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โดย คุณนพดล เอกจิต 
ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมชีวการแพทย์อาวุโส



รู้ซื้อ

ถูกต้อง ถูกราคา

รู้ใช้

ผู้ป่วยปลอดภัย

รู้รักษา

ยืดอายุการใช้งาน



รู้ซื้อ

. ผู้เชี่ยวชาญแนะน า ?

ใช้กับใคร อาการโรค ?

รู้จักเครื่องมือแพทย์ ?

คุณต้องการ
ดูแลผู้ป่วยให้
ปลอดภัยไหม?



ผลลัพธ์
• แรงดัน
• ไฟฟ้า
• กลไก ท่าทาง
• อัตราการไหล

ไฟฟ้า

แรงดัน

น้ า

พื้นที่ สภาพแวดล้อม

ความ
ต้องการ



อันตรายจากเครื่องมือแพทย์

Electric

Design

Setting

Gas Hazard



Electric

อันตรายจากเครื่องมือแพทย์



อันตรายจากเครื่องมือแพทย์
Current Human Reaction

1 mA Perception level. Just a faint tingle.  
เริ่มรู้สึก เริ่มรับรู้

5 mA Slight shock felt; not painful but disturbing. 
Average individual can let go. 
รู้สึกโดนไฟดูด แต่ไม่เจ็บปวด โดยเฉลี่ยสามารถสะบัดหลุดได้

6 – 30 mA Painful shock, muscular control is lost.
เกิดอาการเจ็บปวด เสียการควบคุมการท างานของกล้ามเนื้อ

50 – 150 mA Extreme pain, respiratory arrest, severe muscular
contractions.
เกิดอาการเจ็บปวดมาก หายใจติดขัด กล้ามเนื้อหดเกร็งอย่างรุนแรง

1 - 4.3 Amp Ventricular fibrillation.
จังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ 

10 Amp Cardiac arrest, severe burns and probable death.
หัวใจหยุดเต้น เกิดรอยไหม้ และอาจถึงแก่ชีวิต

Electric



อันตรายจากเครื่องมือแพทย์

Design



Brain

Oxygen toxic

Eyes

Muscular

Respiration

การ Setting

อันตรายจากเครื่องมือแพทย์



Setting

การปรับ
แรงดูดที่สูง

เกินไป

http://www.fisaude.eu

อันตรายจากเครื่องมือแพทย์



Gas Hazard

High Pressure
2000 psi

intermediat Pressure Fire factor

https://thumbs.dreamstime.com

อันตรายจากเครื่องมือแพทย์



ก่อนการใช้งาน01

ระหว่างการใช้งาน02



ศึกษาคู่มือการใช้งาน

ก่อนการใช้งาน01

ท าความสะอาด

ประกอบอุปกรณ์

ทดสอบการใช้งาน



ศึกษาคู่มือการใช้งาน

Omron.com



Omron.com



2.ระหว่างใช้งาน

เช็คสถานะเครื่อง Setting Indication Alarm01

เช็คผู้ป่วย หน้าตาท่าทางอาการ02



การตรวจสอบ 
ทดสอบ

ท าความ
สะอาด

เก็บในที่
เหมาะสม พร้อมใช้



การตรวจสอบ ทดสอบ
• เช็คสภาพภายนอกของตัวเครื่อง
• ล้อ/เบรก
• ปลั๊ก/สายไฟ
• ข้อต่อต่างๆ
• สวิตซ์
• แบตเตอรี่/ไฟชาร์จ
• จอแสดงผล
• การแสดงผลแจ้งเตือน
• Filter 
• การทดสอบการใช้งาน

https://cf.shopee.co.th/

Omron.com



บ ารุงรักษา

Omron.com



เก็บรักษา

Omron.com



ตวัอย่าง เคร่ืองมือแพทยส์ ำหรบั Home care 

• เตียงผูป่้วย

• เคร่ืองวดัควำมดนัโลหิต (NIBP)

• เคร่ืองดูดเสมหะไฟฟ้ำ

• ชุดถงัออกซิเจนทำงกำรแพทย์

• เคร่ืองผลิตออกซิเจน

• เคร่ืองช่วยหำยใจชนิด แรงดนั BiPAP

(Bi-level Positive Airway Pressure)

• ท่ีนอนลมกนัแผลกดทบั

• เคร่ืองวดัเปอรเ์ซ็นตอ์อกซิเจนในเลือดแบบพกพำ



เตียงผู้ป่วย

http://sc04.alicdn.com

กลไกปรับระดับเตียง

ราวกันเตียง ปรับขึ้น-ลง ควรเป็นไปตามมาตรฐาน

remote
ปรับต าแหน่ง/ท่านอน

ชุดล้อ / เบรค 

เบาะนอน



None-invasive blood pressure monitor

Omron m2

AC Adapter

Arm cuff
Display blood pressure(mmHg)
SYS = Systolic / DIA = Diastolic

Display pulse rate 
(BPM) 

86 BPM



เครื่องดูดเสมหะแบบใช้ไฟฟ้า

http://www.fisaude.eu

Filter

Vacuum Control knob

Vaccuum pressure guage

กระบอก

สายยาง silicone
Suction catheter

Switch On/Off



Oxygen & Regulator

http://sc04.alicdn.com

www.wessex-medical.com

Oxygen-Nasal-Cannula

เติมน้ าเพิ่มความชื้น

Control knob

Flow scale

Regulator

Oxygen cylinder

Oxygen Valve



Oxygen concentrator

https://assetscdn1.paytm.com

กระบอกใส่น้ า

Oxygen Flow meter

Display

Inlet Filter



Bi-level positive airway pressure 

https://cf.shopee.ph

Silicone mask

Flex tube

Breathing circuit
Adapter



อุปกรณ์ประกอบ Bi-level positive airway pressure 

https://cf.shopee.ph

Nasal  
cannula Nasal mask

Oronasal mask 
(facemask)

Full 
facemask 



https://www.ruangwitmedical.com/

ที่นอนลม

https://cf.shopee.co.th/



Pulse Oximeter

https://www.amazon.in/Vandelay-Oximeter-Digital-Fingertip-C101A2



Medical Equipment Pool Service
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Management Department
(BEM) RFS
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โดย  คุณอนุภาพ มากมี    
หัวหน้างานบริหารเครื่องมือแพทย์ส่วนกลาง



• ประเด็นที่จัดตั้งหน่วยเครื่องมือแพทย์ส่วนกลาง

• เครื่องมือแพทย์ส่วนกลางคืออะไร

• การจัดตั้งหน่วยเครื่องมือแพทย์ส่วนกลาง

Medical Equipment Pool Service



• ในงานบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ ที่มีเครื่องมือแพทย์หลากหลาย
ประเภท วิศวกรเครื่องมือแพทย์ ต้องพบกับปัญหาต่างๆ อยู่เป็นประจ า
ทุกวัน หน่ึงในปัญหาคือ การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้
เครื่องกลับมาท างานได้ปกติและปลอดภัย

• นโยบายผู้บริหารจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องต้ังงบประมาณและหน่วยงาน
เพื่อบริหารการจัดการเครื่องมือแพทย์

• ความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นปัจจัยส าคัญที่ต้องค านึงเสมอ เมื่อมีการ
บริหารการจัดการเครื่องมือแพทย์

Medical Equipment Pool Service



คุ้มค่า

ความ
รวดเร็ว

ปลอดภัย

ประสิทธิภาพประเด็นที่พบจากการใช้งานเครื่องมือแพทย์

หน่วยเครื่องมือ
แพทย์ส่วนกลาง

• การท างานของเครื่องมือแพทย์
• ลดภาระงานของทีมแพทย์และพยาบาล

• ปลอดภัยต่อ ผู้ป่วย
• ปลอดภัยต่อ User

• สามารถใช้งานเครื่องมือแพทย์ได้ทันที
• เครื่องมือแพทย์พร้อมใช้งานเสมอ

• เครื่องมือแพทย์เพียงพอต่อการใช้งาน
• การลงทุนในการซื้อเครื่องมือแพทย์

Medical Equipment Pool Service



แนวคิดเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ส่วนกลาง
เครื่องมือแพทย์จ าเป็นต้องมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันใช้งาน เพื่อให้เครื่องมือแพทย์นั้นๆ 

เพียงพอต่อการใช้งานในแต่ละวัน และบริหารความคุ้มค่าในการลงทุนซื้อเครื่องมือแพทย์

การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ส่วนกลาง
1. เพื่อให้เครื่องมือแพทย์ส่วนกลางเพียงพอต่อการใช้งาน
2. เพื่อเตรียมความพร้อมใช้งาน 
3. ยืนยันความปลอดภัย ป้องกันการติดเชื้อ

Medical Equipment Pool Service



ทดสอบ

ท าความ
สะอาด

รับคืน
เครื่อง

หน่วยเครื่องมือแพทย์
ส่วนกลาง

Medical Equipment Pool Service



Medical Equipment Pool Service



1. นโยบายผู้บริหาร
2. งบประมาณ
3. อาคารสถานที่
4. บุคลากร
5. อุปกรณป์ระกอบและวัสดุส้ินเปลือง

การจัดตั้งหน่วยเครื่องมือแพทย์ส่วนกลาง

Medical Equipment Pool Service



การจัดตั้งหน่วยเครื่องมือแพทย์ส่วนกลาง
1. นโยบายผู้บริหาร
• ก าหนด ทิศทางในการใช้ทรัพยากรทั้งหลายอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุถึง
เป้าหมายขององค์กร

• มีระบบบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ให้มีเพียงพอ
พร้อมใช้งาน ได้มาตรฐานและความปลอดภัยต่อผู้ป่วย

• มีการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถให้บุคลากรด้าน
เครื่องมือแพทย์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

Medical Equipment Pool Service



นโยบายต้องก าหนดประเภทเครื่องมือแพทย์น ามาใช้ส่วนกลาง 

Medical Equipment Pool Service



การจัดตั้งเครื่องมือแพทย์ส่วนกลาง
2. งบประมาณ
• ทะเบียนเครื่องมือแพทย์
• ราคาอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนตามรอบหรือตามการใช้งาน
• ปริมาณการใช้งาน

Medical Equipment Pool Service



ตัวอย่าง สรุปสถิติการใช้งานเครื่องมือแพทย์ส่วนกลาง
Medical Equipment Pool Service



การจัดตั้งเครื่องมือแพทย์ส่วนกลาง
3. อาคารสถานที่
1. เขตสกปรก (Dirty zone) 
2. เขตสะอาด (Clean zone) 
3. เขตเก็บของปราศจากเชื้อ (Sterile storage zone) 
4. First in First out

Medical Equipment Pool Service



Medical Equipment Pool Service

ตัวอย่าง หน่วยเครื่องมือแพทย์ส่วนกลาง



การจัดตั้งเครื่องมือแพทย์ส่วนกลาง
4.บุคลากร
• วุฒิการศึกษา

• Biomedical engineering
• ประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์

• ความรู้พื้นฐาน
• เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์
• เกี่ยวกับ Universal precaution , PPE

• การอบรม
• บริษัทตัวแทนจ าหน่าย
• BME

Medical Equipment Pool Service



การจัดตั้งเครื่องมือแพทย์ส่วนกลาง
4.บุคลากร
• หัวข้อการอบรม

• การใช้งานเครื่องตามโรงงานผู้ผลิต
• Display
• Setting
• Alarm
• การท าความสะอาด
• การแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้น

Medical Equipment Pool Service



การจัดตั้งเครื่องมือแพทย์ส่วนกลาง
5. อุปกรณ์ประกอบและวัสดุสิ้นเปลือง
• Consumables
• Disposables/Reusable
• Accessories
• อุปกรณ์ท าความสะอาด

Medical Equipment Pool Service



ตัวอย่าง อะไหล่และวัสดุส าหรับงานเครื่องมือแพทย์ส่วนกลาง

Medical Equipment Pool Service



Medical Equipment Pool Service



การจัดท าแผนทดแทนเครื่องมือแพทย์
MEDICAL EQUIPMENT REPLACEMENT PLANNING

เมธิดา โอภาสพาณิชยกุล
Equipment and Maintenance Planning Manager



https://www.gradianhealth.org/advocating-for-local-bmets-in-health-technology-management/



Medical Equipment Replacement Planning….

Planning Assessment Acquisition Disposition



• เครื่องมือแพทย์เดิมช ารุด/ไม่คุ้มค่าการซ่อมแซม

• เครื่องมือถูกยกเลิกการส ารองอะไหล่จากผู้ผลิต

• เครื่องได้รับแจ้งเตือนหรือเรียกคืนผลิตภัณฑ์ระดับสูงที่อาจเกิดความไม่ปลอดภัยต่อ
ผู้ใช้งานและผู้ป่วย

การช ารุดหรือยกเลิกการใช้งานของเครื่องมือแพทย์เดิม

เครื่องมือเดิมมีเทคโนโลยี ไม่รองรับบริการรักษาพยาบาล

ไม่มีงบประมาณการจัดซื้อเครื่องราคาสูงทันทีทันใด

Planning When?: เมื่อไรต้องวางแผนทดแทน?



Planning When?: เมื่อไรต้องวางแผนทดแทน?

เทคโนโลยี

กับการรักษา

การประเมิน
เครื่องมือ
ประจ าปี

เครื่องมือช ารุด/ 
ไม่สามารถซ่อม

Proactive

Active



ประเมิน
เครื่องมือเดิม

การประเมินเครื่องใหม่
เทคโนโลยี           

และการติดตั้ง

สรุปผลการ
ประเมินInput

Output

Technology

Installation

Summary 
Report

Performance

Age

Function

Vendor 
support

Other

Assessment :มิติการประเมินการทดแทนเครื่องมือแพทย์



Failure Rate
Efficiency

Device
Technology

Vendor 
Support

Alternative
Service 
Support

ClinicalDevice Age
Technology 

Age

Performance Age
Support

Availability
Operational 

Impact
Function

Clinical
Acceptability

Utilization
Back up

Equipment 
Availability

Assessment : มิติการประเมินการทดแทนเครื่องมือแพทย์



การประเมินการรื้อถอน-ติดตั้ง

1. เครื่องมือ

2. เครื่องมือ     

พร้อมติดตั้ง

3. เครื่องมือ      
พร้อมติดตั้ง

และปรับปรุงพื้นที่

การประเมินขอความเห็นสหสาขาวิชาชีพ

- ประเมินโครงสรา้งอาคาร
- ระบบสาธารณูปโภค
- ระบบสิ่งแวดล้อม
- ฯลฯ

- ประเมินโครงสร้างอาคาร
- ระบบสาธารณูปโภค
- ระบบสิ่งแวดล้อม
- การออกแบบ
- การท า BOQ
- การวางแผนด าเนินการ



ECRI
Comparison

การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี 



ขั้นตอนการประเมินการทดแทนเครื่องมือแพทย์
ตรวจสอบการเรียกคืน (Recall) และการแจ้งเตือนผลิตภัณฑ์ (Hazard Alert)



การวางแผนทดแทนเครื่องมือแพทย์ประจ าปี
(Evaluation and planning in Medical equipment management)



Acquisition

งบที่มีภายในหน่วยงาน งบฉุกเฉินเร่งด่วน

งบที่ต้องขออนุมัติ

รูปแบบการจัดหา



Disposition/Scrap: Option

Trade-in Sell Donate Dispose/ Scrap

Note: Deletion of patient information



➢ การซื้อเครื่องมือในราคา เหตุผล และในเวลาที่เหมาะสม

➢ การช่วยบริหารจัดการเครื่องมือที่ช ารดุ ไม่สามารถใช้งาน

➢ ลดการขาดแคลน/ไม่เพยีงพอในการใช้เครื่องมือแพทย์

➢ เครื่องมือที่จัดหามีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย

➢ สามารถช่วยจัดหาเทคโนโลยีที่น ามาปรับปรุงผลลพัธ์ทางคลนิิก
ลดค่าใช้จ่ายและปรับปรุงคุณภาพชวีิตของผู้ป่วย

➢ โรงพยาบาลไม่เสียโอกาสในการสรา้งรายได้

Conclusion



Any Question?
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นิตยสารรายไตรมาส

ฉบับที่ 22 ประจ าเดือน
มกราคม-มีนาคม 2564

ฉบับที่ 23 ประจ าเดือน
เมษายน-มิถุนายน 2564

ฉบับที่ 24 ประจ าเดือน
กรกฎาคม-กันยายน 2564

ฉบับที่ 21 ประจ าเดือน
ตุลาคม-ธันวาคม 2563
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ขอความร่วมมือท่านผู้เข้าร่วมสัมมนา
ประเมินผลการสัมมนา

เพื่อน าไปปรับปรุงในครั้งต่อไป




