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   ประเภท ชนิด และ 
     วิธีการบํารุงรักษา 

   ในโรงพยาบาล 
 

ประเภทของการบํารุงรักษา   
ในทางปฏิบัติสามารถแยกประเภทของการบํารุงรักษาได้เป็น  2  ประเภท  คือ 
1.  การบํารุงรักษาตามแผน (Planned Maintenance)  หมายถึง  การบํารุงรักษาตามกําหนด  

ตามแผนงาน  ตามระบบที่วางไว้ทุกประการ  งานที่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า  สามารถเตรียมการไว้
ล่วงหน้าได้  สามารถกําหนดระยะวัน เวลา สถานที่และจํานวนผู้ปฏิบัติงานที่จะเข้าไปดําเนินการได้   
แนวทางการบํารุงรักษานั้นอาจเลือกใช้ชนิดใดชนิดหนึ่งได้  เช่น  การบํารุงรักษาเชิงป้องกัน  การ
บํารุงรักษาเพื่อแก้ไข เข้ามาดําเนินการ   ส่วนระยะเวลาเข้าไปทําการบํารุงรักษา อาจจะกําหนดหรือ
วางแผนเข้าซ่อมแซมขณะเครื่องกําลังทํางานอยู่ หรือขณะเครื่องชํารุด (Break down Maintenance)  
หรือหยุดการใช้เครื่องเพื่อทําการบํารุงรักษา (Shut down)   การซ่อมบํารุงประเภทนี้จะมีปัญหาน้อย 
เพราะมีเวลาเตรียมการล่วงหน้าได้ทุกขั้นตอน 
 
 

 
 

    รูปที่ 14 วิศวกรและช่างกําลังร่วมกันวางแผนการบํารุงรักษาเครื่องมือ โดยเฉพาะในกรณีที ่
                เครื่องมือแพทยน์ั้นๆ  มีเทคโนโลยีช้ันสูงและมีความสลับซบัซ้อนเพื่อลดการสูญเสีย   
               ทีอ่าจเกิดจากการบํารุงรักษาที่ผิดพลาด 

บทที ่
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2.  การบํารุงรักษานอกแผน (Unplanned Maintenance)  เป็นการบํารุงรักษานอกระบบงาน
ที่วางไว้เนื่องจากเครื่องเกิดการขัดข้อง ชํารุดเสียหายอย่างกะทันหัน ต้องรีบเร่งทําการซ่อมแซมทันทีให้
เสร็จเรียบร้อยทันการใช้งาน   การบํารุงรักษาประเภทนี้จะเกิดปัญหามากกว่าการบํารุงรักษาตามแผน  
เนื่องจากไม่สามารถทราบล่วงหน้าล่วงหน้ามาก่อน  ไม่สามารถกําหนดวัน เวลา สถานที่ ที่แน่นอนได้  ทํา
ให้ไม่สามารถเตรียมจัดหาผู้ปฏิบัติงาน  อุปกรณ์  อะไหล่ ที่จะใช้บํารุงรักษาได้ทันที 
 
ชนิดของการบํารุงรักษา   

การจําแนกประเภทการบํารุงรักษาเป็น  2  ประเภทดังกล่าวมาแล้ว  จะเห็นได้ว่าแนวทางของ
การบํารุงรักษาจะแตกต่างกันไป  ดังนั้น จึงสามารถจําแนกเป็นชนิดของการบํารุงรักษาได้เป็น 8 ชนิด  
คือ 

1.  การบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)  คือ  การบํารุงรักษาที่ดําเนินการ
เพื่อป้องกันเหตุขัดข้อง หรือการชํารุดของเครื่องมือเครื่องใช้โดยฉุกเฉิน  สามารถทําได้ด้วยการตรวจ
สภาพเครื่อง  การทําความสะอาด  และการหล่อลื่นอย่างถูกวิธี  การปรับแต่งให้เครื่องทํางานตาม
วัตถุประสงค์ตามคําแนะนําของคู่มือ  รวมทั้งการตรวจสอบและเปลี่ยนอะไหล่ตามกําหนดเวลา 

2.  การบํารุงรักษาหลังเกิดเหตุขัดข้อง (Break down Maintenance)  คือ  การบํารุงรักษา
เมื่อเครื่องมือเครื่องใช้เกิดการชํารุดและต้องหยุดโดยฉุกเฉิน  วิธีการน้ีถึงแม้จะเป็นวิธีการด้ังเดิมในการ
บํารุงรักษา  แต่ยังจําเป็นต้องนํามาใช้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  เนื่องจากเครื่องมือเครื่องใช้ทั้งหลาย แม้ว่าจะ
ได้รับการบํารุงรักษาป้องกันเยี่ยมเพียงใด ก็ยังมีโอกาสเกิดเหตุขัดข้อง  ต้องหยุดใช้เครื่องโดยฉุกเฉินได้
ตลอดเวลา 

3.  การบํารุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง (Corrective Maintenance)  คือ การดําเนินการเพื่อ
ดัดแปลง  ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือเครื่องใช้หรือส่วนประกอบของเครื่อง เพื่อขจัดเหตุขัดข้องเรื้อรังของ
เครื่องให้หมดไป  และปรับปรุงสภาพของเครื่องให้สามารถทํางานได้อย่างมีคุณภาพ 

4.  การป้องกันเพื่อการบํารุงรักษา (Maintenance Prevention)  คือ  การดําเนินการใด ๆ ก็
ตามท่ีจะให้ได้มาซึ่งเครื่องมือเครื่องใช้ที่ไม่ต้องมีการบํารุงรักษา  หรือมีแต่น้อยที่สุด  ซึ่งสามารถ
ดําเนินการได้โดย :- 

- ออกแบบเครื่องให้มีความแข็งแรงทนทาน  บํารุงรักษาง่าย 
- ใช้เทคนิคและวัสดุที่จะทําให้เครื่องมีความเชื่อถือได้สูง 
- รู้จักเลือกและซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ที่ดี  ทนทาน  บํารุงรักษาง่าย และมีราคาถูก 

5.  การบํารุงรักษาทวีผล (Productive Maintenance)  คือ  กรรมวิธีการบํารุงรักษาที่นําเอา
การบํารุงรักษาที่กล่าวมาแล้วข้างต้น มาประกอบเข้าด้วยกันโดยกําหนดวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานขององค์กรให้เกิดผลสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้   อย่างไรก็ตาม การบํารุงรักษาที่ดีย่อมจะไม่อาศัย
การบํารุงรักษาชนิดหนึ่งชนิดใดเพียงอย่างเดียว แต่ควรที่จะใช้ชนิดต่าง ๆ ที่มีอยู่ประกอบเข้าด้วยกัน  
เพื่อให้เกิดการ “ ทวีผล ” และมีสัมฤทธ์ิภาพสูงสุด 

6.  การบํารุงรักษาทวีผลรวม (Total Productive Maintenance)  คือ  การระดมคนทุกคนที่
เกี่ยวข้อง (เจ้าของเครื่อง , ผู้รับผิดชอบเครื่อง , ผู้ใช้เครื่อง)  และผู้ที่ที่หน้าที่บํารุงรักษาโดยตรง ให้มีส่วน
รับผิดชอบในการบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามท่ีออกแบบ หรือตามที่
กําหนดไว้ 
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7.  การบํารุงรักษาเชิงรุก (Proactive Maintenance)  หรือ การบํารุงรักษาตามระยะเวลา 
(Time - Based Maintenance : TBM) เป็นการติดตามสภาวะของปัจจัยที่มีผลทําให้เครื่องมือเกิดการ
ชํารุด จากสาเหตุต่างๆที่ถูกกําหนดไว้ และที่สําคัญการบํารุงรักษาชนิดนี้ไม่ใช่การติดตามเหตุการณ์ที่เคย
เกิดไปแล้ว แต่เป็นการกําหนดว่าควรจะทําการบํารุงรักษาที่ตรงจุดใดและเมื่อใด 

8.  การบํารุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance) เป็นการคาดคะเน หรือประมาณ
อัตราการเสื่อมสภาพของเครื่องมือในอนาคต จากผลการวิเคราะห์ของเครื่องที่ชํารุดในปัจจุบัน  ทําให้เรา
สามารถวางแผนการบํารุงรักษาเครื่องในเวลาที่เหมาะสม และในเวลาสะดวกที่สุดได้ 
 

         
 
             รูปที่ 15 แสดงให้เห็นถึงการเป่าฝุ่นคีย์บอร์ดของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อทําความสะอาด  

              ซึ่งจัดเป็นรูปแบบของการบํารุงรักษาเชิงป้องกันที่ดีอย่างแรก ที่สามารถดําเนินการ 
               โดยผู้ใช้เครื่องเป็นประจําทุกวัน 

 
วิธีการบํารุงรักษา   

นอกจากการแบ่งการบํารุงรักษาออกเป็นประเภทและชนิดของการบํารุงรักษาดังกล่าวแล้ว  การ
บํารุงรักษาแต่ละประเภทจะมีวิธีการเข้าไปบํารุงรักษาแตกต่างกัน ตามวัตถุประสงค์และความต้องการ
ของผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแล 

วิธีการบํารุงรักษาที่ใช้อยู่เป็นประจํามี  4  วิธีการ  คือ 
1.  การบํารุงรักษาเป็นประจํา (Routine Maintenance)  หมายถึง  การทําการบํารุงรักษา

หรือตรวจสอบเครื่องประจําวัน  ประจําสัปดาห์  ประจําเดือน  หรือประจําปี   เป็นลักษณะงานที่ทําได้
ง่ายไม่ยุ่งยากหรือสลับซับซ้อนมากเกินไป  เช่น 

- การสังเกต  เช็ดถู  ทําความสะอาดเครื่อง 
- การตรวจสอบหาสิ่งผิดปกติ 
- การหล่อลื่น 
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- การปรับแต่ง เช่น จังหวะการเดินของเครื่อง  และอุปกรณ์ป้องกันอันตราย 
- การแก้ไขเล็ก ๆ น้อย ๆ   เป็นต้น 

2.  การบํารุงรักษาหรือการซ่อมแซมตามแผนกําหนด (Period Scheduled Repair)  
หมายถึง  การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมตามกําหนดเวลาที่วางไว้  อันเนื่องมาจากสภาพอายุการใช้งาน
ของเครื่อง หรือตามกําหนดวันที่ไม่ได้ใช้เครื่อง  แบ่งออกเป็น  3  ลักษณะ  คือ 

2.1  การซ่อมแซมเล็กน้อย (Minor Repair)  มีลักษณะงาน  ดังนี้ 
 - ซ่อมแซมให้เครื่องสามารถทํางานได้ตามปกติ 
 - เป็นการซ่อมแซมง่าย ๆ 
 - ทําการซ่อมแซมโดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายเครื่อง 
 - ทําการซ่อมแซมขณะที่เครื่องไม่ได้ใช้งาน (Idle time) 
 - ทําการซ่อมแซมเพื่อเตรียมที่เริ่มงานใหม่ 
2.2  การซ่อมแซมขนาดปานกลาง (Medium Repair) มีลักษณะงาน  ดังนี้ 
 - ต้องหยุดเครื่องทําการซ่อมแซม 
 - ต้องถอดอุปกรณ์บางอย่างออกมาจากตัวเครื่อง เพื่อทําการซ่อมแซม 
 - ทําการปรับแต่งกลไกอุปกรณ์บางตัวให้เข้าที่ 
 - ตรวจสอบชิ้นส่วนปรับตําแหน่งให้ถูกต้อง 
 - ตรวจซ่อมชิ้นส่วนที่มีการกําหนดอายุการใช้งาน ซึ่งโดยปกติจะต้องถอดเปลี่ยน 
 - เวลาหยุดทําการซ่อม (Down time) ต้องไม่เกินระยะเวลาที่กําหนดไว้ในตาราง   
        การซ่อมแซม  เพื่อให้สามารถใช้เครื่องได้ทันทีหลังซ่อม 
2.3  การซ่อมแซมใหญ่ (Major Overhaul)  เป็นงานขนาดใหญ่ซึ่งได้วางแผนไว้

ล่วงหน้า 
 - ถอดชิ้นส่วนของเครื่องออกมาเกือบทุกช้ินส่วน 
 - ตรวจสอบสภาพของชิ้นส่วน 
 - ทําการประกอบชิ้นส่วนเข้าที่ 
 - ทําการทดสอบเดินเครื่อง 

3.  การซ่อมแซมฉุกเฉิน (Emergency Repair)  เป็นงานซ่อมแซมเครื่องเนื่องจากเกิดการ
ชํารุด  ขัดข้อง โดยไม่มีการคาดการณ์ล่วงหน้ามาก่อน  มีลักษณะงาน  ดังนี้ 

- ซ่อมแซมเครือ่งเมื่อเกิดการชํารุดเสียหาย (Break down Maintenance) 
- ทําการแก้ไขเมื่อเกิดการขัดข้อง (Corrective Maintenance) 
- ทําการยกเครื่องใหม่หมด (Overhaul) เนื่องจากการซ่อมแซมไม่ดีพอ ทําให้เกิด
ความเสียหายก่อนกําหนดเวลาอันสมควร (ซึ่งอาจจะเป็นการซ่อมแซมเล็กน้อย  
ขนาดปานกลาง หรือการซ่อมแซมใหญ่ก็ได้) 

4.  การซ่อมแซมเพื่อดัดแปลง (Recovery Overhaul)  เป็นงานซ่อมแซมเครื่องเก่ามาก 
หรือเครื่องที่ต้องทําการซ่อมแซมหลาย ๆ ครั้งแต่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ต้องทําการปรับปรุงและดัดแปลง (Modified) ให้เหมาะสมกับการใช้งาน 


