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  วงจรชวีิต และ 
  การเสื่อมสภาพ 

  ของเครือ่งมือแพทย 
 
 วงจรชีวิต หรือช่วงเวลาที่เครื่องถูกใช้งานอยู่ในโรงพยาบาล มีกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนยกเลิก
การใช้งานในโรงพยาบาล มีวงจรชีวิตดังนี้ 

1.กระบวนการจัดหา 
2.การติดต้ัง 
3.การตรวจสอบ ทดสอบ ในการตรวจรับ 
4.การใช้งานในหน่วยงาน 
5.การดูแล การบํารุงรักษา และซ่อมกรณีชํารุด 
6.การจําหน่ายเมื่อหมดสภาพการใช้งาน และหาเครื่องใหม่ทดแทน 

 แต่ช่วงชีวิตของเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล ตามหลักการใช้และบํารุงรักษา สามารถแบ่งช่วงเวลา
ออกได้เป็น 3 ช่วง  ดังรูปที่ 5 
 

อัต
ราก

ารชํ
ารุด

ชวงเวลา

ขก ค

ภาพที่ 1  อัตราการชํารุดของเคร่ืองในชวงเวลาตาง ๆ  
 รูปที่ 16  แสดงถึงช่วงชีวิตทั้ง 3 ช่วงของเครื่องมือแพทย์ 

 
 
 
 

บทที ่
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ช่วงเวลา สาเหตุ การแก้ไข 

ก. การชํารุด 
   ช่วงแรก 

•  เนื่องมาจากความผิดพลาดจาก 
   การออกแบบ 
•  ช้ินส่วน/อุปกรณ์ ด้อยคุณภาพ    
   และ/หรือ 
•  การควบคุมคณุภาพในการผลิต  
    (สร้าง) ไม่ดีพอ 

•  โดยการทบทวนตรวจสอบการ  
   ออกแบบ 
•  โดยการเดินเครื่องทดสอบ 
 
•  โดยการป้องกันการบํารุงรักษา   
    (Maintenance Prevention) 

ข. การชํารุด   
   ช่วงสอง 

• ส่วนมากเนื่องมาจากการใช้งานไม่
ถูกต้อง หรือไม่ถูกวิธี 

• โดยการระมัดระวังในการใช้งาน / ใช้
งานให้ถูกต้อง 

• มีการแนะนํา / ฝึกอบรม ใหแ้ก่ผู้ใช ้
ค. การชํารุด 
   จากการ   
   สึกหรอ 

 เนื่องมาจากเสื่อมสภาพตามอายุการ
ใช้งาน  และ/หรือ 

 ขาดการบํารุงรักษา 

โดยการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน 
(Preventive Maintenance) 

 โดยการบํารุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง 
(Corrective Maintenance) 

 โดยการบํารุงรักษาหลังเกิดเหตุขัดข้อง 
(Break down Maintenance) 

 
       ตารางที่ 1  เป็นการสามารถอธิบายการเสื่อมสภาพตามช่วงชีวิต สาเหตุ และแนวทาง 
                     การแก้ไขต่างๆ ในช่วงต่างๆ 
 
สาเหตุการชํารุดของเครื่องมือเครื่องมือ และการแก้ไข 
สาเหตุการชํารุดของเครื่องมือเครื่องมือ 

สาเหตุที่ทําให้เครื่องมือเครื่องใช้เกิดการชํารุด อาจเกิดขึ้นด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง หรือหลาย
สาเหตุร่วมกัน  พอจะสรุปเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้ 

1.  เครื่องมือเครื่องใช้ด้อยคุณภาพ  เนื่องจากการออกแบบผิดพลาด  หรือ ช้ินส่วน/
อุปกรณ์ไม่มีคุณภาพ  หรือ การควบคุมคุณภาพในการผลิตเครื่องไม่ดีพอ 

2.  การใช้งานผิดพลาด  เนื่องจากผู้ควบคุม/ผู้ใช้มีความรู้ไม่เพียงพอ  หรือใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ 
ไม่ถูกต้องตามข้อกําหนดของเครื่องนั้น ๆ  หรือ ใช้งานเกินความสามารถของเครื่อง 

3.  ขาดการบํารุงรักษา หรือ การบํารุงรักษาไม่ถูกต้อง 
4.  การเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน  เนื่องจากเครื่องมือเครื่องใช้ที่ได้รับการออกแบบมา

เป็นอย่างดี  ใช้วัสดุที่ทนทาน  มีการบํารุงรักษาที่ถูกต้องเพียงใดก็ตาม เครื่องนั้นก็ยังต้องมีวันเสื่อมสภาพ
ลงตามอายุการใช้งาน  เช่น  สึกหรอ หรือสึกกร่อน  เมื่อเสื่อมมากขึ้น ๆ อัตราการชํารุดก็มากหรือสูงขึ้น
ด้วย 
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อุบัติเหตุ

การกระทํา
ท่ีไมปลอดภัย

สภาพแวดลอม
ท่ีไมปลอดภัย

เหตุสุดวิสัย
ภัยธรรมชาติ

หัวหนางานระดับตนละเลย

ระบบงานบกพรอง

ไมมีนโยบายชัดเจน

ผูบริหารระดับสูงไมสนับสนุน

ระบบงานบกพรอง

 
 

รูปที่ 17  แสดงถึงโครงสร้างปัจจัยของการเกิดอุบัติเหตุในระบบบํารุงรักษา 
 
อุบัติเหตุในงานบํารุงรักษา 
การเกิดอุบัติเหตุ 

สาเหตุมูลฐานของอุบัติเหตุ  ได้แก่  การกระทําที่ไม่ปลอดภัย  สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย  
และเหตุสุดวิสัยจากภัยธรรมชาติ 

อุบัติเหตุ อาจเป็นเหตุสุดวิสัยก็จริง แต่สามารถป้องกันได้  และการป้องกันอุบัติเหตุในระบบ
บํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลที่ดีที่สุดก็คือ การวางแผนในการ
บํารุงรักษาเครื่องเป็นระยะๆ อย่างสม่ําเสมอ และให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการบํารุงรักษาเครื่องมือแต่ละ
เครื่อง 

 
การเกิดอุบัติเหตุในงานบํารุงรักษา   

งานบํารุงรักษานั้น หากขาดความระมัดระวัง  ขาดความรู้  ขาดความชํานาญ  หรือไม่ตระหนัก
ถึงอันตรายที่แฝงอยู่  ก็จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บแก่ผู้ปฏิบัติงานเองและผู้ที่อยู่ใกล้เคียง  
ดังนั้น การเรียนรู้เกี่ยวกับอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ จะเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร
ตระหนักถึงอันตรายต่าง ๆ ที่แฝงอยู่ และคํานึงถึงผลที่เกิดขึ้นจากการเกิดอุบัติเหตุ   ซึ่งมีสาเหตุของการ
เกิดอุบัติเหตุในงานบํารุงรักษา  ดังนี้ 

1.  เกิดจากความบกพร่องของตัวเครื่องมือที่ใช้ในการบํารุงรักษา  ได้แก่ 
1.1 การออกแบบไม่เหมาะสม  ไม่สะดวกหรือไม่ปลอดภัยแก่การใช้งาน  เช่น  เครื่องมือ

มีขนาดใหญ่หรือเล็กเกินไป  มีน้ําหนักมากไป  ด้ามจับหรือมือถือไม่มีวัสดุกันลื่น  หรือ ไม่มีการต่อสายดิน 
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1.2 วัสดุที่ใช้ทําเครื่องมือไม่เหมาะสม ทําให้เกิดการชํารุดได้ง่าย  เช่น  ใช้เหล็กที่มี
คุณสมบัติไม่เหมาะสมมาทําเครื่องมือ  ใช้สายไฟฟ้าหรือฉนวนป้องกันไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน  หรือ ใช้สาย
ส่งลมหรือสายส่งแก๊สทําจากยางหรือพลาสติกที่เปาะหรือฉีกขาดง่าย 

1.3 สภาพเครื่องมือชํารุด  เช่น  ไขควงปากฉีกหรือด้ามแตกร้าว  สกัดหัวบานหรือ
ปลายทื่อ  สายไฟฟ้าลัดวงจรภายในตัวเครื่อง  ท่อหรือถังบรรจุแก๊สรั่ว บวม หรือบุบ 

2.  เกิดจากการกระทําที่ไม่ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน  ได้แก่ 
2.1 ใช้เครื่องไม่ถูกต้องกับงาน  เช่น ใช้ประแจแทนค้อน ใช้ไขควงหรือตะไบแทนเหล็กงัด 
2.2 ใช้เครื่องมือที่ชํารุดหรือที่ไม่ปลอดภัย  เช่น  ไม่มีสายดิน  ไขควงหรือตะไบไม่มี

ด้าม  ฉนวนหุ้มที่ด้ามจับหรือมือถือชํารุด 
2.3 ไม่ยอมสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงานกับเครื่องมือที่มี

วัสดุกระเด็น  แสงจ้า  เสียงดัง  หรือฝุ่นมาก 
2.4 ปฏิบัติงานขณะที่ร่างกายไม่พร้อม  เช่น  ป่วย  ง่วงนอน  อ่อนเพลีย เป็นต้น 
2.5 ปฏิบัติงานเร่งรีบเกินไป  เช่น  เลื่อยเร็วเกินไป  ใช้ค้อนตอกเร็วเกินไป 
2.6 ปฏิบัติงานในลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น  มือถือเครื่องมือขณะที่ปีน

บันไดหรือขึ้นที่สูง 
2.7 หยอกล้อเล่นกันขณะปฏิบัติงาน  เช่น  ใช้ไขควงกระทุ้งหรือกระแทกกัน 
2.8 วางเครื่องมือไว้บริเวณที่ไม่ปลอดภัย  เช่น  ทางเดิน ขอบหน้าต่างหรือบริเวณมีน้ําขัง 
2.9 ขาดการเตรียมพร้อม  ไม่ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องมือก่อนใช้งาน 
2.10 ไม่สนใจที่จะทํางานด้วยความปลอดภัย (ประมาท) 

3.  เกิดจากสภาพแวดล้อมบริเวณการทํางานไม่ปลอดภัย  ได้แก่ 
3.1 บริเวณที่ปฏิบัติงานคับแคบ  มีพ้ืนที่จํากัด  หรือไม่มีอากาศถ่ายเท 
3.2 บริเวณที่ปฏิบัติงานมีสารไวไฟ หรือวัตถุระเบิด  ซึ่งจะมีการเกิดประกายไฟฟ้าไม่ได้  

และห้ามเชื่อมด้วยไฟฟ้าหรือแก๊สอย่างเด็ดขาด 
3.3 สภาพการทํางานมีลักษณะบังคับให้ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในท่าทางที่ก่อให้เกิดการ

เมื่อยล้าได้ง่าย  เช่น  งานที่ต้องก้มหรือโน้มตัวไปข้างหน้าหรือข้างหลังเป็นเวลานาน ๆ หรือต้องเงยหน้า
ตลอดเวลา 

3.4 บริเวณที่ปฏิบัติงานไม่มั่นคงหรือไม่แข็งแรง  เช่น  นั่งบนร้านหรือหลังคาที่ไม่แข็งแรง 
4.  เกิดจากเครื่องมือเครื่องใช้ทํางานอย่างกระทันหัน  ได้แก่ 

4.1 การปิด-เปิดหรือกดปุ่มคันบังคับโดยบุคคลอ่ืนที่ไม่เกี่ยวกับการบํารุงรักษา 
4.2 ช่วงรอยต่อ หรือหน้าสัมผัสของปุ่มคันบังคับชํารุดเสียหาย  ทําให้เกิดการทํางาน

ขึ้นอย่างกระทันหัน 
4.3 ในระบบที่นําแรงดันลมมาบังคับควบคุมการทํางาน  เกิดการบกพร่องมีแรงดัน

หลงเหลืออยู่ขณะบํารุงรักษา  ทําให้เครื่องทํางานโดยอัตโนมัติ 
5.  เกิดจากการบํารุงรักษาไม่ดี  ได้แก่ 

5.1 มีช้ินส่วนตกค้างอยู่ 
5.2 ใช้อะไหล่ไม่ถูกต้องเหมาะสม เช่น ใช้ฟิวส์ หรือสายพานที่มีขนาดไม่เหมาะสม หรือ

มีคุณภาพต่ํา 
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5.3 เชื่อมต่ออุปกรณ์ไม่แข็งแรงสมบูรณ์พอ 
5.4 ถอดอุปกรณ์ที่ควบคุมความปลอดภัยออกไป 
 

แนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุจากการบํารุงรักษา   
จากสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการบํารุงรักษานั้น  มีแนวทางในการป้องกัน

อุบัติเหตุจากการบํารุงรักษา  ดังต่อไปนี้ 
1.  ผู้ปฏิบัติงานต้องมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน  และมีทัศนคติในการทํางานที่ต้องความ

ปลอดภัยไว้ก่อน (Safety First) 
2.  มีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ถูกต้องและปลอดภัย 
3.  กําจัดสาเหตุของอันตราย หรือสภาพที่ไม่น่าไว้วางใจ ขณะทําการบํารุงรักษา  เช่น 

- มีการป้องกันการสัมผัสกับจุดอันตรายของเครื่อง 
- การติดสัญญาณ  ป้ายเตือนต่าง ๆ ให้พร้อม 
- แจ้งให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องทราบ 
- ใช้กุญแจล๊อคในส่วนควบคุม 

4. มีการวิเคราะห์หาสาเหตุของอันตรายต่าง ๆ  ตรวจสอบ รายงาน  และประเมินผล 
 
ความปลอดภัยในการทํางาน 

ความปลอดภัย (Safety)  คือ  สภาพที่ไม่มีภัยหรืออันตราย 
ความปลอดภัยในการทํางาน จึงหมายถึง การทํางานที่ไม่มีอันตราย  ไม่อยู่ในสภาพที่เสี่ยงต่อ

การเกิดอุบัติเหตุ หรือไม่เป็นโรค   ดังนั้น การทํางานอย่างปลอดภัย จะต้องไม่ก่อให้เกิดสิ่งหนึ่งสิ่งใด  
ดังต่อไปนี้ 

 

  - วัสดุ (วัตถุดิบ)
  - เคร่ืองมือเคร่ืองใช (เคร่ืองจักร)

คน

- วิศวกรรมศาสตร
- การจัดซื้อ
- การสํารวจตรวจสอบ
- การควบคุมคุณภาพ
- การคนควาวิจัย
- การบํารุงรักษา

- การคัดเลือก
- การบรรจุ
- การฝกอบรม
- สุขภาพ
- แรงงานสัมพันธ
- การจูงใจ

วิธีการ

ผลงาน (ผลผลิต)
ท่ีมีประสิทธิภาพ

วิธีการ

วิธีการ

วิธีการ

ความปลอดภัย (Safety)

 
 

รูปที่ 18  แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบที่มีส่วนทําให้เกิดผลสําเร็จในกระบวนการจัดการ 
                       ของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาล 
 



 

กองวิศวกรรมการแพทย์                                                             คู่มือ การจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์ในโรงพยาบาล ปี 2556 
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- การบาดเจ็บ  พิการ  หรือตาย 
- การเจ็บป่วย  หรือเป็นโรค 
- ทรัพย์สินเสียหาย 
- เสียเวลา 
- ขบวนการทํางาน (การผลิต) หยุดชะงัก  ไม่สม่ําเสมอ 
- ผู้ปฏิบัติงานเสียขวัญและกําลังใจ 
- องค์กร หรือหน่วยงาน เสียช่ือเสียง 

ความปลอดภัยในการทํางานจะเกิดขึ้นได้เมื่อสภาพที่เป็นอันตรายหรือโอกาสเกิดอุบัติเหตุหมด
ไป  โดยทั่วไปแล้ว เราจะต้องกําจัดที่สาเหตุมูลฐานของอุบัติเหตุ อันได้แก่  การกระทําที่ไม่ปลอดภัย 
(Unsafe Acts)  และสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Conditions) 

 
ความจําเป็นที่ต้องสร้างเสริมความปลอดภัย และป้องกันอุบัติเหตุ 

เพราะเมื่อมีการเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้ว จะมีผลเสียหายตามมาอย่างมากมาย  ได้แก่ 
1.  สิ่งที่เกิดกับผู้ปฏิบัติงาน 

1.1  บาดเจ็บ และบางครั้งการบาดเจ็บจะรุนแรงถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิต 
1.2  สูญเสียสมรรถภาพในการทํางาน อาจจะชั่วคราวหรือถาวร 
1.3  ขาดสมรรถภาพในงานที่ทําอยู่เดิม 
1.4  เกิดความหวาดกลัวต่องานที่ทํา 
1.5  สูญเสียรายได้ 

2.  สิ่งที่เกิดขึ้นกับองค์กร หรือหน่วยงาน 
2.1  สูญเสียผลงาน (ผลผลิต)  วัตถุดิบและเครื่องมือเครื่องใช้ 
2.2  ผลงาน (ผลผลิต) หรือบริการ มีคุณภาพต่ําลง เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ 
2.3  ต้องให้ทํางานล่วงเวลา  เนื่องจากต้องเร่งงานชดเชยงานส่วนที่สูญเสียไป เนื่องจาก

อุบัติเหตุ หรือการวางแผนผิดพลาด 
2.4  ต้องเสียเงินและเวลา ในการเปลี่ยนแปลง  ซ่อมแซม เครื่องมือเครื่องใช้ที่เสียหาย 
2.5  สูญเสียเวลาในการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับบาดเจ็บ 
2.6  สูญเสียเวลาในการที่จะต้องมาฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานใหม่ แทนผู้ปฏิบัติงานเดิม 
2.7  อาจทําให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความกลัวจนไม่กล้าที่จะทํางานที่มีอันตราย 

3.  สิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของผู้ปฏิบัติงาน 
3.1  เกิดความเศร้าสลดเสียใจ 
3.2  สูญเสียผู้ที่ทํามาหาเลี้ยงครอบครัว ทําให้ขาดรายได้ 
3.3  การกระทํากิจกรรมต่าง ๆ ในบ้านลดลง 

4.  สิ่งที่เกิดขึ้นกับสังคมส่วนรวม 
4.1  สูญเสียผู้ปฏิบัติงานที่มีความชํานาญ มีประสบการณ์  ซึ่งเป็นทรัพยากรสําคัญที่สุด 
4.2  สูญเสียทางเศรษฐกิจและกําลังการทํางาน (การผลิต) ของชาติ 


