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รายงานผลการปฏิบัติงาน หมวดงานประจ า 
ประกอบการประเมนิผลการปฏิบัติงาน ประจ าเดือนมิถนุายน 2563 – เดือนพฤษภาคม 2564 

******************** 
 

1. ชื่อโครงการ การบริหารจัดการการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือวิจัย คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
2. หลักการและเหตุผล   
 เนื่องจากพันธกิจหลักของหน่วยวิจัยกลาง ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์นั้น ปฏิบัติงานด้านการ
สนับสนุน ให้บริการเครื่องมือวิจัยและพื้นที่วิจัยส าหรับการปฏิบัติงานวิจัยในด้านสาขาวิชาต่างๆ ที่หลากหลาย
ทั้งงานวิจัยด้านปรีคลินิกและคลินิก ซึ่งมีมากถึง 20 สาขาวิชา รองรับงานวิจัยทั้งในระดับปริญญาโท ปริญญา
เอก นักวิจัยหลังปริญญาเอก เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ผู้ที่สังกัดคณะแพทยศาสตร์ นอกจากนี้ในปัจจุบันฝ่ายวิจัย
ยังเปิดให้บริการเครื่องมือวิจัยแก่นักวิจัยภายนอกคณะแพทยศาสตร์อีกด้วย ในลักษณะของการท าวิจัยร่วมกับ
บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์เพ่ือผลักดันให้เกิดงานวิจัยที่หลากหลายและรอบด้านมากขึ้น  
 ดังนั้นเพื่อให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานวิจัยได้อย่างครบถ้วน ฝ่ายวิจัยจึงได้จัดหาให้มีเครื่องมือวิจัย
ที่ครอบคลุมและหลากหลายประเภท ซึ่งได้จัดหมวดหมู่ตามประเภทของเครื่องมือวิจัยออกเป็น 5 หมวดหมู่ 
ได้แก่ เครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือวิเคราะห์ เครื่องมือด้านโมเลกุลาร์ไบโอโลจี เครื่องมือด้านมิญชวิทยาและ
พยาธิวิทยา รวมถึงเครื่องมือด้านเซลล์เทคโนโลยี แต่ด้วยจ านวนเครื่องมือวิจัยที่หลากหลายนี้ประกอบกับมี
ผู้ใช้งานจากทั้งสังกัดภายในและภายนอกคณะแพทยศาสตร์ จึงมีสถิติการใช้งานเครื่องมือมากตามไปด้วย และ
ด้วยสาเหตุเหล่านี้จึงถือเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดความเสียหายกับเครื่องมือขึ้นได้ตลอด ดังนั้นจึงต้องมีระบบ
บริหารจัดการการบ ารุงรักษาเครื่องมือวิจัยที่มีอยู่เหล่านี้อย่างเป็นระบบ มีแผนการด าเนินงาน ก าหนดเวลา 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตที่ก าหนดไว้ เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบและเฝ้าระวังสิ่งผิดปกติต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ความช ารุดที่ก่อปัญหาใหญ่ตามมาและ
ประโยชน์ที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่ง คือช่วยยืดอายุการใช้งานและคงประสิทธิภาพการท างานของเครื่องได้อีกทาง
หนึ่งด้วย  

นอกจากนี้การจัดการการแจ้งซ่อมและกระบวนการซ่อมแซมเครื่องมือวิจัย หากสามารถจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วแล้ว จะสร้างประโยชน์ในด้านการลดงบประมาณในการจัดจ้างซ่อมแซมจาก
บริษัทภายนอกที่มีค่าด าเนินการที่สูงหรือลดการจัดซื้อเครื่องมือทดแทนที่ช ารุดได้   
 
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย  
 จัดท าระบบบริหารจัดการการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือด้านการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ 
ให้มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ ชัดเจนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต สามารถปฏิบัติได้ง่าย  รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการตรวจสอบและเฝ้าระวังสิ่งผิดปกติต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ความช ารุดที่



ก่อปัญหาใหญ่ตามมาและช่วยยืดอายุการใช้งาน เครื่องมือสามารถท างานได้อย่างถูกต้องเต็มประสิทธิภาพ ลด
งบประมาณในการจัดจ้างซ่อมแซมจากบริษัทภายนอกที่มีค่าด าเนินการที่สูงหรือลดการจัดซื้อเครื่องมือทดแทน
ที่ช ารุดได้ และจัดเก็บข้อมูลด้านงบประมาณที่ด าเนินงานเกี่ยวกับเครื่องมือทั้งหมด ซึ่งถือเป็นต้นทุนของการใช้
งานเครื่องมือแต่ละประเภท  
4. วิธีด าเนนิการ  
ที ่ กิจกรรม เดือนที ่ ผลที่จะได้รับตามกิจกรรม 
1 จัดท าแผนการบ ารุงรักษา ความถี่และ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเครื่องมือแต่ละ
ประเภท 

1 แผนการบ ารุงรักษา ความถีก่ารด าเนินงาน
และขั้นตอนการปฏิบัติงานของเครื่องมือแต่ละ
ประเภท 

2 ออกแบบ จัดท าบันทึกและแบบฟอร์มต่างๆ 
ในรูปแบบออนไลนด์้วยโปรแกรม Google 
form และสร้าง QR code ประชาสัมพันธ์
ทางเว็บไซต์และติดไว้ ณ จุดใช้งาน 

2 มี QR code และลิงค์บนเว็บไซต์ ส าหรับ
ผู้ใช้งาน เพื่อแสกนลงบันทึกหลังการใช้งาน
แบบออนไลน์ที่สามารถเข้าถงึได้ง่าย ณ จุดใช้
งาน 

3 ส ารวจและด าเนินการจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในกระบวนการ
บ ารุงรักษาเครื่องมือ 

2 มีบัญชีและวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ใน
กระบวนการบ ารุงรักษาเครื่องมือ 

4 ด าเนินกิจกรรมการบ ารุงรักษาเครื่องมือวิจัย
ในความรับผิดชอบ 

3, 6, 
9, 12 

เครื่องมือวิจัยได้รับการบ ารุงรักษาตาม 
checklist 

5 ด าเนินการตรวจสอบความผิดปกตขิอง
เครื่องและซ่อมแซมเครื่องมอืตามได้รับแจ้ง 

1-12 เครื่องมือได้รับการซ่อมแซม 

6 ด าเนินการจัดซื้ออะไหล่ที่ช ารุดและ/หรือ
จัดจ้างบริษทัภายนอกซ่อมเครื่องมือในกรณี
ที่ไม่สามารถด าเนินการซ่อมได้ด้วยตนเอง 

1-12 เครื่องมือได้รับการซ่อมแซม 

7 จัดเก็บและสรุปข้อมูลการบ ารงุรักษา การ
ซ่อมแซมและงบประมาณที่ใช้ในการ
ด าเนินงานด้านเครื่องมือวิจัยด้วยโปรแกรม 
Power BIและเผยแพร่บนเว็บไซต์ฝ่ายวิจัย 

3, 6, 
9, 12 

มีสรุปข้อมลูการบ ารุงรักษา การซ่อมแซมและ
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานด้าน
เครื่องมือวิจัยที่มีการปรับปรงุและบันทึกข้อมูล
ทุก 3 เดอืนในรูปแบบโปรแกรม Power BI
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ฝ่ายวิจัย 

8 จัดท ารูปเล่มสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ฝ่ายวิจัย 

12 เล่มรายงานการปฏิบัติงานได้รับการเผยแพร่
บนเว็บไซต์ฝ่ายวิจัย 

 
 
 



5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  
 5.1 ระยะเวลา 1 ป ี
 5.2 สถานที ่อาคารเวชวิชชาคารและอาคารเตรียมวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์  

     มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

6. งบประมาณ ไม่มีค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน 
 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกฤษณา  ตลับกลาง ต าแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ 
 
8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ  

8.1 มีระบบบริหารจัดการการบ ารุงรักษาเครื่องมือด้านการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ อย่างเป็นขั้น
เป็นตอน ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  

8.2 มีระบบบริหารจัดการการซ่อมแซมเครื่องมือด้านการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ อย่างเป็นขั้นเป็น
ตอน ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

8.3 มีระบบบริหารจัดการจัดเก็บข้อมูลและรายงานงบประมาณการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์
และเครื่องมือด้านการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

8.4 ใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับการจัดหาเครื่องมือวิจัยทดแทนที่ช ารุด ขาดแคลน ต่อผู้บริหารหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องเพื่อการจัดหาครุภัณฑ์ประจ าปี 
 
9. การประเมนิผลโครงการ ตรวจสอบผลการด าเนินงานผ่านโปรแกรม Power BI ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ฝ่าย
วิจัย คณะแพทยศาสตร์ ดังลิงค์ที่แสดงนี้ https://resmd.kku.ac.th/web/kpiinfo/kpi_unit3_1 
 
10. ผลการด าเนนิโครงการ  
 10.1 การบ ารุงรักษาเครื่องมือวิจัย 
  เครื่องมือวิจัยภายใต้การดูแลและบริหารจัดการการให้บริการ สนับสนุนการท างานวิจัยของ
นักวิจัยภายในคณะแพทยศาสตร์เป็นหลัก ซึ่งในปัจจุบันได้ด าเนินขยายการให้บริการแก่นักวิจัยภายนอกคณะ
แพทยศาสตร์ภายใต้เงื่อนไขความร่วมมือ และสร้างผลงานวิจัยร่วมกับบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์
เพิ่มเติมอีกด้วย โดยเครื่องมือวิจัยที่เปิดให้บริการการใช้งานนั้นมีหลากหลายประเภท หลากหลายเทคโนโลยี 
ซึ่งมีหลายเครื่องที่ได้ท าการจัดซื้อมาเป็นระยะเวลานาน ดังภาพที่ 1    



 
ภาพที่ 1 แสดงการเปิดให้บริการเครื่องมอืวิจัยแต่ละชนิด ตั้งแต่ปี 2549 ถึงปัจจุบัน 
 
  เครื่องมือวิจัยที่มีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานานนับตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน ได้แก่เครื่อง 
Ultracentrifuge ซึ่งถูกใช้งานมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาถึง 14 ปี และปัจจุบันยังสามารถใช้งานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการบ ารุงรักษาเครื่องมือที่ถูกต้องและต่อเนื่อง สามารถยืดอายุการ
ใช้งานเครื่องได้นานขึ้น และลดอัตราความเสียหายที่จะเกิดกับเครื่องมือ 
  การด าเนินงานการบ ารุงรักษาเครื่องมือจ าเป็นต้องจัดท าแผนการด าเนินงาน เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจบทบาทการท างานและทราบรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน ท าให้สามารถ
ปฏิบัติงานในแนวทางเดี่ยวกันได้อย่างถูกต้อง นอกจากมีแผนการด าเนินงานแล้วยังต้องมี เอกสาร 
Maintenance checklist หรือระบุรายการ รายละเอียดในการตรวจสอบหรือด าเนินงานของแต่ละเครื่องมือ 
ซึ่งถูกจัดท าขึ้นโดยอ้างอิงวิธีตรวจสอบจากของบริษัทผู้ผลิตเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้องตาม
มาตรฐาน โดยปัจจุบันมีเครื่องมือวิจัยที่ต้องด าเนินการบ ารุงรักษามากถึง 221 รายการ ดังภาพที่ 2 ซึ่งมี
แนวโน้มที่จะเพิ่มจ านวนขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี เนื่องจากเทคโนโลยีเครื่องมือที่ก้าวหน้ามากขึ้นและมี
ผู้ใช้งานเครื่องมือต่างๆ มากขึ้น ท าให้เกิดความต้องการในการจัดซื้อเพิ่มเติมส าหรับรองรับการท างานวิจัย 
 



 
ภาพที่ 2 แสดงจ านวนเครื่องมือวิจัยที่ต้องด าเนินการบ ารุงรักษาเครื่องมือวิจัยโดยรวม แบ่งตามปีงบประมาณ
ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน 
 
  โดยเครื่องมือวิจัยที่ด าเนินการบ ารุงรักษา สามารถแบ่งเป็นประเภทของเครื่องได้ทั้งหมด 47
ประเภท ดังตารางที่ 1 จะพบว่าเครื่องมือที่มีจ านวนมากที่สุดถึง 23 เครื่องได้แก่ เครื่องชั่ง  และเครื่องอื่นที่มี
จ านวนมากเช่นกันได้แก่ อุปกรณ์ให้ความร้อนและเครื่องปั่นตกตะกอนตัวอย่าง เป็นต้น ซึ่งจะสังเกตได้ว่าส่วน
ใหญ่แล้วเครื่องมือที่มีจ านวนมากนั้นเป็นกลุ่มเครื่องมือพื้นฐานที่มีความต้องการการใช้งานสูง จึงต้องมีเครื่อง
จ านวนมากเพ่ือรองรับการท างานให้เหมาะสมและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องมือนั้นๆ ได้  
 
ตารางที่ 1 แสดงประเภทและจ านวนเครื่องมือวิจัยที่ต้องด าเนินการบ ารุงรักษาเครื่องมือวิจัยโดยรวม แบ่งตาม
ปีงบประมาณต้ังแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน 

ที ่ รายการ จ านวนเครื่อง 
1 Electronic balance 23 
2 Hot plate & Heat block 15 
3 Oven & Incubator 14 
4 Refrigerated centrifuge 13 
5 Deep Freezer -80, -150 14 
6 Microscope 13 
7 Biosafety cabinet class II 11 



ที ่ รายการ จ านวนเครื่อง 
8 CO2 incubator 8 
9 Autoclave 7 
10 Shaker & Mixer 7 
11 Ultrasonic Cleaner 7 
12 Thermocycler 6 
13 Centrifuge 4 
14 pH meter 4 
15 Real-time PCR 6 
16 Spectrophotometer 3 
17 Shaking water bath 3 
18 Shaking incubator 3 
19 Ultrasonic homogenizer 3 
20 Elisa reader 2 
21 Flow cytometry 2 
22 Gel documentation 2 
23 HPLC 2 
24 Ice maker 2 
25 LCMS 2 
26 Refrigerator 2 
27 Rotary evaporator 2 
28 Super speed centrifuge 2 
29 water purification system 2 
30 Calorimeter 1 
31 Centrifugation evaporator 1 
32 Confocal laser scanning microscope 1 
33 Cryosection 1 
34 Digital droplet PCR 1 
35 Freeze dryer 2 
36 Genome Sequencer 1 
37 Automate liquid handling 1 
38 Bioflux 1 



ที ่ รายการ จ านวนเครื่อง 
39 Hybridization incubator 1 
40 Luminex 1 
41 Luminescence microplate reader 1 
42 Microplate washer 1 
43 Nano paticle size analyser 1 
44 Nitrogen evaporator 1 
45 Raman spectoscope 1 
46 UV-Vis-NIR spectrophotometer 1 
47 Ultracentrifuge 1 

 
  จากการด าเนินการบ ารุงรักษาและท าการจัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมนับ 
ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ดังภาพที่ 3 พบว่ามีความถี่การบ ารุงรักษาเครื่องมือโดยรวมที่เพิ่มสูงในแต่ละปีซึ่ง
มากที่สุดถึง 2,271 ครั้งต่อปี ส่วนในปีนับจากนั้นมีการลดความถี่การบ ารุงรักษาลด จากเดือนละ 1 ครั้ง เป็น 3 
เดือนต่อครั้ง เนื่องมาจากมีเครื่องมือจ านวนเพิ่มขึ้นทุกปีจึงเป็นภาระงานที่หนักส าหรับผู้ปฏิบัติงาน ยกเว้น
เครื่องมือที่มีความเสี่ยงในการใช้งานเช่น Centrifuge, freezer เป็นต้น ที่มีความจ าเป็นต้องบ ารุงรักษาเครื่อง
ด้วยความถี่เดมิ 
   

 
ภาพที ่3 แสดงความถี่การบ ารุงรักษาเครื่องมือวิจัยโดยรวม แบ่งตามปีงบประมาณตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน 



  หากน าข้อมูลที่มีทั้งหมดมาประมวลผลและคิดเป็นร้อยละของการบ ารุงรักษาเครื่องโดยรวม 
โดยแยกแต่ละชนิด ดังภาพที่ 4 จะพบว่าเครื่องที่มีร้อยละในการด าเนินงานสูงสุดได้แก่ เครื่องชั่ง คือ 12.53 
เปอร์เซ็นต์จากจ านวนครั้งการบ ารุงรักษาทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับจ านวนเครื่องมือที่มีมากกว่าชนิดอื่นๆ 
นั่นเอง  
 

 
ภาพที่ 4 แสดงร้อยละความถี่การบ ารุงรักษาเครื่องมือวิจัยแต่ละชนิดโดยรวมตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจบุัน 
 
 
  ส่วนการด าเนินการบ ารุงรักษาเครื่องมือในระหว่างเดือนมิถุนายน 2563 ถึงเดือนพฤษภาคม 
2564 ดังตารางที่ 2 จะพบว่ามีจ านวนครั้งการบ ารุงรักษาโดยรวมทั้งหมด 1,244 ครั้ง ซึ่งเครื่องที่มีจ านวนครั้ง
การบ ารุงรักษามากที่สุดคือ Refrigerated centrifuge ไดแ้ก่ 216 ครั้ง  
   
ตารางที่ 2 แสดงจ านวนครั้งการบ ารุงรักษาเครื่องมือแยกประเภทเครื่องระหว่างเดือนมิถุนายน 2563 ถึงเดือน
พฤษภาคม 2564  

ที ่ ชื่อเครื่อง จ านวนครั้งการบ ารุงรักษา 
1 Refrigerated centrifuge 216 
2 Deep Freezer -80C, -150C 156 
3 Microscope 144 



ที ่ ชื่อเครื่อง จ านวนครั้งการบ ารุงรักษา 
4 Electronic balance 92 
5 Centrifuge 72 
6 Hot plate & Heat block 60 
7 Oven & Incubator 60 
8 Biosafety cabinet class II 44 
9 Autoclave 32 
10 CO2 incubator 32 
11 Shaker & Mixer 28 
12 Ultrasonic Cleaner 28 
13 Thermocycler 24 
14 Real-time PCR 20 
15 pH meter 16 
16 HPLC 16 
17 Shaking incubator 12 
18 Shaking water bath 12 
19 Spectrophotometer 12 
20 Ultrasonic homogenizer 12 
21 Raman spectroscope 12 
22 Elisa reader 12 
23 Super speed centrifuge 12 
24 Confocal laser scanning microscope 12 
25 Nano paticle size analyser 12 
26 Refrigerator 8 
27 Rotary evaporator 8 
28 water purification system 8 
29 Gel documentation 8 
30 Ice maker 8 
31 Luminescence microplate reader 8 
32 Ultra speed centrifuge 8 
33 Centrifugation evaporator 4 
34 Freeze dryer 4 



ที ่ ชื่อเครื่อง จ านวนครั้งการบ ารุงรักษา 
35 Luminex 4 
36 Automate liquid handling 4 
37 Bioflux 4 
38 Digital droplet PCR 4 
39 Hybridization incubator 4 
40 Microplate washer 4 
41 Nitrogen evaporator 4 
42 UV-Vis-NIR spectrophotometer 4 

รวม 1,244 
 
 10.2 การซ่อมแซมเครื่องมือวิจัย 
  เครื่องมือวิจัยที่มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง และเป็นจ านวนมากนั้นย่อมเกิดโอกาสการได้รับ
ความเสียหายจากการใช้งานทั้งโดยความประมาทเลินเล่อหรือการใช้งานเครื่องผิดวิธีจากผู้ใช้บริการ อีกสาเหตุ
หนึ่งที่พบได้นั้นเกิดจากอะไหล่ที่ประกอบในเครื่องนั้นเสื่อมสภาพตามกาลเวลา หรือหมดอายุการใช้งานท าให้
ประสิทธิภาพของเครื่องมือนั้นลดลงจากเดิม ได้แก่ Halogen lamp ที่เป็นแหล่งก าเนิดแสงให้กับเครื่องมือ
หลายชนิด เช่น กล้องจุลทรรศน์ และเครื่อง Real-time PCR เป็นต้น 
 

 
 

A 
B 

C 



 
ภาพที่ 5 แสดงภาพรวมของเครื่องมือวิจัยทีช่ ารุดและแจ้งซ่อมโดยรวมตั้งแต่ปี 2557 ถงึปัจจุบัน 
 

หากพบว่าเครื่องมือที่ใช้งานนั้นมีการท างานที่ผิดปกติไปจากเดิมหรือมีอุปกรณ์บางส่วนที่ไม่สามารถใช้
งานได้ ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งซ่อมแบบออนไลน์โดยการสแกน QR code (เอกสารแนบที่ 3) แจ้งรายละเอียด
ความผิดปกติหรือความช ารุดที่พบเห็นในแบบฟอร์ม (Google form) เมื่อผู้รับผิดชอบได้รับการแจ้งเตือนและ
เข้าตรวจสอบความผิดปกติในเบื้องต้น หากอยู่ในวิสัยที่สามารถด าเนินการแก้ไขซ่อมแซมด้วยตนเองได้ จึงได้
ด าเนินการตามขั้นตอนให้แลว้เสร็จและบันทึกผลการปฏบิัติงานลงในระบบ 

จากข้อมูลที่ท าการบันทึก สรุปและรายงานผลการด าเนินงานในโปรแกรม Power BI บนเว็บไซต์ของ
ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ดังภาพที่ 5 แสดงประวัติการซ่อมแซมเครือ่งมือวิจัยโดยรวมซึ่งจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่
ปี 2557 ถึงปัจจุบันในภาพที่ 5A จะเห็นได้ว่าในปี 2563 พบการแจ้งซ่อมสูงสุดคือ 46 ครั้งเนื่องจากเป็นปีแรก
ที่เริ่มด าเนินการแจ้งซ่อมแบบออนไลน์ ท าให้ผู้ใช้งานสามารถแจ้งซ่อมได้โดยสะดวก รวดเร็วและผู้รับผิดชอบ
ได้รับข้อมูลครบถ้วน สามารถเข้าด าเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จได้โดยง่าย   
  ส่วนในภาพ 5B แสดงร้อยละของการแจ้งซ่อมเครื่องมือวิจัยที่จัดซื้อในแต่ละปีงบประมาณ 
โดยพบว่าเครื่องมือที่มีการแจ้งซ่อมและซ่อมแซมสูงสุดได้แก่เครื่องมือในปี 2553 คือ 41.42 เปอร์เซ็นต์
เนื่องมาจากมีอายุการใช้งานมานานเกือบ 10 ปี สาเหตุส่วนใหญ่ที่พบเกิดจากอะไหล่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุ
การใช้งาน อีกทั้งยังเป็นปีที่มีการจัดซื้อเครื่องมือวิจัยจ านวนสูงที่สุด จึงท าให้พบความช ารุดสูงสุดได้นั่นเอง 
  เมื่อพิจารณารายละเอียดการแจ้งซ่อมเครื่องมือวิจัยในระหว่างเดือนมิถุนายน 2563 ถึงเดือน
พฤษภาคม 2564 ดังตารางที่ 3 สามารถแจกแจงรายละเอียดของความช ารุดของเครื่องมือวิจัยแต่ละประเภท
ได้ดังเช่น ปัญหาการรั่วไหลของก๊าซ CO2 ที่ใช้ร่วมกับเครื่อง CO2 incubator อันเน่ืองมาจากอายุการใช้งานที่
นานของเครื่องเป็นให้พบการรั่วซึมบริเวณจุดเชื่อมและข้อต่อต่างๆ ได้ ส่วนเครื่องที่พบการแจ้งซ่อมมากที่สุด
คือ Centrifuge ปัญหาที่พบโดยส่วนใหญ่คือ sensor ตรวจจับ im-balance ของเครื่อง สาเหตุสามารถเกิดดื
ทั้งเป็นความเสื่อมสภาพของอะไหล่เองและจากผู้ใช้งานที่ขาดความรอบคอบ เป็นต้น 
 
 



ตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดของเครื่องมือวิจัยที่ช ารุดและแจ้งซ่อมระหว่างเดือนมิถุนายน 2563 ถึงเดือน
พฤษภาคม 2564 

วันที ่ ชื่อเครื่อง อาการ การแก้ไข 
มิถุนายน 
2563 

CO2 incubator คาดว่ามีการรั่วไหลของสายสูบฉีดก๊าซ 
CO2 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย 

Ice maker น้ าขัง ช่างซ่อมบ ารุง 
Biosafety cabinet มีเสียงแจ้งเตือน RAND Air fail 3 ครั้ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย 
CO2 incubator แจ้งเตือน replace HEPA filter เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย 
CO2 incubator แก๊สco2 รั่ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย 
Microscope ส ีfluorescent ในคอมกับกล้องไม่ตรงกัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย 
Rotary evaporator vacuum pump รั่ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย 
CO2 incubator เสื่อมสภาพมีลักษณะพอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย 
Ice maker มีน้ าในเครื่องท าน้ าแข็ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย 
CO2 incubator CO2 หมดอย่างรวดเร็ว ช่างจากบริษัท 

กรกฎาคม 
2563 

Refrigerated Centrifuge ฝาเครื่องไม่ล็อค ปั่นไม่ได ้ ช่างจากบริษัท 
water purification หน้าจอล็อก ขึ้น error เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย 
Ice maker มีน้ าในเครื่องท าน้ าแข็ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย 
Micro scope หลอดไฟขาด เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย 
Ice maker ท่อน้ าตัน ไม่มีน้ าเเข็งไหลออกมา เจ้าหน้าที่ฝ่ายวจิัย 
CO2 incubator ใช้งานไม่ได้ เปิดเครื่องแล้วไฟกระพริบ

พร้อมมีเสียงตื๊ดๆๆๆ ติดต่อกัน 
ช ารุดงดใช้งาน 

Refrigerated Centrifuge สวิชเสีย ไฟช็อตเปิดไม่ได้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย 
สิงหาคม 
2563 

Refrigerated Centrifuge เซนเซอร์ฝาเสยี ปิดประตูเเล้ว เเต่ปั่นไม่ได้ โดยช่างจาก BME 
Refrigerated Centrifuge เครื่องcentrifuge ขึ้น imbalance ไม่

สามารถปั่นเหว่ียงได้ค่ะ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย 

Gel doc ฝาประตูบนของเครื่องช ารุด เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย 
water purification น้ ารั่ว ช่างจากบริษัท 
Gel doc Error run ไม่ได ้ ช่างจาก Nhealth 
water purification เครื่องแจ้งเตือน error ไม่สามารถกดน้ า

ออกมาใช้ได ้
ช่างจากบริษัท 

Refrigerated Centrifuge Alarm Push Door Down ช่างจากบริษัท 
Refrigerated Centrifuge ใช้งานเครื่องได้ปกติแต่เครื่องขึ้นแจ้งเตือน ช่างจากบริษัท 



L7 can't open door , see manual 
กันยายน 
2563 

water purification หลอด UV ขาด, ใส้กรองน้ าตัน ช่างจากบริษัท 
CO2 incubator ระบบไฟรวนขณะเปิดสวิตช์เครื่อง 

(switching board ช ารุด) 
ช่างจากบริษัท 

Refrigerated Centrifuge Error. imbalance และ start ไม่ได ้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย 
Refrigerated Centrifuge เมื่อเปิดเครื่อง เครื่องแจ้งเตือน 

imbalance 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย 

Ice maker สายส่งน้ าด้านหลังที่ต่อเข้าเครื่องเหิดการ
รั่ว ท าให้มีมีน้ าหยดตลอด 

ช่างซ่อมบ ารุง 

Microscope เปิดกล้องแล้วไม่มีแสงสว่างออกมาจึงไม่
สามารถดูเซลล์ได ้

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย 

Real-time PCR Tray มีปญัหา ช่างจากบริษัท 
Real-time PCR Tray มีปญัหา เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย 
Hot air oven เสียงพัดลมของตัวเครื่องดังกว่าปกติ

เหมือนมีอะไหล่บางส่วนหลวมหรือหลุดไป 
ช่างจากบริษัท 

Real-time PCR เปิดเครื่องและคอมพ์ไม่ติด เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย 
Gel doc sensor ประตูช ารุด ช่างจาก Nhealth 

ตุลาคม 
2563 

freezer ตู้เย็นไม่ท าอุณหภูมิ ช่างจากบริษัท 
Thermo cycler power failure กด run ไม่ได ้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย 
Micro scope หลอดไฟกล้องขาด เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย 
Biosafety cabinet วาล์วต่อถังคาร์บอนไดออกไซด์เสีย เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย 
Microscope ฝุ่นที่เลนส์กล้องถ่ายภาพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย 
Incubator อุณหภูมิตู้สูง ไม่สามารถใช้งานได ้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย 

พฤศจิกายน 
2563 

Biosafety cabinet หลอดไฟ ยูวี กด ไม่ติด ช่างซ่อมบ ารุง 
Ice maker พบน้ าขังภายในตัวเครื่อง เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย 
Deep freezer -80c อุณหภูมิขึ้นจากการเปิดตู้แล้วไม่ลง เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย 
fluorescence TiU ตัวกล้องมองจากเลนส์ตาไม่ได ้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย 
Eliza reader เอาแผ่นซีดีออกจากเคสคอมไม่ได ้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจยั 
CO2 incubator ตู ้alarm co2 ลดลง เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย 

ธันวาคม 
2563 

refrigerator centrifuge ขึ้น Imbalance ตั้งแต่เปิดเครื่อง เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย 

มกราคม Biosafety cabinet หลอดUV ในhood ไม่ท างาน ช่างซ่อมบ ารุง 



2564 Ice maker น้ าขังในเครื่องท าน้ าแข็ง ช่างซ่อมบ ารุง 
Microscope Stage control knob เสีย  

(ปุ่มปรับเลื่อนสไลด์) 
ช่างจากบริษัท 

กุมภาพันธ์ 
2564 

Cell sorter ตอนตรวจ cs&t blue laser ไม่ detect 
bead จึงตรวจ cs&t ไม่ได้ -พอต้ัง 
detect rainbow bead Population มัน
เคลื่อน (shiftลง) 

ช่างจากบริษัท 

ultrasonic bath ไฟไม่เข้าค่ะ ช ารุดงดใช้งาน 
Microcentrifuge เครื่องแจ้งเตือน door ใช้ไม่ได ้ ช่างจาก Nhealth 
freezer อุณหภูมิสูงเเละระบบ Alram ไม่ท างาน ช ารุดงดใช้งาน 
water purification น้ าไม่ไหลเข้าเครื่องกรองน้ า ช่างจากบริษัท 
Biosafety cabinet ขึ้น check filter ตอนนี้ % filter ต่ ากว่า 

10% 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย 

มีนาคม 
2564 

Fluorescence 
microscope 

แหวน/เฟืองปรับโฟกัสกล้องหัก ช ารุดงดใช้งาน 

HPLC In-line filter ตัน เครื่องไม่สามารถใช้งาน
ได ้

ช ารุดงดใช้งาน 

Water purification 
system 

หน้าจอแสดง error และล็อกไม่สามารถ
กดใข้งานได ้

ช ารุดงดใช้งาน 

Elisa reader เปิดคอมไม่ได ้ ช ารุดงดใช้งาน 
CO2 incubator อุณหภมิสูงเกิน 37 c กดปรบัแล้วแต่อุณ

หมิก็ไม่ลง 
ช ารุดงดใช้งาน 

Ice maker พบน้ าขังในถัง ช่างซ่อมบ ารุง 
Biosafety cabinet หน้าจอเครื่องไฟกระพริบ และ air failure ช่างจากบริษัท 
Incubator 2 อุณหมิเครื่องเกินสูงเกิน 37 c กดปรับลด

ไม่ได ้
ช ารุดงดใช้งาน 

Biosafety cabinet เปิดแก๊สแล้วแก๊สไม่ออก เปิดติดๆดับๆ ช่างซ่อมบ ารุง 
Autoclave SX-700 Water Error เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย 
Ice maker น้ าขังในเครื่องผลิตน้ าแข็ง ช่างซ่อมบ ารุง 

เมษายน 
2564 

คอมพิวเตอร์เครื่อง Las 
4000 

คอมพิวเตอร์ขึ้นแจ้ง window arer ทุก 
15 min ที่ใช้ กดรีสตาส์ไม่ได้ต้องได้ปิด
เปิดเครื่องใหม่แล้วก็เป็นอีก 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย 



X15R Error I6 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย 
Water purification 
system 

เครื่องขึ้นเครื่องหมายกุญเเจ / No 
response 

ช ารุดงดใช้งาน 

X15R ปุ่มRPM/RCFกดไม่ได้ ช่างจาก Nhealth 
Freeze dryer หน้าจอ vacuum ขึ้น high mbar 

หลังจากที่ใช้ได้ 18 ชั่วโมง 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย 

เครื่องคอมพิวเตอร ์ ตามสารสนเทศให้มาเปลี่ยนถ่านนาฬิกา
เครื่องคอม bios 

ช่างสารสนเทศ 

Autoclave SX-700 ท่อ drain ตัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย 
พฤษภาคม 

2564 
freezer ตู้เย็นไม่ท าอุณหภูมิ ช่างจาก Nhealth 
Autoclave Water เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย 
Biosafety cabinet วาล์วจ่ายแก๊สในฮูดช ารุด ต้องการเปลี่ยน

หัววาล์วแก๊สด่วน 
ช ารุดงดใช้งาน 

Water purification 
system 

หน้าเครื่องขึ้น Tank sensor error ช ารุดงดใช้งาน 

Biosafety cabinet ขึ้น check filter ตอนนี้ % filter ต่ ากว่า 
10% 

ช่างจาก Nhealth 

Nikon/TS100 กล้องจุลทรรศน์ภายในห้อง ไม่สามารถ
เปิดไฟได้ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย 

 
  โดยพบว่าปัญหาการช ารุดที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นั้น มีหลากหลายปัญหาที่เกิดขึ้นแต่เจ้าหน้าที่ฝ่าย
วิจัยผู้รับผิดชอบเครื่องมือวิจัยต่างๆ นั้นสามารถด าเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมปัญหาได้ด้วยตนเองท าให้ใช้
เวลาในการด าเนินการไม่นานและเครื่องมือสามารถใช้งานได้ตามปกติ 
  จ านวนการแจ้งซ่อมและซ่อมแซมเมื่อพิจารณารายละเอียดของประเภทเครื่องมือที่พบความ
ช ารุดมากหรือน้อยเพียงใดนั้นนับตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน ดังภาพที่ 6 ซึ่งจะพบว่าจ านวนครั้งของ
เครื่องมือวิจัยที่ช ารุดและแจ้งซ่อมสะสมสูงที่สุดได้แก่ เครื่อง Refrigerated Centrifuge จ านวน 59 ครั้ง 
สามารถสรุปได้ว่า เครื่องมือชนิดนี้เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่นักวิจัยส่วนใหญ่จ าเป็นต้องใช้ในการท างานวิจัย ซึ่ง
ต้องใช้ความระมัดระวังในการสมดุลต าแหน่งและน้ าหนักของตัวอย่างให้ละเอียด จึงท าให้พบปัญหา 
imbalance ที่บ่อยครั้งและสามารถสะสมก่อให้เกิดปัญหาแกนของเครื่องเอียงได้ ซึ่งต้องใช้งบประมาณและ
เวลาในการซ่อมแซมที่มาก อีกทั้งเครื่องมือชนิดนี้มีอยู่จ านวนมากจึงมีโอกาสเกิดความช ารุดได้บ่อยครั้งเช่นกัน  
 



 
ภาพที่ 6 แสดงจ านวนครั้งของเครื่องมือวิจัยทีช ารุดและแจ้งซ่อมโดยรวมตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน 
 
 
  หากพิจารณาเฉพาะจ านวนครั้งของเครื่องมือวิจัยที่ช ารุดและแจ้งซ่อมระหว่างเดือนมิถุนายน 
2563 ถึงเดือนพฤษภาคม 2564 ดังตารางที่ 4 จะพบว่ามีการแจ้งซ่อมทั้งหมด 82 ครั้ง โดยแบ่งประเภท
เครื่องมือที่ช ารุดและแจ้งซ่อมทั้งสิ้น 19 รายการ ซึ่งเครื่อง Centrifuge นั้นยังเป็นเครื่องมือที่พบความช ารุดได้
บ่อยครั้งเช่นเดิมคือจ านวน 12 ครั้ง สาเหตุดังที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น 
 
ตารางที่ 4 แสดงจ านวนครั้งของเครื่องมือวิจัยที่ช ารุดและแจ้งซ่อมระหว่างเดือนมิถุนายน 2563 ถึงเดือน
พฤษภาคม 2564 

ที ่ ชื่อเครื่อง จ านวนครั้งการแจ้งซ่อม 
1 Centrifuge 12 
2 CO2 incubator 9 
3 Biosafety cabinet 9 
4 Microscope 9 
5 Ice maker 9 
6 Water purification 8 



7 Freezer 4 
8 Autoclave 3 
9 Gel documentation 3 
10 Real-time PCR 3 
11 Incubator 3 
12 Elisa reader 2 
13 Computer 2 
14 Freeze dryer 1 
15 Oven 1 
16 HPLC 1 
17 Rotary evaporator 1 
18 Thermocycler 1 
19 Ultrasonic cleaner 1 
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  การช ารุดและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องมือแต่ละประเภททั้งหมดที่เกิดขึ้นในความดูแล
ของหน่วยวิจัยกลาง ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ได้บริหารจัดการให้มีผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการซ่อมแซม
และแก้ไขเป็น 3 ขั้นตอนดังนี ้

1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยที่รับผิดชองเครื่องมือชนิดนั้นๆ เข้าถึงเครื่องมือเป็นคนแรก โดย
ด าเนินการขอข้อมูลความผิดปกติกับผู้แจ้งเหตุหรือตามที่ได้รับข้อมูลจากแบบฟอร์มการ
แจ้งซ่อม ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้แล้วเสร็จหากอยู่ในวิสัยที่สามารถด าเนินงาน
เองได้หรือหากมีอะไหล่ส ารอง หากอยู่นอกเหนือความสามารถให้ด าเนินการประสานไป
ดังผู้ที่เกี่ยวข้องในข้อที่ 2 และ 3 

2) เจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุงของคณะแพทยศาสตร์หรือช่างจากบริษัท N-Health (บริษัท
รับเหมาซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์) ได้รับการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบเครื่องมือนั้น ให้เข้าแก้ไขด าเนินงานในส่วนของระบบไฟและอุปกรณ์ อะไหล่
ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ ระบบไฟฟ้า ท่อน้ า เป็นต้น 

3) ช่างจากบริษัทผู้ผลิตหรือจากตัวแทนจ าหน่ายเข้าด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขในกรณี
ที่พบปัญหาที่มีความซับซ้อนและเฉพาะทางมากขึ้น หรือจ าเป็นต้องใช้อะไหล่ที่จ าเพาะ
จากของบรษิัทเท่านั้น  
 



 
เมื่อด าเนินการแก้ไขซ่อมแซมเครื่องมือจนแล้วเสร็จ ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บเพิ่มเติมได้แก่ข้อมูล

จ านวนครั้งในการด าเนินการแก้ไขและซ่อมแซมเครื่องมือของผู้ที่ด าเนินการในครั้งนั้นจนแล้วเสร็จและสามารถ

ใช้งานเครื่องได้ดังเดิม ซึ่งจากการจัดเก็บข้อมูลโดยรวมตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน พบว่าเจ้าหน้าที่ของฝ่ายวิจัย

เองสามารถด าเนินการแก้ไขเครื่องมือได้ด้วยตนเองถึง 50 เปอร์เซ็นต์ เมื่อรวมกับหน่วยงานภายในคณะ

แพทยศาสตร์เอง จะมีจ านวนตัวเลขถึง 55.97 เปอร์เซ็นต ์ 

 
ภาพที่ 7 แสดงเปอร์เซ็นต์ของจ านวนครั้งของผู้ด าเนินการซ่อมเครื่องมือวิจัยโดยรวมตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน 
 
 

ส่วนจากการจัดเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมิถุนายน 2563 ถึงเดือนพฤษภาคม 2564 ในตารางที่ 
5 เมื่อน าสรุปเป็นร้อยละของการด าเนินการแก้ไขเครื่องมือ พบว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยสามารถด าเนินการได้ด้วย
ตนเองถึง 50 เปอร์เซ็นต์ เมื่อรวมกับหน่วยงานภายในคณะแพทยศาสตร์เอง จะมีจ านวนตัวเลขถึง 60.98 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างมากเนื่องจากช่วยลดงบประมาณที่ใช้ในการจัดจ้างบริษัทภายนอกนั่นเอง 
นอกจากนี้แล้ว ในส่วนของเครื่องมือที่ช ารุดงดใช้งานนั้น ยังอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้ออะไหล่ หรือ
จัดจ้างซ่อมแซมจากบริษัทภายนอก 
 
 



 
ตารางที่ 5 แสดงจ านวนครั้งของผู้ด าเนินการซ่อมเครื่องมอืวิจัยระหว่างเดือนมิถุนายน 2563 ถึงเดือน
พฤษภาคม 2564 

ที ่ ผู้ด าเนินการซอ่ม จ านวนครั้งการซ่อม 
1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย 41 
2 ช่างจากบริษัท 15 
3 ซ่อมบ ารุงคณะฯ 8 
4 ช่างจากบริษัท N-Health และ BME 7 
5 ช ารุดงดใช้งาน 12 
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ภาพที่ 8 แสดงร้อยละของจ านวนครั้งของผู้ด าเนินการซ่อมเครื่องมือวิจัยระหว่างเดือนมิถุนายน 2563 ถึง
เดือนพฤษภาคม 2564 
 
 

10.3 งบประมาณและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์และเครือ่งมือวิจัย 
  การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวิจัย ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเครื่อง การ
บ ารุงรักษาและการซ่อมแซมเครื่องมือวิจัยในความดูแลของหน่วยวิจัยกลาง ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ หาก

9.76

50.00

1.22

1.22

7.32

18.29

14.63

ผูด้  ำเนินกำรซอ่มแซม (รอ้ยละ)

เจำ้หนำ้ท่ีซอ่มบ ำรุง เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยวิจยั เจำ้หนำ้ท่ีสำรสนเทศ ช่ำงจำก BME ช่ำงจำก Nhealth ช่ำงจำกบรษัิท ช ำรุดงดใชง้ำน



จ าเป็นต้องมีการใช้งบประมาณมาเกี่ยวข้องจะมีการจัดเก็บข้อมูล เช่น การจัดซื้อน้ ายา สารเคมี วัสดุสิ้นเปลือง 
อุปกรณ์ประกอบ (เอกสารแนบที่ 4) ส าหรับการบ ารุงรักษาเครื่องมือแต่ละประเภท (ดังตารางที่ 6) รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออะไหล่ส ารองและการจัดจ้างบริษัทภายนอกเข้าด าเนินการซ่อมแซมเครื่องมือวิจัย และ
จัดท าแบบประเมินการซื้อสินค้าและบริการภายหลังการใช้บริการ (เอกสารแนบที่ 5) จากนั้นน าข้อมูลมาสรุป 
จัดหมวดหมู่และรายงานผลผ่านโปรแกรม Power BI บนเว็บไซต์ของฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร ์
  
ตารางที่ 6 แสดงบญัชีวัสดุวิทยาศาสตร์และรหัสพัสดุที่ก าหนดขึ้นเพื่อการจัดซื้อ 
ที ่ รายการ ราคาต่อ

หน่วย 
รหัสพัสดุ 16 หลัก ใช้งานร่วมกับ

เครื่อง 
1 15 ml Centrifuge tube with cap 7,476.00 41121703 15ML0001 Flow 

cytometer 
2 50 ml Centrifuge tube flat top 5,946.00 41121703 50ML0001 Flow 

cytometer 
3 Bruker CapticeSpray TIP 20 um 14,231.00 41115859 LCMS0001 LCMS 
4 Acetonitrile LC-MS CHROMASOL V 27,900.00 41116026 LCMS0002 LCMS 
5 WATER LC-MS CHROMASOL V 2,810.00 41116026 LCMS0003 LCMS 
6 Tryptic digest of Bovine Serum 

albumin 
30,000.00 41116026 LCMS0004 LCMS 

7 FacsClean (Flow cytometry) 3,003.50 41116015FCCLEANS Flow 
cytometer 

8 FacsFlow (Flow cytometry) 3,003.50 41116015FACSFLOW Flow 
cytometer 

9 Shutdown Solution (Flow 
cytometry) 

3,003.50 41116015SHUTDOWN Flow 
cytometer 

10 CS&T Bead (Flow cytometry) 11,831.00 41116015SCSTBEADS Flow 
cytometer 

11 Multitest CD3/CD8/CD45/CD4 22,000.00 41116015CD4TEST1 Flow 
cytometer 

12 BD multicheck low CD4 control 5,350.00 41116015CD4TEST2 Flow 
cytometer 

13 BD multicheck control box 5,350.00 41116015CD4TEST3 Flow 
cytometer 



14 7500 Fast spectral calibration kit I 57,031.00 12171501RTPCR001 Real time 
PCR/ABI7500 

15 7500 Fast spectral calibration kit II 25,787.00 12171501RTPCR002 Real time 
PCR/ABI7500 

16 Lamp Xenon 13V 100W 33,491.00 39101625RTPCR003 Real time 
PCR/roche 

17 Filling Solution, 4M KCL (125ml.) 4,626.17 41115603PHKCLSOL PH meter 
18 FAM/ROX and VIC/ROX dye 

normalization plate, Fast 96 well 
13,214.50 12171501RTPCR003 Real time 

PCR/Quant6 
19 ROI and background plate, Fast 96 

well 
12,840.00 12171501RTPCR004 Real time 

PCR/Quant6 
20 FAM dye spectral calibration plate, 

Fast 96 well 
6,420.00 12171501RTPCR005 Real time 

PCR/Quant6 
21 VIC dye spectral calibration plate, 

Fast 96 well 
6,420.00 12171501RTPCR006 Real time 

PCR/Quant6 
22 NED dye spectral calibration plate, 

Fast 96 well 
6,420.00 12171501RTPCR007 Real time 

PCR/Quant6 
23 ROX dye spectral calibration plate, 

Fast 96 well 
6,420.00 12171501RTPCR008 Real time 

PCR/Quant6 
24 SYBR GREEN dye spectral 

calibration plate, Fast 96 well 
6,420.00 12171501RTPCR009 Real time 

PCR/Quant6 
25 TAMRA dye spectral calibration 

plate, Fast 96 well 
6,420.00 12171501RTPCR010 Real time 

PCR/Quant6 
26 TaqMan Rnase P Instrument 

Verification Plate, Fast 96-well 
38,520.00 12171501RTPCR011 Real time 

PCR/ABI7500 
26 DNA QC Particles 17,120.00  Flow 

cytometer 
27 Buffer pH 4.01 800.00 47101613BUFFER01 pH meter 
28 Buffer pH 7.00 800.00 47101613BUFFER02 pH meter 
29 Buffer pH 10.01 800.00 47101613BUFFER03 pH meter 
30 LX200 Calibration kit 25000.00 12171501LUMINEX1 Luminex200 
31 LX200 Verification kit 25000.00 12171501LUMINEX2 Luminex200 



32 Freeze dryer glassware 13400.00 41104702FDGLASS1 Freeze dryer 
33 Low voltage halogen lamp 800.00 3910160500000150 Microscope 
34 Vacuum pump oil ultragrade 19 6000.00 41105101LABOTL01 Vacuum pump 
35 Absolute trucount controls 8560.00 41116015TRUCOUNT Flow 

cytometer 
36 Beaker flat flange OD 80 mm 1900.00 41121803FBEAKER1 Centrifuge 

evaporator 
37 USB mini USB 1.8 เมตร 150.00 43211617MINIUSB1 foot operated 

bunsen burner 
 
  หากมองในภาพรวมการใช้งบประมาณเพื่อการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือวิจัยที่ท า
การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลนับตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน ดังภาพที่ 9 จะพบว่า ในปีงบประมาณ 2557 ใช้
งบประมาณไปทั้งสิ้น 709,674 บาท และลดลงเป็นล าดับในปีงบประมาณ 2558 และ 2559 หลังจากนั้น 
นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 จนถึง 2562 งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานเริ่มเพ่ิมจ านวนสูงขึ้นและสูงสุดใน
ปี 2562 ที่มีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 896,384 บาท และต่ าสุดในปี 2563 คือ 310,000 บาท  
 

 
ภาพที่ 9 แสดงงบประมาณโดยรวมในการด าเนินงานด้านเครื่องมือวิจัย ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน 



ทั้งนี้มีปัจจัยส าคัญที่เกี่ยวข้องได้แก่ การเพิ่มจ านวนของเครื่องมือวิจัยที่มากขึ้นในแต่ละปีงบประมาณ
จึงจ าเป็นต้องจัดซื้ออุปกรณ์ที่น ามาใช้บ ารุงรักษาเพิ่มขึ้น เช่น แบตเตอรี่แห้งที่ใช้งานร่วมกับ Deep freezer 
หรือ Vacuum pump oil ที่ใช้งานร่วมกับเครื่อง Freeze dryer และ Centrifugation evaporator เป็นต้น 
ประกอบกับเครื่องมือวิจัยบางส่วนมีการจัดซื้อมานาน มีอายุการใช้งานที่นานมากกว่า 10 ปี จึงเป็นสาเหตุให้
เกิดการเสื่อมสภาพของอะไหล่จึงเป็นการเพิ่มต้นทุนในส่วนของการซ่อมแซมเครื่องมือ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกต ิ
 

 
ภาพที่ 10 แสดงงบประมาณโดยรวมแบ่งประเภทตามการด าเนินงานตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน 
 
 
  เมื่อท าการแบ่งประเภทของข้อมูลตามลักษณะของการใช้งบประมาณ ระหว่างกิจกรรมการ
บ ารุงรักษาและการซ่อมแซมเครื่องมือวิจัยตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน ดังภาพที่ 10 เปรียบเทียบกันในแต่
ปีงบประมาณจะพบว่างบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานในแต่ละปีระหว่างทั้งสองกิจกรรมนั้น ใช้งบประมาณ
ไปในจ านวนที่ใกล้เคียงกันในแต่ละปี โดยส่วนใหญ่การบ ารุงรักษาจะใช้งบประมาณที่มากกว่า เนื่องจากต้อง
ด าเนินการบ่อยครั้งคือ บ ารุงรักษาเครื่องมืออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ในเครื่องมือที่มีความถี่การใช้งานมาก 
หรือมีความเสี่ยงที่จะช ารุด เสียหายได้ง่าย ส่วนเครื่องมือทั่วไปด าเนินการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง เพื่อ
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องมือ ดังจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมนั้นน้อยกว่าในแต่ละปี 
ยกเว้นในปี 2563 ที่หน่วยงานต้องใช้งบประมาณที่มากขึ้นในการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ที่เสื่อมสภาพไป
นั่นเอง   
  นอกจากนี้ในภาพที่ 11 นั้นแสดงงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมโดยรวมของเครื่องมือแต่
ละชนิดตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน จะพบว่า 3 อันดับแรกที่การใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินงานสะสมรวม



สูงสุดได้แก่เครื่อง LCMS ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 1,050,704 บาท ส่วนเครื่อง Flow cytometer ใช้
งบประมาณไปทั้งสิ้น 754,150 บาท และเครื่อง Real-time PCR ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 472,886 บาท 
ตามล าดับ 
 

 
ภาพที่ 11 งบประมาณในการด าเนินกิจกรรมโดยรวมของเครื่องมือแต่ละชนิดตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน 
 
 
11. สรุปปัญหา/อุปสรรค  
 11.1 จ านวนเครื่องมือที่มีจ านวนมากท าให้ต้องด าเนินงานบ ารุงรักษามากขึ้นไปด้วย 
 11.2 พบว่ามีผู้ใช้บริการท าการแจ้งซ่อมออนไลน์ซ้ าซ้อนกัน เนื่องจากไม่มีป้ายหรืออุปกรณ์แจ้งเตือน
ว่ามีผู้ด าเนินการแจ้งแล้ว 
 11.3 กระบวนจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการที่มีกระบวนการที่ซับซ้อนและใช้เวลาในการด าเนินงาน
นาน ท าให้ขั้นตอนของการด าเนินงานล่าช้าเป็นบางช่วง 
 
12. ข้อเสนอแนะในการพัฒนา  
 12.1 ควรจัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
เครื่องมือวิจัยประจ าปี เพื่อรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้บริการและน าไปปรับปรุงการบริการให้
เหมาะสมต่อไป 
 


