี่ยนไป
2. จัดทําระบบการลงทะเบียนเทคโนโลยีทางการแพทย ที่สามารถ
7
นําเสนอขอมูลไปใชในการวางแผนได
3. กําหนดแนวทางในการพิจารณาการเลือก จัดซื้อ และจัดสรร
3
เทคโนโลยีทางการแพทยในระดับโรงพยาบาล โดยมีกระบวนการ
ในการไดมาซึ่งขอมูลประกอบการพิจารณาทีเ่ ชื่อถือได
4. จัดระบบการทบทวนการใชบริการ (utilization review) เพื่อให
7
เกิดการใชที่เหมาะสมและคุม คา
5. จัดระบบการตรวจสอบ และบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ
8
ทางการแพทย ใหมีการใชงานไดตามมาตรฐาน
6. พิจารณาการเลิกใชงานเทคโนโลยีที่เกา เมื่อมีเทคโนโลยีใหมที่มี
ประสิทธิภาพดีกวา และคุมคากวา มาทดแทน
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นอกจากนี้ บางแหงมีการทํางานประสานงานกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ แทนทีจ่ ะ
เปนการตัดสินใจของคณะกรรมการฯ หรือฝายผูทตี่ องการใชอยางเดียว ทําใหเกิดการมองภาพรวม
เปนระบบมากขึ้น โดยไดประสานงานพัสดุ ในการเลือกซื้อเครื่องมือแพทยใหม ดังนี้
1. ในการจัดซื้อเครื่องมือแพทยจากความตองการของทุกหนวยงานในโรงพยาบาลตาม
แผนเงินบํารุง มีการพิจารณาในภาพรวมรวมกับการดูขอ มูลเดิมที่สํารวจทุกป ถาเปน
เครื่องประเภทเดียวกัน ใหรวมซื้อพรอมกัน เพื่อใหมีอํานาจในการตอรองมากขึ้น
2. เกิดนโยบายวา เครื่องมือแพทยที่จะซื้อใหม บริษัทผูจําหนายทุกบริษทั ตองนําเครื่องมา
ใหผูใชไดทดลองใชกับผูปวยจริงระยะหนึง่ กอนตัดสินใจในขั้นแรกวาคุณภาพผาน โดย
มีแนวคิดวา ตองใชงาย คุณภาพดี (easy-handy-friendly) แลวสรุปประเมินผลจาก
ผูใชหลายฝายภายใตมาตรฐานที่ยอมรับได หลังจากนั้นจึงตอรองราคา เพื่อใหเกิดการ
แขงขันสูง ชวยใหไดเครื่องคุณภาพดี ราคายุติธรรม และปริมาณมากขึ้น
3. พิจารณาประวัติบริษัทผูขาย การขาย บริการหลังการขาย วาบริการดี มีความ
รับผิดชอบ ราคายุติธรรม โดยสอบถามจากโรงพยาบาลอื่นๆ และจากชางอุปกรณ
การแพทยของโรงพยาบาลประกอบกัน
4. กําหนดเงื่อนไขการซื้อวา บริษัทตองรับประกันสินคาอยางนอย 2 ป โดยมีการบํารุง
รักษาทุก 3-6 เดือนในชวงรับประกัน บางบริษัทที่ดี ควรมีเครื่องสํารองใหใชระหวางการ
รับเครื่องไปซอม และตองมีอะไหลสํารองนานอยางนอย 5-10 ป
5. บริษัทผูขายตองจัดอบรมใหผใู ชงาน (แพทยและพยาบาล) จนสามารถใชเครื่องได
ชํานาญ เมื่อมีการซื้อเครื่องใหม เพื่อใหสามารถใชเครื่องไดเต็มศักยภาพ
6. บริษัทผูขายตองอบรมใหชางอุปกรณการแพทยของโรงพยาบาล
จนสามารถแกไข
ปญหาเบื้องตนได เพื่อใหชางไดเพิ่มพูนความรูและเทคโนโลยีควบคูไปกับผูใช และ
สามารถซอมบํารุงเครื่องไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง
2. การใชโปรแกรมอิเล็กทรอนิกสในการลงทะเบียนเครื่องมือแพทย เพื่อการบริหาร
จัดการขอมูลเครื่องมือแพทย (ตารางที่ 4) แบงรูปแบบไดเปน 3 ประเภท ดังนี้
2.1 ประเภทที่ใชโปรแกรมอิเล็กทรอนิกสที่พัฒนาขึ้นมาเอง
2.2 ประเภทที่ใชโปรแกรมการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย ที่กรมการแพทย รวมกับ
กองวิศวกรรมการแพทย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พัฒนาขึ้น
2.3 ประเภทที่ใชโปรแกรมจากการ Outsourcing

15
ตารางที่ 4 จําแนกระบบการลงทะเบียนเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล/สถาบันนํารอง 8 แหง
ระบบการลงทะเบียนเครื่องมือแพทย
จํานวนโรงพยาบาล/สถาบัน
1. ใชโปรแกรมอิเล็กทรอนิกสที่พัฒนาขึ้นมาเอง
2
2. ใชโปรแกรมอิเล็กทรอนิกสการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย
5
ที่กรมการแพทย รวมกับ กองวิศวกรรมการแพทย กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ พัฒนาขึ้น
3. ใชโปรแกรมอิเล็กทรอนิกสจากการ Outsourcing
1
จากตารางที่ 4 หน วยงานที่ ใ ช โ ปรแกรมอิเล็กทรอนิ กส ที่ พัฒ นาขึ้น เอง และโปรแกรมที่
กรมการแพทย รวมกับกองวิศวกรรมการแพทย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ใน module การ
บริหารจัดการเครื่องมือแพทย โดยประยุกตจากโปรแกรมซอมบํารุง อยูระหวางการตรวจสอบความ
ถูกตอง ครบถวน จึงยังไมสามารถนําขอมูลไปใชในเชิงบริหารจัดการได แตหนวยงานที่ใชโปรแกรม
อิเล็กทรอนิกสจากการ Outsourcing มีการนําขอมูลไปใชในเชิงบริหารจัดการได แตจะเปนเครื่องมือ
แพทยที่อยูในรายการของ Outsourcing โดยหนวยงานที่ใชรูปแบบนี้ไดแบงเครื่องมือเปน 2 ประเภท
เพื่อความสะดวกในการดําเนินการ ดังนี้
1. เครื่องมือแพทยสวนทีร่ ับผิดชอบดูแลโดยเจาหนาที่ของกลุมงานนั้นๆ รวมกับงานพัสดุ
และบํารุงรักษา
เครื่องมือแพทยเหลานี้ไดแก เครื่องมือแพทยของบางกลุมงานที่ตองการผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ในการดูแลรักษา รวมกับเครื่องมือเหลานี้มี ราคาแพง การนําเครื่องมื อเหลานี้ มาทําสัญ ญาเพื่อให
บริษัท เอกชนดําเนินการจะทําใหเสียคาใชจายสูง อีกทั้งการติดตอประสานงานโดยตรงกับบริษัท
ผูแทนจําหนายจะทําไดรวดเร็วกวา การลงทะเบียนคุมประวัติเครื่องมือเหลา นี้จะจัดทําโดยงานพัสดุ
และบํารุงรักษาเปนหลัก ใชระบบเอกสารควบคูไปกับการลงทะเบียนในระบบคอมพิวเตอร โดยใช
โปรแกรมบันทึกควบคุมครุภัณฑของหนวยงานเอง ที่ไดรับการพัฒนาจากกองวิศวกรรมเครื่องมือ
แพทย ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
2. เครื่องมือแพทยสวนทีร่ ับผิดชอบดูแลโดยการจางเหมาบริษัทเอกชนดําเนินการ ภายใต
การกํากับดูแลของงานพัสดุและบํารุงรักษา
เครื่องมือแพทยกลุมนี้ ไดแก เครื่องมือแพทยที่เหลือทั้งหมดในหนวยงาน เครื่องมือเหลานี้
มีการลงทะเบียนในระบบคอมพิวเตอร มีการใชโปรแกรมที่ทํางานเฉพาะ เปนลิขสิทธิ์ของบริษัทผู
รับเหมา แตไดมีการตกลงกันใหสามารถเชื่อมตอขอมูลดวยกันได อีกทั้งสามารถสงตอขอมูลใหกับ
ระบบคอมพิวเตอรของหนวยงาน ไดเมื่อสิ้นสุดสัญญา โดยบริษัทเอกชนจะทําหนาที่ดังนี้
- ใหคําแนะนําดานการจัดซื้อเครื่องมือแพทย
- จัดการฝกอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย ทัง้ ดานการใชงานและการแกไขเบื้องตน
- การบํารุงรักษาและการสอบเทียบเครื่องมือแพทย
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การซอมแซมแกไข ครอบคลุมคาแรงและอะไหล
- การดูแลสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการใชงาน เชน ความชื้น อุณหภูมิ
การลงทะเบียนจะมีการตรวจสอบความถูกตองโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รวมกับงาน
พัส ดุและบํารุ ง รักษา คณะกรรมการเครื่ องมื อแพทยทํ าหน าที่ เปน ผู ประสานงาน โปรแกรมการ
ลงทะเบียนสามารถแสดงให เห็ น แสดงรายละเอียดของครุ ภัณ ฑ เช น การจั ดซื้ อ การซ อม การ
บํารุงรักษา สถานที่ใชงาน รวมทั้งประวัติของเครื่อง
-

3. การจัดทําแผนระยะปานกลาง หรือระยะยาว
ในโรงพยาบาลที่ศึกษาพบวา มีเพียง 3 แหง ทีม่ ีการจัดทําแผนระยะปานกลาง (3 ป) โดย
เปนการจัดเตรียมงบ ประมาณสําหรับจัดซื้อ ซอมบํารุงเครื่องมือแพทย และการพัฒนาใหความรู
บุคลากรในโรงพยาบาล และ 1 ใน 2 แหง นี้ มีแผนประจําปรวมดวย และบางแหงจะมีแผนการ
ประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย รวมดวย
การใชขอมูลในการจัดทําแผน สวนใหญจะมาจากสอบถามความคิดเห็นผูใช ทั้งจากการทํา
แบบสอบถาม และการประชุมคณะกรรมการบริหาร ผูแทนจากกลุมงาน/ฝาย ตางๆ ในโรงพยาบาล
รวมกันจัดลําดับความสําคัญ การใชขอมูลจากการลงทะเบียน หรือฐานขอมูลที่มีอยูจากโปรแกรม
การบริหารจัดการ ยังไมชัดเจน เนื่องจากระยะเวลาการนําโปรแกรมไปประยุกตใช ยังอยูในชวงการ
ถ ายโอนขอ มู ล แตอย างไรก็ต ามทางหน ว ยงานํ าร องก็มี แผนในการที่ จ ะดํ าเนิ น การลงทะเบีย น
เครื่องมือแพทยใหครบถวนถูกตอง และทันสมัยอยูเสมอ
ในหนวยงานที่มีการจัดทําแผนเปนรูปธรรม นัน้ มีกระบวนการดังนี้
1. กลไกและกระบวนการคัดเลือก
การคัดเลือกหรือการจัดซื้อเครื่องมือแพทยที่จะนํามาใชงาน จะคํานึงถึง
- ความพึงพอใจของผูใ ชงาน โดยมีการประเมินผลเปนลายลักษณอักษร
- เครื่องมือไดมาตรฐานจากในประเทศหรือระดับนานาชาติ มีบริการหลังการขายที่ดี
และการรับประกันคุณภาพ
- ผูรับบริการไดรับการบริการที่ถูกตอง ปลอดภัย ตามเอกสารอางอิง รวมทัง้ สามารถ
จัดซื้อ จัดหาไดในราคาที่เหมาะสม
- ผูขายจะตองดําเนินการฝกอบรมในการใชงานและการแกไขเบื้องตนใหกับบุคลากร
จนกระทัง่ สามารถใชงานได
2. การสํารองเครื่องมือ
มีการกําหนดกลุมเครื่องมือหลักเปนประจําทุก 1-2 ป จากความจําเปนในการใชงาน
การตอบสนองพันธกิจหลักของหนวยงาน การใชเทคโนโลยีขั้นสูง รวมทั้งดานราคา เปน
องคประกอบหลัก เครื่องมือแพทยในกลุมนี้เชน เครื่องชวยหายใจ เครื่องดมยาสลบ กลองจุลทัศนที่
ใชในการผาตัด เครื่องนึ่งฆาเชื้อ เครื่อง Magnetic resonance image, เครื่อง computer
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tomography โดยเครื่องมือเหลานี้จะตองมีแผนรองรับในการดูแล และซอมแซม ตลอด 24 ชั่วโมง
รวมทั้งการสํารองเครื่องมือบางชิน้ ในระบบศูนยกลางเครือ่ งมือแพทย ไดแก เครื่องชวยหายใจทั้ง
ชนิดควบคุมดวยปริมาตร ควบคุมดวยความดัน และเครื่องชวยหายใจชนิดใชมือบีบ (self inflating
bag) เปนตน
3. การพัฒนาความรูเกี่ยวกับการใชเครื่องมือ
จะมีการกําหนดให แตละกลุมงานที่จะทําการจัดซื้อตอง
- มีผูรับผิดชอบ ที่สามารถใชงานไดอยางดี
- ไดรับการอบรมความรูเบื้องตนทั้งดานการใชงานและการซอมแซมเบื้องตน มากอน
- มีการประสานงานกับฝายทรัพยากรบุคคล ในการดําเนินการฝกอบรมในเครื่องมือ
นั้นๆ เปนระยะๆ ใหกับบุคลากร
4. การซอมแซมเครื่องมือแพทย
มีการประชุมและตกลงรวมกันระหวางคณะกรรมการเครือ่ งมือแพทยและคณะ กรรมการ
บริหารหนวยราชการในการจางเหมาบริษัทเอกชนดูแล ซอมแซมเครื่องมือแพทย โดยคํานึงถึงความ
คุมคาของสิ่งตอบแทนที่จะไดรับ จากการประเมินเปนรายป การดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ทําตาม
แบบแผนของระเบียบพัสดุ เชน การเปรียบเทียบราคา การตรวจสอบคุณลักษณะของบริษทั ทั้งนี้
กระบวนการแจงซอมยังตองผานงานพัสดุและบํารุงรักษา หรือ หนวยซอมบํารุง
5. การบํารุงรักษาเชิงปองกัน
โดยในกลุมเครื่องมือหลักจะมีการสอบเทียบและการบํารุงรักษาตามระยะเวลาปละ 1-2
ครั้ง แลวแตชนิดของเครื่องมือ สวนเครื่องมืออื่นๆ จะมีการสอบเทียบและบํารุงรักษาตามเวลา
ตามแตชนิดของเครื่องและขอบงชีต้ ามมาตรฐานของเครือ่ งมือนั้น ในสวนของการตรวจ สอบ เพื่อ
เตรียมพรอมการใชงานไดพยายามสนับสนุนใหเปนงานประจําของแตละกลุมงาน
4. การทบทวนการใชบริการเครื่องมือแพทย (Utilization reviews)
ในโรงพยาบาล/สถาบัน จํานวน 8 แหง นี้ มี 7 แหง ที่มีการทบทวนการใชบริการ
เครื่องมือแพทย สวนอีก 1 แหง อยูระหวางเริม่ ดําเนินการเก็บขอมูล โดยเครื่องมือแพทยที่มีการ
ทบทวนเปนสวนใหญ จะเปนเครื่องมือแพทย ทีม่ ีปญหาในการขาดแคลน หรือไมพอใช คือ
เครื่องชวยหายใจ Infusion pump รองลงมาจะเปนเครือ่ งมือแพทยที่มีราคาแพง ไดแก CT Scan
เครื่องดมยาสลบ เครื่อง Laser ที่ใชในการผาตัด เพื่อใหเกิดการใชที่เหมาะสม ดังมีรายละเอียดใน
บางเรื่อง ดังนี้
4.1 มีการสํารวจและทบทวนปริมาณเครื่องมือแพทยทงั้ หมดในโรงพยาบาล พบวา
หลายหนวยงานมีจํานวนไมเหมาะสม ทัง้ มากหรือนอยเกินไป จึงเริ่มใชแนวคิดใหเอื้อเฟอเผื่อแผกัน
เกิดคําวา mapping และ zoning ขึ้น กลาวคือ การสํารวจเครื่องมือแพทยของทุกหนวยใหชื่อวา
mapping สวนคําวา zoning เปนการจัดกลุมหนวยงานที่อยูใกลกันใหชวยเหลือกัน ใหยืมกันได
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โดยจัดทําปายแผนภูมิเพื่อสื่อสารระหวางหนวยงานเพื่อใหทราบวา แผนกหรือหอผูปวยของตนเอง
มีเครื่องมือแพทยอะไรบาง หนวยงานใกลเคียงมีเครื่องฯ อะไรบาง ตรงตามที่ตองการยืมหรือไมควร
ยืมที่หอผูปวยใดกอน-หลัง และถายืมไมได สามารถยืมไดที่ใดบาง ที่เปนหนวยงานกลาง
ผลจากการทํา zoning การยืมของดังกลาว ชวยผอนคลายความเครียดในการทํางาน
ของเจาหนาที่ไดระดับหนึ่งตลอดชวง 3 ปที่ไมมีการซื้อของนั้น การจัดโซนถือเปนเพียงคําแนะนํา
ชวยบอกชองทางการยืม แตในความเปนจริงดวยความสัมพันธส วนตัว บางหนวยอาจใชชองทาง
พิเศษของตนเองได นอกจากนี้ ผลประโยชนจ ากการทบทวนใบยืม เครื่องมือเหลานี้ ทํ าให รู วา
เครื่ อ งมื อ แพทย ช นิ ด ใดมี ค วามต อ งการสู ง นํ า ไปสู ก ารจั ด ซื้ อ เป น ลํ า ดั บ ต น ๆ เมื่ อ เริ่ ม ได เ งิ น
งบประมาณ เครื่องมือดังกลาวไดแก infusion pump, bedside monitor และ pulse oximeter
ตามลําดับ
4.2 การทบทวนการใชเครื่องดมยาสลบ ในหนวยงานแหงหนึ่งไดมีการทบทวนการใช
ดมยาสลบยี่หอ Dragger รุน Fabius GS เพื่อตองการใหเกิดการใชที่เหมาะสม และคุมคา ดังแสดง
ในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ตัวอยางของเครื่องมือแพทย: เครื่องดมยาสลบยี่หอ Dragger รุน Fabius GS ที่ไดรับ
การทบทวนแบบ utilization review
ขั้นตอนการทบทวน
รายละเอียด
คุณลักษณะ
- มีเครื่องชวยหายใจภายในเครื่อง
- ใชไดตงั้ แตเด็กเล็กจนถึงผูใ หญ
- ใชได 3 กาซ
- ใชยาสลบไดอยางนอย 2 ชนิด
- มีลอเลื่อน และที่เก็บของ
- ไดมาตรฐานเครื่องดมยาสลบตามมาตรฐานสากล
- มีสัญญาณเตือนความผิดปกติ
ความปลอดภัย
- มีระบบระบายกาซทิ้ง
- มีการรับประกันปริมาณออกซิเจนที่ผูปวยจะไดรับ
- ใชไดดใี นการทําผาตัดทางระบบประสาท
ประสิทธิภาพ
- สามารถปรับรูปแบบการชวยหายใจได
- มีการทดลองใชและประเมินความพึงพอใจเปนหลักฐาน
ความพึงพอใจ
- เครื่องซื้อมาในราคา 1.7 ลานบาท มีอายุการใชงาน 7 ป และ
ราคา
ประมาณการคาซอมบํารุงประมาณรอยละ 7 ตอป
- ราคาตนทุนโดยเฉลี่ย 361,857 บาท/ป
- สามารถใชงานไดกับผูปวยประมาณ 250 คน/ป
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ตารางที่ 5 (ตอ)
ขั้นตอนการทบทวน

รายละเอียด
-

การซอมแซม
การสอบเทียบ
การบํารุงรักษาเชิงปองกัน

-

ตนทุนเฉลี่ย 1447 บาท/คน
การคิดคาบริการจากการใชเครื่องมือนี้ ประมาณ 1950 บาท/คน
จุดคุมทุนคือเมื่อใชกับผูปวย 1299 คน หรือประมาณ 5.2 ป
เกิดอุบัติการณแบตเตอรี่สํารองไฟไมได ถาคิดคาใชจาย ตองจาย
3,424 บาท แตขณะนี้ยังอยูระหวางการรับประกัน จึงไมเสียคาใชจาย
2 ครั้ง เดือน มิ.ย. และ ธ.ค. 2549
เปลี่ยน sensor ทุก 6 เดือน คาใชจายโดยประมาณ 10,165 บาท
เปลี่ยนทอยางภายในและ สายพลาสติก ทุก 1 ป

สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ
ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการเทคโนโลยีทางการแพทย (2 ป ป 2549-2550) เปน
การศึกษาเชิงพรรณนา เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีทางการแพทย โดยเนน
ศึกษาเครื่องมือแพทยในระดับโรงพยาบาล กลุมเปาหมายไดแก โรงพยาบาลศูนยจากภาคตางๆ
ภาคละ 1 แหง จํานวน 5 แหง และโรงพยาบาล/สถาบัน สังกัดกรมการแพทย 3 แหง รวม 8 แหง
ดําเนินการศึกษาโดยการจัดอบรมใหความรูดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีทางการแพทยกับ
ผูบริหาร และผูเกี่ยวของ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู การเยี่ยมศึกษาระหวางหนวยงาน เก็บ
ขอมูลโดยการสัมภาษณ การนําเสนอผลงานจากหนวยงานนํารอง การสังเกต การดําเนินการในการ
เยี่ยมศึกษา โดยในโครงการนี้ไดเนนศึกษาการบริหารจัดการ “เครื่องมือแพทย” ในกระบวนการการ
บริหารจัดการเครื่องมือแพทย 4 กระบวนการ ในเบื้องตน ดังนี้
1. การแตงตั้งคณะกรรมการจัดการเครื่องมือแพทยของโรงพยาบาล เพื่อใหสามารถ
ตัดสินใจในเชิงนโยบายเปนภาพรวมของโรงพยาบาลได
2. ระบบการลงทะเบียนเครื่องมือแพทย เพื่อใหมีขอมูลที่ครบถวน สมบูรณ และถูกตอง
สามารถนําขอมูลไปใชในการจัดการ หรือจัดทําแผนไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. การจัดทําแผนระยะสั้น ระยะปานกลาง หรือระยะยาว ในการจัดเตรียมงบประมาณหรือ
การจัดสรร จัดหา เครื่องมือแพทย ในโรงพยาบาล
4. การทบทวนการใชบริการเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล (utilization review) เพื่อให
เกิดการใชทรัพยากรที่คุมคา เหมาะสม รวมทัง้ พัฒนาการใหบริการสุขภาพ
วิเคราะหผลการศึกษาจาก ขอมูลทีไ่ ดจากการสัมภาษณ การนําเสนอผลงาน การเยี่ยม
ศึกษา รายงานขอมูล และการเขียนเลาเรื่อง (story tell) จากผูรับผิดชอบของหนวยงาน
สรุป และอภิปรายขอมูลตามรูปแบบที่คณะผูวิจัยนําเสนอ ดังนี้
1. คณะกรรมการจัดการเครื่องมือแพทยของโรงพยาบาล
โรงพยาบาล/สถาบันที่มีคณะกรรมการบริหารจัดการเครือ่ งมือแพทยในโรงพยาบาลที่เปน
คณะเดียว เพิ่มจาก 1 แหง เปน 7 แหง สวน อีก 1 แหง ยังคงเปนคณะกรรมการชุดยอย ตามหนาที่
ความรับผิดชอบ องคประกอบคณะกรรมการเปนสหวิชาชีพ การทํางานประสานงานกันระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของ แทนที่จะเปนการตัดสินใจของคณะกรรมการฯ หรือฝายผูทตี่ องการใชอยาง
เดียว
โดยสวนใหญคณะกรรมการจะมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดใหมีเครื่องมือและอุปกรณ
ทางการแพทยตามมาตรฐานบริการของแตละหนวยงานในองคกร จัดระบบการตรวจสอบ
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และบํารุ งรั กษาเครื่องมื อและอุปกรณ ท างการแพทย ใหมี การใช งานไดต ามมาตรฐาน กําหนด
แนวทางในการพิจารณาการจัดซื้อและจัดสรรเทคโนโลยีทางการแพทยใ นระดับโรงพยาบาล และ
พบวามีหนวยงาน 2 แหง ที่เนน การพัฒนาความรูดานการใช และการดูแลรักษาเครื่ องมือแพทย
ใหกับบุคลากรในโรงพยาบาล มีเพียง 1 แหง ที่มีกลไกหรือกระบวนการการใชขอมูลที่เชื่อถือไดมา
ใชประกอบการติดสินใจในเชิงบริหาร สวนแหงอื่นๆ กระบวนการในการไดมาของขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจยังไมชัดเจน ที่ยังไมมีการดําเนินการคือ การพิจารณาการเลิกใชงานเทคโนโลยีที่เกา เมื่อมี
เทคโนโลยีใ หม ที่ มีประสิ ทธิภาพดีกวา และคุมคากวา มาทดแทน และทุ กแห งเห็ นดวยวา ควรมี
คณะกรรมการที่เปนชุดเดียว ที่จะสามารถมองภาพรวมเปนระบบ โดยมีกลไกหรือกระบวนการที่ใช
ประกอบการพิจารณาไดชัดเจน
2. การใชโปรแกรมอิเล็กทรอนิกสในการลงทะเบียนเครื่องมือแพทย เพื่อการบริหาร
จัดการขอมูลเครื่องมือแพทย
มีห น วยงาน 5 แห ง ที่ใ ช โ ปรแกรมอิเล็กทรอนิ กส การบริ ห ารจั ดการเครื่ องมื อแพทย ที่
กรมการแพทย ร วมกับ กองวิศวกรรมการแพทย กรมสนั บ สนุ น บริ การสุ ขภาพ พัฒ นาขึ้น จาก
โปรแกรมซ อมบํ ารุ ง ของกองวิ ศวกรรมการแพทย มี 2 แห ง ที่ ใ ช โ ปรแกรมอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ที่
พัฒ นาขึ้น เองโดยฝ ายช าง และอีก 1 แห ง ที่ ใ ช ร วมกัน ระหวางโปรแกรมของกองวิศวกรรมการ
แพทย และโปรแกรมจากการ Outsourcing โดยสวนใหญปญหาในการลงทะเบียนเครื่องมือแพทย
ไดแก การเรียกชื่อเครื่องมือไมตรงกันระหวางหนวยงาน กับฝายพัสดุ ขาดการประเมินความจําเปน
ในการจั ด ซื้ อจั ด หา ที่ เ ป น ระบบ ที่ สํ า คัญ การไม นํ า เครื่ อ งมื อ แพทย ที่ จั ด ซื้ อ หรื อจั ด หามาด ว ย
งบประมาณนอก มาลงทะเบียน จึงทําใหเกิดปญหาในการจัดการ
จากสภาวะป จ จุ บั น สิ่ ง แวดล อ มในระบบสุ ข ภาพของไทยเปลี่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ ว
โรงพยาบาลตางๆ ตองเผชิญ หนากับสภาวการณใ หมๆ และแรงกดดัน ที่เพิ่มขึ้น ในการควบคุม
คาใชจ ายในการใหบริการ เปนผลมาจากวิธีการจายเงินแบบปลายปด ของผูใหประกัน ในระบบ
ประกันสุขภาพขนาดใหญ ผูบริหารและบุคลากร ในโรงพยาบาลทุกคน ยอมตระหนักดีวาหัวใจของ
การทํางานก็คือ การใหบริการผูปวย ที่ตองคํานึงถึงคุณภาพและมาตรฐาน ของการรักษาเปนหลัก
ขณะที่ตองไม ลืม เรื่องของการใชทรั พยากรอยางมี ประสิทธิภาพสูง สุดดวย ในการ บริหารจัดการ
เพื่อใหเกิดคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงที่สุดนั้น การติดตามและพัฒนางานบริการอยางตอเนื่องเปน
มาตรการที่สําคัญ และการตัดสินใจในทางการบริหารของโรงพยาบาล มีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองมี
ขอมูลที่ถูกตอง ไดรับการวิเคราะหอยางตรงประเด็นมาประกอบ การตัดสินใจ ซึ่งจากการศึกษา
พบวา มี โ รงพยาบาลเพียงน อยแหง ที่ ส ามารถนํ าขอมู ลเกี่ยวกับการใช เครื่ องมื อแพทย มาใช
ประโยชนในการตัดสินใจนโยบายได การพัฒนาศักยภาพในการจัดการขอมูลดานเทคโนโลยี
ทางการแพทย ไม ว าจะเปน ยา เครื่ อ งมื อแพทย หั ตถการ หรื อ อื่น ๆ เพื่ อ ประกอบการ
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ตัดสินใจ สําหรับโรงพยาบาล (evidence-based decision-making) จึงเปนกลไกที่จะนําไปสูการ
พัฒนาประสิทธิภาพของหนวยงานไดดีที่สุด
ในการพัฒนาโปรแกรมการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย จากโปรแกรมซอมบํารุงของกอง
วิศวกรรมการแพทย จะพบวา หากมีการลงทะเบียนขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน จะ
สามารถนําขอมูลที่บันทึกมาใชติดตามการดําเนินการ โดยสรางตัวชี้วัดเพื่อใหเกิด
มาตรฐานกลางในการวัดผลการปฏิบัติงานและการบันทึกขอมูล ดังตัวอยางตัวชี้วัดในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ตัวชี้วัดการบริหารจัดการเครื่องมือแพทยในระดับโรงพยาบาล/สถาบัน
ตัวชี้วดั
เปาหมาย
1. ความพรอมใช
 90
 คาเฉลี่ยการใชงานไดของเครื่อง
2. การซอม
 ระยะเวลาเฉลี่ยในการซอม
 10 วันทําการ
 อัตราการซอมซ้ํา
 10 %
3. การบํารุงรักษาเชิงปองกัน
 90
 อัตราการบํารุงรักษาตามระยะเวลามาตรฐานของเครื่องมือแตละชนิด
 95
 อัตราการสอบเทียบเครื่องมือแพทยเพื่อเตรียมพรอมการใชงาน
4. การพัฒนาความรูเกี่ยวกับการใชเครื่องมือแพทย
 1 ครั้ง/ป
 จํานวนครั้งการจัดอบรมการใชเครื่องมือแพทย
5. ความพึงพอใจการใชบริการของผูใชงาน
 80
นอกจากนี้ โปรแกรมสามารถแสดงใหทราบถึง มูลคาตางๆ ประเภท จํานวนของเครื่องมือ
แพทยแตละแผนก/กลุมงาน/หอผูปวย หรือภาพรวมทัง้ โรงพยาบาล จําแนกไดตามราคา หรือ
ปงบประมาณ แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณระหวางแผนการจัดเตรียมงบ ประมาณกับการใช
จริงในแตละป คาเฉลี่ยการใชงานไดของเครื่องเปรียบเทียบกับคาสอบเทียบของเครื่อง ขอมูลเหลานี้
ผูเกี่ยวของสามารถนําเสนอเพื่อประกอบการตัดสินใจระดับนโยบายได
ในแหงที่มีการจางบริษทั เอกชนดําเนินการในเครื่องมือบางประเภทพบวา มีขอดี ดังนี้
- มีชางเทคนิคและธุรการเฉพาะ
- ขอมูลดานงานพัฒนาคุณภาพครบถวน
- สะดวกในการปฏิบัตงิ าน
- การไดขอมูลสนับสนุนทางเทคนิคในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย
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3. การจัดทําแผนระยะกลาง หรือระยะยาว
มีเพียงหนวยงาน 2 แหง ทีม่ ีการจัดทําแผนระยะกลาง (3-4 ป) โดยเปนการจัดเตรียมงบ
ประมาณสําหรับจัดซื้อ ซอมบํารุง เครื่องมือแพทย ในโรงพยาบาล และทีส่ ําคัญมีแผนในการพัฒนา
ความรูใหกับบุคลากรในโรงพยาบาล ในจํานวน 1 ใน 2 แหง นี้ มีแผนระยะยาวรวมดวย โดยมี
แผนการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย รวมดวย สวนแหงอื่นๆ จะเปนการจัดทําแผนประจําป
โดยใชการสอบถามความตองการจากแผนก/ฝาย/กลุมงาน และนําเสนอคณะกรรมการ เปนขอมูลใน
การจัดทําแผน ซึง่ ก็มักจะปฏิบัติเชนนี้เกือบทุกหนวยงาน
โรงพยาบาล/สถาบันที่มีการจัดทําแผนที่เปนรูปธรรมจะพบวา มีกลไกหรือกระบวนการ
ในการตัดสินใจทีจ่ ะเลือกซื้อเครื่องมือแพทย เพื่อใหเกิดความคุมคาที่สุด และหากทุกหนวยงาน
สามารถทราบขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาลของตัวเองได ประกอบกับมีขอมูลของ
เทคโนโลยี ซึ่งนับวันจะมีการเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว ก็อาจจะใหความสําคัญในการจัดทําแผน ทําให
การจัดแผนระยะปานกลาง หรือระยะยาว เพื่อรองรับสถานการณไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเปนที่
นาสังเกตวาในหนวยงานที่มีแผนระยะยาว
ไดมีการพิจารณานําเครื่องมือการประเมินเทคโนโลยี
(Technology Assessment) มาใชในกระบวนการจัดทําแผนรวมดวย
จากตารางที่ 4 ในหนวยงานที่มีการจัดทําแผนทีส่ อดคลองกับวิสัยทัศน และพันธกิจของ
องคกรนั้น เนื่องจากหนวยงานนั้นๆ เปนศูนยความเปนเลิศ หรือสถาบันเฉพาะทาง จึงไดการ
พิจารณาเทคโนโลยีที่จะรองรับงานหรือภารกิจทีต่ องรับผิดชอบมากกวาหนวยงานอื่นที่ไมไดเปน
เชน โรงพยาบาลศูนย หรือโรงพยาบาลทั่วไปที่ไมไดมภี ารกิจดาน Excellence center แตยังไมมี
ลักษณะ rolling plan ตามสถานการณทเี่ ปลี่ยนไป การจัดทําระบบการลงทะเบียนเครื่องมือแพทย
ทุกแหงยังอยูในระหวางการดําเนินการ จึงยังไมสามารถนําขอมูลที่ไดจากการลงทะเบียน ไปใชใน
การวางแผนที่เปนรูปธรรมทีช่ ัดเจน
สวนการพิจารณาการเลิกใชงานเทคโนโลยีที่เกา
เมื่อมี
เทคโนโลยีใหมที่มีประสิทธิภาพดีกวา และคุมคากวา มาทดแทนยังไมมีทใี่ ดที่ดําเนินการ หนวยงาน
มักไมใหความสําคัญเทาที่ควร อาจจะมาจากงบประมาณที่จํากัด รวมทัง้ อาจจะลดนอยลงในแตละป
ทําใหมีความจําเปนทีจ่ ะตองใชจนถึงทีส่ ุด และไมไดจําหนายออกไป
4. การทบทวนการใชบริการเครื่องมือแพทย (Utilization reviews)
ในโรงพยาบาล/สถาบัน จํานวน 8 แหง นี้ มี 7 แหง ทีม่ ีการทบทวนการใชบริการเครื่องมือ
แพทย สวนอีก 1 แหง อยูระหวางเริ่มดําเนินการเก็บขอมูล โดยเครื่องมือแพทยที่มีการทบทวนเปน
สวนใหญ คือ เครื่องชวยหายใจ Infusion pump รองลงมาจะเปนเครื่องมือแพทยทมี่ ีราคาแพง ไดแก
CT Scan, เครื่องดมยาสลบ เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรที่เหมาะสม และคุม คา นําไปสูการ
พัฒนาการใหบริการสุขภาพ และในแตละแหงทีม่ ีการทบทวนการใชนนั้ ยังไมไดมีการประเมินในแง
ของความคุมคาทางการเงินหรือทางเศรษฐศาสตรดานอื่นๆ ชัดเจนนัก แตสามารถนําผลการทบทวน
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ไปสูการจัดตั้งศูนยเครื่องมือแพทย ศูนยเครื่องชวยหายใจ หรือในบางเรื่องสามารถนําไปกําหนดเปน
นโยบายในระดับหนวยงานได เชน การกําหนดแนวทางการใช CT scan ในระดับโรงพยาบาล
ในสวนของการทบทวนการใชงานของเครื่องมือแพทยนี้ ยังไมมีขอมูลที่แสดงผลลัพธทาง
คลินิกไดชัดเจนนัก เชน ดานประสิทธิผลของการใชงาน ซึ่งหากมีขอมูลในสวนนี้ ก็จะสามารถนําไป
ประกอบการพิจารณาการวางแผนในเทคโนโลยีนั้นๆ
ปญหาและอุปสรรคโดยรวม
1. บุคลากร
 ผูรับผิดชอบหลัก หรือ ประธาน/เลขานุการคณะกรรมการ สวนมากจะมีภาระงานที่
ตรงสายอาชีพคอนขางมาก ตองจัดสรรเวลา เพื่อมารับผิดชอบสวนนี้เพิ่มขึ้น
 ชางอุปกรณการแพทย เนื่องจากไมมีกรอบอัตรากําลัง สําหรับตําแหนงนีโ้ ดยเฉพาะ
ทําใหขาดความกาวหนาในสายอาชีพนี้
 ผูใชขาดความรูในการใชงาน รวมทั้งขาดความรูสึกในการเปนเจาของ สิง่ เหลานีท้ ํา
ใหเกิดการใช ที่ขาดความระมัดระวัง
2. ความสมบูรณของระบบขอมูล
 การเรียกชื่อเครื่องมือทีต่ างกัน มีผลทําใหการลงทะเบียนเครื่องมือแพทย เกิดการ
ซ้ําซอน และสับสน ทําใหขาดขอมูลเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาลทีถ่ ูกตองและ
ครบถวน
 ขาดการใชเครื่องมือกระบวนการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย (Technology
assessment) ขาดการใชขอมูลที่เปนวิชาการ (evidence-based) เพื่อใหไดขอมูล
สําหรับประกอบการตัดสินใจ ในเชิงบริหาร
3. ระบบการจัดซื้อ จัดหา
 ขาดการประเมินความจําเปนในการจัดซื้อ จัดหา ที่เปนระบบ ทําใหมีผลตอการ
จัดลําดับความสําคัญ
4. เครื่องมือแพทย
 เครื่องมือแพทยราคาแพง บางเครื่องขาดการเตรียมการดานบุคลากร สถานที่ หรือ
งบประมาณการบํารุงรักษารองรับ ทําใหเกิดการใชทไี่ มคุมคา หรือ อาจจะไมไดใช
เลย
 ขาดกระบวนการประเมินการเลิกใชงาน เมื่อมีเทคโนโลยีใหม หรือเทคโนโลยีอื่นมา
ทดแทนแลว ซึง่ เปนขั้นตอนที่มักจะไมไดรับความสนใจ
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ปจจัยแหงความสําเร็จ
1. นโยบาย
การให ความสํ าคัญ จั ดทํ าเปน นโยบาย หรือการสนับสนุ น โดยตรงจากผู บริ หาร โดย
เฉพาะผูอํานวยการ มีสวนผลักดันที่สําคัญที่สุดในการดําเนินการที่เปนระบบ และบูรณาการกันทั้ง
องคกร
2. คณะกรรมการการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย
การมี ส วนร วมจากทุ กสาขาวิช าชี พที่ เกี่ยวของในการใช ง าน ตั้ง แตผู บริ ห าร ผู สั่ ง ใช
ผูใชงาน งานพัสดุ และงานซอมบํารุง สวนประธานคณะกรรมการ ควรเปนผูที่ไดรับการยอมรับจาก
คณะกรรมการ ทั้ ง ดานวัยวุฒิ และคุณวุฒิ โดยอาจจะเปน รองผู อํานวยการฝ ายการแพทย รอง
ผูอํานวยการฝายอํานวยการ แพทยผูอาวุโส รวมทั้งรองผูอํานวยการฝายอํานวยการ
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
การมีแผนในการใหความรูกับบุคลากร ดานการใช การบํารุงรักษา โดยเฉพาะเครื่องมือ
แพทยพิเศษใหมๆ ที่ นําเขามาใช รวมทั้งการสามารถซอมเครื่องมื อแพทยที่ ไมซับซอนมาก เช น
เครื่ องช วยหายใจประเภท pressure control ไดในเบื้องตน หรือแมแตประเภทที่ เปน volume
control ก็ใหเจาหนาที่หรือพยาบาลสามารถดูแลรักษาในเบื้องตนได จะชวยใหเกิดการใชที่มีความ
เหมาะสมมากขึ้น
4. ฐานขอมูล
ในกระบวนการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย สิ่งสําคัญอยางหนึ่ง คือ การลงทะเบียน
เครื่ องมื อ แพทย ที่ ส มบูร ณ ถู กต อง และเป น ป จ จุ บั น เพื่ อให ไ ดฐ านขอมู ลเครื่ องมื อ ที่ มี อยู จ ริ ง
(inventory of asset) สามารถนําไปสูวงจรในการวางแผนการจัดการไดแก การประเมินความจําเปน
และจัดลําดับความสําคัญ การจัดซื้อ จัดหา การใชงาน การทบทวนการใชบริการ และการบํารุงรักษา
รวมทั้งการจัดหาทดแทน และการเลิกใชงาน
5. ระบบการติดตามการดําเนินการ
การใชตัวชี้วัดในการติดตามการดําเนินการ จะเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจที่สําคัญ
ในการนําไปพัฒนาการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดทางดานคลินิก เชน อัตราการเกิด VAP รอยละความ
เหมาะสมในการสั่งใชบริการเครื่องมือแพทยพิเศษ ตัวชี้วัดดานงานชาง ไดแก จํานวนงานซอม อัตรา
การซอมซ้ํ า ระยะเวลาเฉลี่ยในการซอม คาเฉลี่ยการใชงานไดของเครื่อง เปรี ยบเทียบกับคาสอบ
เทียบของเครื่อง ตัวชี้วัดดานงบประมาณ โดยการเปรียบเทียบงบประมาณระหวางแผนการจัดเตรียม
งบประมาณกับการใชจริงในแตละป รวมทั้งความพึงพอใจของผูใชบริการ
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ในรูปแบบการบริหารจัดการเครื่องมือแพทยทงั้ 4 ขอ ดังกลาวขางตน ที่คณะผูวิจัย ได
นําเสนอใหกับหนวยงานนํารอง ทั้ง 8 แหง นั้น คณะผูวิจัยไดดัดแปลงมาจาก Victorian AuditorGeneral’s Office, 200310 ดังแสดงในภาพที่ 1

วิสัยทัศน พันธกิจ
แผนยุทธศาสตรของหนวยงาน
แผนการจัดการดานเทคโนโลยี
ดานสุขภาพ

ประเมินความจําเปน และ
ลําดับความสําคัญของเทคโนโลยี
การจัดหาทดแทน และ
การเลิกใชงาน

ลงทะเบียนเทคโนโลยี

การจัดซื้อ จัดหา
เทคโนโลยี

การใชเทคโนโลยี
ทบทวนการใชงาน และ การบํารุงรักษา

ภาพที่ 1 แนวคิด ขั้นตอน และวงจรในการวางแผนการจัดการเทคโนโลยีดานสุขภาพ
จากภาพที่ 1 การจัดการเทคโนโลยีดานสุขภาพ ตองมีการวางแผนการจัดการเหมือน กับ
การวางแผนทั่วๆ ไป การวางแผนจึงเปนจุดเริ่มตนของการจัดการ การวางแผนในระดับหนวยงาน
ตองมีความสอดคลองและสนับสนุนยุทธศาสตร วิสัยทัศน พันธกิจของหนวยงานนั้นๆ รวมทั้งตองมี
การเชื่อมโยงกับการวางแผนในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของดวย ที่สําคัญตองมีขอมูลเพื่อการวางแผน และ
การวางแผนนั้น ตองมีความตอเนื่อง ตั้งแตความเหมาะสม ในการรับเทคโนโลยี ไปจนถึง
การเลิกใชเทคโนโลยี
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การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย เปนกระบวนการหนึ่งตาม “มาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิรริ าชสมบัติครบ 60 ป” ฉบับป 2550 ในตอนที่ 2
ระบบงานสําคัญของโรงพยาบาล ดังนี้
ตอนที่ II ระบบงานสําคัญของโรงพยาบาล
ขอ 3.2 เครื่องมือและระบบสาธารณูปโภค (ENV.2)
“องคกรสรางความมั่นใจวามีเครื่องมือทีจ่ ําเปน พรอมใชงานทําหนาที่ไดเปนปกติ และมี
ระบบสาธารณูปโภคทีจ่ ําเปนอยูตลอดเวลา”
ขอ ก. เครื่องมือ
(1) องคกรจัดทําแผนบริหารเครือ่ งมือเพื่อการใชงานที่ไดผล ปลอดภัย และเชื่อถือได
พรอมทั้งนําไปปฏิบัติ แผนประกอบดวยกระบวนการคัดเลือกและจัดหาเครือ่ งมือ, การจัดทํา
บัญชีรายการเครื่องมือที่ครอบคลุมอยูในแผน, การทดสอบสมรรถนะและความปลอดภัยของ
เครื่องมือกอนใชงานครั้งแรก, การตรวจสอบ ทดสอบ และบํารุงรักษาเครื่องมือ อยางเหมาะสม
ตามชวงเวลาที่กําหนด, การใหความรูแ กผูใช, และแนวทางปฏิบตั ิเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับ
เครื่องมือ
(2) การจัดเตรียมเครื่องมือที่จําเปน มีความพรอมใช เพื่อใหการดูแลผูป วยอยาง
ปลอดภัย.
(3) องคกรติดตามและรวบรวมขอมูลของระบบบริหารเครื่องมือ และใชเพื่อการ
วางแผนปรับปรุงหรือจัดหาทดแทนในระยะยาว.

ดังนั้น ทุกหนวยงานตางใหความสําคัญการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย แตที่ผานมาการ
บริหารจัดการเครื่องมือแพทย เปนเพียงการตั้งรับปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชเครื่องมือ เชน การ
ซอมแซมเมื่อเครื่องมือชํารุด และเสียหาย การอนุมตั ใิ หจัดซื้อจัดจางเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะกลุม
งาน ไมสามารถสืบคนความจําเปน ความคุมคาในการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือนั้นในภาพรวมได ทําให
การบริหารเงินงบประมาณ เงินบํารุงดอยประสิทธิภาพลง สงผลถึงการใหบริการกับผูปวย ดังนั้น
การจัดการเครื่องมือแพทยอยางมีระบบ สามารถทําใหมกี ารใชทรัพยากรอยางคุมคา และคุมทุน เกิด
การประหยัดงบประมาณ รวมทั้งมีการพัฒนาอยางตอเนือ่ ง นําไปสูการพัฒนาคุณภาพบริการ แต
การดําเนินการนี้ หากไมมกี ารเห็นความสําคัญจากผูบริหาร ก็อาจจะทําใหเกิดการติดขัด เพราะ
เนื่องจากผูทรี่ ับผิดชอบ อาจจะรูส ึกภาระงานที่เพิ่มขึ้น เกิดความเครียดในองคกร ดังนั้น การให
ความรู เพื่อสรางความตระหนักใหกับบุคลากร เปนสิง่ สําคัญ ในการทําใหเกิดความรวมมือกัน
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ขอเสนอแนะ
1. การบริหารจัดการเครื่องมือแพทยในระดับโรงพยาบาล
ควรจะมีผรู ับผิดชอบหรือ
คณะกรรมการที่ทําหนาที่รับผิดชอบโดยตรง และควรมีการจัดตั้งเปนคณะเดียว ทีม่ าจากหลายสาขา
วิชาชีพที่เกี่ยวของ เชน ผูบริหาร แพทย พยาบาล เจาหนาที่ฝายพัสดุ งานชาง ผูใ ชจากฝายตางๆ
เปนตน เพื่อสามารถที่จะมองภาพรวมการจัดการไดทั้งระบบ และเพื่อลดความขัดแยงในการ
ตัดสินใจ
2. การลงทะเบียนเครื่องมือแพทยทถี่ ูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน (up-to-date) จะ
สามารถทําใหคณะกรรมการฯ และคณะผูบริหาร สามารถมีขอมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย
นําไปสูการจัดทําแผนที่มีประสิทธิภาพและเปนระบบ บนฐานขอมูลที่มีอยูจริงของโรงพยาบาล ได
ชัดเจนยิ่งขึ้น
3. โรงพยาบาลควรมีการกําหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (Performance Indicators)
เปนชุดตัวชี้วัดที่เปนนโยบายจากระดับบริหารถายทอดไปที่ผูรับผิดชอบที่เกี่ยวของทุกระดับนําไป
ปฏิบัติ และคณะกรรมการเครื่องมือแพทยระดับโรงพยาบาล ใชเปนตัวกํากับการดูแลการบริหาร
จัดการเครื่องมือแพทยในภาพรวม โดยตัวชี้วัดนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใหสถานพยาบาลใชเปน
จุดเริ่มตนในการสืบคนปญหาและสาเหตุ นําไปสูการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น รวมทัง้ เปนขอมูล
ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการระดับนโยบายไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. การจัดทําแผนสําหรับการจัดการเครื่องมือแพทย ควรจัดทําเปนระยะปานกลาง (3-4 ป)
และเปนลักษณะ rolling plan มีการทบทวนแผนทุกป เพื่อเปนการเตรียมการลวงหนา และรองรับ
ปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น จากการที่มเี ทคโนโลยีทใี่ หมๆ ที่นับวันมีความเจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว
อีกทั้งแผนเหลานี้ก็ควรจะเชื่อมโยงกับแผนดานอื่นๆ ดวย เชน แผนดานการเงิน แผนบุคลากร
แผนพัฒนาบุคลากร เปนตน โดยแผนระยะยาวก็อาจจะตองมีการจัดทําควบคูไปดวย เปนการมอง
อนาคตในระยะยาว
5. การมีขอมูลทางวิชาการมาประกอบการตัดสินใจ ในการเลือกซื้อ หรือเลือกใช นั้นเปน
สิ่งสําคัญ เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณแลว ยังตองคํานึงถึงทรัพยากรที่จํากัด การตัดสินใจก็ควร
มีขอมูลที่นาเชื่อถือได มารองรับการตัดสินใจนั้นๆ เพื่อใชในการจัดลําดับความสําคัญ เพราะ
นอกจากจะตองเตรียมการเรื่องงบประมาณแลว ตองมีการเตรียมการดานทรัพยากรอื่นๆ ไดแก
บุคลากร สถานที่ หรือระบบการบํารุงรักษา (maintenance) ในการรองรับ เพื่อใหเกิดการพิจารณา
ที่รอบดาน ใหเกิดการใชที่เหมาะสม และคุมคาทีส่ ุด.
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กรอบการสัมภาษณ
รูปแบบการจัดการเครื่องมือแพทยราคาแพงในระดับโรงพยาบาล

...........................................
วัตถุประสงค

1. ศึกษาการจัดการเครื่องมือแพทยราคาแพงในระดับโรงพยาบาล/สถาบัน
2. ศึกษาการใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการเลือกใช การตัดสินใจ และการ
จัดสรรทรัพยากรที่เกี่ยวของกับเครื่องมือแพทยราคาแพงในโรงพยาบาล/สถาบัน
คํานิยาม

เครื่องมือแพทยราคาแพง หมายถึง วัตถุทางกายภาพที่ชัดเจนทีใ่ ชในทางการแพทย เพื่อ
การปองกันโรค วินิจฉัย รักษา และฟนฟูสมรรถภาพ ทีม่ ีราคาตั้งแต 1 ลาน ขึ้นไป
การจัดการเครื่องมือแพทย หมายถึง การจัดการเครื่องมือแพทยในระดับโรงพยาบาล/
สถาบัน ที่มีตงั้ แต การวางแผน (planning), การประเมิน (assessment), การจัดหา (acquisition),
การใชและการบํารุงรักษา (utilization & maintenance), การเลิกใชงาน (disposition)
กระบวนการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย (Technology Assessment) หมายถึง
การศึกษาที่อิงความรู และขอมูลเชิงประจักษ (evidence-based information) ซึ่งมี 5 ขั้นตอน ไดแก
การกําหนดปญหา (problem identification), การสืบคน และรวบรวมขอมูลหลักฐานที่มีอยู
(searching and collecting of evidences), การวิเคราะหขอมูล (analysis of evidences), การ
สังเคราะหขอมูล (synthesis of evidences), และสรุปผลรวมทั้งวางแนวทางปฏิบัติ

กลุมเปาหมาย

1.
2.
3.
4.

ผูอํานวยการโรงพยาบาล/สถาบัน
รองผูอํานวยการ/ รองผูอํานวยการฝายการแพทย / ผูบริหารระดับสูง / แพทยอาวุโส
แพทยผูรับผิดชอบหลักในการจัดการเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาล
คณะกรรมการเครื่องมือแพทย / ผูรับผิดชอบหลักในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของการจัดการ
ไดแก พยาบาล นายชางเทคนิค เจาหนาที่พสั ดุ
5. ทีมพัฒนาคุณภาพที่รับผิดชอบ utilization management/ utilization reviews
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โรงพยาบาล / สถาบัน ..................................................................ขนาด...........................เตียง
รูปแบบการจัดการเครื่องมือแพทยราคาแพงในโรงพยาบาล
1 โครงสรางการจัดการเครื่องมือแพทยราคาแพงในโรงพยาบาล
 มีการแตงตัง้ คณะกรรมการที่ทําหนาทีน่ ี้อยางชัดเจน
 มีคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาลทําหนาที่นี้ดวย
 มีการแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ
 มีการมอบหมายบุคคลทําหนาที่นี้
 ไมมีรูปแบบที่ชัดเจนไดแก ...................................................................................
2 การลงทะเบียนเครื่องมือแพทย
 ไมมี
 มี ใชโปรแกรมอิเลคโทรนิกส
( ) ประยุกตจากกองวิศวกรรมการแพทย
( ) Assets จากกรมบัญชีกลาง
( ) อื่นๆ ระบุ ..............................................................................................
3 มีการนําขอมูลจากขอ 2.2 ไปใชในการวางแผน (planning) ดังนี้ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 จัดหา (acquisition)
 การใชและการบํารุงรักษา (utilization & maintenance)
 การเลิกใช (disposition)
 ไมมีการใชขอมูลในการวางแผน
4 มีการจัดทําแผนระยะปานกลาง / ระยะยาว ในการจัดการเครื่องมือแพทยราคาแพงในโรงพยาบาล
 มี
 ไมมี
5 แหลงขอมูลที่นํามาใชในการวางแผน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 ทะเบียนเครื่องมือแพทย
 นโยบาย
 ความตองการของแพทย / บุคลากรทางการแพทยอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับเครื่องมือแพทย
นั้นๆ
 สถานการณของโรค
 ความตองการของผูมารับบริการ
 อื่นๆ .................................................................................................................
6 กอนการนําเครื่องมือแพทยราคาแพงมาใชในโรงพยาบาล มีกลไกในการดําเนินการอยางไร (ตอบ
ไดมากกวา 1 ขอ)
 มีระบบประเมินความจําเปน และความตองการ ทั้งจากผูใ ช หรือผูมารับบริการ
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 มีการสืบคน/ทบทวนขอมูลทางวิชาการ (เชน ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความ
ปลอดภัย) กอนทุกครั้ง
 ใชความคิดเห็นโดยรวมเปนสวนใหญ
 อื่นๆ .................................................................................................................
 ไมมีรูปแบบ
7 การใชและการบํารุงรักษา (utilization & maintenance)
 ใชโปรแกรมอิเลคโทรนิกส
( ) จากกองวิศวกรรมการแพทย
( ) อื่นๆ ระบุ .............................
 ไมมี
8 มีการนําขอมูลจากโปรแกรมขอ 7 มาใชในการวางแผนการจัดการ
 มี ไดแก ..............................................................................................................
 ไมมี เพราะ..........................................................................................................
9 มีระบบการทบทวนการใชบริการเครื่องมือแพทย (Utilization reviews)
 มี ไดแก ..............................................................................................................
 ไมมี เพราะ..........................................................................................................
10 ความคิดเห็นโดยรวมตอรูปแบบการจัดการเครื่องมือแพทยราคาแพงในโรงพยาบาล
 เห็นประโยชน เพราะ.............................................................................................
...................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….…..
 ไมเห็นประโยชน เพราะ...........................................................................................
.....................................................................................................................................................
………………………………………………………………………….……………………………….

