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MRI
ผลิิต้

ภัาพเครื�องจักัร เป็น็เรื�องของโรงงาน ไม่เก่ั�ยัวกัับภัาค

บริกัารห้รือเป็ล้่าครับ?

เมื�อพ้ดืถึงเครื�องจักัร โดืยัทัี่�วไป็เรามักัคิดืถึงโรงงานที่่�ผล้ิติ

สินค้าจับติ้องไดื้ เนื�องจากัเป็็นป็ัจจัยักัารผลิ้ติที่่�ใชิ้เงินล้งทีุ่นส้ง ภัาค

กัารผล้ิติจึงให้้ความสำาคัญ่กัับ ควิ�มัคุ้มัค่�สิ่้งสิุ่ด ในกัารใชิ้งาน

เครื�องจักัรมานานแล้้ว

น่�อาจเป็็นคำาอธิุบายัข้อห้นึ�งว่า เห้ติุใดืโรงงานที่ั�วไป็ จึงมักั

ที่ำางานที่ั�งกัะกัล้างวัน แล้ะกัล้างคืน 6 ห้รือ 7 วันติ่อสัป็ดืาห้์ เพื�อ

บริห้ารติ้นทีุ่นคงที่่� (Fixed Cost) ให้้ม่ ติ้นทุนติ่อหน่วิย ติำ�าที่่�สุดื

เป็็นเรื�องป็กัติิของโรงงาน ท่ี่�ม่กัารเกั็บข้อม้ล้ สร้างติัวชิ่�วัดื

 วิเคราะห้์ เพื�อป็ระเมินถึง ผู้ลิิติภ�พขึ้องก�ร์ใชั้้ง�นเคร์ื�องจำักร์

 จากันั�นกัำาห้นดืวิธุ่กัารบริห้ารจัดืกัาร เพื�อป็รับป็รุงให้ด้ื่ขึ�นติ่อไป็

ภาคบริการ และเครื่องจักร

องค์กัรไม่น้อยัในภัาคบริกัาร มก่ัารใช้ิงานเครื�องจักัรเช่ินกััน

 เราพิจารณ์าไดื้เป็็น 2 กัลุ้ม่ติาม ควิ�มัสิ่ำ�คัญ ที่่�ม่ติ่อกัารที่ำางาน

กัลุ้่มแรกั เครื�องจักัรอุป็กัรณ์์เป็็น ทร์ัพย�กร์หลัิก ในกัาร

ขบัเคล้ื�อนธุรุกิัจโดืยัติรง ห้ากัไม่มก็่ัไมส่ามารถเกิัดืกัระบวนกัาร เพื�อ

สรา้งคณุ์คา่งานบรกิัารไดื ้เชิน่ รถขนสง่ในธุรุกิัจ Logistics, เครื�องมอื

ในห้้อง Lab ของโรงพยัาบาล้, ล้ิฟัที่์ในอาคารสำานักังาน

กัลุ้่มท่ี่�สองเครื�องจักัรที่ำาห้น้าที่่� สิ่นับสิ่นุนกร์ะบวินก�ร์ 

ที่่�เกัิดืขึ�น ไม่ไดื้เป็็นติัวสร้างบริกัารให้้กัับล้้กัค้าโดืยัติรง เชิ่น ระบบ

ป็รบัอากัาศในอาคารสำานักังาน, เครื�องที่ำาความสะอาดืในห้า้งสรรพ- 

สินค้า, เครื�องป็ั�มนำ�าในโรงแรม เป็็นติ้น

กัารบริห้ารจัดืกัารเครื�องจักัรให้้ม่ความคุ้มค่า สร้างความ

พึงพอใจส้งสุดืให้้กัับล้้กัค้า จึงม่ความสำาคัญ่ โดืยัเฉพาะกัับองค์กัร

ในกัลุ้่มแรกั แล้ะจะยัิ�งที่ว่ค้ณ์ ห้ากัเครื�องจักัรนั�น เป็็นคอขึ้วิดขึ้อง

ก�ร์บร์ิก�ร์ลิ้กค้� 

ในบที่ความน่�ผมขอยักักัรณ์่ศึกัษา มาติั�งป็ระเดื็นชิวนคิดื จากั

ภัาคบริกัารพื�นฐานคือ ‘โรงพยัาบาล้’ ครับ 

เครื่อง MRI และ คิวยาวเห์ยียด

ล้้กัญ่าติิใกัล้้ชิิดืของผมไดื้ไป็พบแพที่ยั์ เนื�องจากัมือ แล้ะขา

ไม่สามารถใช้ิงานได้ืป็กัติิ แพทย์ได้แนะนำ� กัารติรวจด้ืวยัเครื�อง 

MRI (เครื่่�องสรื่้างภาพด้้วยสนามแม่เหล็็กไฟฟ้า) เพื�อให้้กัารวินิจฉัยั

มค่วามแม่นยัำา

ผลิี่ตภาพัเค์ร่ืองจัักร 
ภาค์บริการ แลี่ะ เค์ร่ือง
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ล้งทุี่น ค่าเติร่ยัมสถานที่่� แล้ะติ้นทุี่นอื�นๆ ท่ี่�เกั่�ยัวข้อง จึงติ้องจัดืกัาร

ให้้คุม้ค่าต่ิอกัารล้งทีุ่น

ร์อยติอ่ ของกัารให้บ้รกิัารผ้ป้็ว่ยัแติล่้ะคน ติอ้งที่ำาให้เ้สย่ัเวล้า

นอ้ยัที่่�สุดื เพราะเป็น็ ควิ�มัสิ่ญ้เสีิ่ย จากั “เครื�องจักัรรอคน” กัารเติรย่ัม 

ความพร้อมของผ้้ป็่วยัถัดืไป็ ที่ำาค้ข่นานไป็พร้อมกัับผ้้ป็่วยักั่อนห้น้า

เนื�องจากัห้ล้ายัท่ี่มที่ำางาน จึงติ้องม่กัารบริห้ารจัดืกัารคน 

เพื�อให้้มั�นใจว่าม่ จำำ�นวินพนักง�นที�เพียงพอ ใช้ิงานเครื�อง แล้ะให้้

บริกัารล้้กัค้าไดื้อย่ัางไม่ติดิืขัดื 

มาติรฐานกัารที่ำางานไดื้ถ้กักัำาห้นดืขึ�น โดืยัระบุถึง ขึ้ั�นติอน

กัารที่ำางาน ข้ึ้อควิร์ร์ะมััดร์ะวิัง ในแติ่ล้ะขั�นติอน พร้อมกัับกัำาห้นดื 

เวิลิ�มั�ติร์ฐ�น ที่่�ติ้องใชิ้ในแติ่ล้ะลั้กัษณ์ะงาน

บุคล้ากัรม่ ควิ�มัร์้้ คุณสิ่มับัติิ เบื�องติ้นติามที่่�กัำาห้นดื แล้ะ 

ได้ืรับกัารพัฒนาเพื�อให้้มั�นใจว่าม่ ทักษะ เข้าใจวิธุ่กัารที่ำางานที่่�ม่ 

ควิ�มัป็ลิอดภยั ที่ั�งต่ิอตินเองแล้ะผ้้ป็ว่ยั ได้ืผล้ลั้พธ์ุที่่�ม ่คณุภ�พ ติาม

ความติอ้งกัารของแพที่ยั ์ดืว้ยักัารใชิเ้วล้าที่่�ม ่ป็ร์ะสิิ่ทธภิ�พ มากัที่่�สดุื

ดืว้ยั ก�ร์บำ�รุ์งรั์กษ�ที�ด ีเครื�องจกััรจงึพรอ้มใชิง้านอย่้ัเสมอ ม่

กัารวางแผนกัารบำารุงรักัษาติามรอบเวล้าไว้ล้ว่งห้น้า ที่ำาในช่ิวงเวล้าที่่�

ม่ล้้กัค้าน้อยัๆ สร้างระบบกัารเร่ยันร้้ เพื�อนำาไป็ส้่ ก�ร์ลิดติ้นทุน ดื้าน

กัารบำารุงรักัษา 

ม่กัารกัำาห้นดืวิธุ่ป็ฏิิบัติิงานที่่�เห้มาะสม เพื�อให้้ ก�ร์ใชั้้ไฟฟ้� 

ที่ั�งต่ิอตัิวเครื�องเอง แล้ะกัารควบคมุอุณ์ห้ภ้ัมพืิ�นที่่�ห้อ้ง มป่็ระสทิี่ธิุภัาพ

มากัที่่�สุดื

กัารจดัืกัารสิ�งที่ั�งห้มดืน่� สามารถสรปุ็เป็น็ห้ล้กัักัารงา่ยัๆ ที่่�รบัร้้

ที่ั�วไป็ คือ 4M 1E – Man, Machine, Material, Method แลิะ Energy 

กัารจดัืกัาร เกิัดืขึ�นเมื�อมก่ัารกัำาห้นดืตัิวชิ่�วัดืเพื�อ ติั�งเป็�้หมั�ย 

แล้ะควิบคุมัก�ร์ทำ�ง�น ให้้บรรลุ้เป้็าห้มายั เชิ่น จำานวนผ้้ป็่วยัติ่อวัน 

เวล้ารอคอยัของผ้้ป็่วยั ระยัะเวล้าที่ั�งห้มดืในกัารให้้บริกัาร ติ้นทีุ่น 

ค่าไฟัฟั้า เป็็นติ้น

กัารติระห้นักัถึงความสำาคญั่ของ ผลิ้ติภัาพเครื�องจักัร เป็็นสิ�งที่่�

ภัาคบริกัารควรคำานงึถึงติาม บร์บิทขึ้ององคก์ร์ แล้ะ ลิกัษณะธรุ์กิจำ 

กัารให้้บริกัารกัับล้้กัค้าครับ

อยั่างไรก็ัติามข้อม้ล้น่าติกัใจที่่�ไดื้รับคือ เนื�องจากัม่ผ้้ป็่วยัรอ

อยั้่เป็็นจำานวนมากั คิวรับบริกัารคือ อีก 8 เดือน ข้างห้น้า! 

ล้องคิดืว่าห้ากัผ้้ป็่วยัคนน่� เป็็นบุติรห้ล้านของที่่านผ้้อ่านเอง

 จะร้้สึกัอย่ัางไรครับ สำาห้รับผมเอง เกิดคำ�ถึ�มัหลิ�ยข้ึ้อ ห้ล้ังจากั

รับฟัังเรื�องน่� 

➣  ผ้บ้รหิ้ารโรงพยัาบาล้ติระห้นักัถึง ป็ญัห�ก�ร์ร์อคอย อนั

ยัาวนานน่�? 

➣  ม ่ติวัิชั้ี�วัิด อะไรท่ี่�ใชิอ้ย่้ัในป็จัจบุนั เพื�อที่ราบเวล้ารอคอยั

ของผ้้ป็่วยั แล้ะป็ระสิที่ธุิภัาพกัารใชิ้งานเครื�อง?

➣  มก่ัารติั�งเป้็าห้มายั รายังานผล้ลั้พธ์ุ ติวัชิ่�วดัื ให้ผ้้้เก่ั�ยัวข้อง 

แล้ะผ้้บริห้ารที่ราบ อย่�งเป็็นร์ะบบ?

➣  ควิ�มัสิ่้ญเสิ่ีย ท่ี่�ที่ำาให้้ใชิ้เครื�องไดื้ไม่เติ็มที่่�ม่อะไรบ้าง? 

ม่กัารวิเคราะห้์เพื�อให้้ที่ราบถึงแล้้ว?

➣  เครื�อง พร์้อมัใช้ั้ง�นเสิ่มัอ ติามกัำาห้นดืกัารที่่�ต้ิองกัาร?

➣  ม่ ก�ร์ป็ร์ับป็ร์ุง อะไรบ้างเพื�อล้ดืเวล้ารอคอยัผ้้ป็่วยั? 

ที่ั�งที่่�ที่ำาไป็แล้้ว แล้ะแผนในอนาคติ

คำาถามที่ั�งห้มดืน่� เป็็นกัารที่ำาความเข้าใจกัับ สภัาพป็ัจจุบัน

 สาเห้ติุของป็ัญ่ห้า ซึ�งเป็็นโอกัาสนำาไป็ส้่กัารป็รับป็รุงให้้ดื่ขึ�นติ่อไป็

การจัดการ 4M 1E

ล้องจินตินากัารว่าเราเป็็นผ้้ดืแ้ล้กัารให้้บริกัาร MRI น่�กัันครับ

ดื้วยัห้ล้ักักัารใชิ้ ผู้้้ป็่วิยเป็็นติัวิติั�ง (Patients Centric) แล้ะ

กัารคอยัท่ี่�ม่อย่้ัเป็็นจำานวนมากั จึงขยัายัระยัะเวล้าเปิ็ดืบริกัาร จัดื 

ร์ะบบคิวิเชั้ิงร์ุก ท่ี่�ม่ป็ระสิที่ธุิภัาพ เพื�อให้้มั�นใจว่าม่ผ้้ป็่วยัเข้ามาใชิ้

บริกัารอยั่างติ่อเนื�องสมำ�าเสมอ

ส่วนมุมธุุรกิัจ สมมุติิว่าเงินล้งทุี่นซื�อเครื�องคือ 30 ล้้านบาที่

ติ้นทุี่นค่าบำารุงรักัษาติ่อปี็ที่่� 10% ของราคาเครื�องใน 5 ป็ี ค่าเสื�อม

ราคาเครื�องจะอย่้ัท่ี่� 2.5 หมัื�นบ�ทติ่อวัิน! ยัังไม่นับดือกัเบ่�ยัเงิน
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