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 การบริหารจัดการ 
 ระบบบํารุงรักษา 

 ในโรงพยาบาล
แนวใหม่ 

 
การบรหิารจดัการระบบบาํรงุรักษาในโรงพยาบาลแนวใหม ่    
 ในปัจจุบันได้มกีารใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือโปรแกรมสําเร็จรูปต่างๆ เข้ามาใช้ในการบริหาร
จัดการระบบบํารุงรักษามากขึ้น เนื่องจากระบบดังกล่าวเป็นระบบที่ทันสมัย สามารถเรียกดูหรือรายงาน
ผลในระบบบํารุงรักษาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยํา  
ประโยชน์ของโปรแกรมบํารุงรักษาในโรงพยาบาล และการประยุกต์ใช้งาน 

1. บริหารจัดการด้าน การซ่อม เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ 
2. สามารถติดตามขั้นตอนของการซ่อม ได้ทกุขั้นตอนตลอดเวลา 
3. สามารถอ่านรายละเอียดอาการการชํารุด และวิธีการแก้ไข 
4. สามารถตรวจสอบการเบิก จ่าย และการใชอ้ะไหล่ได้ทุกช้ิน 
5. สามารถตรวจสอบราคาค่าซ่อม ในแต่ละเครื่อง 

6. สามารถ รายงานค่าใช้จ่าย ในภาครวม แต่ละตึก/อาคาร แต่ละหน่วยงานที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น
จากการซ่อมและบํารุงรักษา 

7. สามารถรายงานผลต่างๆ ได้อย่างสะดวก ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว เช่น การรายงานผล
ประจําเดือน , รายงานผลการบํารุงรักษา  , Cost per Unit ในแต่ละหน่วยงานที่ใช้บริการ ฯ. 

8. ประวัติครุภัณฑ์ทุกรายการทีม่ีอยู่ในโรงพยาบาล 
9. ประวัติการจัดซื้อ จัดจ้างในงานซ่อมบํารุง 
10. ที่มาของครุภัณฑ์ทุกช้ินในโรงพยาบาล 
11. ข้อมูลการสอบเทียบเครื่องมือแพทย ์
12. ข้อมูลการบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณก์ารแพทย ์ 
13. ลงข้อมูล , ประวัติการซ่อมบํารุงอาคารสถานที่ 
14. สามารถวิเคราะห์ค่าเสื่อมราคาของเครื่องมือและอุปกรณ ์
15. สามารถประเมนิสภาพการใช้เครื่องมือของผู้ใช้ 
16. สามารถประเมนิสมรรถนะ และประสิทธิภาพ ของเครื่องมือที่จัดซื้อ เพื่อเป็นข้อมูล 

ในการจัดซื้อครั้งต่อไป 
17. ใช้เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับครภัุณฑ์ , การซ่อมบํารุง และขอ้มูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะ    

ด้านช่าง 
 

บทที่ 
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18. เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสนบัสนุน มาตรฐาน HA ในส่วนของ GEN 7  
19. สามารถประยุกต์ใช้ได้กับกิจกรรมอื่นๆ ได้อย่างกว้างขวาง 

 

 
 

รูปที่ 21  แสดงให้เห็นหน้าตาหลักของโปรแกรมบริหารจัดการระบบบํารุงรักษาในโรงพยาบาล 
                   ที่ถูกพัฒนาขึน้มาเพื่อให้ใช้กับระบบงานบํารุงรักษาในโรงพยาบาล  
 

 
 

    รูปที่ 35  แสดงให้เห็นถึงเมนูย่อยโปรแกรมแจ้งซ่อมผา่นระบบเครือข่าย ซึ่งครอบคลุมและ 
                ตอบสนองรายละเอียดในกิจกรรมต่างๆ ของระบบบํารุงรักษาในโรงพยาบาลอย่าง 
                ครบถ้วน เมื่อเทียบกับมาตรฐานระบบบํารุงรักษาโดยทั่วไป 
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กองวิศวกรรมการแพทย์เองก็ได้มีการพัฒนาและจัดทําระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ
บริหารจัดการระบบบํารุงรักษาในโรงพยาบาล โดยใช้ช่ือว่า RMC โดยมีโครงสร้างการใช้ของโปรแกรม
โดยย่อดังนี้ 

1.ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
2.ระบบเครือข่าย  (Network) 
3.ฐานข้อมูลขอ้มูล (Data) 

 
1.ฮารด์แวร ์(Hardware) 
 
 

M_01Printer  
 
รูปที่ 36  พ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ 
 

1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
-  CPU Pentrium IV 
-  Memory RAM ไม่น้อยกว่า 256    
   MB 
-  Harddisk มีเนื้อที่ว่างใช้งานไม่ 
   น้อยกว่า 10 GB 
-  Card  LAN 10/100 Mbps 
- Monitor ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว  

1.2เครื่องพิมพ์ (Printer) 
-  Printer ชนิด Laser 

1.3 ระบบปฏิบัติการ 
-  Windows xp 

2.ระบบเครือข่าย  (Network) 
                                     

รูปที่ 37  ระบบเครือข่ายที่ใช้ 
 
ประโยชน์ของระบบเครือข่าย มีดังนี ้

(1) เพื่อให้ ผูใ้ช ้ (Users) หลาย ๆ คนสามารถใช้โปรแกรมและฐานข้อมูล(Data Base)
ร่วมกันได้ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์สถานีงาน(Workstation) สามารถเข้ามาใช้ โปรแกรม ข้อมูล ร่วมกันได้
จากเครื่องคอมพิวเตอร์บริการ (Server) หรือระหว่างคอมพิวเตอร์สถานีงาน(Workstation) กับ

M_01 M_04

M_03 M_06

M_05M_02

Printer
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คอมพิวเตอร์สถานีงาน(Workstation) ก็ได้ เป็นการประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บโปรแกรม ไม่จําเป็นว่า
ทุกเครื่องต้องมีโปรแกรมเดยีวกันนี้ในเครื่องของตนเอง 

 

              
 

         รูปที่ 38   การอบรมการใช้โปรแกรมบริหารจัดการระบบบํารุงรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งเป็น  
                       หลักสูตรหนึ่ง ที่กองวิศวกรรมการแพทย์จัดให้กับเจา้หน้าที่ผู้ดูแลระบบบํารุงรักษา 
                       ของโรงพยาบาลต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการเป็นประจําทุกปี 

 
(2) เพื่อใช้อุปกรณ์ที่มีราคาแพงร่วมกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ (Printer) ฮาร์ดดิสก์ (Hard 

Disk) ทําให้เปน็การประหยัดค่าใช้จ่าย 
(3) ช่วยลดความซ้ําซ้อนในการเก็บข้อมูล และโปรแกรมในฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) ซึง่ปกติ

ผู้ใช้เครื่องแต่ละคนต้องเก็บโปรแกรมและขอ้มูลเอาไว้ในเครื่องของตน เช่น ถ้าใช้เครื่อง 10 เครื่อง ก็
จะต้องเก็บข้อมูลไว้ในฮาร์ดดิสก์ 10 เครื่อง ทําให้เปลืองเนื้อที่ ถ้าใช้ระบบแลนจะสามารถใช้ฮาร์ดดิสก์
ร่วมกันได้ 

(4) เพื่อให้สามารถส่งข่าวสารข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถ้าไม่ใช้ระบบแลน การส่งข้อมูลจะต้อง
คัดลอก (Copy) ข้อมูลลงสื่อต่าง ๆ เช่น ดิสก์เก็ต หรือเทปจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง 
หรือถ้าต้องการพิมพ์จะสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่ไม่ได้ต่อโดยตรงกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ โดยการส่งข่าวสารข้อมูลผ่านสายทีใ่ช้เชื่อมต่อ (Communication Line) ได้โดย
ทันท ี

(5) เพื่อใช้ในการส่งข่าวสารข้อมูลในรูปไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail หรือ Electronic 
mail) โดยผู้ใช้สามารถส่งข้อมูลเก็บและรบัข้อมูล โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเหมือนสถาน ี การใช้
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กับระบบเครือข่ายนี้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งข่าวสารข้อมูลในสํานักงาน
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เดียวกัน เอกสาร (Document) หรือบันทึก (Memos) สามารถถูกส่งผ่านระบบแลนไปยังผู้รับหลายคน
ได้พร้อม ๆ กันในเวลาเดียวกัน 

(6) เพื่อใช้ในการประชุมแบบไม่เป็นทางการ (Informal Conference) โดยการประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต้องนั่งอยู่ในห้องเดียวกัน ผู้เข้าร่วมประชุมจะนั่งอยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง 
เป็นการลดความยุ่งยากในการจัดประชุมที่เป็นพิธีการ 

(7) เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร ดาวน์โหลด (Download) ค้นหา เรียกใช้ ข้อมูลและ
โปรแกรม จากระบบอินเตอร์เน็ต 
 
3.ฐานข้อมูลขอ้มูล (Data) 

3.1 กลุม่งาน 
3.2 ครุภัณฑ ์
3.3 อะไหล ่
3.3 รายชื่อเจ้าหน้าที่ 
3.4  แผนกช่าง 

ตัวอย่างการศึกษาระบบบํารุงรักษาในโรงพยาบาล 
ในระบบบํารุงรักษาในโรงพยาบาลสามารถแบ่งเป็นระบบย่อย ได้ดังนี้ 

   1.ระบบครภุณัฑ์   
ผู้รับผิดชอบ : งานพัสดุ   ฝ่ายพัสดุและบํารุงรักษา  
หน้าที่ : การจัดหา เก็บข้อมูล ครุภัณฑ์การแพทย์และครภัุณฑ์อ่ืน ๆ มขีั้นตอนดังนี้ 

(1)จัดซื้อและบันทึกข้อมูลการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทยแ์ละครุภัณฑ์อ่ืน ๆ  
การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทยแ์ละครุภัณฑ์อ่ืน ๆ ต้องคํานึงถึงคุณสมบัติต่อไปนี้ 

-ค่าที่วัดถูกต้องเชื่อถือได้  
-มีความเที่ยงตรง วัดทุกครั้งค่าเท่าเดิม  
-มีความคงทน 
-ประหยัดค่าบํารุงรักษา 
-มีความปลอดภัยในการใช้งาน 
-มีอะไหล่รองรบั  
-มีตัวแทนจําหน่ายที่ให้บริการที่รวดเร็ว มีเครื่องสํารองให้ใช้ขณะซ่อม 

การจัดซื้อต้องกําหนดในสัญญาจัดซื้อ ใหผู้ข้ายจะต้องถ่ายทอดรายละเอียดวิธีการใช้  การบํารุงรักษาแก่
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจนกว่าจะใช้เครื่องได้  

(2)ตรวจรับครุภัณฑ์ รายละเอียดตามรูปที่ 5 
(3)บันทึกข้อมลูครุภัณฑ์รายละเอียดตามรูปที่ 6  ข้อมูลที่เก็บเบื้องต้นมีดังนี้ 

- ช่ือครุภัณฑ์ 
- หมายเลขครภัุณฑ์ 

- ย่ีห้อ/รุ่น - Serial No. 
- ผู้จําหน่าย - กลุ่มงาน/ฝ่าย 
- ชนิดครุภัณฑ์ - วิธีจัดซื้อ 
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- หมวดงบประมาณราคา - วันที่ได้รับ 
- ผู้รับผิดชอบ - โทรศัพท์ 

 (4)บันทึกประวัติ 
 (5)จําหน่ายครุภัณฑ์ที่ใช้การไม่ได้  

ข้อมูลที่ต้องการพัฒนาระบบ : มีการเก็บข้อมูลและประวัติครุภัณฑ์  มกีารจําแนกระดับความเสี่ยง 
เครื่องมือสํารองเครื่องมือพิเศษ ของครุภัณฑ์แต่ละรายการ 
 
   2.ระบบซ่อมบาํรุง 
 ระบบซ่อมบํารุงที่ดีต้องมีสิ่งต่อไปนี้ 

-มีคลังอะไหลส่ํารอง 
-คู่มือประวัติการซ่อมประจําเครื่อง 
-มีระบบ ซ่อมให้ใช้การได้ก่อน (Fast track) ค่อยทําเรื่องเอกสารภายหลัง 
-มีการวิเคราะห์สาเหตุการชํารุด  เช่น ถา้เกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง ก็จัดให้มีการ

ฝึกอบรมผูใ้ช้เครื่องมือใหม่อีกครั้ง 
ผู้รับผิดชอบ : งานซ่อมบํารุง   ฝ่ายพัสดุและบํารุงรักษา  
หน้าที่ :การบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย ์ขั้นตอนดังนี้ 

(1) กลุ่มงาน/ฝ่ายส่งแบบฟอร์มแจ้งซ่อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 วันส่งซ่อม 
 ช่ือกลุ่มงาน/ฝ่าย 
 ช่ือครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ต้องการซ่อมบํารุง 
 เลขครุภัณฑ ์, ย่ีห้อ , รุ่น/ขนาด 
 อาการ/สาเหตุการชํารุด 
 ผู้แจ้งซ่อม 

(2) งานซ่อมบํารุงลงทะเบียนรับเรื่อง  
(3) งานซ่อมบาํรุงส่ง/แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบงาน พร้อมบันทึกรายละเอียดการ 
     ตรวจสอบ(กรณีซ่อมไม่ได้หรืออยู่ในสญัญาให้ส่งหนว่ยงานภายนอกดําเนินการ) 
(4) เบิกวัสดุ/อะไหล่ 
(5) นําวัสดุ/อะไหล่ที่ขอเบิกไปดําเนินการเปลี่ยน  
(6) ทดสอบการทํางานของเครื่อง 

             (7) ทําการสอบเทยีบ กรณีเป็นเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่ต้องมีการสอบ 
              เทยีบประจําปี 

(8) สรุปผลการดําเนินการ 
วิธีการ :     มีวิธีการดังนี้ 

(1) โรงพยาบาลดําเนินการเอง 
(2) ขอการสนบัสนุนจากศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ หรือ กองวิศวกรรมการแพทย์  
(3) ส่งซ่อมกับบริษัท กรณีเครื่องที่ซับซ้อน  หรืออยู่ในสญัญา 
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สิ่งที่ต้องการพัฒนาระบบ : การเก็บข้อมูลประวัติการซ่อม  การคิดต้นทุนต่อหน่วยของการซ่อมในแต่ละ
เดือน  การติดตามสภาวะของงาน  

 
3 ระบบบาํรงุรักษา  
ระบบบํารุงรักษา( Preventive Maintenance : PM) ต้องมีสิ่งต่อไปนี้     

(1)  จัดใหม้ีผู้รบัผิดชอบประจําเครื่องมือแต่ละเครื่อง 
    (2)  มีคู่มือแสดงวิธีใช้ติดอยู่กับเครื่อง 
    (3)  มีการบันทึกประวัติของเครื่อง 
    (4) จัดทํามาตรฐานการดูแลเครื่องมือ โดยมีแบบ Check List ติดอยู่กับเครื่อง 

- ตรวจเช็คประจําวัน (Daily check) 
- ตรวจเช็คประจําสัปดาห์ (Weekly check) 
- ตรวจเช็คประจําเดือน (Monthly check) 

          - ตรวจเช็คประจําปี (Yearly check) 
ผู้รับผิดชอบ : งานซ่อมบํารุง   ฝ่ายพัสดุและบํารุงรักษา  

หน้าที่ :การบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย ์มขีั้นตอนดังนี้ 
(1) สํารวจรายการครุภัณฑ์ทีต้่องทําการบํารุงรักษา 
(2) บันทกึรายการครุภัณฑล์งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดแยกกลุม่ครุภัณฑ ์และ 
     กลุ่มงาน/ฝ่าย 
(3) ต้ังรหัส ID CODE  แต่ละรายการ 
(4) ทําตารางการตรวจเชค็(Check List)และระยะเวลาการบํารุงรักษาของครุภัณฑ์แต่ละ
ประเภท 
(5) กําหนดวัน/เดือน/ปี การบํารุงรักษา เพื่อจัดทําแผนตามช่วงเวลา 
(6) กําหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละรายการครุภัณฑ์ 
(7) แจ้งกําหนดการให้หน่วยงานผู้ใช้ทราบ  
(8) ดําเนินการบํารุงรักษา  
(9) บันทึกรายละเอียดการบํารุงรักษา  
(10) ติด Sticker แสดงวันบํารุงรักษาครั้งสุดท้าย  

          (11) สรุปผลการดําเนินการ 
     วิธีการ : บํารุงรักษามีดังนี้ 

(1) งานซ่อมบาํรุงดําเนินการเอง 
(2) ขอการสนบัสนุนจากศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ หรือ กองวิศวกรรมการแพทย์  
(3) จ้างเหมาบริษทัภายนอกมาดําเนนิการกับเครื่องมือที่ซับซ้อน โดยการจ้างเหมาการ

บํารุงรักษา และ การสอบเทียบมาตรฐานในสัญญาจ้างเหมาเดียวกันก็ได้ 
สิ่งที่ต้องการพัฒนาระบบ : การเก็บข้อมูลประวัติการบํารุงรักษา  แผนกําหนดการบํารุงรักษา  และ
ตารางการตรวจเช็ค (Check List)  
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รูปที่ 39  ภาพการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําหรับการบริหารจัดการระบบ      
             เครือ่งมือในโรงพยาบาล ที่ได้รับความสนใจจากโรงพยาบาล 120 แห่ง  
             มากกว่า 500 คน ที่จัดโดยกองวิศวกรรมการแพทย์ เมื่อปี 2554 

 
4.ระบบสอบเทียบ  

การสอบเทียบ (Calibration) เป็นสิ่งจําเป็นอย่างหนึ่งของระบบบริหารจัดการเครื่องมือและ
อุปกรณ์การแพทย์ 
จุดประสงค์ของการสอบเทียบเพื่อให้รู้ค่าความถูกต้องของเครื่องว่าอยู่ที่จุดใดเมื่อเทียบกับค่าจริง 

- ความถูกต้อง  
- ความเที่ยงตรง  

ผู้รับผิดชอบ : งานซ่อมบํารุง   ฝ่ายพัสดุและบํารุงรักษา  
หน้าที่ : สอบเทียบครุภัณฑ์การแพทย์และครุภัณฑ์อ่ืน ๆ 

ขั้นตอน:การสอบเทียบ มีดังนี้ 
(1) สํารวจรายการครุภัณฑ์ทีต้่องทําการสอบเทียบมาตรฐาน 
(2) บันทึกรายการครุภัณฑ์ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดแยกกลุ่มครภัุณฑ์ และ 
     กลุ่มงาน/ฝ่าย 
(3) ต้ังรหัส ID CODE  แต่ละรายการ 
(4) กําหนดหัวข้อการสอบเทียบ 
 
(5) กําหนดวัน/เดือน/ปี การบํารุงรักษา หรือสอบเทียบ เพื่อจัดทําแผนตามช่วงเวลา 

   กําหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละรายการครุภัณฑ์ 
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(6) ดําเนินการสอบเทียบกับเครื่องมือมาตรฐาน (Standard equipment) 
(7) บันทึกผลสอบเทียบ 
(8) ติด Sticker แสดงวันสอบเทียบครั้งสุดทา้ยที่ตัวเครื่องเสมอ  สําหรับเครื่องมือ   
     หรืออุปกรณ์-  การแพทย์ที่ผ่านการสอบเทียบแล้ว 
 

สิ่งที่จําเปน็ต่อการพฒันาระบบบาํรุงรกัษาในปัจจบุนั  
คือ การที่หนว่ยบํารุงรักษา ต้องมีรายการบัญชี ข้อมลูของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

ในโรงพยาบาลทุกช้ินทุกรายการ เพื่อแผนการบํารุงรักษาเชิงป้องกันทั้งระยะสั้นและระยะยาว  มีการสอบ
เทียบและทวนสอบมาตรฐานของเครื่องมือแพทย์ที่จําเป็น โดยเฉพาะเชิงคุณภาพ ได้แก่ 

1. แสดงรายการบัญชีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลครบทุกรายการ 
2. ระบบการส่งซ่อม 
3. สามารถตรวจสอบขั้นตอนของกระบวนการซ่อมบํารุงได้ 
4. ประวัติการซ่อมและบํารุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาล 
5. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือแก้ไขความชํารุดของเครื่องมือในรอบปีที่ผ่านมา 
6. รายงานสถิติ ความถี่ ในการสง่ซ่อมเครื่องมือครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ชํารุด 
7. แผนการตรวจสอบบํารุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ที่จําเป็น 
8. วิธีการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน ของเครื่องมือที่สําคัญสําหรบัผู้ใช้ 
9. ประวัติการสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
10. ระบบสํารองอะไหล่  วัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็น และการตรวจสอบ 
11. บัญชีรายชื่อบริษัทตัวแทน เบอร์โทรติดต่อ  ตามบัญชีรายการเครื่องครุภัณฑ์การแพทย์ 
12. มีระบบการรายงานผลประจําเดือน และประจําปีในการปฏิบัติงาน 
13. ค่าเสื่อมราคาของเครื่องมือแพทย์ 

 


