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            การบํารุงรักษา 
            ในโรงพยาบาล 

 
วิวัฒนาการของระบบบํารุงรักษา 

ระบบบํารุงรักษา หรือการบริหารจัดการของการบํารุงรักษาในประเทศไทย  ได้มีการวิวัฒนาการ
และพัฒนาระบบกันมาอย่างต่อเนื่อง  โดยในแต่ละช่วงก็มีแนวคิดที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยี 
และองค์ความรู้ในยุคและสมัยนั้น  ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น  4  ยุค  ดังนี้ 

- ยุคแรก  ก่อนปี พ.ศ. 2493  เป็นยุคที่นิยมทําการซ่อมแซมหลังจากเครื่องมือ
เครื่องใช้เกิดเหตุขัดข้องแล้ว (Break down Maintenance)  ไม่มีการป้องกันการชํารุดเสียหายของ
เครื่องไว้ก่อนเลย  เมื่อเกิดขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้แล้วจึงทําการซ่อมแซม 

- ยุคที่สอง  ระหว่างปี พ.ศ. 2493 ถึงปี พ.ศ. 2503  เป็นยุคที่เริ่มนําแนวคิดเกี่ยวกับ
ระบบการบํารุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) มาใช้  เพื่อป้องกันมิให้เครื่องมือเครื่องใช้เกิด
การชํารุด มีเหตุขัดข้อง และเพื่อยกสมรรถนะของเครื่องมือให้ดีขึ้น  ผู้ทํางานมีความมั่นใจในเครื่องมือ
มากขึ้น 

- ยุคที่สาม  ระหว่างปี พ.ศ. 2503 ถึงปี พ.ศ. 2513  เป็นยุคที่นําเอาแนวคิดเกี่ยวกับ
การบํารุงรักษาทวีผล (Productive Maintenance)  ซึ่งแนวคิดนี้จะให้ความสําคัญของการออกแบบ
เครื่องมือเครื่องใช้ให้มีความน่าเชื่อถือ (Reliability) มากย่ิงขึ้น  โดยคํานึงถึงความยากง่ายของการ
บํารุงรักษา และเอาหลักการด้านเศรษฐศาสตร์มาใช้ร่วมด้วย 

- ยุคที่สี่  ระหว่างปี พ.ศ. 2513 ถึงปี พ.ศ. 2547 ได้มีการรวมเอาแนวคิดทุกยุคทุก
สมัยเข้ามาประกอบกัน  โดยพยายามให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในงานการบํารุงรักษา (Total Productive 
Maintenance)  เป็นลักษณะของการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน  จะไม่เน้นเฉพาะฝ่ายบํารุงรักษาเท่านั้น  แต่
จะเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื่องใช้ให้มากขึ้น 

- ยุคที่ห้า  หลังปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากมีมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล
เกิดขึ้นหลายมาตรฐานในประเทศไทย ตลอดจนบางแห่งมีการนํามาตรฐานต่างประเทศเข้ามาใช้ในการ
บริหารระบบบํารุงรักษา การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาควบคุม จึงเริ่มมีการบูรณาการมาตรฐาน
ต่างๆเข้าด้วยกัน เพื่อประยุกต์ใช้กับระบบบํารุงรักษาในโรงพยาบาลมากขึ้น 

 
ในบางตําราได้กล่าวถึงวิวัฒนาการของระบบบํารุงรักษาหรือการบริหารจัดการระบบ

บํารุงรักษา ออกเป็น 3 ยุค คือ 
 ยุคแรก ช่วงปี พ.ศ. 2483 – พ.ศ. 2493 

- เป็นการซ่อมเมื่อเสียเท่านั้น 

บทที่ 
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 ยุคที่สอง ช่วงปี พ.ศ. 2493 – พ.ศ. 2513 
- การปรับให้เครื่อง คืนสภาพปกติตามแผนที่ต้ังไว้ 
- เริ่มมีระบบการควบคุม และการวางแผนงานบํารุงรักษา 
-  มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ 

 
ยุคที่สาม ช่วงปี พ.ศ. 2513 – พ.ศ. 2543 ขึ้นไป 

- การเฝ้าระวังสภาพของเครื่องมือ 
- การออกแบบเครื่องมือให้มีความน่าเชื่อถือขึ้น 
- การออกแบบให้เครื่องมือมีระบบการดูแลรักษาที่ง่าย 
- การศึกษาวิเคราะห์โอกาสเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ 
- ระบบคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงและคํานวณได้รวดเร็วขึ้น 
- มีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการชํารุด 
- มีระบบผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์หาสาเหตุของการชํารุดและวิธีซ่อม 
- มีการทํางานเป็นทีม 

 
ลําดับการพัฒนาระบบบํารุงรักษาในโรงพยาบาล โดยกองวิศวกรรมการแพทย์ 
 พ.ศ. 2545  เริ่มมีแนวคิดในการพัฒนาการจัดระบบให้โรงพยาบาล   โดยกลุ่มพัฒนา
วิศวกรรมการแพทย์   ฝ่ายวิศวกรรมการแพทย์  กองช่างบํารุง   สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  โดยจัดทําโครงการนําร่องใน  10 โรงพยาบาล 
 พ.ศ. 2546  มีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการนําร่องเพิ่มอีก 15 โรงพยาบาล และเริ่มมี
การใช้แนวคิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบมากขึ้น โดยเฉพาะมีการยึดมาตรฐาน 
โรงพยาบาลเข้ามาเป็นแนวการจัดระบบ  ในช่วงที่กองช่างบํารุง ได้เปลี่ยนเป็นกองวิศวกรรม
การแพทย์ ได้มีการกําหนดโครงสร้างของงานจัดระบบที่ชัดเจน ขึ้นอยู่กับกลุ่มส่งเสริมและ
สนับสนุนวิศวกรรม กองวิศวกรรมการแพทย์  
  พ.ศ. 2547  มีงานมาตรฐานการจัดระบบ กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรม กองวิศวกรรม
การแพทย์ เป็นผู้รับผิดชอบการจัดระบบบํารุงรักษาในโรงพยาบาล โดยใช้แนวทางรูปแบบเดียวกัน
กับ แนวทางทางในคู่มือเล่มนี้ในการเข้าพัฒนาให้กับ 45 โรงพยาบาล  
 พ.ศ. 2548 - 2553  มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีการกําหนดมาตรฐานระบบ
บํารุงรักษาในโรงพยาบาล ระดับตติยภูมิ ระดับทุติยภูมิ  และระดับปฐมภูมิ  ตามลําดับ โดยมี
โรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น จํานวน 300 โรงพยาบาล มีการมอบโล่รางวัลประจําปี 
สําหรับโรงพยาบาลที่มีการพัฒนาดีเด่น 
 พ.ศ. 2553 กองวิศวกรรมการแพทย์ ได้เปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการเป็น
หัวหน้าช่างของโรงพยาบาล ขึ้นมาอีก 1 หลักสูตร เพื่ออบรมด้านการเป็นหัวหน้าช่างอย่างมีคุณค่า 
การพัฒนาบุคลิกภาพ การครองตน ครองคน และครองงาน 
 พ.ศ. 2555 กองวิศวกรรมการแพทย์ได้จัดทําโครงการพัฒนาระบบวิศวกรรมการแพทย์ให้กับ
โรงพยาบาล โดยใช้มาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์เป็นต้นแบบในการพัฒนา 
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แนวคดิในการบาํรุงรกัษา                  
  การบํารุงรักษาไม่ใช่เป็นแนวคิดใหม่ แต่เป็นสิ่งที่มนุษยชาติได้มีการปฏิบัติกันมาตั้งแต่ยุด
อุตสาหกรรมเมื่อหลายร้อยปีที่แล้ว เนื่องจากการบํารุงรักษาเป็นประโยชน์มากมายมหาศาลถ้ามีการ
กระทําอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  มาจนถึงปัจจุบันเมื่อมีกระบวนการคุณภาพขึ้นในระบบการทํางาน การ
บํารุงรักษาจึงถูกหยิบยกขึ้นมาปัดฝุ่นกันยกใหญ่ 
 

ในการดําเนินการกิจการโดยทั่วไป  มีปัจจัยประกอบที่สําคัญ  6  ประการ (6M)  คือ 
- คน (Man) 
- การบริหารจัดการ (Management) 
- เครื่องมือ , เครื่องใช้ (Machine)  
- วัสดุ (Materials) 
- งบประมาณ (Money) 
- คุณธรรม (Moral) 

ปัจจัยทั้ง 6 ประการนี้จะต้องมีความพร้อม ความพอดีและประสานงานกันตลอดเวลา  จึงจะทํา
ให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย  ถ้าปัจจัยหนึ่งปัจจัยใดขาดตกบกพร่องไป จะทําให้ได้ผลงานไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย  ดังนั้น ในการทํางานจึงต้องพยายามควบคุมปัจจัยทั้งสามให้มีความพร้อมที่จะ
ทํางานอยู่ตลอดเวลา  

 

- วัสดุ (วัตถุดิบ)
- เคร่ืองมือเคร่ืองใช (เคร่ืองจักร)

คน

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

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

ผลงาน (ผลผลิต)
ท่ีมีประสิทธิภาพ

 
 
       รูปที่ 11  แสดงถึงความสําพันธ์ของปัจจัยจ่างๆ ต้ังแต่เริ่มต้นจนออกมาเป็นผลผลิต ที่สามารถ 
                  ส่งผลต่อระบบบํารุงรักษาในโรงพยาบาล 
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แต่ในระบบบํารุงรักษาในโรงพยาบาลที่จะได้กล่าวต่อไปนี้จะใช้เพียง 4M แรกเท่านั้น 

- คน (Man) 
- การบริหารจัดการ (Management) 
- เครื่องมือ , เครื่องใช้ (Machine)  
- วัสดุ (Materials) 

ใน งานทางการแพทย์และสาธารณสุข ก็เช่นเดียวกัน  ผลงานที่จะได้ทั้งปริมาณและคุณภาพที่ดี
นั้น  จําเป็นจะต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้ ที่ดีมีคุณภาพด้วย 

การที่จะได้มาซึ่งเครื่องมือเครื่องใช้ที่ดีมีคุณภาพ นั้น ต้องประกอบด้วย  
 - มีการออกแบบที่ดีและตรงตามความประสงค์ต่อการใช้งาน   
 - มีความเที่ยงตรงแม่นยํา รวมทั้งสามารถทาํงานได้เต็มกําลังความสามารถที่ออกแบบไว้ 

           - มีการผลิต (หรือสรา้ง) ที่ให้ความแข็งแรงทนทาน   สามารถทาํงานได้นานที่สุด 
 - มีการติดต้ังในสถานที่ที่เหมาะสมและสะดวกต่อการใช้งาน 
 - มีการใช้ เป็นไปตามคุณสมบัติและสมรรถนะของเครื่อง 
 - มีระบบการบาํรุงรักษาที่ดี   

         เนื่องจากเครื่องมือเครื่องใช้เมื่อถูกใช้งานไปนาน ๆ ก็ต้องมีการเสื่อมสภาพ ชํารุด สึกหรอ เสียหาย
ขัดข้อง  ดังนั้น เพื่อให้อายุการใช้งานเครื่องมือเครื่องใช้ยืนยาว สามารถใช้งานได้ตามความต้องการของ
ผู้ใช้ ไม่ชํารุดหรือเสียบ่อย ๆ ต้องมี “ การบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ ” ในระบบการดําเนินงานด้วย 
จึงจะสามารถควบคุมการทํางานของเครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งการออกแบบ, การผลิต (หรือการสร้าง), การติดต้ัง และการบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ นั้น 
เป็นกระบวนการของ “ งานวิศวกรรม ”    ดังนั้นงานวิศวกรรมจึงเป็นปัจจัยสําคัญประการหนึ่งในงาน
ทางการแพทย์และสาธารณสุข 

 
ความหมายของการบํารุงรักษาในโรงพยาบาล 
การบํารุงรักษา (Maintenance)  หมายถึง :- 

“ การพยายามรักษาสภาพของเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ให้มีสภาพที่พร้อมจะใช้งานอยู่
ตลอดเวลา ” การบํารุงรักษานั้นครอบคลุมไปถึงการซ่อมแซม (Repair) เครื่องด้วย 
 
จุดมุ่งหมายของการบํารุงรักษา 

ในการบํารุงรักษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ได้กําหนดจุดมุ่งหมายของการบํารุงรักษา
ดังกล่าวไว้ได้  8  ประการ  ดังนี้ 

1.  เพิ่มจํานวนเวลาการใช้งานของเครื่อง โดยอัตโนมัติ ( Increased Automation) 
2.  ลดการสูญเสียในแง่ของค่าใช้จ่ายและการเสยีโอกาสทางการเงิน กรณีที่เครื่องต้องหยุด

ทํางาน ( Business loss due to production delays ) 
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รูปที่ 12  การทําความสะอาดโดยการเช็ดฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกที่ผิวนอกของเครื่องมือ  
            และอุปกรณ์ทางการแพทย์  ถือเป็นการบํารุงรักษาขั้นพื้นฐานที่สําคัญที่สุด  
            สําหรับผู้ใช้ทุกคน 
 

3.  เพื่อให้เครื่องมือเครื่องใช้ทํางานอย่างมีประสิทธิผล (Effectiveness)  คือ สามารถใช้
เครื่องมือเครื่องใช้ได้เต็มความสามารถและตรงกับวัตถุประสงค์ที่จัดหามามากที่สุด 

4.  เพื่อให้เครื่องมือเครื่องใช้มีสมรรถนะการทํางานสูง (Performance) และช่วยให้เครื่องมือ
เครื่องใช้มีอายุการใช้งานยาวนาน  เพราะเมื่อเครื่องมือได้ใช้งานไประยะเวลาหนึ่งจะเกิดการสึกหรอ ถ้า
หากไม่มีการปรับแต่งหรือซ่อมแซมแล้ว เครื่องมืออาจเกิดการขัดข้อง  ชํารุดเสียหาย หรือทํางานผิดพลาด 

5.  เพื่อให้เครื่องมือเครื่องใช้มีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือ (Reliability)  คือ การทําให้เครื่องมือ
เครื่องใช้มีมาตรฐาน  ไม่มีความคลาดเคลื่อนใด ๆ เกิดขึ้น 

6.  เพื่อความปลอดภัย (Safety)  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่สําคัญ  เครื่องมือเครื่องใช้จะต้องมี
ความปลอดภัยเพียงพอต่อผู้ใช้งาน  ถ้าเครื่องมือเครื่องใช้ทํางานผิดพลาด ชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ทํางานได้ตามปกติ  อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่อผู้ใช้งานได้  การบํารุงรักษาที่ดีจะช่วย
ควบคุมไม่ให้เกิดความผิดพลาด 

7.  เพื่อลดมลภาวะของสิ่งแวดล้อม  เพราะเครื่องมือเครื่องใช้ที่ชํารุดเสียหาย เก่าแก่ ขาดการ
บํารุงรักษา  จะทําให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  เช่น  มีฝุ่นละอองหรือไอของสารเคมีออกมา  มีเสียงดัง  
เป็นต้น  ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

8.  เพื่อประหยัดพลังงาน  (Minimize energy consumption : 5% less) เพราะเครื่องมือ
เครื่องใช้ส่วนมากจะทํางานได้ต้องอาศัยพลังงาน  เช่น  ไฟฟ้า  น้ํามันเชื้อเพลิง   ถ้าหากเครื่องมือ
เครื่องใช้ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่ดี  เดินราบเรียบ  ไม่มีการรั่วไหลของน้ํามัน  การเผาไหม้สมบูรณ์  
ก็จะสิ้นเปลืองพลังงานน้อยลง  ทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้ 
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จากการศึกษาเพิ่มเติมพบ ว่าในต่างประเทศ หรือกระบวนการผลิตอ่ืนๆ อาจมีประเด็นของ
จุดมุ่งหมายเพิ่มมากขึ้น เช่น 

1. Reduction of insurance inventories  
2. Production of a higher quality product  
3. Just-in-time manufacturing  
4. Reduction in equipment redundancies  
5. Need for a more organized , planned environment  

 
สรุป  
 จากภาพที่ 13  เป็นภาพที่แสดงให้เห็นข้อสรุปเกี่ยวกับ การบํารุงรักษาเชิงป้องกัน ของเครื่องมือ
ใดๆก็ตาม  อย่างไรเสียการเสื่อมสภาพของเครื่องถือเป็นเรื่องปกติ แต่การยืดอายุการใช้เครื่องให้ยาวนาน
ที่สุด ยืดอายุของการเสื่อมสภาพออกไปเป็นเรื่องที่การบํารุงรักษาสามารถช่วยได้ ซึ่งในภาพใช้เกณฑ์ค่า
ผิดพลาดที่ยอมรับได้เป็นตัวช้ีวัดว่าเมื่อไหร่ต้องทําการทําการแก้ไขปรับปรุงเครื่องครั้งใหญ่ 
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รูปที่ 13  แสดงหลักการของการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน 


